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f Pis maksadlı bir Beyrut gazetesine cevab 1 
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l gor Çeteciliği orduları olmıyan milletler yaparlar. Türklerle 
f 11. ·z b b Suriyelilerin arasını açmak istiyen düşmanlara hadlerini 

Fr zl 
gz fere f tafgan hazzrfıkfarznı Ce'lla SlZ ırakmıyacak, bildirmek lazım gelirse bu i i yapacak çeteler değildir. 

}Our gazetesi, sif ô.h/anma garzştnda /falya muhakkak Yaz n: Muh,lttln IJlrgen 

surette lngilterege mağliib olac kiır, diyor 
·················································--······--

• s 
,, . 

ta ya ye i i şaa ın iht·yaç gös ere iğ. . 
Pfarayı nasıl bulacak, sosyal Si ıf arın Bır boyalı ne, bir tamir-
ak· k. . k ·? hane ve iki otom bil yaııdı 

lf eşmesinden çe lllmlyece . ffi) • " Dün gece saat 22 de Taksim stadyo- Beyruttan bir manzara 

resinden bildirılme'ktedir. 81~on~r.a 8 (Hususi) - İngiliz donanma
rrıa: ıkı haftaya kadar garbi Akdenizde 
~ra başlıyacağı, amirallık dai-

Bir ı;;af!ı harb gemisile birçok kruva
(Devamı 9 uncıı sayfada) 

mundan çıkan yangın n°l;cesinde, bına
nın Kışlagcçidi sokağındaki cebhı:s.nde 

bulunan 25 numaralı Mihraııa aid basma 
boyahanesi ile 27 numa:-alı Latifin oto
mobil tamirhanesi yanmıştır. 

Beyrutta çıkan L'orient isminde bir cAcaba gene bu çetecilik devri ba~lıya 
gazete, geçenlerde, Türkiye - Suriye dost- cak mı?> diye ortaya bir sual atmıştı 
luk muahedesinin tarafımızdan feshedil- Sekizde biri Lübnanlı, altısı kosmopoli1 
mc-si üzerine bir makale yazm1ş ve bun- ve ikisi de Fransız malı olan bu gazete
da bir zamanlar, milli mücade.le sırala- nin sorduğu bu sual, Türkiye Cumhuri. 
rında milli Jrnvvetlerin Fransızlara kar- yetini çetecilikle itham etmek ve bu su· 
şı yaptıkları çete harblcrinden bahsede- retle Lübnan ve Suriyede bizim aleyhi· U z şarkta 

amet kes 
vaz yet 

• e 1 
Japonlar Şanghayda bir İngiliz otelini İşgal ettiler 
Ve İng_iiiz bayrağını indirip Japon bayrağını çekti1er, 

~ransızlarla da bir hadise oldu 

ıSa?ı~ı. ~ 
''<l1Jda Fransız imtiyaz mıntakasını Japon mıntakasında.n ayırmak için. 

Lo g~len telörgaler 
tıelın.~dra 8 (Hususi) - Şanghayın bey- Biri Fransız, diğeri de İngiliz mıntaka
ttı. ılel imtiyazlı mıntakasında bugün lıınndı cereyan eden bu hAdiselerden do-
~ar ·k· · ~~ 1 ı hadise vukubulmuştur. (Devamı 9 uncu ıayfada) 

~~ ~·································· ... ············ 
, A vusturyanın 
alin· anlatıyor 

Başvekil ''Orta Avrupada Avusturyanın tarihi vazifesini 
}' fl1uhaf aza ederek Almanyaya büyük hizmetler 
apah·liriz. Fakat asla bir Bavyera olamayız! ,, diyor 

\r ~; İng liz gazetecisı Avusturya Baş
\r(kılı Schuschnıgg ile görüşmüş ve Baş
da ll den Avusturynnın istikbali hakkın
tıı q·~ duşunduğunü sormuştur. Bu şaya-

-v/ kat rnulfıkatı naklediyoruz: 
bitıa Yananın göbeğinde krem renkli bir 
t.ıYıd Vardır. Burası eski Metternich sa
lorıu~r .. İş~c. bu binada, vaktile impara
ll't 

6 
f" tıarıcıye nazırlarının. ecnebi dev

tırıd: ırlerini beklettikleri odalardan bi
ile ı. Avusturya Başvekıli Schuschnieg 

"Onu ı,.. ŞU yorum. 
"-Urt 

~~dard Von Schuschnigg, kırk yaşlarında 
t trıış ır. Fakat dikkatli bir itina ile ay
t ->tok saçları çoktan ağarmıştır. Yüzü a-
i ın rat bir ncshn izlerini taşır, gözleri 

l1r1 hve ( ~rna kayıdsız gibidir, yanak
• er ·· llt>llrcu gun yi.ızen ve ata binen bir 

/\.\ru nun renklı yanaklarıdır. 
~ocuğ s~urya Başvf'kili, askc-r bir ailenin 
tarlık~ ur. Babası, ülkesinP epeyce yn
ltendi ~rı dokunmuş olan bir generaldi. 

sı de g·· ··11·· , • onu u olarak askere gitmiş 
Dı:?vamı 3 ı'lncü sayfada) Schu.ıc1migg 

Yangını ilk evvel Ayasp:ışa mahallesi 
bekçisi görmüş ve karakola derhal ım:ıh1-
mat \'ermiştir. 22.10 da Beyo~lu itfaıye 
,grupu yangın yerine gelmiştir. A:man 

rek, bir haylı tafsilat verdikten sonra, (Devamı ~ inci sayfada) 
c;;;;; 

konsoloshanesi önündeki ve istiklfıl cad-
desindeki terkos musluklarından ve Bay ev (Devapıı 9 uncu sayfada) 

· Eden, ist·rahat 
köşesinde bize aid. 
· eserleri okuyor 
İngiltere Harici~ 

ye Nazırı Eden'in 
Cote d'Azure'de 
birkaç haftalık bır 
istirahate çekilme
si hadisesi Avrupa 
matbuatında uzun 
uzadıya bahis mev 
zuu olmakta bcr~ 
devamdır. Zama· 
nın ı:ıkışıklığı ıle 

tezad teşkil eden 
bu istirahate tür• 
lü türlü manalar 
verilmekte, bu a. 
rada Chamberlain 
tarafmdan tasav. 
vur edilen harict 
siyaset tebeddül\!~ 
ne aid bazı mühim 
noktalara Bay E. 
den'in taraftar ol~ 
madığı zikredil
meJdPdir. 

Dünya gazetele~ 
ri bu dedikodu ile 
meşgul oladursun. 
lar, Dny Eden şu 
sırada çiçekli bah
çelerle süslenmiş 

istirahat köşele. lngiltere ı Hariciye 
rinde rahat ve sa· Na_.,,,n Bay Eden 
kin yaşıyor. Fakat, gene bu gazetelerden 
öğreniyoruz ki Bay Eden'in başlıca eğ
lencesi okumaktır. Londradan hareket 
ederken, yanına Türkiyenin yükselişine 

(Devamı 5 inci sayfada) 

Yekta vapuru 
Köstencede 

kazaya uğradı 
. Türk bandıralı Yekta vapuru Kös -
tence limanında bir kazaya uğramış, 
batmak üzereyken müşkülatla kurtarıl
mıştır. Hadisenin tafsilatı şudur: 

Birkaç gün evvel limanımızdan hur
da demir yükliyerek Köstenceye hare
ket eden ve 1100 tonluk olan Yekta 
vapuru dün Köslenceye muvasalat et -
miştir. Limana girip gösterilen mahal
le demirlemek üzere manevra yapmak-

(Daııamı 5 inci sayfada) 
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Kültür bakanlığı tarafından tecrüb;! m1ihiyetinde 
B'ursa köylerincie seyyar bir kurs açı.dı 

Ankara 8 (Hususi} - Kültür Bakan· 
lığı köy kızlarına ev idaresı, biçki, dikiş 
ve nakış öğretmek üzere yurdun muhte
lif mmtakalannda kursla!· açmayı dü
şünmektedir. Bakanlık bu yıl bır tecrü
be mahiyetinde olmak üzere Bursa köy
lerinde seyyar bir kurs açmıştır. Tayin 

edilen muallim kursun talısil müddeti o 

lan dört ay bir köyde tedrısatta buluna 

cak, bu suretle bjr sene iç nde üç köyd• 

kurs açılmış olacaktır. 

Bu kurslardan alınacak neticelere görcı 

yeni kurslar açılaca'ktır. 

C Türkçe konuşma mecburiyeti hakkmdaki kanun teklifi :J 

Münevverler ne düşünüyoriar? 
Bir Musevi tacirin fikri: "Türkiycde· yaşayanlar 
buranın lisanını da sevmiye mecburdurlar. 
Sevmivenler, bence kanunun tesbit edeceği 

her türlü cezaya müstahak olurlar ,, 
c Vatandaş türkçe 

konuş> tavsiyesi tez 
günde kanuni bir e
mir mahiyetini ala-

cak gibi görünüyor. 
Meclise bu hususta 
bir teklif yapılmıştır. 

Acaba Türkler ve 
Ermeni, Musevi, Rum 

olan Türk vatandaş· 
ları bu kanun teklifi 
hakkında ne düşünü
yorlar? Aşağıda yap· 
tığımız anketin neti· Hüseyin Cahid 

cesini bulacaksınız: 

Avukat İrfan Eminin fikri 
Avukat İrfan Emın: 
_ Hah şöyle ... diyor ... Ancak bu su

retledir ki, kulaklarımızın, ve sinirleri
mizin ayarı düzelecek! Hatta diyebilirim 
ki, bu hususta, müsamahakarlıkta hayli 
ifrata varmış bulunuyoruz. Bu yüzden, 
bu kanunun tatbikine memur edilecek 
kimselerin işleri hayli zor olacaktır. Ha
ni: cGeç olsun da güç olmasın> diye bır 
darbımesel vardır. Onu hatırlayınca in
sanın bedbinleşeceği geliyor. Çünkü bu 
i§ hem gecikti, hem güçleşti. Fakat ne çı
kar? İster güç olsun, ister geç olsun ye. 
ter ki olsun! 

Doktor Sani Yaver diyor ki: 
Doktor Sani Yaver de İrfan Eminle 

hemfikir: 

1rfarı. Emin Sani Yaver 
c- Bazı vatandaşlar, diyor, türkçeyi 

istihfaf etmekte, ve nisbet yaparcasına 

başka lisanları konuşmakta o kadar ileri 
gittiler ki, birçok kimseler, şimdı ka•1u
nun çıkaracağı bu yasağı, şahsan koymı
ya kalkıştılar. Bizim lisanımızı anla•nı

yanlar, bizi anlamak istemiyorlar, bizi ·m
lamak istemiyenler de, bizômle anlaşn ait 

istemiyorlar dernektir. Fakat biz, o kadaı 
geçimli bir milletizdir ki, bizimle gö 1ü1 
rızasile bağdaşmıyanlarla, böyle zorla an
laşmasını da biliriz. Türkçe konuşmıvan
lara verileceğini söylediğiniz cezalara 
gelince, ben onları hiç te <ığ1 r bulmuyo
rum: Çünkü ceza ne kadar ;Pdd('tlı olur
sa, maksada o kadar çabuk kavuşulur!> 

l\'lnruf bir hekimin miitaleası 
Adının yazılmasını istemiyen çok ma

ruf bir hekimimiz ise, bilakis, Meclise 
(Devamı 10 uncu sayfcıda) 
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r- ' R 1r- ~ 
H esimli Makale: X Çocuk katan büyukter.. I S 

_e_r~ü n -----------,------------------, özün __ Kısası 
Türkiye çetecilik 1 Gerçek .. 
Yapmaz! Düşünülecek mesele! 

- Yazan: Mııhittln Birıen __.. E. T~lu ----· 

(Ba§ tarafı 1 inci sayfada) 
mizde propaganda yapmış olmak maksa
dına istinad ediyordu. Bunu okuduğum 
zaman gülmüştüm. 

Geçen hafta Haleble İskenderun ara
sındaki yol üzerinde ve Halebe yakın bir 
yerde bir soygun vak'ası oldu. Kim bilir 
hangi millete mensub bir takım şakiler, 
yolu kestiler ve 19 otomobili durdurup 
yolcuları soydular. Fakat, son bir otomo
bilde Faslı birkaç Fransız askerı varmış 
Bu askerler, silahlarile eşkiyaya muka
bele edince bunlar da soydukları eşya ve 
servetin bir kısmını bırakıp kaçtılar. 
L'orient gazetesi bu vak'ayı ele alıyor ve 
cGeçende acaba bu çetecilik devri yeni 
den başlıyacak mı, demedik mi idi işte!> 
diyor. 

* Bu gazetenin maksadı, Türkiye Cum
huriyetini, çetecilikle siyaset yapan . ve 
Suriyenin huzur ve sükununu çeteler va
sıtasile ihlal eden bir memleket olarak 
tasvir edip onun gerek Suriye halkı ara
sında, gerek yabancı memleketler efkarı 
karşısında itibar ve haysiyetini düşür
meğe çalışmaktır. L'orient gibı, Beynı
tun rastgele herhangi bir müşteri için u
cuz ve hazır bir meta olan gazetelerin 
neşriyatı Türkiye Cumhuriyetinin ka
dir ve itibarına elbet halel vermez. Fa
kat, gerek Lübnanda ve gerek Suriyede 
bu nevi propagandalar yap:ınlar, sade '>n
d!ln ibaret olmadığı için bunlara karşı 

birkaç söz söylemE'k Uzımdır. 
• 

L'orient gazetesinin bahsettiği çetccı-

lik vukuatı, geçmişte hakik .. (en olmuş
tur. Fakat, o çetecilik Suriye halkına kar
§1 ve yol kesip insan soymak için değil, 
kendisini kurtarmak için dünyaya karşı 
mücadele etmek mecburiyetine düsmüş 

bir halkın müstemlekeci is1 ilfısına man\ 
olmak üzere açmış oldu~u b,it mücadele
yi muvaffakiyetle başarmak gayesılc ya
pılmıştır. Ağır bir mağlüb·ye . uğramn,; 
olan Osmanlı imparatorluğu ıç. ·nden Türk 
devletini çıkarmak üzere yapılan o bü
yük mücadele, vakıa ilk zamanlarda çe
tecilik şeklinde yapılmışsc1. dn sonralan 
bu iş, muntazam bir ordu tarafından ele 
alınmış ve bu ordunun ha~1C'len saye
sinde bugünkü Türkiye Cumhuriyeti vü
cude gelmiştir. 

Çeteciliği orduları olmıyan milletler 
yaparlar. Bugünkü Filistin .:nücadnl sini 
de Arablar, ordu ile değil, çctelerlı- ya
pıyorlar ki gayet tabiidir. Fnkat, Türki
yenin bugün mükemmel bir ordusu var
dır; bu ordu onun gC'rek mrddi ve gerek 
manevi bütün menfaatlerini korumaya 
kafidir; bunun için, Türkive: Cumhuri
yeti çeteciliği ne ynpar, ne de bunu yap
mıya lüzum görür. 

* 

Çocuk kıskanır, çünkü muhakemesi yoktur, kuvveti yok
tur. Arkadaşına verileni kendisi için de bulup alamaz. Ağ
lar, beyhude yere kendi kıendisini harnb e
der. 

Büyük kıskanır, çünkü çocuk gibidir, muhakemeden, kuv
vetten, azim~hm mahrumdur, göz dilttiği adamın 'icviyesine 
yükselemez, unutmayınız ki kıskançlığını yenemiyen çocuk 
kalmaya mahkumdur. 

( __ ~_o~;z __ A_~_A_S_D_N_IQ)_A_), 
Meşhur bir lngiliz 
Kadın muharrir öldü 

Zamanında eserlerile b~r çok İngiliz 
ve Amerikan kadınlarını heyecana du -
şüren, bütün Anglo Sakson aleminde 
büyük bir şöhrete malik olan, Kra!içe 
Mari'nin pek büyük gözdesi bulunan 
Mrs. Humphrey ölmüştür. 60 dan faz
la roman, bir ı;,ürü makaleler yazan ka
dın muharrir, daha zıyade içtimai mev
zularla alakadardı. Ayrıca bir çok pi -
yesler: de vardır. 

Sevgilisine 858 defa izdivaç 
ieklıf eden adam 

Amerikalı aklı bu, yapar mı yapar. 
Sevdiği kız uğrunda, bütün işini, gü

cünü, istiklıalinı terketm'"'ğe hazır olan 
bir Amerikan delikanlısı, yüz bulamadı-

lçerde maymun rr.u 
oynuyor?. 

Padişah Abdülaziz bir tarilıte Bur
saya gitmişf. Bursadaki koşkiın et
rafına halk birikmişti. Padışah ya
nında bulunanlara: 

- Söyleyin de halk dağılsın: 
Dedi. Padi-§ahın arzusunu derhal 

valiye bildirdiler. Vali telaşla köşkün 
kapısına çıktı. Orada birikmiş olan 
halka avazı çıktığı kadar bağırdı: 

- Neye toplandınız buraya, haydi 
dağılın .• sizi böyle gören icerde may
mun oynııyor zannedecek! 

f(-'-----------------------------~--· 
Londraya getirilirken 
Vapurda haf esini 
Kırıp kaçan kaplan 

--

Eski bir sinema 
Yıldızının sözleri 

Sinemadan ayrılarak mes'ud bir yu
V6 kuran eski kızıl saçlı yıldız Clara 
Bow 

1 
yakında ikinci çocuğuna anne o

Jal'.'alrtı·. Sabık yıldız ve lahik anne: 
- Gençliğimi boşuboşuna, abdalca -

sına heder etmişim. Dünyada sakin, er 
keğine, evine bağlı bir yuvadan daha 
zevkli şey yokmuş meğer .. demektedir. 

Beş senede on iki kişiyi 
öldüren kadın 

57 yaşlarında, Marie Beckers isimli bir 
Belçikalı dul kadın beş sene içinde 12 ki-
şiyi zehirlemek ve üç kişiyi de öldürmek 
suçile mahkemeye verilmiştir. Kadının 

Kaldı ki Haleb'le İskenderun arasında- ğı sevgilisine şimdiye kadar 858 defa ev
ki şekavet \•ak'ası alelade bir şekavetten lenme teklifinde bulunmuştur. Genç kı -
başka bir şey değildir. Milli mücadelenin zın, 458 defasını hatırlamış olmasını bir 
ilk zamanlarındaki milli kuvvetler, bu- türlü hazmedemiyen delikanlı: 

Vapurla Liverpula nakledilmekte o
lan bu Peru kaplanı, kafesini kırarak 
gemide kaybolmuştu. Aramış, taramış
l::ır, bir türlü hayvanı bulamamışlar, 
llyfalarla yolcular, korkularından dışa
rı çıkamaz olmuşlardı. Nihayet bir ge -
ce, tayfalardan biri, yatağının altında 
garib bir hış1 dama duymuş, eğilmjc:;, 

bir de hayvanı görünce korkusundan 
bayılmış. Bu suretle ele geçen kaplan 
kimseye zararı dokunmadan yeni baş
dan kafesine tıkılmış. 

kurbanları orasında kocasile, sevgilisi de 
bulunmrıktadır. Suçlu geri knlan ve hepsi 
de kadın olan on zavallıyı ca 1935, 1936 
senelerinde zehirliyerek öldürmüştür. 

günkü Suriye topraklarına yakın yerler- - Sevgilimin sadece hu kadarını hatır
de ve bizzat o topraklar üzerinde çete- layışmdan üzüldüm. Halbuki ben tam 858 
.cilik yaptılarsa bunu otomobil yolcuları- defa teklifte bulundum. Ve 859 uncu tek
nı soymak için değil, düşman kuvvetleri- lifimde de muhakkak surette mavaffak 
ni tedhiş ve tenkil için yaptılar. Bu milli olacağım, demiştir. 

Hindistan da cehalet 
yüzünden vukua gelen 

garib bir facia 

Katil kadın, hasta bulun~n fütıyar ve 
kimsesiz kadınları seçmekte, onlara bak
m:.k bahanesile kendilerinden lehinde 
pı1ra veyahud vasiyetname kepardıktan 

sonra, zavallıları zehirlemekte imiş. Ka
dınların böyle peşi sıra ölmeleri nazarı kahramanlar, bu taraflara akm yaptık

ları zaman da silahsız halka dl"ğil, sBahlı 
düşmana hücum ettiler. Hücum cttıklerl 
her yerde de kendilerinden adedce çok 
fazla olan düşmanı perişan ettiler. Hal
buki Haleb civarındaki vak'nda 19 oto
mobili soyan eşkiya, iki Faslı neferin si
laha davranmalarile korkup kaçmış olan 
insanlardan mürekkebdir. Bunlar elbet, 
L'orient'ın korkarak hatırlamış olduğu 

çetelerin neslinden olamazlar! 
Suriye halkı o bilhassa Half'b civarın

c11 yaşıyan Suriyeliler her suretle emin 
müsterih olsunlar. Türkıyenin bugün 

düşman kafasını ezmeğc müheyya kuv
vr• li bir ordusu vardır. Türkiye, çeteci-
] e bılhassa silahsız insaniar:ı karşı çe- ı 

tecilik yapmaz. L'orirnt gibi kara vicdan
ı, ve pis maksadlı gazete1,.,rin so7l<' .. ine 
Suriyelilerin inanmıyacaklarmdan emi
niz. Biz Suriyelilerin dostuyuz ve hakiki 
dostuyuz. J 'orient ve onun gibi Türkler
le Suri dilerln arasını açmak istiyenler 
de gerek bizim, gerek Suri:5 eii!erin müş
terek düşmanlanmızdandır. Bu düşman
fara hadlerini bildirmek lfızım gelirse o 
işi de yapacak gene çeteln dC>ğildir. 

Mu1ıiWn Birgen 

------
Bir aşk macerasının hikayesi 

Ford kumpanyalarının personel mü
dürü, Nevyork polisine telefon ederek, 
kızının eve dönmediğini, haydudlar tara
fından kaçırılmış olmasından korktuğunu 

söylemiştir. Bunun üzerine bütün polis 
teşkilatı seferber edilmiş, hatta Vaşing
ton polisi de işe karışmış, sonunda, geııç 
kızın, kaçırılmadığını kendi arzusile kaç
tığını, sevdiği 21 yaşlarında bir gençle 
İndianaya giderek orada evlendikleri an
laşılmıştır. Şimdi polis bu iki sevdalıları 
aramaktadır. 

Hindistanda sonu bir facia ile biten 
bir dini taassub hadisesi olmuştur. Na
ban şehri ahalisinden Saadrçan ismin -
de bir adam şehre üç yüz mil mesafede 
bulunan Hurepuar mabedini ziyaret et 
mek üzere iki oğlu ile birlikde yola çık-

dikkati celbetmiş, kadın tevkif olunmuş, 
cesedler mezarlarından çıkarılarak fet
himeyt yapılmış, hepsinde de zehirlen
me alametleri bulunmuştur. 
Kadının bütün bu cinayetler! para ye

dirdiği genç bir sevgilisi uğrunda yaptı
ğı söylenmektedir. 
-· 1 .-:ı .. ._ --·----·-........-......._.., __ _ 

mıştı. Her üçü mabede kadar dizleri üs- yolda ölmüşlerdir. Babaları ise mabe -
tünde yürümek emelile yola düzülmüş- de kadar gidebilmiş fakat bu ziyareti -
]erdi. Oğullarından ikisi 250 mil yolu ni yapıp da dönerken dizlerinde hasıl 
dizleri üstünde yürüyebilmişler ve da- olan yaralardan vücudü zehirlenerek 
ha ileriye gitmeğe takatleri kalmıyarak öl~ştür. 

r 
İSTER İNAN, İSTER İN ANMA! 

Kapı çalındı, hizmetçi kız içeri girerek: deyi yaptıktan sonra merak ettim, kumaşları birer birer göz
- Bir bohçacı kadın gelmiş, kaçak ipekli malım var, ucuz den geçirdim, bilaistisna hepsinin üzerinde cSırf ipek, em-

iiata vereceğim, diyor; dedi. • prıme> climlesi vardı, hiçbiri kaçak değildi, hepsi İstanbulda 
Salonda beş altı tane kadın misafir vardı, bohçacı yukarı- yapılmı§tı, ve satıcı kadın bazılarının baleti nıhiyesini pek 

ya getirtildi, hep birden üzerine atıldılar, beğenmiye ve be- iyi bildiği içlıı malına kaçak süsü veriyor, dükkandan daha 
ğendiklerinir. fiatlarını pazarlık etmiye koyuldular. pahalıya satıyordu.> 

Polise haber vcrmek,bu kaçak ipeklileri nereden bulduğu- Biz bu hikayeyi bir dostumuzdan dinledik, onun için doğ-
nu sormak hiç kımsenin hatırına gelmedi. Ben bu müşahe- rulu~una inandık, fakat ey okuyucu sen: 

1 S T E R 1 N A N, t S T E R t NAN M A! L. ________________________ _,_. _____________________________ ___ 

fF oktanberidir yüzünü görmc~i· 
V ğim yarı canım Derdmend, dun 

sabah birdenbire çıkageldi. 
İçine bir hayli de sitem karışan bOŞ 

beşten sonra, bir aralık derdh gibi duran 
ve derin derin içini çeken Derdmende 
sordum: 

- Gene nen var? Karademzde gemile· 
rin mi battı; yoksa Ayazpaşada apartı· 
manların kiracısız mı kaldı? 

İnfial dolu bakışlarını bana doğru kal· 
dırdı, ve şakaya tahammülil olmadığını 
ima eden bir tavır aldı. 

- Hayır! dedi; bilirsin ki, gemi ve akar 
sahibi olacak talililcr zümresine hiçbıt 
vakit katılamadım. Lafontaine'in maY· 
mun ve kedi hikayesinde olduğu gibi, 
benim zahmet edip de ateşten çıkardığını 
kestaneleri daima başkaları yedi; ben se
yirci kaldım. cİkbah benim için, ahiret· 
lik adından bnşka, ömrübillah, bir mana 
ifade etmemiştir. Onun için, hayatımın 
içyüzüne vakıf bulunan senin gibi bir 
dostumdan böyle soğuk tarizler!:! maruı 
kaldıkca gücüme gider .. 

- Peki, kızma! Seni biraz düşüncdi 
gördüm de, onun için ... 

, - Nasıl düşünceli olmam?ı. Önümde, . , 
acaib bir istikbal görüyorum. 

- Kumara, içkiye mi dadandın?. Yok
sa eroine, tlfin mı nlıştm? 

- Haydisen e, Allahaşkma'. Bak, gen 
abuk sabuk lliflarla bana sataşmağa b ~

ladm. 
- O halde, izahat ver. 
- Fen ilerHyor .. 
-Ey?! 
- İlerlE"dikce de sapıtıyor .. sen bunun 

farkında değıl misin? 
- ~e gibi? 
- Ne gibi olacak? [Elindeki gaz"te 

maktuasını uzatarak] Nah, işte Alman· 
lar kömürden sabun, benzın çıkarma , '1 

sütten pamuf,umsu bir m.ıdd2 ıstihs .. J c· 
derek bunun! elbi ~ik kuma yapr a t 

başlamışlar .. 
İyi ya, b r·yE;tin fen yolundak bil 

terakkbine senin gibi münevver bir :ı· 
dam sevinmelidir. 

