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~nevrede anlaşma ümitleri zay1fl1yor, 
tlllkü temaslardan da netice ç1kmad1 

•• 
llstemlekeciler Cenup hududumuzda tehlikeli 
~Unlara giriştiler, asayiş meselesi ciddileşiyor 

• 
t 1hı bir dost devletin Sancak davasında noktai nazl:lrımıza 
Clftıamile ve sonuna kadar müzalıir olacağ~nı, diğer bazı 
letlerin de müzaheretlerini bildirdikleri haber veriliyor 

~tk• 
lYeyi muayyen olan 

k ograınından hiç bir 
lt\'\Tet döndüremez! 

• . s--:-------
trıuci;'l. ancak davasında kendisince memnu-

ndan olacak asgari neticelere varmadıkça 
1 Vazgeçecek değildir ve işi mutlaka 

ltdbi ~z.usuna göre hailedecek bütün 
t erın ittihazına karar vermiştir 

konrış 
tugum bir devlet adamımız hükiı.metin 

tıQ~uayyen olan programı temin eden bir 
ok; rna.dıkça mücadeleden vazgeçmeme~ hak

d 
0~'11l: ve kararlarını bana bir kere 

sure~ a ka'i olarak teyit etti 
~e\> 1 mahsusada gönderd~imiz arkadaşımaz yazıyor) 
dil' ~~ tnünak Ankara, 22 Adeta bir incil üslubu ile yazılmış 
~U Ot. S~ncak aşa devam e- olan bu cevap bazı noktalarda müs~it 

~l:t Ve lllü ıneselesi etrafın gibi görünüyor .. ~.az: ~oktalarda_ ıse 
ı._ ~ti " llakaşa Çarş b bu davada istedıgımızı vermek ıste-

ı. 'ıctlı.._ qnkar am a . . 1 'h 
:.ır h "'llı gltt· a siyaset mt.''l i· m iyen bir diplomasın~ oyun arını ı 

a.tal'et ikçe şiddetin ' . tiva eden müphem bır muamma şek 
t g6tQl'rn~e alfı.ka içind 

1 
~rı- lini alıyor. Onun için iş bütün esasile 

" b~~l f es uş hulunuy e Mu bir tefsir meselesi halindedir. Herke 
Ut·· astar ~ or. . .. t w b t f . 

Un Ank ı Uz~rindeki fi- sin kendisine gore yap ~gı. u . e sır-

• 
Ingiliz Ajansı tekrar talikten ve hatta 
adalet divanına gitmekten bahsediyor 
'[evfik Rüştü Aras dün muhtelif mülakatlar yaptı, 
Ingiltere ve Yugoslavya Haricige Nazıriarznın ihtilafı 

hal için büyük gayretler sarfettikleri görüldü. 

"Ateşli Türkiyenin (Fransız ajansının teyide muhtaç bir haberi 
d o st lu ğu L" Fransız ve t,ovyet Hariclye N. zırları yap-

A ., d .., ı tıkları milllikatta Ispanya ve Sancsh mesele., 
fedakarlıga eger" lerinde aral!'rında .ta~. bir ~~~ir birliği 
Fransız gazeteleri, vaziyette oldugunu görmuşlerd , .,) 
terakki olmadığını itiraf 
etmekle beraber uzlaşma Ankara, 22 (Te- ,.,..--~~...,.-----...-----.-........ ~......------..,...--...---.,-...--, 

lefonla) - Buraya 
lüzumuna işaret ediyorlar gelen haberler mü-

him bir dost devle-

tin Sancak davaaın• 

da Türk noktai na• 
urma tamamile ve 

sonuna kadar mUza. 

hir olacağını büku· 

metlınize bildirdiği 

teklindedir. ara llıtinakaşa e- 1\fuhıttın Bırgen 
(Devamı 2 inci sayfada) Diğer bazı dost 

~ devletlerin do mü~ 

'tQS} k ı zaheretlerini aynca ,-., z ınu•• stemle ecı• erı• bildirmeye lüzum Be)'llelmilel adalet divanı binuı 
\., gördükleri anlaşılıyor. kiye ile Milletler Cemiyeti arasında , 

t~llup hududumuzda Vaziyet Sancak ihtilafının dostlar- bir mesele değil, hak ve hakikat ve bir 
. d 1 1. .. rımızca Tür~ye ile Fransa veya Tür- (Devamı tl inci sayfada) 

h ~~~euı~~~~~~============~~====~=~ a ı,. •k ~ ı d ı Yugoslavyanın Paris Elçisi M. Puriç • 

If' •l ata baş a ı ar . ~u~·~~!~iri btı~:~;~~:Ajansmm bu· TÜr ki ye ile Italy a 
Qşi,. 01tclerrn, k Sabah gazeteleri Cenevrede yapılan 

etze,.ı· te '. Türkten gayrı eşhasa silah dalfıtmak. dünkü konuşmaların çetinliğinde, he- arasındaki• mu•• zakere h l 5 nüz bir terakki olmadığında, fakat bu 
iicliseles ıh ve çeteler teşkil etmek gibi .' (Devamı ıı inci sayfada) 

a, ıı er gittikçe ehemmi9:t kesbediyor 5· , tkar Nevres Rüştü Aras_ Kont Ci yan o mülakatı 3 .. 4 
~tıup Uiusu. aD a . k 
ttıuh·lıud~d~n lnuhabirimiz-ı Bizim tar~ftan.~u. gibi teşeddütlerd~n b ··n gömülüyor güne kadar olcak Italya Dış Ba anının 
ö~ bır ll'ıe~n asayiş işle• tevakki edılmesı ıçın gayet Sl~l ~e~~-~r~ ugu ' V e ee ı e 

;._~~ beri ele şeklini aı- ıer aıı?.makı~ ve hud~t ~sayışsızlıgın* _ , k" . Ankaraya gelecegı de soy en,yor 
~ Şıar ed· b.ulanık suda den mutevellıt mes'ulıyetın Fransada Yuksek san at ann vasıye• 
~~fltıttı ... g~:reıtınrnış olan müs- kalması için azami derecede dikkatedil 1• • ''Son Posta, da okuyan J l t l · Roma hükumetinin Sancak davamıza 

~tı ıı hi~· getekınerkezi hüku- mektedir. ını . . .. " ta yan gaze e erz . . . 
b rta~ ~llfa k:ndileri için Başka yerlerde bu gibi unsurlarla r.1uhıttın Ostundag cenaze- karşı beslediği sempatıden bahsedıyorlar 

qbı ttı~ ~~e~ ~ıssesi çıkar- tahrikat yapmağa alışmış koloni unsu~ in y akacığa gömülmesini it 1 n Hariciye Nazırı Kont Ciya- Kont Ciyano Ankaraya gelecek ve ia· 
td t.~:l'i ~~n-ııek f1rişiyor1ar. larının Türk hududunda dahi kendı n • a y~aveti üzerine, Hariciye Vekili- dei ziyarette bulunacaktır. 

t. tı-....,~hliltel: erde çalışan kendilerine bu gtbi hareket1erde bu- · emretti n~n;ın halyay gireceği haberi, şehri • Musolininin damadı olan genç ttal· 
a ·•ıerı· ı oyu 1 I k .. d . . . 1 ların Ud N ınızın a "k b' e.b, ,Şakçl] ı ~~t~ı . n .. ara da u nma musa~ es ını vermı~ ? ma .: Dünkü sayımııda i evresin ö- mizdeki !talyan mahatilinde büyu ır yan Harkiye Nazırın~n Ankara seya-
<ı'il!:t"lerıılt iıJierierı, ~urt teş- dan ?ola!.ı .. alakadar mah~fılın çok. m~ lümünü teessürle haber verirken yük- sevinç uyandırmıştır. ..w hati, ağlebi ihtimal, ıtalyan kralının 
lıı~otı ~ son z ' aşıretlerin teessır gorunmekte oldugunu ka) det k . tkarın vefatından bir kaç gün İyi malumat alan bir membadan og- Peşte sey.Iıatinden sonta yapılacaktır 
e ~:t· ~ll t~anla~a faz rnek lazımdır. • .. _. , _ ::v:ı~i: arkadaşımızla yaptığı ko- rendiğimize gö:_e, Rüştü .. A_ras.:n İta~ya- Kont Ciyanonun Ankara ziyareti 
t~e~~ ri.~ e~e da ır Tür Halep, 22 (Hususı) - Turkı} e hu d latmıştık. yı ziyaretini muteakıp, onumuzdekı ay hakkında daha etraflı malfunat almak 

11i_s..,, enı Yeni vak- dutları üzerinde Fransızlar tarafından nuşmay~:a: tt inci sayfada) lar zarfında, İtalyan Hariciye Nazırı (Devamı ll inci sayfada) 
,. (Devamı 3 üncti sayfada) ( 



2 Say{&. 

Hergün 
, Türkiyeyi muayyen olrın 
Programından hiç bir 
Kuvvet döndüremez! 

·---Yazan: Muhittin BirgeD-

Resin~li ıV!akale: Kaduun lllymeti anne alnıasındadır Sözün 

Bir sürprizi 

(Baştnrafı 1 inci sayfada) 
lerden birini ele aldığınız zaman me
sele gayet müsait bir safhadadır. Di· 
ğerine baktığınız zaman da iş diplo
matik sahada tamamen çıkınaza gir
miştir. Hangi tefsir daha doğrudur. 
Bunu kestirrneğe imkan olamaz. En 
güzel tefsir Cenevredeki müz.akerele 
rin inkişafı neticesinde meydana çı -
kacak olandır. Yani her mfmaya ge
lebilir bir müphemiyet içindeki tek
liflerle tekrar açılan müzakere kapı
sı her iki tarafı karşı karŞlya getir
mek veya bilvasıla konuşturmak yol 
ıarile hangi neticeye varılacaksa M. 
Blumun hakiki maksatları o zaman 
anlaşılmış olacaktır. 

-Üç ayın bir ayit 
ti.. Geriye iki ay kaldı

Büyuk Fredrik yeni Almanyanın 
. esaslannı kurarken her şeyden ev

vel kadına ehemmiyet verdi. Alman
yanın temeli kadındır. dedi. 

Büyük Fredrik Alman kadınını ye 
ti~tirirken, ona her şeyden evvel ço
cuk yapmayı ve çocuğu iyi ve sıhhat 
li olarak yetiştirmeyi öğretti. 

Güzel kadın, zeki kadın, evine bağ
lı kadın mühim bir kuvvettir. Fakat 
eğer bu kadın anne olmamış ise en 
küçük bir kıymct dahi ifade etmez. 

yapacağız? 
-Bilmem. 
-Sen söyle .. 
- Ben de bilın~ 
-Bu üç ayda , 

gi lisanları öğretiyoruz· 
- Hiç bir lisan 1. 
- Nasıl öğret~~yo~ 
-Yani diyecegun, 

sanıyoruz. tl 
-Öyle olsun, sen ş 

rını söyle! c' 
Fransızca, aırnan 

- Mükemmel! 1 
- Henüz mükeJlll1lc 

me öğreneni ben ,d 
·· erw-

M. Blumun müphem sözleri altın
daki maksat bizım istediğimiz hadde 
kadar gıden bir siyasetin pişdarlığını 
yapan bir pazarlık fikrini temsil edi
yorsa mesele yoktur. Eğer böyle de
ğil de bu sözlerin allmda gene dar 
kafalı müstemlekecilerin tesirleri bü 
tün kuvvetiyle yaşamakta herdevam 
ise o zaman Cenevre müzakereleri
nin neticesinden emin olmamak la
:zımgelir. 

Dalg1nhk 
- Orası senin uz ııÇ 

---,-......,...--~~---,. Üç ay bitihce yenidenbef 
öğretiriz ... Ve böylece 
lisan öğretmek suretile 

ralnzz şu cihet muhak
kaktır ki hükumetimiz ken
disince memnuniyeti mucip 
nlacak asgari neticelere 
kadar varmudıkca iddia
larından vaz geçecek de-
ğildir. Işi mutlaka kendi 
arzusunu göre halledecek 
bütiin tedbirlerin ittihazzna 
~arar vernıiştir. Onu ken
?Jis ·nce muayyen olan pro
~ramdan geri döndürmege 
lıiçb,·r kuvvet kadir değil-
dir. 

Bugün konuştuğum b "r devlet 
adamımız., hükiimetin kendisince 
muayyen olan progrc..mı temin e· 
den bir neticeye varmaciıkça mü
cadeleden vazgeçmemek hakkın
daki azim kararlarını bana bir ke 
re daha kat'i olarak teyit etti. 

Bu azim ve karar içinde 
takip edilen siyasete mil
let larname ilimat edebilir. 
• Şurası muhakkaktır ki Cenevrede 
her iki taraf ta bütün kuvvetlerini 
harekete getirmiş bir haldedirler. 

Fransa Hariciyesi bir taraftan bu 
işte asıl kararı .Milletler Cemiyetine 
bırakmak gibi gayet yumuşak bir si
yaset tutmak)a beraber öte taraftan 
da bütün diplomasi kuvvetlerini hare 
kPte getirerek kendi noktai nazarını 
müdafaa ediyo;. 

Buna karıı Türkiye de doıtsuz 
ve yarcluncııu cleğilcl"r. Onun 
da dostları harekettecl"r. Bunun 
için münaka§a çetin bir mücaclele 
ruhu içinde cereyan etmektedir. 
Bundan clolayı konsey bu muele
nin tetkikini gelecek haftaya bı
ra'Jlmaya mecbur olmuştur. 

I~lerin alacağı şekil hakkmqa esas 
lı bir fikir edinmek gelecek haftanın 
ilk günlerinden e\·vel mümkün ola -
cak gibi görünmüyor. Şu halde San
cak meselesi etrafındaki bu yeni mü· 
cadelenin, bu yeni safhasının vasıl 
olacağı neticeyi görmek için pazarte 
siye kadar beklemek zaruridir. 

Temenni edelim ki bu safha müca
delenin son safhası olsun ve M. Blu
mun tekliflerini nikbin bir gözle o
kuyanlar haklı çıksın. 

l\luhittin Birgen 

Oç yaşındaki sakallı çocuk! 
Fransanın fimalinde Diyept~ do

ian :ı yaşındaki F ransuva sakailanmn
la ha lamış, ve bu garip çocuk 'lnnesi
ıe babasının hayretini mucip olmuş, 
0 arise getirilmiş. F ransuvada cinsi 
hiç bir gayritabiilik yokmuş, ynlnız sa
fr:alı çıkmakta imiş. 

Dalgınlığiylc meşhur §Qİrlerimiz· 
1 den biri bir gün bir ziyafcttc bir 
' genç kadınla karşılaşar. Genç kadın 

şaire: 

Bir zamanlar bütün gençlerin pa
çalan genişlemiş, ortalığı bir çarliston 
modası istila etmişti. 

Bu mod.a 1925 yılında İngilterenin 
Oksford üniversitesinden doğmuş ve 
büyük bir sür·atle bütün dünyayı isti
la etmisti. . 

* 

- Beni tanımamış gibi davranı· 
yorsunuz .. der. 

Şair şaşınr: 

- Affedersiniz, faknt simanızı hiç 
hntırlayamıyonım. 

- Nasıl hatırlamazsınız, bundan 
üç sene evvel benimle evlcnmeye 
talip olmuştunuz. 

Şair bu sefer büsbütün şaşınr: 
- mç hatırlamıyorum ama ihti-

mal size talip olmuşumdur. 
- Talip oldunuz ya! 
- Şunu merak ettim, ben size ta· 

Jip olduktan sonra siz de muvafakat 
ettiniz ve benimle evlendiniz miy
di ? 

Gene 1 n:~2 de Y oyo isminde bir o
. nıncak meydana çıkmış, büyük kü
çük herkes bununla oynamışlar, ve bu 
salgın bütün dünyayı istila etmıştı. 
Y oyo ilk defa Japonyada meydana 
çıkmış ve altı ay içinde bütün dünyaya 
yayılmıştır. 

.. .. 

'* Etrafı bağa gözlükler nncak 1 !>22 
yılındanberi takılmaktadır. Ondan ftv

vel camları ya teller tutar, yahut bu
rundan kıskaçlı gözlükler kullanılırd.ı. 

Bunlar da elyevm mevcuttur. l 

Içindelll mahl-iihlara 
Dörder yavru birden 
Doğurtan ev 

Bir düziye ayni biçimde, kruvaze 
veya önü iğri, elbiseler giyrnekten u-

1 sanan Londralı moda kralları, tP.rziie

~ ri ne yepyeni biçimde bir elbise modeli 
rısmarlamışlar, ve son günlerde devam 24 yaşında on beş ' 

evlat babası 
' ... ;&:ı·~;;;;;:;~ •ettikleri sosyetode bunlarla görünme-
; ğe ba~lamışlardır. 

Cenubi Afrikada Laddysmith yerli
lerinden birisi vergisini veremediği i -
çin valinin kar~ısına getirilmiştir. Va
li: 

- Devlete olan borcunu niçin ver• 
miyorsun deyince, adamcağız ağlama-

l Adeta ninelerimizin pelerinl~r :ni 

' \andıran yeni ceketlerile tuhaf bir man· 

1 zara arzeden gençler bu kıyafetlerin

\ den son derec~e memnun imişler. 

ğa başlamıştır! l . .. .. 
'>4 d L. I"' d ngılterede methur dorduzlerin bü-

- - yaşın ayım, on uc~ ev a ım .. .. . . . . . 
var, yetiştiremiyorum. yuduklerı evd~ Sal Iy ısmınde sıyah bır 

Dünyanın en sadık köpegi 
gömüldü 

d f
"lh ked· d Se b nda d V Nevyork Himayei Hayvanat Cemi-

Yapılan tahkikat neticesin e ı a- ı var ır. ne aşı oguran 
kika adamcağızın karısanan 6 defa ikiz Sally, aanki dördüziere yılhata hediye- yeti geçen gün büyük bir a1ay ile A-

ve bir defa da üçüz doiurduğu mev - si vermek istiyormuş gibi tam dört ta- merikanın ve belki de dünyanın en aa
dana çıkmıştır. ne yavru meydana getirmiftir. dık köpeğini gömmüşlerdir. Hatırasına 

Rol icabı sa hi den Böylelikle dördüzierin her birine bir hürmeten bir de heykel dikeceklerdir. 

kedi yavrusu isabet etmiştir. . Bu köpeğin sahibi hastalanarak haıt-
yaralanan aktör 

Şekspir'in meşhur Hamlet, oyunun
da, HamJet rolünü, Ingilterenin tanın
mış aktörlerinden Olivier yapmakta -

Resim çocukları ve kedilerini ~ös- taı;ıeye girmiş, ve iyi olamıyarak öl -
termektedir. mü~. köpek tam on iki sene her gün 

hastanenin kapısına gelmiş ve efen • 

disinin dışara çıkmasını beklemiş, için 
dır. Yalnız, çok iyi bir insan olduğu 
için her zaman arkadaşlannın biraz da Almanlar halkın ağzının tadını de- için ağlamıştır. Köpeğe hastanenin ha-

ileri giden muzipliklerine kurban ol _ ğiştirmek için konservelerde bazı de- demeleri her gün yiyecek vermişler -

maktadır. Olivier bu piyeste oynark~n, ğişiklikler yapmağa karar vermişler dir. 

oyun icabı. kahramanlardan Laertes ile ve Yunus, köpek balıklarile, balina
düello ediyor ve her seferinde de sa nın etinden konserve yapmağa teşeb
hiden yaralanıyormaş. Bunun önüne büs etmişlerdir. Tecrübeler muvaffa
geçmek isteyen aktör, artık sahneye kiyetli neticeler verdiği için, şimdi ~i
yüzünde bir tel mask~ ile çıkmakta malde ve deniz kenarında böyle bir 

Nihayet bundan on beş gün evvel 

Sep ismindeki bu köpek her vakitki 

gibi hastanenin kapısına gitmif ve ha
la geleceğini zannettiği sahibini bek -
lerken bir otomobil tarafından çiğnen-

imiş. fabrika kurulmak üzere jmiş. miştir. r-------.----------.-------
ISTER II~AN İSTER it~ ANMA! 

Tanıdığımız bir kimyager Istanbul semtinde fazla iş 
çıkmadığından şikayetçi. laboratuarını Beyoğlu semti
ne geçirmeye karar vermiş, şikayet ediyordu. Son olarak 
şöyle •öyledi: 

alstanbul semtinde günd~ nihayet on şişe idrar1a bi

raz mevadı gaita geliyordu. İnsaf ile söyleyiniz. bu ka-

darı ;nsanı doyurur mu~ ı) 

ISTER INA N lS TER İNANMAl 

lebet xaşatırız. dır~ 
- Oyle ama bu ka y& 

mı? .. Üç tane geçti .. ~ 
ha bulalım .. Ya sonra, 

aşiNıyım. 

- r~vkalade!.. 3'!' 
gazeteye ilanını koyrn 
ğım, tamimlerle her 
rnek icin lazım gelen 
cağım! 

Ertesi gün çıkan ·ne 
fasında üç sütun üıe:!riililt 1 
lıkla şöyle bir ilfın go ıJJ 

Bir sürpr ·:z; ha~!' ~~ 
Uç ay içinde ııÇ M 

olan okuyuculCJTtıntıt' J~ 
öğretmeye karar f}ef 
•an herkeıe lüzu11llrt 
kepçe dili ve lıuttJ 
lara bihakkin vabtl 
tımız dersleri 
mıtlardır. 

Dünyada en çok 
milletler hangileridir 1 

istatistiği bu merakb 
vermektedir. 

Dünyada en çok. 
posta teşkilatı en 
İngiltere imiş. Ve 
senede vasati olarak r' 
mış. İngiltereden son 
tup yazan memleket 
rada da adam başan• 
da ()(), İsviçrede 59, 
Danimarkada 4-1 • 
Lüksemburgcia St. 
çikada :29, lsveçte 26. 

---------------------------------------------.J geliyormuf. 



' 

Konuşma: 

Yazı kalkarsa ..• 
Nurullah Ataç E 

!sPanya bir ecnebi 
ıst·l" 1 asının 

ı 
arifesinde 

İskenderun da 
petrol bulunmuş 

Bilmem farkında mısınız? ihtiyarlar 
\ aleminde bir inkılap oldu: eski ihtiY.ar· 

lar: cZamanede ar, namus, edeb, ter
biye kalmadı!» diye bağırırlardı, şim
dikiler ise: cHürriyet sevgisi kalmadı!» 

• ingiliz l "r ve 
askerlik sistemi 

e Sancak meselesi 
ve Türkün sabrı Kudüs 22 (AA.) - Alman a-

CUirıJn:ın.e A jan sı bildiriyor: 
har isi sövled"ği bir nutukta umumı Beruttan bildirildiğine göre, ls· 

2l p tehlikesine işaret ediyor kenderun Sancağında Irak - Ingiliz 

ta hia~~2 - M.. Azana ı Hikiimet tayyuelai faaliydle petrol şirketile ortak olan Fransız 
tcıfından alk onunda binl~ Salamanka 22 (A.A.) - Hüku- şirketine bir petrol imtiyazı veril-

ışlan b' k J 1 F miştir. Yapılan tecrübeler netice-
A ... • an ır nutu metçilerin iki tayyaresi, spanyo a- l ~a ba d sinde skenderun Sancağında zen-

ettii-J . _ ınnda kain Ceuta'yı bom r ıman et- . 

h 
-ı e den. - ki B gm petrol madenieri bulunduğu 

, aJk
1 

ıştır ·: mişlerdir. 39 kişi telef olmuştur. un- b ı ... : curnh · sa it olmuştur. 
..._.J:t ic:.p urıyeti müda- ların ekserisi sivil ahalidendir. ~=-------------_. 

t<itttkrır. 1ettiği müddetçe Şimal cephesinde jı~'ara değer bir F .. / k l ap • ransız mustem e ·eci eri 
arifesin d anya biir ec ne- şey yoktur. C 
· · e bulunu F ko d • b' · enap hududumuzda )rab yor. ran nun onanmaya yenı ır emrı r 

doD "ra.tı .. ancı ordular Salamanka 22 (AA.) - Requete ı ahrikata bcışladılar 
"Urdu.. hlı &>ir h. dı Iıaı.L-"rlUnu herkes .. rp t • radyo istasyonu, General Frankonun (Baştarafı ı inci sayfada) 
..:.~ da M bılır.» umumi karargahı tarafından «beyaz>l müphem bazı hareketler yapıldığı ta -
~ 1 · • Azana şunları donanınaya İspanyol sularında sefer h~.kkuk etmektedir. Asker göndermek, 

0~Xl}'a, içi d . eden bütün gemileri durdurmak ve a- ~rkten. gayri eşhasa silah dağıtmak, 
ha Uştllr. ll.F aı.ına bir e.ndişe Taştırmak emrinin verilmiş olduğunu ı aşıretlerı_ ~sl~ etmek ve çeteler teşkil 
tt klarınd-, akat Ispanyanın bildirmektedir. Şimdiden hükumetçi- e~\{. gıbı hadiseler gittikçe nazarı 

n-ıettıelid' ~geçeceğini as- lerin yedi büyük. gemisi zaptedilmiş- dikkatı eelbedecek bir hal almaktadır. 
ır.)) . Bunlo.rdan nazarı dikkati eelbedenle -

d 
tır. · d }' ) • rm en bazılarını ~bildiriyorum: 

() arl""'ızd ı sı·nopta fırtına «Sancak havalisine gönderilmiş olan ilhn.... &al a ~e~·kes bölükleri cfradına birer fazla 
ll-Cl ne • k sr.Iah verilmiştir. Maksat Türkler aley-
~ şrıyat ve asırga hıne çalışacak çetelere iltihak edecek r·· ~hası silfıhlandırmaktır. 

b· Urk ne,riyab Bir çok evlerin hacalan Fransızlann ve mahalli hükümet 
t L:r hleınn . l memurlannın Sancak hnricinde birta-
a~lp d. . unıyet e uçtu, ağaçlar devrildi kım Araplan celp ve teslih ederek 

e ı1ıyor . Türk romtakalarma birer tehdit unsu· 
ıı ar:-: Sınop 22 (A.A.) - Dün akşam ru olarak salıverdiği tesbit edilmiştir. 

Oeri a~Usı) - Bu ayın ip- batı rüzgarile başlıyan fırtına gece ya- Reyhaniyeyi basacaklarmış 
<'\nkara apça neşri:yata ba~ nsı bir kasırga halini almış ve sabaha . Halcp ve civarında 1500 Arabın tes

d . ın ve İstanbuı radyo- kadar devam etmiştir. Fırtınanın şid- lıh edildiği ve bunlann Reyhaniyeyi 
ıı.~~ ~lan n:lb_uatın. y~dı.kiarı detinden bir çok evlerin hacaları uç- basmak için emre arnade oldukları mu 
},,.:" ıle ta~ıyat Surıyede bü muc: sıvaları d""k'"] .. b" ··k V hakkaktır. ~t '"IP ed'l _ T o u muş ve uyu agaç- E ·y • . A etrtı..ı......_.n ı 'nıege 'Eıaş:lan 1>_ d ·ı . . c· • kel ı d b nncnı er r,ıılıee silfı1ılandın1ıyorlar 

....., -....~er-
1
. ıar evrı mıştır. ıvar ıs e er e u- H 1 ı-: . ·•ıatbu e ınde bultı • 

1 1 
. . . . a epte.l\.ı Ermenıier Fransızlar tara 

Sur· atının yazılarınd unan vapur ar lımana ıltıca etmışler- fından cok gizli olarak silahlandınl -

b
l.Ye efkarınırı Tu·· k an dir. fstanbula doğru hareket eden Va- maktadı~r 

llld ır ın r neş- . Uğu h k ermıunryetle takip t~n vapuru yoluna devam cdemiyerek Hat9y davasma karşı ko~nnak ınak-
fıabe~ kında btrraya ga _ limanımıza dönmüştür. sadile Suriyenin muhtelif mıntakalann 

"-....__ el" ~lıneğe Daşia:rmş da Fransızlar ta raf ın dan gönüllü çete 
~f$ :::------__ Yunan Başvehil teskilatı yamlmaktadır. Hudutlarımı -

t';lld Muavini za yakın bölvelerde Fransızlar kendi a-
llı s. ~o:r ve 1 . . damları addettikleri ve itimat eyledik 

'"'Pson stifa ettı leri eşhasa ve bu meyanda Aneze aşi-
2 la ge 1 Atina, 22 (Hususi) - Ba.şvekil Me- retine de dört gündenberi silah dağıt 
2 fau . Jri'TOrlar taksas saraya giderek Krala Başvekil maktadırlar. 

h~a~ ~~Sl)- :Bük dö Vind muavini ve Maliye Nazırı Zaviçyano- Ermeni çcfE'si 
akkınu k~P8onun İst b 

1 
sun .istnasını bildirmiştir. Kırıkhanda Tasnak Ermenilerinden 

diye sızlanıp duruyorlar. Academie 
française azasımlan meşhur ihtiyar ve 
romancı Monsieur Georges Duhamel, 
bu •kalmadılar» a bir tane daha ilave 
etti: cYazıya itibar kalmadı!» On beş 
günde bir çıkan fransızca 1\lercure de 
Fr.ince mecmuasının her sayısında dö
vünüyor: resim, sinema, radio gibi za
mane icadları halkı kitaptan soğutu -
yor, aptallo.ştırıyor, barbarlaştırıyor -
muş ... Geçen gün yine coşmuş, yazı de 
nilen mübnrck nesnenin böyle tehlike· 
ye maruz kaldığı bir zamanda muhar
rirlerin, sairlerin zümre münahasaları
nı unutup mü~erek düşmanlara~ karşı 
birleşmelerini vazediyordu. Böyle kara 
günlerde mecmualar yalnız bir cereya
nın malı olamazmış, bütün şairlere, mu 
harrirlere açık olmalı imiş; genç şair· 
ler, muharrirler de bu lüzumu anla
mayıp 1\lercure de France'a koş~mah, 
eserlerini M. Georges Duhamel'in cen· 
zarı pederane» sine arzetineli imişler ... 
Bu savaşın elbette hayırlı bir neticesi 
olur, düşmanlar cankarib-kahr-ü-ted-

miu edilirrni.ş. 

