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alitün yurt Pazar giinü atay 
zaferini teside haz1rlan1yo 

F 
tansız gazeteleri, Türk hükômeti paha biçilmez bir zafer 
kazandı, diyorlar. Halepte tahrikitçılar faaliyete geçti 

~~ara Biitün Tiirk 
llleti Bayram Yapacak 
irıç Zaferi memleketin her tarafında sonsuz bir 

lı.!fandırmışlır. Bütün vatandaşlar Atatürke, 
ll~~Yet hükUmetine şükranlarını bildirmek 

~ . llzere büyük mitingler yapacaklar 
tttıci"o. V 

J \,; ekili Tevfik Rüştü Arasın beyanatı: 

-
t 

"Ankarada barikulide 
kudretli bir asker 

politika adamı var, 
Fransız gazetelerinin dostane neşrigatı 

@
uriyede lahrikitçılar faaliyetlerini artırdılar. Hale;~ 

nümayişler esnasında şapkalı Türkler taarruza uğrad~ 1 

------·--------------------------~ 

Sancakta Türider tarafmdan yapılan nümayiflerden bir inbba 
Par~, 28. ~~dolu Ajansının husus! 1 karşılıyorlar. Eden ve Sandlerin yar 

,muhabırl hildirıyor: , dımiyle Delbosun muvaffakıyetini n~ 
Gazeteler anlaşmayı memnuniyetle (Devamı 10 uncu sayfada) 

l't\'f'Jc: 

t~ ı ~iittii Ar•a 
~ .. ;:,andler 

il~u·'~ Za"fer''·i:·n"'··l:·n"'''" Sulh ve dostluk yolile kazanılan 
~ Hatay zaferi bütün memlekette son· 

suz bir sevinç uyandırmıştır. Bütün 

M. Del.bos 

Atatürkün 
Teşekkürleri 

Bir mezarcının endişesi! 
"""Karacaahmet sönüyor!, 

(Bu şayam dikkat röport' j1 9 uncu sal fa n IZJ a bulacaksin ız] ma na 1 vatandaşlar, yüreklerind~n kopan bu 
"t-................. - .. If a r 1 sevinci izhar ve bu zaferi kazandıran 
~·~·· . -....____ Reisicumhur Atatürk'e, Cumhuriyet İstanbul, 28 (A.A.) - Cumhurbaş· 
-q,.kle,. · hü~metine şükran ve tazimlerini bil- kanlığı Genel Sekreterliğinden: 
k; b 111 .bilme/eri dirrnek üzere bu pazar günü Ankara- Hatay davamızın lehiınizde halle· 

!; U, 7 ii k· da, lstanbulda ve yurdumuzun her ya~ dilmesi müna~.ebetile yurdun her ta· 
etıi b· 0/Qil • rk ıyede nında büyük mitingler yapınağa karar rafından Ata~~rke gelen telgraflarda 

,,. c zn ila"'bın . 1 d' yurddaşlar, ywcsek heyecan ve temiz e ı vermış er ır. . . 
~ı:ı iı .... Prıesidz'r p .... b"t'' T" k .11 . hislerini bildınnektedırler. Bu yazı-

'~!!;ıJa· -r * . azar gu~~ u un ur :nı etı,l lardan mütehassis olan Önderimiz te 
tı. ~llsı~ . _____ Hatay zaferını kutlulayacak, bayram .. . . 'bl"- A d 

ı " .,.tı.ı"' •ddı'... k şekkurlerının ı agına, na olu A· 
ı ,u.,. ···•u .. ed b yapaca tır. . 'f t . 1 d" 

t ~ı41 .. "4l'U , htt i . c iliriz; Jansını tavzı e mış er ır. 
.ı lit.ı lf··ış &iıd stıkanıet ta- (Devanu 10 uncu sayfada) 

• t.ııı e l'ii k' 
t. h h i · r ıye icin 

l'ı: qeu Çltı ~ • • 
"'1 lll h· "ll el"' ·ı . en ı olan 
·~~ 11 ır i k ·•ıı e} .. 

~ı. ~it ~ isi: ılantır ınT~·ına.se
•ıtı ıtcıı- e J\t · ttrkıye 
bı.~~~ \'et'ttıi ·~ttirkün eliy 
""'ltı• ıt i . Ş ht· }) .. 

1 ttı·ı Çtıı d . uşman-()tt.. 1 leıı ostc;a do .. v·· 
"ll"' er u~-·•{ lid· artık 

tl~ 'l' ırıer. 
l.ıtk 

erkin· 

Zıraİ Kalkınma pla~ı 

Köyl ·· erim.izin kazanma 
artırılacak kabiliyetle • 

ı 
~ll r-, h ını halecan 

1 lldudu kurulacak 3 bine yakın kombina, bütün ziraat aletleriyle, tıraktörle-
etiı-.. · . rnuzun va· d 1 hq tı bı ·•ıı~ı de · riyle, tohumlariyle, makinisUeriyle, hastalık müca e e vuıtalan ve 

"'' e<lıtr tn se ı~ endişe . · ilaçlariyle noksansız olarak seyyar ziraat fabrikalan halinde 
··ııı,ı. ll'ıış· ' esas :tı - . .. . 