- Güzel, ama.. düşündüm, taşındurı .. 
haftalarca uylnısuz kaldım .. vardığım ne· 
tice şu oldu: Bu gidiş, iyi bir gidış drği;. 
Ben beğenmiyorum. 

- Neden? 
- Nedeni var mı? Bu hızla devam eden 

ilim ve fen erbabı, yarın, öbfır gün daha 
acaib şeyler ortaya atacaklar. Mesela klİ· 
mürden süt, odundan ekmeı;, petrold"'n 
şarab, neftyağından portakal şerbet.J .. 
sonra buğdaydan J;CselC', üzümden :ıbn, 

portakal suyundan ipek, bozadan çeli1~ 

yapıldığını göreceğiz. Bak, o zaman sc· 
nin, benim, sıhhatimiz, kılığımız, kıyafe-
timiz ne oluyor? • 

Bugün, yediğin yağa margarin :rnrıştı· 
rılıyor diye kıyameti koparan sen, ye rıt> 
kömür yahnisi, odun papara.:;ı yediğin ı:ı· 
man acaba ne buyuracaksın? 

Şimdi, anladın mı neden istikbali kn· 
ranlık gördüğümü?. 

- Hakkın var, Derdmend! dedim. Dıi
şünülecek mesele, doğrusu! 

Eki!& 
.,,..,,_. 

Ankarada bir otomobil kazası 
Ankara, 8 (Hususi) - Samanpaza· 

rında bir otomobil kazası oldu. Bay • 
burd!u Abdullah oğlu Ştikrünün ida ~ 
resindeki 1139 numaralı taksi beş ya • 
şında Neriman adında bir kızcağıza 
çarptı, hastaneye nakledilen kızcağız 
öldü. ·---... --TAK V i M 
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_r Bu Sabahki !J' 0 ı 
SON POSTA 

Terueld.en kadın ve 
çocuklar çıkarıldılar 

Frankist garnizonu kuma~d.tnı 1500 kişile hükumet 
kuvvet!erine teslim oldu 

Barselo 
list n 8 (A.A.) - Tcruel'deki Fran-
tle h~~~izonu kumandanı Rey 1500 kişi 
tur. nıet kuvvetlerine teslim olmuş-

h Şehrin tahliyesi 
oarseı 

ll'ıuh b' ~n 8 (A.A.) - Havas ajansının 
huri a ırı b.ldiriyor: Frankistlerle cum-

Yetçiler d 'k. .. .. 
~akerel arasın a ı ı saat suren mu-
lletic _erden sonra hasıl olan anlaşma 
\1e ih~~ınde Teruel'de kalan kadın, çocuk 
liye 

1
Yarlar tahliye edilmiştir. Bu ame

l'ine kızılhaç heyeti reisinin teklifi i.ıze-
Şe Yapılmıştır. 

b1r hh;rden evvela gıdasızlıktan bitkin 
ltııştı a de bulunan beş yüz kadın çıkarıl
"' r. Muharebe yalnız tabliye yapılan 
·ı.ııntak 
tiıı ada durmuştur. Tahliye edilenle-

'l' ltııkdarı iki bini geçm<.:ktedir. 

belie~el muharebesinin haşlangıcından
ler l k defa olarak cSiyah oklar> ve di
tttalc talyan müfrezeleri muharebeye iş-

etınektedirler. 

Londra 8 (A.A.) - Burgos hükumeti 
Londraya bir muhtıra göndererek Bar
selon ve Burgos tarafından gönderilen 
siyasi mümessillere ayni suretle muame
le edilmesini istemiştir. Burgos bilhassa 
Londradaki resmi cajanı• dük d'Alba'ya 
sefirlik payesi verilmesini taleb eımek
tedir. 
Londranın bu teklifi kabul etmiyeceği 

sureti umumiyede zannedilmektedir. 
Cwnhuriyetçilerin muvaffakiyeti 

Barselon 6 (A.A.) - Barselon rad
yosu Teruel cephesinin Muela mınta -
kasında Cumhuriyetçi kıt'aların Muela 
istikametinde çok mühim mevziler el -
le geçirmiş olduklarını bildiren mü.da
faa nezaretinin bir notunu neşretmış -

tir. 
Barselon bombardıman edildi 

Barselon 8 (A.A.) - Asi tayyareler 
dün Barselonun dış mahallelerini bom -
bardıman etmişlerdir. Sekiz kişi ölmüş 
ve bir çok kişi yaralanmıştır. 

Şuşnig, Avusturyanın 
istikbalini anlatı yor 

Saş\'ekil "Orta Avrupada Avusturyanın tarihi vazifesini 
llluhafaza ederek Almanyaya biiyiik hizmetler 

''Pabi:ir:z. Fakat asla bir Bavyera olamayız! ,, diyor 

Peşte konferansı 
arifesinde 

Bir Fransız gazetegi 
Alman - İtalyan 

rekabetinden bahsediyor 

[1- Gazetelerde Y~ 
Göröt ğiimüz Fikirler AL: E 

Cumhuriyet - Yunus Nadi bugunkfı b::ış-

• mukaleslnde I.lmanlarımızı yaparken han -
gı yolu tutmamız lazım geldiğıni tcdklk et
mektedir. B;ı~muharrir, evvel!\ yapılması lfı

zım gelen başlırn büyük limanları saymak
ta ve bunların her birinin en az elli, altmış 
ınllyon liraya yapıl:ı.bileceğint kaydettikten 
sonrn şöyle demektedir: 

e Dünya, ictinab edilnıcz 
bir surette harbe 
gitmektedir. Bu, katidir 

uFakat bu biiyilk meblağın sarfı beş :ııtı V11%Rn: ~ı-Hm Rn..,.n r·,,·~ 
yılnn vuku bulacağı için böyle müddet.ıere - - ---
taksimi ne her y1llık yfıkü azalacak oi.:ın bu &93 eynelmilel siyasetin bir çıkmazı 

Paris, 8 (A.A.) - Budapeite konferan- büyük inşaatı toplu olarak temin edecek girdiğini hala fa.rketmiyenleriı• 
sından bahseden Epoque gazetesi diyor- tertibin bulunmcısı, cumhuriyet hükfimetı- 1 d 
ki: nln şimdiye kadar göregeldiğimlz büyük mu- Avrupayı ikiye ayıran devlet er arasın a 

Budapczt d t 
1 

k 
1 

R vaffakiyetlerlne çok parlak bir lahika teşkil bir te'lıfibeyn bulunabileceğıni san· 
c e e op anaca o an oma edecektir.. malarına şaşmamak mümkün değild:r 

pr?tokolleri devletleri konferansı, takib ~ . Maamafih, bu hatayı, bu safdillcrc mııl 
edılmeğc değer bir hadise olacaktır. Şu 1 Tan _ Ahmed Emin Yalman bugün, ev- etmek doğru değildir. Çünkü onlan bt 
ciheti yeniden tekrar edelım ki İtalya ve velkl gün Mecl.i'"te ilk miızakeresi yapılan kanaatlerinde teşci eden ve zahablarmı 
Almanya, orta Avrupada birbirlerine Devlet Ziraat Işletmeleri kurumu kanunun- bcsliyen, vaziyete böyle bir gözle bakma 
rakib iki memlekettir. Almanyanın dün dan bahsetmPktedır. Ahmed Emin, hükfı - larında fayda gören devletlerin bizznt 
yada üzerin ·· ·· .. d·kt ... b. 1 mt;?tln bu hususta takib etmekte olduğu si -

. c gozunu ı ıgı ır r;ıem e- yasetl belirttlktm sonra diyor ki: kendileridir. İtalyaya bakarsanız, onun 
ket var ıse O da Avusturyadır. Italya- uYeni hn?.ırlanan kurum, Türk zirai is - 1ngiltcreyc karşı hiçbir husumetı olma· 
Avusturya - Mncaristan konferansı ari- tlhsallcrini iptidnt şekilden uzaklaştırmıya <lığını sanırsınız. İddiası, kendıne göre ba. 
fesinde, Almanya ve Avusturya gazetele- ve harici lilemle nonnal yarışa, kudretli bir sittir: 
ri arasında şiddetli bir mntbuat müna _ seviyeye yaklnştırmıya doğru llk büyük a- . İ 
k " dımdır.ı Habeş ılhakının tanınmas!, spanya 
a~~sı başlamıştır. ~ meselesinde İtalyanın sözüne ir.aı1ması ve 

. . rıhayet biraz erken veya biraz ge~ Karım - Hakkı Süha Gezgin bugün bir yeni tarihi hakikatleri teslim etmesi. 
ı~ı. n:ıem!.eket arasındaki rekabetin ken- muharririn, beynf'lmllel hakkı tellfin bizde de 1 Bu kapalı cümleleri açık bir aile nak· 
dısını gostereceği müşahede edilecek - kabul edilmesi lehinde ileri sürdüğü mütalea- !ettiğimiz takdirde bunun manası şu ,,_ 
tir.. ya cevab vermekte ve bunun asla doğru olma 1

1 
b·ı· 1 .

1 
.. k . d .. ~ .. .. 

1 1 

Yeni gümrük 
Kanunu 
Hazırlanıyor 

dığmı, garb kit.ablarına daha çok muhtaç 1 a ı ır: ngı tere tu ur ugunu ya ama ı 
olduğumuzu söylemekte ve dolayıslle Turk Milletler Cemiyetini ölüm..! terketmeli 
yazıcılarının kıymetsiz olduğunu iddia et - İspanyada İtalyaya harekE' t serbestisı 
ınektedir. vermeli ve ... Akdenizden bac;lamak üz~ 

Denizbank direktörlünü re şimdiye kadar elde ettıği me\·zilen Yl· 
.ı:;; vaş ya:vaş terkeylemeli. 

Ankara, 8 (Hususi) - Ekonomi Bakan- lngılterc için böylC' bir fedr.ıkarlığ:ı kat 
lığı yeni sen<'dcnberi kucu:nıuş bulunan !anmanın imkan ve ihtim::ıli olmadıi:ın: 

Ankara, 8 (Hususi) - inhisarlar Ba-
kanlığı gümrük kanunurıun bugünkü Denizbankın teşkiline daır olan kanu- 1 sbylc'T'ive lüzum dahi yoktur. Çünkit böy. 

nun tatbik şekli ve organizasyonu hnk- le bir telkıni kabul etmPk dem k, İngilte· şartlara ve ihtiyaca göre yapılmasını ka- 1 
rarlaştırmıştır. Bakanlık bizim için fay- kında projeler hazırlamıştır. Projeler rcnın, kcndisinl' mc~·du olclu {•ı idd.nsın· 
d lı 1 b ·1 k b b '· ·· k 1 k 1 · Denizbankın genel direktôrii ve idare da bulunduğu tarıhı roldC'n ft:'rnga; C'l· a o a ı ece azı uyu mcm e et erın ' . . . . . . 
gu.. ··k k l t• t • t B , meclisi tavin edildikten ~onra tatbik edi- mC'sı ve kcndı rı1.asıle bırın ı sınıf mılle1 

mru an un arını ge ır .nuş ır. u Ka- • . ~ mevkiindcn istifa eylemesi ciemek olur. 
nunlann tedkikinden sonra işe y:ırıyacak lecektır. . 

Bu, böyle olunca ve İtalyanm. ingilten hükümleri alacak ve yeni hazırlanacak Banka genel direktörlüğüne iş Banka-
ı b ile teşriki mesai etmek için başhca koş. kanunun tanziminde gözönünde bulun- sı stan ul şubesi dircktQrÜ Yusuf Ziy::- w • ~ 

1 duracaktır. nın tayini kuvvetle muhtemeldir. Yusuf• tugu ş.a~tlar' bunlardan ıbare •. b~. unu~· 
te hu" .. (Baş tarafı ı inci sayfada.) Tanrının çocuklarıdır. Biz terör'ü nef- Bakanlık bu tekliflerile yeni bir güm- Ziya bugün gelerek temaslara b:ı~lamış- ca, bu ıkı de\ l~t an_laş~alardına .mt k~nl. ka •. 
L tun t ki h bl d retle karşılarız. Avusturya daima ınsani .. k k kül h r d k k tır mıvor dC'mektır. Takı, bu efa. ngı tere 
ll;taıı talyan hududunda . ar er e H Ik l k ru. dandununu a ın e yapma a- . ni~ dediklerini İtalya kabul etsin. Hat. a ığın infısahına kadar çarpışmıştı. bir devlet olarak tanınmışttr. a o ara rarın a ır. . . . k d d h·~· 

aşvek·ı f 1 ta daima önceden musamahakarız. 1· ta b 1 .. ..k ba tr 1 Gayrı· mubadı·ııer 1·ç·n yanı· bı·r bukı, şımdıye a ar cereyan e en a ... ı· ~e t ı mütarekeden bir ha ta evve s n u guınru am r ve an epo arı 
1 

. 
1
. . d ~ 

ngu· 1 Beynelmilel bir statükoya taraftar mı- A k 6 (H ") a·· .. k sat, bu dev etın de e ıne gecırmıs ol ug•J 
~h ız ere esir düşmüştü. 1. 1. 1918 d degy;ldim fa . . n ara us~sı - uı:ıru ve kanun layihası fikrinde bulunduğu fırsatı kacı~manıa!: 
~d llschnigg terbiye görmüş, yavaş se- smız sua ıne ge ınce e · ' - ınhısarlar Bakanlıgından verılcn rna - . d.w. k .... 

1
.. İt , k 

e ince b. h.. .. d 1 s .1 . kat şimdi muhakkak ve kat'i bir surette r t .. İ t b 1 .. ..k b Ankara 8 (Hususi) - Maliye Vekaleti ıste ıgı açı ca goru uyor. a.\anırı ana . 
....... h· . ır uzun a ga ı ı e. . . b ft uma a gore s an u gumru am ar f d . ..b .;ı·ı b l atine göre, İngiltere, ahvalin buvi.inkü !n 

)or 'lızım nesil gençliğini bilemcdı, dı- una tara arım. . . W• • ve antrepolarının birleştirilmesi değil, tara ın an gayrı mu a .. · ono arının . .. .. . , • ; . 
· nen 17 . d b 1 Bugu-n yapılacak herhangı bır degışık- 4 f .k. .. . d 1 lm k itibarını muhafaza etmek ve gayri mü _ kısafı onunde gafıl a\ lanmı~tır. ışc paı 

lltı yaşında ık en cebhe e u u- ~e rı ı uzerm e ça ışı a tadır. Ba - . . . . . . . . .. 
ıı. Yordu- y .. d .. ğ.. lik ancak fona bir netice verebilir. Ha- k 1 k b t 1 1 badillcrin zivan etmelerinın önüne geç- tısını ıktıdar mevkııne gelırmekle gır.s •ıır "'· urduma dofü u um zaman ·anı am ar ve an repo arın ayrı a - .ı . ..b k 

1 1 ~ ıyarlaın t . d t h ·ı d . rici politikamızın tek bir gayesi, maksa- k ·a . . t.. . . d h f zl mek için bir kanun proje:;i hazırlanmak- tığı tecru e, ona ço paha ıv \ ma. o !l' ı~ 
en bog·a ış ım. Bır ~an. an ka sı eb er.- dı vardır O da şudur: Halkımızın yaşa- Tkal ı lakresını~ udccarw~ç:n .. a.da a a gC'rek hava, gerek kara, gerPk dl'niz si· 

)'et' zımı da geçındırmc • mec urı- · . ·o ayı· temın e ecegını umı etmek - tadır. ı·hı b h . d • k 
1 1nde k 1 masını ve refah hisselerim alabilmelerı- t d. a an a sın e uzun zaman atu a m ş· 

~h a mıştım.• ' . . e ır. t B f1 t· . 1 k . d ı 
Usch . M . temin etmek bu da bu!riir.. devletımı- Bı'r Akay vapuru kaza atlattı ır. u ga e mı an ıyara sırı ı paça nr: ~ nıgg'i meydana çıkarar., on- nı ·· "' .. .. .. · d h ı ·1· ı 

L. Yor s . . 1 d i çerçevesi içinde pekala mumkundur. y ı• hd• sıvamış ıse c, ona, azır a'1ıp ::.ı atı :rn. 
"'llb il.esi l'dıpel'd. r. Onu. otuz yaş arsın .1 z; kat şurasını da inkar edemem ki, U03 0 Ve la l Dün akşam köprüden 17,40 seferini ya- mak için fırsat vermemek !fmmdır. 
ta ..ı n e adhye nazırı vapmıshr. on- a . pan Mahmut kaptan idarP~·ııdek' vandan 1· ·ı ·ı 1· 1 ·· k ·ı 
~anı . . . .ı ~. .M l'niye karşı büyük bir sempatım b •• J • · · " ngı tere ı e ta yanın mu'C' 1bı. vazı· 

.... ! . anrıf nez"'ıetını de uhdesme ver- usso 1 
• UgUD ev etıJYO kl N v e •ap r Kalamışrı yolcu · · · • · 

.. ı Ştır. " vardır. Onun dahili ve haricı işlerimize r çar ı c es r \ u u ' yetlerı bun.dan ~~arettır ... B·ı. b.nd•r<'de 
.2s h . .. .. - k rı mak hususunda en küçük bir teşeb,. çıkardıktan sonra iskeleden ayrılırken Fransanın ıdeoloJık meylınm IngılterryE 

~ılin e:zıran 1934 de, Dolfus olu~ce, •:e- b~st! dahi bulunmadığını söylemek iste- Prensesin gelinlik elbisesi çerkın kenarından bir tahta kopmuş, va- müteveccih olduğun~ söyh m v~' lüzurr. 
~lıschniakın dostu ~e mahr:mı e~rar~ rim. İtalyanın suyuna gittiğimizi, ona 3 milyon pur bu arızadan dolayı yoluna devam c- yoktur. Almanya ile Italya arasında mev. 
"t. ivet gg ?~un y~rıne geçtı ve sıyası kandığımızı iddia etmek, masaldan başka dememiş, rüzgardan karaya oturmamak cud anlaşma ise herkesin mallımudur 

Sa tıanıesını tatb ke koyuldu. b. d ğ.ld. drahmiye malo}du için Kalamış koyunda demırlemiştir. Bir Bütün bu ahval ve şerait iç·nrl,3 devletlC'-
vekili d. l' r . ır şey e ı ır. . • ~ . . . - . . . 

~' Avust ın ıye ım. .. .. Monarşiye taraftar mıyım, diye soru- Atina 8 (Hususi) - Yann sabahleyin müddet sonra fıriza giderilnu~. vapur, ta- rın, hula bır anlaşma bu!abıh :mıyız, dı. 
a b uryada dıktatorluk olamazdı. E t b ' ne ve iman nok bac::piskoposluk kilisesinde veliahd prens mirden sonra yoluna devam edebilmiştir. ( De .. amı 7 ·nci sn f oda) 

~ UAv l tı· . k ~~u~ w mma - ~ i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~f·~~~·~~~-=~=~~ ar ı.ı usturva 1 mnn a ıtesıne 0 a- da · t• Muarızlarımız Pol ile prenses Frederiki'nın· nlka"hları - ::--:= 

1 ı az 1
•• fakat Ing ltcrede oldugu h bd ·· k. A t ryada işlenen bü- merasimle kıyılacaktır. Nikah merasım· ı· S b j t S b h 

e Ytn k. · ~ tasın n monarşıs ım. ,-
~ llarıanı t d k . d . . . ar en once ı vus u a al an a a a: 

ra ..... _ c·n er emo rası e ışımıze ·· ·· hl H b b rglarm omuzlarına için yapılan bütün hazırlıklar ı·kmal e- --------! . ""'l':'iı A 1. 1 tun guna arı a s u 
l:tı Yelllı>nı: •. vusturya par ~mento as 3 yüklemek istediler. Bugün için krallığın dilmlş ve program neşredi!miştir. Başve-

" 
1 Eski monar~ı zamanında · d · · k: d Otto'yu davet etmek kil Metaksas bugün saraya giderek ord" tıı ı>t his! . b. .. d 1 . 1 ıa esı ım ansız ır. .. 

tu erının ır mucn E' E:' Y"rı 0
·- b ·· b. k k klıklara meydan ve- ve hükümet memurları tarafından \'eıı· -g So . . ugun, ırço arışı · 

l-ıtı n vakıtlere kadar da partı kav- b · ı· y ı K'· .. k Antant ile ve Al- ahdin nişanlısına hediye ed;ıer.. üstu"nde l\'ı" • ıhti 1 rl . . . re ı ır. a nız uçu 
ktı·ı ras arı, Avusturva ıyetını ·1 'ht·ı·r ka makln kalmaz ı 14 kıymetli zümıüd bulurıan gerdanlığı va · manya ı e ı ı a çı r " ., l -

~ O ha d zıyet!C're ~okmustu. . mumi bir infilakı dtt hazırlar. Ben is~ takdim etmiştir. Ecnebi hiikümdarlar ve 
k r but: dt'mo~r.ası ne de~ektır? .. Bu buna asin razı olamam. Vaziyetier ağır prensler tarafından veliahd ve nişanlısı-

•tı "e d n nhalmın tam musavatı, hal- ağır düzelmeli, tekemmül etmelidir. Her na gönderilen kıymetli he1;yeler gelme
tı Gtfhan ev~etin yaşavı~ını ıı~ ar etmek ise, vatansever, en az taksim edc!1 rE'jimi ka- ğe başlamıştır. 
'ın i hız de demokratız. Her ne kadar bul etmekle mükE:'lleftir. Fransa Cumhurreisi kıymetli bir sofra 
dıl'tııış le-rınde paılamenter usullerı kal- Habsburg meselesi, Merkezi Avrupanın takımı hediye etmiştir. 
ltıokra ~Sı>k te, yeni kanunu esasimiz d<'- yeni baştan imarına mani olmamalıdır. Prenses Frcdcriki'nin gelinlik elbisesi 
~ sı Prı:> . 1 . . . d d B a, v . nsıp erme ıstına c er. ız Danüp devletlC'rile de olan münasebatı- üç milyon drahmiye malnlmuştur. Ro-
l'ıı €nı b t . . t . d .. d e.,.iı. 13 . .~ş an partı sıs emme one- mız her 7..amankinden hele 1918 deberi manya veliahdi prens Miş~l bugün geldi, 
e iıtırj Uyuk fedaknrlıklar mukabilin- daha iyidir ve menfaatlerim!zin müşterek merasimle karşılandı. 

)ı~ v(\ 'Ye kadar yaptıklarımızı boz::ıma- oluşu hususundaki kanaatlerin kuvvet-
tıla gpYelc> · A t · h t k ı~ il, b·r N :ı vus uryayı ım a e me lenmesi de, gün gelecek, meyvasını vere-

tın Çal azı fırkasının veya komünist- ceklir. Bu da müstakbel Avrupa sulhu 
~1~. l\n ışnıasına asla mıısa&de E'demc- için pek büyük bir mana ifade eder. 
e, ~a .

1
k ~.arti sistem•miz olmadığı için Ben hergün Grethe'yi okurum. Bugün, 

~ıb· zı ıruın ·11 · · k ı..· l l ı hır nı C'ssı C'rını •0 ·-' nPye a ma' mücadele etmekte olduğumuz birçok iş-
A..,.ı.ı t 1 mrvıuu b:ıhsolamaz. Ierle vaktil<' de savasmıslar. Tarih bir te-

~ Utvn 1 N l · l b. · d " 
t <ın lYı nı rı ' r ın., n 'l- kerrürden ibarettir ve bu tarihte dikta-

k ti k b r u u um vardır. B"z ka- törli.ıkler, demokraşiler gelip geçmiştır. 
~ u t t • 11 . .· t. . 
ı ı ı ı uz. urı ı \ t ımı- Almanva ilP aramızda mtişterek bağlar 

1 'i " k h k 0 k • 
L !'> ~ • ona ım o a t: nı 'l \ rrır. Bu bağlar tıpkı ital•·nnca konu-

'•ı ı. l:\ız m k .. .. . . . 
~ il b· r z Y t mu unu ve ı::an bir IsviçreliT'ın lta'yaya b~sled f:( 
ı. ı ,.., 7'ak P ip ti ı r dd tl riz. hisler g bidir. Fakat biz müstnki: olaral· 
"' f \ t!E> • ht . tl . h~ r m n m·ı arıv<' rın" kalırız. Meıkezi Avrupadn Avu5turyanın 

k" l, Tnpr 'kl d ı.. · t· l • ~ lıtn . nrımız a · ı ırıs ıyan ıK taı ihi vazifesini muhafaza edPrek Alman-
~ tı da d~~r ve ~iz de bir Tanrı tanırız. yaya umumiyet itibarile bi.iyük hfamet-1/ oları t, mıllct veyahud muhayyel lerde bulunabiliriz Fakat bu da bizi b;r 

t tarar ırk dc:>ğildir. Çocuklarımız. dev- eyalet menzelesin~ düşen bır ,Baver;:ı 
ıııdan hor bakılmaması icab eden yapacak bir Anschluss He olamaz. Bunun 

Ziı;>ai asayiş 

Kanunu 
Ankara 8 (Hususi) - İç Bakanlık 

/.ll'ai asayiş kanun projesi hakkında vi
layetlerden mütalealarını sormuştu. Vi 
·avellerin proje hnkkındaki mütalea -
·arı tamamen gelmiş ve proje bu mü-

1enJar öz önüne alınmak suretile ye
·1 bastan tedkik edilerek son şeklini al
tı ·ş+ı r. 

v rinc biz iki medeniyetin ortasında bir 
köprü vazifesini görebiliriz. 

Dolfüsün ölümü, yeni istikbalimizin 
hareket noktası oldu. Avusturyaya yeni 
istikbalinde, ruhunu, imanını veren o
dur .• 

Gazeteci 
Meslek sahihlerini korumak için tedbir alan Cumhuriyetin şefratli clı ni 

bayt t hayatlclrı kagıd tomaı Jarı arasında geçen kalem amelesinc de ulaştı. 
Gazeteciliği iyi anlıyan fıkır ve kalem kıymetini takdır edtn Dalııliye Veki· 

limiz gazeteciliği bellı başlı cvsab, V<'cıbPleri ve hakları olan bir ırıe.:.lek olarak 
yaşatmak imkiııılarını hazırladı ve bunu hazırlarken de bizzat g<aeteeilere ge
niş bir konuşma ve anla!ima hakkı ayırdı. Mesleğimızi bize daha \•erimli ve ca
zib göstereceği muhakknk olan kanun şimdı Meclistedir. 

Öyle tahmin ediyorum ki encümenlerin ve komisyonların üzt rinde dur
dukları en mühim nokta gazeteci sıfatının kimlere verileceği hakkında bi
zi de tereddüde düşüren maddedir. 