• Çinde değişen bir 
şey yoh 

Yazan: Selim Ragıp 

1
• ngilizler, ordu ve donanınalarmı 

kuvvetlendirrnek lüzumunu duy 
makla beraber askerlik sisteminde hiç 
bir değişiklik yapmaya yanaşmıyan tek 
mi1lettir. Evvelce olduğu gibi İngiliz 
ordusuna girmek isteyenler, gönüllü o· 
larak alınmaktadır. İngilizleri bu su
retle hareket etmeye icbar eden iki se
bcptir: 

1 - Umumiyetle İngilizlerin mecbu-
ri hizmet esasını hoş görmemeleri. 

2 - Kalabalık bir ordu yerine, mes· 
leğinde ihtisas peyda etmiş, nisbeten 
küçük bir orduyu müreccah görmeleri. 

Maamafih bu, demek değildir ki ica· 
bında İngilizler de diğer milletler gibi 
mecburi hizmet sistemine ba.§vurmıya 
caklardır. Bilfıkis. Eğer böyle bir zaru
ret hasıl olursa, onlar da her memleket 
gibi ve umumi harpte yaptıkları misil
lu mecburi hizmet esasını kabul etmek 
ten başka birşey yapmayacaklardır. 
'!Jmumi harten aldıkları ders üzerine, 
Ingilizler, böyle bir milli seferberJi~i 
çok daha çabuk ve çok daha tesirli bir 
şekilde yapacaklan kanaatindedirlcr. 
Onun içindir ki bazı siyasi fırkalarm 
§U veya bu §ekildeki tahrikatma rağ
men, İngiliz hükumeti, ordunun asli 
bünyesinin te~ekkülüne halel getiriDe
mekte ısrar ediyor. 

* Sancak meselesi etrafında Cenevre-
de cereyan eden müzakerelerin parça 

ı 
parça gelen akis-

Sancak lerinden anl~ılı-
m e seleel ve yor ki Fransız 

TUrkOn sabri dostlarımız bu va 

~a a- ı- haberler t an u a Atina, 22 (Hususi) _HükUmet, Baş Adar Ceonyan kumandasında 300 kişi· 
tn~ alaıtada ama~en vekil muavini ve Maliye Vekilinin sıh- lik müsellah bir Ermeni çptesi teşkil e-

Q (A .. a. ~o.ktuıı~ mahafılde hi ahv~ dola~ısile istifa e.ttiği ve yeri· dildiği ve bu 'kadronun ihli:ycıca göre 
~;~)-Po 