'tı. '<ijfa,. ır. Bu . faalıyet gostereceklerdir. 
lt> •ttı .. etrn· sutun· \.._ 
~~~de~~. ~~ ~du{um . ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·' 

(i~, ıı.t'~r :r 'ı bu işe Atu- !zmir, ~8 (Hus~si . muhabirimiz ·ı larındaki ?oyurucu ma~.de~.er~ azamt 

.. ..-... ·····-········································ ................................................................. .. 
"\ 

Yeni tefrikam1za yann başliyoruz 
ısı Numaralı şehit 
(Ertuğrul facias1na karışan aşk' macerdsı] 

Bundan 46 yıl da bir komisyon te 
evvel dedikodular şekkül etmiş, f~c.· 
almış yürümüştü. adan kurtulup ta 

-Osman Paşa iki Japon gcmısi 
İstanbula dönmek ile İstanbula geti· 
istemedi. Fakat rilen 69 bahri) eli 
kendisile beraber birer birer istic • 
tam 5 38 kişinin ha vap olunmuşlardı. 

yatını da ölüme sü Bu tahkikat evr1· 
rükledi. kı uzun seneler Yıl 

Acaba istibdat dız sarayında kal· 
hükumeti mahza dıktan sonra Ab-
Bahriye ocağını dülhamidin hal'ir! 
söndürmck için en müteakıp Babıali • 
güzide bahriye za· ye getirilmışti. B r 
bitlerini bu çürük tekneye koyarak müddet sonra Babıali yangınında bu 
zorla öldürtmüi müydü? evrak ta yandı, ancak şu var kı 0 ıa· 

Yoksa devrin Bahriye Nazırı Boz· man Babıali erkimmdan mühim bi. 
caadalı Hasan Paşa, damadı Osman ı.at bu evrakın başlıca kısımlarını 
Paşayı ortadan kaldırmak için mi kopye etmi~ti. Bu kopye1er tefrib 
Ertuğrulu batırmıştı?. muharririmizin eline geçmiştir. 

* * Japonlar, (Ertuğrul faciası) ndan 
4; ~ •• u· a, ıs - dir Bu faoiayı müteakıp Yıldız sarayın 

[Demıımı H• cu ıuıyfamıı:da) 

l.l~ ~: ~ ~'~ld rneseıe 1 . k den) - Zıraat Vekaletınce hazırlanan surette istısmarına ve koylunun kazan 
~~ "~tti:• nı utlak 

0 
a.ra zirai kalkınma planı hakkında buraya ı ma ve sarfetme kabiliyetini arttırınaya 

Ci &ıl ırgcn akseden haberler çok şayanı dikkattir. iötinat etmekle • \. 
l'fnda) Zirai kalkınma planı memleket toprak (Devaıw 10 uncu ..,Ud.a' --...,;..-------~~~~-----~~~-~~-,) 



2 Sayfa SON POST li 

Hergün a Garp memleketlerinde giJrülenler ... a 
Hatay zaferinin 
Büyük manaları 

._ __ Yazan: Muhittin Blrı••-
(Baştarafı ı inci sayfada) 

tediğimiz gibi halledilecektirıa fikrinin 
bu suretle hakikat haline geçmiş ol -
ması bizi bir çok bakımdan memnun 
eder. Bir kere Atatürke ve onun ilham· 
larile hareket eden Türk hükumetine 
karşı içimizde yaşıyan hudutsuz iti • 
madın sebepsiz olmadığını bu vesile 
ile bir kere daha görüyoruz. Sade bu 
müşahede, bizim, istikbale doğru yü -
rürken tanımamız lazım gelen manevi 
kuvvet bakunından pek büyük bir şey· 
dir ve bence bu davada en büyük ka· 
ıancımız da budur. 

Almanyada sokağın bir tarafından 
öbür tarafına geçebilmek için orta 
yerde seyrü seferi idare eden polisin 
otomobilleri durdurmasını beklemek 
lazımdır. 

= 

Polis gelip geçen otomobilleri dur· 
durmak için bekleme yerinde on, on 
beş k~inin birikip birikmediğine ba 
kar, işaretini sonra verir. 

Fakat bekliyenlerin arasında bir 
tek çocuk varsa, on, on~ kişinin bi 
rikmesini beklemez. Çünkü medeni 
ruemde çocuğun ehemmiyeti herşe· 
yin fevkindedir. 

İkinci derecede, şunu görmek bizim 
için büyük bir sevinç kaynağı olur: On 
beş sene evvel küçük ve yorgun bir 
mE:>mleket olan Türkiyenin bugün 
Fransa ölçüsünde bir devletle karşı 

karşıya gelip, milletler huzurunda dip· 
lomatik bir mücadele açması ve niha • 
yct bu mücadeleden istediğinin yüzde 
doksan beşini alarak çıkması, yeni 
Türkiye tarihinin büyük hadiselerin • 
den biridir. Montrö zaferini daha baş· 
ka bir şekilde, daha çetin bir dava sa ·) 
hasmda teyit eden bu hadise, yeni ta • 1 
ri himizde bir dönüm noktası t~kil e • \ 
decek kadar büyüktür. f 

( t:+Oz : ARASINDA ) 

Üçüncü derecede Sancaldaki kar - : 
deşlerimizin haklarını tanıtmak, on ·' 
ları, layık olduklan daha iyi bir haya-} 
ta doğru götürecek yeni bir kuvvetle 
techiz etmek bizi elbet çok sevindire • J 
cek bir hadisedir. Bütün bunları bir a· 
raya topla~ız zaman görürüz ki 
Türkiyenin Büyük Şefinin bu büyük 
:mücadeleyi mütemadi bir dikkat ve ı 
heyecan ile takip etmesi sebepsiz ere • 
ğildi. Elde edilecek netice, Türkiye için 
çok mühimdi; netice elde edilmiş 
ve bütün emU!er, en güzel mahsulü 
vermiştir. . • 

Zehir/i yılanları 
iJpen rakhaseler ·-HERGUN BIR FlKRA 

Kabahat kimin? 
Mepur hasislerdea biri epey 

:kanlı canlı idi. Bir hastaya kan ver· 
mek icap etti. Bu hasise müracaat 
ettiler: 
-Kanını verir misin? 
Diye sordular .. 
- Parasile olduktan sonra dedi 

ı ' 
Diye vermiyeyim! .. 

Hasta hasise bef yüz lira verdi. 
Be§ 1ene geçti. Adam gene hasta

landı, gene hasise miiraeaat ettiler .. 
- Hay hay, dedi, veririm. 
Hasta bu sefer hasise beş lira ver· 

di. Ilasis şaşırdı: 
- AIDaD De yapıyorsun, ce~en se· 

fer ~ yüz lira venniştin. 
- Kabahat J.ende de;il, sende .. 

Hindistancia Burma yerlilerinin ken- Beş tenedenberi damarlanmda ıııe -

d.1 . ah b" ..ı __ lar dı Z nin kanım taşıyorum. 
ı erıne m sus ır uana ı var r. e· « -Jf-* h~rleri alınmamı, Kobra yılanlarını te.~- Haberi olmadıg"' ı 

Muzafferiyetın yüksek manalarını bıye _..ı c · 1 _,._k 1 ( te k"k d coen proıe.yone ra& aae er, o- U" Id 1917 d b i 
t ~ e erken §UnU da görmeliyiz: }üm danaı} ismini taktıkları rakuılan• nB e en er 
Tür~İ~: devleti, bu~nkü dünyanın na başlıyacakları z:aman, yılanın ö • Evli bulunan adam 

Fr
en bu~l k ükuvvd eltlertmmdkent bkirikmolan nönde davul ve z:umanın refakatile ansa ı e m ca e e e e en or a· _ , ... Nüfus i~lerini 
dı N . fn? ç-nk- k . ted" w. vueutlannın her tarafını egerelt, bü • muntazam yü • 

S üm ilklll biicek ile 
Atm IIBrlfl 

İngiltereele zengin bir Ingiliz aü • 
müklüböcek llo yarı' etmeğe kalkmıt
tır. Vak'a fÖy le olmuştur: Bir sümük
lüböcek yetmiş be~ aantimlik, üstüne 
şeker dökülmüf düz bir taşta yürü • 
yünceye kadar İngiliz de atla elli kilo
metre mesafeyi ko~bileceğini iddia et· 
miştir. Ortaya büyük bir para konmuş. 
İngiliz atına binmiş. Sümüklüböceği 
taşa bırakmışlar. Ve nihayet atla ko • 
şan İngiliz elli kilometreyi, sümüklü
böcek yetmif beş santim1ik yeri geç -
meden koşup bahsi kazanmıştır. 

Horozlar tavuk, tavuklar 
horoz oluyor 

. ıç . u u, yapma ıs ıgı şey, k k d ed 
medent bir mücadele idi· hak istiyordu· ere ' ana erler. hayvanı kızıştı • rütmek için heı ' ' l '- I d ·· ·· b Japon putderinin yazdıklarına 
hakkı müdafaa ediyordu ve bunu zorla rır ar, ar~a arın an surunmeye mec ur memlekette bü. 
değil, dostlukla tahakkuk ettirmek az- ederler, sonra da reaimde gördüğünüz yük zorluklarlc nazaran Japonya ziraat nezaretinde 
minde idi. Bunun için, Fransa ile dost· gibi, dansı bir «Öpücük» ile bitirirler. kar fıla tıl mak. vazife sahibi olan profesör Kroyschi 
ça bir ~ücadele ~apmaktan çekinmedi Kalbi iki memesinin tadır. Franaız 1• Masiu, yeni bir uaul keşfederek ho-
Bu mücadeledeki ruhun ve gayenı·n 1 rozları, tavuk ve tavukları da horoz 

t J l k zetelerinden bi • rnanasını Fransanın da, bütün dünya • or asınua o an ız yapmak imkAnını bulduğunu ilan et-
da 1 rinin naklettıgt nın an arnası lazımdı; Türkiye, bu- Amerikada Saint Loius eyaletinde . . , miştir. Ayni hayvanı bir sene zarfında 

·· k"" d"" ganb bır vak 1 . bi gun u unyanın artık bu gibi manaları bir kız dünyaya gelmit ve bir gün ya~· b i i F da bır kaç kere horoz ve r kaç kere de 
anlama kabiliyetinde bulunduğuna dığı halde ailesine 7500 dolar aervet te- d u b' n k r~;·~ 1 t k d tavuk yapabilecekmi,. Profesör Masiu 
bı~ış .. olduğu için, korkusuz ve te · min ederek ölmüştür. Hadise töyle ol- as::~ 0 ~gu~u dan~ JDa ]ta ır: . ayni usulü tatbik ettiği takdirde erkek· 
re utsuzce ileri atıldı. Fransa ile, ha· muştur: ar v~ o~run ~ ç ev e.~mem~ş leri kadın ve kadınları da erkek yapa-
yır Fransa ile değil, Fransız müstem . olan Grare ısmınde bır adam nufus ka- . V. • •• • • • • • 
lekecilerle dünya h d d • Kız doğar doğmaz, kalbinin herkes ğıdını tebdil etmek için Pariate kendi bılecegını soy]emlf·· ılım adamları ıçın 

uzurun a me enı "b" l fı ci .,v .. .. . . d lmaz 1 
bir maç yaptık; Türkiye bu maçtan gı v

1• 1~ .tara n ~ ı:e gogaunun ıçın e yazılı bulunduğu nüfus dairesine gidi-
0 0 mazmıf. 

muzaffer çıktı. Fransa ile dostça dö\'ÜŞ degıl, ıkı memesının ortasında ve de • yor. Bir de orada ne baksın, kaydında Macar kadınları müteessir 
tük ve dostça anlaştı k. Bu arada rini n altında bulunduğu görülmüştür. 1917 denberi evli olduğunu görüyor. 
şunu gördük ki, bu maçta hakemlik e- Orası bir fİŞ halinde imif ve kalbinin Karısının da iaminin Au&'Uatine oldu • 