Serbest fikir mesleklerinde çalışanlar için saha o kadar geniştir ki bir ka· 
lem adamı ayni zamanda bir maarifçi, bir politikacı, hatta bir ış ;1damı ola· 
bilir. Halbuki bütün bunlaı: ayrı b:rer mesai mevzuudur. O halde hem mu· 
allim, hem meb'us hem iş adamı kanunun yalnız gazetcci diye taııımak islı..dıgı 
şahsı istihdaf edebilir mi? 

Muallim kendi mesleğinin, cemiyetinin kendine tahmil ettiği vecibı>lerle 
mükellef, verdiği imtiyazlardan da müstefid olan bir adamdır. 

Politikacı her iki mesleğin içtimP.İ, hukuki vaziyetlerinden aynlmıs ve baş
lı başına bir hüviyet kazanmış olan adamdır. Fakat muallim de, politikacı da 
gene gazeteciliğin geniş sahssında yerleşmiş ve gazeteciliği ana me!:i'ck o 11• 

rak tanımış insanlar olabilirler. Şu halde sı f gaz.C>t cinin, yani hayatın. ga
zetecilikle kazanan vatandaşın mubattıb oldu ~u kanunun çerçl: \ c.,·ne girl'
CC>klerdir. Burası münaka~a edilme?~ Fakat biı de fikir ameles , kaıem ış :ı:ı 
var ki bu sınıf hayatını ve ıstikbaiini sadece gazet ciliğe b, 'arı •ır. 

İşte asıl bu sınıftır ki hazırlanan kanuna ürr-·d bağ1nmış bulur...ı):or. O hal· 
de kanunun gazeteci olarak sınıflara ayırdığı kül hali~deki mesl kd slaı- ara
sında bu zümreyi birinci plUnda rnii.talea C'tmck ve eğC'ı kanun ga .etC'ci sıf:ı· 
tını taşıyanlar için bir imtiyaz verecekse onu bu sınıfa hasretmek dogru olur. 
O şartla ki bu sınıftan her ne suretle olursa olsun ayrılanlar derha1 ayrıldık. 
ları zümrenin imtiyazlarından tccrid edilsinler. 

Bu şekil tam •l!azetech yi tebarüz ettirebilir zannederim. 

Bür1ıan Cahid 



Et istih iki 
y··kse • 

ınce 

uc z ay ncae or-m 

Kar fırtınası 
dün b .. tün gün 

devam etti 

• 
1 

ahkikatı 
Muallim Nazifin 3 yaşındaki kızının parçalanmasına a· 
tahkikatın bir safhası da lstanbulda cereyan ediyof Ş Akay ve DenizyoJları 

seferleri in~ izamını ka}' betti 
Memleketin her tarafında çok şid • B~nda~ 3 a~ kadar evvel B~lıkesir- mütaleasına müracaat edilecektir. Mii11 

Belediyenin İktısad Vekaletine gönde diği mukayeseli 
ma i'ım-tta bu garib netice görülüyor. lktısad 

Ve~aletinin kara. ı bekle~iyor 

detli bir kış hüküm sürmektedir. Trak-1 d:•. Bıgadıç nahıyesı~~c muallım Na - hassıs bilhassa icralarda cari muhil 
ya mmtakası ile, Ankara, Bilecik Eski-ı zıfın kızı 3 yaşındakı Ilter ortadan kay usulünün daha müfid, daha seri bir ' 
şehir, Kütahya, Konya, Sivas, Çorum, bol~~ş.tu. O zaman bu faciayı bütün kilde tanzimi işile de meşgul olaca~ 
Erzincan, Erzurum ve Karsa mütema-f tafsıl~tıl~ yazmıştık. v Hatırlardadır. . . . . 

Belediye 1929 senesinden 1937 se ·jki artmayacak, yalnız halle ucuz ete di bir şekilde kar yağmaktadır. Bura. Ailesı kızı a:amag~ k?yulm~ş, bir lktnCI OOferhk haftkmdakl 
nesi sonuna kadar mezbahada cereyan kavuşmuş olacaktır. larda sühunet sıfırdan yukarı çıkına _ ~abah mah~llen:ı? ~akınlen sok.aga çık- tahkikat 
eden mual!leıatı mukayeseli surette tan Geçen seneye gelinceye kadar Al _ maktadır. Bir çok yerlerde de sıfırın al tıkları vakıt fecı hır ~anzara ıle kar • 
zim edip Iktısad Vekaletine gönder - manlar memleketimızden bol mikdar· tında yediye düşmüstür. ş:Jaşmışlardı. Küçük !iter bıçakla doğ- Bazı yolsuzlukları görülerek b~ 
miştir. Mezbaha ücretlerinde ve hay - da deri alırlardı. Geçen sene çifti iki Rüzgar şimalden ·Trakya ve Karade-1 r~nm;_ş v~ bir çuvala sanlar~k: sokağın ~m~a ~dli :akibata başlan~ ~c f e 
vanların nakil, satış ve tevzii esnasın • yüz kırk kuruştan satılan bu deriler bu nizde ve Marmarn havzasında kuvvet _ bır kQşesıne bırakılmıştı. Hadıseye der ~ ~tı tatıl edılen İstanbul 2 ıncı not 
da harcanan para m~darlanndan ten- sene müşterisizlik yüzünden ancak yüz li, Egede J...-uvvetlice yurdun diğe hal polis ve adliye el koymuş ve tah - gınde yapılan tahkikatta yeniden 
zilat y~pılacağından Iktısad Vekfıleti kuruş etmektedir. İşte hayvan ticare _ takalarında avni istİkamette rta ~ m~ kikata geçmiş ve neticede de çocuğun kısım yolsuz muamelelere rastıanyıııj 
~u mal~attan _tst~n.bul mezbaha~ hak ti yapanlar deriden temin edemedikle- vette esmiş Şarki Anadoluda ~akin ~~l- Bigadiçde su işlerinde çalışan Cellfıd tır. Sultanahmed 1 inci sulh ceza h 
amda musbet hır fıkır peyda etmış ola- ri karı etten temine kalkısmışlar 1937 mıştır. ' HaHl oğlu Kasım ile, karde.~i Emine ta- mi R~idin riyasetinde bir ehli'rtl 
caktır. · · d t f" tl -~k 1 . .' Dün istanbulda hava tamam·ı k rafından öldürülmüş oldu;u neticesine hey'eti teşkil edilmiş ve hey'et tedJcl. 

senesın e e ıa arının yu se ışıne sa- • ı e a- .. k b . . el 
Et fiatlan 1929 senesinden sonra her ik olmuşlardır. palı geç~iş ve kar yağmakta devam et- ~arılmıştı. ?len kızın pe~~ri .. N~zifin ·a.tına aşlamıştır. Tedkıka~ net:c 

sene biraz daha ucuzlamış, bu hal 1937 1937 1 
b d . "b h ıniştir. o;ı!eden sonra kar durmuş r'u'z-1 'rnrşısındakı evde oturan Ummunun de rnış, hazırlanan rapor da muddeıuı11 

yı ı aşın an ıh aren ayvan .., d 1 k h Ad" d T - .. d ·1 • t' s 1 1 d 1 
yılı ortalarına kadar devam etmiştir. ihrac şirketi teşekkül etmis bulunmak· gar şimalden saniyede 8 _ ı o metre sür' ba~ 1ıncı o ~ra af ıs~ e Uedh~l~~r :n:ı ıge go~A~:ı 7-~~ lr. uç_

1
u a~ ~ 

En pahalı et yenen sene 1929, en u- tadır. Bu şirket hayvanlari mahallin - atle esmi~tir. Saat on dörtte hava taz- u. udnmasın ?nbvle acıarund mmd u.~un cı sdo!"?luk t ahkıı_nk ıgıt nelvertı ereA, . :ııO 
cuz et yenen sene ise 1936 dır. _ . . yiki 755,5 milimetre idi. Sıcaklık en az cvın e geçmış u unmasın an a şup • rın a ı a ı a açı mış ır. ynı 
Etin ucuz olduğu senelerde istihlaka - den dogruca ıhrac etmektedır. Kars ve f k f ·· t- d 6 · helenilmişti terlikde karısı Safiyenin imzasını 

havalisinden Rusyaya yapılan kasaplık 0s
1ıaırar, ıenk çod sdı.lmırı? t~s uKn e santıgr3d 1 Nahi'-'enin eski beledı'ye doktoru lid etmek surctile 15 bin liralık tın artması icab ederken hiç de öyle ol· h . . { a:y e ı ıı ır. arın metre mu J 

mamıştır. Et fiatlarının pahalı olduğu a~van ıhracı devam etmektedır. .rr.bbaına bıraktığı su mikdarı iki üz Hüsnünün kızı 16 yaşındaki Nebahl-lt bir sened tanzim ettiğinden dolayı t 
senelerden biri bulunan 1932 de istan- Istanbul belediyesi et fiatlarmın u - gramdır. y de bu sırada, babası öldüğü için, yen - kif olunan şekerci Yani, 1 inci SO 
bul mezbahasında on sekiz milyon hay- cuzlayabilınesi için hayvanların nakil, Akay seferleri intizamını ka b tti gesi Ümmünün yanında oturmakta i - hfıkiminin kararile serbest bırak 
van kesilmiş, buna mukabil en ucuz se- satış ve tevzii ücretlerinde tenzilat ya- Dünkü kar fırtınası Akay va~u; se _ m:ş. Hadiseden sonra İstanbulda bu - tır. 
ne olan 1936 da ise on altı milyon hay· pılmasını, hayvan satanlar ve kasaplar ,ferlerini güçleştirmiş ve bir çok inti • !unan halası kızı buraya aldırmıştır. Jl 
van kesilmiştir. Bundan da et istihlaka ise mezbaha ücretlerinin indirildiği tak zamsızlıkları mucib olmuştur. İstanbulda bulunan Nebahatin istina· armanyola vah'ası 
tının fiatlann ucuzlaması 1le artmadığı ~ir~e .~t fiatlar~nın ucuzlayabileceğinij Her sabah saat 8,2 5 de Köprüden be !'olile ifadesi. alı!'1":1ası için, kız dün U gdurma im İŞ 
anlaşılmaktadır. ıle~ surmektedır. kalkması lfızım gelen Yalova postası fır ndlıycye sev_kedılAm:şbr: 16 yaşında ~ Dün bir karmanyola iddiasın 

Mezbaha ücretlerinde yapılması ile- Iktısad Vekaletinden verilecek ce • tına yüzünden hareket edememiş an -1 lan Nebahatın, hadısenın cereyan ettı- bahsetmiş, Abdullah isminde bir ~s 
ıi sürülen tenzilattan sonra et istih1a - vaha göre hareket olunacaktır. cak öi!Jeden sonra havanın bı"raz 'kırıl- ği sırada farıkı mümeyyiz olup olma - b"h · · k 1 v v ıd ~ - ı cının armanyo aya ugradıgını 

dığı pörülcrek saat 1 4 de bir vapur ha clığının anlaşılması ve zihni vaziyeti • d' tt' v. • b ta b ·aa· d 
Poliste: Toplantılar: 

. t dk"k" . . a·· ar d kt ıa e ıgım, za l nm u ı ıanın 
reket ettirilebilmiştir. ~ı~ h \ı ı .ı ıçın, un a {.e·ım·o t- oru ru olup olmadığını tahkike başladığı 

Bundan başka saat 12 yo kadar Ada-
1 

a ıM aşıme mt~ay~n~· et ırı ~ ış 1
;- yazmıştık. Abdullahın kazandığı P~ .. 

lar ve A~adolu seferleri de intizamını k- .ı.. uahyenhe n~ 1bc~sı~he A çocu~nt b~ - ları yediği, amcasının da paraların JJI' 

' 
işkence tahkikab başladı Beyoğlu Halkevinde ko"'lferans Kartalda küçfik LeyUı Güngör'e yapıldığı 

iddia olunan işkence hadisesine aid evrak Beyoğlu Halkevlnden: Salı günü saat 18,30 
Üsküdar müddelumumlllğinden Kartala gön 1 d:ı evimizde Zlngal Orman şirketi umum 
derllml$', ve jandarma kumandanı bizzat tah müdürü Mühendis Tev!ik Alı Çınar tarnfın
kikata el koyarak hfıdlse şahldlerlnln ifade- dan <Ormanlarımız> mcvzuunda konferans 

kavbctmıs ise de ög-leden sonra bütün rı ve er angı ırzı nı gayrı a ıı - b - t hm' d k bll s 
~ • l'k • d b 1 d - 1 1 sa mı soracagıru a ın e ere 

hatlarda intizam temin edilmiştir. l ı ten aza e u un ugu an aşı mıştır. d d - l 1 t Abdııll 
I.T b h t hAd· t aI d 1 .. çu uy ur ugu an aşı mış ır. 

Dcnizyollnn scf erleri ~ e a a , a ıse e r m a şun arı soy- . b t . - f 1 d d 1 dli"e 
ı lem kted" . za ı ayı ıg a suçun an o ayı a J 
Kar fırtınası Denizyolları idaresi • ı e ır. ·ı kt" 

lcrin1 ıı.lmağa başlamıştır. verllecekUr. Bu konferansa herkes gelebilir. Ç v C ll"d H ı·ı ~l Ka vcrı ece ır. 
nin seferlerindeki intizamı da bozmuş- .. -: ~C:.~.g~. : a.. a ı og u sımın ---------
tur. Dün aksama kadar mühim bir vu-1 o~durdug~nu. soyluyor~ar. Fak~.t, ben Mü tef errih: Bir tramvay bir otomobile çarptı 

Vatman Hasan ld:ıresindekl 185 numara- Haikcvinde konferans 
lı tramvay arabası Taksimde §Oför Arif ida
resindeki 2227 numaralı taksiye çarparak o

kunt haber alınmamakla beraber yalnız bır şey bılmıyorum, bır şey gorme • 
Eminönü Halkcvtnden: Dil, Tarih ve E· f d b 1 .1 d b" k 1 dim Aileler arasında bir düşmanlık o-. se er e u unan ı1emı er: en ır ısmı · 

dcblynt Şubemizin tertib ettiği (Istnnbul h. 1 . b' 1 d 10 12 lup olmadığını da bilmem Yalnız sa • 
h:tkkında konferanslar> serisinden (Kuru - 1 .~çt g~ meml ıbş~l ı: , cısdrl_lı Ga 

1 
: saat 1 hah "kalktıg· ımız zaman İlt~ri bıçakla öl 

.. . ro arıa ge e ı mıs.er ır. e mıyen va-
luşundan Türk fethine kadar Istanbul) mev 1 h h. • d . . dürülmüş ve çuvala sarılınış olarak 

Ü • pur arın emen epsın en vazıvetlerı-

tomoblll ha.sara uğratmıştır. 

Şehir işleri: 

Çivili geçidler 
zuıu olan 1kincls1 nlvers1te Tarih Doçen.l I . . ld v h b" . . ·b. . 1 vengemin evinin biraz ötesine bırakıl -
Cavid tarafından Sah akşamı saat (20 30> da nın emın o ugu ve er ırmın ır lı - "' .. .. ' ·ıt· 1 · b d k mış gordum Evimizin Cağaloğlundakl Merkez salonunda mana 1 ıca ey emış ulun u larına da- ~ · .. . . ,. . . 

lstan bul ve Beyoğlu cihetindeki çi -
V'ili geçid yerleri limilen tesbit edil -
m~tir. Havalar açınca çiviler yerlerine 
çakılacaktır. 

verilecektir. Davetiye yoktur. Her arzu eden ir Denizyolları idaresine telgraflar gel· Nebahat dun 2 ıncı sorgu bakımlı • 
gelebilir. miştir. ğine sevkedilerek, ifadesi alırunıştır. 

Fransız tiyatrosunda Çocuk Esirgeme Bursadn 
Bursa (Hususi) - Kar fırtınası de-Kurumu müsameresi 

Şoförlerin müracaatı reddedildi 
Ş f .. 1 b t · b b l Ayın 18 inci Salı akşamı Fransız tlyatro-o or er, şu at an ıti arcn otomo i d Çoc k Esir K 1 tı .. . . sun a u geme urumu men aa ne 

ve otobuslerde tatbık edilecek kırılmaz .. .. eril ~·- .... - d bir . • • uır musamere v ecea.ı.u. ....usamere c 
cınsten cam kullanmak mecburıyetınin k al d l. .. ~k N ldl ş h1r ~· . . . . . . . .. ço numar ar an """"9 a aş e e w -
tehınnı beledıyeden ıstemışlerdı. Şofor yatrosa san'atkfı.rları tarafından birer ko -
lerin bu talebi reddedilmiştir. medi de te.ınsll edllecekUr. --- .. _______ ..._ 
1 1 

lst e en 1 alyan ba ı çılar n n 

vam etmektedir. Evvelki gün İstanbul 
postası hiç gelmemiştir. Dün de çok 
geç gelebilmiştir. Kar oldukça şiddetli 
ve iri taneli düşmektedir. Soğuklar da 
tahammül edilmez bir hale gelmiştir. 

lzmitte 
İzmit (Hususi) - İzmit ve mülhaka

tmda cok şiddetli bir kış hüküm sür -
mektedir. Şehre ve civarına kar yağ • 
maktadır. 

nm ·ı eri boşa çı tı Mülkiye mi;fettişleri 
Dün öğleden sonra da 

Palamutlar her seneki yataklarını değiş'irdiler, bir kısmı Çalıştılar 
Boğazda, bir kısmı da Kumkapı önünde kışlayorlar Dün öğleden sonra tatil olmasına 
Uskwnru balığı balıkçıların tabirin· mış, palamut balıkları Adalar önünde rağmen Dahiliye Vekfıleti müfettişleri 

Vilayet binasında belediyeye aid işler 
ce bu sene cAnadolu> ya vurmuş, yani ciumıayıp bir kısmı Boğazda kalmış, etrafındaki tahkikata devam etmişler _ 
boğazın Anadolu sahillerinde görün - mühim bir kısmı da Kumkapı önünde 
müş bulunmaktadır. Balıkçılar bu ha- yatak yapmıştır. clir. 
le.. y· · k d hAl h 

1 
Otobüs tahkikatına aid fezlekenin 

ırmı a ar gırgır a en ava arın h 1 b k Ank .. d 

icra mütehassısı 
20 gün 
Sonra geliyor 
İcra dairelerindeki yeni tesisat tamam

lanmışbr. Bu sayede memurların halkla 
teması ziyadeleşmiş, işler daha seri ncti
celenmcğe başlamıc;tır. Vekalet icraiarın 
her bakımdan tekamül etmcsile çok ya -
kından alakadar olmaktadır. İsviçredcn 
getirilmesi takarrür eden mütehassısın 
da, 20 gün zarfında burada bulunacağı 
tahmin edilmektedir. 
Mütehassıs bilhassa Ankara, İstanbul 

ve İzmir gibi büyük şehirlerin icra daire
lerile meşgul olacaktır. Faaliyetine bil -
hassa iki cihetten başhyacakbr: Birincisi 
icra dairelerinin mmtakalara ayrılması 
usulü .. Bu usul bugiin İsviçrede caridir 
ve çok fayda temin etmektedir. Bu husus
ta mütehassısın tcdkikleri neticesinde, 

Faik Kurdoğlu bugün gidiyor 
İktısad Vekfıleti Müsteşarı Faik ~ııt 

<loğlu düo öğleden evvel Türkofis 5 

tanbul şubesine gitmiş, muhtelif ıne 
seleler etrafında meşgul olmuştur. ~ 

Faik Kurdoğlu Türk - Romen tiCB~, 
anlaşmasını bu akşam Ankaraya gotil 
recektir. 

Türk tıb cemiyeti idare heyeti 
Türk Tıb Cemiyeti bu senckl idare 11ef': 

tı Azalığına aşağıda isimleri gösterilen ıe" 
vatı seçmiştir: Reis: Doçent Ahmed :f'& ~ 
Arel, İkinci Reis: Ahmed Şukrü Emed ve f' 
zım Nuri İçgfüen, Umumi Katib: HUSC e" 
Kenan Tunakan, Muhasebeci: Fethi Er~ 
Mecmua Katibi: Osman Şerafeddin ç ıJ" 
•e Etem Bakar, Klt.n:b Muhafızı: ·0oçent 
zım Bumin. 

Bir haftahk ceviz satış'arı ;J. 
Kfınunusanlnln ikisine kadar olııtl ~ 

b'r hafta zarfında İ.sta.nbulda 22 - 32 1' 
arasında 11075 kilo iç ceviz satılmıştır. ,J 

20 ton tombul sıra Trabzon 1ç fındığı 
kuruştan satılmıştır. .J' 

Ayni haftada İstanbula 11450 k:Uo ktıb fi 
ıu, 25480 kilo lç ceviz; 7140 kilo kabllp 
49580 kllo da Iç fındık ldhal eclllmlştır. f 

Gene aynı hafta içerisinde, 15700 JdlO , 
ceviz Hambtİrg'n, 5040 kilo iç tındık J{a:,. 
daya, 4000 kilo iç fındık dıı Londraya l 
olunmuştur. , 

İstanbulda, halen, ıo ton iç, 15 ton ıfıl' 
bukJu fındık; 20 ton iç, 60 ton da knbU 
cııviz stoku vardır. . -:/ 

c- Uskumru Anadoluya vurdu, açılmasını beklemektedir. Havalar açı· .alm?.ır ~nıp but a şlad~ ·araya gon e-
h tm d k ed. ı ç·· k" b ı 1 Kumk .. 1 . d rı csı mu eme ır. 

ayrc ez-., eme t ır er. un u u mca apı on erın e palamutlar D h"l" V k"l t· uh b "'d" .. SAKARYA SiNEMASINDA 
1 k ba 

v 1 kt 1 a ı ıye e a e ı m ase e mu uru 
gün er us umru lıgının yumurtla - uv anaca ır. T."'d"b d'" A k d ıs· b 1 1 · 

k .. K d · d M H hal f ti .. .. d d- ı•, ı un n ara an tan u a gc mıs, ma uzere ara cmz en armaraya avanın mu e e yuzun en un d v v·ıA tt 1 "f tt' 1 · 
· · t d"f k a· B b 1 kh d ed"l k .. ogruca ı aye e ça ışan mu c ış ere 

gırmesıne csa u etme te ır. una a ı aneye meza ı me uzere az .. 1 Aı..: lm t Ed'b D h"l' V k' 
k b. h"l ı v b b ık . mu a.r.:ı o uş ur. ı , a ı ıye e a-

mu a ıl a en pa amut balıgının o • a ı • gelmış, yalnız bunlar arasında 1 t' t f . h , . . . T fk T 1A 
g1aziçinden ayrılmayışı, uskumruları kefal balıklan bir yekun teşkil etmic: e ı e tış ey eti reısı ev ı a atla 

t
. ~ - uzun boylu görüşmüştür. 

~orkutmuş, şaşkına döndürı:ıüş ve Bo- ır. .. Dün müfettişler haricden hiç kimse· 
gazın Anadolu yakasına dogru akma - Dun balıkhanede ufak kefalın kilo- . d' l . l d' 
lanna saik olmuştur. su on beş kuruştan, büyüklerin !se ki- yı ın ememış er ır. 

Balıkların bu gayri munta:ı:am seyri Josu otuz kuruştan satılmıştır. Dün ha· 
hem İtalyan balı.kcılarını hem de Türk lıkhaneye gelen kefal balığı mikdarı 
balıkcılarını zarara sokmustur. 6 - 7 bin kilo arasındadır. Palamutun 

Basın balosu 
Her yıl şehrimizin ve mevsimin en par

lak ve en zengin balosu olmak vasfını 

Yıldızların en nefis ve sevimlisi 

DANIELLE D A R R 1 E U X'nün 
İkinci muvııff11kiyet hartası olun 

iiS AL 
fılıninde gnren erkekler ihtiras duyuyor ... Kttdııılar httyrette kalıyor! .. · 

Genç kızlar heyecana dOşUyor... Genç erkekler gaşyoluyor. 
Dıkkat: Bu film, Pazartesi ~no son mutinesiııe kadar gOsterilccel<tir. 

SENENİN en büyük Fransız filmi, François Coppce'ııiıı şaheseri İtalyanlar bu aylarda palamutun A- cifti on kuruştan, uskwnrunun kilosu 
dalar önünde rataklayacağını tahmin otuz iki kuruştan muamele görmüştür. 
cttikler"nden çifti beş kuruşa iken al • İtalyan konserve fabrikaları bütün 
maktan imtina etmişler ve bu günleri gemilerini İstanbula göndermiş bulun

taşıyan Basın (Matbuat) balosu bu yıl da u•• c 
12 şubatta verilecektir. Baloya Maksim i 

beklem şlerdir. Bu scbcblc de geçen ay maktadır. 
lnrda ç k::ın palamutlar alıcısızhk vi.i - Şu günlerde az balık çıkması yü -
zündcn denize dökü m"i1tü. Fakat ital- zünden fabrikalardan telgraflar yağ • 
yan balıkçılarının tahm

0

ini boşa çık - makta ve balık istenmektedir. 

salonu tahsis edilmiş bulunmaktadır. Ba- Bas rolde ·. p 1 E R R E B L A N c H A R o 
lonun her yıl verilen balolardan daha üs.. , 
tün, daha neş'eli ve daha zengin olması b s u·· M E R · d<'.11 uu Çarşam a akşamı sınemasın p için icab eden bütün tedbirlcı alınmış ve 

~ilidmhaucl~~ra~M~~ l'••g•m••••~•••••••a•~~E•~~~~~~ 



Termede yeniden iıç 
kö rü yaptırılıyor 

Belediye köy yollarını tamir ettirdi, imar işlerine 
başlanıldı, yeni yeni binalar yaptırılıyor 

1 Erzincanda b,ir 
kamyon kazası 

Erzincan 6 (Hususi) - Çimento yük
lü bir kamyon Kemaha giderken bir 
köprüden uçmuştur. Yolculardan Ter
canlı Ali ölmüştür. Kaza hakkında tah
kikat yapılmaktadır. 

Kızılcahamam yolunun tamiri 
isteniyor 

Kızılcahamam (Hususi) - Kaza içe
risinden mühim ve umumi bir şose ge
çer ki, İzmit, Adapazarı, Bolu, Gere
de, Çerkeş kereste kamyonlarile yolcu 
otobüsleri hep bu yoldan geçmek mec· 
buriyetindedirler. Bu yolla Ankaradan 
Kızılcahaınama gelinirken, Topcular 
köprüsü geçildikt~n sonra, Kazanköyle 
Petik arasındaki şose gayet berbad ve 
bozuktur, bataklıktır. Burada, gün geç-

Sayr s · 
= 

Belediye Ada azarının 
imar plinını yaptırıyor 

Kasaba kısa zamanda bam başka bir çehre aldı, güzel, 
geniş ve ağaçlı yollar açıldı, bir de mektep yapılıyor 

mez ki bir otobüs veya otomobil ça- Adapazarından. güzel bir ,,ıanzaıcı 
murlara saplanmasın .. çoluklu çocuklu İzmit {Hususi) - Adapazarı Koca· Beled~ye, şimdi şehrin planını çiz· 
yolcular dağ başlarında kalarak kilo- ı · . b .. "k . bi ka mektedir. İmar plfuıı hemen çizilecek. t ı 1 .. .. . B 1 e mm uyu·, mamur ve zengın r -
me re erce yo u yaya yururnesın. u yı k ·a· n- b. ovanın tatlı Adapazarı bu plana uygun şekilde güd b . b- led. B d za mer ezı ır. uz ır , 1 

a~ ul :razıye~. gene oy ır. b ura
1
• a meyilli çukuruna uzanmış ve yayılmış zel ve varlıklı bir şehir olacaktır. 