1 
• ne. Maliye Muste~arı Redıadisin tayin genisletilcceği haberini size daha ev

, ~ Shn~oı.o: dı.Roma edildiğini gazetelere tebliğ etmiştir. velce bildirmiştim. Filhakika kadronun 
~~~ bi~ Nısanda ~a~."ekll x:ıuavinliğ~e kimse tayin genişletilmesine teşebbüs edilmiştir.:ıt 

İhtiyarların telaşına kulak asmayın: 
dünya yüzünde yazının azaldığı yok; 
biUı.kis, günden güne çoğalıyor ... Azal
sa, büsbütün kalksa da ne çıkar?... Bel 
ki insanlar için daha iyi olur. Okumak 
gözü yorar, bozar; kitaba pek düşkün 
olanlar nihayet gözlük takmağa, yani 
çirkinleşrneğe mecbur olur ... Ama ki· 
ta bın ka:'- ması, ilmin, edebiyatın da 
muhakkak kalkması demek değildir. 
Yaradılışında tecessüs bulunan insan 
oğlu, gözü ile öğrenemeyince, kulakları 
ile öğrenir; şiiri, hikayeyi okuyamayın 
ca ağızdan dinler. Hem de kulakları bo 
zulmaz. Siz hiç çok söylediği için dili 
tutulmuş, çok dinlediği için sağır ol
muş insan gördünüz mü? Seste «gürül
tü demiyorum», seste insanın hassaları 
için zararlı bir şey yoktur. (Zavallı mu 
siki sanatkarlarının da kitab düşkün -
leri gibi gözlük takması hep o nota de
nilen yazının yüzündendir). Hem yazı 
hayli kötü bir alettir. En büyük mu
harrirler bile fikirlerinin, sözlerinin ya 
zılınca başka bir mana aldığını, şahsı 
iyice ifo.de tdemediğini söylerler. Sö
zün özü kelimelerde değil, ağızdan çı
karken büründüğü edada, ahenktedir. 
Yazıda o hararet var mıdır? Musikişi
naslar da notanm kötü bir vasıta oldu
ğunu söylerler; asıl simai ananeye iti
bar- ederler. Bir eseri sadece notadan 
öğrenip çalmak ancak bir cinterpreta
tion», yani çalanın kendine göre bir tef 
siri, yeniden bir icadı olurmuş; original 
besteyi notadan tamamile anlamak ka
bil olmazmış. Fonograf ile radio, daha 
ilerleyip de sesi hiç bozmadan, olduğu 

dide oyalamaca si 
yasetini bir türlü elden bırakmak iste
miyorlar. Hatta Cenevre üzerinde mü
essir olabilmek ümidiyle Suriyeden en
tari ve takkeli sürü sürü insanları Ce
nevre sokaklarına yayıp türlü kıyafet 
resmi geçidi yaptırmayı dahi faydalı 
görüyorlar. Kendileri için bir emperya 
lizm davası olan Sancak rneselesinin, 
biz Türklerin nazannda mukaddes bir 
hak ifadesi olduğunu anlamak istemi· 
yorlar. Laftan anlamayana laf anlat· 
may~ çalışmanın hakikaten güç bir ~ 
?ldugunu Hatay davası bir defa dahr 
ıs~at etmiştir. Fakat sulha olan bağlı
Iıgımızın büyük bir imtihan geçirdiği 
şu ~ırada laf anlatmaya çalışmakla du) 
dugumuz ıstırap ve azabın derecesini 
bir biz, bir de Allah bilir, dersek mü
balağa sanılmamahdır. 

~l k:in b.:n~~ekte ve edilmiyecektir. Bnşvekil Metaksas ~a
ol~ u.yuk bir s:ııy- zetelere Zaviçyanosun istifasına müte-
~ . u ila~ e.yte _ essil olduğun.u söylemiştir. 

rat\lr;--- Türk işçisi için 
b· ~e tuh.,fiye Fabrikalarda mesleki 

1" t~f . hakkında Kurslar açılacak 
2 sır )( 
ı { ldıısı • ararı Ankara, .. 22. {~~~si muhabirimiz -

'th·· lSiJ nıuba;o· . . den) - Turk ı~çısının teknik kahilive-

Leninin ölümünün 
13 üncü yıldönümü 

Moskova 22 (A.A.) - Lenm'in ölü-. ' 
münün on üçüncü yıldönümü münase-
betivle Mosko\·adaki büyük tiyatroda 
21 Kfmunusanide bir toplantı yapılmış 
ve toplantıda Stalin, Molotof, Kagano· 
viç. Yoroc;ilof. Kalinin, Orconikidze, 
Andreef, Mikoyan ve Krupskaya hazır 
bulunmuc:tur. ~·~ -ahd ~it:ı.tııra ırımız- tini arttırmak için hükumet bir ka~un 

~ ~ltıuıt kur '\Ze tuha- layiliası hazırlamaktadır. Bu lfı.yi.h.ay:ı 
'ı:I...~~Ye b Y•taı!an t~bb'~- gQ"'e fabrikalarda mesleki kurslar açı- k '~ u llib -...... us u-r I k... r,~usolini te rar Göring 
h~ ~ ;teri h . aca ~\ır. 

l ~bab . n alk ıle --------- ile göriişüyor 
~ ~;s·ı llerden sa Kayseride kadınlara par3sız re muhtaç • .. Roma, 22 (A.A.) -Bugün "Romaya 

~ccı· sınema gosteriJdi dönen Mussolini Göring ile gör~ecek-
t lld 1~ te~tt görüşülel:ek Kayseri, 22 (A.A.) - Halke.vimiz, tir . 

.... \>t!ti!nı.en. sayılas eden hizmet şimdiye kadar sinema görmemi~ veya Paris sergisine iştirak 
edecek miyiz? 

~ llrn.ı.yacak.ları - sinemaya gitmek için ~ali gücü olmı· 
---- yan kadınlarımıza 15 gund.e bir parasız 

lt Ce • • s~nema g~~~rmeğe bnşlamıştır. flk par 
fliJ,.,.. -,IIJelınde tı 300 kişıTık kaf'ıleye pa asız sinema 
ı~ li~iildfi? gösterilmiştir. Bu mün::ısebetle Halke-
~ llu . • vi B::ışkam kadınlara oir de konferans 

b~ lı 4! Run unıumi bir vermiştir. 
l...:"''tı ~r C · ---------4 
~ l'ttd n b E!rnryeti kon- ll b . l tt~ ·~t!i~'l:J. tedbirler a eşıs anda 

Ankara, 72 (Hususi) - Refik Şev
ket İnce bugiln Meclise bir sual takriri 
vererek ~'is sergisine iştirak edip et
miyeccğ.fmiz.i İktısat Vekilinden sor • 
m~tur_. ___________________ __ 

Meclis müzakereleri 
~ t ~ e\~el, F Tenkil harelliltı 

rı~· tl İşti:r . ransa, Lonma 22 (Hu usi) _ Habeşis.. Ankara Zl - Mecliste askeri ve 
: .. rıı est h tandaki ltal:'lr.l.n kuvvetlerinin tenkil mülki tea.airt nununun ıncı ma ~ tı.._ ~b ikryle t~ek ı__ • k.a 60 d-

:t.t ~r. -~ .. şe ri ~leri .T-- f '- .]_ ı · ol(~ 1~ hıneketi devam etmektedir. des-inin bir uu·asmın ocğiştiri mesı 
~ r h.it Haoeş. muhariplerini idare eden hakkındaki kanun layihasının ilk mü~ 

1\ . .ı\) SUikast Ras Desta., şimdi Kenya hududUn~ zakeresüıde Enc~~ence. geri v~ril~ş 
~ ~~,~~ll;:_ .. bab !)efe- doğru kaçmaktac!ır. Dö.t lıalyaa kolu olau bir ,...W..sınur tac!ıl_ ,dt_lın~ ~ıt 
'b~Ç ~ı a~ledı~ reisi firari.lai takip etmektedirler. Eıciimen mazbalam tasvıp edilmıştır. 

-..:y or"'"'- -eş edilin" •. Tenh1 ve taltip hareketine~"-- Kamutay pazartesi günü toplaua-
--aın Uj .. U'. .. ... .~ -~--

ıştır. r~ de i.ıralr etmektedir caktır. 

* 
gibi zapta, nakle müsait bir vasta ol
dukları gün musikl notadan kurtu1a· 
cak, ondan çok üstün bir vasıta elde et
miş olacak. 

Yine o aletler sözü de yazıdan kur· 
tı:ırıp in~andan insana, memleketten 
mem1ekete, asırdan asra sesi ile, hara· 
re-ti ile ırötiirecek. Şiiri şairin, nutku ha 
tibin, hikayeyi hikfıyecinin, hasılı sö
zü insanın ağzından çıktığı gibi duya-

Çinde cereyan eden son hadiselerdt>r 
sonra Uzak Şarkın bu muamma alfıt 

(Devamı ı ı inci sayfada) 

ıı= [Sabahtan Sabaha 1 

Bu mevsim bizim için fena, bıktı· 
rıcı bir mevsimdir. Fakat Avrupa
lılar için yeni yılın ilk ayları neşe ve 
hareket mevsimi sayılır. Şimdi Av· 
rupada işini yoluna koymuş yüz bin
lerce insan uzak, yakm bir seyrıhate 
çıkmak için hazırlanıyorlar. Yakın· 
da İstanbul Jimanında direkleri Ye· 
ni~mi minarelerile boy ölçüşen 
trancatlantikle.r göreceğiz. İşte Tica· 
ret Odası seyyah işleri bürosunun, 
İktısak Vek31eti cTurisb r.,c:asımn 

1 
dört gözle bekledikleri insanlar bun
lardır. 

Scyyah geliyor, demek para geli
y"Or demektir. Çünkü seyyah dedi· 
ğim gibi i.şini yoluna ko:ymuş, keyLt 
için dünyayı dc:tla~mağa, para yeme
ğe çıkmış ınsan demektir. 

Fakat beynelmilel akçe işleı:inin 
kansık olm:w. gümrük kayıtlarının 

büyük mem1eke-

tl 
d .. .~~ 1 ti, müstakbeıle ah 

n • •• ter . t' . b' d sıyase mı ır e 
bir t•r yok. fa daha ilan edi 

yor: 

(Devamı 7 inci sahfada) 
.... -

artması adına (seyyah) denen bu ti
tiz mahliıku sinirlendirdiği için dün
ya yüzünde mikdarı gittikçe azal· 
mıştır ve kıymeti de platin gibi, rad· 
yum gibi gittikçe artmıştır. 

Buna rağmen bizim cTurizm:ıt teş
kilatımıZin dört gözle seyyah bck e
mesindeki maksadı anlamıyorum. 
~:yyahı davet ediyoruz. NP yapmak 
ıçın. Kariye camisinin abdesthan ko 
kulu avlusunda sırnaşık dilencilere 
yemietmek için mi? 

İstanbulu İstanbulluların rah~t 
ya~ayarakları bir ~ehir haline ge• i. re 
meden mcmlekete seyyah getirm k
ten ne fayda beklenebilir ki.. nu 
asrın seyyahı ne Herodotc gibi bir 
filosof, ne de Evliya Çelebi gibi ka
lender değildir. Keyfine, zevkirıe, 

rahatına mecliip, bodgam bir ,., h· 
lfıktur. Bürban Cahit 



SON POSTA 

l%m.c-=~==ca-=~sz.a~ ........... ~ .................... ~ 

~--~~---• __ A,_B,_I_R_L __ I_B_i __ 
Demir fiatlarındakil 

yükseklik 
Süleymaniye 
san'at sitesi 

Bir köfteci 
dükkanında 

Sanayicilre vaziyetİn Süleymaniye camiinin etra- 8 kişi birbirlerine girdiler, 
tetkikini istiyorlar fındaki kıymetli müştemilat iki kişi yaralandı 

Avrupa piyasalarmda demir fiatla- . meydana çıkarılacak f Beyoğlunda Dere sokağında köfte-

rının yükselmesi sanayicileri mütees- t t b l b' k .1 . 'b' s·· ci Fevzinin dükkanında kanlı bir vak'a 
s an u un ır ço camı erı gı ı u- ı 'k' k' . l . 

Bugün SA RAY 
Tatlı ve mubrik 
sesli muganni AL JOLSON'II 

KÜÇÜK ŞARt< 
filminde taganni etti~i gOzel şarkılan dinleyiniz. Gerek dil' 

şarkıJan herkesin a~mda dolaşmaktB • 
tıaveten: FOX JURNAL ve sabneje: 

Profesör ZA Ti SUNG 
En son Manyatizma • lpnotizma, lspirtizma, Fakiri~ID8 

halkı heyecana garkediyor. Fiyatlarda zttmroıyat 
Zatl &ungun 4 112, 6 1/ 2 metinelerlle ·-·-··--

~---a Yann SRat 11 de Zati Sungurla tenzilQUı sir etmiı::tir. ı . .. f d k ' .. f o muıı, ı ı ıııı yara anmıştır Yak a 
T eymanıye camıı, etra ın a ı mute er- T T • 

Bu hususta bir sanayici şunları 'k b' I b' k"l k'l k şudur: - -----0--Ü------~-- 1 rı ına ar tam ır u teş ı etme te- .. ._ _______ _. G N N HAD SES ....... .....-
söylemektedir: d' B b' l l d Ul" S Dün gece komür arnelesinden Tu- _. 

ır. u ma ar şun ar ır: a ve a- Al' H'' . y . ı dB 
((- Kanunuevvel ayı bidayetinde . d ı . h b' h ran, ı, useyın, akup Evlıya Bu akşam saat 22 nıye me rese erı aş ane ımar ane • ' 

demirin kilosunu 8.5 kuruştan almak- b d . d' ··ık ' h ' Hilmi hep birden Fevzinin dükkanına 
tı me resesı, aru arar ve amam.

1 
. . . 1 ' 

un ar arasın a a ve anıye me re- · ta idik. Bir müddet sonra demirin ki- B 1 d Uı" S . d gırmışlerdır. Bunlarla köfteci Fevzinin M A K s 
1
• M 

losunun on kuruşa çıkarıldığını gör- l .1 h k . A . 1 arası alacak meselesinden dolayı açık se erı e a.ş ane, gere mımarısı '/e ge- d F 
dük. Pazartesi günü de demir ithalat- k . b k d b' h 'bulunmakta ır. evzi ile ötekileri ara-
cılarının el birliğile bu fiatı on üç ku- re d'telzyınFatkı a ımk ın an tırer ~-aft'~- sında kavga çıkmış ve Yakup taban~a B u·" Yu·· K A c lll ş G A lA s 1 ser ır er. a at ço şayanı eessu ur k · 
tuşa çıkarmış olduklarını gördük. Bazı k' b b' ı d k t l 'b - sına sarılara ates etmeğe ba.şlamıı;- , 

ı u ma ar an en ço a uı e ugra- • • 
\sebeplerden dolayı Avrupada demir b .. d - k t Ak tır. Çıkan kurşunlardan biri Fevzinin • 
fiatları yükselmiştir. Yalnız ithaliıtç.ı- b k h ld l l d b 'k' çırağı Nıyazıye rastlamış elinden ya-

yan ve ugun e aşagı yu arı me ru . . · T T 1 
ve a ımsız a e o an arı a u ı ı l • 

ların elinde Türkiyeyi dört ay idare e- b' d ra amıştır. 
d k k ı b ı d ı ma ır. B .. · F 

ece sto ma u un uğu gibi, yo da Bel d' E k f S"l . unun uzerıne evzi de tabancası-e ıye ve v a , u eymanıye- . ... b ı 
da siparişleri vardır. . f v b b' l nı çekmış, lam aya ateş ederek par~ 

nın etra ını açtırtmaga ve u ına aıı .. ... . . 
Birdenbire fiatların iki misline ya- . . - k . ] d' çalamış, dukkan zıfıri karanlık olmus-

taınır ettın:tıege arar vermıs er ır. · 
kın bir yükselme gösterişi bizi müşkül d k 1 k. tur Bu suretle mey ana çı arı aca olan · 
mevkie sokmus,tur. h ll b Fevzi, hemen dı~arı fırlamış ve Süleymaniye ma a esi ir san'at site- T 

Biz istiyoruz ki bu ithalatçıl... bu- si haline getirilecek ve muhafazaları· dükkanın kapısını keserek: ; 

25 kişiilk yepyeni zeoglo v 
.,rogramlle alkı,ıaoac.-

Konsumasyon 45 günlerde verecekleri siparişler geldik- na da azami ihtimam gösterilecektir. - Kim dı~rıya çıkarsa yakarım, , 
ten sonra fiatlarda zam yapsmlar. El- Ayni zamanda da bu civarda büyük diye bağırmıştır. 1 ~--------.. 
lerinde mevcut malları eski fiat üzeri- bina yapılmasına mani olunacaktır. Bu esnada Hüseyin, dükkanın ka-

1 Dühnliye serbesttir. 
ne almışlardır. Bu kadar kar etmeleri- Yalnız, böyle bir tamirin zannedildiği pısından kolunu çıkararak ateş etmek 
ni doğru bulmuyoruz.» kadar kolay olmadığını söylemeliyiz. istemiştir. Fakat ~evzi daha evvel dav-

Bir İthalatçı da ~öyle demektedir: Ç" k" b "bı'dele · t · · d k ranarak ateş etmış, Hüseyin kolundan 
T un u, u a rın arnırın e gert: la 

«- Avrupada demı'r fiatlarının · ... k · b k d yara nmı~tır mımarı ve gere tezyınat a ımın an T • 

yükseldiği malumdur. Bu hal bir de- 1 hd t' uhaf t k b' h ı Silah seslerini duyan polisler vak'a o an va e ı m aza e me ır ay- . . 
mir ihtikarı doğurabilir. Vaziyet ona 1. ..h. d' B 1 d' E k f b l yerıne yetışerek kavgacıları yakala-

ı mu ım ır. e e ıye ve v a ın u . . 
göre gitmektedir. Biz de elimizdeki t · b" ··k b' h · t tf t 1 mıştır. Nıyazı ve Hüseyin hastaneye 

amıre uyu ır e emmıye a e me- k Id lm 
malın birdeobire çekilip alınmaması i- 1 . 'd' a ın ıs tır. 

erı şayanı temennı ır. ' --------
çin fiatlarda bir miktar zam yaptık. E-
aasen hergün beynelmilel piya!la- , Maarif tahkikatı 

bi tti 
yı takip ve ona göre haı:eket etmek 
vaziyetindeyiz. )) 

Sanayiciler keyfiyetin tetkikini ve 
gözden geçirilmesini istemektedirler. 

Komi.fler Nuri 
Beraet etti 

Pün ikinci ceza mahkemesinde Em
niyet Müdürlüğü komiserlerinden Hik 
meti bir tabaneayı muayene ederken 
kazaen öldüren komiser Nurinin du
ruşmasına devam olunmuştur. 

Mahkemede 19 kanunusanide Em
niyet Müdürlüğünde vak'anın cereyan 
ettiği yerde keşif yapan ehlivukuf ra
poru okunmuştur. Bu rapora göre Nu
rinin Hikmetin ölümünde, tedbirsizli
ği ve dikkatsizliği olmadığı tesbit edil· 
miştir. 

Müddeiumumi Cevdet uzun bir 
mütalea serdederek maznunun berae
tini istemiş, mahkeme bir saatlik bir 
müzakereden sonra ekseriyetle beraet 
kararı vermiştir. 

Halk Opareti 
ZOZO Dalmas'an 

iştiraıdle 

Pazartesi Kadıköy 
Sarayyada 

Beyoalu Çlçeal 
operet 3 perde 

Salı ak:;;amı Azaktı 
HALIME 

lstanbulda bir ayda 1 00 bin 
lirairk bahk tutuldu 

Kanunuevvel ayı içinde, şehrimi· 
zin kara sularında 2400 tane istakoz, 
476, 18:i tane torik ve palamut avlan
mıştır. Diğer yakalanan ağ ve olta ba
lıklarının yekunu da 326,8:J5 kiloya 
baliğ olmaktadır. 

Bu deniz mahsullerinin satı~ kıy
meti 100,000 lirayı mütecavizdir. 

KDçDk Haberler 
Ilatay hakkında konferans 1 İlk tedrisat müdürü Ankaraya rJt'l 

Eminönü Halkevinden: Pazar günü saat İlk tedrisat fUbe müdürü Fuat dün An-
(14) de Evimizin Cağaloğlundaki merkez sa- karaya gitmiştir. 
lonunda Maltepe Askeri Lisesi Felsefe Ö~- Bir adama tramvay çarptı 
retmeni Hataylı Ahmet Faik Türkmen tsı:a- Vatman Şahanın idareslndeld Yedikule 
fından (Hıı.layın içtimai ve tarlhl durumu) tramvayı İmrahor caddesinden geçerken 
mevzulu blr konferans verllecektlr. Daveti- Mustafa Isminde bir adama çarpıırak aıır 
ye yoktur. Herkes geleblllr. surette yaralamıştır. 

Deli delilmiş Bir adama da kamyon çarptı 
Şoför Mehmedln Idaresindeki 402 rıuma

rnlı kamyon Necati bey caddesinden geçer
ken Recep Isminde bir adama çarparak ya
ralamıştır. 

Pediatrie kongresi 

H~rsrzhk vak'alar1 

..... ---· . . ... .... -.... ' ...._...._ 
Doğum ve teşekkür 

Gazeteci arkada~lanmızdan Mümtaz 
Faik'in bir oğlu dünyaya gelmiştir. 
Arkadaşımız, doğumu büyük meharet 
ve bilgisiyle çok kolaylaştıran kıymet
li kadın hastalıklan mütehassıslanınız
dan Doktor Naşid Erez'e en candan te
şekkürlerini arzeder. ______ ,_.._.... ........................ ·----

IIUIIOUI 8tırdı11ni 

$ehir 1\·gıfrosa 
Şehir Tiyatrosu 

Tepebaşı 

dram kısmında 
23- ı- 937 

akşam saat 20.30 da 

YABAN ÖRDEGI 

Fransız tiyatroıto 
Operet kısmında 

gnndnz saat 14 de 
çocuk tiyatrosu 

axşam saat 20.30 da 
AŞK MEKTI!BI 

Yazan : Yusuf Ziya 
Besteleyen : Muhlis Sabahattin 

TÜRKiYE iMAR BANKA 
Bankamızm 1936 yılı hissedarlar Umum Heyeti toplaJIP"....,. • ._:ti 

kararı ile ıs Şubat ı937 Pazartesi güııü saat 14 de İstaJI.,.ı 
arkasında İmar hamndaki Banka binasında adiyen 

Toplantıya ginnek için mezkur tarihten en az bir haf~ •-*"" 
rek asaleten ve gerek vekaleten yüz elli hisseye sahip o~ 
rini Bankaya tevdi ile karşılığında makbuz alınalan rica 0 

GÖRÜŞÜLECEK I'LEA 
ı - İdare 1\feclisi ve 1\fürakıp raporlarının okunması, ~ 
2 - Bilanço, kar ve zarar cetvelleri incelenerek idare 

metinin kaldırılması, 
3 - ı 936 senesi kazancının nasıl da ğıtılacağı, 
4 - Mürakıpların seçilmesi ve ücretlerinin tayini, 
5 - İdare Meclisi azalarının toplanma ücreti, 
6 - ı936 senesi zarfında inhilal eden idare meclisi 

azanın tasdikı. 

TEŞEKKÜR 
Sevgili annemin vefatı dolayısile şi· 2 

fahen veya tahriren taziyette bulunan 1-----:-----
ve cenazesinde isbatı vücut etmek su
retile acılarımıza i~tirak lfıtfunu gös
teren zevatı kiraına, uzun ve iztıraplı 
hastalığının imtidadınca onu kurtar • 

Rumi sene 
1862 

2 ci KAnun 
ı o 

mak ve acılanm azaltmak için müşfi- 1-----"---~ 
kane gayret ve ihtimarnlarını Hirgemi 
yen kıymetli doktorlarımızia aSistan- 1----,.----

lanna ıninnettarlıiun ayn ayn bildir- t-b-.• --:---ı 

meğe bu kederli anlanmda imkan bu· 
lamadığımdan mazur görülmemi diler 
ve kendilerine sonsuz tükranlarıını su-
na nın. 

Doyçe Oryentbank Dresd
ner Bank Şubesi Umumi 

Katibi Sadi Ataman 

Bergamada bir cinayet işleyerek tevkif 
olunan Mehmet o~lu Hüseyin dellllk aHimet
leri gösterdiği Için İstıı.nbulıı. gönderlhnl§ ve 
tıbbı adiice müş::ıbede altına alınarak akll 
müvıı.zcncsizllği olmadı~ı tesbit edUmiş ve 
Bergamaya sevkolunmuştur. 

Bir vinç kaıası 

Türk Pedlatrle Kurumu Prof. Dr. İhsan 
Hllml Alantar'ın başkanlığında akdettiği se
nelik kongresinde başkanlığa prof. Dr. İh
san Hilmi Alantar, lklnci başkanlığa Dr. Ali 
Şükrü Şavh, genel sekreterllte Sezai Tümay, 
veznedarlı~a Dr. Fahri Belen, celse sekreter
liğine Dr. Muhittin Nogo ayrıldılar. 

Müzik sevenlerin ve güzel hislilerin alkışladığı müstesna film 
Tophıı.ncde oturnn amele Ahmet, Sarny

burn~ açıklarında şamandrada bağlı bulunan 
Felemenk bandıralı Herkules şllebinde, san
dıklan istlf ederken vincln dem\rl başına 
rastıamlf ve ağır surette yaral:ıınıştır. 

TORK SiNEMASlNDA B~i~~~v:..,~~in 9 NCU S 
Berlin Operasının 250 kişilik fHlrmonlk orkestrasile bu kadar bUyük bir mOzik ve his !iJnıi 

Fransazca • WILLI SIRGEL • LlL DAGOVER • MARIA V. TA 
111\veten : Ekler dOnya havadisleri - Bugon 1 de tenziHlUı matine 
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' & HABERLERİ Kış ve fırtına 
~------------------~ • * 

Karadenizde yeniden fırbna başladı, vapurlar 

asırlık bir kasaba: Vize 
gelip, gidemiyor. Muşta derece 32 ye düstij, 
lzmirde bile şiddetli &oğuklar hüküm sürüyor, 

Paludada beş kişi dondu •• 

llr ~t zahire istihsaHitı ile meşhur olan kasabayı 
1 k kuran bir Türk kadın hakandır. 

ci.,.a:ı v· iltınd ııeden bir görünüt 
ha.,. a kain v· k '~e k·· ası, aıhh" ıze a .. hülyaperest bir şahsiyetti. Burası Bi • 
h 01lı\ir v 1 Ve nefis su. rinci Murad zamanında Uhiler Türk -
tılrrıuştu e ~hire istihsa- lerinden Durmuş, Kılıçarslan, Karabey 

, iist ver ... rakyanın di- Han namında üç babayiğit Türk ku • 
bu

11
d tnı.ıstesna bir le· mandanın atlı müfrezeleri tarafından 

't:-ıı 2G73 boğazbağaza beş gün süren kanlı bir 
n Urk.Ierini sene evvel Ez- muharebeden sonra tekrar asıl sahib • 

l'iiJ.~tada Av? el birliğile ku- lerine kavuşmuştur. Hala kalesinin 
ıt k d ı~e T . a ın h"k Otnrıs is - ankazı tarüroarı Türklere aidiyetini an 
o :ı-,._ a an 'd· M ~vk·-..ınanı ı ı. ev - latan bir eserdir. 

ı lnirna~s~klbkul olan Vize bir Türk mülküdür. Mülkiyeti 
etr·~ a taba -h~ku ııgnden çok h.. ta kurunu u lada tarih siciline geçmiş· 
llıdarlarının . u~ : tir. Avize Tomris isminden muharref 
Av· ısmını 

keii ız:e isminı' v ve muhaffef okuduğumuz isim onun 
Ille · · er -

t 
'~e ltı sı ıse hükümd ebedi Türk mülkü; onun müebbed 

~ı . anev· h ar-~ıhen v ı .aslet ve me- Türk yurdu olduğunu kabul ve tas -
~ 11ltikat e kınayeten li • dike kafi bir vesikadır. 
~.ııay, alını:~erek şimdiki Nweddin Fikri Ertürk 

~rtı Iran ll ır. 
hin~ahla ıedeniyeti zama Çaldiği eşyalari evinde 

•t o&ıu 1< rın?an meşhur ki h ı ~al ed·ı eykavüs K b' sa ayan lrSIZ 
{:~.ı 1 tni t' am ız B (H A) 1 Id Ah '"'~ar h ş ır. Ta .. .. ursa ususı - negö e -

L an n··f uçun - d d b' . d '41lıtıı u uı ve hak· met a ın a ırıne ait ev e arama ya· 
Ştır. ı - pılmış, bir çok çalınmış eşya yakala• 

Sa ~tnanında k mışlardır. Ahmet çaldığı eşyaları evin 
'türk r~y kasabası bu .. • mahzenine yerleştirerek saklamak ta İ-

Oglu T · nın a- . 
lı asker" i.irk ola B mış. 
i lrtıı~tıı neıaret ve ~ a- Bir kaç gün evvel doktor Halilin e-

S t~aliııe r. lekender Atykıt- vi soyulmuş, harekete geçen polislerin 
iltalı tekadd· e • ·· h · Ah ·· · d t 1 ' J, S I tiın d b' şup esı met uzerın e op anmıştır. 

butu
11

11 tanbahçe e Sen ır Ev arandığı sırada Ahmet kaçmak 
(:i L • azara ff k 1 

··-············ .. ----·········-···-··· .......... --
Burdur da bir spor 
Sahası yapılacak 

Burdur (Hususi) - Burada sine ~ 
ma, tiyatro gibi yerler olmadığından 
valinin teşviki ile Halkevinde her haf· 
ta cumartesi akşamları aile toplantılan 
yapılmağa başlanmıştır. Halk, buraya 
gelerek musiki kolunun verdiği kon • 
serleri dinlemekte, tertib edilen eğlen· 
celeri görerek geç vakte kadar eğlen _ 
mektedir. 

Şimdiye kadar kapılarını kapıyan 
Halkevi harekete geçmiş, kendisinden 
beklenen faaliyeti gösterrneğe başla • 
mıştır. 

yakında modern bir spor sahası in· 
şasına geçilerek memleketin bu ihti • 
yacı da temin edilecektir. 

Karadenizde iki gündür fntına hü· nilen seksen davar buzun kırılmasite 
küm sürmektedir. Vapurlar Karade- kamilen buz altına geçmiş yalnız iki 
nize çıkamamakta ve Karadenizin A- köpek kurtu1muştur. 
nadolu yakasındaki gemiler limanımı- lzmirde bile tiddetli soğuklar var 
za gelememektedir. Karadenizdeki va· lzmir, 21 (Hususi) - lzmir, tam 
pur seferleri güçlükle yapılmaktadır. bir aydanberi devamlı olarak şiddetli 

Bursada bir tecavüz Bu arada küçük vapurlar limanlara il- soğuklar geçiriyor. Denilebilir ki lzmir 
tica etmek mecburiyelinde kalmışlar, ş~mdi ~zun senelerdenberi bu kadar 

Bursa (Hususi) - BuradaRaşid is- b k d ıııddetlı bi k · · t' · d b üyü vapurlar da seferlerine evam· T r ış geçırmemış ı . 

. 
mın_ e ir adam evvelki gün Nebahat G ·· d" 1 · k dd l ları esnasında bazı iskelelere uğrama· u~ uz erı ço şi et i esen hava 
ısmınde bir kadını yol ortasında sıkış· d . I d' gecelerı fırtına yaparak şiddetini art· 
tırmış ve bıçakla tehdid etmek suretile an geçmış er ır. tırmaktadır. Geceleri her taraf do 
para istemiştir. Nebahat bu tehdid kar- Dün lstanbula gelmesi beklenen maktadır. n· 
şısında korkarak cebinde ve çantasın- Vatan vapuru üç gün rötarla ancak Kömü f' tl . d d b ı· . . . r ıa arı, pıyasa a stok bu-

a ulunan paraları mütecavize ver _ yarın ımanımıza gırebılecektır. lunmasına w . 'k . . l . 1 . ragmen gıttı çe yükseliyor. 
mıştır. stanbuldan gıden zmır vapuru Belediye halkın k" ·· 'h . 

B d R . . . . . E vrd k lk k z Id omur ı tıyacını te-
du~ an sonra aş ıd ıkıncı bır kadı- • reg ~ en da h tan . s~nraz on~ wa· min için belediye an barlarındaki kö-

n~ ··~ ~- sataşırken bekciler tarafından ı gak uglramka an] geçmıştır. onlgduk_agl~ mürleri satılığa çıkarmıstır. Her fakir 
goru muş ve derhal yakalanarak adli- çı arı aca yo cu ve eşya yo a ı ı- aileye günd ·· k'l k''' .. ·ı ·ı · · 1 d b' · d d'• b' e uç ı o omur verı rnek· 
yeye verı mıştır. man ar an ırın e ıger ır vapura tedir. 

aktarma edilecektir. Bu iskeleden Ka· Elizizd ak k f' 1 .. ._ Id' 

d 
· · d· w · k 

1 
I · .. d .1 e Y aca ı at an yuxse ı 

ra enızın ıger ıs e e erıne gon en e· ElA · d b' Id' ·ıd··· .. EIA · 

k ı 
. azız en ı ın ıgıne gore azız· 

ce eşya da stanbuldan gıdecek bir d d b' k .. d b . 'dd r f 
Lüleburgaz sokaklari tamir 

başka vapura yükletilecektir. 1 ne 'le dır açlgun en ekrı şı c:_t ı kııtı· 
Lüleburgaz (Hususi) - Çamur ve . a ı e evam ı surette ar yagma ta· 

bozuk bir Halde olan Lüleburgaz sokak Dün saat 1 l de barometre 774 dü dır. Bazı kazaların yolları kapanmıştır. 

ediliyor 

ları belediyenin nazarı dikkatini eel _ göstermiş derecei hararet azami üç as· Yağan kar miktarı 50 santimetreyi bul
betmiş ve tez elden tamir edilmesine 1 gari nakıs yarımda karar kılmıştır. Rüz muştur. Odun ve kömür fiatları yük· 
karar verilmiştir. Kararın derhal tatbi-l gar yıldız, poyraz ve karayelden sanİ· selmiştir. 
kına başlanmış, kaldırımların parke o- yede 4 metre sür'atle esmiştir. Belediye ihtikarın önüne geçmek 

larak yapılmasına başlanılmıştır. Mutta 80 koyun boğuldu için tedbirler almaktadır. 
Muş (Hususi) - Uzun seneler- Paluda b~ ki•i dondu 

denberi bir eşine tesadüf edilmi en so- _Palu (Hususi) - Kış bütün şid-
kursları ğuk dalgaları başlamıştır. Suhu~et de· det~le hüküm sürmektedir. Pınar nahi· 

Manisa (Hususi) - Halkevi tara· ıecesi bugün nakıs :tl ye düıımüııtür. yesındlen alış veriş etmek üzere Palu· 

ı 
T T ya ge en d' k" l .. d al 

fından açtlan lisan kursları ayın birin· Bu kadar soğuk şimdiye kadar Muşta k lkt k ye ı oy u en tısı pazar 

Manisa Halkevinde lisan 

d 
· 'ba ba I t K ''dd . . . . • a ı tan sonra köylerine gitmek üze-

en ıtı ren ş amış ır. urs mu e- ı kaydedılmemıştır. Grıp hastalıgı sal- re yol k 1 • . 
ti altı -~~dır: Şim~ilik a.lAmanca ve fran: gın halini aldı. Şehir halkının pek çoğu çerler:e~ı şi~~~:ı:~~~ ~~:ırgg:yçıtte: tg~: 
sızca ogretılecektır. yrı.ca Halkevı . d' K d'l · · h f d 1 w ~ a u u 

~etir·ı· ıuytnet l istemişse de muva a o amamıştır. 

ı ı ıp ına ve l l l · ak Yeraltı k 
1 

• Mahzenden çıkar ıan eşya arın negöl 
.ı end a esın- . . d 1 k · b..~e"'etı} er Aleks d cıvarındakı evler en ça mara gızlen-
~ ere . an ro s- . • . 1 k ı ı atik na.sıb ol dıgı anlaşılmış suç u ya a anarak ad· 
tqe aya, 'h arn:yan ı· ı· d'l . . tne~ . cı an h . ıyeye tes ım e ı mıştır. 

: a.k ttndi haris azıne· Ahmedin diğer arkadaşları da ol-
ı etleri Tn htolp - ması ihtimaline mebni tahkikat de-

~~ ı eç u • . 
i~e(sand , vam etmektedır. 

eQ ros tan 
~ ~n aenera~~n~adis- Göne:ıde tütün mübayeası 

ltıa tnan f erın en b 1 d 
b· tı Ya~ en harbine aŞ a 1 
ır~ l Yışına · a e bu) gayet ka- Gönen (Hususi) - lnhisarlar İda-
i Şan vernuş ve işga- resi ve bazı tüccarlar tütün almağa baş· 

~ii,~e UYgu servet ın~c·l ladılar. Bu sene fiatlar geçen yıla nis -
}'~ltı,~ y?tittir.nJelen kale- betle daha iyidir. Iyi tütünlerin kilosu 

'o Jıe deın· ~lk taba - 80, orta tütünler 50 kuruşa satılmakta-
~tıaki %' bur:~ erdir. Bir 1 dır. 

ırı~ avridj . a en son Halbuki dör:t beş yıldanberi tüt ii -
tı \> 8 ısnı. d k. e kadi ın e Se. nün kilosu 20 kuruştan yukarı çıkmı· 
ltıa· · tn Yu d B k' · · f. I .. 1 Idi. Sa nan a- yor u. u sene ı ıyı ıat ar zurraın 

ltanat ve yüzünü güldürmüştür. 

k I k l . l . ! fakır ır. en ı erını mu a aza e eme- muş ar, sogugun da tesirile bir müd-
şap acı_lık, nakışcı. ı .' e ış erı kursları diklerinden zatürreeye tutuluyor. det sonra donmuşlardır. Bunl d 
da faalıyete geçmıştır. k . 1 b' · · k I w ar an Memle ette hıç emsali görülme- ya nız ırısı urtu maga muvaffak ol· 

S1nd1rgıhlar 1 öprü istiyorlar mi~ bir derecede odun buhranı da var- muştur. dır~ Soğuklar devam etmekte, civarda 

Sındırgı (Hususi) - Balıkesir or- 1 d Bulanık ilçesi dahilinde Murad su- bulunan dere er onmuş olduğundan 
man müdürü çok harap ve berbat bir b 1 b 1 halde bulunan Bigadiç köprüsünü ta· yu üzerindeki buzdan geçirilmek iste- üstlerinde ser estçe gezi e i mektedir. 

mir ettirmiş, mükemmel denilecek bir ··················································••••••••••• 

hale getirtmiştir. Balikesire 8 - 10 ki· Balıkesirde gaz kursu 
lometre mesafede bulunan Tepecjk Balıkesir (Hususi) - Merkez öğ -
ve büyük Bostancı derelerinde köprü retmenleri için Halkevinde bir zehirli 
bulunmadığı için münakalatın pek gaz kursu açılmıştır. Bu kursa merkez· 
müşkülatla yapılmakta ve bu hal mem- deki her ilk okul öğretmeninin girme· 

leket iktısadiyatı üzerinde mühim t.e- si mecburidir. 
sirler yapmaktadır. Sındırgılılar bu Dersler haftada iki gece ve kimya • 
köprülerin bir an evvel yaptırılması i- ger Abdi tarafından verilmektedir. 
çin lazim gelen makamlarabaşvurmuş-ı Orta okul öğretmenleri için de bila-
lardır. hara bir kurs açılacaktır. 

Ben biraz dalgın insanımdır, ayni 
zamanda biraz sakar. 

Benim gibi biraz dalgın, ayni za· 
manda da biraz sakar insanlar az de

l ğildir. 

OLA HASAN BEY 
Kendimi ve kendim gibileri pek iyi 

bildiğim için şunu rica edeceğim: 
Yeni çıkan, tavilülkame tramvay 

arabalarının kapıları bihikmeti taala 
elle dokunulmadan, ayakla itilmeden 
kendi kendilerine şırakkadak kapanı
veriyorlar. 

• • DIYOR Kı: 

... Bu çare bulunduklan sonra in -
sanlar hastalıksız .. 

... Alabildiğine yaşayacaklarmış ... Hasan Bey - Desene o 1..aman dün 
yada apartırnan yaptıracak insan bu
lunmıyacak! 

Maazallah günün birinde bu tram· 
vaylara bindiğim zaman kafam, ya -
hut ta elim iki kapının arasında kal
sa, kapı da şırakkadan kapansa, bizim 
kafadan elden hayır kalacak mı, kal
mıyacak mı? 

İşte ricam, beni tenvir etmek lut· 

1 funda bulunursanız; ben bendeniz de 
benim gibi hem dalgın, hem sakar o· 
lanları tenvir ederim. 

Ve cümlemiz bin musibete uğrama 
dan bir nasihatle kazadan beladan 
irağ oluruz. 

İMSET 



6 Sayt. SON P OST A 

AT RA ta unun tarihi 
Yazan: Osman Cemal A 

' 
Eski Edebiyat Gecelerı 

Yahya Kemalin gazdığı şiirlerin benzerine 
rastgelinir ? - Yakup Kadri ve Nur Baba 

Hamdullah Suphinin oynadığı bir ogıırı 
Yazan: Halid Fahri Ozansoy 

Orta oyunu meydanlarının son ka- eaenlerin içlerinde. ilk önceleri Bay 
vuklusu olan bizim eski ahbaplardan Şevket adlı bir papzade Yardt ki mü -
(Knvuklu Ali) hasta imiş; zavallıcık, kemJTleldi. Daha sonralan Evkaf ka • 
Y enibahçıedeJci Curaba hastanesinde tiplerinden rahmetli Saadetlin ismin .. 
yatıyormuş. Guraba hastanesi dedim de bir gençle Necati adlı bir mutik.i mu• 
de aklıma geldi: allimi ve Seyrisefain atqcilerindcıı 

Mahmud Y esaricik henüz sapasağ - Arif diye anılan za.yıl, uzun boy) u bir 
lam Ankara caddesinde dolaşırken bir 1 delikaniıda bunlara bir hayli pi~hk 
akşam, geç vakit, ikimiz birden oradaki/ yapmışlardı. Hatta Harndi öldükten 
ecza.tıeye girmiştik. Bt:n, yarım saat sonra Eyüpte hevt!U.Ulardan mürek
önce oraya yapılmak üzere bir reçete keb, tam takım bir de hususi orta oyu
bırakmıştım. Biz. iki kişi birden tezgS- nu kumpanyası kurmuş ve bu kum • 
hın öpüne dikilince ecza.ct kaHası ora- panya lstanbulun bazı yerlerinde, sün-
daki bir çok reçeteleri karıştırmış, ba- net düğünlerinde, donanma cemiyeti Y~hya Kemal 
na sormuştu: müsamerelerinde bir çok oyunlar _ . Trablus harbı, BaJkan harbi, Cihan 

oy h b1 B da g·· 1 · · · 
-Sizin reçete Guraba hastanesin - namışiardı ki bu kumpanyanın maki- · ~~ k... ~an. h-d~z elrırnı.bı:ıazdıybe. çhe,; 

den değil mi) · t S b · k M h Al" I k vırır en sıyası a ıse er gı ı e e ı ... -
nı.s . a rı, uyumcu e met ı, e e • diseleri de bu üç harbin içinde kaım::ı 

Ve ben daha cevab vermeden Mah- tnkçı Eşref, zenne Kema\ yahudi k k 'lr.·erle · d 1 ·· ·· 
d Y 

· 
1 

. • . ~ .. ' • arışı ve çon, n uman ı goruyo-
mu esarı atı mıştJ: Zek ı gıbı fevkalade mu1;."'mme1, eşsız rum. Eski ve yıpranmış bir sinema şe· 

- Bak şunun sorduğu şeye yalı u 1 ı mukallitleri vardı. lıidi ki bayalimin ekranından birbirini 
Bizim gibi adamların reçetesi ( ...... ) Harndiden sonra Eyüpte kurulmuş kovalıyan gölgeler geç i riyor, sessli mi, 
Sıhhat Yurdundan olacak değil ya, ta· ı olan bu heveskarlar kum panyasını tcş· sessiz mi pek iyj farkedemiyorum, ku
bii Guraba hastanesinden olacak l lkil eden gcnçlcrle bir zamanlar ra h _ la klarıma yalnız bazı nağmeler çarpı-

Mahmudun dediği gibi (Ka' uklu A- n;eotli Harndinin kendisi de oynamıştı. yor ve bir kaç sol~ k çehreyi tanır g.~bi 
li) de tabii gündeliği on liralık hmusi Fakat, Harndi bunlarla birlikte orta 0 _ oluyorum. Amma ılk defa nered~ ger
hastanede yatacak deg-il ya elbette yununda kavukluya d -·ı t" t h ı dümdü onları, nerede duydumclu ses-, egı , ıya ro sa - 1 • . d k d 11 · ·? '1\K'l 
Guraba hastanesinde yatac.:ık ı Zn . ll nel · d k 'k ll k B crını ve n ere c 9ı tım ı e erım ... Jvıl -

d 
. ki D ··ı~ d. " 8 1

' d d~~~~ e omı ro ere çı mıştı. u !i felaket yılları'lın bütün neslim üstü· 
gene ua etsın aru aceze e yatmı- e ıgun genç ve heveskar orta oyu • . k k · 1 • · · d büt'· 1 ne ço en aran ıgı ıç n e un meş -
yor, . . . nu kumpanyasını~ ~sh, esasen bir ti- rutiyet devri gözlerımin önünden sa -

Kt\vuklu Ah ıçın meydanın son ka- yatro kumpanyası adı. Hürriyetten son- dece bir traji-komik sahnesi gibi ge -
vuklusu demiştim. Hoş, bunu b::ışkala- ra, lstanbulun şorasında burasında çiyor .. Sanki ne had·sc1erin ilki ve ikin
rı da diyorlar a ... Yani ya jşin doğrusu toplanmış olan heveskar tiyatro trup- cisi var. ne tamdığım insanların ... 
da budur. Aliden sonra, bakalım ortoya larından ilk önce ortaya çıkanlar, bah- Edebi batıralarım da artık bu her • 
başka bir (Kavuklu) çıkabilecek mi? riye1i Atıfın idaresindeki mürebi i his- cümerce karışıp gidiyor. Onla n, o!ta · 

J\)ideu önce meydanı~ en namlı şan siyat takımı ile Divanı Muhasebattan ls:nın. ucun~ hangi. ba ık ta~ı~acağını 
lı ik~ kavuklusu vardı kı bunların biri Vecihinin idaresindeki (Şübban va ~ bılmıyen bır acemı balıkçı gıbı rasge-
Abdürrezak biri de Harndi idi Ab ta ) 'd" B 'k' . le avlıyorum. Fakat ne mutlu bann se· 

.. d ' k , · - n grupu 1 ı. u 1 mcı grupta 0 7 a· p~lime irili ufaklı bir kaç gümü.'? muh· 
durrezak a pe } amandı, hem onun manların en tanınmıı:ı en begw enilmiııı 1 ~k d'· - b'l T lu "e b.. "k k ı b k E • H d'd ~· T u uşure ı sem... op • uvu a-
. ~ı ı ·ıya etı . am ı en çok gösterişli heveskar artistierinden (Eyüplü Ağ- vı, edebıyat tarihi dalyanından c:uicmı 
ıdı. Fa~~t o~a nısbetle daha.kısa boylu,,lamış A.~i(. .. (Ey~plü Asker Ali) ve ge- ağlaTinı daldıran üstat'ar getirsin b1-
dah~ .cussesız. ola~ (Hamdı) pek baş- ne (Eyuplu Halıd), (Eyüplü Saadet - ze ... Onlann engine kazık attıld:ın 
ka ıdı. Hamdıde Jest ler, mimikler, bu- tin), (Eyüplü Hakkı), (Eyiiplü Ze - noktanın önünden ben yalnız küçük 
luşlar Abdürrezakta.n daha kuvvetli, kai) gibi gençler vardı k.i şişman Bür- bir sandal ve bir kamış olta ile geçi -

daha d:rindi. Sonra Harndi ~ip. itib::ıri·ı h~neddin Paristen gelip burada büyük yorum. 
le Abdurrezaktan fazla komıktı. Bur - bır kumpanya kurunca bunlard.ıın (Ağ- * 
nu, kaşı, gözü ona hiç benzemezdi. Bu-~lamış Ali) ile (Asker Ali) Bürhaned- İşte Yahya Kemal .. Onu Balkan har-
günkü Naşid, dünkü Hamdiyi andınr. dinin kumpanyasına birinci sınıf ak - binde tanımıştık Hele düşünün!.. 
B ı San'at ülkesi diye bizim gibi nice gerıç 

un ara yakın, bunlar tjp ve ayarmda tör olarak gir mis, ler; ötekiler tiyatro b edebiyatçılarln geceleri rüyasına girf>n 
ir kavuklu ve bir komik daha vardı ki aktörlüğünü bırakıp asıl işlerine dön - Fransadan geliyordu o ... Hem de Pa _ 

o da rahmetli (Sepetci Ali Rıza) idi. müşlerdi. Ağlamış Ali olsun, Asker A- risln göbeğindcn... Anlattığına göre 
(Abdürrezak) olsun, (K. Hasan) ol- li olsun, Bürhanın kumpanyasında Mont Parnas<.;e'da sembolist şairler 
sun; bunlar da çok ileride birer halk hep tiran oynarlar ve ikisi de K. Ha - kahv-ehanesinde Yerlaine'le tnmşmııı, 
san'at4rm idiler; lakin bunların tipleri ııanın meşhur tiranı Todori ile Ma - Jean Moreas'la c~ınciğer arkadaş olup 
ve güldürüş tarzlan ötekilerden ayrı j. nakyanın en namdar artisti Aleksan • kadeh tokuşturmuş, anlatmadığına gö· 
di. Harndinin son günlerinde, gene lıa- 1 yanı aynen taklid eder ve on lan asla re de ihtimal Paul Fert'un kafasına 
la meydana çıkan bir de (Karagöz aratmazlardı. şairlik tac1 geeirildiği gecelerde Quar-

M h t) d k. d •· h 1 H" · 1 tier Latin sokaklarında uzun saçlı res-e me var ı ı o a nev ı Şl'l sına urnyetten a tı ay sonra Şehzadebaşı · 1 k . 
uyan bambaşka bir adamdı, Harndi - pıyasasından Eyüp ve Halic Fen erine ı s:ım1ar~a uzun .çubHklud şaır eHr a~ıle· 

- k K .. . · c; ne ka,.ısmıs bır adam ı o... enrı de 
den, Abdu:reza tan, aragoz Meh - çckılen bu (~ibban Vatan) kumpan • R · · , · S 1 B 1des'ın,lek· 

k ı 1 
_ · 1' egnıer n m .... u arın e u ı meş-

me!ten sonra . avuk. t~ u k ; d~grud..ın v sı~a ~avuklu Harndi de geli~ .iltih~k h ur sc-neleri bize Parisicn şive ile 0 o
dogruya Bay Alıye mı ,eçm.ştı acaba~ e mış 'e bu kumpanya Hamdı ıle bır- kuyor, 0 tefsir ediyordu, fakat Allaa
Hayır, Aliden önce ve onlardan sorıra Jikte Eyüp ve Fener sahnelerinde bir l bın ne bahtiyar kulu idi ki o parçaları 
bir çok zamanlar, tiyatro sahnelerinde, hayli temsiller vermişti. Zavallı Ham- kendisi bizzat Versailles sarayının 
seyir yerlerinde, sünnet düğünle~iııde di, o zamanlar çok ihtiyar, düşkün bir tarhlan Vf> havuzları önünde okumu~· 
(K. Hasan) ile (Naşid) de kavuklu!uk dururnda idi ki bunun üzerinden çok tu. Ka~ısında 'hepinüz, hayranlıktan 
yapmışlar ve bu arada k ndilerine geçmeden ölüp gitti. Hürriyetin ikinci 3ö-zımız bir karış açık. elpençe div;ın 
(heveskarlar) denilen bnzı gençler de 1 yılında (Şübban Vatan) kumpanyası d.~ruy?r, öksii~diit"ü z~man nbe' musiki, 

1 d ba 1 k k · d w 1 b 1 b' .k .. b k lutfedip kendı şıırlerınden ır mısra 
aynı yer.er e ş arına avu geçıre- agı ınca un arın ır ı ısı aş a grup- k ' h .k , d . ·k' L k ( k ~ .. . . . . v ursa cne arı a.» ıve 1 ı yana ,-aş 
~~ . ne re~u) rolune çıkmışlar ve bu la ra karışmış; bır ıkısı de daha sonra - sallıyorrlu k Hcle Hakkı Tahsin adeta 
ışı bır haylı de. b~cerebilmişler~i .. Bun- ları Bürhaneddin~e birleşince geriye vendinden veçm~ bir halde idi. Reb:ıp
lar~.an .. ~i~mdının memleketlısı olan 

1 

kalanlar da kendı aralarında heveskar ta Hüseyin Rahmive çatarken sözi.i c
Eyuplu ıkı memur kardeş, bu işde en bir or•a oyunu takımı kurmuşlardı. Iş- vire çevire Yahya Kemale getiriyor ve 
muvr-ffak olanlardandır. Bunlar zaten te K?vuklu Harndiden sonra ve Ka • asağı yukan şöyle bir coşkunlukla hay. 
semt itib?.rile Harndinin yakın komsu- vuklu Aliden önce, bir tarafta Naşid- kınyordu: 
su olduk'.:m için dersi tam yuvada Al • ler, Monoloğ Tahsinler ve bazan K. c- Sen Kernali tanıvar mnsun, Ke
mış sayıldıklar,,dan eğer karşılarında- Hasanlar kavuklu oynarlarken bir ta _ mali? .. Amma Namık Kemal değil bu .. 
ki pişekarlar da iyi olursa rollerinde ı raftan da bu genç ve heveshkar kum ~ Yahya Kemal... Sen lbu dahiyi tanı -
zerre kadar aksamaz ve halkı giilmeden panyasının iki kardeş kavuk1uları da yör musun?:.• 5 .. r Le 
kmp geçirirlerdi. Bunlara pişekarlık (Devamı 11 inci snyfada) ı~:. Şa~a~eddınkt uley~~~1a1 .. ge mcc1ı Yt · 

u şaırıne ço fın gonu u yazı reış ı. 

Yakup Kadri 
Ceplerinden, kurşun kalemi ile, parça 
,parça 'kağıtlara yazılmış Yahya Ke -
mal mısraları taşıyor ve her gezdiği, 
yürüdüğü yerde dahinin dehasını is -
bata uğraşıyordu. Her taraftan rüzgar 
gibi esen bu telkinler benim de üze • 
rimde o kadar tesir yapınağa başla · 
mıştı ki, Hakkı Tahsin ve Yahya Ke -
malle üçürnüz Yı1dız tepelerinde grupu 
seyrettiğimiz bir akşam, üstadın şu 
beytile birdenbire ürperir gibi olmu~
tum: 

Ayşe Cadı, Ayşe Cadı, 
Ay dahn bir ya~ kocadı! 

Yahya Kemal bu garip sesleri o an· 
da mı mısra haline koymuştu, yoksa 
.c.vvelden mi yazmıştı bilmiyorum. Ba
.şını havaya kaldırarak ve sanki mesa -
feleri gözlerile arşınlıyarak Ayşe Ca -
dıya hitap ederken kendi kendime 
uYarabbi! ne hariku1ade, ne esrarlı 
masa1 tonu!» demiştim. Fakat aradan 
epeyce zaman geçtikten sonra Mo . -
reas'ın: 

Bon menuisier, bon nıenuisier, 
Mısramı içine alan Nocturne şiirini 

baştan başa okuduktan sonra Ayşe Ca
dıdaki seslerin nereden geldiğini an -
lamıştım! 

HnmduJlah 
StJ1~ 

sahne ile ders salonun~ 
büyük odasını harerrı '' 
iki tarafta karşılı'kll 1·rı ··ıler 
erkek talebeleri so 1rı,.e 
den zivade sesinin b~ rı b ., gı.ı 
sunlardı! Yalnız bir 
na bir oyun etti ki 
reğim ağzıma geliY0~ 

Türk Ocağında b~r · 
ranslar veriliyor ve ~1 o 
du. Salon ağzına kad\•c 
şairlerden bazıları • ~b. 
Yusuf Ziva da vardı ·r r 

. k bJ 
neye davet edilere ırr. 
!ar. Artık sıra bana ge ·ı: 

~ b. el ı~ 
lahın nazikane ır d~lt 
düm, sahnenin yanı~ 'cJı 
divenden çıktım. ŞiJ1l.tı 
bende ve ben sahneııı )111 

K~ r· . . 1· z} yaZI a ır .ısım ı uru a rıı 

b. h.k. ,: okıl zum ır 1 aye)' . oe 
Kfıfirin Hind mabedıtı dtl 
ğişik vezinle yazı1rrı1Ş sıı 
tim. Galiba coşmuş \;ııd~· 
kapağına solmlacak. 
ru yürümüştüm. J3ır rrı: 
parçasını haykırıyortl 

h ıı' ı Brahma, Brn ıll · .. Jll,. 
Cihana bfıl nçnn Jııı 

Birdenbire salonun 
Arlık Yakup Kadri ile de tanışmıs· dullah Suphinin sesi, 

tık \'e bazı akşamlar .Yahya Kemal, 
* 

deki nivn,zkarların 
Yakup Kadr~ Şahabcddın Süleyman hiş bir ·akisle çınladı: ..; ~ 
ve ben Tokatlıyan salonunda keyif ça- y3bP 

h d b - Aman Halit ~·" tıvorduk. Yemeği o tari te a am a~ı· et! .. Süfli)r kapağı ııy 
n~ yirmi kuruşa tablüdottan yiyarduk. k . 1 t 
Yalnız Yahya Kemal pek sevdiği jam- şece sm. .. eriJl 
bondan avnca bir tabak ısmarhyordu. Bu hatifteıı nida ııı tıetı1 
Aramıza ;imdi isimlerini ve şahıslarını me bakavım ki cehC~·ı ııı 

., ğırnın dibinde açık deg~e· 
hatırlıyamadığım kimseler de karışı - k ı Ne olurdu. bu açı ı 
yor, meclis kalabahklaşıyor ve saatler- farkına evvelden ,.a~,f; 
ce gazetecilikten, edebiyattan konu~u· anda müthiş derece:Je ~e 
yorduk. Masanın başında Yakup Kadri . t k a idi··· .J 

daima güler yüzlü, ve hafif surette ;ahZlyede so mas Jsııll·· J 
.. h · "1..' h K al d · tl t ıa on an razı o muste zı, :i.a ya em aıma a e k.k d f d .. 

1 
.. 

1 
. d. . d ı a a o ery a ı 

\'ucut u ve usta~ .t~vır ı ıb ı ~.e ~crdı e benim son f~ryadıJl'l 
kalanlarımız bırının te cssumun eni d -.1 lt d ·boğulııc11 

t d.- · · d - k lt kt eg-ı ' a m a }ı cesare , ıgerının . otur ugu o u an 0 gündenbed kiJl'lse 
taşan dehasından ılham alıyorduk. Ha- remiyorum. 
yatta değilse bile bir tarafı boş edebi· * ô 
yat terazisinde ağır bnsmağı da galib:ı işte eski oir batırtı cıı' 
ondan öğrenmeğe başlamıştık bi c 

* 
derim Balkan har Ii 
gece Kadı-köyünde ft. 

Hamdullah Suphi ne zarii, ne kibar b ı 
adamdı. Genç tv>hserile ga .. ip, fakat göz riz. Sofrada bol 

0 
r9 

::.- ,. vedik. ~mekten sotl 
okşayıcı bir tezat teşkil eden saçları Kızıltoprakta oturall tA!~ 
bende her zaman romantik bir gölün çıı-· gitmek üzere yola 11(C 
gümüş akislerine eğilmiş bir Raphael nmdan şunlan tıa. ur All. 
tesiri yapardı. Lamartine'in meşhur rı r 
kahramanını hatırlatan bu çchrenin Saim, Hakkı Tahsı :rrııe, 
. . .

1 
d b-t" b. 1 t sin Nahit... Başka )d ·n fi 

ınce çı~ı erın e u un ır asa e \'e muşum. Yalnız Ta~sı t6 
incelik okuvordum. Ekseriyetle onu, bır ağzında köşedeki .e oP 
Beyazıttaki Türk Oea~ında görü·rdüm .. nünde rastlamıştık \ 
Fransız ak örü Antoine o zamanki .. "kl . t'k ,.., . . suru emış ı . 'eli' 
Şehremanetı tarafından Istanbula mu- 0 y k ba ,ridı•,g 
k 1 ·ı · ·ı· D ··1b d ·· k ' gece a ·u · ~ ave e 1 e getırı ıp aru e aynn me -ı d t . • t• deg"ildl· ,. 
t ] k ı . t ld .. .. 1 d os zı\ are ı !tl~" ep o ata teme ı a ı ıgı gun er e ı b. ~ b. o~ 
Hamdullah Suphi estetik dersleri pro·ıırk romahnı 1

1
:re bU 

f 
.. 1..... .. d uht t . t.s n- ,l pe meş ur o an 

e~or ugunu cr e e mış JL ot:n ue 1. . . ? N Bab!~-"' . . 
1 

N 1 d 1 ırsınız. .. ur 
muavını o muştum. c tat ı ers ana· ı k' b .. ,··k b' debi .. 1 • . Şeh d ı U) u ır e 
tır, sayısı yuz e ııyı geçen ve za e- (D 11 
başındaki Leta!et apartımanının bir evamı 
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!Yer alt1n~!lı45 sene! 
azetelerimizden örnekler 

SOgfcısı • 

Benimle beraber ocağa 
giren arkadaşlardan sağ 
olarak bir ben kalmışlım 

· Roman Ilanı: 
·~stmler tt bu..... F f 