denler, eskiden o_Idu~ g_ibi, yalnız bir vuru~ları da görünüyormuş: ğunu okuyor. 
tarafın hakemlerı degıldır; hak dava · Babası uzun yatamıyacagını tahmin B · · b d d' · · 
sında, dünyada esmeğe başlıyan yeni ettiği bu ucubei hilkatten istifade etme- d"« u ~!1 

en t~akpma r:m)) t:!e ıtıraz 
bir hava a d . h kk · ı· · t e ıyor, .ıuyame ı opa yor, .ıumse e • 

v r ır, a ını ıs ıyen, ıs e • ği düşünmüş ve derhal halka teşhir • . · N"h 

Macar meb'usan mecligj son za -
manlarda kadınlaım avukat olamıya • 

cakları hakkındaki kanun layihaaını 
kabul etmi,tir. Kadınlar bu kanunun 

çıkmasından fevkalade müteessir ol-

musunuz? 

Biliyor 
1- Kambis 
2 -Meşhur .. 

Beethovenin ilk j}cl 
3 - Büyük :RUS 

de doğmus ve kaÇ 

Dünkü su-alletilt 
ı -ispanya~ 

ratOru Şarlken ;& 
2 - Fransa 

ı 5 ı5 de, 2 ı yaşınd" 
nin yerine kral 
3- Büyük 

larından olan 
fusu 458,000 dir. 
Las Palmas ve 
larda yetişen en 

muşlar ve kadın muharrirlerden biri ,----E ........ ,..-m · · lma b'ld•W• ...... e hemmıyet vermıyor. ı ayet bu tanı· 
esını ve a sını ı ı gı zaman a - derek mOO dolar para kazanmıştır. d v '-ad d k tul k · · b" b 

daletle hüküm verecek hakemler de ma ıgı 1[ ın an ur ma ıçın ır o-

peyda olmuştur. Bu suretle, Türkiye, Gemiler artık siste yollarını şanma davası açıyor. Gazetelerin ver-
milletler arasında adalet fikrinin bir dikleri mallımata bakılırsa adarnca • 
gün gelip muzaffer olacağına inanan· şaşırmıyacak/ar ğız: «Bu başıma gelen nedir, evlenme-
lann imanlarını kuvvetlendirrnek gibi Deniz nakliyatı ilmi araştırmalar den bo,anılır mm diye hali. feryad e· 
büyük ve insani bir işe de hizmet et • Enstitüsü, aisli ve karanlık havalarda diyormu~. 
miş oluyor. İkinci defadır ki Milletler gemilerin yollarını pşırmalarına ma- -· ···---- ···-·--~-~··-
Cemiyeti,. Türkiyenin isted~ği bir şe_yi ni olabilecek bir hususi makine vücu- bu suretle sis içinde yoluna devam e· 
kabul ettı; demek oluyor kı bu cemı • da getirmi•tir. d k n b" ı"ye bir kayay b- b"" .. d wold" " er e . ır gem ' a ve ya-
~et, h ui~ utun m~nas~z. degı ~:;~~un Bu makine, yakınlarda bulunan hut sudan yükselen herhangi bir ma-
azık la. elr ve kşar aı· kıçıbn. 1 ~· mt.uds ve herhangi bir ciaimden intişar eden niaya yaklaşırsa, bu makine harekete 

ma u ış er çı arma a ı ıye ı e var· 1 '- "k . . · 
d B 

.. k d"" k e edro • magnetı dalgalann zaptedıl- gelmekte ve aemıye yolunu degviıttir 
ır. unu gonne , unyamn şu aran- . . . T • 

lık devrinde insanlara biraz olsun te· mesı prensıbıne dayanmaktadır. Gemi, mesi lüzumunu bildirmektedir. 

gazetelerin birinde yazdığı bir maka -
lede şu şiddetli kelimeleri kullanmı~ • 
tır: Amerika 

«Erkekler bize karşı aciz olduklarını haberlere göre 1 
yaptıkları zulm ile itiraf etmişlerdir. Amerikada şimdif0 

Bu hak kadınlara dünyanın her tara • lerle kıyas kabul 
fında verilmiştir. Macar kadınları top- fazla otomobil 
lanınız, size zulüm yapan kocalarınızı aene zarfında 
bizar ediniz ve aiz ey meb'usların karı- uğrayan insanlarıll 
ları, geceleri kocanızı eve almayınız, dan fazladır ve 
gidip mahkemelercie, meclis koridor - müştür. 
larında uyusunlar.)) ·ıı Kanunusanini 

selli verir. Türkiye bu teseliiye vasıta 
oldu. 

Medeni bir mücadele, bir davanın 
medeni müdafaası ne demektir? Tür • 
kiye bu suale cevap verdi ve misal gös
terdi: Eğer bir millet, bir davada haklı 
olur, hakkını ister ve bunu almak için 
elinde mevcut olan büt:ün kuvvet ve 
vasıtalara müracaat ederek, kademe 
kademe, sonuna kadar yürürneğe az • 1 

metmiş bulunduğunu açık, sarih ve sa· 
mimf bir şekilde dünyaya nnlatırsa ve 
gizli yoldan gitmez, dolaşık usullere 
müracaat etmez, söylemesini. anlatma· 

İSTER İNAN ISTER IN ANMA! 
1 yeni yılın ilk giinii 

zaya kurban 

(Devamı lO uncu sayfada) l 

fstanbula yakın, büyükçe kasabalarımızdan birinde o
turan bir arkadaşımız anlattı: 
«Sahipleri arasında bir kaç tıme de doktor bulunan ba
taklık bir çiftlik vardı, kurutup istifade edilecek bir ha

le getirilmesi düşünüldü. Sahiplerinden biri: 
- Benim tanıdıklarım arasında bir su mühendisi 

vardır. Çağıralım, bir defa k~fetsin, dedi. Fakat diğerle
ri bu mühim ifin belki tecrübesiz bir gence verilmesini 

doğru bulmadılar, 23 bin lira .arfederek H olandadan 

bir hey'et getirdiler. Şimdi i'itiyorum ki bu hey'etin 

yaptığı planı ait olduğu makam kuaurlu hularak geri 

çevirmiş, bunun üzerine ilk konufmada adı geçen Türk 

genci çağırılmış ve o da 1 f>O lira mukabilinde yeni bir 

plan yapmış, bu plan da muvafık görülerek tasdik e

dilmiş .. >> 

ISTER INA N lS TER INANMAJ, 

bu vaziyetten 
Çünkü buhranın . ~ 
kanunusanİsinin ıl 
kaza olmamıştı. 

gazetesi şu ma 
tedir: 

((Amerikada bil 



--
Fransız Meclisinde Orduya 
Yaset girdiğinden bahsedildi 
lı.ırtNflZırz ilhamları reddetti. Milli Müdafaa Nazırı 
ıı lltla,.da tahkimatın mükemmel olduğunu bildirdi 

(l{Usus·) 
ha~- Parlamentoda 

da hararetli mü-
hı ... ~· bi~uhtelif hatip
.-'C.~Uııa . ordunun mo

bazııa l§aret etmişlerdir 
t1 endiŞe}~ h_ududun emniye 

Udaraa :N ızhar ettiklerin· 
buıunrn azın M. Daladier 

bu .. uştur: 
&un hi(' b' " 

llıahaı b ~ ır ani taar-
ırakrnıyacak de

~ (.\.~ . alan ) -S 
1' •. , Dup ayıavlar Mecli-
'"llltı ı.._ ont n 

ll ""Zı Zab'tİ . ava Bakanı 
iı.....~anit ı erın tecziyesi 

L.~s·· eadhK .. · 
~lıh:, ~Utdüğü . . onıunıst ga 
~ ithanı fikırlerin tesiri 

bu ı'tıı etrnı.,tir 
aını -~ · 

arı eı işaretle-

ıen makaleler üzerine tahvil edilmiş o edildiğini, ellisinin tPrfi ettiğini ve di
lan yüksek zabitlerin ve bilhassa bir ğerlerinin de terfi listesine kaydedildik 
Generalin ismini zikretmiştir. lerini tasrih etmiştir. 

Pierre Cot, bu Generalin fırka ku • , Hava toplan ve tayyareler 
ınandam tayin edildiği için tahvil edil· Paris, 2~ (A.A.) ~ ~eclist~ hava mü 
miş olduğunu söylemiştir. . dafa.as.ı muza.~ere. e~~lırke~ s.oz alan de 

Dupont'un iddiasına göre zabitlerın Kerıllıs §U sozlen soylemıştır: 
ekseriya mahalli bir Sovyetik ve ecne- cMenzili 5500 metreyi geçmiyen 75 
bi yabancı bir devlete hizmet eden bazı lik hava toplarından yaln~z 250 batar 
kimselerin emirlerile garnizon1ardan yamız mevcuttur. Halbukı Alman top 
tahvil edildiğini iddia etmektedir. larının menzili 7000 metredir. Gerçi en 

Sözünü bitirirken Dupont, Komünist iyi avcı tayyaremiz mevcut, fakat 350 
tehlikesine ehemmiyetle işaret etmiş • tayyareden 140 ı hiç bir işe yaramaz. 
tir. 1000 avcı tayyaresine ihtiyacımız var-

Pierre Cot müzakereye müdahale e· dır. 
derek hiç bir siyast tesirin a1hnda ha- ~40 bombardıman tayyaresinin 150 
reket etmediğini i8dia etmiş ve demiş- simn vakti geçmiş ve 150 si de İspan· 
tir ki: yada di~er tipiere nazaran aşağı evsaf· 

cBen Hava ordusunun maneviyatını ta oldugu sabit olan bir tiptendir. 

Çok '-•Üksek bir seviyede idaroe etmek . M. Daladier ~u noktayı tasrih etmiş· 
'Çok d ... J s· t r· ~e bati o~ru!. sada • kaygusu ile hareket etmekteyim. ıya· ı · 

Yüksek P Rurnanite ga· stin orduda hiç yeri olmamalıdır.» Harp takdirinde Fransız ordusu, müt 
okun-ı Zabitıere karşı 0 • Pierre Cot, Humanite tarafından ne~ hiş bir kuvvete ma1ik bir hava ordu-

tauştur. Düpont ba redilen ı 08 zabitten ancak dokuzunun sunun himayesi ve irşadı altında bul u 
raf d ' ·ı ın an neşredi bazı servis sebeplerinden dolayı tahvı nacaktır. 

~en evre müeSSeSeSi yeni Amerikada feyezan 
uır h bir felaket oldu 

ayatiyel gösterdi n Bir şehir su altında kaldı, 
taıtteı-:--=-------
'llreti erı Sancak ve Dançig meselelerinin bir ölenlerin sayısı gittikçe 
~ (A.A ne rapbnı memnuniyetle karşılıyorlar artıyor 

o)~k--:- le Jour gaze- (zannolunduğu kadar fena olma.dığı ka· Nevyork 28 (A.A.) - Feyezan-
Ceın~ıer~ ~ütün ga· naatindedir. lar gitgide daha feci bir şekil almakta-

~ lletiee} ı~etının 96 ncı Humanite, yazıyor: Milletler Cemi- dır. 261 kişi ölmüştür. Bundan başka 
P~ ~ekte ~~~nden memnu- yetinin Sancak ve lspanyol meseleleri 250 kişi de Louis • Ville hastanelerin· 

aıen, diyoutt~fiktirler. hakkındaki iki karan, sulhun zıman· de ölmüştür. 
~erıi bir h r kı: «Cenevre ları olarak selamlanabilir. Danzig me- Yüz bin kişiye yakın kimse melce· 
. \'e 1) a~atıyet göster· selesine gelince, ehvenişer olarak te· siz kalmışdır. 500 milyon dolar hasar 
1>"i h.ıı~ııg hakkındaki lakki edilebilir: Milletler Cemiyeti, bi- vardır. 
~~~haretl ~nıış Ve kulis- raz kendine hakim olmuştur. Ufak bir işaret üzerine Cario'dan 
. e ıdare olunmuş- Exelsior, diyor ki: Milletler Ce- New Orleans'a kadar Mississipi sahil· 
· Sancak miyeti tarihinin sayfalannda beyaz lerinin boşaltılması için icap eden bü-