Termeden güzel bir görünilf yoıcu ugun yurekler sızlatan u e ım 1 Ad k bereketli bir * 
'l'e,.ıne (H k .. ilk. dak.i M'li .. üzerindeki köp - haline nihayet vermek için bir an ev- o an • apadzannBın pde h ı·· l.. h d ·1ık . l . d b .. 

Şir· • . ususf) - Terme uç ve sın ı Ç ırmagı . . , 1 t ebb'· ·ım . b 1 topragı var ır. ura a, er uru ma - Adapazarın a sag ı.ş erıne e u· 
~~~n bır kaza merkezidir. Bu havalide rü de bir aya kadar ikmal edilecektır. 't; . ~şK u1sehgeçıamles1 ı ve k u y~ du? sulün iyisi, özlüsü ve 'makbul olanı ç1- yük ehemmiyet verilmektedir. Burada 
"<tlla zi d .. 1 B k" .. d b to 1 k yapıl - amırı ızı ca arn ı an ço sevın ı- 1 . k ta k . . k. h Ik k'. du· Ya e tulün ekimi revacda o - u opru • e narme o ara . . kf · kar. Adapazar patates ln, es ne a- polikınlık açılmıştır. Fa ır a ve oy-
rn·gu halde burada bu mahsule ehem· maktadır. Terme - Ünye arasınd~kı ıece ır. hakları, pancarı, fasulya, nohud, mer- lüler burada ihtınıamlı bir tedavi gör-
pzet Verilmemektedir. Buna mukabil Akçay ırmağı üzer.indeki ~kç.ay. k~p- Gemlikte domuz mucadalesi cimek ve birebin isimli cumhuriyet ınekte ve bilhassa çocuk vefiyatını ön-
k' ç, lllısır, fasulya, fındık ve saire e- rüsü d Vekaletçe ıh~le ed:lmıştır. !.n- . buğdayı piyasanın hararetle aradığı 

1 

lemek için şuurlu bir mücadele açıl • 
dihnektedir. Ve mahsul çok mebzul - ~aatına başlanılmak uzeredır. Bu .~0~~ . Geml~k (Hususi). - !falk hummalı mahsullerdir. Ada ovası, Adapazar mış bU1unmaktadır. Diğer taraftan 

.Ur •. }{öylüsü çal~kandır ve kamilen rü1erin çok ehemmiyeti vardır. Çunku bır vazıyctte zeytınlerı toplamakla köylüsüne ve halkına geniş bir refah sıtma mücadelesi de hararetle devam 
;ıftç~dir. Kasabada son yıllarda imar bu kasabalar arasında kışın müruru u- mcşg~ldurlar. Mal1!1ı ~cuz eld~ çık~.;: temin etmiştir. Halihazırda Adapazar 1 <>tmektedir. Adapazar halkını seneler
~Cli.~e ba~anınıştır. Yeni yeni bina - bur çok müşkülatla yapılmakta, .. bu mak ıst:mıyen koyluler .zeytınlerını köylüsünün ~alkınmasına ve ziraatinin ce rahatsız eden Gökçeören bataklığı 
a goze çarpmaktadır. Kasabayı ikiye yüzden münakalat durmaktadır. Kop • tuzlamaga gayr.et etmektedırler. kollektif şekilde inkişafına güzel bir kurutulmağa başlanmıştır. 
k~a:1 Terme çayı üzerindeki ahşab rülerin hitamında bu mahz~r. or.tadan Bu yıl Gemlık ve ~alova mıntaka - gayret sarf edilmektedir. Burada ehemmiyetle kaydedilmesi 
l 
0P~u bu sene beton olarak yapılacak- kaldırılacaktır. Her hususta ıyı hır ka- sında pek fazla y~bam dom~z bulun - Adapazarda meywct.lığa da hususi lazım gelen bir şey de şehrin içindeki, 
~ başlanmıştır. Terme-Ünye ara· za merkezi olduğu halde doktor ve ez· ı ı~aktadır. Mahsulata ve en zıyade zey- bir ebenuniyet verilmektedir. Sakarya Dalakhanelerdir. Eski usul ve tarzda, 
)L•• - _,. · -----· -- zanesi olmadığından Terme halkı Ç~~ 1 tu:.,Iere musallat olan ~ hayvanl~rla nehri ile Sapanca gölü havzasının u - birer izbe ve in gibi,her türlü sağlık 

Oy kuyu larl ve sıkıntı çekmektedir. Evvel:e sıt~a mu- mucadeleye başlanmak. uz:re. t~:~ıbat zandığı sahada memleketin en leziz el- şartlarından uzak köşelerde yapılan bu 
\/ak '/l •d • cııdele teşkilatının yaptıgı mucadde 1 alınmış ve ~alova ~?zasıle ış bırlig.ı ya· .rı1alarının yetişeceği. yapılan tedkiklcr· san'nt, yalnız içfode çalışanları değil, 

l ar l areSt ve yardım halkı sıtmadan kurtarmıştır. pılmıştır. Bır kaç gun evvel hususı av- le anlaşılmıştır. · geniş bir halk camiasını da şiddetle 
y l'faz!.lli (Hususi) - Memleketin ha- Arnelei mükellefe usulile Te~e çayı- cılar tarafı~.dan ~r:11~n 15-20 domuz * tehdid etmektedir. 
r ır ınuesseseleri evkafa geçerken, bu - nın kenarına tahaffuz sedlerı yapıl - İstanbula gonderı.mıştır. Adapazarmda uyanık fikirli, yurdse- Adapazarında gençlik hayatı da var-
dalarda vakfedilmiş birer varidatla i - makta ve geçen senelerde vukua ge!en d b. · ver bir belediye ve bu belediyenin de lıklı bir manzara göstermektedir. Bil· 
e~~e e~i~ekte olan köy kuyuları da tuğyanl~:ın önü.ne geçmektedir. Kasa· Amasya a ır ~ınayet faal bir reisi vardır. Ahmed Abasıyanık hassa spora karşı ez7li. bir se~gi vardır. 

afa ıntıkal etmiştir. Bu sebeble ku- hadan koylere gıden yollar çok fena ol- Amasya ( Hususi ) - Amasyamn senelerce ihmale uğramış, Adapazarı- Fakat, her nedense ıkı senedır, Adapa· 
rııara, bakılmak üzere konulan tarla, duğundan köylü çok sıkıntı çekmekte Deke köyünden Ali isminde birisi, bir ı na, hayat, hararet ve renk vermiştir. zar sporunda bir durgunluk me.şhud • 
ı·ahçe ve ağaçların varidatı evkafın e- idi. Belediye bu yollan bu sene mü - amııi meseleSinden aralarında çıkan Adanın yolları, sokakları, caddeleri dur. 
i~n~edir. Hamzallı köyünün içme suyu kemmel bir halde yaptırm.ış:ır. Kay- kavgada .. ~~~i köyde_n Mustafayı bıçak- çamurlu ve tozlu .. olarak kötü bir şöh- K~l~ür ha~atı, canlı, fa~l ve hare • 
ın tıyacı yalnız kuyulardan temin edil· makam vekili ve belediye :eısı olan Ha· la sol bogrunden, agır. surette yaral~. - ret tası:kcn, bugun, Adapazar~da mo· ketlıdır. Yenı v~ modern .. hır orta me~ .. 
t ektedir. Akar suyu ve çeşmesi yok _ lid Kapalıoğlu ciddi bir say ile kasa - mış, yaralı, kaldı~ldıgı. hastanede ol· dern. agaçlıklı caddelere, genış. yolla- tebın çatısı ihtışamla yukselmektedır. 
dur. I<öy içinde v etrafmda on beş ka- banın hergün biraz daha güzelleşmesi- müştür. Katil tevkif edılmiş, hakkında ra, parklara rastgeliyoruz. Yol ınşaatı ı İlk okullarda talebe sayısı o kadar çok· 
ar kuyU vardır eBunlar taş örme ve ııe çalışmaktadır. kanuni takibata başlanmıştır. devnm etmektedir. 1ı,ır ki, tekrar, tekrar şubeler açılın~ 

~e~'.ş kuyulardı;, Fakat su çekme ve- • Adnpazar belediyesinin muvaffak bir zaı:ıreti hasıl olmuştur. Halkevi faali· 

~~]~! Yoktur. Çok iptidai bir şekilde iple Burs ada be 1 e d ı y e faali y eti eseri d~ itf~iy~sidir. Adapazar .itfa~yesi, yetı ortadır. 
1 n bır direğe bağlanmış ağaç kova Koc~elı, Bılec.:k, Bolu ve Eskışehır d~ Adepazarının meşhur, çarkı, ve çarb 
<lrla su çekilmekte köyün hayvanları k b• k l b• t t 1 f k" l dahıl olmak uzere, bu mıntakanın en suyu vardır. Adapazan çarkının çem • 
da a"nı' t d k·1' k Yiyecekler Si 1 ır ontro e ta ı u u uyor, a ır ere büyük itfaiye teşkilatıdır. herlerine takılmak zevkli bir hadisedir. 
l\ı b J arz a çe ı en ve uyunun ya· k ·r 
&ul aşındaki taş yalağa dökülen sularla yakacak ve yiyece verı ıyor .. -----
Çık~tıınaktadır. Kuyuların ağızları a - Bursa (Hususi) - Beledıyemi7, bele- Yekta vapuru 1 EdPn, istirahat 
tur ır. İki tarafında korkuluk da yok - diye işlerini büyük bir intizamla yap- Köstencede Köşesinde bize aid 
1~hİ·Bu. şekil hem gayri sıhhi, hem de makta, belediye nizamnamesini harfiyen v d E l i h 
la ıkelıdir. Köy kanunu, bütün kuyu- tatbik etmekte ve hileye, hal.km aldan- Kazaya ugra l ser er o ugor 
,.,,.~:n ağızlarının muntazaman kapatıl· masına göz yummamaktadır. Poladlıdan (Baştarafı 1 inci sayfada) (Baştarafı 1 inci sayfada) 
•• 1~ın B ı 230 kilo sucu1 ye f d ı N aid muhtelif ecnebiler tarafından yazı} .. Yü ı ~~ kuyu ağızlarına bir metre ursaya ge en · .ıı: muayene ta iken arka tara ın an ge en orveç 
le ~eklıgınde _ Tuğla veya beton _ bi- sevkedilmiş, bu sucukların boı.uk ve kok- bandıralı bir vapur ile müsademe et • mış bir hayli kitab almıştır. Şimdi orada 
d 2.hık Yapılmasını amirdir. (Hamzallı) muş olduğu anlaşıldığından müsadere vr rniş ve kıç tarafından ehenuniyctli su- hem bu kitabları okuyor, hem de Uzak. 
a ilind k' k 1 . d b 1 imha edilmiştir. rette yaralanmıştır. Geminin vaziyeti- şark ahvaline dair gelen raporları tedkık 

llı 1· e ı ·uyu arın ıra mem a arı· mh . dd . d h' f d h 1 . ediyormuş. 
hal

e ın.e. alan Nazilli evkaf idaresi ~u Cu urıyet ca esnn e ır ırmcını ni tehlikeli gören kaptan er a ım -
e ~ ı d kmek ya t ğ a .. ··ı .. ı k t · İstirahat zamanlarında bile Türkıyeyi "n . gore köy kanununun emirlerini acımış un ar an e P : ı ~or~ muş. dad düdükleri ça ara muavene ıste • 

'"''t'lJıe belediye tarafından ekmekln müsadere miş, ve tam batmak üzereyken liman _ hatırlıynn Bay Eden'e teşekkürler etmeğl 
~·Un kgetirmekle mükelle.f?itir. Kö - edilmiştir. Fırının deposundaki bütUn acı da demirli bulunan İngiliz bandıralı unutmıyalım! 
trıile ç~ ~zumlu kuyularına ya tama- unlar da milhürlenmi§ ve hu un'ardan King Lir ismindeki bir tahlisiye gemı- 1 .

1 
___ F ____ ·ıı 

Itö a ak veyahud köy kuyularını ekmek yapılmasının önüne geçılmişur. si tarafından imdadına yetişilmiştir. ngı tere ve ransa Mı• et1er 
t-.i~ ~eyctine bırakarak emvalini, geli- Belediye nizamnamesinin nıe,·audı in· Bursadan bir gcirün,

1
• Yekta vapurunun Köstencc civarın- cemİye\İnİ canlandırmağa 

~f . e köye terketmek lazımdır. Ev • filakiyeye dair maddelerine aykırı ob- _,. da bir kalafat yerine çekilmesine çalı- karar verdiler 
li ıdaresinin dikkat ..nazarlarını çeke- rak bir garaja depo edilmiş bulunan ve Ötedenberi fakir oldukları tesbit edilerek şılmaktadır. Kabahatin hangi kaptanda İ . 
is~ ~lflkadar olunamıyan böyle küçük istihlak resmi verilmiyen 64 teneke ben- belediyeden bedava ekmek alan fakir olduğu henüz malfırn değildir. Norveç l\ır·ıcı etnl evrCe 6 :-- .n?ıltekrre ilenlFradnsa 
~ tın evkafca köy idarelerine bırakıl- zin yakalanml§, müsadere editm:ştir. halka kömür tevzi etmeğe başlanmıştır. bandıralı vapur tonaj itibarile Yekta _ ıı e. :r emıyetını te ~r ca an ır-
r~5\ Çok yerinde ve kestirme bir ha - Belediyemiz, ayni zamanda, imhôn nis- Kızılay da, fukaraya, kömür, yağ ve pi- dan büyük olduğu için müsademeden :n~k ıçı~ gayret sarfetmege karar ver· 

e olacaktır. betinde, fukaraya da yardım etmektedir. rinç tevzi etmektedir. Yekta kadar zarar görmemiş bulun - mışlerdır. .. 

kl d Bu devletler ezcumle seri halinde 

Pazar Ola Ha an Bey Diyor ki: 
rna a ır. 

beynelmilel konferanslar tertib etmek 
Müsademeye hangi tarafın sebebi - tasa\•vurundadırlar. 

r::::::::::::::=;;;====::;;==:=====:::::;;;;::;::::;~;;;;;;:::;:::;:::======;-;========;:::;~::::;1 yet verdiği hakkında da henüz bir ma· Mılletlcr Cemiyetinin umumi katıbl 
<:::>..;:ı.-.._-.. .... ,°""''1I Hımat alınamamıştır. Yekta bir ecnebi Avcnol Fransız ve İngiliz ricaliyle bu 

- Ha ı:ti: san Bey Meclise ne <:>\(Zel b• 
ır teklü yapılmış .•• 

... Türkçeden başka lısan 

konuşanlardan para cezası a
lınacakmış. 

... Bu cürmü tesbit eden 
memurlara alınacak paranın 

yarısı verilecekmiş ... 

Hasan Bey - Memurlara 
gün doğdu desene! Beyoğ1una 
çıkarlarsa bir günde milyo· 
ner olacaklar. 

sigorta şirketine sigortalı idi. Köstcnce meseleleri tedkik etmektedir. 
liman dairesi kaza ve hangi tarafın ha-
talı olduğu hakkında tahkikat yapmak
tadır. 

Schmelling gelecek ay yeni 
bir maç yapacak 

Ronıanya Hariciye 
Nazırının seyalıati 
Bükreş 8 (A.A.) - Dün akşam hari

cıye nazın Miesco, yanında elçiler he
yeti azaları olduğu halde, yabancı .dip· 

Nevyork 6 (A.A.) - Eski Boks dün- lomatlar şerefine bir av eğlence i ve
ya şampiyonu Schmelling gelecek şu • recef.i arada hareket etmiştir. 
hatta Miamide Amerikalı Macar Eticn · Miesco, oradan cumartesi akşamı 
Dudes ile karşılaşacaktır. 24 yaşında o- Praga doğru yola çıkacak ve Pragdan 
inn Dudes şimdiye kadar yüz maç ka - BelP.rada ve oradan da Cenevreıe gi-
zanrnıştır. decektir. 
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6 Sayfa 

1 _ HAdiıeler KarfU1tDda 

' KANUNU 
B ir beyaz Rus1a tıı.mşmıştım. Bu\ rın fransızca konuşmalan fransızcaya 

Rus Varangel ordusili! Türkiye- karşı bir iUikasddir. 

ye gelenlerdendi. Türkcesi çok kıttı .. fa. ı Galatada bir ıoıc!tada yemek yiyor
kat iyi fransızca konuşuyordu. Ona sor- duk. Yanıbaıımızdaki masada da iki Rum 

muştum: .. . genci yemek yiyorlardı. Biri, ötekine 
- Siz fransızcayı Rusyada mı oğrendı- fransızca bir şeyler anlatıyordu. Kulak 

niz? kabartıp dinlemiyordum ama, hızlı ıöy-
Cevab vermişti: Iediği için bütün ıöylediklerini duyuyor-
- Hayır, 1stanbulda öğrendim. dum. Duramadım: 

* 
Musevi cemaati reisler:ncien birinin 

bundan epey müddet evvel bır gazetede 

b r vazısı çıkmıştı. İddi:ısınn göre lisan 
bır kültür meselesiydi. Mus viler arasın

da Türk kültüriı kökle tiği zaman on hır 
da türkce konuşacaklardı 

O zaman bir yazı ile cevab verm·~t!m. 

Dem ştim ki: 
- Doğru söylüyorsunu a a Mu 

- Affedersiniz, dedim, tiz Rumsunuz 
değil mi? 

Temiz bir türkce ile cevab verdi: 
-Evet, Rumum. 

- Güzel türkce konuşuyorsunuz, her 
halde rumcanız da öyle olacak .. peki ne 
d ye fransızca konuşursunuz? .. 

- Daha kolay geliyor da .. 
- Öyle ama, ben demindenberi söyle-

d klE>r nizi duyuyorum. Siz fransızca ko
cak kadar fransızca bilmiyorsunuz 

ki.. 
fran ızca konuşuyorlar.. Mu evıler ara- * 
sında Fransız kiıltürü kökl smiş mid r? b 

l Bu bahis üzerinde aklıma gelen azı * ufak tefek had .seleri naklettikten sonra 
Bir gün bir Fransız dostumla Ada va- k ndı kend me soruyorum: 

puruna binmiştim; vapurdakilerin he- - Türkiyede Türkceden başka dillerle 
men dörtte üçü fransızca konuşuyorlar- konuşulması kanunla ya.sak edilmeli mJ

dır? 
dı. Fransız dostum bana: 

- Türkler, Fransızları severler mi? 

Dedi. 

- Severler! 

Dedim. Cevab verdi: 

- Fransızları severler.se Türkiyede 

yaşıyan ekalliyetlerin fransızca konuş

malarını yasak etmelidirler. Çünkü onla-

Ziya paşanın meşhur beytim hatırlıyo-
rum: 

cNushile uslanmıyanı etmeli tekdir,> 

cTekdirle uslanmıyanın hakkı kö-
tektir.> 

Ve: 
- Evet, diyorum, yasak edilmelidir. 

ismet Hu1Usi 

C Bunları biliyor mu idiniz? =ı 

SON POSTA 

IKADDNI 
Örgü rob 

İkincikiıaıun ~ 

·----------------------------~·-------------------------
Otomobil ile ist1nbu dan Avrupaya 
Dört sene evvel Hltlere 

nasıl rey vermiştim 
* * KalabalıAtan aıyrılmanın yolunu bulamadım. Her eamer ve ıiyah 

,.,,_frua (Yahudi) diye lena ( en.:ı baJrt,kları bfr ~amanda yanımda
~" ı· .. k'"f1l lril.,. ıibi mtıTf aöylememenin, kol ltoldır• ' u •r.t vermemenm ım a 

mı vardı? unforı taklide baılaJım. __.,,,, 
L-----------------~~ Y amn: V aall Rıza Zobu 

Bitler 1932 de Berl.inde Kayzer oteli mn balkonundan halkı set4mlarken 

B günkü Berlinle, dünkü Berlin ara- tınıda beyaz sakallı, gözlüklü bit ad~ 
du b büyük' fark? Her ıey öyle Solumda kürklü yakalı, melon şaıpkll 

ım a u ne ö .. ·d 'd dalll' 
delişmiş, her ıey öyle başkalaşmış ki ta- bir genç. num, arkam ~eşı çeş~ a. ra 

k · · · çok aiiçlu"k rekiyor larla doldu, taştı. Karşıkı bayraku bına) 
nıma ıçın ınsan .. - ' ·· · h ye-

S d f Almanyaya gittiğim zaman firenler, çıkanlar var. Herkeste bır e , 

H
.
0

1
n e a . ba kil olmu~tu Her iflas can. Birini bekledikleri besbelli. Bnlk011 

ı ıt er• yenı şve " · d · "b" "zı?t• 
d ·11 t gı·b· Almanya da sefahate dan sarkıp cad enın o ur ucunu go .. 

Ş kt .. t . G . .. t" gr· e en mı e ı, . lr, l . ··ru"lU' 
ı ır, genç gos erır. rı us u· !, ı - d lm . olan yiyor olmıyan dile- liyenlerde sabırsızlık a amet erı go. 

b kı .. 1 b od" yap'Imıstır a ış, parası ' ·· ·· .. t ı 1 bır ~ eyaz - rmızı yun e r "' ı 'I • • 1 1 yor... Sarışın, utusuz pan a on u 
Beyaz, Uciverd veya mavi üstüne mavi - niyordu. Sokaklar avuç açan ın~an ar a dam kapının .sahanlığına çıkan merd·' 
beyaz - kırmızı ile işlemek te güzel olur. doluydu. He~. ~y!.e lartipil değıl, kellı venl~rin üst basamağında iurdu. Elleıi 

felll insanlar; utulu bantalonlu, yakalıklı, b' d kalabalıgya hitab etli. Uzun u· Biçimi düz. Yakası, yu\'aılak kapalı, 
1 

k. .. .. nn1 dam ce ın e, 
kıravatlı Beli ı gormuş geçı. Ş a • ç k h ı "zl ··yıe-

kolları dar. Sentürü sol yanda iri bir fi- İ ·. . .. .. 1 • k da zun bağırdı. o· eyecan ı so er so 
y t . .. .. Iardı. şsızlık onu a ınamıyacu. a r d k" d 1 11. ı ınrı!l' 

Ma hbuslarm 
istemedikleri 

ayrı'mak 

hapishane 

yonga şeklinde baglanıyor. kı dort k0şe ' . 1 b . d ğ di: Yanım a ı a am arın a r.ış ama • 
fecidi O zamanlar Hıt er ngır ı ça ır- . 1 d · yl 

Fransız krah 14 UııcU Luh e b" B k hi bir süsü ok Zaten . . . dan cHorra• dıyc bağırma arın an o 
ı c:. ~. var. aş a ç ., .. ..Y • dı: cİşsizliğe nihayet vereceğım!, ôıye ... anlıyordum. Sonuna doğru: cAimanY• 

o a o e 
a a o r 
a ı 

Amerika
lılar Nevyorkta 
modern bir kadın 
hapishanesı yap -
tırm1şlardır. Bu 
hapishanenin mer 
diveni yoktur. A -
sansörle inilir ve 

çıkılır. Bınanın üst 
katı mükemmel 
bir bahçe ve tenis 
kortu haline kon· 
muştur. Bütün 
höcrelerde soğuk 

ve sıcak su olduğu 

eibi mükemmel radyolar, günün her saa

tinde mahpusları eğlendirmektedirler. 

Bu sebebledir ki, müddetlerini bitiren 

bir çok mahpuslar, ldeta dünya cenneti 

sayılabilecek olan bu hapishaneden ay

rılmak istememektedirler. Bunun için 

gardiyanlarla hiç yoktan kavga çıkarıp 

ceza müddetlerinin arttırılmasına vesile 

vermektedirler. 

Okuyucularıma 

Ceı•ablarım 
(C. İ. S.) ye: 

Kızım, vaziyeti olduğu gibi yaz
mışsın, sana karşı ya§ farkını ileri sü
renlerin senin hazırlanan saadetini· 
kıskanmış oldukları anlaşıl:yor. Gerçi 
daıma kadın erkekten daha genç ol-

malıdır, fakat senin için timdi bu 
mevzuubahsolamaz. Çünkü artık her 
ıey olmuş, bitmiş demektir. Esasen yaş 
farkı da pek fazla değildir. Sen söyle~ 
nilenlerin hiçbirine kulak asma! Evlen 
ve mes'ud ol. 

* (Beşiktaşta A. B.) ye: Kadın doğru 
di.şünmüş: Sizin birbirinizle buluşma. 
nı:ı beraber gezmeniz birçok dediko
dul.tra sebebiyet verebilir .. 

M.~ktubunda, bu kadına karşı olan 
1evgıni izhar etmek istemenin sebebi 
ve ka::lının da yaziyeti hakkında malU· 

dalkaVUkİUk ye pan şair:er ~utun şı~Iı.ğı, ~u saldeh< dusdtunde yalrızıMuhalifler bu iddiaya katıla katıla gül- her şeyin üstündedir!> dedi. cElbette!' 
ışlemelerının goz a masm a ır. .. . 0 h lkta d" t l'k bir '' On dördüncü .. .. .. . .. muşlardı.. • a n or sene ı diye herkes tasdik etti. cKahrolsunlnt· 

Lui, meşhur (Ra- Örgu~ - (~erse orgusu ı. v Bir ~ı:.a mühlet istemişti. Şimdi artık o mühlet dedi. Baktım herkes mukabeıc edıyor 
cine i1e Boileau) ters - bır sıra yuz. Yalnız kuşagı ters-yuz bitmiş bulunuyor ... İşte tam bu zamanda Durmak yakışık almaz, ben de kanştıfJl 

k d. devrı' örgü. Cebleri kendi yünile üstten d:kil-1 ben de otomobille Almanyava girdim... K h 1s 1 1 d' bı' de bağırdıl< ya, en ı . . . c a ro un ar.. ıye z 
saltanatında ce - miştir. Ağızlarına bır :;ıra uf~~ aJur. ya- * Herkes şapkasını çıkardı; ben de çıkar• 
reyan eden muha- pılmış, aralarından kırmızı yundcn ınce Bu sefer Berlinde şu farkları gördüm: dım. Herif sustu! Alkışladılar; ben de al· 
rebelerin nazım bir kordon geçirilmiştir. Bu kordonun u- Pahalılık, sefahatin azalması, şUh hal- kışladım. Yanımdaki sakallı adam, gürUl• 
ile ifade edilmesi cu ponponludur. Ceb ağzını pek az büzer. kın eğlence piyasasından çckUmeıl... tülü bir sesle bana uzun uzun, şiir ok\11 

için bir kaç eser si- Ayni yünle, yaka kenarına dn kroşe ile Bunlara mukabil: Bütün fabrikaların fibi bir şeyler söyledi. Nihayetinde de: 
pariş etmiş.Eserler bir sıra oya örülmüştür. harekete geçmesi, dilencilerın ortadan cDeğil mi?> dedi. Düşünmeğe lüzum yotc. 
bir taraftan yazıla- kalkması, yeni eserlerin çoğalması ... İş- ta.srik lazımdı: c Ya, natürlıchh dedifJl. 