~~~~ıııı.ıan ar ara Sinisi 

bir kad 
~na sahip olmayı 

l'~ldir ~çlan açık :sa.r:ı
ı\IDı. b urrıu fevkalade 

Çok u,. ' urun ve çene 
. .~gun g~ . 

\ar;ı gotiirırn. UZellıktedir • 
at Jnun IYen VÜcudu da 

it.i (1debihn ~~du. 
~tornob~l ıç~ üç dört a· 
tan ~a Yat , bır deniz mo· 

ııı Sahib·ınlrcuş bir kaç 
Sahip 1 olrnak lnzımdır. 
ttıtek alnıakla her iş 

ı kadın: 

ha '"ı~ Yarı! " Un .. 
~a-- .. u bulup kend· . 

Bir Ilaç gilne Jıadar baflıgacalı olan bu genl 
fJB eşi g6rlilmemlş romanımızın 

mulıarrlrinl öldürtliUer. 

Fakat mubarrir gene romanını 
yazmakla devam ediyor. 

Bir kaç günden· 
beri başlıyacağını 
ilin ettiğimiz eFar
fara Sinisb roma • 
nınm muharrirl 
dün katledilmiştir. 
Cinayetinin sebebi 
muharririn katlin .. 
den az sonra anla .. 
şılmıştır. Katil, mu· 
barriri tanıyan ve 
cFarfara Sinisi» 
romanında ikendi • 
sinden bahsedile • 
ceğini anlamış o • 
lan bir bayanc:iır. 
Bu bayan roman 
mUharririnin ilk 
tefrlkanın ilk sa -
tırmı yazmak için 
oturduğu bir za • 
man, odasına gir -
miş ve: 

- Ne yapıyo!' • 
sun? 

Diye sonn~. Jarfara Sbasin muhanirinin katili hain gözlerle 
Muharrir ilhamının 
pençesinden ku-r • etrafına tatlı tatlı, tatlı tatlı bakarken.. 

tulur kurtulınaz kendisine bu tarzda} - Sen kimsin? 
hitap eden meçhul şahsa başını çev) .. • Kendisini tanunamak için kıyafet 
mistir deği~tirmi§, yüzüne makyaj yapmış o· 

lan katil: 

.----------· "' * • 1 Eski bir ata sözü "Tek! e i beldiyen çorbayı içer., der. Biz 
beklediğimiz toprak alb sarayından çorba yerine belimizin ortasına 

tekme yedik. Her şeyi iyi yapan Devlet Baba elbette biz 
gibi toprak kurtlanm da düşünecektir. 

cMaden ocağı bir elmaya, madenci 1 Son işim Ereğli şirketinin Asma o • 
de bir elma kurduna benzer. Elma kur- caklannda idi Bu şirket Avrupadan 
du nasıl ki elmanın etini kemirerek bir mühendis ısmarlaınış. Gelecek mü· 
içinde d.oılaştığı zaman, semiı. ve tom- bendise terketmek üzere bana on beş 
bul ise, ocağını iş1iyen madenci de. o - senedenberi oturduğum evi boşaltmak
cağın içinde dolaştığı zaman semiz ve lığımı emrettiler. Teklif ağırdı. Ben, 
tombuldur. Elma kurdu, kemirecek ta· yıllarca, cevherini, enerjisini bu top · · 
rafı kalmayıp eimanm içinden çıld.1ği rabn altında harcamış eski bir işçi 
zaman nasıl ki halsiz ve cılıı. kalırsa. idim. Avrupadan ısmarlanan adama 
madenciliği bırakan bir madenci de tahsis olunmak üzere bana: • 
tıpkı öylece halsiı. ve cılız ~ır·•. eSen bu eve yakışmazsın, b~adan' 

Bu. evvel zaman madencılerinden Çl!t!• deni'liyordu. Buna ragmen: 
rahmetli Cafer Efendinin bir vecize- cPeklli!• dedik. Bana gösterilen evde 
sidir. Ve maden işletmekten zengin o· yıllarca beraber çalıştığım başka bir 
lan madenci olmadığını, ancak oca • arkadaş oturuyordu. Bu arkadaş kala· 
ğını işlediği zaman zengin göründü • balık ~üfuslu bir ailenin ~.~sı idi. 
ğünü ifade için söylenmiştir. Benım o eve nakletmekhgun ®rnek, 

Cafer Efendinin sözü, yedi buçuk o arkadaşm evinden çıkanlması ve do· 
kuruş mukabilinde cmaden ta~arrl layısile işinden edilmesi demekti. _Yic· 
ruhsatiyesi• ile madenci olmuş kım • danıın buna lrlW dlmadı; ayak dıre -
seler içindir. Bu toprak altı seı:reti .rd· dim

1 
ve a~k direyince de csana iş 

lardanberi ·istismar eden ecnebı mu es· yok.• cevabıle kar§ıla§tım. 
seseler için bu vecizeyi nasıl yerinde Maamafih, bize iş mi yr/'h oğul! Pe· 
bulabiliriz? Mesela, yalnız toprak altı şin söyledi~. Biz toprak kurduyuz, iş · 
servetini değil, fakat madenierin ana çiyiz işçi. Oyle ısınarlama mühendis • 
unsuru olan istihsal enerjisini sene • ]erin çoğunun hakkından gelecek ka • 
lerdenberi en geri ve en insnnhğn uy· dar bu kuyuların ilmini biliriz biz. 
mıyan şartlar altında istismar ede ede İşten çıktıktan bir hafta sonra Ki -
yıpratan ve harcıyan müesseseleri Ca· limli ocaklarında daha yüksek bir 
fer efendi veeizenin ortaya koyduğu maaşla yer buldum. Bir kaç zaman ça-, 
madcnci zümresine nasıl katabiliriz. lıştım. Bir sabah işe gitrneğe hazırla· 

Rahmetli Cafer Efendi belki bir el- nırken, şimdi benim gibi bir maden 
ma kurduna benziyen madencilerden başçavuşu olan oğlum Muharrem kar· 
olmuştur. Buraya getirdiği sistematik şuna dikildi: 

• eıeı- . ısıne ve· 
ı. Şeyı göze alll'-alı • ' 
~lld'. 

- Beni ~imdi tanırsın! demiş ve der· 
hal yüzündeki makyajı bozmuştur. 

istismar usullerile madenden başka in- - Baba, dedi. Senin şimdi çalıştığın 
san emeğini de kendi hesabına paraya oca·k grizo1u bir yerdir. Geçcnde do · 
çeviren müesseseler için nasıl olur da kuz adamın başını yedi. Bak, ,seninle 
ce1ma kurdu• diyebi1iriz. beraber ocağa giren a.ıikadaş1armdan 

Bugün devletin, bir devlet mües - bugün hayatta kalan yalnız se~ ·v:ı::~n: 
sesesi halinde işletmek üzere bulun • Onun 'için sen artık bu ocak ışçılııgım 
duğu o yabancı müessese, zaman ol • bırak. Seni ömrüm oldukça ben ~ · 
muştur ki, bu bakir toprakların altın - lerim. Çünkü senin nefesin bile bize 
dan, bu bakir toprakların öz çocuğu · lazım. 

d'· lSıne· 
~dP.n ... 

guzelsiniz! demek 

cFarfara Sinsi• muharriri ve layafet 
değiştirmiş olan katil karşı 

karşıyalar .. 

Bu resimde gördüğünüz apartırnan 
apartımanların iüks denilen cinsinden· 
dir. Bundan ltinaye olarak her katın • 
da oturan kiracılara da lüks insanlar 
denilir. 

Muharrir sormuştur: 

- Peki benden ne istiyorsun? 

-Canını~ 

Hilkaten tatlı dilli, güler yüzlü olan 
romanın muharriri buna karşılık şu 

iki mısraı Okumuştur: 

nun cnerjisile çıkarılan serveti yılda Gözlerim doldu. Uşağın karşısında 
on milyon lira halinde aksiyonerieri - ağlamamak için başka bir odaya kaç· 
ne dağıtmıştır. . .. . tım ve boşaldım. Oğlumun sözleri ne 

Ne ise, zaman her şeyı gosterdı, her dersin bana çok dokundu. 
cıCanımı CAtıall eier isterse minnet 

.Can nedir kim anı kurban etmeyim 

cananıma». 

Fakat o bu cevap karşısında kendin
de biraz daha kuvvet hissetmiş, iki a -
dım ilerlemiş, ve elinde tuttuğu taban
eayı muharririn göjiüne dayamış: 

- Sen cFarfara Sofrasmda:. ben . . . ., 
den lbahsedccekmışsın · 

_ Evet senden bahsedeceğim. 

-Öyle ise al sana! 

Güzel elleriilin tırnakları manikürlü 
parmaklarile tabancanın tetiğini çek • 

miş, muharrir ae o anda cansız olarak 

yere yuvarlanınt4tır· 

Katil cinayetin akabinde yakalan • 
mış, paliste nezakeUe istintak edilmiş
tir. Cinayetini itiraf eden katil, demi~-

tir iri: 

_ öldürdüını çünkii o beni cFarfa· 

ra Sinisi» romanında sinide yemek yi
yen bir kadın. olarak tasvir edecekti.. 
Halbuki ben daima masada yemek ye
mekle öğünürüm.. Herkes sinide ye -
rnek yediğimi öğrensinler istemem. Da
ha fazla bir ~y söyliyecek değilim. 

itirafının akabinde katile bir sofra 

yemek getirilmiş. v~ ~ati~ de bu_ y: · 
rnekleri büyük bı·r ıştıha ıle yemiştır. 

cFarlara Sinisb romanunızın mu • 
harrili şimdi öbür dünyada romanını 
bitir:mekle me.şguldür. Bir kaç güne 
kadar gazetemizde tefrlkaya başlıyara-

ğız. Sabırsızlıkla bekleyiniz. 

işi iyi ve doğru yapan devlet bai>a, bu~ Şimdi bir nokta daha c:Son Posta• 
nu da iyi ~erteden yaluna koydu; cı! 
hamdolsun. Biz yıllarca ve yıllarca bu yerin al • 

Benim, ibence çok değerli olmıyan tında ömür harc:ıdı'k durduk. Eski bir 
köstebek yuvası batıralanma siz kıy - ata sözü: cTekkeyi bekHyen çorbayı 
.met verdiniz. İşte haftalar var ki cSon içer» der. Biz beklediğimiz top!"akaltı 
Posta» nın binlerce karii, yerin altın- sarayından çorba yerine belimizın o:-' 
da gcçirdiğim kırk beş yılın hikayesini tasına tekme yedi'k. Bu kadar se~e bir 
o'kuyorlar. Nihayet, dünün ~onguldak bakkal dükkanında çıraklık etm:ş ol· 
rıhtunından öteye sesi ve adı ulaştnı ~ saydım. Şimdiye kadar ustam ~m kal
yan Etem çavuşunu bugün bütün Tür- fa yapar, nihavet dükkan, tezgah sa • 
kive tanıyor. Ve .. Zongu1dağm yeraltı hibi ederdi. Halbuki... 
topraık saraylarında ömür harcıyan iş· Şimdi kendi kendime soruyon:~: i 
çilerin en iht.~yan. ve en emektan diye _ Ereğli şirketi ş~kroh:un g:d1yor. 
de sempati ~osterıyor. fa'kat bizler ne olacagız? Topragın al· 

Bundan ötürü sana ve gazetene bir tmda y1prattığımız vücudun, harca • 
yı$n teşekkür borçluyum. Vakıa, eFe- dığımız uzun emekterin karşılığı ne o· 
nikeliler parayı icat ettikten sonra te · lacak? 
şekkürün manası kalmamıştır» d;ye Ve kendi kendimi teselli ediyorum: 
bLr laf ta vardır amma, bu te._c:.ekkür ·- Her şeyi iyi gören ve her !'eyi iyi 
candan ve bir ctoprak kurdu» ndan o - yapan dev·1et baba, köhnemiş bir yarı 
lunca artık mesele kalmaz zannede • müstemlekeci müesseseyi devrahrken 
rim. elbette ki biz gibi toprak kurtlarını da 

Sana, bu hikayenin başlan$cında düşünecektir. 
aben elma kurdu değilim, toprak kur- -SON -
duyum• demiş ve ardından hemen ila· 
ve etmistim: Çinde değişen bir şey yok 

(Baştarafı 3 ÜDCÜ sayfada) 
ı - Komünizm ile mücadele etmek 

- Bi~ karanlıkların adamıyız. Gü
n~ altında i~ görmek bize ağır ve yo
rucu gelir. Yer drbinden yer yüzüne çı· 
:L.. d kmış balık gibi sersem • için yabancı memlekellerle anla~maya 
J\ınca su an çı ç·ncı ki K .. · 
~riz.• lüzum yo.k~ur. ı_ • c. omunı_z~ C~;.'-

Bu mukaddemeyi, biraz evvel bana reyanı, Çının dalıılı bır meselesmır. 
dunnn suali ivi cevaplamak i~in 2 - Japonyaya karşı tE'Jt bir cephe 

sor ,.,~ ~ \ . . ı· b ek h . vapt.un. Bana sonnu~tun ki: cEy koca yapmak ıçın, evve n u t cep enın 
~aden kurdu. A:n'lat bakalım neden ö- ne demek oldu®nun tayin edilmesi ln· 
türü madencilitii. bıraktın. Neden yer-I zımdır. Buna da imkfın olmadıi!ındJn 
altından yer yüzi.ine çıktın?• bu cephe teşekkül edemiyecektir. 

Cevap veriyorum: 3 - Buqünkü Cin, Japonyava kar~ı 
Tonrak kurtlu{ttınu ben bırakmadım. harbcdemez. Kuvvetlenınesi lfızımdır. 

Bana bıraktırdılar. Daha doitrusu. kud- Binaenaleyh: 
reti hayatiyeti, cevheri ivice istismar o-\ Çin, l!ene eskisi g~b!. kendi ale.min· 
lunduktan sonra posasını urlatıp attı· ı de yaşayacak ve eski taslarla cskı ha· 
lar. Anlıyor musun Son Postacı. , marnlar baki kalacak. - Selim R•gıp 



8 Sayfa 

Tarihten sayfalar: 

Yıldırım Bayezıt Emir 
Sultana: "Bir daha içki 
kullanmıyacağım, dedi 

* .. .. --'--------.... 
Yıldınm, Emir Sultana bir cami yaptırmıttı, kendisine bejenip 
beğenmedipıi sordu. Emir Sultan tok bir eda ile cevap ~erdi: 
" Sizin ve meclisinize deYam eden yakınlannızm gelmel~ri için , 

bu caminin dört k~teaine dört meyhane ister 1, · 

Y•z•n : Turan C•n 

, Anadoluda Osmanlı devleti kuru • Fakat ne de olsa o zamanın inanı~ 
lurken Bizans imparatorluğu çöküyor· ve ihtiyaçlarına göre Padişah1ık bu 

1 HAFTANIN FilMLERI ji 
du. devletin başıydı. Bu başın kokrnağa "Türkn sineması : 
Osmanlı devleti, Bizansuı zararına başlaması bu ha'li görenleri telaşa dü· 

arazisini büyütürken ondan ba~a şey· şürüyordu. 

ler de alıyordu. Hele padişahlar bu ~- Yıldırım Beyazıdın etrafındaki de • 
te önayak oluyorlardı. ğerli adamlar arasında Türkistanlı bir 

Dokuzuncu senfoni 
' 

Büyük müzik filmi Orhan ve Muradın Bizans prenses - alim vardı. Asyadan kalkarak Anado
lerile evlenişleri bu genç ve dinç Ttirk luya gelen bu adam Şemseddin Fenari 
sarayına Bizansın entrika ve rezaletle- ve Sadreddin Konevi gibi dal'ta büyük Oynayanlar: Lll Dagover - Blrgel. 
rini de taşıyordu. Orhanın, Hacıilbeyi alimlerden ders almış, onlar derecesin Nevyorkta bir bayram günü herkes etlen-
gibi eşsiz bir kahramanı kıskanç1ığı de yükselmiş ve Bursaya gelerek yer· ce lle vakit geçirirken parkın birinde tskem
yüzünden öldüren Lala Şahin Paşayı leşmişti. le üzerine yı~ılmış bir adam acı acı düşün
aifetmesi bw~.~n i1'k işareti olmuştu. · Buharalı olduğu için önceleri Şeyh mektedlr. Garvenberg adında bulunan bu a
Muradın oğlu Savcı beyi idam ettir· Buhari diye anılıyordu. Fakat çok geç dam Almanyanın en büyük orkestra tene
mesi de gene ayni tesirler altındadır. meden (Emir Sultan) adını aldı. Bursa rlnden biri Imiş. Memleketinde !şlemlf oldu
Böylelik1e ilk on dört padişahın hemen da bu adı taşıyan mahallenin medrese tu bir tabahatten dolayı Arnerikaya taç
hemen on biri kendı oğullarını, yahut sinde ders okutuyordu. Yıldırım Be- mı§ ... Karısı berabercilr. Çocukları Almanya
kardeşlerini ya boğdurmuş1ar; yahut yazıt arasıra onu saraya çağırıyor; soh da kalmıştır. Bayram ~ecesı kadın radyoda 
başlarını kesrnek suretile öldürmüş • betinden istifade ediyordu. Çok güzel Berllnde çalınan Bethoven'ln dokuzuncu sen
lerdi. Diğerleri de aşağı yukarı öyle söz söyleyen , muhterem bir adamdı. fonislnl dinler dinlemez memleketını. çocu-
yaptılar. Yüksek bir fazilet sahibi idi ve Türk ~unu görmek arzusu kendisinde uyanır. 

Türk adet ve an'anesinin bir çelik ka sarayının Bizans tesiri altında sürük <Garvenberg> ın hayatı saadetten uzak-
dar ~ağl~m ve dinç varlığını bırakan, lendiği korkunç uçurumu herkesten tır. Karısı kendini anlamamıştır. Kadın bir 
~~ndısinı tam bir sarhoşluk ve gurur daha iyi görüyordu. Sarayda verdiği adama kapılrnıştır. Korkusundan bu mace
ıçmde kaybeden Hk Padişah şüphesiz dersleri Yıldırımın ilk karısı (Sultan rayı kocasına söyleyemez. (Garvenberg) bir 
Yıldırım Beyazıttır. Birçok harp mey· Hatun) la kızları ve diğer Türk kadın· ~ett:Jlkltk olsun diye dostu doktor Oberelt'in 
danlarmda büyük kahramanlıklar gös- ları da takip ediyorlardı. O kadar ki uve~ı çocu~unu alır. Fakat Çocuk <Hanna)
teren, Nikboluda bütün Avrupa ordu· Yıldırımın kızlarından birisi bu adama nındır. <Hanna> doktora gider. Doktor ço
larına karşı eşsiz bir zafer kazanan bu hayran olmuş, onunla evlenmişti. 1 cu~u üzerinde artık hakkı kalmadı~ını söy-
yaman kumandan Bizans ve Sırp pren- Emir Suı.t.anın derslerini dinleyen ler. 
seslerinin ihtiras sunan elleri arasında Yıldırım Beyazıt biraz kendisini toparı Dl~er taraftan <Garvenberg) çocu~u al
bir balmwnu gibi ofmuştu. lar gibi olmuştu. Fakat bu kadarı mak rnakla btr netlee elde ede~emtştlr. Çünldı 

Vezir Ali Paşa ondan aşağı kalır mı? sa da kafi değildi. Emir Sultan ona da·~ karısı gene eski hayatını surmektedlr. Bu a-
0 da memlekete ilk defa olarak, rüş- mat olduktan sonra daha yakından ye l ra~a <Garvenberg> doktordan çocu~a bir 

veti, kadılık ve diğer memuriyetlerin daha kuvvetle tesir etmeğe çabalıyor; nıurebblye Ister. I)Qitor da çocuhn annesi 

satılması, mnhkemelcrin verecekleri kendisini dinletiyor; lakin Yıldırımı ı olduğunu söylemek.slzln <Hanna) yı tavsl:~e 
her hüküm için para alınması usulünil büsbütün kurtaramıyordu. eder. <Garvenberg) de manna) Ue alAkadar 
soktu. H' k'msenin tenkirline ve nasihati· olmata b~lar. Karısı rHanna) nın sımru 

ıç ı -ıo. ı ' de bir 
Yıldırım Beyazıdm sarayında da Bi· ne aldırmıyan Yıldırım Beyazıt ta bu 06ren r. <Garvenberg, ecnebl memlc-

• zans hayatını yaratmak için hiç bir fır- muhterem ve alim adamın en acı söz· kette konser verrneğe gitmiştir. Bu sırada 
satı kaçırmıyordu. Padişaha her tarafı lerini bile sükfınetle karşılıyor; ona kadın !Hanna) yı kovar. manna) çocu!{u 
güllük, çimenlik gösteriyor; sarayın is· hak veriyordu. l nu gece kaçırmak ister. Tam bu sırada ka-
raf ve debd~besini arttırmak için Bi· * ldının dostu Ue münnseb~tı vahim bir şekli 
zanstan adamla get· t' . k k alır. Kadının knlbl tutar. r u ıyor, ren ren Emir Sultan fırsat gözetlivordu. Pa 
ve boy boy cariyeler sunuyor· içkilerin 1 d' h .. 1 b' _ .. 1 1· d' k' mannal evdedir. ı>oktorun 10 damla ola-
her çeşidini ve en ·iyi' erini h~r ne ba-ı ışa . a ~ye .ırk.soz soy eme.ıky ı ıl o-j rak tavsiye eyledlği lifıcı verir ve çocu~uİıu 

. nun ıhtı-rasa, ıç ı ve sefahate arşı o an. · . .. .. " 
hasına olursa olsun buldurarak saraya - . . . . nınrak kacar. Kndın olur. Hanna tevkif edı.-

baglarını keskın bır kılınç gıbı hemen . ,. d · 
taşıyorrlu Oraya giren bir yabancı gö· . ~ lır. Hakkındaki ithamlar a&ır ır. Fakat ha-

. kes ıp atma lıydı. d r 
'rünüştcld ufak tefek farklardan ba~ka . . ~ . . .: klkat meydana çıkar: Ka ın azıa miktarda 

• .. . · - P.adışahım; ınkar edeme7_,.ın kı gu . - .. - ta 
herşeyin Bizanslaştıgını hemen gorı.i - hl · . • A ııa.ç alarak kendınl oldtırmuş ur. (Garven-

na arın çoktur. Ihtırasla~ına maglup berg> nihayet saadete kavuşur. · 
yordu. olmaktasın! Hiç olmazsa bunları affet-* tirebilmek ümidile bir iki ·caıhi yaptır. 
Sarayın bu hali aklı başında ve va· . - Nerede yaptırayım? "Sümer, 'sinemasz: 

tanı seven akıllı adamlar üzerinde müt _ Akçağlayan denilen yer hepsin -
hiş bir tesir yapıyordu. den münasiptir. Tenhadır, manzarası Denizler • • pe n sı 

o~.ı· 
1 - Kal b Mücadelesi : Fredetik MarŞ, 

- 2 - San Franalsko : Janet Makdonal;{ıcıot 
8 - Denizler Perisi : Marsel Şantalı e 
' - Küçük Şttrkıcı fUminden bir salll' 

Lil Dagoverle Villy Birgel 
dokuzuncu aenfoni filminde 

•Melek" - "Ipek" sinema/arz: 

San F ransis ko 
Canet Makdonald lle Klerk Gebl tara

fından. 