aer .ltleaeıea·nıeseleainde an- taşla işaret edilecek bir gün. tün tedbirler alınmıştır. 
~llliiiıı · 

1 to:ayısile rnev- Bilaldser Nouvelle gazetesi, Ce- Ohio'nun suları yava' ya.vaş in-
h~7"' eaı dünkü gü- nevı-e müessesesinin matlup hesabına mektedir. Bu mıntakada soğuk ve sal

bu} tre sahne olaca- geçirilmesi icap eden ~yin Sancak me· gm hastalık tehlikeleri bakidir. 
'ldaıı Unnıu~ olanlar, eelesinin halli olduğu fikrindedir. Bir tefıir su altında 

Rüştü Aras 
Koni Ciano 
Mülakatı 
İtalyan Hariciye Nazınnın 
memleketimize geleceği 

tekrar söyleniyor 

Cenevrede bulunan Hariciye Vekili· 
mizin önümüzdeki Pazartesi günü Mi· 
lanoya hareket edeceği haber veril • 
mektedir. 

Tevfik Rüştü Aras İtalyan Hariciye 
N azın Kont Ciano ile görüştükten son 
ra şubatın 7 sinde şehrinüze dönmüş 
bul unacaktır. 

!talyan ve Balkan matbuatı iki Ha
riciye Nazırı arasında cercyan edecek 
müzakerelerden hararetle bahsetmek -
tedirler. 

il]&.olarak haber verdiğimiz gibi, Rüş 
tü Arasın Milfinoya seyahatini mütea
kip, Kont Cianonun Ankarayı ziyaret 
edeceği ısrarla söylenmektedir. Maa -
mafih bu ziyaretin taribi henüz tesbit 
edilmemiştir. 

Ancak şurası §ayam dikkattir ki, 
Kont Cianonun bu ziyareti tahakkuk 
ettiği takdirde, genç nazınn me~eket 
haricinde yaptığı ikinci re~~ z~yaret 
olacaktır. Kont Cianonun bırıncı res
mi ziyareti, geçen sene Berline yaptığı 
seyahat olmuştur. 

Mctaksas ta Miianoya gidecek 
Roma 28 (Hususi) - Atinanın salA· 

hiyetta; mahafilinde söylendiğine g~
re, Ciano - Rüştü Aras mülakatını mu
teakıp, Yunan Başvekili Metaksasm da 
Milanoda Kon Cianoya mülaki olması 
çok muhtemeldir. -------
Acıklı bir ölüm 
Tahran Elçimizin kızı 

Viyanada Elçilik 
binasından düştü öldü 

Viyana, 28 (A.A.) - Türkiyenin 
Tahran elçisinin kızı olup burada te· 
d avi eqilmekte olan Bayan Jale Türk 
elçiliğinin dördüncü katından d~erek 
ölmüştür. 

------------------------------------------
Kan gütme davalan 

Ankara, 28 (Hususi) - Kan gütme
lerini· önlemek ve kan gütme davala
rının idari tedbirler alınmak suretile 
hallini temin etmek için bir kanun ha· 
zırlanmaktadır. 

Amerikadaki talebenin 
aylıklan artbnlacak 

Ankara, 28 (Husust) - Kültür Ba
kanlığınca Amerikadaki talebe aylık· 
larının bir mikdar arttırılması etrafın· 
da tetkikat yapılmaktadır. 

Sayfa 3 

• Türk - italyan 
müzakereleri 

• lspanyaya gönüliii 
sevki işi 

Yazan: Selim Ragıp 

atay davasının mallım olan gü-H zel neticeyi almasını müteakıp 
Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Arasın 
A vrup~da, birkaç güne kadar uğr~ya
cağı bir memleket vardır ki o da Ital· 
yadır. Bu münasebetle Tevfik Rüştü 
Aras, İtalya Hariciye Nazırı Kont Ci· 
ano ile görüşecektir. Orta Avrupadan 
akseden mallımat, Beriinin bu müla.ka· 
ta oldukça ehemmiyet verdiğini göste
riyor. Maamafih bu aUtkada tasvipkar 
bir mahiyet vardır. Almanyanın kana· 
atine göre son anlaşma ile İtalyan - İn· 
giliz münasebatı normal bir şekle gir
miştir. Fakat şimdiye kadar tatbik edi· 
len müşterek emniyet siyaseti, bazı 
devletlerin Akdenizdeki menfaatlerini 
pek korumamıştır. Fakat ne ellietten 
korumamıştır? Berlin bu noktayı mes
ki'ıt geçiyor ve ilave ediyor: 

cHerkes bilir ki Akdeniz romtakası
nın bir sulh unsuru olması, gerek An· 
kara ve gerek Romada mültezemdir 
Bu münasebetle gerek Türkiye ve ge
rek İtalyaya zarar verebilecek hadise· 
lerin vaktinden evvel önüne geçmek 
isterler. Almanya için, bu mıntakada, 
müdafaa edilebilecek olan yegane şey, 
ticaret ve seyrüsefer serbestisinden iba 
rettir. Bu sebeple, bu müzakeratın iyi 
bir neticeye varmasını temenni eder.» 

Almanca yarı resmi siyasi ve diplo· 
masi bülteninde intişar eden yukarıld 
satırlar, Türk - İtalyan temaslarına Al
manyanın esas itibarile bigane kalma· 
dığını gösteriyor. Temenni edilecek 
şey, bu müzakerelerin, iki taraf men 
faatlerini korur bir şekilde nihayet bul 
masından ibarettir. 

* . 
İspanyaya gönüllü gönderilip gönde

rilmemesi, sonu gelmez bir siyasi müna 
kaşa halinde, dev 

lspanyaya gB· Ietler arasında ko 
nUIIU sevki lti nuşulup gidiyor. 

Bu devletler biri· 

:~ttairıdlllışlardıt.)) Le jour'a gelince şöyle diyor: ls· Nevyork 28 (A.A.) - Suların 
•
0rUftne' ~: Bütün mu- kenderun meaelesinde en fena hal su· tazyiki altında bir ben d yıkılmış ve o-
ltıtıl aerınde b D . I . . d k. k .. d b -c· M . 

Büyük radyo istasyonu 
Etimesutta kurulacak 

birlerine nota verip sualler soruyorlar, 
yekdiğerinden şüphe eder görünüyor· 
lar, sonra karşılıklı teminat vere:.ek 
tekrar anlaşmışa benziyorlar. Bugun· 
lerde veriiiDekte olan bu bahse ait Al· 
man ve İtalyan cevaplan üzerinde de 
mutabakat hasıl edilecek olursa, gtıya, 
İspanyaya, artık ecnebi gönüllü sevke
dilemiyccek. Bunun temini için de, alA
kadar devletlerin donanmalan, !span· 
ya ve Portekiz sahillerini, kısım kısım 
abluka altına alıp kontrol edecekler. 
Ben, böyle bir anlaşmanın arneli bir ne 
tice venniyeceği kanaatindeyim ve 
buna inanıyorum. Siz de ister inanın, 
isterseniz inanmayın. - Selim Rngıp 

'-'• d·· n asıl o- reti bulunmuştur. anzıg meae esının tuz a ı a ıçın e u un ountcıty 
('~tıya Vaziyelinin hal sureti de müphemdir. ;ehrini sular istila etmiştir. Sular, bir 

-ler~ Sovyet Rusya da :~şt:i:. elli santimetre kadar yükseı-
~d· ---

~ .~ n-1 1Yoruz değişiklikler Kasımpaşa deniz 
~~ha ·ı llstıai) ) 
i:"~ . .t~~ ı e tnuh .-Meclise Moskova 28 (A.A. -Tas ajansı Uasfahanesz• 
~l'~J: '~e 229 te1ıf vekalet- bildiriyor: rı~ 
'ttti · tın ı ·OOo lir 1 k .. Sovyetler Birliği merkezi icra ko- 1' • d ·z· 

·~.e tu.~Utn27 bi.n lı'raasıı 1~.)3u7- dak' k 1 I amzT e l zgor -. 11 ~ ... mitesi aşağı ı arar arı a mıştır: 
lt\ L etı...,.. · k · · Y · 1 nk 28 (H "') G k ao 'Oııuı ••dZın iştira- Dahiliye omıserı ~V a dev et A ara, ususı - ere 

"ıiiJı~ ~tgin ~UştUr. Zanno- Emniyet umumi ko miseri ünva.oı ve- deniz subay ve eratına, gerek Unka
~tile b: açılması yak- rilmiştir. Devlet emniyet komiseri Ya- panı ve Sütlüce, Kasımpaşa fakir hal-

ÇıL81taaında Pa.~anın mec- go da ihtiyata alınmıştır. kına çok faydalı hiz.rr.etler görebilecek 
~ılaeq... lllunakale la- Müdafaa halk komiserliği nezdinde Kasımpaşadaki eleniz hastanesinin ta-

~ lll anlatılmakta- deniz kuvvetleri için bir komiser mua- miri için 270 bin liralık taahhüdat ya
CIIt :utıı~kaıe ı~ . vinliği ihdas edilmiş ve ayni zamanda pılması için meclise bir layiha veril-
~ f "'"ıh ·ı K Kızıl ordunun deni_z kuvvetleri ku- mis, tir. akj .ıL ası e ars 

eueler için bir mandanlığı vazifesini görecek olan bu 
makama filo kumandanı Orlov getiri!- Gedikli erbaş okulları 

ll --- miştir. orta dereceye çıkarılacak 
~,., .. o,. •• Müdafaa halk komiserliği nezdinde Ankara, 28 (Hususi) - Orta mektep 

'M. 8iJIJI'•.Ititle,.. hava kuVvetleri için komiser muavin· mezunlannın orduya nefer olarak gir-
~ ll A liği ihdas edilmiştir. melerinden dolayı bunlara askerlik 

Iyi llecek . bilgisini verecek olan erbaşların umu-
~~t llıalu Fransada frangın mi malumat ilibarile diğerlerinden a-

~'- ~ b . Inat almakta k d •• • J ak · · Gedikl' b k 1 
'""' ı:;~d!ıştag'ın 30 ka"'- Te rar llŞmesınuen şağı olınam ıçın ı er aş o u 

'" k E d • d •tt larının orta dereceye çıkanlması için 
tı' •u lll a dedeceği iç- n ışe e l yor Meclise bir Jayiha verilmiştir. 
."ltıtı~l addeleri ihtiva Londra 28 (Hususi) - Fransada, 

)t11 İ(! tneclia· &angın tekrar kıyınetten dü~mesinden 
tıı ~n lefkili, 2 - endişe edilmektedir. 
~\tlii 

3 
•alahiyetler Bazı mahafilde başla.nan spekülas-

' - Hitlerin yonun önüne geçmek üzere, iskonto 
fiatı yüzde ikiden dörde çıkarılmıştır. 