Brodesi - İki ür kat ve üç renk yünle h • deıı dursun;hükümdar, ~ te bunların tabii neticesi olan crefa • aa, Cevabımdan memnun olduğu yüzün 
yapılmıştır. Ayni noktaya batırılan altı Al 

muharrır. lerı·n, harb sahasına gı'tmedı'kle- k H · gözle görülür derecede manyaya yer- belli idi. ilmikten ibaret birer ufak çiçe . er çı- ~ 
rini ve harbi görmediklerini farkcdince çeğin ortasında zıd renkte yünle birer leşmiş... Bir hareket daha. İçimizden balkon 
bunlara sormuş: sarma benek var. * doğru bağıranlar var. Balkondakiler ga· 

- Harbe gitmeden harbden nasıl bah- Yukarıdaki satırları yazarken aklıma yet sakin bir tavırla bizimkilere kafa sal· 
Yaka, arkadan iliklidir. Düğmeleri Ö l D yç~ 

sedebilirsiniz? bir hikaye geldi .. sıkılmazsnnız dinleyiıı'. hyorlar. nümüzdeki Hitlerci er t o . 
yünlerin en koyusundan yapılmalı. mfım- land> diye bir marc:ı tutturdular. Hep btı 

Cevab vermişler: 
- Sivil elbiselerle harb sahasın:ı gide · 

mezdik. Kendimize, münasib bırer ünı -
forma ısmarladık. Fakat elbiseler bitme-
den harb bitti ve ıiz bu kadar kısa bir 
zamanda dünyanın en büyük zaferim 
kazandınız! 

Diyerek dünyanın en büyük dalkavuk
luğunu yapmışlar. 

l 

mat vermediğin için sana şu tarzda ha
reket et diye bir şey söyliycmiyeccğim 

* Fındıklıda Bayan cF. F ... ye: 
İmzasız mektub bir evi yıkar, bir a 

damı öldürür, arkadan vurulan bir si
lah gibidir, ben olsam okumam, yırtıp 
atarım. 

* Akşehirde Bay (C. N.) ye: 
Mahalli adetlerden ayrı~mamak mü

reccahtır. Her şeyden evvel göze bat
mamak IAzım. Gerçekten değiştirilme
sine lüzum görülebilecek noktalar var
sa tedricen hareket etmek icab eder. 

* 
Aydında Bayan cP.> ye: 
Arab isimlerini pek sevmem am-

1 
ma, müsaade ederseniz Ayşe ile Fat

ma için bir istisna yapayım. Hem 1 
bunları Arab saymak pek doğru da 
de.2il, tamamen Türkleşmişlerdir. 

TEYZE 

kün olduğu kadar ufacık o1mal•, sık sık Bitlerin ilk başvekil olduğu sene, Beı- "' 
linde olduğumu söylemiştim. İşte o gün- ajlZdan, halk da işUrak etti. KalabalıktBJl 

dikilmelidir. Kordon ilik yapmak, ilik aç- )erden bir gün Türk konsolosluğuna bir ııyrılıp çıkmak mümkün değil. Mümkiitl 
maktan daha pratik olur, daha da güzel dostumu aramak için gitmiştim. Bulama- de olsa, terkedip gitmeğe bendr. cesaret 
yatar. dım. Halbuki lazımdı da .. çıktım. Bilmem yok. Her esmer ve siyah saçlıya t Yahudi' 

Her kadın bilmelidir? 
neden, o gün içimde bir sıkıntı vardı. O- diye fena fena baktıkları bir zamanda: 
telim konsolosluğa yakın. Ama, otele dön cBu güzel sözleri dinlemeden nereye gidl· 
mcği canım istemiyor. Kapıdan çıkınca yorsun, be hey hamiyetsiz, haini vatan!·' 

Cam yerine m; slin parçası aksi istikamete döndüm, yürüyorum. Ne- diyecek olsalar ben ne haltederlm? Soğul' 
reye doğru gittiğimi bilmiyorum ama, te- havada terlemeğc başladım. Marşıı. dev:ırr1 
miz sokaklardan, ıhlamur kokulu cadde- ederken herkes elini öne doğru uzatını~~ 
lerden geçiyordum ... Üstünde tren yolu tı. Çare yok, ben de uzattım. Yanımdn1'1 

olan bir köprünün altına yaklaşmak üze- melonlu genç ters ters bakıyor. Btr b 0 lA 

Banyo, yüz numara gibi yerlerin pen

cerelerini havalandırmak için daima açık 
bırakmak isteriz. Halbuki bu pencereler 

hazan en tozlu tarafa gelir. Bütün dikka- . · 
reydim ki; büyük bir kalabalıklıı. karşı- çıkmasın diye, marşı söylüyormuşum gi01 

timize rağmen içeriyi tozdan kurtara- !aştım. Yaya kaldırımını doldurup, araba onlara uyup ağzımı açıp knpamıya başla· 
mayız. Bunun için suyu süzer gibi bura- yoluna taşan bu insanların önüııd~ de hir mıştım ki, balkonda cHitlcr~ bütün vnr· 
lara girecek ha.vayı da süzmek lfızımdır. sıra, formalı Hitlerciler mevki almıştı. lığile belirdi ... Kendilerini şahsan tanır· 
Pencerenin içine - camı açıp kapatmıya Herkesin gözü karşıki binanın balkonun- dun. Gazetede resimleri, filmlerde göl· 

da idi. geleri vatL"asile birkaç ker(:ler müşerref mani olmıyacak şekilde - bir muslin par
çası geriniz. Hava girK, toz dışarıda 

kalır. 

Yavaş yavaş ilerledim, cereyana ka- olmuştum. 

pılıp kalabalığa karışmış bu!undum. Sa. (Devamı 8 inci sayfada) 

1 ___ B_a_c_a_k_s_ı_z_ın __ nı __ a_s_k_a_~_a_l_ık __ la_r_ı_:. _______________________ Ş_a_şk_ı_n_lı_k __ 
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1 
"Ben bir tımarhane kaçkınıyım!., 

zrnaritlerden sigara 
Yapıp satan akıllı deli 
Yanına k ld . . dPd" so u um. Fıatını sordum. Tanesı 30 para 

· ı. Uzaklaşırken herif "Neye sigara almıyorsun,. 
diye Üzerime hücum etmez mi? 

l:ü- 77 -
\'ata~~aye ~tmişti 
dik, fa~:ırnıza çekil
SOnra Y t ben biraz 
tanıact atağımda du
~ag·ı ıın, kalktım. 

va b' . 
•erinı ızun hem-
tiırı. n Yanına git _ 

Kara .. 
!taşlı k gozıu, kara 
hem: ıvırcık saçlı 
"'~ -'ierıın ben. " 
· "nce: ı go -

,., .. "': O. Faruk d a· 
"«llitlsın? e ı, 
kayını · Otur ba _ 
~eliın.' birer kahve 
l!etirdi ~. Salaınonun 
kahvel~. . köpüklü 
Ceri 'il l'i ıçerken i-

Röportajı yapan: F arrılt. Kiiçiilı 
(Twc\ime ft lkUbu bakkı aahfuadV) 

SON POSTA 

ır::~ı11am 
Sakin tabiatli bir genç 

Ankara okuyu· 
cularımızdan Sa.
lim Köse karakte· 
rinin tahmini isti-
11.-rek ıoruı1or: 

- Muvaffak ola 
ıak mıyım? 

İ§ini, heaabını 
bilir, menfaatleri
ıtl kolaylıkla kav
rar ve bu yoldaki 

gidişlerinde mücadele, münakaşa yapma
dan herkesle hoiça anlapnaltla muvaffa

, kiyetlerini temin etmiş olur. Baıkalan 
hesabına zararlara katlanmakta, mes'u
liyetleri üzerine almakta ileri gitmez. 
Hovardaca, kabadayıca yaşayışlara ytt-
naşmaz. 

Zeki bir tip 
Topkapıdan ôz-

yazıcı imzasile so· • 
ruluyor: 

- Muvaffak ola 
cak mıyım? 

kataı ı~n boylu, kel Tımarhanede bir pavyon 
ı bırisi . - Af hm ieldı: j - İnsafsızlık edıyorsun. Herkese 20 

Ya~ dok~ ed, ~edi. Bugün biliyorsun paraya satıyorsun ya .. 

ZekAlarını :fav. 
dalı surette işl; 
meğe muvaffak 0 . 

lan zekilerJn, mu
vaffakiyetlerinden 
şübhelenmelerJ ca
iz değildir, kuvvetli bir seciye 
ilave edilirse mesele kalmaz. 

de buna 
lkı gardi r;:n ~~ında soba kurulacak. - Hergün alanlara 20 para. Bunun 

- İyi Y n gonder. gibi kırk yılda bir alanlara 30 para. Bu 

Amerika ile Japonyanın 
ar~sını açaı1 balık 

Bir balıkçı gemi sinde faaliyet 

Amerika ile Japon---------------- beynelmilel hukukta 
~eş'et b a~a sabahleyin iki gardiyanı da hcrgün alırsa 20 paraya veririm. 
kilecek:rn~Yın evine gönderdik, halı sil- Yanlarından uzaklaşmak istiyorum. 
fiidayet ~· ~lr tanesi izinli, bir tanesi Eayi yerinden sıçrayor. 

Boğazım seven bir tip ya arasında bir .ya- Amerika ile Japonyayı aman- halli otdukça güç 

b 1 ;. k ga ıız rakib haline 0etİ1·en ıiyui, b" k k l Kocamustafapa. yın a ı5ı av Sh • ırço no tl' ar cıka-
~e 13akırk~y~ yanında. Şimdi iki tane - Nereye? 
lU:n ?ne oyune istiyorsun .. zaten bii - - Gidiyorum. 

fadan irfan da ka- bulunduğunu bilir askeri, iktıu.di birçok ıebeb-
rakterinin tahlili- misiniz? ler arasında bir tane de yengeç 

rıyor. 

&iderse vcu~urnuz sekiz kişi.. o ikisi de - Anladık .. sigara almadan mı? 
llstıu ik·g~~e iki kişi kalıyor. Altlı - Almadan. Ne olacak? 
illi bakaı .lguşta 185 hastaya 2 kişi Gözleri, yavaş yavaş evlerinden fır-

- Be c~k? lamaja başlıyor. Yüzü kızardı, soluya 
- B r er ne güne duruyor? soluya: 

flara :rn erbere peşin, peşin, tıkır, tıkıt - Mademki sigara almıyacaktm, sa
f.eZrtıeğı sa.yıyoruz? Bugün pazar belki bah .sabah ne demiye yanımıza geldin? 

- B e gıder. Söyle bakayım, ne demiye yanunı;(;ı~ 
- De~ bu ay onu aylığa geçirecek. geldin? Ver bakalım dört buçuğu! 
~ka: a çok ay başılar geçer. Sen - Neden verecek rnişim? 
baıt. 0ğ\ıştan al. Git 18 e, 23 e, 2'4 e - Sana altı sigara satacağım .. 
- o - Sigara içmem dedik n .. 

~ler b nl~rda da kimse kalmadı. 23 ün- - Madem ki sigara içmiyorsun ya -

n.i istiyor: 

1
ı Çalışmaktan yıl

maz. Büyüklerine 
dikbaşlılık yap
maz. Eline geçen 

1 parayı iyi surette 
J kullanır ve kana

atkar olur. Üstüne 
başına pek ehemmiyet vermez, boğazını 
sever. 

Okuma heveslisi bir QPnc 
24 ii"1.:1Yın Göztepedeki evine gittiler. nımıza gelmiye idin .. şimdi siftah yap-bı "ll\J erd Karasu okuyu· 

tic.: d en biri hasta, öbürü izinli, madan gidersen bütün bütün işim u -"' ek culanmızdan Mch-
ti liida . apı nöbetinde .. 18 den iki ki- ğursuz gider. Ben bir tane bile sigara Jet be med Engin de şunu 

- S yin yanında. satamam .. 
- p:~.Şimdi iki kişi gönder. - Zorla değil a, sigara almıyacağnn. so~yı.7~·ı.:affak ola-
- S 

1 
ı burada bir şey olursa? - Sigara almadım buradan gidemez-

- p \~tnonla, Kamil yardım ederler. sin. 
~eh~ 1 ben çağırayım da söyle.. - Param yok. 

aından ed dışan çıktı, ben de arka " Demindenberi patırdımıza kulak ve-
- }{·çıktım. Sordum: ren hastalardan biri söze karışıyor: 
- S ıın bu adam? - Ayağındaki pabuçları ver, sana on 
l\ıt e~ubassır.. . beş kuruş veririm .. 

tt Yatk~guşa girdim. Gri elbiseli has- Hoca da: 
~lll)ol:d ta.. gardiyanlann oturduğu - Ne duruyorsun diyor, ver pabuç-
l'lltllŞ?n a Halil İbrahimle Ali tavlaya hırı, al parayı. 
)ıt!ar ~~lar. Hocanın ellerindeki ka - Etrafa beıkıyorum. Kaçmak imkan 
~tile k ÇozUirnüş. Koğuşun izmarit ba • haricinde .. bayi omuzumdan yakalamış, 
hit ga arşı karşıya geçmişler, önlerine iki kişi hemen üzerime atılrnağa mü -
l'orıar ıete sennişler, bir şeyler yapı _ lıeyya. Hoca kıs kıs gülerek: 

l(
0
rka - Oğlum, diyor, sigara almadan 

ôYıe korka yanlarına sokuluyorum. yakanı sıyıramazsın. Paran varsa ver. 
tada Ya tıbbı adlide, dün akşam da ou- Yoksa pabuçları sat.. 
<fıın. /~rtlağıma stırıldığını unutma _ - Ya almıyacaksam? 
)otlar? kat nıerak bu, acaba ne yapı Omuzumu daha kuvvetli sıkıyor: 
~ · - Almıyacaksın ha? (Arkası var) 

6s1U:;a.Psalar beğenirsiniz?. Gazetenin Nlı"1N 
?tıaritıe 1.ırn~ı:men yaymışlar .. hoca iz- Bir cev:::. b 
Yor. s<ı11~ ıçındeki tütünleri boşaltı - (Son Postal nın bir müddettenberl tefrika 
dıtıa sa Yı de bu tütünleri gazete kağı- etmekte olduğu <Tımarhane> röportajında 

Sok 
1
rarak sigaraya tahvil ediyor. •Muallim Nihad» m vaziyetine temas etmiş 

U a k olmaSl, ayni vnzlyetl anlntınaya başlıyan 
&eJiy0r so ula karyolanın kenarına (Tan> gazeteslnin hoşuna gitmemiş. Dün bir 

- ı.. Uln: f k d • 

ı {\.Olay 
1 

. ı ·rasm a. 
kisi b' ge sın.. - Buna gazeteclllk demezler, tör tnkl!dcl-

- l:ı ırden cevab veriyorlar: ıııc derler! diyor. 
J:.Yvallah Gerrektcn öyledir. Fakat şu farkla: 

- Nas Is ·· <Son Posta) nın tefrika ettiği röportaj 3 
- 1 . 1 ınız? ay evvel yapıldı, 77 gündcnberl muntazaman 
'b Yıyiz .c:ıoc •• çıkıyor. (Tan) arkadaşımız ise kendlslnln an-

cak nuyım? 
Okumak hcvc> 

kafa ile çalışmakt: 
muvaffak olmağ:ı 

delfılet eder. Buna 
ilim zevkini ilive 
etmekle maksad kolaylaşmtş olur. 

Son Posta 
Fotograf tahlili kuponu 

lsim 

Adr~s • 
~ ---·~.--~~----~-!~ 

~ 
DiKKAT 

Fotograf tahllli 1çin bu kuponlardan 
5 adedinin gönderilmesi şarttır. 

.............................................................. 
Geyveı:ler bir talebe pansiyonu 

istiyorlar 
Geyvedcn yazılıyor: Kazamızda iki 

Hkmekteb vardır; biri Kazım paşa, biri 
de Merkez ilkmektebidir. Bu iki mek-

tebde okuyan talebe sayısı üç yüzü aş

kındır. Genç muallimlerin çocukların 
iyi yetişmesi için sarfettikleri gayretler 
talebe veliler,ni pek memnun etmek
tedir. 

- ; soruyor: tattığı sergüzeşte 7 gün evvel başladı. 
_ en nasılsın? * Her sene -mezun olan talebeden hal 
'b Ben de · . . Tan gazetesinde bu fıkranın haricinde bir ve vakti yerinde olanlar Adapazarı ve· 
~~e .. ıyıyım. h guzel k de mektup gördük. Son Postn yazı işleri Dl- va İzmit ortarrıektebine giderek tahsil-

alinde onuşuyor. Dünkü hiddetli rektörlüğüne hltab edilmiş, altında (Muaı - J 

~eınek ~.eser yok. Bugün hocaya deli ıım: Nihad umar) ımznsı var. ]erine devam etmektedirler. 
l<lzun. B Çın. dokuz şahidle on ispat ıa _ İd:ırehnneınlze böyle bir mektup gelmedi. Adapazarı veya İzmit ortamekteble-

- 'beayıe dönüyorum.· Pnknt mademki Tan gazetesinde çıkmış ve . d b' . d b" t 1 b . '~ 1 hlt b i rın en ırın e ır a e e pansıyonu a-
'bo Yapıyorsun böyle? o ze c edllm ş, iktibas edelim: 
'1 lllUrda o:Ben ömrümde ne cKerkükt> e, ne cSüley- çılacak olursa buradan birçok çocuk 
- Görü narak cevab veriyor: maniye. ye gittim, ne de Cemile h:mım is- tahsiline devam edebilmek imkanını 

Japon balıkçılan 
ve yayın balığı meselesi bu-
lunduğunu aöylerack inanır 

mısınız? Alaska sahillerine ya
kın yerlerde avlanır
lar, gözleri yayın ba
lığındadır. Yayın ba
lığı ise Alaskanın baş. 

Christian Mergret 

Bununla beraber 
geçmişte bir örnek 
vardır. Vaktilc folt 
balığı avcılığında da 
ayni şey olmuştu Folt 
balığı tıpkı vnyın 
balığı gibidir. Dogdu. 
ğu yerde yumurtlar. 

tarafından yazılan &§ağıki 
satırları okuyunuz. 

lıca servet membaı 
ise yayın balığıdır, halbuki Japon balık
çıları eski bir tabirle altın yumurta ya. 
pan bu tavuğu boğazlamakla meşgul
dürler. 

1936 yılında yayın balığı Alaskaya 50 
milyon dolar getirdi. Bu öyle bir sanayi 
§Ubesidir ki 17,500 işçi kullanır. hüku
metin bu mıntakadan topladığı vergi va
ridatının yüzde 75 ini temin eder, getir
diği kar Alaska altın madenlerininkin
den fazladır. 

* Bu balıkların garib bir hayatları var
dır: Göllerin ve derelerin tatlı ve oerrak 
sularında doğarlar, sonra denııe çıkarlar, 
birkaç yıl kalırlar, bunu müteakip sürü 
halinde doğduklan yere gelirler. orada 
yavru yaparlar ve orada öliırler. Bu ha
yatın dairesi mütehavvildir, yayın balık
larının pembeleri için 2, kırmızılan için 
3, diğer çeşidleri için ~ yıldır. 

Şimdi elinize bir ağ alarak derelerin, 
nehirlerin munsablarını tıkayınız, dcnı

ze çıkan sürülerin hepsini de tutabilir
siniz, fakat 2, 3, nihayet 5 yıl sonra eli
nize tek bir balık bile geçmez. 

* Bristol körfezi Alaskanın, hem de bü
tün dünyanın en iyi balık avlama yeri
dir. Geçen yıl buraya tamam 101 tane Ja
pon balıkçı gemisi toplanmıştı. Resmen 
yengeç arıyorlardı. Fakat Amerikan tay
yareleri vapurların 20 rnetr~ kadar üstü
ne indikleri zaman güverte!erinin yayın 
balığı ile dolu olduğunu gördüler. 

Japon vapurları yüzen birer fabrika 
halindedirler. Yayın balığı vapurda ayık
lanır, temizlcnirler, terbiyelenirler, ku
tuya konur, kutular da sandıklara istif 
edilir: Satılığa çıkarılmaya hazırdırlar. 

* Japon balıkçı gemileri kara sularının 
dışında mı dururlar? Kim bihr, belki e
vet, belki hayır. Bering denizi büyük ve 
ıssızdır, buralardan anuntazam vapur 
postası ayda bir geçer. Alaska için tehli
ke yayın balığı neslini kurutmamak için 
yapılan Amerika talimatına Japonların 

bir Çin köylüsünün hayatından fazla e
hemmiyet vermemelerindedir. 

* 

Doğduğu yer ise gene Amerika sahılJeri
dır. Şu halde Kanada, Japon ve Ru5 ba
lıkçıları foku açık denizde avlarlardı. av
lanan balıklar da tutulmadan battıkları 
için vurulanlardan bir çoğu ziyan olurdu. 

Amerika fok balığı Amerika sahili.~ 
doğduğu için kendi malı olduğunu Hiın 

etti. Kanada derhal protestoya giriştı ve 
nihayet 1911 yılında bu devletler ara:>ın
da bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşma mu
cibince açık denizde fok avı yasaktır. Fa
kat buna mukabil de Amerika ile Rusya 
foktan temin ettikleri karın yüzde 15 şe
rini Japonya ile Kanadaya vermek mec
buriyetindedirler. 
Şübhe yok ki Japonlar yayın balıi;ı içL-ı 

de böyle karlı bir anlaşma, maddi b!r 
menfaat temin edecekleri ümidindedirler. 

* Amerikalılar Japonyaya temin edile- . 
cek menfaati Japonların tuttuklar: yen
geçlerin çıkardığı diğer bir meselenin 
hallinde bulabilecekleri zannındadırlar. 

Bugün Japonyanın tuttuğu yengcçin A
merika limanlarına çıkanlması yasaktır. 
Bununla beraber Amerika yengecin :rnii~
terisidir, ve yengeci Japonyadan alır, o
radan alır amma Amerikay~ kendisi ge
tirir. 

Amerika şimdi yengecin doğrudan dol'.!
ruya Japon vapurlarile getirilmesine 
müsaade etmekle, Japon vapurlannn it 
bulacağı ve Japonyayı tatmin edeceği 

kanaatindedir: 
- Benim yayın balıklarıma dokunma. 

ben de senin Amerikaya yengı>ç getir
mene müsaade edeyim, diyor. 

Maamafih resmi teklif henüz yapılma
mıştır. iş' zemini yoklama sahasındadır. 

Dünya, ictinab edilmez bir surette 
harbe gitmektedir. Eu, katidir 

(Baştarafı 3 üncti sayfııda) 
ye mütemadiyen uğraşıp bocalamaları, 
bana kalırsa, böyle bir aşlasmay.ı ·Jarabi
leceklerini sandıklarından .:\eğil, yakla~
makta oldukları badire ile ka .. ştlaşmadan 
evvel, akla gelen veya gelmiyı:-rı, b 'itün 
imkfınları araştırıp vicdanlannı rahatJaıı

dırmak istemelerindendir. 

- l.>' · ç Yorsun ya, sigara yapıyorum. mlnde bir kızı sevdim. Kat'iyen aslı olmıy:ın 
·~ a b zıı tek iblnl b d b bulacaklardır. _ :a.!l . satıyorsun? u ya arın z ve a ema. enden 

l3 tnıyor musun? b::ıhsedllmemesinl rica ederim.• diyor. ----- Al-aska otoriteleri heyecana kapıldılar. 
u defa h Ne kadar yazık ki bu yazıyı biz bu kısma Amasya hUkQmet doktorlu ~gu Balıkçı cemiyetleri Vaşingtona telgraf 

Bu arada, hazırlığı natamam oi.ınıarm 
bunları bir an evvel tamamlamalt ıstcrrıe
ye kalkışmaları ise, ahvalin ~ah• i görül
mek lazım gelen bir zaruretıdir. Yoksa, 
bu hal, tehlikeye doğru tam bir pupa yel
ken gidiştir. Bu hususta kendimı11 avut
mıya hiç de lüzum yoktur. Zavallı ana
lar, yarın kurban verecekleri yavrulu. ı
nın yasını şimdiden tutmıya brışhyabilir

ler. - .Selim Ragıb Emeç 

- Daha oc~ cevab veriyor: nld yazımızın esasen bittiği zaman <ıkuduk. çektiler: 
_ 'I' Yenı geldi bilmez Sabık muallimin bir daha kendisinden bah- Amasya <Hususi) - Münhal bulunan hü-
li <:ınesı 30 · scdllmemes! arzusuna gellnce, başüstüne dl- kt\met doktorlu~una Cafer Arca tayin cdll- - Japonlar 5 yıla kalmaz Bristol kör-

Oca ben. .?araya.. yelim. Fnknt. bu bizden ziyade kendl.cılnln hnt nı!ş, buraya gelerek yeni vazife.sir.e batla - fezini mahvedeceklerdir, dediler. Evet 
1 :rnudafaa ediyor: tı hareketine tAbi blr meseledJr. m11ur. öyledir amma, ne yapılaoilir? Mesele 



8 Sayfa 

" Son Posta ,, mn 

• Serj İvanoviç Tcemikof a.kpm yeme-
ğine oturdu. Yüzünde yem,.ğin lezzetin
den doğan memnun ve tok bir üadeden 
başka bir şey yoktu .. sadece tavuk Jıa.zart
masını, tavuk suyu çorbayı ve kiraz kom
postosumı düşünüyordu .. bndan gayri dü
şüncesi yoktu.. tek kelime ile, aklı fikri 
yemekteydi .. 
Yemeğe başlayınca Serj. karınna, kar

deşine ve küçük kızına baktı; onların yü
zünde de iştihadan başka bir mana, bir 
duygu okunmuyordu. Birden: 

- Enfes bir yemek değil mi? diye ho
murdandı. Enfes!. 

Enfes kelimesini ağzından çıkarır çı

karmaz c Vera:. yı hatırladı; ve kendi ken
dine: 

- Ona birkaç satırcık yazmak lbım, 
§imdi .. diye söylendi. 
Yemeği bitirince kalktı. ?e çalışma o

dasına geçti. 
- Çay vaktine kadar eğlenirim.. bir 

şeyler yazayım bari.. 
Kalemi hokkaya batırdı ve yumağa 

başladı: 

cSevgilim! Nerdesin?• 
- Hım! Biliyorum evindedir. Fakat 

aldırma!. Mektubdur bu.. B6ylt yazmak 
icab eder .. 

cSevgilim! Nerdesin! 
Gece simsiyah.. yapayalntzım. Bir ka

yanın üstünde oturmuş dalgaların karan
lık homurtusunu dinliyorum.• 

- Yazarken dikkat etmeli .. çünkü bu
nu Tver eyaletinden yolluyorum. 

cDnlgaların homurtusunu dinliyor ve 