Fllmde mühlm aabsiyetıer dört tanedlr. 
Bir! gazi no sahibi Blald (Klerk GeblJ. 

DJ.gerl: Bir papazın kızı olan Mary'dir.' 
(Canet Makdonald). Üçüncüsü: Opera mü-

• 

~~ Sakarya , 

Kalb ınü 
Ant o ni 

derilt 
Oynayanıar: Fre 

tadır. ~ 
İlk Aşıkane ınacer 

olan Ancela'ya gü~.~c1 ııe 
U bir surette scvı;ı~~t 
vedalaşmağa bUe 'ltı 
na> ya gitmek ~tf 

.. lıJl~ 
(Havana) dan " p&t· 

rada esir ticareti yrı ç01 
ber almaz. Bu anıdi\ ~ 

1 kat günden güne zıı s0ııt' 
Ve bin maceradan 
bulur. tJ)e 

Fakat Ancela, "9 1t ııt' 
kız detUdlr. NapolyDrl 
trts (Sofl) kendi e5ıd 

Sukutu bayale 
Ancela ve kendJsınlll 
(Plyer) 1 alıp 

dürü Cak Burley'dir. (Cak Holt). Dördüncü- Radyo san dıl'· 
sü ise papaz MuUn•d.lr. (Spenşer Tracy). zel Danaya nlşnnll 

Vak'a < San Fransisko) şehrinde cercyan boyuna para ~ 
eder. Bu şehir henüz yeni inşa edilmiştir. mes1nl (Rober) e ~ 
Her taraftan oraya akın yapılmaktadır. Günün birinefe oıJf 
Yangınlara maruz kalan bu koca şehirde Caksondan 500,000 d~ 

) t ın f,.r 
crehşetJl bir faaliyet mevcuttur. F-.ı.aliyet her kit <Cakson ş 
sahada göze çarpmaktadır. 1905 senesi revü-' sını ele geçirdikten JP:J 
yonu lle tUm b<>ozlar. Kimsesiz evslı ocak- hp kaçmıştır. ~J 

- ' ' b"~ sız bir kız olan <Mari> nihayet gazınocu Bla-· yeye gidip lstlı1l tıJ e( 

ki'de l§ bulur. Sayflyede . tutt;u 
Kızın cidd1 tavırları Blakinln hoşuna gl- şayan bir kadın j,lt 

Mert ve iyi kalpli kumandan1ar, alim latiftir. İnsan orada Allahı daha rahat 
.er ve idare adamları, için için üzülü- anar ve onun bize verdiği nimetleri da

ha iyi takdir edebilir. 

Jer. Kız blr müddet sonra operaya gi~er. Bu (Cakson) arasınd~ctıııı' 
arada papaz Mulin gelir. Marinin oyunları-. Kadının yazmış :ıc 1ctı' 
na manl olur. Fakat bir kaç gün sonra kız tiyatroda oynatı:n dtt'' 
operada gene rol alır. Dehşetli bir şôhret. ka- vaffa.k olamaz. l{ll 1~ 
zanır. Blaki evlenmek isterse de mnvaffak· 500 doları verir "e :ııfı 

Vlktor Fransen, Marsel Şantol, Jan Piyer olamaz. Kız lle evlenrneğe muvaffak olan datır. Kadın sonrtl ~ )CO 
Omon. opera müdürü Burley'dlr. - Ve (Cakson) u t yorlardı. Vakıa Yıldınm Beyazıt pek 

&eyrek te olsa bir an için devlet işleri
lu alakadar olduğu zaman eğer rüşvet 
alan bir kadıyı, halka güçlük gösteren 
bir .memuru, askere iyi bakmayan bir 
~umandanı duyarsa onu hiç a!fetmi· 
~rordu. Derbal cezalann en büyüğünü 
''eriyordu. Bunun için de hcniiz dev
J.!tin varlığı dinç ve gençti. Saray gibi 
kendi içinden çürüm-eğe başlayan bir 
a?,ac;a benzemiyordu. 

- Peki! hemen başlatacağım. 
Alsçağlayan camii bitti. Bu, Endülüs 

mimarisinin parlak bir nümunesidir. 

Fransız bahriyesine mensup yüksek rüt- San Fransiskoda hareketiarz olur. Burley dını düşünür. Nibllyt 

Yıldırım Beyazıt bu sefer: 

beli bir zabit bahrlye mektebi müdfırlü~üne ölüler arasındadır. Blaki yaralı olmasına 
tayin edUiyor. Zabltln arzusu çok Ee•ıcıi~i rağmen Mart) yi arar ... Nihayet kavuşurıar. 
bir Amerikan kızı ile evlenmektlr. . .... . ....... . ... ~ .. .. .... . ..... . 

Günün birinde zabltln oğlu bu kızla ta- luı.rp kuruluyor. Delikanlı vak'a zamanında 
- Hocam, bir cami de bu mahallede nışıyor ve ona çılgınca (ışık oluyor. 'nerede bulundu~unu söyliyemlyor. 

yapmak .~ilcrim. Hem de adı (Emir Sul ! Kendisinin sevildlğlne zahlp olan dellkı.\n- Tam mahkUm edllcce~ sırada ı, . an!a~ı
tan camıı) olsun. ıı istifa etmc~i tasarlıyor. Fakat bu ~rada lıyor. Arkadaşı ölmeml~ kurtarılmış ... Deli

Türk 
Saray 
Melek 
joe k 

Dedi. arkadaşlanndan biri bir tayyare ka?.asında kanlı seyahate çıkıyor ... Babası da Amerika- Siimer 
(Devamı 11 h cl sayfAda) ölüyor. Delikanlı mes'ul tutuluyor. Divanı- lı kıza kavuşuyor. ı 

Sakarya ·---



İşi bırakacağıın, he 

Cevap 
Verın.ed· B 

0 • ı. ~ını eğiyor, 
' SClltın 

Ren evieni 'i- .. e cev Yor musun? 
l.lıq ~ ap verın d' -
h~ gulüyor t.... e ı. Ba§ı o· 

tereddüts:. ~~ buradaki bu 
uz, ikrardan geli 

tvıenece .. : . 
gı içın ~şini bıra 

labtiltaı * 'li ab? lllüdürü İbrahim 
..ı ır teJ.u..._.,_ _ 
oıgara vçıs::;umle karşı-

Uzattı 
tne en bü ·· ·. 

laket ib Yük sıgara fabri
raz edec ... 

b· d h egımı. diye 
ır hadis a a manasız ve da
~aldızı e olamaz. 
ll'ıerke~ sigarayı tüttürür

aı telefon etti. Fab
<ıiınadı~k istiyoruz. Mah
'ieru _gını soruyor 

ile ta dı. Müd·· . 
.. nışt1rdı. ur bizi imalat 
lSinde · sıgar . 

söndur~ a ıçmek yasak. 
~l . * up Yola çıktık. 

enın d~ 
saı ortte ü ~ k 0tıda tut~ çu adın. İlk 

aya](ı un denklerini a· 
. a duruyorlar, kıs-

elden 
~ele iş~eçirip harman için 
~e\'tniy: d en kabasını ya· 
eıtsper: e ona göre. Ma-

llıüteıı 
assıs amel~ de 

t1stab Ustabaşıdır. 
b ~tura~ardan biri: 

ti:ı~gırıYor Ayaktakiler o 
" .. un • 

h,~_ere döşern 
.'~sı Sôıneıerekeye yayılır, a· 

Yerler Çalışırlannı§ 
h Yapılmış. Otura: 

8a.de lna Çok • 
tu~ daha t eskı. Eski devir 

teınıek:zıa kazanmak ve 
ein1ek ~-lkını alabildi-

llıQd.. ırasi1e yapıl -

' ulii· ~h dir ~tlİli . ~ 
ı.. dOrı~ıYoru?!. t, d·lavei inşaat ve 
~ aaı eçte, b ıyor. Yalan de 
"" onrı- er- . .:re gıd. "<l ~ir "'erdıven ba-
Ot~l l!ı "ar li' Yeıuıenme İ §are 

~t ş· . abrik tt 'llıdi ta ayı on sene 
de~ senenıyamıyorlar-

a:,-ru .sQnra tekrar 
ŞeJtilde du·· .. 

şune-

tıtallta~ı * .. 
tu.ıli. nın \ıst.. . . 
~ ÖU ~.ceye lt: c.ıcllı bicili ku 
tı~"~Ult dar geç 'd'"' . 

t .~ lt to)Q rı ıgı ıs 
~'hı arasın ovnayan insan 

rıı ~u"~~ da şaştun 
~ i"'fd~ do~anı ~anikür-

!l ta~ t eydir nı kıvırcık. 
aıı v eıni?. " ama Türk i"ci 
'~€! e ....... e \trnu f 

i\.._ Icin "Ur\ is . m bir kı 
~~ile de btııu cı kadınının 

l'ıt~~a'l~ ke__rerıı ~.dui{u içtimai 
• ;ı,.~ Ur~ıe ır insan gibi 
1 tl~• · <~~ın r, bo 1 
~a i .=- "~akı ~ arı çiy 

~'dir arnaga lüzum •• 
ltı u 

hıt ntaZcırn 
~,de sah. Büyük ye 

t'aasıar ne vanmt" • 
'Verilebilir, 

POS'TA 

Manyak bir kaptanın 
batırdığı gemi 

İngiliz f::isl V es
tris, 1 O • citeşrin 
1928 yılında Nev
yorktan hareket et
m.i.şti. 128 yolcusu, 
197 zabit ve tayfası 
vardı. Vestris 1 0494 
tonluk tek uskurlu 
bir gemi idi. 

Vestri.sin facia1ı 

hikayesi datıa liman 
da iken başladı. Çün 
kü aşırı derecede 
yüklü idi. Binnetice 
Nevyorktan su kes i 
minden tam sekiz 
pus aşağıda olarak 
ayrılmıştı. 
Dahası var. Şehri 

terketmeden birkaç 
gün evvel de küçük 
bir kaza geçirmişti. 
Limandan içeriye 
güç bela, ağır, ağır 
girerken başka bir 
gemiye bindinnişti, 

Lakin ehemmiyetli 
bir hasara uğrama
mıştı. 

Ca 
Kaptan. Vdily~mMeyli gittikçe artan güvertede kahramanlık ve kancık 

rey, engın enıze tl .1 b açılmadan evvel kA lık bütün kudre en e şa eser oyunlanm oynuyorlardı 
fi derecede su ~şaltıp, geminin hakiki bunları i~leten ateş hızını kaybed ince, 
müvazenesini bulacağını ümit ediyor- ağır ağır çalışmaya başladılar. Nöbetçi 
du. Fakat b ilahara böyle bir tedbire l zabiti, tabaneası karnarasında olduğun
başvurmadı. ,dan ve ilaç için bir kurşunu bulunma-

Vestris, Atlas Okyanusunun, dalgalı ,dığından ateşcileri ölüm korkusı:e telı
sularını aşa aşa ilerliyordu. Ortada en- dit ederek ~lerinin başında tutamadı. 
dişe edilecek hiç birşey yoktu. Ve ge- Gemi ağır ağır, 4 dereceden b.şc. beş 
mi biraz sancak tarafına yatarak bü- ten ona, ondan yirmiye, ve yil ınıden 
tün cumartesi gecesi yoluna devam et- de 32 derecelik bir inhina ile ve daha 
ti. ,kuvvetle yana yatmakta devctm e.d.yor-

Lakin şafak sökmeden epeyce evvel , du. 
vaziyet değişti. Vestris sancak tarafına . Carey, kafasında o nev'i ke!1d sine 
fazlaca yattı ve sadamenin şiddetinden mahsus emirleri .. ol?u.~ ha~?~: h.ç b~~ 

k k 
· yolculardan biri, ranzasından fırladı. yardım, imdat umıdının gorunmedıgı 

Sigaralar pa etiere onuyor 

k ı i d
. 

1 
.
1
. 

1 
ki İmala~t mu"du"ru" .. Gemi, ağır ağır kendini toparladı, fa· dalgalara bak~yordu: 1 . • d 

radyo onser er m etı ır, mes e kat, gene tehlike hattını aşmış değildi. Ufukta hiç bır gemı yoktu. \ ırgınıa a 
filmler gösterilebilir. - Şimdi yavrular giyinmişler, anne Biraz sonra rüzgar çıktı ve var kuv- Norfolk Roods'un uzaklarında bulunu 

- Bizde arnele gençUk teşkilatı fik· lerini bekliyorlardır dedi. vetile esıneğe başladı. Korkunç dalga- ,Yordu. . . . . 
rini hiç düşündünüz mü? diye sordum. Yuvada barındırılan çocuklar dok - lar köpürerek geminin bordasını döv - ' Tayfalar suyu boşaltmak ıçın. bır n: 

imalat müdürü cevap verdi: sandan fazladır. Maatteessüf bu yardı rneğe koyuldular. Dalgadan dağlar, bir .vi zincirleme teşkilfı.tı kurmuşlardı . ~a 
- Elbet! Bütün bunları temin etme mı henüz bütün işenerimize teşmil ede pirlerinin üzerine yığılıyor, akan, ka- ,kin, koca bir gemiye dolan suları boy 

ği düşünüyoruz. Yakında başaracağız miyoruz. Sade evde bakacak kimsesi yan tümsekler, ilerde çarşaf gibi uzan- .le kovalada boşaltmaya kalkı~mak, a
inşallah!. olmadığını polis tahkikat~]~ tevsik e· mış görünen sözde rakit denizde kay- deta, bir sarnıcı, stilo kalemile temizle

Kocaman bir mutfaktan geçtik. Ahçı denlerin çocukları alı~abıhyor. Alınan bolmak üzere hışıldayarak yayılıyorlar ,rneğe benziyordu. Çünkü denize dökü· 
lar yarınki yemekleri hazır!ıyorlar. çocuklarda yaş harldı 2 den 7 ye ka· dı. len her kova suyun yerine, yüzlerce ki 

-Burada amelelerimize çok ucuz ye dardır. . . . ' Kaptan Careyin kendine göre bazı lo su, dalgalar halinde vapura giri -
rnekler hazırlıyoruz. Mesela çorba yüz ~urasın~ t~mamıle bı_r a~a mektebı Jikirleri, emirleri vardı. İtiraz dinle • ,yordu. 
para, et, sebze tatlı, beş, altı kuruş. Ev· haline getırdi.k. Mukt~!r bır bayan ho mez, bunları daima harfiyen .ifa ettirir , * 
den yemek getirenler için de ısınacak ca, usta bir ebe ve dıger yardımcılar d' Yolcular üst güvertede toplanmı§ • 
havagazı ocakları var. var. Anneleri sabahleyin miniminileri ı. lar, her an, muka<ider olan cgemiyi 

Abdesthaneler, tertemiz, bembeyaz, bıraktılar mı, hepsinin evvela derece- k terkediniz, sandallara bininiz! ... » emri· 
pırıl pırıl. leri almıyor, bir parça hasta görünen- Şafak söktü. Ve,... geminin haınulesin- 'ni bekliyorlardı. 

Yalnız soyunma dolapları eski. Bun- ler hemen tecrit edilip husus} bir oda 'den olan üç otomobil, desteklerinden Lakin gene ses ve sada çıkmadı. 
ların da yenileri ısmarlarunış. da yatırılıyor. Diğerleri öğl~ xemeğin- ,kurtularak. güvertede oraya buraya Saat ona bir dakika kala, kaptan, tel 

Arnelenin yardım sandığı çok işe ya- den sonra iki saat _uyurlar. Ogle yeme· ,kaymaya .başladılar. Biri güverteden siz memuru o'Laughlin'e bir S. O. S. 
rayormuş. Senede yüzde dört faizle ği ikindi çayı verı~o~z. ,uçtu. Diğer ikisi de biribirile çarpışa - çekm~sini emretti. 
borç para veriliyormuş. Yardım sa.ndı Kapıyı açtık . .Kuçukler hazırlanmış ,rak daha bala "§ana yatmış bir halde Nokta, nokta, nokta - hat hat hat..· 
ğına girmek asli arneleler için mecburi lar. Aman ne cici, ne şirin şeyler. Bize ileriiyen geminin yükünü arttırmııı ol- lar, büyük felaketi havaya, bütün dün 
imiş. hocalarının nezaretin<ie şarkılar söyle- 'dular. yaya yaydılar. 
. imalat müciürü: diler. Hepsi kuzu gibi. Sokak çocukları Kaptan hala imdat işareti olan (S. Geminin mevkii bildirilmişti. I.iı.kin 

_ Bizde bütün efradile çalışan aile- na mahsus haşarılıkları, huysuzlukları, O. S.) yi vermiyordu. Aşağıda kabaran, deniz dalgalı idi ve kalkıp iniyordu. 
ler vardır. Baba, karısı, kızı, kız karde- vadırga ·ışları kalmamış. köpüren ve sıkı~tıran denizin tekneden .Mevki 36 millik bir farkla yanlı~ ola 
şi. Yevmiyeler k1rk kurustan baslar. · Yatakhaneleri geziyoruz. Çok küçü- ')çeriye giren sularını boşaltmak gayre- rak verilmişti. 
İk-iyüz elli kuru~ kadar viikselir. Götii cüklcre mahsus sahneaklı bcşikler var. ;tile tulumbalar işliyor, işliyordu. Çark- Yüzlerce mil öteden Vestrise haber-
rti işçilerimiz ise çıkardıkları işe göre Bazıs1 henüz sallanmada~ uyuyamıyor sılar kaptana: ler yağdı: 
1'ara ahriar. diyor. Jarmış. Her taraf tertemız, her taraf cİsıimimiz olduğu müddetçe gemi - cSize sardıma geliyoruz. Tam yol ile 

Reviri gezi •oruz. Mükemmel tPC"hi- bembeva7.. nin seyrini idare edebiliriz.• dediler... izinizin üıerindeyiz, d"yanınız. Saat do' 
zatiyle küçücük bir hastahane. Dört, Bir odada ül~av.i~ole aleti var. Zayıf Sabah saat onda, geminin vaziyeti 'kuza kadar orada olacağız.» denildi. ' 
beş mü'tehassıs doktnru vaı·mış. Hasta çocuklar tedavı edılıyor. biraz düzelir gibi oldu. Tutumbaların Alman, Fransız, Amerikan gemileri 
lar butada tedavi ediliYor. Çocuk yuvasından ayrı bir de 18 ya- faydası görülüyordu. Lakin tam bu sı- kol spitle yola çıktılar. Amerikan bab-

Hasta amelevc hastalığı iic gün ı:;i.i - taklı hastahan«: ~armış. . . .rada, büyük ve kuvvetli bir dalga, kö- riyesi, Norfolktan tahlisiye geın~ler~ 
:re.rse para ve!'ilmiyor. Dördüncü giin- Dönüyoruz. Içımde tuhaf bır sevmç- mür mahzenlerinin bulunduğu kısma ı tahrik etti. Sahil muhafaza gemılerı 
den itibaren yarım yevmiye ödeniyor. le, tuhaf bir keder ".ar.. :çarptı, kapıyı kırdı ve ~ürleyen bir su dalgalardan o narin cüsselerile seke Sf 

Sordum: · İki bine yakın bır_ ı~san toplulu~u- ,şc13Jesi mahzeni bastı. Bu hal karşı - kc, kaza yerine koştular .. 
_ Tütün tozu sıhhate muzırdır. Bu- nun on yılda başardıgı ı~. çok sevindiri sında şaşıran, paniğe uğrayan ate~çiler Rüzgar siddetini ar ttırmış, uğulda • 

na karsı hiç ıbir tedbir alınabiliyor mn? ci. den bazıları küreklerini bıraktıkları yor, uğuldavordu. Büyük damlalar ha-
- Maa1esef şim(Hlik havır. Ciinl<:ii Fakat bir de hususi müesseselerdeki gibi, güverteye kendilerini dar attılar. Jin~e yağan yağmur, biraz :;onra. fela-

hususi maskelf'rle cahcm~k ıa7ım. Bu- }erin acıkh vaziyetini düşünüyorum. Nöbetçi zabitinln, disiplini iade, mu- ketle yarıs edercesine, güzleri ki)r eden 

k 
L. Siı:;temli bir cah~manm ilk faydaları hafaza ve atccçilerin korkusunu vatı" - bir kasırga halini alıvor, oluklarcl:-ı1 bo 

nu temin etme ~ıgiin hPmen hemen -ı • J .. 
imkanc::ız gibi. nı olsun (I'ÖrebiJen bu topluluğa, mer'i- tırmak hususundaki Q'ayretleri boşa çık şanırcasına. 7.avallı Vestris'i dö,·iıyor-

- Fabrikada çalısan işcilerden en kı yet<> qirrrıesi çok vtıkın olan İş :Kanu- tı. Zenci amelcler, deli gibi, yukarıva, du. Deniz de. durmamacasına kı barı -
demiisi kaç seneliktir? nunun goHrereif~ f:l\'daJ~,.ı ilave_ ediyo- .arık havaya fırlayarak, başlarının çare ~·or. köpüriiyor, dalgalar gemiy" ı nsaf 

_ Gec~>nlerrle rı kan bir işci tam ~ 7 rum da sosval bı: ma h luk_ ola~ ınc.-anın ,sine bakmaya koyuldt~lar. . .sızca çarpıyordu. . 
senedi,. cıllı""''1"~U. 70 t·Hc:ur V"<''"ria yanvana yasamaga alı,.tıgı gun Cum- Tulumbalarla, denı7. arasında çetın Lakin Vestris bu kndar kabaran, oy· 
işi bıra'ktJ. Rekor onda. 20 sene. ~o se- huriyet rcjiminn~. de~okrat h~mle1e~- b. ir :avaş başlam.ıştı. ~~fe.rin kim?e ka ı ·nayan denize kulak asmıyor gibh di. Ya 
ne calısanlar epey var. )e, nel~r yapıiA?ılecegıne :n .~uze} .mı- lacagı daha ~ellı dcgı ldı. Makıneler na yatarak iiçte bir zaviye te~k i ' eden 

Prllto]arıml71 ı:!'ivip sok~;;.., cıkiık. A- sali Cibali fabrıkasmda P.ordum, dıyo- durmuş oldugundan. tu1umbalar daha güvcrte. hc•·halde pek te öyle k -> ayca 

d
. rum. Kemal Tahir sür'atle iş1iyordu. Fakat biraz sonra 1 (Devamı tl inci sayfada) 

me1en:n çocuk yu •asma ı;: ıyoruz. , 



Geri geri yürüyen seyyah 
Dünyayı yaya dolaşmıya çıkanlr 

pek çoktur. Bunlar çoğaldığındanber: 

hfç ehemmiyetlerl kalmamıştır. Fak<p.t 
aralannda Adam Adamavı ısminde bi
ri vardır ki bütün Avrupayı geri geri 
3'ürüyerek dolaşmaktadır. Ve geri geri 
güzel koştuğunu idclia etmektedir. Bu 
iddiasını isbat ta etmiştir. 

Bir genç koşucu basbayağl koşrr.w;. 
o da geri geri koşmuş .. İki yüz metre 
mesafeyi koşucudan evvel koşabilM~-
tir. 

* En küçük hükUmet 
Dünyanın en küçük hükUmeti Hin

distandadır. Adı Avazardır. Nüfusu -
nun sayısı tam otuz ikidir. HükUmeti -
nin bir senelik bütçesi bizim paramız!.a 
otuz lirayı aşma.z. 

* Kr · stof Ko lo mb nerede 
doğdu 

Amcrikayı kimin keşfettiğini het" 

halde bilirsiniz. Kristof Kolombun a
dını duymuşsunuzdur. Yalnız şimdi sı

ze duymadığınız bir şey söyliyeceğim: 
Kristof Kolombun nerede doğduğunu 
doğru dürüst bilen yoktur. İtalyada ı ı; 

ve fspanyada da 14 şehir Kristof Ko -
lombun doğduğu şehir diye gösterilır. 
Ve ö ... :lkten sonnı cesedi dokuz deb 
bir mezardan başka bir mezara ta~Jn-

Hikaye: 

• 
z ra 

Bütün şehir halkı ondan korkuyor -
Iardı. Hemen her gece bir eve giriyor. 
Yükte hafif palıada ağır. ne varsa hep

sini kaldmp götürüyordiL İşin asıl ga
ribi bnsızm nasıl geldiği, nasıl gfttiği, 

na-eden geldiği, nereden gittiği belli 
oıanuyordu. En usta polisler bHe lur -
sızlık edilen evde, evin bahçesinde 
yaptıkları araştırmalarda en küçük 

bir iz bile bulamıyorlardL 

Hırsız sanki evlere havadan gi~)Or 
ve gene. geldiği gibi havaya uçuyordu. 
Onun ayağının bastığı yeri tayın et -
rnek imkfınsızdı. 

Genç bir polis bir gün mü-=lürün yu
nma girdi: 

- Müsaade ederseniz Bny müdür, 
bu hırsızı ben yakahyayı.Jit. 

- İz bırakınıyar ki.. Nasıl yakalıya
bilirsin? 

- İz bırakmadığı malum. Fakat gP
ze de görünmüyor değil ya. ar.ıyaca -
ğırn, kendisini gördüğüm ıaman he · 

·····························-························--···· 

men yakalanm. 
Polis müdürii sordtr. 

- Bu işi yapabileceğine ka!'aatin 

vax mı? . 
-Niye oJ.mamn. bu hırsızı tutmak 

ba.ynımmza borç değil mi? BU! borcu 
ödemeyi ben üzerime alıyu~ 

_ A.fe.rin: oğlum, l)u dakikadan iti • 

ba:ren serbestsin. sana başlCa i:j yok, iz 
bıraktmyan lursızı yakala geti,ır. 

Genç poliS güı1e oynrya yolaı çıktı:. 

Hll"SI7Jil! bir gece. ~ hırsızlık ettiğ;: 
mahalleye gitti Hırsız bfx kaç zaman
dıı- bu civardan hiç eksik olı:ı:ıuyo.:du. 