Dahiliye teftiş heyeti 
Ankara, 28 (Hususi) - Dahiliye Ve 

kaleti teftiş heyeti teşkilat ve vazife
lerin: dair bir kanun layiliası hazırla-
Jnllt.lr 

Ankara, 28 (Husust) - Etimesutta 
kurulacak büyük radyo istasyonu· için 
açılan münakasada pahalı fiyat veril· 
miş olduğundan yeniden münakasa açı 
lacaktır. 

Danzig fevkalade komiseri 
Lahaye 28 (A.A.) -Vis Amiral 

Degraaff, Danzig fevkalade komiser· 
li ği vazifesini kabul etmiştir. 

Şehir arası telefon ücretleri 
in diriliyor 

Ankara, 28 (IIususi) - Şehirlerara 
sı telefon mükfilemesi ücretlerinin in· 
elirilmesi etrafında tetkiklere devam 
olunuyor. 

![Sabahtan Sabaha 1 
ı Merak! 

Bir İsveç gazetesi karilerinden ga
rip bir sualin cevabını istemiş. Sual 
şu : 

- cBir kitap aldığınız zaman sizi 
herhangi bir kitabı. almağa sevke· 
den, teşvik eden sebep nedir, kitabı 
intihap ederken, ne tesir altında ha
reket edersiniz? 

isveçlilerin verdikleri cevaplar 
karışıktır. Ancak yüzde otuzu bir 
noktada birleşmişler. Bunlar kendi· 
lerini kitap intihabına sevkc;ien ami 
lin o kitap üzerine yapılan ncşriyat 
olduğunu söylüyorlar. 

Gazete bundan sonrakileri şöyle 
tasnif ediyor: 

- Kitabın adını beğcnip alanlar, 
alıhaplarının tavsiyesine kapılanlar, 
ilanlara bakanlar, muharririn adına 
güvenenler, kitapçının tavsiyesine 

inananlar .• 
Bunu nakleden Fransız gazetesi 

merak etmiş, kendi kendine soruyor: 
-Böyle bir anket biz açsak acaba 

ne cevaplar alırız? 
Parisli refikimizin merak edip 

böyle bir anket yapması merakını 

tatmin edebilir. Ben bizim hesabımı
za böyle bir ankete hiç lüzum gör
müyorum. 

Kitap alan yok ki, ne hisle, ne te
sirle aldığını soralım! 

Fakat bunun yerine, mesela apar
tırnan yaptıranlar arasında şöyle 
bir anket açabiliriz: 

- Lüks dairelerinizde nicin bir 
de kitap odası yapmıyorsun~z? 

Buna verilecek cevaplar her halde 
bizi meraktan kurtaracaktır. 

Bürhan Cahit 
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Bir çikolata fabrikası 
tutuştu, Erenköyde de 

bir ev yandı 

Küçükpazarda bir çikolata fabrika
sında elektrik kentağından yangın çık 
mış, tavanın bir kısmı yandıktan sonra 
itfaiye tarafından söndürülmüştür Fab 
rikanın 30 bin liraya sigortalı olduğu 
anlaşılmıştır. Tahkikat yapılmaktadır. * İçerenköyünde Yuvarlak sokakta 
Sıtkı Örnerin evinden yangın çıkmış, 
itfaiye yetişineeye kadar ev tamamen 
yanmıştır. * Üsküdarda Murat Reis mahallesin 
de A vedisin evinden yangın çıkmış, fa 
kat itfaiye tarafından yetişilerek sön· 
dürülmüştür. 

Yeni yapiirilacak vapurlar 
için müzakere 

Almanyaya ısmarlanacak gemiler 
etrafında Alman tezgahlarından birine 
mensup mümessillerle Deniz Yolları 
idaresi arasındaki konuşmalara dün 
Deniz Yolları Umum Müdürlüğü bi-
nasında başlanmıştır. Deniz Yollan 
bu husustaki teklifini mümessillere 
bildirmiştir. Mümessiller de vaziyeti 
derhal bugün Almanyadaki merkezle
rine bildirmişlerdir. Gelecek cevaba 
aöre hareket edilecektir. 

Hüsnü Yamamn telkikieri 
Şehrimizde muhtelif tetkikler ya

pan lktısat Vekaleti Teftiş Hey' eti Re
isi Hüsnü Yaman dün Sanayi Birliği
ne giderek meşgul olmuştur. Hüsnü 
Yaman Umumi katip Halid ile muhte
lif meseleler etrafında bir görüşme 
yapmıf, yarın toplanacak Sanayi Bir
liği kongresinde görüşülecek işler hak
kında izahat almıştır. 

Rami otobüsleri 
Ramide oturanların müracaatı üze

rine ~elediye şimdiye kadar Rami ile 
Sultanahmet arasında işleyen otobüs
lerin bugünden itibaren Rami ile E
minönü arasında işlemesine müsaade 
etmiştir. 

Kaçak çakmak ta~ı 
Kadıköyünde Yeldeginnenlnde oturnn 

Kostantınln evi arandığı sırnda 286 adet ka

ç:ık çakmak taşı bulundu{'tundan duruşnıası 
dokuzuncu Ihtisas mahkemesinde bitirilmiş
tir. Kostnnt!n bu suçundan dolayı altı ay 
hapse mahkflm edilmiştir. 

Kar topu kazası 
Mehmet Isminde bir kapıcı Meşrutiyet 

caddesinde kar topu oynarkcn attıjp top ye
di yaşında Suad isminde bir çocu~a çarp
mış, çocuk yüzünden ynralanmıştır. 

Şark Demiryolları 
Şirketi memurları 

Kendilerine verilen ikrami
yelerde haksızlık yapıldı
ğından şikayet ediyorlar 

Hükumetçe satın alınan Şark De
miryolları idaresi, memurlarile alaka
sını keserken onlara, hizmet müddet
lerine göre bir ikramiye verecekti. 

Sabık idare, Türk memurlarına "e
rilecek ikramiye miktarını tesbit et
miş ve listesini çıkarmıştır. 

Ancak bu listeye göre ikramiyele
rin miktarları pek azdır. O kadar azdır 
ki, buna ikramiye adı bile verileme
mektedir. Çünkü !).) lira aylık alan ve 
ll sene çalışan 53 lira, 75 lira alan ve 
48 sene çalışan bir memura ll O lira 
verilmesi kararlaştırılmıştır. Bu .:ırada 
dört sene çalışan bir memura 400 lira 
ikramiye vermek aibi garabetlere de 
tesadüf edilmektedir. 

Sonra bu hal şirketin işten çıkardığı 
memurlar hakkında ötedenberi tatbik 
ettiği nizamnameye de uymamakta
dır. 

Eski ~irket müdürünün bu kararı 
1400 Türk memur ve müstahdemini 
bihakkın müteessir etmiştir. Bunlar, 
Nafia Vekili Ali Çetinkayanın i~e el 
koymasını büyük bir alaka ile bekle
mektedirler. Bundan başka ayrıca da 
mahkemeye müracaat etmek üzere 
dün akşam avukatlarla temasa başla
mışlardır. -------
İskenderun seferleri 

Deniz Yollan idaresi fskenderuna 
kadar yapacağı postalar etrafında bir 
tarife taslağı hazırlatmıştır. Bu tarife 
taslağı İktısat Vekaleti tarafından da 
tetkik edilecektir. Buraya Mersine ka
dar giden vapurlardan bazıları uğratı
lacağı gibi ayrıca direk vapur da gön
derilmesi tetkik halindedir. 

Buranın ehemmiyetine binaen va
pur seferleri bir•müddet sonra çoğaltı
Iacaktır. Aksu vapurunun İskenderuna 
ilk seferi yapacağı haberi asılsızdır. 

Boru 

Berlin 

Hamburg 

Mıır1ilya 

Hamburg 

Mar•ilya 

Hamburg 

Londra 

Hamhurır 

.. 

.. 
Ma nil ya 

Londra 

Hambnrg 

Londr11 

Hıımburı 

, 

29. 1 • 9~7 
eins M ıletar Fiat · Para ---

Yumurta Taneli lO Fenilc 

Şii Yulnl 

Zeytinyııtı 

z.eytinyatı 

Balda 

K ün emi 

" 
Kahuldu 
n nd ılı: 

Kabuk1ız 
fındık 

Ceviz 
Badem 

Üzüm 

Yüz lcilo 1 ıs 

" 735 Fre 

" 114 R,M. .. Fre 
Bin kilo 130 T. L. 

26 1/2 Şii 
yüz kilo SB T. L, 

.. 77 
" .. 17 , 

" " 
" Frc 

50 kilo 31-55 Şii 
800gnnı .. Yüz lı:ilo 19·20,50 T. L. 

lneir 

" 
Palamut 

SO kilo 21-55 .Şii 

Yüz kilosu 12-13 T. L. 

.. 70·76 " 

Balkan posta 
kongresi 

Dün öğleden evvel ve 
sonra konuşmalara 

devam edildi 

&lkan Antantına dahil devletler 
murahhasları arasında lstanbulda ya· 
pılan telgraf ve telefon kongresine dün 
de devam edilmiştir. 

Evvela sabahleyin toplanılmı~ bi
lahara bu toplantıya akşam tekrar de
vam edilmiştir. 

Kongre yalnız Kahirede toplana• 
cak beyneimiJel kongreye arzedilmek 
üzere beynelmilel nizamnameleri göz
den geçirerek müşterek metinler ha
zırlanacaktır. Toplantılar bir kaç gün 
daha devam edecektir. 

Herlog Hend irik gemisi 
Felemenk devleti ile münasebatı- tır. 