denize doğru şöyle haykırıyorum: Ey de
niz, söyle! Sevgilim nerde! Fakat deniz, 
muhteşem sükutunu bozmuyor .. • 

- Deniz bana şöyle bir cevab vermiş 
olsaydı şaşmazdım: cSevgilin evindedir .. > 
neyse .. 

cHeyhat: Eğer kanadlanm olsaydı ~ 
anda sana doğru kanad çırparak uçardım, 
ey perestidem!> 

- Bu da oJmadı. Bunun yerine, sana 
gelmek için tren param yo~i. deseydim 
doğruyu söylemiş olurdum.. devam.. 
cEğer knnadlarım olsaydı, her an se

nin yanında kalırdım .. > 

- Amma da sersemlik! Hem kanadla
rım olacak, hem de onun yanında pinek.
liyeceğim. Kanadları şeytan alsın! 

cEy sevgilim! Sen yanımd1 yokken h:ç 
yemek yiyemiyorum.. ruhumu, mütema
diyen, senden aldığım ilhamla, aşkla do!
duruyor ve sadece bununlıl besleniyo
rum .. ~ 

- Tavuk kızartmasını hazmetmedim, 
daha .. . 

c ...... gece, uyku kirpiklerimi ağırlaştır-
dığı zaman, senin hayalinle doluyorum; 
o vakit gözlerimden yanaklanrna doğru 
hasret gözyaşları yuvarlanıyor .. > 

- Bu da bitti.. belki gözyaşlarından 
hoşlanmaz, ama aldırma!. Çay vaktine 
kadar şöyle bir kestireyim. 
c 

SON POSTA 

ASK MEK UBLARI 
Çevirm 

Faik Beacmea 

Stmıer Bank'ln Ereğlldeki bez fabrikası İki teşrin ayı ~ar!ında fabrikanın ~ 
geçen blrlnci ve Wnclteşrin aylarında Adana ettiği ipllk mikdan 82.225 kilodur kJ:.~~ 
plya.saaından 156.622 kilo Klevland cinsi pa- 42.717 kilosu kendi imal~tına hasred?, 
muk aatın almak suretlle ba cins pamukla- diğer kısmı piyasaya verilmiştir. Bd ~ı&; 
rın umumi fiat aultutund&n müteessir olma- tı bu iki ay içinde 215.306 metreye blll'I' 
masına b1r dereceye kadar )'8.fdım etmiştir. muştur. 
Vasatı 35 - 38 lt\UU.f üzerinden alınan bu pa- Şlmdi iki ekiple çalışan fabrika 6~., 
multlardan maada Nazillide ekilen Akala cln ekibini de vücude getlnnlş olacak ~ 0 

sl pamuklardan nsatt 38 - 42 kuruf flaUa man bı..~ün kablliyetile çalışmaya toruJ~ 
55.513 kilo satın alınmıştır. caktır. Şimdiden fabrikanın işçi aıll 

Bu senek! pamu mahsulü Ziraat VekAle- ııoo ü geçmiştir. 
llnln aldığı tedbirler sayesinde geçen sene- Gerek Ereğllden, gerekse civardan rl 
ye nuaran daha iyi neticeler vermektedir. işçiler fabrikaya büyük bir arını ue tstd f!" 

Bundan başka fabrika, Sakarya mıntaka- makda ve kendilerine verilen işleri Dlu1' 
smda ek1len Akala clnsi pamukları da satın 
almak için ıtızım gelen tedbirleri almak su - 1 kiyetle başarmaktadırlar. __.,/' 
retlle bu mıntatada mnhsullerlni satama - -· ·-w 
dıklarından do1a11 sıkıntıda oıan köyıuıe - Otomobil ile ,. 
rın lındadına yetişmekte gecıkmemişUr. Jstanbuldan AvrupaD' 

Ereğli bez fabrikasında iklnclteşrln ayı 

zarfında 49.451 kilo iplik ve 151.376 metre bez 
satışı yapılmıştır. 

Bilhassa İstanbul Trikotaj fabrikalarlle, 
Denlzll, Babadat ve Buldan havallsl tara -
tından aranan iplikler günden güne daha 

urfı Jcapadı oe he-r Oc:i 1nS ktubu pomıfG v~dl. büyült bir alAta uyandırmakta ve Avrupa 
ah · Bu bir hakikattir sevgilim! Hayal değil! ip!lklerinden farltaız oldukları kat1 şeltilde 

Vera, bütün g\ill liııirliydi. D a yenı anlaşı.lml§ bulunmaktadır. 
yaptırmış olduğu robg, fimdi ona bol ge- Aziz sevgilim! Bir tanem.. bu .zifımdan Ereğli fabrlltasının bllhusa son zaman -
liyordu. Neyle tutturdu ise olmadı. Niha- dolayı beni hakir görme!. Bir tek arzum larda imal etmeye başladığı taranmış ipllk· 
yet: var: O da, senin yanında olmak: ler piyasaya çıkarıldığı zaman hayretle tar-

- Bu i.mkinsız bir hal!. diye öfkelendi. Küçük v eran• ~ılanmı§ Te bu tadar mükemmel ipliklerin 
yerli malı olduğuna inanmak istemeyenler 

Bir haftada bu kadar zayıflamış olayım? Mektubu bitirdikten sonra 1çini çekti: görülmüştür. 
Bir hafta oldu, anlıyor musun, bir hafta- _ Bu sözler yep yalan! Ben bedbaht 60 - 80 numaraya kadar imal edilmekte 
da bana bol geliyOI'.. bir insandan başka bir şey değilım! Ken- olnn ince ipllkler piyasada benzeri ecnebi 

Kocası: dimi denize atmaktan başka çare yok.. m:ımulli.tını aratmıyacak kadar mükemmel 
l d. evsaftadır. Bez satışları da hararetle devam 

- Pek bol değil canını, diye onu ön e ı. Yazdığı mektubu tekrar okudu; zarfla- etınektedlr. Fabrikanın kutulu aile hassala -
Gayet güzel işte! dı. Sonra kendi kendine, yenı bir karar rllc mermerşahller1 piyasanın en yüksek ka-

Genç kadın hırçınlıkla: vermiş gibi mırıldandı: lltell malları arasında yer almıştır ve tale -
_ Hayır, çok fena! dedi. BiHyor musun _ Arkadiye de bir mektub yazmalı- bin fazlalı~ı yüzünden fabrika, geceli gün -

düzlü bir çalışma ile bunu lrnrşılamıya gay-
bu hep senin kabahatin! Hiçbir şey ye- yım .. o, Serj'den daha sempatiktir.. ret etmektedir. Ereğli hassaları memleketin 
miyorum.. bu gidişle iskelete döneceğim.. Ve başladı: her tarafında halk Te köylü tarafından be -

- Peki, ne diye yemek yemiyorsun a 1 cSevgili Arkadi'ciğim! ğcnllmekte ve aranmaktadır. Birinci kalite 
canım? Bendm örnek al.. yemekte bana Mektubun beni, ne çok sevındirdı bil· mermerşahller üzerine konulan etikette blr 

• • • A • • Eti heykeli resmi vardır. Bu etlketı taşıyan 
bak da iştihan gelsin! sen!. Benım ıçın adeta yem bır hayat uf- m:ı.llar halk arasında cHacivatlı mermer• dl 

- Ben herkesle beraber yemek yiye- ku açılıyor. Bütün varlığım şu noktada l ye tanınmış ve herkes ısrarla bu malı iste-
mem. Ben, incelikten, şiir ve yalnızlık- toplanıyor: meyi ltlyad edinmiştir. 

h l B · li h b'r p . p f' E t b b' Ereğli !abrlkası son imal ettiği popllnlerl tan oş anıyorum. en, ıç ' assac; ı Arkadi etrovıç opo ... ve ' u ır de piyasaya nrzetmeye b~am.ış olup bun -
kadınım. Öyle herkesin yanınd.ı şapur şu· hakikattir; hayal değil! Şimdi bir tek ar- lnr da büyük takdirlerle karşılanmıştır. Bu 
pur yemek yiyemem. zum var: O da senin yanında olmak! poplinler en müşkülpesendlerln bile zevkini 

Vera, böyle söyliyerek hızlı hızlı oda. Küçiik Vcran~ tatmin edecek bir kalitededir. İlkbaharda 
sına girdi ve kapıyı kapadı .. çekmeceden Zarfı kapadı ve her iki mektubu pos- P!!asaya çıkarılmak_ Uz.ere hazırlanan gayet 

,. gıızcl desenli masa ortüleri de o kadar ne -
Serj'in mektubunu çıkararak okumağıı taya verdi.. fistlr ki malların piyasaya t.rzından sonra 
ba§ladı. Mektublar postahaneden trene alındı- benzeri ecnebi mallarının rekabetine imkft.n 

- Ah! İşte, hakiki aşk, buns. derler. Ta· lar. Lokomotifler homurdanmağa ve ma- kalamıyacaktır. Gene ilkbahar için, fabrlka, 
rihi kaç mektubun? 28 .• bugün ayır. birL k.inistler hazırlanmağa başladılar. Teker- kadın ve erkek elbiselik kumaşları da hazır-

b .. d 1 kl d" d'. lamaya başlamıştır. postalar ne kadar muntazam.. u yuz en e er on u: _ ____ ..• ·-· 
ne kadar bahtiyar oluyoruz. Beni ne ka- - Çabuk! Çabuk!. Çabuk! Çabuk!. 
dar da çok seviyor .. ah, sevgilim! Gürültü, düdük sesleri .. trerı yürüyor .. 

Bir kağıd çıkarıp üzerine birkaç damb Vera'nın ruhu da uçuyor; bir yandan 
leylak esansı dökerek yazmağa koyulch.;: Serj'e doğru; öbür yandan da Arkadı'ye 
. cMektubun beni ne çok sevindird. bil- doğru .. 
sen!. Benim için udeta yeni bir hayat ufku Şu postalar ne mübarek bir ıcaddır. Za
açılıyor, Serj! Fakat muztaribim, neden vallı insanları bir anda hem mes'ut: ve 
mi? Tasavvur et, ki hiçbir şeyler yiyemi. hem de bedbaht etmeğe vesile oluyorlar .. 

(Baştaraf'ı 6 ncı sayfada) ~ 

Başvekil kısa söylemişti. DoğrUSU,~~ 
bu ya... Kendini methedecek, cRe)'V'~ 
bana verin!> diyecek değil a .. anıs ~ıı.f 
de demiştir. Ben duymadım. Yahud ~ 
dum da anlamadım. Ne olursa olsUJl• ~ 
kun sonunda ben de şiddetle alkışiadı 'I 
Herkes bağırdı. Durur muyum, ben d~, 
ğırdım. Nihayet o balkondan çekildi· ~ 
zim de işimiz bitmişti Halk yavaş 1'.; 
dağılırken kendi kendime dü~r.üyord ~ 
cHer halde biz bugün bir şeye karat' trl 
miştik, ama neye? .. O esnada, kon.:0 

'/} 

lukta aradığım dostuma gözüm ilişti-

vallı! O da benim gibi bu kalabaiığı!l; 
ne sıkışmış, halk dağılıncaya kadar ;I 
dan çıkamamış. Hemen merakla ons tt' 
dum: cAllahaşkına, mühim bir şey hal~ 
tiler galiba .. ben de çok aikışladıın. fı ~ 
ne oldu?. dedim .. cDaha bir şey olll1~ 
Nafile telaş etme! Yalnız Hitler part dt 
rey vereceğinize dair yemin ı?ttiniz!' "'1 
di ... Hey babam hey!. İstanbuldan ıtal 
ta Berline kadar, cHitler> e sadakat r 
.mini etmeğe gelmişim meğer!.. cPelt ,-J 
ben de reyimi ona verdim!> dedim.· 
rüdük ... 

* Şimdi Almanyanın yukarıda anlattı~ 
halini görünce, o vakit ne kadar dllr ~ 
davrandığımı, siyasette de ne büyült ' 
behrem olduğunu hayretler tçinde gı•. 
düm de, gururumdan kollarım kabar41

· 

Vasfi Rıza zob' 
~· ·-----· ... ·-. ·-·--~ 

yorum; ve gittikce zayıflıyorum. Tuvalet- YARINKİ NUSHAMIZDA: 1 
!erim bana bol geliyor artık .. 

Bununla beraber bütün saadetim bi::- Gezinti 
noktada toplanıyor; bunu ~u kelımeyle Nakleden· !brahim Hoyi \ 

Baş, dış, nazla, 
keser. 

grip, romatizma ve bütün agrılarmızı derhal 
icabında günde uç kase a~rnabilir. 

ifad~ edebilirim: Serj İvanoviç Tcemikof: ı 
~ 

" Son Posta ,, nın edebi romanı: 30 Rahat koltuklan, küçük masaları, yer - Kızım, biz halanın en sa.mimi dost- nın önünde durduğu vakit genç ıo' 
gözlerini açtı. 

Ge o 
Munzzez T ahsia Berkand 

yer konmuş yeşil saksıları ve renkli çi- farıyız. Trabzonda evlerimiz ko~ idi 
çeklerile burası neş'eli ve temiz bir o- ve annemle halan sahici iki kardeş gibi 
kuma salonu... idiler. Bunun için benim evimi kendi 

İı.mirden ayrılalı iki ay olduğu hal- evin gibi benimsiyerek sevmeni istiyo· 
c!e Selma hala İstanbula iki gün evvel ı-um. Bize gelince, bir aydanberi seni 
gclrnış gibi ılk saatlerin tetaşıru ve he- bekliye bekliye sevgini içimize almağa 

- Geldik kızım. . ~ 
Saffet bey elini tutmuş, otomobıld,; 

inmesine yardım ederken kapı h~ır 
açıldı. Altı yedi yaşlarında, san btJ~ 
1i bir baş, bir !istik top gibi sokağa 
ladı. yecanını kalbinde duyuyor, hala bu yer- alıştık. 

Körfezin mor başlı, yeşil etekli dağ- Seni genç ve heyecanlı kalbimin ü- lerin ve etrafındaki şeylerin onun ol- Birkaç gün içinde hayatında vukua 
larına son defa bakıyorum. Mavi sular mid dolu ateşile seıarn.ıarım altın ışıklı duğuna inanamıyor, bütün bunlar si- ge!en değişiklikler, gördüğü yabancı 

- Geldiniz mi anneciğ'W? 

yavaş yavaş kararıyor .. açık denizin se· İstanbul! birli bir değnekle birdenbire yok ola- insanlar ve nihayet bundan sonra bü-
rin rüzgarı başımın içindek-i düşünce- ca.kmış gibi hala içi korku ile titriyor. tün ömrünü aralarında geçireceği bu 
leri kamçılıyor .. saatler, sularla, rüz- İKİNCİ KISIM İki aydır o bütün insanlar gibi yer r.ile, Selmada ilk defa olarak bir ürkck-
garla beraber akıp geçiyor. üstünde yaşamıyor: Bir kuş gibi uçu- lik yaratmıştı. Bu üç yabancı arasında 
İzmir yolu arkada kaldı... Önün1de 1 yor, bir balık gibi yüzüyor. tıykuda yürüyormuş gibi şuursuz a-

İstanbula giden mavi köpüklü gen~ de- d.ımlarla vapurdan çıktı. Otomobile bi-
nız yolu var. Bu uçsuz bucaksız suların Divanyolunda bir kütübhane ... Yan- Vapur Galata rıhtımına yanaştığı va- ncrken Sadeddin beyin, Ayşe hanımın 
ortasında tek başıma kahnışım gibi kor- yana ve üstüste, inci gibi dizilmiş te· kit merdivenlerden acele acele çıka- kula~a eğilerek yavaşca şu sözleri 
ku ile ürperiyorum. Fakat İçimin en miz kitablarla dolu geniş iki vitrin .. or- rak yolcuların arasına ilk karışanlardan söylediğini duymuştu: 
giz)i bir köşesinde bir ses, yıldızların tada geniş bir kapı... biri avukat Sadeddin Şükrü bey olmuş- - Yavrucuk pek yorgun .. onu he-
beneklediği bu karanlık yolun sonunda İçerisi biraz loş; fakat bu loşluk in- tu . men götürüp biraz yatırmalı. 
Dydınlık ve saadet bulacağımı bnna fı- sanı derhal sevimli bir alaka ile kendi- - Selma hanun siz misiniz kızım? Sonra Selma ya döndü: 

- Evet kızını. ,J 
Selmayı görünee birdenbire cturJl' 

ona baktı. 

- Sen Selma abla mısın? 
- Evet şekerim. ed 
Bu sarışın kızcağızın rnevcııdi~ 1 

Sebnanın neş'esini ve keyfini yeriJJ. 
getirmiş, içindeki yalnızlığı hemeJl J 
dermişti. Merdivenlerden clele çı ~ 
larkcn küçük Nezahat bir mevzııd r 
ötekisine atlıyarak durmadan soru1° 
du: 

- Sen her zaman bizimle mi ıcıı1'' s:ld v r. ne doğru çekiyor. - Evet efendim. - Kızım, ben şimdi senin işlerinle 
Kalbimin üstündeki ürnid ışığı, açık- İki tarafta yerden tavana kadar di- - Ben aile dostunuz ve halanızın a- meşgul olmak için burada kalacağım; caksın? 

ta k 
1 mış ince bir alev gibi rüzgarla zilmiş 'kitablar .. şurada yığın yığın ve vukatı Sadeddinim. ' cıkşama gelir seni görürüm. = ::~!"izmirden cici şeyler getirdi.il 

t 'triyerck çırpınıyor; bir saniye, söne- her dilden, mecmualar, gazeteler.. be- Elli yaşlarında, şişmanca, sevimli Bu yeni yüzler ve bu yeni memleket 
mi? tek d'ye korkuyorum; fakat kuvvetli ride moda katalogları.. ileride bir rna- yüzlü olan bu adam glmç kızın ellerini içinin öksüzlüğünü de derinleştirmiş- • ı;U. 

bir nPfes onu gene canlandırıyor. ~ada müzik notaıan... Etrafı kalın dost avuçlan içerisine alarak güverte- ler gibi, otomobil Köprüden ve !stan- Selma kulaklannaw ka~ar .kı7.a~ ~ 
lhyır, uzakta, ta uzakta, sisli gökle· çamlarla çevrilmiş küçük bir gişe... de duran bir kadınla bir erkeğin yanına bulun !kalabalık. sokaklarından geçer- Aral~rında .yaşıy~wc.a!?. ailenın h:X- ii!I , 

ı e d ğru yük elen minareleri ile yalnız Tfı ötede mavi kadüe perdelerin a- götürdü. ken buralara bakmak istemeden gözle- oldu~~u bılmedıgı ıçın bunu . duş li.tl • 
h yalimizdP'd sevinçler diyanna ben- yırdığı bir salon .. burası bir veranda gi- - İşte size küçük Selmayı getirdim rini kapamış, İmıiri düşünmeğe dalmış· memıştı'. Ayşe hanım Nezahatın e 
dyen giiZE'l İstanbulda aradığım ve bi ışıklı ... Ön taraftaki cam bölme açı- hanımefendi. tı. Yanındakiler onu uyuyor sanarak den çektı:. 
oeklediğirn neş'e ve saadeti bulmamak lınca küçük bir bahçeye bakan bir ta- Ayşe hanım, gözlerinin içi tatlı tatlı konuşmuyorlardı. - Ablanı yorma kızım. ) 
imkiinsız bir şey... rasa halini alıyor. gülerek $elmanın boynuna sanldı. Araba sokak içinde ahşab bir bina- <Arkası vat 
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İhtiyar Moiz efendi Sanla Via tablosunun lngiliz Mister Tomsonun Boğaziçinde.d 
evinde bu:unduğunu söylüyor ve g.öremiyeceğimi ilave ediyordu 

,...u:--h. Zira bu ecnebi sizden evvel hay~i 
'"' ırn ınaı· . - s· . umatı almış bulunuyor .. 
hiçb· ızınle görüştükten sonra bu ecnebi 

ır daha uğramadı mı? 
- liayırı 

n:caba iblis Bauman ihtiyar antikacı· 
llliQr~erdiği malumatla işini hal mi et· 

v 1. 

Usta Moiı f di d" " .. du So e en susmuş, uşunuyor· 
· . nra Yiizüme dikkatle baktı: 

al~dız de X. lII. denilen definelerle mi 
a arsınız? n,ye d . 

can sor u. Şaşaladım. St?simin heye-
ce ~rnı belli edeceğinden korkarak sade. 
g{lJ aşıın1a tasdik ettim. İhtiyar antikacı 

erek başını salladı. 
zn~· Evel. dedi. Size. ara1ığınız bütün 
etrru um.atı verebileceğimden hiç şübhe 

Yorum. 

80~sta 'Moiı efendi bu sözü söylerken 
)ett derece samimi idi. Yüzü mernnuni· 
CUğuen gülüyordu. Bana adeta kendi ço
gözı ıı~ bakan bir babanın ~efkat dolu 
ın erıle bakıyordu. Gayet büyük bir 
Sl~Uniyetıe cebinden küçük bir kutu 
ıtt~ıarıp titrek ellerile açtı, alaylı alaylı 
cll erek: 

tu-n Sakın aradığınız definelerı bu ku-un .. 
ded· ıçınden çıkaracağım zannetmeyin, 
ne/ Bu benim Şamdan getirttiğim pek 
bir ıs e~fiyemdir. Hele şöyle karşılıklı 
diy enfıye çekelim. Zira anlaştık zanne
tlıi;~rn. Bu ise beni pek memnun et-

t:nf 
hata ıye Çekmek asla adeüm olmadığı 
git e 6•1rf antikacı Yahudinın hoşuna 
da~ek ıçin ben de enfiyesinden bir mik
Cidd·çe~ıneğe mecbur oldum ve gaye~ 
di,.. 

1 bır tavırla usta Moiz efendiye de-.,, ki: 

Birdenbire heyecanla bağırdım: cTam.am!> 

'' Son Posta " nıh 
sergüzeşt romanı 

-56-

1 

pılını§. Üstünde latince olan'!t (Santa vi
a) yazısı vardır. Onun için buna (Santa 
Via) tablosu denir. Resmin üzerinde ay
rıca bir de gene latince (Pe'ter Filius) 
(Santa Spiritus) yazılıdır ki (Baba, oğul 

ve ruhülkudüs) demektir. 
sadüf eden yerin yıkıntısı içınde buluna- Birdenbire heyecanla bağırdım: 
rak aşırılmıştır. Ondan sonra bu taş ka- - Tamam! 
bartma resim İstanbul antikacılarının el- Bizim Magda ile berabt?r Kar:yedeki 
lerine geçmiş, elden ele dolaştıktan sonra evin mahzenindeki bulduğumuz taşın ü
Bebekte bir yalıda oturan maruf bir İn- zerinde de (Santa Via) tabiri ile aynen 
giliz tarafından satın alınmıştır. (baba, oğul ve ruhülkudüs üzerıne) ke-

Ben heyecanla atıldım: limeleri vardı. 
- Bu İngiliz bugün haU Bebekte mi Benim ansızın Moiz efendiyı tasdik e-

oturuyor? dişim üzere antikacı hayretle yüzümc-
- Hayır, şimdi Boğazda, Kandillide o- baktı: 

turuyor. Mister (Tomson) denilen bu İn- - Sen de bu kabartma rec;mı biliyor-
giliz tarih ve tisarı atika meraklısıdır. Ga- sun demek? dedi. 

Sayfa 9 

Uzakşar t az 
a s 

• y 
y 

t 
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(Baş tarafı 1 inci sayfada) 1 m}lli topraklardan tardetmek için hü • 
layı, Fransız ve İngiliz makamları Japon- kumete azami yardımda bulunacaklardır. 
lar nezdinde şiddetli protestoda bulun- Japonlar arasında isyan 
muşlardır. Çi~ rnembalarında~ bildiri~diğin~ ~öre 

İlk hadise §Öyle cereyan etmiştir: Paotınfu yakınındakı Knoysıng-Lıhısem 
Bir Japon neferi, Nantao'yu Fransız kıt'asına mensub Japon askerleri arasın. 

imtiyaz mıntakasından ayıran bulvarın da isyan çıkmış ve birçok yüksek rütbeli 
Fransızlara aid kısmında, nizamnameler ~bitleri öldürmüşlerdir. 
hilafında su doldurmağa giden Çinli bir Vaziyet vahim 
kadını dövmeye başlamış ve bir Rus gö- Londra 8 (A.A.) - Chamberlain, 
nüllüsü buna mani olmak jstemiştir. pazartesi günü Konjesinden avdet e • 

Hndiseyi gören diğer bir Rus gönüllü- cip hariciye nezaretine geldiği zama11ı 
sü düdük çalınış ve birkaç saniye sonre ilk olarak Uzakşarkta günden güne va
vak'a mahalline iki Fransız otomobılile lıamet kesbeden vaziyeti derin bir ted· 
içinde Rus gönüllüleri bulunan bir kam- kikdClJ geçirecektir. 
yonet gelmiştir. Ayni zamanda yüz kadar Harb vaziyeti 
Japon askeri de hadi.se mahalline gelmiş Londra 8 (H~~usi) -:- O~ iki pa~a 
bulunuyordu. Neticede hadiseye sebebı- Japon harb ve yuk gcmılerınden mu • 
yet veren gönüllü bulvar civarındaki rekkeb bir filo bugün, şima1.i Çinde Şan 
Fransız itfaiye karakoluna götürülmü~ tung ey..ı 1 elinin limnnı olan Tsingtao a
ve orada Japon zabitlerile Fransız polis çıklarmda demirlemiştir. 
memurları arasında mesele halledilmiş- Japonlar karaya asker çıkarmak te-
tir. şebbüsünde bulunmamışlardır. Esasen 

Hadisenin ne şekilde halledildiği ma- Tsingtao şehri tahliye edilmiş bir va • 
10.m değildir. ziyettedir. 
t T b ğı ·erine J apon bayrağı Diğer taraftan Japon İmparatoru 
ngı ız ayra ) . . Tokyodan Çine gidecek 17 bin askeri 
Şanghay 8 (A.A.) - Japon bahrıye s~- teftiş etmiştir. 

.lalıanedazları beynelm~lel ın~ntaka~a. ~a- Yeni işgal edilen şehirler 
in New-Asia .ismindeki İngtlız ot.e:ı~ı ış- Tokyo 8 (A.A.) _Şimali Çinde Nan 
gal etmişlerdır. Japonla~ oteldeki ~kı İn- kin Tsinan demiryolu uzunluğunda fa· 
giliz bayrağını alarak bunların yerme Ja- nJiyette bulunan kıt'alar 5 sonkfmunda 
pon bayrakları çekmişler ve Şanghay'm saat ı 4,30 da Tsinan'ın 150 kilometre 