Her halde buralarda biı: yerde o!ac.aX 

ve- gece gene henüz soymarliğı evi~ • 

den birine glrecektl!. Genç polis geceyi: 

bekledL Gece sokaklarda dblaşt1. Hiç; 
kimseyi görmedi Sabaha karşı. evier
den birinden bir çığlık duy:dm O ta -

rafa koştu. Koştu amma neye yarar ki 

geç kalmıştı. Hırsız kaçalı epey olmuş
tu. Sabahleyin evin bahçesini dört dön-
dü, izlere baktı. Nafile, babcC\.le hiç 
bir iz yoktu. 'bekrar gece olmu§tu. Bu 

gece. daha tedbirli harelket elti. gokak-

l ları sık sık dolaşıyor, fu~~t. dohıştlğını 
1 belli. etmemek için lrendtSlilı herk~sten 
gizliyordu. Esasen onun polis olduğu-

IZ 
geldi' ki .. San'ki saatler, gün1er geçiyor. 
Hırsız bir türlü göri.imnüyoııhr. N~a ~ 
yet goründü. Arkasında f>ir toroa, pen
cereden çıkıyordu. Polis onu görür giı)r
mez seviiıdi:. Hırsız pencereden aşağı 

indi, yavaş yavaş yü:r:üdfu Arkasmdaki 
yük onun koşmasma mam oluyordu. 
PoliS oliuıca; b.unle hn:sızın üze::ine a-

-
tıldı, ve bfr anda ellerini; ay~klarım 

bağla.dt. cİz bırakınıyan fursız» yalia 
yı ele vemıiştL Polis düdüğünü çalöı 

Düdük sesini duyan; b~ polisler 
Dek~ lkoş:uşt.'ırlar. Hırsıza bak-.ifu.r 

Bu henkes .gibL bir :insandi. fferkes gi 

bi nPnm~ Y~ ayakKabılar~nın 

topuklaırına iki tane iı::i fir91 takm~tı 

. 
• 

-

Yakalıyan polis güldü: 

i - İz bıra.lbruyan hırsızın mari!etin 
öğrendik, dedi, yürüdiiğü zaman ayak 
kabılarının arka1armdalti fırçalar a 

yak izleni.ni siliyordu. Hırsıza d~ndü: 

. 
-

P. - Bak, dedi, bunu alkıl ettiğine gör 
her halde budala bir insan değilsin v 
bir şeyler icat edebilirsin... Fakat ak 
lını fena işlerde lrullanm.ı§sm, §İmd 

hapse gir, orada cezanı çek ve cezan 
çdkerken gene bir şeyler icat e.tmey 

e 

-
i 
ı 

ı 

3 dtişün. Düşün amma bundan sonr 

1 

-icat edeceğin şeyler, hırsızlık için fay 
dalı, insanlık için zararlı değil, insan ... 

lık için faydalı olsun! ........................................................ -. ... 

mıştır. ~1=:1~~~~ 

* 

nu bilen yok gibi idi. Arltasma sivil bir 
elbise giymişti. Bir aralık evler·n bi -

rinde. elinde bir cep lfunbası o~ bir 
adam gördü. Sevinç ve heyecan için -
de: Bir sını fta okuyan ikizler 

ı L_t -Buldum, dedi, ıişte orada eve yak
laştı. içeriye gir.se kaçıracaktJ. Alt kat 
pencereleri gözden geçirdi. İçlerinden 
bir..iırin. pancorıı açıktı. Pancor.a baktı. 
Dışandan açılmış olduğu be!lf idi. Hır-

- Bu vazifeyi bab:an mı ya.ptı? sız buradan girmişti. Her halde gene 

- Babam yaptı :uruna, azmemle tey-ı b~radan çıkacak~~- ~c'kledi. Bu b~kle-
zem de yardım ettıler. yış yarım saat surdu. Fakat on:ı oyie _ Güner şimdi ne söyfediğfme dik 

~~~~~~~~~~~~~~~~==~~~~~==~~~~==-==~~kat ettmmi? 
-

Va!pa-eso, Ame=da bir h~~~et ı Geçen Bilmecemizde kazananlar =:~~sen söyle Aydm .. 

olan Şiiinin ~etkezi~:r. ~uradaki rnek· Küçük okuyucularınu.u, . . . . - Söyleyim bay öğretme~ Güne 
teplcrden bınnde hıç bır memlclette CilbUlrtesi ~- sayfaaaa ge~n littnecede Junananhırm ısımlerını ya - şimdi ne söylediğiine dikkat ettin 

ı-e, 

mi 

Canlanan 

k 

ŞI 

'il e kesiniz. Kartonu tt 
iraz yukarı çıkarınıı b~ 
erine koyun uz. sonra rtı,; 

6 
y 

~ -n rcıı mu alınız, bır yu tP:'r 
1anuı başına yaklsŞW' 

anlı 
yduğunuz yılan c o 

n ı ka:ldıracaktır. 

13 pS 
Resı:ne bakın .. .A 

? 
yoksa A C hattı Illl· 

A C hattı! 
·? 

Dediniz öyle rrıı. 

cetvel ahp ölçün 
zu anlıyacaksınız. 

Jf. 

Boş kovadan P . ~ 
Boş bir kova. Fa 

roadiyen su akıyor. 
-Bu olmaz! 
DemeyiDiz olut· 

Amma nasıl oıur, 

işte onu söyliyece· 
ğim. Kova hakika ~ 
ten boştur, fak.lt 
suyun resimdeki 
bi gittiğj bir c2.!0 
boru vardır. Hakı ~ 

katte su bu cam " 
cam borudan gelir, 
biT musluğa taktırrııP 
nda kova olması ,re 
borusile cam borun\}%) 
kısım suyun teıoıete 
suyun ~ kovada~ 

eşi görülmemiş bir sınıf vardır. zarsak sayfada. diğer yazı n :resi..:ler için yer bulunanuyor. Bir iki haf- dediniz! 
Bu s.ınıfta bulunan otuz b1r tane ta- &a.dır b11 yü:aden hihuec:eH lazaııau]ann isimYerini pazartesi günleri ne~-~ ===================....,.=s::::ıı:~ 

lebede 22 si ikiz doğmuş karôesier - rediyettthlk. Bonıcla11 sonra da kazananların isimlerini muntazaman pazar- y • 
dir. M~allimler bunlardan ötek\i~rden te~ günl':'~ yazmlya karar yenlik_ Bu SlU'ef)e çocuk sayfasında yazılaı: ve e n 1 
çok zeki ve çok çalışkan olduklannı •csmıler ıçın tlaha çok ye. ka&nış olacaktır. 

söyle~ k'edirler. \...-::-::=::=:::::=:;:=:=:::::=::::::::::::::::::::::::::::=:::::::: 

rir. 

.. ~ ~.4 ............ 4 ~~·-········-················· .. ····~······· .. ·······-···· 

Bu resmi gazete
den kesiniz ve ka -
lem boyasilc ister -
seniz de sulu boya 

~-----------------, ··~--------------------------, 

eri korkutan luhç 

ile güzelce boyayı- ~~~'\' 
nız.. V e sonra bize \\ ..... ~=--.z.ı 
gönderiniz, en gü -
zel boyıyan hir ki
şjye bir İş Banka~ı tr:;:~~ 
kumbarası ve diğer ~~I'(Jt: 
yüz kişiye de ayrı ~-=-·~,··ı 

ayrı güzel hed:ye -
ler vereceğiz. Bil
mecemize on be.ş 

gün ~çinde cevap 
fakat herkes kaçnıq. kenclliıdcn baska kim- vermeniz lazımdır. Bilmece cevabı bir 

çıktığı tarihi yazmayı unutmayını~ 



SON POST .A: Sayfa 11 

• • " Ateşli Türlıigenin Tarihten sayfalar Manyak bir hapianın 

Ye ı·ıe Italya arasın- Dostluğu fedakarlığa (Bqtarafı8inciuyfada) batırdtğı gemi 
_ Umarım ki bu cami bir nice ek- ( Baştarafı 9 uncu sayfada ) 

._,_,~1 ~kı• . u•• zakere . Değer" swiz ola ve siz dahi geıesiz... yerinden oynatılncağa benzemiyordu.· 
_ (Ba!f tarah 1 inci 18yfada) -Elbet... Bütün sandnllar, şaha kalkmı~ bir vazi 

konuşnaların samimiliğinde ve iki ta- ' Yıldırım Beyazıt Emir Sultanın söz- yette idi. Çoğunun denizQ indirildiği za 
İtalya11 llatı sayfada) ı helerinin giderilmesine matuftu~. rafm bir uzlaşma arzusunda olduğun- lerindeki gizli mfuıayı sezmemişti bile. man, dalgaların tesirile uçup gidecek 

eıita setal't!tine müracaat Giornale d'İtalia gazeteaınde bır ma- da müttefiktirler. .. • Cami yapıldı ve bitti. . leri muhakkaktı. Sancak tarafında bu.-
~~bu hususta ademi kale neşreden Virginio Gayda, Roma Pöti Pariziyen, Jumal ve Ovr gazete Padişah camii görmek ve gezmek ı- lunan sandallardan ise hiç bir hayir 
tab·· ki~ beraber böy· ve Ankara arasındaki anlaşmazlıkların leri gerginlik kalmadığını, Fransanın ,çin gelmişti. Emri Sultan onu her za- beklen€mezdi. Esasen su üzerinde yü·• 

de ila\·e ::rv~ Il'lÜmk.ü~ ola- mesu:iyetini ctahrikiitçı ecnebi pro~ · hukuk siperini bırakarak siyasi sahada .manki gibi saygı ile karşıladı. zer gibi duran bu sanda1lar, ufak bir 
ile acınıa 1 er. gandasına• yüklemektedir. Muharrır, müuı.kereye başladığını. bizim de Lüb Eser pek güzeldi. hareketle param parça olacaklardı. İst! 

22 ~orıtt- arasındaki yeni nasıl bugün İtalya, İspanya toprak_lan nan hariç olmak üzere yalnız Suriye • . Yıldırım Beyazıt Emir Sultanın mem fade edilecek olan yalnız tahlisiye san 
ı.., f.A. • .\) lllalar hakkında bir taarruz fikri beslernıyor Sancak federasyonu veyahut derhal tat nun olduğunu ağzından duymak isti • dalları_ Yolculardan hiç biri de bunla 
~~ ıl~ ~~li'a;cıs Ajansı bH sa, Türkiye hakkmd~ da hi! bir taar- bikına geçilecek tam bir muhtariyet is yordu. Bunun için ona sordu: ra nereden binileccğini bilmiyordu. 
~fa ~rkiye arasında ni% niyeti beslemenuş oldugunu yaza tediğimizi, Fransanın bunlara yanaş • - Nasıl buldun? Bir eksiği yoktm cÇocuklar ve kadınlar, ilk ... » emri 

~liYen· aliyet hüküm sür- rak diyor ki: mıyarak idari, iktısadi, kültürel, hattA ;ya?.- yanlı~ anlaşıldı. Bu emir, ilkönce ka• 
ll.ag;p nı. RGrna büyük el- cEğcr Türkiye anla~mak arz.usu iz - bir askeri muhtariyetten ileri geçeme- • - Çok güzeldir, Padişahım. Lakin dınlarla çocukların sandala binmelerl 

' ~talyanın Montrö har ederse İtalya da bu arzuyu mem· diğini yazıyor1ar. }lüyük bir eksiği vardır ki acaba söy- icap ettiğini, sonra da erkeklerin gire 
~nı c· ı~tiraki hakkında nuniyetle karşılar.• Türkiyenin Sariyede nüfuzu )ersem gücenir misiniz diye nice za - bileceklerini ifade eder. Halbuki o ham 

buı ıano ile rnüteaddit İtalya Ai.rikada meşgul iken Avtu Pöti Jurnal, Eden, Litvinof, Antones mandır düşünürüm. ·le kadınlarla, çocukların birinci tabii· 
l!ıtıb~llştur. İtalyanın pa devletleri ile Iş birliğinde ~u!un • ko ve Puriç'in bizi yola getirmeğe ça· . Padi§ah durakladı ve düşündü. siye sandalına binip açılmaları, §Cklin•, 

L_' ltan~el. addolunrnakt:ı maktan tmtina ettiği bir sırada unza .e- lışacaklarını yazarak diyor ki: Hiç bir eksik göremiyordu. de anlaşıldı. ' 
--·~egil\i Cıanonun Rüştü dilmiş olan Mon.trö mubvelena:mesı ~ cDelbas ile Viyco Türkiye ile de- • Emir Sultan sözünü şöyle bitirdi: , Teşkilatsızlık bütün korkunçluğu ile 
2z haber vermekte- ni mevzuu bahseden Virginia Gayda di vamlı bir mukarenet :ıaruretini anlamı · - Eğer anı da yaptırsanı.z arzunma ~ıntıyordu. Sandallardan biri daha ın,. · 

(lı-A.) _ yor ki: şa benziyorlar. Türklerin Suriyedeki pek uygun olurdu. dirilirken kapaklandı. 
lı\..ha~r al Ilavas Ajansı bil cftalyanın~ Montr6 mukavelename. : niifuz.u da bizi uysallığa sevkedecek ma Yıldırım daha çok p.:jl.l"DU§tı. • Gittikçe meyillenen güvertede kah • 
~ • .ı~n ı:nahafilin söy- sinin Türkiye hakkındaki ah~imına ıti hlyettedir. Ancak Fransadan, İngilte- - Bu kusur nedir? .rarnanlık ile kancıklık bütün hamaset 

ile t diplomatik yol- raz etmesine hiçbir sebep mev~t d: reyi hatta Cenevrede gazetecilerin ih- • Diye sordu. .. . ve korkunçluğiyle şaheser oyununu oy, 
~an taıYa arasında mü- ğildir. Bugün varlyet d~~tır. Mıl- sas ~ylediği gibi Sancağa i.stı1tlal veril- , Emir Sultan sahiden çok ~ühim ve ,nadı. Vazifesi başında bulunmaktan ia 
oı!-~tnektedir. Bu mü· letler Cemiyetinin artık ~ar_nanı geç · mesinin ~arkt Akdenizde lrnvvet mü- ciddi birşey söyler gibi tok bır sesle §U tinkfif edenler, bulundu. Karılar koca• 

.,._.ua_ .. 'rur\ _ l harbi ~a!m!da miştir. Bu yakmla~ •. tngpız ı:~ Fran· vazenesini bozar sayacak olan İtalyayı cevabı verdi: . larmdan ayrılmayı reddettiler. Çocuk-
talyan anlaşmaz- su siyasetierinin Türkiye uzemı~e yap gayri memnun edecek şeyler iste.ne - _Dört köşesine dört meyhane ıster. )ar, analarının eteklerine yapıştılar. 

le Atasın ~aksadına matuf - tıkları iddia edilen tesire k~rşı. ~ır İtal mez.. .Ta ki sizin ve meclisinize devaıı: eden Borulardan biri patladı ve tekneye 
"'altkur ene~~e dönü~ünde yan mukabclesi telakki edılebıhr. ~o- ~akat hatırlamah ki a~li ~Tür yakinlerinizin de sık sık gelmenıze ba- daha fazla su dalmaya başladı. Kömür 

et~ ıhtirncıı bari· ma Sancak hakkındaki Fransız • Turk kiyenin doalağa ı.:a fedakB.rbkJara hane olsun. . _ . mahzenlerinden biri daha akur dalga-
22, • ~ anlaşmazlığını alfıka ile takip etmiş - değer.. ' Yıldırım Beyazıdın önce görlerı bu- lara dayanamıyarak çöktü. Geminin ha 

(1\.ı\.) _ F.r lllillakatı tir.• Kim ba! eğecek ? yüdü ve kaşları birer yay gibi kıvrıl- mulesi, bir yandan öbür yana sürük-. 
l' avas Ajansı bil Tı ibuna gazetesi de diyor ki: Paris, 22 Anadolu Ajansının husus! dı. Hayret~e kanşık bir kız~k du- Jene sürüklenc, geminin müvazenesinf 
~bit Jnab· cTürk - İtalyan mfinasebetlerin~n s.a muhabiri bildiriyor: yuyordu. Fakat Emir Sultan hıç ora1ar bir kat daha bozuyordu. 

ll.üşt.. ıyet almamış ol labı, biraz da İtalya tarafından Turki- Lö Jur, dünkü konuşmaların netice· .da değildi. İstifade edilebilen kayıklar denize in 
~Aras ile Kont CL yenin İskenderun dın·asına karŞI bes- siz kaldığını ve Milletler Cemiyetinin Padişab bir an düşündü. Yıllardan dirildi. Bununın beraber, bu mah~erde, 

ka~; Pek Yakın adde- lediği sempatiden doğmuştur. İt~lyan· daha bir imtihan geçireceğini yazarak: ileri yaşadığı zevk ve ilitirasla dol~ ha cesetler dalgalarla birlikte inip çıkı .. 
~Şlnanın üç dört Yunan ve İtalyan • Yugoslav mu.nase: eKim baş eğecek, Türkiye mi, Fransa yatın hatıralannı bir yıldırım hızıYle yor, sahi.p~iz kollar suyu dövüyor, hay .. 

~cağı ŞJ~_alinde bir ~e- bellerinin de salaha doğru gittikl~ı mı, Cenevre mi?• diyor. .kafasından geçirdi. lnnnak ıçın açılan dudaklar, ağızlar1 'i 1 SOylenmektcdir. söylenmektedir. Bu ise son İtaly~n: In Senbris Jurnal'de, Cemiyetten çeki· ve hocaya hak verdi. en ufacık bir dalga ile ebediyen kapa-
. ' t~lyanın Montrö giliz anlaşması havası içinde Turkıye- lip çekilmıyeceğimizi sorarak, Rusya _ Doğru söylersin! Ukin buna ar- ,nıyor, kilitleniyordu. 

sYaser ıştirakini lernin c de umumi bir Akdeniz paktmın yapıl- ve İngiltere ile dostluğumuzdan bahse- 'tık lüzum olrnıyacak, çünkü .. yaph~la· . Sandallardan bazıları kaza yerinden 
~k~11'i.ı Türk süp- ması ümidini uyandırabilir.• diyor ve bundan dolayı buna ihtimal ,nma pişman1ık getirdim. Soz venyo- uzaklaşabildL Telsiz memuru, daha ha-
ı:ı._l ~.... f} vermiyerek diyor ki: .rum ve buna önce Allah ve sonra da la yerinde, deniz mahkemesinde idam 

anlaşma Ümitleri zayi JYOY t cMi.lletler Cemiyeti karariyle ancak .sen şahit ol! )arı okunan mahkumlarm son fcryat-t Suriyeye karşı son taahhüdümüzden . Yıldırım Beyazıt işte ondan sonra }arını, noktalar, çizgilerle havaya yay· 
e'llas ardan da netice çıkmadi sıyrılabiliriz. Türkler Suriyece şayanı hayatını daha düzgün bir şekle soktu; malda devam ediyordu. 
1 \nci s . , . ·kabul garantilerle iktifn etmezlerse an devlet işlerlle daha yakından meşgul Telsiz memuru, son dakikaya kadar 

olarak a) fada) sında yapılan müzakerelerde hiç oır laşma imkansızdır.» olmağa ba~larnıştı. Eğer böyle yapma· imdat işaretini verdi, gemi suların de-
tela.niit ele alındığı ve terakki kaydedilmemiştir. Akşam gazeteleri konuşmalann u · saydı belki bundan !birkaç yıl sonra rinlilclerine gömü'ünceye kadar, hissiz 

~lıtıiYeti ".e e.tnniycti koru-ı Hey' etimiz yeni talimat istedi mulan neticeyi vcnnediğini yazıyor - J 396 da o1an meşhur Nikbolu harbini parmakları önündeki manivelaya bastı .. 
\l n ıcapları dahilinde Brüksel 22 (Radyo) - Sancak me lar. 'kazanarnnz; Türk devleti daha o za • bastı. 

\1 Yandırdığı nı anbt-1 selesine dair Fransanın tekliflerini tet- Entransijan diyor ki: ·~~kl~ geri- man Avrupadan Asyaya atılını~ olur-
ekıle b .. kik ede.n Türk hey'eti, Ankaradan ye- lememeğe çok azmetmış gorunuyorl~. du. 

Turan Can ~i~ ıe ugun öğ eden son- ni talimat istemiştir. İstiklal tezini kuvvetle muhafaza edı· 
ttltıt ç ~akte kadar Ce- Yu osla anm tavusul t~ebbüsleri yorlaı:: Biz Fra~~r, anlaşm.a a~~mu 

frıaluınatı t tkik ı g vy 2') (Rad ) -Ce ed za ragmen Surıyenın tamamıyelını k~ Orta oyununun tarihi 
,. e ey e· Belgrad_ -. Y?. ~:vr .. e ruyan teklifimizden hiç bir zaman ilı:_rı 
~~ ~e,..ı:~ bulunan Turkıye ~a~cıye Vekılı Ruş- geçmedik. Bu devrede de uyuşulacaga (Baştarafa 6 mcı sayfada) 
~ (A A. 'lU6I Malumat tü Aras bugün Litvınof ve Delbo la be . kendilerini gösteriyorlardı. Hatta bir 

~~~'·-:- Anadolu c:ı- müteaddit tema~ lar yapmıştır. nzemıyor. Tavsiyeler defasında Beykozdaki : okat .. k~şkü ... 
~lle lll h ır.ı b:ldiriyor: ı Konsey toplantısına iştirak eden Pari SU\·ar, cemiyetin karar verme- nün bahçesinde, hus~sı ~e ~~~~k bır 
~r~tı~ telıf hey' eti mu- Yugoslavyanın Paris Elçisi Puriç de ge- sini meşkuk görüyor. Ve meselenin bir tenezzüh aleminde pışekar kuçuk ls -
k lelllaala llleSelemiz hak- rek Rüştü Aras, gerek Delbosla gö- daha talik. edileceğini yaz:yor .. w • mail ile yeni oynamJya başlamış~ olan 
0tıse · r devam etm" t" ·· ·· Sancak ihtilafmın halli için Tan muhabiri Sandler ıle dıger dıp· Kavuklu Ali, bu genç ve heveskar ta· 

ı:- · Yın !!i rr. ruşmuş ve kl h · 1 T 
'-'aae:rı h nı~narnesinin 5011 azami gayret sarfetmiştir. lamatların çalıştı arını ve e .e~mı • kımla karşılaştı ve pişekar smaı ın 

tde {lı Çetin rnü:zake- Fransız o~ zetelerine göre, Türkiye yetli konuşmalan yazarakl bu ıçtım~ha tavsiyesile her iki takımın seçme oyun-
tt~ı· tı ou r:r • h" b" nihai karara varı amaması ı - . I .. 1 k .. k b" ı ha}} l'lleselede her- ·• Fransa arasında bır ania.şmaya va- ıç .ır t 'kd" d l. d cu ları bır eştırı ere muştere ır o • 

e v . ııe . timalınden ve bu a ır e J\Onsey e a- . d" 'd" 
ij. d arabılmek için rılması gec.ikecektır. ı 1 • ·· k ~la-rın bertaraf edilmesi • yun verıl ı ı ı. 
ılıtı}'aç ~> ... ~ha bir kaç gün lngı"ltere Hariciye Nazınnm faaliyeti ~nı dmun.a. aıu··zumundan bahsedivor. Daha sonraları bu heveskarların he-

.. '
0 tul.. nın erpışı · ~ · 1 d'l 1 k k \ıi:\ltıku i u~or. j Paris ?2 (Radyo) - Cenevreden Suriye milJiyetperverlen Cenevrede men hepsı, ev en ı e~, ço ~ ço~u ~· 

,;<ıriye:n ç__tı~aında muh- bildirildiğine göre Ingiliz Hariciye Na· Cenevre, 22 (A.A._) .- _A~a~olu Ajan lhibi oldular, asıl vazıfelerınde ~ılerledı-
~~l'h- Roruşrrıü!ltür Ed n Sancak meselesi etrafında sının hususi muhabırı bıldırıyor: ler ve bu suretle orta oyunculugunu ta-
<.~ -·-. kÖ " · zırı e • · d ·· kk k k 1 ' d lı 0~.. te "Yll%iyet T ·· k F nsız noktai nazarlannı te· Suriye millicilerın en mure ·ep a- 1 ma men bı ra tı ar: me) .... 1 " a tama -

·~· 0 Yter) ur ve ra b gel · t" H l · k k ld ·c:ı· lti>'e - Cen d ı·f · · he iki taraf nezdinde teşeb~ Iabalık biT heyet uraya mış ır. e mile Kavuklu A inın ta ımına a ı ı ı 
~ l'la~1 1 evre e ı ıçın, r . k ec:elesi hakkmda Mil· · ·ı · b 
d tl, 'bu .. 1 arı, kon se i ., büsler •apmakta ve tavassut etmekte- yetın Sanca m . . . ki benim Alı ı e tanışma m ışte u sıra· 
~........ R\ltı de h .. Y ~ • ) !etler Cemiyeti Baş kıtabetıne bır muh I d dı Ben daha o zamanlardan an· 

..... 
1 tt · ususı mu- dır. ~· bildiriliyor. Hevet azası- ar a r. . . . . b" 

ll'ı~e) llıı~lerdir "'-'L-- L'-:nof .. 1 .. kab tıra verecegı 1 .. 1-k f lamıııı.tım kı (Alı) ılerıde çok yaman ır 
.. ~•i . uewue - h ... • mu a b" kısmı şapka ı ve sıvı ıya ette, " Al' al 
\j~tl-' ~hafınd nın ır 1 ket k r t• 1 • kavuklu olacaktır. ı. sonr arı ger -

"'<U\ıı .. a yapılan Paris 22 (Fransız radyosu)- Fran diğer kısmı da mem c ıya e ı 0 a b" k ki ld Fak.,.t 
" gorü D Ib b 1 "d" çekten yaman ır avu u o u. .... t~ nmemektf!· sız harici ye nazın e os ugün öğ e rak <'ntarilı ır. .. .. . . , d h· b' d 

~altt r~ taliki ve hat· emeğini Litvinofla yemi tir. lki nazır Bu heyetin başında Durzu Şekıp As- ne yazık kı orta O}.unu~ a ıç ır .e-
dıvanın ı·· Y l Sa k l 1 . 1 b lunmaktadır. ği"iklik yapamadı; hatta o, nuh nebı • 

'"~ t:'r.ıı.. a tevuıı bilhassa spanyad. veA nlca dmes~ e ebr~- 8~ ,1~ Jl"riciye Nazırı T<'vfik Riiştü de~l kalma, orta oyunu repertuvarına 
""lltı~ • görü"müşler ır. ra ann a tam ır .. c .. 1 .. -· t- . . b" .. · kl' ttı nı Y _ Aras a goruş u kendiliğınden yenı ır suıe e ıyeme ~ 

a- fikir birliği oldugu anlaşılmıştır. 22 (AA) - Cenevrede bu 

d Varşova. · · di 
Q ·•· k T" rkivc delenesi Rü~tii A- · ~ . 

* Kaptan Carey kendi fikirle1.le ~ş-
başa güYertede duruyordu. \ ıcdanıll• 
kars; karşıya bulunuyord~. Ağzıı:dan 
bo;k bir ses çıktı. Son sözl.erini soylu 
yordu: ,., 

- Allahım. Allahım.. Beni bu fela
ketten dolayı itharn edemezler ... 

Vcstris yana yattıkça yattı. Güverte 
denizle bir olmu~tu, artık.. ve b rd n 
bire knpaklanarak, köpek balıklarınını 
yüz.diiğli derinliklere daldı ve ebediyen 
kayboldu. 

* İmdat işaretini vaktinde vermE-mek 
.suçiyle itharn edilen Kaptan Carey, ge- · 
misile birlikte sulara gömülmü~tü. ı 

Gemide bulunan 112 masum insnn 
da manvnk kaptanm uğuruna kurban 

~i!f!lJ~t!.. . . ... - --·--
Hallralar 

( Hastarafı 6 ıncı sayfada) 
Çiscliy~n yağmur altında epeyce. ~Ü· 

ri.idi.ik1mı sonra bir küçük bahçe ıçm• 
de'ki eve vardık. Ali Nacl kıla\·uzluk e· 
diyordu. Çiiııkü içimizde Yakubun c • 
vini henüz ondan başka bilen yoktu. 
Bizden evvelki üstatlarla tanışmakta 
artık o hepimizden evvel davranıyor • 
du. Dehşetli sokulgan ve zeki id. Ni· 
tekim gazcteciliğe, muhabirliğe, re ,. 
port::ıj yapınağa jstidadı da bu ~c.ık .. 

.. ı··ı·· · ·· den daha 0 zaman sez le gaz u ugun 
bilirdi. 