11 
mız, asırlardanberi dostane devam et- Ankara bul~rıaııdJ 
mekle beraber, son zamanlarda ara- gittikten sonra • 

0 

mızda mühim iktısadi temasların baş- da memleketiınııe ~. 
laması dalayısile ayrıca bir hususiyet yaretlerde buluna~tir· 

S 1 k · d kesbetmiştir. larımızia görüşecedri~ 
UÇ uyu aç1ran Jan armanm tlalen bir Halanda ticaret hey'eti Hertog .. Henaıııaı'Jt 

duruşmaSI Ankarada bulunmakta olup hükume- Amaterdam rt~z~ toııd~' 
Üçüncü ceza mahkemesinde sor- timizle iktısadi işler hakkında müza- tır. Ağırlığı 4~615 2(} di1 

gu hakimliğinin koridorundan tedbir- kerelerde bulunmaktadır. 96,60, genişliğt ' A• 
sizliği yüzünden Süleyman adında bir Siyasi ve iktısadi sahada in.kişaf et- Makineler 2 t~eJir· 
hırsızın kaçmasına sebebiyet veren mekte olan bu dostluğun bir nişanesi- kuvveti 6400 beYgır··r'•ı 
jandarma Yunus'un muhakemesine ni teşkil etmek üzere de Felemenk dev vetle saatte 16 ın:~:~ bit 
başlanmıştır. leti harp filosuna mensup Hertog Hen- Silahlarına ge ın 7,6 

Yunus isticvabında: dirik gemisinin şubatın beşinde lima· 4 tane 15 lik, 4 ~ne 
nımızı ziyaret edeceği haber alınmış- 3, 7 lik topu va3/>~ ~i~~ 

-Yanımda iki mevcutlu vardı. Bi- tır. Gemi, limanımızda beş gün kala- Mürettebatı dri~ !P' 
risini sorgu hakimliğinden çıkardım. cak ve gemi komutanile resmi ma- Hertog , Hen dıt· 
O sırada ötekini diğer sorgu hakimli- karnlar arasında ziyaretler yapılacak- sında kullanılınakUl 
ğinden çağırdılar. Süleyman ismindeki 
suçluyu odacıya teslim ettim. Diğerini 
sorgu hakimliğine götürdüm. Bu sıra
da Süleyman odaemın elinden kaçmlş, 
demiştir. 

Muhafaza edemiyeceği halde niçin 
iki mevkuf götürdüğü sorulunca jan
darma Yunus: 

- Onbaşım emir verdi, 
vermiştir. 

cevabını 

Onbaşı ile odacı Niyazinin şahit o
larak celbi için mahkeme başka güne 
bırakılmıştır. 

"''"' ... --:a AMA "'Z~INI1 

sısi• 
BugUn matinelerden itibaren 1 P E K Sinemasın?~ eıııs 
Havanın muhalefetinden dolayı senenin en güzel filmını 

1 • Y 1 K fLOAıN BlrB E ~ 
SAN FRA NS lS K O ·stıeri 

Baş rollerde : Dünyanın en büyUk a~~ 
JEANETTE MAK DONALD ve KLAu" F' ~ 

2- TEHDiT MEKT ııııru~ 
Fransızca sözlü yeni ve bOyük merak ve h~~c 

Baş rolde : GERTRUDE MIHA 

Anadolu tahvilleri 
Yülıselmiye başladı . 

Dirileri ölü gösteren sigorta 
sahtekarlarmm muhakemesi 
Dün dördüncü ceza mahkemes!nde 

dirileri ölü göstererek sigorta paraları
nı almaktan s~çlu Onni~, Şemseddin 
ve arkadaşlarının muhakemesine de
vam olunmuştur. 

Muhakemede dört şahit dinlenmiş
tir. Şahitlerden Ziya Onnik ve Şem
seddinin kendilerine isnat olunan fiil
Ieri işlediklerini be van etmiştir. 

Şimdiye kadar bu davanın bütün 
~ahitleri dinlenmiş, yalnız Artin is
minde bir şahit henüz dinlenmemiş
tir. Mahkeme Artinin celbi için başka 
güne kalmıştır. 

hl~nJUl StltdıljUI 

$ıhir1Ygattosu 

1= AK AT Neşriyat 
·:·:: : ·::·:: R s on po s ı a. Yeni Adam - 159 uncu sayısı çıktı. İçin
DAK i 

11 
(3 1 R., 1 L A N , de İsmail Hakkı Baıtacıo~lu'mın Yalçın oı·-

6ÜTON ÜLKEYi HER GÜN OOLASIIl.., kun'un, Ulak'm, Dr, Saifiliattın Kuntay'ın, 
M. Adalan'ın, Büsarnettin . Bozok'un yazıları 
vardır. 



SON POSTA Sayfa 5 

HABERLERI ı Hereke fabrikası ın 
yıllık imalatı 

~ .. kısa zamanda bir 
~ın ~sseselere kavuştu 

iltılar --;---_ 
. ~urada hayli genişlemiş olan 

say~sirıd ışı hükumetin aldığı tedbirler 
e tanıamen durmuş gibi~ir 

~Utıı, 
~~i b~) ._C Aynüz zeliha 

ta ~~ tehri e~up Anado- Bunlardan başka her türlü konforu 
~~ı t ı thezn ° ~n Urfa ay- ha vi mükemmel bir otelle 500 kişilik 
G~~anlar;ıYetj de ha- bir şehir tiyatrosu, asri bir park ve b~
b~111'lde bu~ Doğu ile lediye kurağı yapılmıştır. Aynüzzelı-

~b ~r Çok rn·ıı\lnan bu vi- ha ıslah edilmiş, etrafı ağaçlar1a süs-
tırı h ı etler h"·k·· . . B h . k f . . l,.k er Ya u um lenmıştır. a çeyı ev a tan ıstıma 

111 
tarihi eser- eden \,elediye icap eden yenilikleri yap-

}' devarnı b tıktan başka gölden çıkıp şehrin otuz 
y

1 
tp}'tni v ı ayındırlık dört muhtelif yerine dağıtılan auların 
rllıi b· e as ri b. I w · ın lir ır çeh- üzerini kapatmış ve bu auret e aşagı 
k Planı ayn fenni ve mahallelerde bu suların içilmesi yü-
ır • ı rıa uyg 1 k 1 f" •• •. b rerıtin ih . un, e- zünden vu ua ge en ve ıyatın onune 
ır llıt~hah tıyacına ka ileçilmiştir. Geniş bir sahada asri bir 

tellıi i'ılda ~ Yapılmış mezarlık yapılmıştır. Mezarlığın du· 
~- rı ed') Ytrnıi :k· b" . . w 1 'h ~ ı ttıitti . ~ • ı ın varları bıtmış, agaç anmasına ve su ı -
~ltı ~lar Çar r. ,l,Ol) lira- tiyacının teminine çalışılmıştır. 
Ve ~<ktPtir Şıs~ elli yedi Bu ınıntakanın büyük dertlerinden 
ı~ erını t~8• ılda :lf>OO biri kaçakçılıktır. Kaçakçılık Urfa ve 

~ak' ısatı d . .. ..k 1 ı• 
ı \'e Pia k var ır. cıvarına huyu zarar ar veren me. un 

arı kurt 
1 
okulu ka- bir illettir. Bu yüzden servetin uğradı-

td·ı na beı:~~ rnıştır. ğı zarar üzerinde durulacak kadar m.ü
tt ı :rtk 11 h·ıye tnrafın- himdir. Vilayetin Suriye topraklarıle 

llvı re ır .. f 
'çı!q t olu

11 
rnutead-1 hemhudut bulunuşu, kaçakçılara ır-

~~el tat aaf rnl us, bir Ata- sat vermiııı ve eski idarenin alakasızlı-
er •· a t d·· . ~ . y ,. ,. • • 
,. '<~ll~irn . oşenmı;, gı ıse bu fırsatı adeta sarı bır hastalık 

Memlekette 
kar ve kış 

Bir çok yerlerde akar sular 
bile dondu, yoJiar kapandı 

İpsala (Hususi) - Şiddetli aoğuk
lar hüküm sürmekte, tipi hal!nde kar 
yaimaktadır. İpsala ovalarında tatkın 
bulunan aular kamilen donmuttur. 
Gençler buz tabakaları üzerinde paten 
yarı~ları yapmaktadırlar. 

Kızılcahamamda otobüsler itlemiyor 

Kızılcahamam (Hususl} - Şimdi
ye kadar emaali görülmemif bir kış 
hüküm sürmektedir. Bir çok yerlerde 
karı11 irtifaı bir, bir buçuk metreyi geç~ 
miştir. Münakalat durmuştur. Köyler 
ile kasaba arasında gidiş geliş yoktur. 
Bila fasıla kar yağmaktadır. Yollarda 
donarak ölenler olduğu söylenmekte 
isa de her taraf karla örtülü olduğu i

ç.in bunlar aranamamakta ve söy!eni
lenlerin doğru olup olmadığı da tesbit 

edilememektedir. Otobüs seferleri de 
durmuştur. 

Düzçede yollar kapandı 

Düzce (Hususi) - Yakın senele
te kadar görülmemiş bir kış hüküm 
sürmekte, üç gündür kar yağmakta-

dır. Kar şehirde 85, etrafta 120 santi
mi bulmuştur. Yollar kapanmış, oto-

mobil nakliyatı durmuştur. llbay ve 
İlçebay tertibat almı~lar her tarafa a

meJeler çıkarılarak yolların açılmasına 
başlanmıştır. 