en modern binası olan bu otelin bazı eş- cenubunda kain Tsowhsien şehrini iş • 
yasını götürmüşlerdir. gaJ etmişlerdir. Bu kıt'a]ardan bir kıs· 

Çin komiinistlerinin kararı mı ayni gün Tsowhsien'in 12 kilomet-
Londra 8 (Hususi) - Hankeu'da yedin- re cenubunda kain Kiehhotsun'u işgal 

ci senelik kongrelerini akteden Çin ko. c>tmistir. 
münistleri, Çin hükıimetin~ teşkil eden Tsinan • Tsingtao şimendifer hattın
Koomingtag heyetile daha sıkı bir işbir· r!::ı. Japon kıt'aları 6 Sonkfmunda Tsi ' 
liği tesis etmeğe karar vermişlerdir. nan'ın 90 kiJometre şarkında kain 

Çin komünistleri, ~apon müstevlilerini Changtien'i işgal etmişlerdir. 

Akdenizde muvazene dıl llayır Moiz efendi, henü:: anlaşma

h 1tojz efendi çift gözlükleri altından 
b:~~tle büyümüş gözlerile yüıümı:? 

latasaray ve Vefa mekteblerirıde muallim - Hayır, öyle olması lazım geldiğini. (Baş tarafı 1 incı sayfada) olan bir şey varsa o da, 18 ay zarfında 
olan İngiliz Robenson kardeşleri bilmem bir yerde okumuştum. zör, tayyare gemileri ve altıncı dıstro- üç milyon İngiliz lirasını bulmak mec• 
tanır mısın? Robenson'lar benim ve aynı - Evet, işte (Santa via) denilen resim yer filosunun iştirak edecekleri bu ma- buriyeti olmasıdır. Bu keyfiyet ise, bun 

- :Niçin? zamanda Mister Tomsonun ahbab: olduk- bundan ibarettir. Ben o zaman çok yük- nevraların hazırlıklan yapılmaktadır. dan bir ay evvel neşredılen İtalyan büd be;, Çünk~ ~ana karşı gös~e:di~iniz :e ları için ben işte bu Robensonların delale- sek fiat verdiğim halde Mister 'l'omson 

1 

Paris, 8 (A.A.) - İtalyanın deniz kuv· j ce tahminlerini ciddi surette değiştire· 
lbQ~ en buyuk asan atika filimınin bıle tile Mister Tomsonun evine gidip bu taş satmak şöyle dursun, böyle bir talebdrJ vetlerinin fazlalaştırmasını mevzuu bah- cektir. 
ler· .etınfyeceği yüksek lutuf ve nezaket- kabartmayı gördüm. Zira Mister Tomson bulunuşuma bile kızdı. Binaenalı:>yh ba- seden Jour gazetesi diyor ki: Ajansın notu: 
ce//1~ karşı, demin, para kabul etmiye- gayet vehimli ve garib bir zat olduğu için nu ~ist~: T~msonun ernde~ aıabilmene ı cİtalya bu yeni inşaatın ihtiyaç. göster- TcJgrafdaki rakamları aynen muha-
la lllızı söylediniz! İşte bu tamamile an· evine hiç kimse giremez. Ancak böyle imkan gormuyorum. Fevkalade bır çaru d.ği parayı nasıl bulacak? Fevkalade mc· faza ediyoruz. Maamafih bunların 1,, 
17~ıza büyük bir mani t~şkil ediyor .. pek yakın dostlarının delaletile girebil- bulursan o başka. Yoksa görmiye bile 1 nabiden mi? Bu membalar arasında, bu- ve 3 milyon değil fakat 15 ve 30 milyon 

.. ~ oız efendiyi koltuklıyan bu parlak dim. imkan bulabileceğini zane~miyorurı. gün, servetler üzerinden bir kısmını dev- o:ması daha ziyade ihtimal dahilinde • 
~llerını1n ihtiyar Yahudiyi son derec-e - Taş kabartma resim buyurdunuz. Söyledim a, bu Mister Tomsoıı gayet ga- let hesabına almaktan başka bir şey kal- dir. 
f ~lllnun ettiğini yüzünden anlıyordum, Moiı efendi~ Bu nasıl bir resim? rib ta biatli, son derece titiz, asabi \'C mamıştır. Mussolini, ne olursn olsun fa- Londra 8 (A.A.) _ İtalyanın deniz 
ta at Para teklifinde ısrar etmtktekl ka- - Kül renginde bir taş ü:::.tüne kabart- vehham bir adamdır. Dünya:l:ı size gö.. şist devletin bizzat kadrosunu teşkil ey- inşaat programı hakkında tc!siratta bu 
~;;il\ tanıaınile ciddi idi. Bana \•ereceğı ma ağaçlar ve bir de ayazma resmi ya- terrnez. ( Arhısı var) liyen sosyal sınıfların bu yeni fakirleş- lunan Times gazetesi, bu programın en 
daıt~rnata :mukabil paraca her türlü fe. = mesindcn çekinmiyecek m1

, diğer taraf- dikkate değer tarafı denizaltı gemileri· 
tizn arlı~ Yapmaktan asla çekinmiyecek- "fa • t tan muhakkak olan bir ~ey varsa da her- nin çoğaltılması olduğunu ve şimdi Ak· 
0 k Maarnafih bu sözlerim usta Moizln S m S a ) y n hangi bir silahlanma yarışında. İtalyanın deniz gibi nisbeten mahdud denizlerde 
Setı~dar ~oşuna gitmişti ki bana artık muhakkak surette İngi~t~rı>ye ~arşı ~ağ- dahi bu gemilerin sa!fıharb gemilerine 

- bcnlı hitab -ederek: (Baş tarafı 1 incı sayfada) 1 t ğını bilmediklerini sövl . l a· F lüb olacağıdır. Mussolını, reahst ~ır. a: müzaheret için olan lüzumunun tahak 
ltiba Oğlum! Görüyorum 1<i sen cidden izzete aid garajdaki sarnıçtan istifade e- ~at ateşın boyahanede~ ~~er ır. ~ dam diye tanınmıştır. Bu scbebden ıkıncı kuk etmiş bulunduğunu yazıyor. 
hu ~a~; iyi kalbli ~ir" insansın. Bc~drn dilerek ateş·n daha fnzb büyümesine z~ran, burada bulunan m"~adı as~~ş~~- bir ihtimal ~~ha mevcuddu~ ve ? da §·~~ İngiltere ve Amcrikn 
11

11 alnı1 maltı ufak bı: ~crete mukab~~ s..:- meydan verılmemiş ve saat 2-1 de yangın 1 lenin dikkatsizlik neLcesinde tutuştu- dur:. M~s~olinı~!u k~.rar~nı '1 an"5~.t:;~<'- Norfolk 8 (A.A.) - V.irjinyada: 
lrıası bp ş .0 

an (>('nebının emelıne naı oı- söndürülmüştür. Bu esnada yanan b0ya-ı ~u zannedılmektedir. yenı ploma .. mkuza lere .. er . d şt s'r Burayı ziyaret eden I giliz Apollo 
rıh nım için daha mı iyidir! Bır ta- . tt 1 b den evve , bu muza ere er uzerın e c ı .. .. .. b' 

1 
. b 

1 
a· ta 

hoca . .. . b hane ve tamırhaneye mu ası ulun:ın Yangının devam ettiği müddetçe . k k d.l d . 1 bT kruvazorunun za ıt erme e e ıye • 
tadar il 

81

•1sıfatilc bu işin hıç şubhe~ız ~1 Tütün İnhisar İdaresinin deposu büyük Cumhuriyet caddesi ve Taksi~ mey ıcra etme ma sa 1 ed'e verk~·ış 0 a 1 ır.• rafından verilen ziyafet esnasında A '" 
bi b rnı e uğraı::mışsın Elbet senın gı-• . . . . t d . 1 cEpoque» gazetesı ıyor ı. . . . d . b .. l . k 

ir ad :; . · . . bır tehlıke geçırmış ve a eşın epoya sı. danında itfaiye hortumlarının bulun _ F d h 
1 

İt 
1 1 

en merıkanın beşmcı emz o gcsı uman-
llıi~ ı aının muvaffakıyetme hızmet et- rayetine meydan verilmel"')iştir. Yaptığı- . . c ransanın, er a' ~yanın. , lem l nı Amiral Bronnbu şöyle demiştir: 80~ 0 ınayı bin defa tercih eder1m .. para, t hk'k t f'r d d 1 masından dolayı ıkı saat kadar tramvay inşasına başlıyacağı gemtler tonılatosun- c a B' f l"k t k d k 

1 
k emi 

llii so d ı H . mız a ı a a nazaran u un eposun a • işle.yememişlerdir. T hk'k d . ff h b gemileri yaptırmayı ır e a e arşısın a a ırsa , • l'ın at.fta nr~. a konuşuruz.. eıe sen~~- bulunan stok malın kıymeti bir milyon ar a ·ı at tamik a yenı ~a ı ar . • ·m ki bu felaket bizi kendisine karşı 
ll'ılsin;~ ın uzeri bana buraya gelebılır liradır. Yangın yerinde ıtfaiye müdürü di!mektedir. 1 müstacclıyetle nazarı dıkkatc alması la- ~~nyn~a cephe almış bulacaktır. 

zımdır.> -
- li"r ı . . 1 b·ı . Bay İhsan ve nöbetçi mücideiumumi mu- Rarı·sde Amerikanın vaziyeti " aman ıçın ge e ı ırım Petit Journal diyor ki: 
- 'l' · avini Bay Kemal bulunuyorlardı. Vasington 8 (A.A.) - Salahiyettar A· 1 arnaın z· b im bugu .. n ufak bir cAkdcnizde deniz kuvvetleri ahengi • 

~tn var. Ol~a~;abu egu~n konuşurduk Ya Yanan atölye binaları Emlak Şirke- Gu··ru·•[ fu·· l u•• bozulmak tehlikesi göstermektedir. in- merikan mahfelleri yeni İtalyan deni:a 
. rı ak a . . · - tine aiddir. Gerek binaların ve gerekse programının Amerikan inşnatına tesiJ l ş rn buraya Nuhun gemısme ge gilterc, İtalyanın bu hareketini cevabsız ırsen san b. ' . . d - boyahanede bulunan tezgahlar ile mal- etmiyecegvini, çünkü Amerikanın ecnebi Jrı a ıld kl rımı uzun uza ıya ve A 1•• • / bırakmıyacaktır ve esasen daha şimdiden 

a,:rnnuniyetle iı ~ ederim Ama yarın zemenin ve tamirhanedeki makinelerin l y U mag l Ş !' r 46 bin tonilatoluk zırhlı hır inşa eylivc- inşaatına her gemiye karşı bir gemi ile 
"'Şallıdan d h za · z· · s!gortaları yoktur. Tamirhanede bu:u- mukabele etmek niyetinde olmadığını Ol.. a a geç olmasın ha ıra ııc 

1 

Parı·s 8 (A.A.) _ St,..fanı· aJ'ansının mu- cegvlni bildirmiş bulunmakt&dır. Frnn a- İ 
"r · I'? k · h.b. B ... bı0 ldı·rmektedı'rler. Bu mahfeller talya ta· t·ı. ne olmazı M 1. a tmiş' geç nan "),.anzu eczanesı sa ı ı ay Mu • ya gelince. kcnd'sinin bu mmtakadn hal-

1"'te · a um a, Y 1 ye 
1 

• · · · .. K · habiri bildiriyor: Yiyecek magv:ızalarının f h d 0 l k A ·k 
d n sonra en k ndevu yarınd:ın 1 hıddın ıle kereste tuccarı ırklarelllı yadan daha mühim olarak ha 'z bulundu- ra ından itti az e ı en nrann merı an 
~:ilerisi olam~:.a rn Bay Sı.ileymanın otomobilleri de tama- binlerce memuru Pariste gürültülü bir ğu menfaatleri müdafaa etmcs: lazımdır.» bahriyesinin takviyesi lehinde olarak 

" iz efendi k d. k d' . . rt k ha mc.>n vanmışlardır. nümayiş yapmışlardır. Polislt• nümayiş- Fransa ve f ngilterenin gayretleri Roosc>vclt'in rnevkiini sağlamlaştıracağı-
,,ata en ı en ısın•n a ı - · · ··h h ·· d k l b' k k' · k b k b'l it l 
g Parnuk ipliği! bağlı oluc:una karşı Y·ıngının sebebı zu uru enuz meç- çiler arasın a avga o muş ve ır aç ışı Excelsior yazıyor: nı iddia etme te, una mu a ı a yan 
enek e l ·a·· T · h h'b· L"t·f ·ı b k'f d'l · ti Te h.. t fl · b. İ g'lter in b endislnin y ptığı bu alayn güı<.'rek ıu ıtr. amır ane sa ı ı a ı ı e o- tev ı e ı mış r. za uıa ın şc en, ır «Beynelmilel vaziyetin ink:şafı, Fr:l'1- deniz inşant programının n ı en 

Si lltnuna birkaç t:tam daha Sam enfiye- ı ya hane sah bi Mihran nöbetçi müddei - kaç haftadan beri devam eden grev üze- sa ile İngiltereyi sulhu muhafaza etmek Akdenizde fa'Zla gemi bulundurmak en· 
llderı çekiştiriyordu. "" umumi muavini tarafından isticvab e - rine salahiyet sahihlerinin dikkatini çek- için kara, deniz ve havada müsavi gay· dişesile Uzakşark'taki vaziyetini zayıflat-

cs:tirn?i, dedi, evvela sana aradığın ru dıld•k'eri zam.an yanrmın nereden çık- mek istediklerini söylemişlerdir. retler sarfetmeğe icbar etmektedir.> masından korkmaktadırlar. 
ledeU vıa) denilen ı::eye aid d0 rd·n: hal- Londra 8 (A.A.) - İtalyanın bahri- Almanya programını değiştiriyor 

:Senrnh ye kuvvetlerini fazlalaştırmak husu • Bu1in 8 - Yeni harb gemileri i şası 
_ avretle atıldım: [I D sunda aldığı karardan bahseden Finnn- hususunda İtalyanın kararı Alman deniz 

tıuı? Ay, siz (Santa Yia) yı bTyo:." musu- dal News gazetesi diyor ki: faşaal programında hiç:bir değişiklik hu· 
cBu karar-, 1938 ve 1939 İtalyan b:.id sule getirmiycccktir. 

ha~ elbet!. (Santa Vi,..\ ~enil!r bir ka- • cclerı üzerine pek ağır surette tesirini Almanya 1935 tarihli İngiliz - Alman 
Vuk:a resim vaıdır i İc:t nbulda 310 d:ı gösterecektir. İki zırhlıdan her biri 1,5 itil; fının ahkamına uyarak programını 
Sında bg len rnp ht•r bııviik 7 lıele f'Flla- Grip, Haş ve Diş Ag"" rıları, milyon İngiliz lirasına mal olacaktır. bun:ı göre tanz'm etmcktC'dirler. 
tfıtnır· azı Yeri rı <'ok n Karıve c,ım·iPin Esasen bu rakam da, sırf İtalyada i~ç:- fnr,ilizlı:>rin inşa edeceği her 100 tona 
tararı~dsırasmda • mirc.ıtı V'..lpan u talar Nevralji, Artritizm, Romatizma liğin ucuz olmasından dolayı bu dere - mukabil Almanların 35 ton inşa etmeğe 

an, camin ön taş'ık~:m altına te- 1 ce aşağıdır. Fakat herhalde muhakkak haklan olduğu nmlfımduı . 
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.ı Saragında 33 iıwıı Bir 
. Haremağasının Hatıralar~ 

Y azam: Ziya Şakir 

Abdülhamide Rus çarının maruz kaldığı suikastı da şeyh Kal Ahmedin 
kerametile tertib ettiğini söylemişlerci. O, buna tamamile inanmıştı 

İkincikinun ~ 
- -- ==---

SPOR : ~-ı~ 
~;~ 

İki rakib boksör için 
son bir fırsat daha 

Birbirlerine meydan okuyan boksör Yorgo "~ 
Kiryakoya Halkevi salonunda çarpışma fırsatı verildi 
istanbulun tanınmış iki boksörü o - Halkevinin kendi salonlarını onıart ~ 

lan Yorgo ile Kiryakonull' uzun za - mağa karar vermiş olmasını meJDl11' 
Gece gündüz bu mecliste çalışıyor;! niyet ve itimadı, bir kat daha tezayüd nişanından itibaren gene muhtelif rüt- mandanberi birbirlerine meydan oku- niyetle karşılamaları 13.zımdır. 

ordulardan şifreli telgraflarla gelen c>ylemişti. belerde nişnnlan hamil olan bu şeyh dukları malümdur. Büyük ve müsaid bir salonda kaıl 
rapoilan tedkik ediyor; orduya asker, Abdülhamid, kendisinin (Kadiri) ta- ve sarıklıların adedi; (240 ile 250) ade- Zaman zaman kuvvetli boks hare • nacakları üç beş kuruştan ziyade 
erzak, cebhane vesaire yetiştirmek için rikine mensub olduğunu iddia ederdi. di arasında idi. ketlerine şahid olur dururuz. Bir va - için çarpışacaklarmı her fırsatta il 
uğraşıyordu. Ayni zamanda manevi Fakat bu tarika intisab etmek için, Meselenin, asıl hayret veren ciheti kitler büyük bir rağbet gören boksun süren boksörlerin karşılarına çıkall 
kuvvetlere de müracaat ederek; şeyh- hangi şeyhten inabe a1dığı belli değil- şurasıdır ki; (tarikat ehli) ile (Ulema bugün kendi haline terkedilmiş olına- çarpışma fırsatını kaçırmayacakı.rıııı 
lere, hocalara dualar okutturuyordu. di. ı zümresi). birbirlerine zıd iki unsur ol- sı yüzünden kıyıda, bucakda bu sporla zannetmek isteriz. 

(Süleymaniye) şehrinde bulunan Tarikat eh~inin, yalnız kendi tarikı· 1 ciuğu halde, Abdülhamid bunları büyük meşgul olanları büsbütün yüzüstü bı - Biz iki boksörü de yakinen tanıYo 
şeyh (Kal Ahmed) Abdülhaınide bir na, kendi tekkesine ve kendi şeyhine e-

1 
bir maharetle idare eder; hiçbir husus- rakmıştır. .. . . . ruz: Her ne şekilde olursa olsun. . 

mektub göndermiş; yakında, orduların hemmiyet vererek diğerlerini ihmal et- ta çarpışmalarına meydan vermezdi. Dığer .tar~ftan w bazı klup;erımızın şeraiti nasıl kabul edilirse edilsW 
mansur ve muzaffer olacağını tebşir mesi hemen hemen tabii olduğu halde, Bu maharetin sırrı i.s~, ~alfım olan (ma bo~ f~alı~etıne ra~en resmı ve hu • fırsatta dövüşe razı olan Yorgodu~. 
etmişti Şeyh'in, bu iddiası hilafına o- Abdülhamid, bütün şeyhlere ve tekke- vi boncuk) meselesı ıdı. s~sı hıç b.~r . hareketm yapılan:aması Gazete sütunlarında devamlı bil''! 
larak, harb kaybedilmişti. Fakat şeyh, lere müsavi muamele ederdi. Şimdi burada, bir sual varid olabi- :ın~ ve musaıd salon bulunmadıgından rette birbirlerine meydan okuyan 1 başka bir mektub yazarak: y J'r• 1 ılerı gelmektedir. b k " " ddA k ta 'yade 

«Ben, manevi kuvvetlerimi sarfet- ıldız sarayında, misafırler dairesi- • . .. . . . Kirvako. Yorııo ma ı da bu mahzur- o ·soru, ma ı a~anç n zı rtı" 
tim. Çar orduları, mahvı perişan ola _ ne postunu serm~ bir hayli -ismi ve - Abdulhamıdın, şeyhlere, dervış- d i .

1 
h ~ft 

1 
~ b . .k. bok havsiyet meselesı yaptıklan bu 

cismi maruf olmıyan- şeyh kıyafetli a- lere. tekkelere. hocalara, medreselere l~r .. 0 atydısı c .. ~ da .. a~. and erı 1ktaı dır - çı ~Beyoğlu Halkevinin gösterdiği ıca caktı. Ancak, benim tebşiratırn, layıkı .. . w. .
1 

'f t .. h , soru or a a surun urup urma . 81' 
derec~..ıe ı"tım' ad ve ım· an ile karşılan- <lam yatıp kalkıp, yiyip içtikleri gibi, gosterdıgı bu ı tı at ve eveccu , acaoa B .. t" b' ' . "arfında en sıkı lavlıktan istifade ederek yapmaları, 

I.:'• • . 'd' k b' .. t . t u un ır me\sım '· . . odU • madı. Hezimetin sebebi budur. Fakat şeyh Zafirinin Yıldız caddesindeki rnmımi mı ı ı; yo sa, ır gos erış en ·d l B ogwlu Halkevi salonun- tık yılan hikayesine dönen dedik 
;b . 'd"? . man arını ey .. . . ld bund21 11. mahzun olınaym. Ben, bu (Şaz'li dergahı) nda da renk, renk, çe- - aret mı ı 1 .. • • d " n 'k' boksörün bir izzeti nefis Jarı ortecek en kestırme hır yo ur. 

1 · Abdülhamid a v .... pa 1 ı ·· · mağlubiyetin acısını çıkaracağım.• ş:d çeşid, cins cins birçok şeyh ve der- Ben·m bilgi erıme ve. m<';elesi yaptıkları bu müsabaka için Omer BesiJIJ 
Demişti. vişler ikamet ederlerdi. 

1 
üzerinde yap ığım tahlıllere nazaran, ~ - -~ 

Aradan çok geçmeden (Çar Alek- Abdülhamid, birçok masraflar ihti- cevab: 1 /-f azzrlanan Şild maçlarz 
sandr) a bomba atılmıştı. Ve Rusyarla, yar ederek; Afrikanm ortasına yakın 1 - Abdülhamidin, çocuk yaşındanberi 
ihtilal patlamıştı. o zaman bu bomba- biryerdeikameteden(ŞeyhSinf.ısi)ye izhar ettiği ahlfıki temayüller nazarı! fır koşusu Tehir edildi 
nın pa •lamam, ~ey~ (Kal Ahmed) in ke- de, yaverlerinden Şamlı (Sadıku'mü - dıkkate alınırsa; her iki cihete de .hü~: 
rametine atfedılmış; bu keramet ?e ~~- eyyed paşa) yı göndermiş; onunla da ınetmek icab eder. Ancak şu fark ılc nıl Tafz·mafnam 

0 
Sl Havanın bozukluğu dolayısile btı ~ 

dülhlirnide_ şu suretle ~abe~ v~rılmıştı: münasebet tesis etmişti. samimi) et azdır, gösteriş ciheti çok • I j gün yapılması icab eden şild maçları t 
Şe)h Kal Ahmed, bır Hındıstan ce· Sonra her hafta· cum 1• 1 w l 1ur . Atletizm Federasyonu tarafından hazır - hir edilmiştir. Ya lnız geçen hafta ~~ 
· k 1 1 k""l .. ' a se am ıgın- · i t ı ı nen d l ·ı h' d'l G" ,r vizı buldurmuştu. Bunu, ıvı cım ı u ı dan sonra, (seccadecibaşı İzzet bev), l Size bunu kısa kısa misallerle izah Jlnnn kır koşuları tal ma names n ay mur o ayısı ete ır e ı en uneı -

dolu bir mangalın ortasına oturtmuştu. İ w ı . dercedıyllruz: . fa lig maçı bugün yapılacaktır. 
El' t b'h' 1 gal başına geç- stanbulun muhtelif yerlerindeki tek-, edeyım: I 1 _ T. s: K. Atletizm Federasyonu, Izmlr, 

~nt~ ses ıtl ı a ıpt, mb~nh kın k d a et ke!ere gider.. şeyhlere ve dervişlere Abdl11hamid. çocukluk zamanını, ca- A11knra ve Istanbulda federe ve gayrifedere A~ keri liseler arasmda 
mış ı. aa erce es ı çe ere u - \bd ··ıh "d . d .. .. h ·ı .. b b' h 1 kl . plc arasında bir <Kros Kantrl) müsaba- ol-' · ı· H'nd"stan cevı"zı· bu··yu"k bı'r gu" _ -.fı. u amı tarafın an- paralar gotu- ı ve mutaassı ır saray atkı arasın- .. u r .. b k adı <Türk Askeri liseler arasında yapılacak . mış 1. 1 ı ' .·· . k b l k .. d ' l d . d' w. . . k b".d' k' b' "ı.sı tertlb etmiştir. Musa a anın " 611 
rültü ile patlamıştı. O zaman şeyh Kal ı ur, ur an ar estırır ı. . a geç!r ı~ı. ıçın. ço ta ıı ~r . ı ır ta- sı,or Kurumu Kros Kupasıı müsabakasıdır. boks mnçlan hakem bulunamaması yüS . .lif 

M .. b I · k d b t l t k 11 l t B nl " ki ilik t.a den yapılamamıştır. Müsabakalar but ... Ahmed de' ell.nden tesbihi atmış: unasc et ge mış en şunu a arze-
1 
I{Jm a ı ı ı acı ar yPr eşm•ş ı. u ar 2 _ Bu Krosa, her klup dorder ş -

Maltepe llsesinde olacaktır. _ Rus Çarı mahvoldu .. diye bagwır- deyim ki; Abdülhamidin bu muamele· da; gün geçtikçe, muhtelif hadisat i1e kımlarla .iştirak eder. d 
' 1 k'" l . . • . ~ Isteyen klup daha fazla takımla a Lig nıaçları yapılamadı mıştı. sinden, yalnız şeyhler değil; (Ulema) ok e.şmıştı. Bu had!.selcrd('n bır kaç i 'i;·ak edebilir. Ancak her takımı teşkil e _ ı f' 

Abdülhamidin, (KaJ Ahmede) itima- denilen sarıklı zümresi de, bol bol is- tanesini münasebet getirerek arzettik. 1 ;en koşuculan evvelden tesblt. ve ona gore Birinci lige dahil klüplerln B. takımları 1'I' 
dı bilhassa hayatına taalluk eden bir lifade ederlerdi. ı Balık!ı tekkesi şeyhine iltica etmesi, ynrışa sokmalıdır. . rasındakt müsabakalar havanın bozUkl 

' 1 d b"' b"'tü t t B' 1 k B ı · · d k .. k d k b • b" 4 - 111ç lılr klübe mensup olmıyan ferdı dolayıslle tehır edilmiştir. __, mese e e us u n armış ı. ır ara ı un arın ıçın e ,az ço ternayuz et- ar asın a çı an çı anın. manevı ır . ~ 
1 

d b a iştirak edebilecekleri --....... - ... - ................ _.-... • Ac 
bd .. h ·a k d b"' ·· k b' · 1 h h . .. 1 . . ko .ucu ar a u yarış eıı .,.. 