(Arkası var) Osznd Bulgar Başveki:i Belgrada ltınan Bec · u d 1 .0 M • Me!ela o eskı (Yazıcı) oyununun lltQt a "d" ras ve Letonya ): ~gdesıl u.ntGers. ve verine bir (Şair) bir (Avukat) yahut Konuşma 
gl ıyor D t ·o avan mec ısı e egesı reıser • b" (D k ) b" 

• an zı:: v.. ~ (Sihirbaz) ın yerine ır 0 tor ır (B tarafı 3 iincü sayfada) 
._d!!ıd Belgrat, 22 (A.A.) - Bulgar Başve- ile göruşmuştur. ~ Manyatızmacı) veya (gözlemecinin) ~ Mnş d ·yet için bundan bü"·ük' "' a . . d ı ·ı b.. N \ (S c::ı•rız. e enı J -in Yeraltı kili Köseivanın zıyaretı o ayısı e u- .. ~an' alkar Pl!res yerine bır (Pastacı) yahud da an - pvUik mi olur? Kitap, yazı kalkıyot-

<~t..~ı.}it ediyorlar yük. ~azırlıklar yapılmıştır. Bulgar Baş B ··n gömiiliigor dıklı) nın yerine bi_r (M~t.res H~yatı) muymuş? Hani o günler!. Gözlerhn:iJ 
l<ia - ~amin p t vekılı, burada Bulga: - Yugos1av ebe- Ugll 1 • . f d koyamadı. Ne diyelım, bızım eskı ah -1 vorulm::ıi·tnn kurtulur, hem de sözü 
)~l'a.t~daki ~iko~ os di dostluk misak•nı ımzalıyacaktır. (Başta~fıkr ıncı A:~ :. ~>. b'l bap yakındcı. iyi olur da, inşallah has- d ... h::ı kolaylıkla, daha iyi &nlanz. Keş-

lhhangarları ~ ya Papanın hastalığı ağırlaştı Kendisin~ e ıykek~'la ı e ı ıyı ı eln tan;den turp gibi çıkarsa belki bundan ke ~1[. Gc-orges Duhamel dövünmes·n-
ır...._· uo- ınsa hhi b"' ""k bır teve u ve cesaret e 

1 .... "l\r gu Akdenizin Roma, 22 (A.A.) - Papanın sı ve uyu b "Tk sonra onları da yapari de haklı o sa ... 
~ ~ttl~ti için sbıl.te vaz.iyeti ağırlaşmıştır. bekliyen Nevres, --~ ~uka a~tta .~e~~~~- Osman Cemal Kayg•h ---·-----
2 ~~ U1 O} b. . . çok sevdıgı 1 a acıga gomu - ·-···-·-·········-·-····················· .. ·······..... .Japon mecHsi Ooo litasın an bu pı:og- Tarsusta ma yaztml zesı~ı~. dow• . de söylemişti. miştir. -

b ttı.. a !nal ol k ") T <) ınesını ıste ıgını b 1 N · b b h "~" k"o 22 (A A ) Dı'yet mnclisinin ·~"t""'cuuu aca Tarsus (Hususı - arsusta •> ayrı N . ""lümünü vasiyetini ve Bu iti "'a evresın u sa a saat ı' .• • · -
"h olacaktır f d b" evresın ° ' ' k d C h d k ld 1 fe-lu resmen yal~n1 anmıştır. ~ .ıa ~"ked . komisyon tara ın an ına yazımma . . . yerine getirilemediğini do uz a erra p:ışa an a ırı an ce- ...................... _ ..... ···························-

\. ~.,~/1a Itıb..... en boru baslnnılmıştır. Her komisyon dört kişi- vasıyetının d ··~ nen Muhittin nazesi bu satırların intişarı anında Ya~ vesile ile sayısı hayli bol olan kadirşi-
IJır 1 ... c.... ••S adasının ' . · · HSon Posta)> an ogre ·· d" 1 1 ki b" · · · d h k 

~~;tır .. ~.,ş eheın . t" den mürekkebtir. Kasabadakı yazım ışı Ü .. d ~ diledig-·i ;,•ere gömüle- 1t"acığa yaklaşmak uzere ır. nas ı arına ır yenısını a ~ atınıf 
"" d~l. - mıye ı . stun ag onun J • } • • 0 .. d w b h · b ' 

.... l<l tebari" t bittikten son'ra köy bınalarının yazrmı· 1 • . • d"" "cap eden emirleri ver- ValJ Mu ııtrın stun ag u .ızın. uıunuyor. 
'7. e - hi meSı rçın un ı 

na ba,Janacakhr. 
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Topkapi klübünün protestosu AMA TÖRLERINE 

ıs İkinci Kinun 1937 den 
itibaren İsti.k181 caddesinde 
479 No. (Eski Hayden ma
ğazasında) teşhir etmekte 
olduğumuz eşyalan kat'i su 
rette elden çıkannak ve 
mezkur mahalli kapataca • 
ğıınızdan sayın müşteri • 
lerimizin nazan dikkatleri· 
ni celbederiz. 

Jltlahrumiyef içinde /edakiırlıkla çalışan Topkapılılar, 
kendi yetiştirdik/eri oyuncuları büyük klüp/erin 

ayarimalarını doğru bulmuyorlar 
Topkapı Spor klübü Umumt Klltipll~lıı-ı receye çılcarmı~ görmekle cldden iftihar ve 

:i en: §Cref duymuştur. 
Luks olmıyan fakat manevi ve şerefli bh Çevremizden yetiştlrdl~miz gençleri nıa-

maziye sahip olun bir semtln spor klübüntin nen ve maddeten yükselml~ ve memleket 
Işlerini tedvlr eden hey'etimiz aşaCırlaki teb
liği bUtun samirniyetle ilim etmeyi kendine 
bir vazife blllr: 

sporunun amatör teşkllii.tımızın ilerl surın
rında yer almış görmekle cidden sevinecek 

DİREKTÖRL'ÜK 

ve ittihar duyacak bir klübüz. Bu glbl hftdl- ~~------•••••••• 
Klubümüz bir semt çocuğunu muhUlne. selerde gençlerimizin giyeceği formanın ren-

Fevkalade Fırsat 
Arsa MUzayedesl 

mensup olduCu cemiyete. yurduna faydalı gl bizim Için pek tfıll derecede Jmlır. 
bir unsur haline getirmek ve kısa tabirile 
centilmen bir sporcu haline koymak lçln se
nelerce cesurone emek verir. Bu enıe~ln 

nınhsulü olan sportmenl kendi evlfıdı gibi 
telakki ve blmo.ye etmekle mukeller oldıı~u-
nu dn müdrlkUr. 

Son zamanlarda bugün Ismini ta::r~hP lü

tuın gormedtğimlz birinci sınıf bir klüp lc!a

recllerl vasıtasUe futbol kısmmda te
mayiiz etmiş çocultlarımızdan bazıları Ue 
husıısi temaslar yaptı~ ve gençlerı cı.zip 

Bunun içindir ki bol vesalt ve malzemeye 
yüksek ve kudretu idareye rağmen \nzzat 
idmancı yetiştirmeylp de blz ve blzlm gtbı 

feragatıe çalışan camialan kendileri için ö
tedenbert birer depo ve fidanlık telflkkl eden 
klüp ldarelerinln Hizumunda en kısa yo!dan 
do~rudan doğruya klübümüz idaresine b:l4 

vurmalarının hem kendi klüpleri hem b!7hn 
klüplerimiz ve hem öe betahsLs sportif ah
lAk ve karakterleri henüz taazzuv ve tekA
nıül devresinde olan genç sporcular için hagörünen valdlerile ana klUbünden ayırıp 
yırlı olacağını beyan eder ve bu mürncaallakendi klüplerine almaya çalıştıklarını r.&.ber 
rın tamamile hüsnü kabul göreceifni ~ın:dı

aldık. İşin mahlyetlnt tahkt.k ve tamlk et-

Nişantaşında Rumeli caddesinde 2 
ila ı 6 sayılı elyevm Tenis mahallinin 
Beyoğlu Sulh Dikimliğince şuyuun iza 
lesi zımnında aÇık artınnaya konulmuş 
olduğundan 25/1/1937 tarihine müsa· 
dif Pazartesi günü saat 14-16 ya kadar 
Beyoğlu Sulh Mahkemesi Başkatipliği 
marifetile satılacaktır. İşbu fırsattan 
istifade etmek veya fazla malfunat al· 
nıak isteyenler Beyoğlunda Tokatliyan 

den Hive eylerlz. arkasında Topçular sokağında Sulh Ltik. Filvakl işin do~ru oldu~unu ve hattA a- • 
Aksi ekilde hareket yani tahakkuk ede Mahkemeleri Bas.kitıpligı· ·ne müracaat cıltlı safhalan bulunduğunu yakinen öğren- · ş - ,. ... 

dik. cek veya ederniyecek bir takım menau ve ~r.!~.~-~!.~~.!!~?..~!!!!!!!~: .................. ·-··-
ınevald Ue - tabiri mahsusla - sporcu a- ll sevaı.. birlik d~ nl\.k Parasız, yardımsız, pek noksan vesı~it!e telakki ed en a • uze , 

re fakat hakiki sportmenlik ruhlle ıne!jtiU yartmak taldpcl 1'8 talipler için uzun zahmet lnzibat ve disiplin hislerini zaafa ug. 
olarak çalışan ve muhltlnl bu u~urda hanr- ve yorgunlukları tcap etUrece~l glbl kayna- ratır. Diğer taraftan bir klübü habersizce 
lıyan idaremiz kendi çocuklarım büyük ve ~ı amatörlük olan ve başımızın bağlı bulun~ kendi elemanlarından mahrum bırakmak gt
':ı:engln görünen ve en kuvvetli maddi •:esalt du~u Türk Spor Kurumunun manen dayan- bl ciheUerin ehemmiyett 1se yukandakl arıa 
.ve malzerneye mallk bulunan herhang! bir dığı ana prensipleri sarsar. Gençlikte kuvvet hatlar yanında solda sıfır kalır. AlrLkadnrıa-
klübtın tamah, ve gıpta naz:ı.rını çekecek de- bulması en büyük mefkftre ol&.rak ra derin saygılar. 

KANZUK NEZLE ve ÖKS0R0K PASTILLERi 

INGILIZ KANZUK 

1 • PASTiL ANTiSEPTiK 

KANZUK 
Boğaz ve Akciğer nahiyelerini temızler. 
Ses kısıkhğını açar. Teneffüs yolu ile geçen 
bütün hastalıklardan korur. Yeşil renkli 
pastillerdir. 

2 • PASTIL LEON 

KANZUK 
Kodein ve ·ı olü Balsamı ile hazırlanmı~ 
öksürük pastilleridir. Lezzeti litif ve tesiri 
katidir. Penbe renkli p~tstillerdir. 

KANZUK markasma dikkat 

ECZANESI : BEYOGLU - lST AN BUL 

SATIŞ 
İstanbul Dördüncü İcra 

Me m url 
23039 Ikraz numaraaile Tevfik tarafından borÇ :;: 

mukabilinde Vakıf Paralar idaresine birinci dererı·• 
tamamına yeminli üç ehli vukuf tarafından (81.00) 1~ 
edilmiş olan Kadıköyünde İbrahimağa mahallesınde 1~ yeni Alibaba sokağında eski dört kere 1 mükerrer ııı• 
numaralarla murakkam sağ ve sol tarafı Halime H· e "" 
merhum Mehmet B. vereseleri arazisi ve Şakir Efi,;ut 
Ef. vereseleri köşkü, cephesi Alibaba yoluyle ına 
hap ahır ve iki hap hanenin tamamı açık arttırınaYI 

Evsafı Umumiyesi : dJ ~ 
4 No. lu Ev : Zemin kat: Merdivenden çıkıldık :,; 

· d 'k' od · · k · · b' kil k siıııaJl • rın e ı ı a, zemını ırmızı çı m ır er, ar o 
bir beli altı bodrum. 0~ .-

Birinci kat: Bir sofa üzerinde biri yüklü ilÇ 

ibarettir. Bina kirgirdir. osrl' 
2 No. lu ev: Karoaiııran papuçluk, bir koridor 

bir mutbak, bir belA. . ,of~ 

Bitinci kat: Ayn bir kapı ile kullanılır ve bır el" 
camekin bölme dört oda, bir hamam mahalli, bir b 

İkinci kat : Bir çab arası, bir balkon. 

Elektrik tesisatı her iki binada vardır. Su vardır• ~ 
Müştemilit: Üç ahır bir buzağ ahın, iki yanaşıııa tir 

kuyusu, tulumbalı kuyu, aşılı muhtelif meyva ağaçl• 
sair meyva ağaçları vardır. 

Umum Mesahası: Yapılan mesaba ile 5260 ıııett' 
Bundan 85 metre murabbaı 2 No. lu hane, 85 metre 
hane, 25 metre murabbaı 2 No. lu hane ittisalinde 
murabbaı aliır ve mliftemilah olan mezkur ına• 
hanenin tamamı açık artbrmaya konmu~ olup 
tarihinden itibaren dairemizde herkes tarafında;4 deli, 
15/3/937 tarihine milsadif Pazartesi günü saat ı,ecıeP 
dairemizde açık arthrma ile satılacakbr. Arttır~~ eD ~ 
kıymetinin yüzde yetmiş beşini bulmadığı takdır e il"; 

7 'h'ne lll _s taahhüdü baki kalmak üzere 30 1 3 /93 tarı 1 j]dılc;a 
saat 14 den 16 ya kadar dairemizde yapılacak ola_n •• _ .... '"-· 

h k ti · ot. 75 ını 
gayrimenkul gene ·mu arnmen ıyme nın ' 0

v kdirde 
en son arttırana ihale edilecek ve b~madıgı ta ktır• 
kanun hükümlerine tevfikan satışı gen bırakılaca pef 
hammen kıymetinin yüzde yedi buçulu nis~eti.nde 
Milli bir Bankanın teminat mektubunu hamıl diyef' 
Müterakim vergiler ile vakıf icaresi ve Bel.e 
ve tanzifat rüsumu sahş bedelinden tenzll e lfl' 
bedeli müşteriye aittir. 2004 numaralı ler~ v ı,.a 
(126) ncı maddesinin dördüncü fıkrasına tevfıkaJI t' 
üzerinde ipotekli alacakWar ile diğer alakadaraJ1111ife 

sahiplerinin bu. ~aklanı_ıı. ve hususile .fai~ ve ın.as~~e 
lannı, ilin tarıhınden ıübaren (20) yırmı ~ !ç i}e 
lerile bildirmeleri, aksi halde hakları tapu sıciller 'betl' 
satış bedelinin payiaşmasından hariç kalacakları cı ıeri tl 
işbu maddenin ınezk\ır hkrasma göre hareket etıJ:.e ,.;1' 
mal\ımat almak isteyenlerin 934/2367 dosya nuınar 

~::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==~~~~~~~~==~~~~~~~::~~~~~~~:;: ·~~i "S p 29 genç kadın baıtını arkaya atmıR, siyah tebessüm kıvrılmıııtı. Ellerini genç k•- diyordu. Nihayet 
1 

on osta., mn Edebi Tefrikasl: T T T d . b' nefeS 

ilin olunur. {424) 

göz bebekleri keskin iki çizgi gibi kay- dının yastıklarına dayıyarak onun Ü· gibi erın ır 
ı k d baktı. Hafif ı~ığın bolarak, gözl~i yarım ara ı , d urma - zerine doğru eğildi, yavaşca sor u: 

dan asabi, tiz kahkahalar la gülüyor • - Fakat bu nefret niçin~ çük topariaklar 
d .. .. acılarılll 

du. Selim Naci de ayağa kalkmış, Sır- Seza boğuk bir sesle: uşen goz Y T 

rı Ni had ın yüzü birdenbire değişmişti. - Niçin mi) dedi .. niçin mi, bunu ile alarak yavaşc.a 
Gözleri korkulu bir mana alarak genç bana mı soruyorsun .. çekil, çekil ya ~ - Beni affedıfl e 

I . .. 1 miye rı 
- Ne bileyim ben, dedi. Az kaldıısıktı. O bu dakikayı mahsus hazırla • kadına ((Seza, Seza)) diye, .seslendi. nımdan.. :ı: s~z: ;:i ~iliY0rıJ..,-

Ayşenin size <cbabaı) demesine kızdığı- mış, her şeyi anlamak için bu bahsi aç- Fakat onun vücudünün bırdenbire -Fakat Seza.. ya 
nıııı zannedecektJm. Hem benim ne mıştı. Ve içindeki şüphe iki erkeğin al- gevşiyerek koltuğa gömüldüğünü, kah Genç kadın, onun gözlerinin içine meye ,sual sor~l ydi 
'güzel bir fikrim var biliyor musunuz~ dığı şüpheli tavır yüzünden büsbütün kahalarının kesilip, başının omuzuna bakarak arka arkaya söylemeye başla- gidin doktor.. 

11 

Sırrı Nihat birdenbire canlanmıcıtı. ko"klecım'ış fakat gene de tam bir ka. • düştüğünü ıörünce, yüzü heyecandan. mıştı. mak istiyor_u_:n· "' 
T • k k Id b Id d · Sırrı Nihaa ya Selim Nacinin dudaklarında garip bir rar verememı'stı·. Bu her şeyi tamamıle ızarara : ((Al .. Bayı '• ayı ı .. )) ı- S b. 1 K" ba - us, sus .. sen ır ya ancısın. u- lerini çekip, doğrtJ 14 gülüm.sem. e belirerek uzattığı tabaka - anlıyamamazl.ık onu bitiriyor .•. içinde ye, ğırdı. çü k kızı niçin getirdin~. Ondan evvel bak d E1/"'e • 

d b 1 k d b * ıyor u. ..tl· an ır sıgara a ara sor u: kıncı, bütün sinirlerini yay gı ı geren S k d' Id' W. k l Selim Naci ile gizli gizli konuştukların gibi bir hareket yad~-
- Nedir 0 bakalım)· bir fırtına yaratıyordu. Göğsünden fer dezab len dın~ ge ı~~ zd~~aŞn karyo a- ne idi~ Hep gizli şeyler değil mi~ Hep "·ı ı. 
S b ık k d ı ı sın a u un ugunu gor u. aş ın ta'l- . ı· I gene üzerine egı dıııııt 

eza . a. on. un . apısın an ayrı mış yad mı, kahkaha mı ne olduğunu an ı- k . l gız ı -yer 1 d G ka 
ın etrafına bakındı ve üzerıne eği en y- " aştır ı. enç kil" 

rened~e~~P esl~ıb~erıne ot~lrmubştul: ~llş· yamadığı bir şeyler vardı ki onu boğu- erkek başını görünce yüzünden nefre- Sırrı Nihad kendine hakim olmıya ça turarak <cçekil. çe 
arı uşu~:e ı. ır mana ı e e ırsızce üordu ve haykırmak, bir deli gibi hay- te benziyen bir mana geçti. Gözlerini lışıyordu. Gene genç k ... dının saçlarını bir tavır aldığılllll 
çahldı. Gulmıye çalışarak: kırmak istiyordu. Nihayet başını ar ~ kapadı. Fakat saçlarında bir elin dolaş· okşamıya başlamıştı: gibi fısıldadı: . bl' 

-. Ayşeyi evlat edinsek diyoru~, kaya doğru atarak boynunu asabi tığını hissediyordu. Bu el Sırrı Nihaclın - Beni dinle, Seza. Senin sözlerin - Belki eskıde;i 
dedı. Fakat böyle lutfen alınmış bır ra'şelerle titreten ince, tiz kahkaha • eli idi. Ürperdi. Birdenbire gene göz • evham. Beni diı.le ve inan. Ortada bir "ru idi Seza .. halb~~-
evlatlık vaziyetinden kurtarıp resmi larla !:Üimeye başladı. Bu kahkahalar • lerini açtı ve inler gibi bağırdı: sır filan yok, büyüitme kafanda her tıma karışman. 3 ı,e"J 
muamelelerde de kendimize bağlasak .. da feryada, imdad isteyen acı çığlık - _ Bırakın, saçlarımı, bırakın.. şeyi. Küçük kızı sen de seviyordun .. yor. Bana kız.ıyor• fjtt":, 

Siz ona hakiki bir baba olsanız... Iara benziyen öyle bir mana vardı ki, S N'h d .. I . d d . b ' f şimdi niçin ondan böyle bahsediyor - ve bütün bunlar 
O özünü bitirınce Sırrı Nihadla Se- Sırrı Nihadla, Selim Naci sarardılar. k t ~~~ı· ı ~ goz ~r~ e e;ı.n. ır ~e - sun?. Onda nasıl bir sır olabilir? Za- hayret ettiğim bir ~ 

Jim N~ci birbirit>rine şaşkın, şüpheli Sonra Sırrı Nihad ayağa kalkıp onun a ıkrıyekre odna a tı ve e ını yavaş- vallı bir öksüz, işte bu kadar. Senin tiyor~ Belki sana ço 
1 ca çe ere sor u: h' S ıe.· 

gözlerle bakı~tılar. Seza kocasının asa- yanına doğru ilerledi ve yavaşca omuz- ımayene, sevgine sığınmış zavallı bir kat beni affet e 
d ·w· b' - Fakat ne oldu sana, yavrucu - k ytJl 

biyetlc dudağını .. ısırd.ığ.ını, .s. el .. im .. ~.'.a .-.ı larından tutup sertliğini örterne ıgı ır çocu . Biraz durdu, 
ı b d _ ğum, nen var} Bana niçin böyle bir y 

·cin in hayretle go:t: erının uyu ugunu sesle sordu: avaş ya va~ konuşuyordu ve o söy- ti: ~Aıt 
kı d S 1 düşman gibi bakıyorsun}. 1 k şP.-gördii. Ve bir an ;çin a ın .. nn Sırrı Ni 1 - Sende bu gece bir şey var eza edi ce ses, teskin edici bir yumuşak- - Bilsen o ı 

hadııı yakasına yap:şıp <cSoyle o se - Hasta mısın, nedir). Sezanın dudakları titredi, dişlerinin lıkla Sezanın kulaklarına ~oiarak ya- celer içinde idirfl· C 

ba - k · F k b .. arasından cevab verdi: b. 1 h kıJre nin 1 zm mı?)) diye, gırma geçtı. a at omuzlarından tuttuğu u vu• avş yavaş onu yatıştırıyor, asa ıyet e dar kızsan, a 
~akrt sonra oturduğu koltuğun .ken~r: ~d, .par~aklarının arasında şiddetli -Çünkü senden nefret ediyorum .• yatağın içinde bükülen vücudü gevşe- mak elde değil 
'!arına parrpaklarını geçi rerek dışlenm bır tıtreyıte tutulmuf aibi sarsılıyor, Sırrı Nihadın dudaktannda acı bir miye başlıyarak hali tabiisine avdet e• 



SON POSTA 

«Kantariye şirketinin yanı başında 
bir de milli mahsulat şirketi vardı. Bu 
şirket, yalnız ihracat işleri ile ve bu a
rada bilhasta tiftik, yapağı ve tütünle 
meşgul oldu. Harb senelerinde yapağı 
fiatını 7-8 kuruştan 60-70 ve tiftik fi
atını da 8-10 kuruştan 90-100 kuruşa 
kadar çıkaran bu şirkettir. Almanya 
ile Türkiye arasındaki yollar açılıp da 
bir dereceye kadar muntazam nakliyat 
başladığı zaman gerek yapağı, gerek 
tiftik arzettiğiın fiatlarla satılıyordu. 
Istanbulcia Almanya için iptidai mad-

Sayfll 13 

Zonguldakta Ereğli Havzai 
F ah mi yesi Müdürlüğünden: 

t - Kozlu ve Kilimli finıeudifer leri için açık ebilbne ile 1 ()() talorw 
araba tekerleii ile demiryolu rayi, makası ve vagon tamponu aatm alma-
caktır. Bütün terait tartnamesinde yazılıdır. 

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

3 - Bu i,e ait f&rlname ve malzemenin cinai, miktarını havi liste ve 
fen raporu Zonguldakta Maden Müdüriyetinden ve latanbulda Istanbul 
mmtakuı Maden lrtibat Memurluğundan paruız verilir. 

·4- 100 takım tekerleğin muhammen bedeli 4849 lira 5 kuruttur. 
5 - Demiryolu rayı, makası ve vagon tamponunun muhammen bedeli 

de 2661 lira 61 kuruttur. 
6- Muvakkat teminat bu bedelierin% 7,5 uğudur. 
7 - Muamelesi ve evrakı .,..ka batka olan bu iki eksiitmenin ihaleai 

aynı günde yapılacaktır. Her ikisine birden veya ayrı ayn talip olanların 
Havzai Fahmiye Müdürlüğüne müracaatları. (326) 
--------------------·------------------------------------
[ İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

1 - ldaremizin Uzunköprü Yaprak tütün depoaunda prtnamesi mu
cibince yaptınlacağı 6212 lira 21 kui'Uf kqif bedelli au samıcı, 
aeyyar dö,eme ve muhafaza duvarlannm inpab açık ekailtmeye 

konulmuştur. de tedariki ile meşgul müessesenin ge-
Eksiitme 26/1/937 tarihine rutbyan Salı gtin6 aaat 15 de Ka-
batatda Levazım ve mübayaat tube.iııdeki abm komisyonunda 

rek }evazım ve gerek onun adamları 2 
vasıtasile .bu malları toplamakla ol -
duğu görölünce milli mahaulat şirketi 
dahildeki mübayaa teşkilatma derhal 
fiatiara zam ederek mütemadiyen mü
bayaa ve müt~madiyen zam emri ver
miş ve bu suretle fiatları yükselterek 5 
piyasayı o zamanlar köylünün hayalin
den bile geçmemiş derecelere kadar 
götürmüştü. Eğer milli mahsulatın bu 
müdahalesi olmasaydı, mesela, Karaso 

yapılacakbr. 
3 - Muvakkat teminat 465 lira 91 kuruJtur. 
4 - Ihale evrakı 31 kurut mukabilinde İnhisarlar Levazım •e mn

bayaat Şubesinden ve Uzunköprü Müdürlüğünden alınabilir. 
lsteklilerin ihaleden en az iki gün evvel Mima_r, Mühendis ve 
yahut bir Mimar veya Mühendisle Noterlikçe musaddak ortak• 

ve emsali pek çok para kazanacaklar 

lık vesikası ve resmi dairelerde yapmış olduklan işlere aid ve
sikalarla birl~kte İn~isarlar İnşaat Şubesine müracaat ederelf 
alacaklan ehlıyet vesıkası: kanunen kendilerinden aranılan ve
saik ile yukarıda yazılı vesikalar ve % 7,5 güveome parala
rile birlikde adı geçen Alım Komisyonuna gelmeleri ilin olunur. (26) ve memlekete de Almanyadan o kadar 

para aıirmiyecekti. (Arkası var) 
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tefrikas1 : 98 

IKINCI KlSlM - A. R. yazan : 
Çar Nikola kendisine gelen şefaatcıya " ffiç kimsenin B •• •• • •t s k 
ad::.m öldürn>eğe hakkı yoktur.Maamafih builı:i gencin UlUD IŞCJ er arnayı ÇO se\'J 
cezasını tayin ederken insafJı davranacağım. , dedi. h kk d k• J • 

Sonra .. ortaya bir tak•m dediko -ısadık dost ve müşavir olarak tanıdığı a ın a ımseye söz söy etmıy 
dular da çıkıvermişti ... Prens Yusu- G.randük Aleksandnn bu sözlerini ha- ~ 
pofun; Rasputini, 'kendi otomobili - şından sonuna ık.adar dikkat ;ve ehem- Sama demir 'bilekli bir .erkekti. Ocaklardaki hastalar da yava)J yavaş zincirli adaıniar 
ne alarak sarayına götürdüğünü gör- rniyetle dinledikten sonra: Azim :ve iradesi -de bilekleri kadar iyileşiyor, sarı benizli insanların renk- ebbeden ölü:rne 
müşlerdi. Bunu görenler, ertesi gün - Sandro!.. (2) Nutkun, pek gü - lmvvetliydi. leri düzeliyor .. ve çalışma saati bitin- kat rnemlekırtin 
Rasputinin katlini işitir işitmez; zel. Gerek ~eğenim Dimitrinin ve ge - IT'ankutun özleri onu işcilerle ve ce işciler iŞarkı eöyliyerek eğlenmeğe ğun8an ... idaıtl 

- Hah .. Katlin sebebi, anlaşıldı. rek damadın ıfilik.s'ıin hakkındaki mü- hayatla m_üc~eleden ~ıldırmarnıştı. başlıyordu. da çalıştırılınak iite 
Rasputin, prens Yusupofun .k.amıı dalanların da çok yolunda ..• Lakin; ci- Sama şımdı ne Suz sarayında, ne Sama işi akşam güneşinin batmasın- _rilmişlerdi. :Bıı 
Prenses lrene sataştı. Yusupof ta bu nayet, cinayettir. Mıristiyan dini, ve de Gudeanın .muhteşem Ur sayfiye - dan bir saat önce paydos ettiriycn:du. h en yuze 
tecavüze dayanamadı. Böyle bir dna- mukaddes kiliserniz; cinayeti menet - sinde ~aşıyordu. O, Sirtellanın yakıcı lşciler ocaktan ~ıkar çıkmaz dünyayı ::nbu;am ;ge:ıdllct~ 
yet işlemiye mecbur kaldı. miştir... Şunu 'Sen -de kabul ederain kubbesı altmda 'Ve şehir dışında ku ... bir saa! daha aydınlık ve güneşli gör- ya b 

Demişlerdi. ki~ ister köyü olsun .. isterse, Grandük xulan bambaşka bir alem jçinde bu - rnek fırsatını buluyordu. HalbUki bun- t~~ so~rab ~rııı~'· 
Halbuki Rasputin katiedildiği gece, veyahud Prens olsun; hiç kimsenin ıa- 1uuduğu~u. biliyordu. dan önce iş saati gün~ batıncıya ka- g~. m ege aş ll raaııbt 