Kaymakamın delaletile merkezden 
getirttirilen tüfekler köylülere veril-

miş, sürek aviarı tertip edilerek fazla 
miktarda domuz itlaf edilmiştir. Şim-

Fabrika ll ayda 85,556 kilo iplik, 246,172 metre 
kumaş imal etti, sabşlarda yüzde 25 tezayüt var 

Bereke fabrika sm dan bir görünü~ 

Sümer Bank'ın idaresinde olan He-l danberi hisse<{ilen tnuvakkat buhran 
reke yünlü dokuma fabrikası 1936 yı- göz önünde tutulursa geçen yıla naza
lını müsait bir faaliyet konjuktürile ik-J ran alınmış olan daha yüksek randıman 
mal etmiştir. Yünlü dokumacılık aa - ve neticeler memnuniyet verici mahi -
hasında memleketimizde bir iki yıl • yettedir. 
-~· · ---~·- • · · --·-· Hereke fabrikası biten yılın ilk I ı 

Silivri yoğurtu 
Mevki ve şöhretini kay
betın ek tehlikesindeymiş 

Silivri (Hususi) - Silivri lstanbula 
yoğurt gönderen memleketlerin başlı· 
calarından biridir. Burada her sene 9 
ve on yoğurt imalathanesi açılarak se
nevi bir buçuk milyon kilo yoğurt imal 
ederler. Belediye bütün yoğurt imalat• 
hanelerini sıhhi bir şekle sokmuştur. 
Esk~denberi toprak zemin üzerine ya
pılan ocaklar çimento ile yaptınlmış • 

tır. 

ayı zarfında 8.).f>.)Ô kilogram iplik imal 

Bugün Silivrinin başlıca servetini 
diye kadar getirilen kuyruklara naza-
ran 2000 den fazla domuz öldürü!dü- teşkil eden yoğurtculuk mevki ve şöh

reti.ni kaybetmek tehlikesine maruz -

etmiş ve kendi ipliğinden imal ettiği 
kumaş mikdan ilk on ay zarfında 
78.013 metreyi bulmuştur. Fakat asıl 
çalışma, yabancı iplikten kuma~ imali 
sahasında olmuştur. Bu nevi kumaş -
tan imal edilen mikdar senenin ilk 1 ı 
ayı zarfında 867 .:~ 19 lira kıymetinde, 
24ô.172 metredir. Geçen senenin aynı 
müddeti zarfında jse ancak 7:~ 1.77:) 
lira kıymetinde kumaş imal edilmişti. 
Yabancı iplikten kumaşların gitgide 
daha fazla imal edilmesi memlekette 
kaliteye doğru rağbetin arttığına de
lildir. Esas en Merinos Iplik Fabrikası· 
nın faaliyete geçmesite bu nevi kumaş~ 

r 
lar için gerekli iplikler de doğrudan 

ğü anlaşılmakta ve itlafına devam e- k h ı· d 1 dur. Marmaranın her i i sa i ın en s-
dilmektedir. tanbula sevkedilen yoğurtlar Silivri yo-

Edirnede au mecralan bile dondu ğurdu namile gönderilmekte ve üzer
lerindeki etiketleri Silivri ismini taşı • 
maktadır. 

: lernitli'"edılerek kal- sekiine aokmuştur. Hükumetin aldığı 
te f 1 e-

1 

tedbirlerin kaçakçılığı men .~ususunda 
büyük faydaları görülmüştur. 

ner nayet d ···-~----

Edirneden bildiriliyor: Bir hafta
danberi Edirnede kış şiddetle hükmü· 
nü yapmakta ve dondurucu soğuklar 
devam etmektedir. Dondan dolayı buz 
tutan yollarda yürümek müşkülleştiği 
gibi ufak tefek kayma kazaları da oi
muştur. Hararet derecesi gündüzleri 
sıfır altı f) - 6 ve geceleri 8 - 1 O kadar 
düşmektedir. 

Silivri yoğurdunun nefnset ve şöh
reti rner'asının otlakiyesi yüzünden • 
dir. Silivri ve civarı köylerin mer'ala
rının otlakiyeleri tuzlu ot yetiştirdiğin-

d bu mer' alarda otlıyan koyunlardan 

doğruya Sümer Bank'ın bu yeni fabri· 
kasından temin edilebilecektir. Geçen 
yılın satış vaziyeti çok müsait geçmiş
tir. Satışlar, yılın ilk ll ayı zarfında, 
geçe11 senenin aynı devresine ni&betle 
% 2:> bir fazlalık göstermiştir. fakat 

yalnız piyasaya olan satışlar nazarı İ· 
tibare alınınca bu tezayüd nisbetiAin 
o/o H ~ gibi yüksek bir rakam ifade et
m~si, fabrikanın piyasada gitgide da -

ha ~eniş bir sürüm imkanile karşılaş -
makta olduğunu gösterir. (~ 1Ce!endi avas1 Inegölde ~ 1trra mücadele 

11 '.ııat) ........ teşkilAti 
ırırı Iki ·· .. ııtarn. • uç hafta Inegöl (Hususi) - Sıtma mucaae-

tııatL nı al k k.. 1 d k" G\dı~ ı k rna için le teşkilatı merkez kaza ve oy er e ·ı 
V& asap c·· . . kt d" B A~ .r tta . omer faalıyetıne devam etme e ır. uraya 

~lh~ ltıedin llıı oğulların- müracaat edenler tedavi edilmekte, ih-
~~ 'llaı Yetrrıiş . "1" ı d "k 1 k \;·. llr nı old·· ya,ın- tıyacları olan ı aç ar te arı o u nma -
~!· 0 o" ııre11 K 
c ı,rı lt'UlJatı d asap tadır. 
~ "' ~lJL 1'\ dtı Ah .. f . . d k ··~1\f· ~"~ake met, Sıtma mücadele mu ettışı o tor 
' ı ı 1 ~ ttıele · b" · ı ~~~ v, Sal'h• rı ıtmiş- Rüştü Inegöle gelerek yenı yapı mış 

en d d" 
elde edilen süt yağlı ve lezzetce e ı-
ğerlerinden farklı olmaktadır. 

Böyle tuzlu ot yetiştiren yer sadece 
Kar fasılasız devam etmekt~dir. d Silivri ve civa rı ır. 

Her taraf karla örtülmüştür. ---

Şiddetli donlardan dolayı bir 1wsım Kastamonu Halkevinde konferans 
su mecraları donmuş olduğundan bir Kastamonu (Hususi) - Halkevi 
çok semtlerdeki çeşmeler ve evler su- sahnesinde orta okul dikiş öğretmeni 
suz kalmıştır. Nadide ı<ço'" . bakımm hususunda 

ı d ı t . ·ı z· psı"koloJ"ik taıııı!leri havi bir konferans Gene siddet i on arın esırı e ın-

danaltı se~tindeki yeraltı elektrik hcıt- vermiştir· 

Hadiseler~ 
Kar$tsandaWlil 
Tiyatro mekteb:ne niçin 

gitmiyorlar 

"~ ~t hi . ı e d".. • . . . 11lıt• ha" ıger Ah- olan aıtma mücadele daıresını ve mu-
~t t-Se Ve b" . . 

~llhk. ın lira amelatını t~fti, etmıştır. 

ı.trn olrnuşlur-

larından biri kontak yaptığından bü- Bunu müteakıb vali Avni Doğan 
tün gece evler ve dükkanlar karanlık- umilliyetçilikn hakkında bir konferans 

ta kalmıstır. Elektrik şirketi tarafından vermiştir. 

Ankarada bir tiyatro mektebi açıl
dı. Mektebe girenler arasında kızlar 
yokmuş .. Bu herkese bu arada da ga· 
zctecilere merak oldu. Sordular, so
ru~turdular, cevaplar aldılar; kimi 
dedi: Paluda domuz mücadelesi bozulan. tesisatın tamirine çalışılmak- Samsunda sürek av1 

V ı d h ı t d Samsun. (Hususi) Mezruata 
Palu (Hususi) - i ayet a i in - a ır. k k ı ' ~ 1 · 1 f Ed" K klarelinden ko··~·tu··ıer zararlı }1.,yvanları yok etme ma sadi-

~ 1 d k" kAO 1 d domuz arın ıt a ı icın ırneye ır J <\ '"' \' ok aptı 1 e ı oy er e ~ · ·ı d k b" ·· k yapılmıştır Av 
t ttt.\1}\lnu ... rı ınakta üç mücadele grupu teşkil edilmi,(tir. tarafından arabalarla getırı en o un ve le büyii ır sure avı . -

111td ·• ltı 1 k d "dd ı· d nlardan v k da vali ve ,·ali muavini ve meşhur avcı-
b11r~ t hulu Şaatı ik-

1 
Bu gruplar on beşer kişilik kafileler ömür e şı etıı .. 0 

•• e ar-
}'ll ta ı nan a verhalinde köylerde dolaşmakta, rasla -,dan dolayı bir kaç gu~dur gel~.m~:nek- lar bulut'muştur. ı-, muhtelı"f av 

~ Ilarak k d Bu ·ışe tedı"r. Bu yüzd~ Ed.ı.rnede. ko. m ur ve f)O domuz, iki kurd, tedri- dıkları domuzları vurma ta ır. _.. 
k 

· d"l · t" ı odun buhranı yuz gostermışt_ır. ___ hav. van ı öldürülrr:iiştür. • ~70 silah ta sıs e ı mış ır. _ 

PAZAROLA HASANBEY 
• o 

DIYOR Kı: 

-- . . . Genç kız rolüne mecöuren. er
Kılıanmızın sahneye rağbet et 

medıkierinden §ikayet edere~. kekleri çıkaracağından bahsetmı~ .. 

Hasan B. D~ı:;enc t ~,ur u. uz ak .ör 
]erin cinsıyeti tlibaı ile de orta oyu· 
ı.una benziyecek. 

- Ben oyuncu olamam. 
Kimi dedi: 
- Bizde san 'at takdir edilmiyor .. 
Kimi bilmem işin felsefesini yap-

tı., Fakat ben bunlann hiç birine e
hemmivet vermedim, bir de ben so
ravım dedim ... Sih•iya Sidney kaşlı, 
G;cla Garbo bakışlı, Marta Eğert 
sesli on sekizlik bir genç kızın yo • 
lunu çevirdim: 

- Söyle bana, dedim, sen artist 
olmak istemez misin? 

-Hiç istemez olur muyum? 
- Peki i:iyledir de niye tiyatro 

mektebine gitmiyorsun?. 
Genç kıı HolivuhTari bir pozla 

yüzüme baktı: 
- Genç kız rollerine çıkabilmek 

icin on beş sene mcktepte okumayı 
~özi.ime yediremedim. 