A ul amı , ar asın a uyu ır ç;- mış olan arın emen epsı, rutbe ve kuvvetle delınmesı, Rus çan Alek • gibi, dört kişilik takımı olmıyan klüpler de, tlriş sırasına göre sayı alır. Bu suretle. 
ban çıkarmıştı. ~irçok tedavile~e rag- Aıişan sahibi idi... Çok iyi aklımdadır; sandrm, Süleymaniyeli şeyh Kal Ah - ellndekJ mevcud koşuc.ularını yarışa sokabl- sayı toplıyan takım yarışı kazanır. .,,,., 
men bu çıbanı ilaçlarla olgun hır hale Abdülhamidin saltanat senelerinin so- rnedin manevi kudret ve nüfuzu ile 11;. Ancak bunlar nlhaı takım tasnıtlnde yer 10 - Yarışın takım tasnlflnde ta~..ıfl"' 

k d 1 k ·· k.. l t al:ımazlar. klübe büyük blr kupa, ferdi tasnif netlce---getirere eme mum un ° mamış 1• nuna doğru, muhtelif ilmiye rütbeleri· bombalanması vesaire gibi... 
5 

_ Bir takımın, tak•m tasnlflne gtrebll- de blrlncJ. ikinci ve ü•üncü gelen toıucuıa:! 
Tehlike, arttıkca artmış; kangren'e çe- ni haiz, ve devletin en büyük rütbeli ( .4 r7cası var) ı me.'>l için, bu takımı teşkll eden her koşucu- da birer küçük kupa verlllr. Ferdi blrlnel 

virmesi mümkün olan bu çıbanın bü-
1 
nun yarışı ikmal etmesi lfııımdır. ikinci lle üçüncülerin bir klüp veya taklıof 

tün vücuddeki kam zehirliyerek işin -'"' 1 G - Koşunun mesafesi (7500) metredir. mensup olınası meşrut değildir. 
ölüme kadar dayanması ihtimali art- r 1 1 ~~ ~ ~ )) ~ I 'Ynrısın geçeceği yol Atletizm federasyonu - 11 - Bu yarışa en çok atlet saV'll Ue ıtd" 
mıştı. 1 e ir o oktoru n 1 11 ~ .--.. . .!) nunca tesblt edilecektir. ş b t 938 Ü rak eden klübe de bir kupa verllt ,;!ktir. ,,,. 

B .. .. dokt 1 b G u·· n 1 u·· k p 7 - Yarışın tarihi 20 u a pazar g - k b t lf i k olan her aUet.ın .,.-utun saray or an, çı anı yara- azar midur. Saatını o şehrin atletizm Ajanı tes - ca u asn e g rece 1iJı' 
rak içini temizlemiye karar vermişler; Bugu··nkü pro~ram , d rış mesareslnl tamamen koşmu§ .,, Notl rlndan (*) _ p.l e er. !tlr 

1 1 
tt ve bu karan da Abdülhamide bildirmiş· 8 8 _ Bu yarış her sene ayni tarihte ve ay- b m ş oması şar ır. ~ _ _.. -

9 İkJncikanun 938 PAZAR ni mesafe ve yol üzerinde aynı şartlar dahl-ı 12 _ Yarışın teknik hususatında DeY;J,ıı 
lerAdi. 1. k" .. w .. d b ·ı 1 ·Böbrek ö t s T A N B u L llnde tekrarlanacaktır. milel atletizm federasyonunun niza 

me ıyatın en uçugun en ı e son tıe neşriyatı: 
9 

_ Koşuyu bitiren her atlet koşuyu bl- muteberdir. 
derecede tevehhüş eden Abdülhamid, Ve mesane taşları 12.30: PlAkla Türk: musikisi, 12.50: Han-

bu kararı şiddetle reddetmişti. Fakat; Safra kesesi taşlarının meydana gel~ dis, ı 3,o5 : Vlolonlst Prf. Llko Amar tarafın-
dan konser: Piyanoda Bayan Sabo, l - Sonnte tehlike gittikee büyümekle beraber, çı- meslne sebeb olan flmlller aynen burada (S 

1 
j > K 

111 2 
So te CR aj. ) 

ltib il b hst Çok e o ma or ore , - na em or 
b ı.. b tah .. 1 tm k d do. esas ar e mevzu a ır. y • LQkler. 
anın ızura ına am.ınu e e e mek ihtırakat yapmıyan, oturan insan- Ak . t 

mümkün deg·ildi. I ' ·· üı·· M flh d ' ş:ım neşrıya ı: 
l~rda çok gor ur. nama şunu a 1 18,30: Plii.kln dans muslklsl, 19: Sa.flye : 

Abdülhamici; uzun tereddüdlerden soylemek mecburlyetlndeyiz ki oturmı • Piyano ve keman refakatııe, 19,30.· Konfe- . L. d--~ 
1 nl da h tta zar"'f (B t f ı ın<'1. sayfada) selerin tahanunül olunamıyaca.. ~-. sonra, nihayet ameliyata rıza göster- yanlarda, ça ~a nr ve _ a . .,. rans Prf. Salih Murad (Radyo dersler!), 20: ~ ara ı. . . . . iııJ 

mişti. Fakat bunu da, bir gün sonraya kimselerde de taşlar te~evvun eder. Bu Mıizeyyen ve arkadaşları tarafından Turk verııen kanun teklıfını tenkıd edıyor, ve de ileri vardırdıkları lisan züppelikler }Y 
artık lrs1 ve ailevi ve bunyevi bir takım musiklsi ve halk şarkıları, 20,30: llava rapo-' divor ki: ortadan kaldırmak için, savdığım ına • 

tehir etmişti. sebeblerden llerl gelir, daha fazla izah ö .. ı v d h d ı d'kk ı 't'b lınrtlıı 
ü k- d ~Udi rn, 20.33: mer Rız::ı. tarafından arabca soy- c- Niçin her vatan aşın, er yer e, zur ar ı ate nazarı ı ı ara a 

O gün, çıbanın üzerine keten tohumu etmek m m ~! e(" ~) Coıtzalat) ve ıev. 20,45: Bay Muzaffer İlkar ve arkndnşları herkesle tü;·kçe konuşmasını bilakaydu- şartile, kanuni tedbirler alınmasına da I' 
lfıpaları koydurmu~tu. Fakat, son ümid BBbrek tn.ş .,.ı ur~ · tarafından Türk musikisi ve halk şarkıları, • . k h ı d" leyhdar değilim .• 
ile koydurduğu bu lfıpalardan ciddi bir Cfo;Sfat> olmak üzere uç kısma ayrılır. (Saat Cıyarı), 21 ,15: Viyolon soıo,,konser or- şart mecburileştırme ma zur u ur. 

Ürat taşları en sert olanıdır... Ondan han Borar piyanoda Valantln: 1 _ Wienlnws- Mekteblerimizde lisan derslerı var. De- Hiiscyin Cahidin düşüncesi 
fayda beklemiyor ertesi gün geçirece- sonra oldukça sert olan fakat uratlar - ky· Obertass, 2 - Tschalkowsky: Ganzoııette, mek ki lisana hürmetimiz kafi derecede Değerli edib Bay Hüseyın Cahid iS'• 
ği ameliyatı düşünerek endişeli saatler i dan dahı: aliz süsertüolafn fokztlarlatkltaşblaunnlavro 3 - W onti: Çardaş, 21,45: Orkestra, 22,15: bu"yu'"ktu'.·r fakat bir lisanı ögr~ eıımek, iler- k ı~ r._ h kk d k' fikrinı iJı.I geçiriyordu nihayet uç ne os a a h . 18 1 1 

, • • bu ·anun ıı.yınası a · ın a ı 
· k b k kırılan taşlardır. Ajans aberlerl, 22•30 · P kla so 0 ar, opera Ictrnek yahud unutmamak ıçm, konuş- kelimecikle hülfısa ediyor: I. t t d k d" ' b yumuşa ve ç~ u .. ve operet parçaları, 22,50: Son haberler ve ' . .. . Ş e am o sıra a, ·en ısıne ara ca Bu taşlar böbrekte teşekkul ettikten t 1 il .. mak ta lazımdır. Bu luzumu tamamen ın- · - Çok muvafık! .. 

bir mektub vermişlerdi. Mektubun im· sonra idrar yoluna doğru harekete geç. ı er es .• ~ •. ~~_:~~ramı. kar edersek, karşılaşacağımız zarar hayli San·atkiir Bedia Muvahhid diyor ~ 
zasına bakarak: mek üzere iken şiddetll veca~~r husu!t> bü "'ktür. Sonra verilen ceı.a ile, işlenen - Bence, Türkiyede yaşıyan her t/r 

_ Şeyh, Ka.I Afunedden.. himm. eti, getirir. Bu sancılar arkada böbrek na • yu . .. ı·ı . M kil blV 
slyeslnden idrar yoluna doğru bir seyir Nöbelci suç arasında msbet te g.oze 1 memış. e- tandaş Türkçe konuşmalıdır. Çün hazır olsun .. · Aman, şu mektubu oku- taklb eder. Hastayı çok kıvrandırır. Ve seıa, kazara bir başka lısan konuşan va- rası Babil kulesi değildir! 

yunuz da, tercüme ediniz. sık sık idrar etmemesi hasıl olur. Bulantı Eczaneler tandaş, icrayı san'attan menedilecekmiş. Bir Musevi tacirinin fikri 
Diye, mektubu o sırada yanında bu- da kay da görWür. Nihayet m?rfin ile Bu •ece no-betçi el&a ecsaneler - .. •ar- Bu nasıl olur? Faraza, koskoca bir avu- tJlff' 

k dl k dl kriz r Bazan .. 11
...... Franko isimli Musevi bir tacir de lunan (Feraşeti şerife vekili) Mekkeli veyahud en _ e~ ne geçe · _ dır: katın bir doktorun diploması, laletta- ı f' 

d t . ,..,, k b idrarda kan gorülur, hasta kan işer, Bob- ' . w. . harririmize düşüncelerini şöyle &Jl a Esad efen iye vermiş ı. ıvı.e tu : rek t~ının ne suretle tedulsl icab ede- İstanbul dhetlndeldler: yin bir memurun tutabılecegı bır zabıt 
«Sizin, büyük bir sıkıntı içinde bu- ce~nı yarın söyleriz. Aksarayda: (Ziya Nuri), Alemdarda: varaka.sına kurban mı gidecek? m~ştırB: en harı'rtc olduguw gıbl evı·mde de 

w h d' Ü ··ı · 6
' (Esad), Beynzıdda: (Asador), Samat - , :ı , !undugunuzu isse ıyorum. zu.meyı· Bunun, ne geniş haksızlıklara ve suıis- kW 

(*) Bu notıan kesip saldayına, yahad yada: <Rıdvan), Eminönünde: <Amtnas- zevcemle Türkçe konuşurum ve çocu 
niz. Bu mektub size vasıl olduğu za- k ı .... 1 yal, EyUbde.· (Arif Beşir), Fenerde: cvı- tirnallere yol açabileceğini söylemiye bi- k k 

1
. b'l 

1 
Tlefl" k d h 1• l k bir albüme yapıştırıp o eas yon Japınız. rım Musevice te e ıme ı mez er. µ ıtt 

man, o sı ıntı an a as o aca sınız.• Sıkıntı zamanınızda bu notlar bir doktor tali), Şehremininde: <Nazım>, Şehzade- le lüzum görmüyorum. Fakat kanaatim ce insan sevdiği yerde yaşar ve yaşadıır.· 
Sözler~nden ibaretti. .. lbl imdadınrıa yetişebilir. başında: (İ Haım, Karngümrükte: CKe- var kı', bu teklif, Mecliste müzakere edi- "'..,,e-

.. yerin de, sade havasını, suyunu. fJ'• ... Bu mektub, Abdülhamide büyük bir - · -- -·---- mal), Küçukpnznrda: CHulüsO, Bakır - lirken, kafi derecede tashih edilecektir. 
1 

. }J" 

V Z ı d' t bb'• } " köyünde: <Merkez). ğini dC'wil, adc>tkrini, hususivet ennı, 
üm'd vermi~ti. Derhal sırtındaki lBpa- an ee an ın eşe US en Beyoğlu cihetindekfter: Gene mesela, bana, türkçe bilmiyen sanını, kanunlarını, hatta ce~lannı bile 
larm sık sık de w iştirilmesini emretmiş· Londra 8 (A.A.) - Charnberlain ile İstiklal caddesinde: CKanzuk), Daire- bir hasta gelse, ben de onun lisanından 

1 
h b d nlnl'• 

l b d k t k t ·1 sever. Binaenn ey ura a yaşıys , tı. Ve ço ~ tn ·ı .r i; arı amamı e Van z..,..ıand arasında du"n yapılan görüc:- de: (Gıin~l. Topçularda: < Sporidls ), anlasam, ne yapacagıw m- Ona: d l'd' 
1 

'l:':te• 
"" lı' buranın lisanını a sevme ı ır er. J:'l!ı olgun bir hale p;elen çıban o gece delin- meler esnasında İtalya ve Almanyaya Taksimde: (Nizameddln), Tarlabaşında: c- Efendim, sizın lisanı konuşmak bı- bu lisanı sevmiyenlerin, konuşmıyarıl9' 

mişti .. Bu da seyh Kal Ahmedin kera- b 1 ·ı ı b' ıt (Nihad), Şişlide: < Halk ), Beşlkt~ta: ze "'asaktır! Başka kapıya!> mı diyece- .. ki . . 
1 

. da dab' 
metine atfedilmişti. kredi açılması için eyne mı e ır a ın (Süleyman Rıza>. ~· .,? rın, yure c>rını eşe ersenız, ora di-

sermaye ihdası teklifi bilhasoa münaka- Botaziçi, Kadıköy .,. Adalardakiler: gım :. A • . . . . . başka adavet tohumlarının da beslen _ 
Bu zan ve telakki, Abdülhamidi oka- şa edilmiştir. 'ö'sküdarda: (İskelebaşıl, Sarıyerde: Hulasa, bu layıha, kabıl1~ tatb.ık ~ır §e.kk- ğini görürsünüz ve bence, onlar, tarı1' 

dar teshir etmişti ki; kendısini kurtar· Van Zeeland istişarelerini bitirmiştir. <Osman), Kadıköylinde: (Sıhhat, Rıfat), le sokulmadan, kanun ha ıne gırmıyece - "nun tesbit edeceği her türlü cezqa ıoilf' 
mıya yegane saik addettiği şeyh Kat Londradan ağlebi ihtimal yann hareket BüyUkadada: <Şlnaal Rıza), Heybelide: tir kanaatindeyim. tahaktırlar!• 
Ahmedin manevi kuvvetine karşı, em- edecektir. <Tanaşl. Maamafih bunun harici.Dde, bazı kim-

konuşma mecburiyeti 
kanun teklifi 

Türkçe 
hakkındaki 
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APINIZ 

geı!ttllandığmız pu<l.raıun rengr ne olursa olsun be!ltl de size uygun 
kelld'Yor. Bnzı san ınlar, esmerlere mahsus bir pudra kullandıklarında 
ıılls ~~erine daha u~ gun geldiği gibi bazı esmerler de, sanşınlarn mah
lllflt ır t>udra kullandıklarında kezn kendilerine daha uygun gelebilir. 
'tafınu anlamanın çaresi, yüzüniizün bir tarnf mda bir renk ve diğer ta -

da başka renk pudra tecrübe etmektir. 

ta :flo ta, aınbaJlıj \'esair masarif e karşılık olmak üzere İstanbul 622 pos

~ k~tllsu adrc ine (T. S. 5) rumuzile 12 kuruşluk pul gönderdii,riniz 
ttı dit-de size hususi modelde bir kutu pudra iJc muhtelif renklerde nü
da U.~eUk 4 ufal· paket pudra gönderilecektir. mektubunuz -

h er vakit kullandığınız pudranın rengini de bildirnıcği unutma -
bt ttıı. Bu suretle yalmz kendi başınıza veya arkadaşınızla beraber tccrü-

tderek hakiki bir pudra miisa bakası yapmış olursunuz. 

llu. 'l'okalon pudrasının her tene uygun yeni ve orijinal renkleri vardır. 
1ll Pudra havalnndınlmış, gayri mer'i ve kat'iyyen sudan müteessir ol
ll aı. Gazeteler, iki Amerikalı yüzüciinün sudan miitecssir olnuyan bu 

leu~:'Y• kullanarak iştirak ettikleri olimpik oyuıılnrından sonra bile ten-
tinın knt'iyyen bozulmadığını yazıyorlar. 

~ O ev,-;-ıe~t 0-e"'""m-i ... r}t_o_I a-r-ı v-e-C-tm, .... a_n..,.~,,..,.-, -ş 1-et._m_e_s i_U_m_u_m_i_,da-r-es_i _i 1-a=-nl-ar-ıs.ı 

~(l~Uhaınıncn bedeli, is'rr. ve m kdarları a~:ığıda yazılı üç liste muhteviyatı mal
tlnd 412/1938 Cuma günıı sa:ıt 16 de kn palı zarf usulü ile Ankarada İdare bına'S: satın alınacaktır. 
lay· 1 gırmek istiyenlerin hizalarında yazılı muvakkat teminat ile kanunun 
l~ ~n c>tt ği vc>sikaları ve n'.lfıl müteahh'Wk vc>sikası ve teklıflcrini ayni gün saat 
ş e kadar komisy n re :sliğınc vermeleri Hizımdır. 

'ı'es{t~lnarnelc>r parasız ol rak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpaşada 
uın ve se\ k şefliğinden dağıtıimak tadır. (32) 

tı~t~ Mikdar 
1-fo Kg. 

Muhammen 
bedel 

Muvakkat 
teminat 

'i'- Malzemcni'l ismi Lira Lira 

t1uhtel f rondela, gupılya ve ba-
2 kır perçin. 24570 
3 11uhtclıf maden ve ağaç vidaları. 21775 

98 kal m Haushalter ve Resny sis-
tcnu sür'at kontrol saati ve te

~atı. 

8000 
13400 

600 
1005 

8500 6371k 

1lilllllll1111-ll--Ş-eh-ır_t_ıy-nt-ro_s_u ____________ _ 
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KREM PERTEV 

Bu itibarla en üstün 
kremdir. 

Doktor 

/brahim Zati Öget 
BeJecUye karşısında, Piyerloti 
rnddeslnde 21 numarads hergUn 
ô~,Ieden sonra baslnlarını kabul 

~ı1mm1-•~ eder. 

Dekalümen lambası asgari bir istihlak temin eder't 

AÇ BAKiMi 
Oüzelllğln en blrtncl ıartıdır. 

Kepekleri ve saç dökülmesini tedaTI e -
den tesiri mücerreb bir llaçdır. 

Yıkıcı Aranıyor 
Tahtası, tuğlası ve kiremidi bol 

olan bir ev yıktırıl~caktır. 

Tttlip olanların Babıali cad de
sinde ikdam Yurdunda 2 nci 
katta ( YedigOn) gazetesi mQdür

lllğOne müraca.ıtları. 

Yevmi, Slyns!, Havadis ve Halk gazetesi - -
Yerebatan, Çataıçeşme sokak, 25 

lSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yan ve 
resimlerin bütün haklan 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE IATLARI 

1 6 
Sene Ay 
Kr. Kr. 

3 1 
Ay Ay 
Kr. Kr. --TÜRKİYE 1400 750 400 1511 

YUNANİSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 1400 800 300 

Abone bedeli pı:şir.dir. Adres 
değiştirmek 25 ıturuştur. 

Gelen evrak geri 11erilmez. 
ilanlardan mes'uliyet alınmaz. 
Cevap için mektublara lCi kuruşluk 

Pul ilavesi lazımdır. 

MGeeeeeeeMI 
Posta ktıtusu : 741 İstanbul 
Telgraf : Son Posta 
Telefon : 20203 

~······················ -------·-···--·-·- ... _ ... _____ ___ 
Son Posta Matbaası 

Ne~Tiyat Müdürü: Selim Ragıp Emet 
S. Ragıp EMEÇ 

SAHİPLERİ: A. Ekrem VŞAKLIGtı. 

1 
BETONARME 

afıa 
KÖPR() lNŞAATI 

Vekaietinden : 

. ,.. 
iLANI 

1 - Sinop vilayetinc:ie ve Sinop - Ayar.cık yolu üzerinde, Karasu betonarme 
köprüsü inşaatı kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılmıştır. Bu köprünür. yeni 
keşif bC'delı (48 000) liradır. 

2 - Eksiltme 19/1/1933 tarihine müsadif çarşamba günü saat (16) da Nafia 
Vekaletinde Şose ve Koprüler Rcisliğı Eksiltme Komisyonu odasında yapıla

caktır. 
3 - Eksiltmf' şartnamesı ve buna mütcfcrri diğer evrak (240) kuruş mukabılin

de şose ve köprüler reisliğinden alınabilir. 
4 - Eksiltmeye girmek isteyenlerin (3.600) liralık muvakkat teminat verme

leri ve> bu gibi işleri yapabileceklerıne dair Vekfiletimizden alınmış müteahhitlilt 
vesikasile Ticaret Odasına kayıtlı olduklarına dair vesaik ibraz etmeleri lazım
dır. 

İsteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten evveline kadar 
komsiyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri muktezidir. Postada olacr.k 
gecikmeler kabul edfl.mez. (4709) (8699) 

Maliye Ve aletinden 
Eski bronz beş kuruşluklarla yüz paralıklar ve nikel kırk paralıklar 1/1/938 

tarihinden itibaren bir sene nihayetinde yani 1/1/939 tarihinde tamamen teda .. 

vülden kaldırılacaktır. 
Keyfiyet 2257 numaralı kanunun sekizinci maddesi mucibince ilnn olu-

nur. c8620, 

Tarsus Belediye Reisliğinden : 
Belediyemiz itfaiyesine kapalı zarf usulile bir Yangın Arazözö alınacaktır. 

Muhammen bedeli (6830) lira olup muvakkat teminat akçesi (512) lirn (25) ku. 
ruştur. İhalesi 20/1/1938 Perşembe günü saat 15 de Belediye Encümeninde yapı
lacağınd isteklilerin prtnamesini Belediyemizden aramalan ilan olunur. (1) 

., 

,. . 
, 
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25 İnce 
20 Kahn 15 ku·ru tu 
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MEYVA TUZU 
EN HOŞ VE TAZE MEYVALA

RIN USARELERINDEN iSTİHSAL 

EDiLMİŞ TABU BiR MEYV A TU

ZUDUR. Emıalsiz bir fen harikası 

olduğundan tamam en taklid cdiJe. 

bilmeıi mümkün değildir. Hazım· 

s ızlığı, m ide yanmalarını, ckıil!kle

rini ve muannid inkıbazları aiderir. 

Ağız koku!unu izale eder. Umumi 

hayatın intizamıızlıklannı en emin 

ıurette ıılah ve inaana hayat ve 

canlılık bahıeder. 

1NG1L1Z KANZUK ECZANESi 

BEYOCLU -.JST ANBUL 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
f~t ı:ıbul Satın Alma Komisvonund1n: 

1 - Gümrük Muhafaza örgüdü için 7000 kilo sabunun 10/ 1/1938 Pazart esi 
günü saat 11 de açık eksillınE-si yapıiacaktır. 

2 - Tasınlanan tutar• 2100 lira ve ilk teminatı 158 liradır. 
3 - Şartnrım<' ve evsaf K ı nisyo'1ciadır. Görülebilir. 
4 - İstekl 1 rın gürı 

0
\C ::ıı .. n vf'znt mJkbuzu Yeya Banka mektublariyle bir-

likte Galata E.,,ki İL'la!üt Cün•rüğU bınasındaki Komisyona gelmeleri. (~79) 
• l 

__ ,. - . 
Birinci sahile 41JO 
/kinci sah,'le 256 
Üçüncü gahi.le 200 
Dördüncü '•ahile 100 
iç sahifeler 60 
Son sahile 40 

kuruı 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Muayyen bir müddf t zarfında fazla. 
ca mikdarda ilan yaptıracnklar aynca 
tenzilatlı tarifemizden istifade ede
ceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek sayfa 
ilanlar için ayrı bir tarife derpiş 
edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilanlarına aid 
işler için şu adr Pse müracaat · cdil
meiıdir : 

tıincılıt Kollektif Şirke&J, 
Kalıram:ınzade Han 

Ankara caddesi 

ile niçin dişleri fırçalanıak lazıındır 

il • 
It cı.y o in dışleri temızliyerek sağlık 

ve güzellik vermekte, sizi, ~u veya bu 
diş macununu deneyerek dışlcrinizi 
bozmaktan kurtarmıştır. 

Radyo'in terkibınin kudret ve ha -
lisiyetine rağmen azami ucuzluğu ve 

azam.1 tazel · ~i temin ederek siı1 1' 
hancı ve pahalı macunlardan ~ 
mıştır. Radyolin mikroplan öldu;~ 
diş ctlcrJne ve bütün ağıza t~ I' 
sıhhat kazandırır ve bu netıce.11 
ranti eder. 

D a ima a dy o lin 

• 
İstanbul Defterdarlığından: · ,, 

Galata Gümrük karşısında Rıhtım ve Kılıç Ali Paşa caddeleri arasında Jıet' 1 

caddeye yüzü bulunan ve 1760 metre murabbaı snha üzerine inşa edıl.ıniŞ ol_ 
evvelce Tütün İnhisar idaresince depo olarak kullanılan eski 3 yenı ı8'1, 1 

l 9l numaralı k~rgir İclJliye hanı ile al tındaki 193, 195, 197 numaralı dü~ 
lar parası peşin ve sırf nakit verilmek şartile elli bin "lira muhammen ~ 

üzerinden kapalı zarf usulile satılacaktır. İsteklilerin 3750 liralık muvakkat ıe# 
nat akçesi makbuzlarile teklifnameleri·nı 24/1/1938 ·pazartesi günü sat 14 ~ ~ 
dar Mılli Emlak Müdürlüğünde toplanan Komisyon Başkanlığına vermeleri 
saat 15 de mektublnr aÇıJırken KomisyC'n.da hazır bulunmaları. (M) (29) 

Kış geldi, soğudu. 
Ufak bir üşütme başınıza büyük bir hastalık çıkarabilir. 

Bunun için derhal bir 

A LIN IZ. 

SEFALİW
Jil'altlran sonra Bütu'n 
cıj/.,!a~t:lan l(urrutaum_ 

NEZLE - GRİP - BAŞ - DİŞ VE ROMATİZMA 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. 
Taklidlerinden sakınınız ve ısrarla SEFALiN isteyiniz. 

1 lik ve 12 lik ambalajı vardır. 