Prenses Iren Yusupof, Kırımdaki sara- dam öldürmeye hakkı yoktur... Maa- Sarna 1çm hayat çok çetindi.. dar sürüyordu. ~~ uzun y_; a)arıııı1l 
yında idi. Ve oraya gideli de, bir haf- rnafih, bu iki gencin cezasını tayin e - Onun için, hayatı ve hayatın ıztı • Sabahları da güneş aoğduktan iki olum rnaHkuı:o olı.ı~ 
ta yı geçmişti ... Fakat, bu katil hadise- derken, her hnlde insaflı davranacağı- Taplarını yenrnek gerekti. saat onra iş başlıyordu. Halbuki bu n- lı şma saat1erı Y ~el 
sini işitir işitmez gelmiş .. her .şeyden mı vaad ederim. Samanın oturduğu .evde neşeden e- danrev:vel işe güneş "<ioğar doğmaz baş- tan ümidini k~etl ret 
evvel kocasını tebrik etmiş; Cevabını vermişti. ser yoktu.. Bütün hizmetçiteri zenci lanıröı. lşciler sabahleyin güneş yü - dinlenmenin nıh;> 

- Rusyayı kurtardın. Ye Çar Nikola, bu :vaadini de ifa et~ jdi. .zü görmeden ocaklara dalarlar, akşam unu aninmışlar ı. 
Demişti ..• Ve sonra babasına gide~ rnişti. Salonda toplanmış olan ..diğer Sama, maden ocakları içine girdiği güneş batıncıya kadar çalışırlardı. Sir~llanın şati 

re k: Grandüklerle de göı:üştükt-en sonra; gündenberi güler yüzlü adam görmü- Sama çalışma işini bu suretle düzelt- kalma bir kitabt 
- Kocam, Çarlığı büyük bir fela - başveki~e bir emir.name gönder.mişti. ~ordu. Herkes rnuztarip .. Herkes has- tikten sonra, bütün işeilerde Samaya ((Güneti eraY'!' 

ketten kurtardı ... Herkes onun bu bü- Bu em:r~amede; (iRsputinin katli) ta .. Herkes cılı.z Ye neşesizdi. karşı gittikce <lerinleşen bir aevgi ve hakkak görecektl'' 
yük hizmetinden bahsediyor; ve ona meselesmı tamamen üzerlerine almış Sama, bu alı! ve rnuztarip m ah luk - saygı duyguları belirmeğe başlamıştı. değil, 
her tarafta (milli kahraman) adı ve - -olan P-rens Y.usupof ile Grandük Di - lar içinde- az .earnanda - kenaisinin de Hiç kimse Sama'nın aleyhinde söz d za[fet 
tiliyor ... Çar, bu n u takdir etme1i; ko- mitrinin şu suretle cezalandırılrnaları~ onlar gibi olacağından kotkuyordu. aöyliyernez olmuştu. Birisi ağzmı açıp e mu 

carnın hissiyatını rencide edecek lbir nı istemişti: Sama ilk önce oda hizmetine ha • da Samanın aleyhinde bir tek söz .SÖY·ı---------_ 
tek söz bile söylememelidir ... Fakat, [Grandük Dimitri Pavloviç; derhal kan .zenci uşaklardan birini değiştir • lemeğe başlasa, bütün işciler birden ü- ~ ............. ~ 
Çariçenin tesiri altında. be1ki bir ak- bir vazif.e ile (İran) c~besine gönde- di .. Ocağa gönderdi .. Ve ocakta haa - zerine yürüyerek: 
silik zuhur edebilir. Onun için; rica e- rilecektir. talığını bahane ederek çalışmak .iste • - Nankör .. dünkü çektiklerini ne 
Clerim derhal saraya gidin iz. Muhte - [P.rens Filiks Y:uaupof ise, det-hal miyen Akadlı bir esiri yanına aldı. çabuk unuttun ~ 

• 
mel olan rnüessif bir hadisenin önüne çiftliğine çekilecek.. bir menfi gibi, o- Uian .. J3u adam Sumer kralına kar- Diye bağrışıp zorla sustururlardı. 
geçiniz. rada ıikamet edecektirAil ~ı gelmiş .. Akad savaşında Sumerlile- Samayı işciler çok kısa zaman için-

Diye rica etmişti. * re esir düşerek Sirteliaya gönderilmiş- He sevrnişlerCli. 0 ocakları delatmağa 
Işte, bu tesirler altında saraya ·gi - Prens ~usupof ile aı-kadaşlarına -ge- ti. geldiği zaman, içlerinden hiç birisi o- ~ 

Clen Grandük Aleksandr; yapılan ci na- li nce... Uran Ak d _:ı h. k . na fena gözle bakamazfu. İşcilerin hep-
. b b · 1 · · . . R . •. ..1.. .. h kk k •Y· a saraymaa assa as erı 

yetın se e ve tes ır er ını ızah ettıkten asputın ın -o um u ta a u ettıg! ·d· Mad kl a l y b" 1ıi ae · . ı ı. en oca arın a ça ışrnaga ır · 
sonra: dakıkada, Prens Y.usupof arkaöasları- r· ı·· I t s· t W l 1' "k' Tanrı seni bizim başımızdan a -

_ Azız" im, Nı"kı" .r.. ( 1) Hanedan l ' ur u a ı şamarnı s ı. ır e aya ge e ı ı ı -
nı top amış: b k 1 Id y h Id ...... h·ı· yırrnasın .. 

k 
uçu ~ı o ugu a e gozunu aa 

er anından çoğu, salonda bekliyorlar. - Maks~aır:nız, hasıl oldu. R~~yı, Akad sarayından çevir.rniyor, «.endini Diye dua ederler ve yanından ge -
Bunlar, sana arzı tazirnat ederlerken, büyük b_ir teh~ı~ede~ kurtardık ~ alnız sarayda yaşıyormuş gibi tatlı hayal _ çerken, boyunlarını eğerek, bu suret-
belki bir takım ricalarda da buluna - şu var kı; bu ışı sessız sadasız yapama- 1 1 t d le riyasız sevgilerini açığa vurmaktan IFJ:K&.w 
caklardır ... Ben. senden yaimz bir tek dık. Vakıa, e:fkarı umumiye, bu işden er e av.u uyor u. 

Sarna ilk günü ocaklaıı gezerken, kendilerini a1amazlardı. 
ricada bulunacağım... Gerek dama • çok memnun olacaktır. Ancak şu var Sirtellada • Ur'da oldug-u gibi _ ayrı 
dım Prens Yu upofu. ve gerek Gran- .ki. hükumet de resmi vazifesini yap - gözüne kestirdiği kibar av.ırlı ve rte • S 

miz yürekli işcilerle birer birer konuş- bir hapishane veya zindan yoktu. ir· 
dük Dimitriyi birer adi cani gibi gör~ mıya mecbur kalacaktır ... Doktor La- muştu. tellada ağır suçluları da maden ocak -
me. Onları, vataniarına hizmet yolun- -zover, Poroçkeviç .. siz, derhal evleri- larmaa --lışmıya gönderirlerdi. lşciler 
da, yanlış bir iş görmü!l birer vatan • nize rekiliniz. Prenses Emma .. ve Ce- Sama bir -sabah Uran·a sordu: .....,... b 

T :s Ak d d · arasında göze çarpan ir takım hacağı 
perver telakki et. m i' bey .. siz de, buralarda görünme - - a sar~yın a ne ış yapardın ~ 

Demişti. :yiniz ... Cinayeti, CranClük.le biz üze- - Haftada bır kere kral mabede gi-
Çar Nikola; çocukluğundan :ve bil ... dmize alacağ~. ve mes'uliyeti der'uh- d~~k~n, ata bi~er, kralı takip ederdim. 

hassa Çarlık tahtına ayak bastığı da • de edeceğiz. Çünkü biz; ağır bir ceza Donuşt~_de b~yle. 
kı"kad "t"b k d" · .J • •• de b · · .k la tl t b"l" - Dı ger gunler .. ~ an ı ı aren en ısıne uaıma en gorme n, u UŞJ o yen a a: a ı ı -

riz... Hadi bakalım .. dağılınız. - Sarayda zabitime hizmet eder -
( 1) Çar NikoJayn, bü tiin lı anedan n· 

msında ( riki) diye hitap cdilirdi. 
(2) Grnndtık Alcksandrın küçiik is· 

mi de böyle söylcnirdi. 

Demişti. -ôim. 
Bu suretle, hak.ikaten ~ok büy.ük bir - Ala. Gene ay~i işi göreceksin, 

RADYO 
Program 

İSTANBUL 

23 İkincikanun 937 

Ö~le ne,şriyatı: 

.12.30: Pliıklıı. Türk mus1k.ls1. .12.50 Hava

dis. 13.05: Plfı.kla harıt müzik. 13.25: .Muh -

rnerdlik göstermiş olan Prens Yusu - Uran! Fakat, ne burası Akad sarayı -
pof arkadaşlarını dqğıt.ıl' dağıtrnaz, dır .. 'Ne de ben Akad zabitiyirn. Bana 

1; =====:::=..:::=:::====~ dc- 1 Petersbur~'dan hareket etmiş .. istediğim gibi hizmet edersen, karşılı
(Kırım) da bulunan .zev..cesi, (Prenses ğını görürsün! Beni memnun etme - tellt plaıt neFtyatı. orun Iren) in nezdine gitmişti. diğin takdirde, ocaklarda bu işe talip :ılk.şnm neşriy:ıtı: 

Cuına.ı-test 'D 1 1 k B t ı 18.30: Plftkla dans muslklsl. 19; §ehir ;tl-Eğer Prens Yusupof, retersburgda o an ar ço .. unu unu ma. 

bterııo 
1'. F'rangJ 

10 11'. Fran;ı 

1 Dolar 

ı İsterlb:ı 

Bir Do 
Günlük 
Notlartn U d k ıl "·atrosu komedi kısmı tarafından bir tero-S n (*) ka1ıp da, ertesi gün halk ;ı rasında gö- ran ocaklar a azma saı arnaktan " Fonme (IJ.ı(/J 

S sil. 20: Türk muslk.l hey'ctl. 20.30: Bay Ömer ... ı 
--::~---------- " rünmüş olsa idi; hiç şüphesiz ki ahali- o kadar yılınıştı ki.. arnaya krala ta~ l881. SBDeS1 103•~~" Mesane nezlesı· ki Rıza tarafından Arapça navadls. 20.45: Mü- ll103 OJ 

nin büyük bir 'kısmı, onu omuzları ü- parçasına tapmağa ve aya arına sarı- nür Nurettin ve arkadaşlan tarafından 
1911 

:. 97' 

Kadınlarda daha sık olmak <üzere ~uk zerine kakhrac<lklar; :ve hakkında bü - lıp bastığı ~eri öpmege başlamıştı. Türk muslklsi ve halk .§ark.ıları. 21J5 : Saat • 
ve hanıretll zamanlarda &k sık corill - yük gösterişler icra edeceklerdi. Uran efendisine sadık bir köpek gi- ayarı, orkestra. 22: Ajans ve borsa haberleri. 
mektedlr. Vatanperverler, sonsuz bir sevinç i- bi hizmet etmeğe and içti .. geceleri s~ 22.30: Plakla sololar. 
Ekserlya ayakların sotu~a ve ı1itubctc çindelerdi. Rasputin tarafdar1arını ise, ma odasına girdiği .zaman rnaiyetin ... BUKnEŞ 
maruz kalmasından Uerl gellr. Çıplak a- h~yecanla ka.rışan bir şaşkınlık istila deki zencilerin hiç birisi ocak rnuhafı- 16.5: Askeri müzik. 17: Orkestra. 18J5: 

yakla taş:ı veynhud rutubetli "J'erlere bas- etmişti... Nitelci m; cinayet gecesi sa- zının 'Yanına giremiyordu. Sarna bu Şarkılar. 19.5: Cazband havaları. 20:35: Or-
mak, ıslımmak glbı vak'alarda mesane · · I U · · · k t 21 35 H b ler 

ı baha kadar :uyumarnış olan Cemil, er- ımtıyazı ya nız ran .. a verrnıştı_. . es ra. · : a er · 
.nezle.slnln sebeblerinden sayılır. d BUr.APEŞTE 
Sık sık idrar etme, ildrnr ederken de bil- ltesi gün öğle vaktine doğru derin bir Sama ocakl~rı goz en . geçırdıkten 15.50: Konser. 17.5: Macar halk şarkıları, 
hassa sonuııda yanma ve ağn hissedilir. uyku içinde "ken (IK.on'tes Olga) apar- sonra, etraftakı ıclenemeçlı k(Asu) lar- çigan orkestrası. 18.10: Tiyatro. 19.30: Ptnk 

VucuMa da bir kırgınlık g1>rtilür. , tımana gelmiş .. Cemilin yatak odasına dan birini buraya getirtere : neşrlyatı. 20.'25 : İngiliz -dnns plliklan. 21.05 : 

Mesam• n~zlcsinln tedavısı mahdud IlAç- 1 girip de onu henüz yatakta görür gÖr· - Bir kaç ay burada kalacaksın .. Opera orkestrası. 
tar ve sıcak ne kabUdlr. Göbek, kann ü- mez: işciler arasında çok hasta var .. bunları PRAG 

zerine sıcak tenete veyahud Jdremid ve- - .Se:vgilirn!.. Bu. ne ıkayıtsızlık ... iyileştirecek ve ilaçlıyacaksın 1 '16.45: 'Brno'dıı.n nakil 19.15: Plllk neşrt -

yahud sıcak kampresler koymak, ayak - Koca Petersburg; hop oturup, hop kal- Dedi .. Asuyu 'Zorla ocak mahalle • yatı. 20.30: Brno'dan nakil. %2.20: P!fık neş-
ları sabah akşam sıcak banyo yapmnk ıkıyor .. !halbuki en, horul horul uyu • sinde alıkoydu. riyatı. 22.35: Kamk orkestrası. 
tedavinin esasını teşkil eder. Ustiiste tek- yorsun •.. Kalk da olanları i~it. Sarna bundan <Sonra işcilerin ekrne _ ViYANA 
ran gorUlen idrnr nezlesl, bilhassa Demişti. ğini de yoluna koymuştu. 14.5: Mısır "Şarkıları. 1!>.'5: Plftk neşrlyatı. 

yaşlı kimselcrt'1e prostat yanı kestanenın Cemi!, biç bir şeyden haberi yok _ lşcilerden bir kısmı taş 8eğirmende 16.10: Adakale Tuna balıkclları şarkıları. lG. 
bUyümeslnden 1lerl ge1dlt;l tç1n ehemmi- b w ::1 •• ,. •• d.. ] k ki '35: Halk şarkıları . 17.15: 'VIyana Operetlnden 

1 1 muş gibi, .sük.Unetle ce:vab :verrniı::ti: ugaay ogu uyor ar .. e me er çamur yetudlr. Onun ç n tcdnvfde ve munyene- Y 'b" b k -·L d S cı-· . nakli. 19.20: Beethoven'den -şnrkılar. 20: Vl-
• de ihmal österUmemellcUr. - Ne olmuş sevgiJim ~ ... Rus ordu- gı ı ozu ~ıyor u. ama aegırmenın yana musUı:ls1. 

g ları general Hindenburg'u esir mi et • taşlarını değiştirdi .• işeileri değiştirdi. VARŞOVA 
(•) Bu notları kesip saklayrnıı, yahut j miş~.. Yeni çıkan ekmeltler hem has, hem ae 14.45: Orkestra. 15.30: ŞaT"ktlar, mtıhtellf 

bir albfime y:ıpıştırıp koll~ksfyon yapını7M - Yok canım .•• Bu, rnühirn bir ha- gıdaca eskisinden :farklıydı. lşciler ek - ha.alar. 17.30: .Şarkılar. 19.30: İtalyan muSl-
8tkıntı zamanınıula bu notlar 'Ilir dGktor . k " " " a·· J!.l" w" k " • . . dise. ıme ıfıntn uze aıgıne ço -sevınm!f - :t.lsl. 20.30: ECleocell neşriyat. 21: Dans plflk-
clbı imdadınıza yetqebUlr. (Arkası var) Ierdi. ıan. 

Nöbelcl 
'FJCZ1lllt! /ef_,-
Bu geoe ınöbt'tdi 
dır: o ~ 
·stanbul cibetıırll 

11 
d • <ZlY 

A 'ksaray a · 
<All Rıza>· .':13' o.$6~ 
:Beyazıdd~ : (Jl fCfl" 

{Hüsnü Haycr.ırl 
.. .. •·te. < Ari!l· gumru.... . 
cemill~ saınıMıı. ı#tl' 
<Rıdvan). şcbr~~ 
zadebaşında : ~·ıt· 

·pilt.~ 
• ıçO 

'Bevoğlo 't':ibC
11 ~ 

Galatnda : (fi ....., 
nsıw 

.sim Aseo). . 
dC. 

Merkez Nahıye 

§'!boyunda : 
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~--~~~~~.----------~~~ı,p~~-----------------1 O Z K U R T Türk Hava Kurumu 
TlRAŞ BIÇAKLABI 

Tıraş sabunu ve tıraş 
br çalan 

Bütün Türk kibarlarının braş levazımabdır. 

ÇÜNKI: 
TÜRK Piyasasında en yüksek ve yegane 

6ZTCRK MALlDlR. 

BARA 

BOZKURT BIÇACI 
Tanesi 5, 10 T 40 kr. 

o 

BIRE, 
1000 

· TARLADIR 

--

.. 

UYUK PiYANGOSr' 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmişt 

4.cU ketlde 11/ Şubat /1937 dedlr. 

Bu yuk ikramiye: 5 O • O O O Uradır ... 
Aynca: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikramiyelerle (10.000 

ve 20.000) liralık iki adet mükifat vardır. 

DIKKAT: 
Bilet alan b;'"ke. 7 1 Şubat 1 937 günü akpmma 

biletini değittirmit bulunmalıclır. 
kadar 

Bu tarihten sonra bilet üıerindeki hakkı aakit olur ••• ) 
1 Istanbul Vakıflar Direktör lU ja UAnlı r ı J 
·~------------~------

Satılı k Matbaa 
Muhammen lık 

bedeli teminat 
Cinsi lira Kuruş Lira thal e günü -

Matbaa makinesi bu- 4960 25 375 8!2/iJ37 Pazartesi saat 

rufat ve sair eşya. on beş1e. 

Evkaf matbaasındaki makine, hurufat ve sair eşya açık arttı ,..maya 
çıkanlmıştır. Ihalesi yukarda yazılı gün ve saatte Valuflar Başmüdür· 
lüğü binasındaki Komisyonda yapılacaktır. İstekliler matbaayı görmek 
üzere Pazartesi, Çarşanba ve Cuma günleri saat " 12 , ye ı~adar 
Şehzadebaşında V efa caddesindeki Matbaaya ve şeraiti anlamak 
ÜZ:!re Levazım kalemine gdmeleri ve ihale günü saat " 15, e kadar 
teminat akçelerini Vakıflar vezıesine yatırmaları lazım::lır. (4-8) - - ------
Dahiliye V ekiletinden : 
1 - Vekaletin 1936 mali yılı mahrukat ihtiyacı için 350 ton sömi kok 

(Türk antrasiti) kömürünün mübayaası kapalı zarfla eksiilmeye konmUf· 
tur. 

2- Eksiitme 1/2/1937 pazartesi günü saat 15.30 da Ankarada Yeni
tehirde V ekalet binasında toplanacak satınalma komisyonunca yapıla
caktır. 

3- Muhammen bedel (10.500) liradır. 

4 - Muvakkat teminat (787 lira 50) kuruttur. 
5 - Istekiiierin bu baptaki tartnarneyi vekalet levazım bürosundan ai

maları lizı.mdır. 

6 - Istekiiierin 1/2/1937 günü saat 14.30 a kadar teklif mektuplarını 
satınalma komisyonu reisliğine vermeleri ve makbuz almalan icap eder. 

1 - Posta ile gönderilecek teklif mektuplarının yukarıda yazılı saatte 

reisliğe gelmit bulunması tarttır. Postada olacak gecikmeler muteber de
ğildir. (94) (306) 

Denizyolları 
IŞLETMESI 

Ilanıarı 

Acenteleı:: Karaköy Köprüba" 
TeL 42352 • Sirkeci Mühürdarzade 

fTuzla ve Havalisi ._ __ Han Tel. 2274~--.. 
Içme Maden Suları lstismarı 

Türk Anonim Şirke ·n en : 

MuzHdı taartun ve de. 

riyi takviye hassalamı:' 
m ııJikiyetı Krem Perte-

vın bugOnkn şöhret ve 

şnnıultlnUn bariz dc

lilidir. ARSA 
~ ~EVI<U VE NEV'İ DEPOztrO 

ld~ Urneı:lih:-:-. ___ ,;..;.::.;_~---~-
ı. d 1 No l taarı mahallesinde Pa şmak cı 140 Lira 
''ltih ·ııg 

j il SuJt - 4 metre murabbaı arsa. 
ll • Abb.ı~:~ Sarayı bitifiğindedir.) 

tr tti Y etıi ıf:s malıallesinde eski Hasan 142 • 
'6, 8, 8 nı ·· tan sokağında eski 4, 4 

ht '~1 ~ ukerrer yeni 7 J/3 No. lı 35' 
ki) l('tll, aa. 
1 illll._. Yat lı 
O~ ~t.ır. ıh arsalar pt şin para ile sablmak fizere açık 

hr.ıı,(!. .. L .. ıe S Şubat 1937 tarihine müsadif Cuma 
• ''l(hr 
·~t . 

~ ttlnıeteri. (445) 

IQ.Al.ıK E V 
NEV'İ 

Kayişdağı cadde-

DEPOZlT O 

36 Lira 

kiralan
müsad if 

(446) 

Şirketimizin senelik bisSedarl.ır beyeti u- j 
' 

mamiyeı.i aıatıda yasalı aıüukue nızname- ( 

sinde bulunan maddeler hakkında röriişmek 

•• karar vermrk üsere 9 Şubat 1937 tarihli 
ı 

Sah günü saat 10 da Şirket merkezi olan Ga- ı 
lata'da 6 ıncı Vakıf bananda 4 No. da içtima 

edecektir. ı 
Şirket es&.'> mukavelenamesi mucibince bc-

y~U umumiyede bulunarak hissedaılarm sa- 1 

bibi oldilkları bilse seneUerinJ veya banu j 
misbit ve ikalarını içtianadan bir haft,. ev

vel şirket merkezine &e•di Ue yukarda ya; ı
h rün Ye saatte içtimada bulı.ınmalan ili.n 

olunur. 

Ruznamei müzakerat: 
ı - İdare Medisi .,e Morakıp raporları -

nın okuıunası, 

ı _ 1935 bUinçosaniiD, kar ve urar he _ 

sabının tasdik " kabulile İdare Mec:

liııl, Morakıp •e Müdürün lbrasL 

3 _ l\lurakıp lntihabı. 

Üsküdar Jklnci sıılb bulcuk mahkerne-;in. 

den: 
çamlıcada Kısıklı caddesinde Zlver koş-

ıtünde mukime küçük Ümide ayni evde otu

ran büyük annesi Sablhanın, mahkememiz
ce t/1 / 37 tarih ve 47 No. lu kararla vası ta
yin edilmiş oldu~u ve ltırazı olanların on 

gün içinde mahkemeye müracaatlan Uan 

olunur. (29505) 

Dr. A.K. KUTiEL 
Kuraköy, Topçulul· aa 

lmroz Postas1 
24 İkincikanun 937 tarihin

den itibaren İmroz postalarma 
başlaoacaktır. l.tanbuldan PA
ZAR günleri saat 9 da kalka
cak olan bu postalar aynı gün 
akpmı TEKiRDACINA vars
cak ve Te kirdağından sonra 
GELİBOLU, LAPSEKI ve ÇA
NAKKALEYE uğrayarak IM
ROZA kadar gidecek ve lm
rozdan dönüşte yine aynı iske
Ieiere ve aynca ŞARKÖYE uğ· 
rayarak Salı giinü sabahı Te
kirdağına varıp kalkacak ve 
ayni gün akşamı lstanbula dö-
necektir. "404 

" 

Yalnız 1 tek lira 

Masrafia 100 kilometroya 3500 kilo 
yük wşıyan mazoUu B E N Z • 
M E R C E D E S kamyonlannı 

görmeden araba almayınız. Taksim 
Bahçesi karşısı No. 25 1stnıılıuL 
Telgraf adresi : Dizel ·İstanbul, 'I'el: 
40836. Adresinizi yazınız kutalog 
gönderelim. Yedek parça serglmizi 

~--• ziyaret ediniz. ~--r .............................................................. 
So;ı Posta Matbaa•• 

Neşriyat MOdOrO : Selim Ragıp EMJ<;ç 

J A. l'~krem UŞAKUGlL 
SAh1P .. ERh lS. Ragıp EMEÇ 

.... -...................... -........................... ...... 
Soa Posta 

Yerebatan, Çatalçeşme 80kak, ıs. 
ISTANBUL 

İlan fiatları 
- Gazetenin esas yazıaile bir sil

tunun iki •tın bir (santim) 
sayılır. 

z - Sahilesine göre bir santim ilAD 
fiatı fUD}arcbr: 

&ahi fe 

• 
• 
• 

: ı-tllant ·-- . s-Ilt • 
'-lll lll 

Dlter yerler : 
son •blfe : 

• • - .. 
3 - Bir santirnde vuatl (8) kell· 

me vardır. 
4 - İnce ve kalın yazılar tutacak

lan yere göre santimle ölçülür. 

..................................................... .-
Dr. FEVZI AHMED 
CiM ve ıUhrevi hastalıklar arlltahassısı 
Istanbul Ankara caddesi 43 
Pazardanmaada lıerfÜII •ballta. .q.ma kadtır, 
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16 Sayfa SON POSTA: 

~Vitamin - Gıda - Kalori - S 
Pirinç ·Yulaf- Merdmek. Buğday -lrmik ·Patates· MISir"' Arpa- Bezelya. Çavdar • 

Çocuklarınızı besleyiniz ve büyütünÜZ• 
Huan özlü unları nefuetleri ve tazeliklerini on sene muhafaza eder ve kat'iyyen 

Çocuklarınıza yediriniz. Istediklerini ve sevdiklerini bıktırrriıyarak değiştire değiştire ycdiriniı. 
risi çok olan bu mükemmel, özlü unlar1a yavrularınız neş'eli, sıhhatli, tombul, kanlı, canlı olurlar• 
Çabuk diş çık~. kemikleri kuvvetlenir, ishal olmazlar HASAN ÖZLÜ UNLARlLE yapıfaıı 
baları..::t ve tatlıların ve pürelerin ve yemeklerio lezzetine payan olmaz. HASAN ÖZLÜ 
aetıe muhafaza eder. Daima tazedir. Hiç kurtlanmaz. Taklitlerinden aakınınız. Başka marka 
aldanmayınız. H ASA N MAR KA S 1 NA D lK KAT. Bütün eczaneler ve 

HASAN DEPOSU : Istanbul, Ankara, Beyoğlu, Beşiktaş, 

Sigara içtiği 
bembeyaz dişleri 

halde ne 
var! 

Çünkü sabah akşam RADYOLiN kullanıyor. 

r ' Hayran edici bir tebessüm, temiz ve parlak d~ler, sağlam 
diş etleri, tatlı, rayihalı bir nefes ••• İşte Radyolin bütün 

bunlan temin ettiği içindir ki, bu kadar çok seviliyor 
ve bu kadar çok kullanılıyor. 

Dişierin ab1hayat1d1r. 

1937 YENI 

• 
RADYOLARI 

Rad)'O tekniğinin son icadı o1an 

ile mücehhezdirler. 

Bu clhaz, aesin otomatik bir tarzda 
mükemmelen işidilmesini temin eder. 

Bütün dalgalarda mutlak ve parazitsiz 
olarak işler ve berrak bir . ses verir • 

• 
Radyolari 12 ay vade ne: satd1r. 

Yegane sabş 
mahalli: 

Beyoğlu, 

lstiklal caddesi 28, Telefon: 43849, T elgraf: DEKAWE • Istanbul 

Tercih edilmesindeki 
GRI 

B··ı·· a~1~ u un 1'.-
1 

başlangıçlat'11 

ri yüzde yiiS 
eli 

zararsıı 

1 p 1 
Nezle, soğuk algml1g1, grip rahatsızh 

mafsal, romatizma, Asab va adele 
12 saatte 3 tane kullanabil 

• • • 
Iktısat Vekaleti Iş Dairesı 

Bölge Amirliğindell 
~ sahiplerinin doldurmakla mükellef olduklatl 

leri bugünlerde dağıtılmıttır. Kendweriae bentlJ 
rilmemiş olan beş k~ilik i~yeri sahipleri varsa 
dui'tJ malıaldeki en yakın mülki makamlara -"•...,.._ 
rini alıp doldurmaları icabeder. 

Beyanname vermiyenler hakkında iş kanun~:
leri mucibince derhal cezai takibata geçilecc.• 
olunur. "372, 

- -AZ CERYAN SARF EDEN, YUKSEK EVSAFLI 

Genel 
1 - Ayın 22 sinde kapalı zarf usulile aatılacait 

Cemiyelimize ait 600 kaleme yakın tıbhi ecza, 

.. wf ~n pazarteai günü saat 15 de açık 

2 - Eczalann listesini ve aabf prtnameaini 

ıüalerin.ien muda beraün sabah dokuzdan ak ..... 
De.- Direktörlüjüne müracaat etmelid'ırler. 