- An'amadım. 

- Nasıl anlamazsınız .. Şehir ti · 
yatrosuna hiç gitmediniz mi? Orada 
m'nç kız rolüne çıkanların hemen 
hensi otuz bes yasında kadınlar. On-
1arın ~imcii v::ıntıkları ro11eri benim 
vapmam için d~ha on beş sene belki 
de daha fazla bek~emem lazım. 

iM SET 



• Sayfa SON POSTA: 

Ziraat bahisleri: 

''K b. om ına,, kelimesi E D E B i V A 
Son zamanlarda aık sık tekrar edilen bu kelime, iılerini hep birlikte 
baıaran idarecikle-r, yani u köy b ·r likleri, demektir. Köylan ün b:ldiii 

imece tabiri ba kelimeyi oldukça yakın bir manada iZD.h ecle-r. Şiirimizin acıklı hali 
Hükumetin son g~nler .za~fında e-ı r~ktir .. Yerinden ~ökü~üp pazara geti- . _ ... 

tıaslarını ka· arlaştırdıgı «zıraı kalk n- rilen fidanlarm kokletı, uzun boylu a- 1908 ınkllabmdan sonra Selanık te ı 
ma planın dolay s;J .. , r,azete e:-de s k c kta durmıya tahammül etmez. Kök- Genç Kalemler mecmuasile başlayıp 
sık gözümüze ç p3n ',c ' "n n k ;:. '~ri soğuktan donmus, zedelenmis fi-1 az zamanda genişiiyen dilde, sadelik 
m esini bir çoklar·r:ın ani.}, m d·"ını 'e c!an!ar ise diki!dikleri' yerde tutm~z - ı ve Türk_çülük ~r.eyamnın en kuvvetli 
bu yüzden de işin can nokt sını k '\in- !ar. Bir taraftan bahçenizin irili ufaklı çe~ler~dden. bdeırı ~ayılan Ömer Sey~ 

d kı ·· ·· G - k ı ' - b" f d fettın her evır §ıırn nesre çok tesir-yama ı arını g_.- yorum. eçen gun ·a c. eına, ır tara tan a masrafa ya- ı l u· . dı . . . 
k ı ha · .. · .. - - d d H _ . , • er yap gma manır ve bunun ıçındir 

a a lık bır ko) .u hnnı onu., .. u - r ·s•nız. erhalde aldrgınız fıda :ıı .. nn 1 kı" sık k genç şa· 1 •· 1 ·· 1 di 
• d b 1 . 1 sı ır ere fOY e fiDY er : 

rurken kenardakı kahve ·n. u mev - ) r erınden henüz çıkarılmış oldukları-l _ c Yazın bre cancagızım· ı R _ 
k be 

... oman 
zua dair dinlediğ:m mün.. aşa, ni şu na inanmak, ondan sonra da dikin- cı \·e hikayeciler renk ve ahengi sizden 
ufak izahatı verrneğe mecbur ~tti: ceye kadar toprağa gömmek lazımdır. alsınlar!» 

En·ela bildirey ·m ki; kombina k e- Aradan yıllar ve yıllar geı-ti. Fakat 
[ Fidan satıcıları her ne kadar çuval. ., 

limesi fransızcadaki Combinee- Com- rahmetli bugün de sağ olsaydı eminim 
ot vesaire ile güzel ambalajlar iç"nde ·· b · ·· biner] den türemiş ve bugün bir çok . . .. , once u yenı şıır ve şair bolluğuna §8· 

dillere mal olmuş bir kelimedir. Uzun ~.danlan pıynsaya çıkarmakla muKeU:f şar, sonra çeşit çeşit mecmualardaki 

b ı k ı _ da . • ı eler de buna. pek bakan olmuyor. H•ç bozuk düzen mıs.ralara bakar ve mu • oy u arşı ıgını araştırınayıp zıraı ı I . · · · 
f b ı _ı_ • k d b·ı· 1_. o mazsa mevsımlık bırer kum undığı hakkak şöyle haykınrdı-tara ını u mcu. ısterse ene ı ır ın: . · 

K b. h h . b" . . d I . ,yaptırmaları ve fidanları pazar ye • - cSusun bre cancağızım!. Bana da 
oml ına; er angkı b" ır. ışı~b. "der en ıp rinde bu kum sandıklarında saklama • puslayı şaşırttmız!» 

:op anmasına ve te ır lf gı ı ı are o- 1 ı· -·ı ·d· · 
.1 . ·_.:ı· arı azım degı mı ır) Hem fıdanlar Latife bir tarafa Jiakikaten y n· ,u nmasına ven en ısıriKI ır. ·· e ı e· d - b 

T .. k k"" ı- .. .. k . . b"ld"-·lsatılmazsa korunmuş olur, hem alan- debiyatımızin şiir cephesinde bugün ya ogru ir bç mısra daha okuyalım: 
ur oy usunun pe ıyı ı ıgı } •. . ı I F"d 1 . . ı .. . · · - -

ı .. b. . K b" Id k 1 ar muşten o ur ar. ı ana ı~ verışınde boyle bır zevksızlık huküm sünnekte- Taliine bir-,.., AU.Inna Wr kha • 
ıc mece >ıta ırı t< om ınan ya o u ca h "k" f . . ··h· ı d" b da k 

k b. . be be ı·-· "fad d • er ı ı tara ıçın mu ı mo an bu nok- ır ve u pe tabiidir. Zira ortada elir 
ya ın ır <Of ra r ıgm ı e e er. .. d k ·· kk"t ı h · · ·· ·· ·• 
1 d ı k. k"" ı·· .. b"lf tayı goz en uza · tutmayınız. mune ı yoK, ya ut ıyı kotu mevcut Gece uykusuz kalır, ııriindüz yuar 
mece e nası ı oy unu_n - ı arz • Çiftci bir kaç münekkidin de bilgisine, gö _ •-

orak zamanı kar~ılıklı bır yardımbş- rüşüne ve bilhassa samirniyetine ina _ ıiiaette, 
ma ile, bütün ekinleri birlikte hiçilirse 1\lehmet Çavuşa• nanlar yok. Bazıları için münekkit ka- Bir cehennem bulunun sen ıönlünü 
((Kombinan lar halindeki idarede de Bana kalırsa. ihtiyacınız oınn yonca tohu- fası taşla ezilecek bir yılan, içi kin ve bir ef*e .. 
işler böylece bir beraberlik gösterir. l munu, Ziraat Vekıi.leUnln Kayserı Yonca is- hasetle dolu ~ir canavar, bazıları için Sayılmıyor saçmm pnç yaşmda ak· 
Tarla sürülmesi, tohum saçı lması, e- ! tasyonundan geUrtlnlz. En lyistnı, en teml- de acınacak bı:. mahluktur. Onlar sus- lan, 
kin biçilmesi, hannan dövü)mesi gibi zin! ancak orada bulacaksınız. ç. malı, yalnız otekıler, eser sahipleri Kuru bir tarla Jibi yanlmq ayakları .• 
türlü ziraat işleri hep birden başanhr. s?yleme!idi~. Haydi yalnız onlar söyle· 

Şu le. d k" 1 d b . I . sın1er cüyelım. Fakat ne söyliyecekler, 
n ar var ı, mece e u ış erı Ziraat möşküllerinW, ötrenmek istedilde- ortaya eser diye n k kJ ? B" -

b. d.. k ~ "b" e oyaca ar. ır yu· 

Yarılan çobanın ayakları değil, ta -
hanları olsa gerek .. Maamafih bu ka -
dan yeter. Aşağısını bırakıyorum. De -
rnek ki bu çobana bir çift yeni çarık 
giydirdiniz mi, derdi geçecek, içi gün 
gibi ferahlıyacak ve dağları, hayırları 
bambaşka görecektir. Meğcr ne yaman 
ıztırabı \'armış zavallının!..İşte ro 4 

mantizmden kaçan şairin dönüp dola
şıp içine düştüğü daha koyu romantiz· 
min bir köşesi... Perdenin arkasında da 

ır uzene oyan bulunmadıgı gı ı or- rinfzi bize yaı.mız .. size eevab verelim. ce tepe mi, yoksa dipsiz bir kuyu mu? 
ta malı olan_ lüzumlu vasıtalar da yok- Bunu kim kontrol edecek .. İşte bura-
tur. Halbukı kombinada köyün bütün Tekirdağ Halkevinde caqlıhk da akar sular duruyor. 
işleri, bilgili kimseler idaresi altında
dır. Ve orta malı olan traktor, harman, Tekirdağ (Hususi) - Halkevi ye- Hı~ kimseyi incitmek, hiç bir gencin 
kalbur, orak, çayır makineleri gibi Iü- ııi bir faaliyet sahasına geçmiştir. Yeni, e~ebıyat ?'Ol~daki ?~?'Te1ini kliçlik 

)" S k Be ı· 1 l-I lk j gormek nıvetınde degılım. Maksadım 
zumlu vasıtalarla görülür. va_ı ~- ıp . y~o~ ge ır ge mez a - sadece, buv çetin voJun virmi şu kadar 

1şte hükumetin yurdumuzda meyda" cvı muntesıplerını toplamış muntc\.: senelik bir emektvarı sıf~tile yeni şiir . 
na getireceğini vaad ettiği 1000 tane z~m ~alı.!ma hakk_ında ~z~n uzun go- lerde görebildiğim b3Zı hatalı nokta
kombina, böylece iş1erini hep birlikte ru. şmuşt.ur_. Gençlık valının tecri.ibele- ları kabartıp belirtmektir. İtirazlanm 

şu levha var: 

d f d k ı Ovalar kuru yanık, kayalar lıep yo • 
başaran idarecikler. yani (( Köy Birl:k- rı_n . en ıstı a e etme sureti e Halke- ı sam~m~yet~me bağış1ansın. Tabii bu 
leri>> demektir. Filhakika uzaklıkları vını canlandırmaktadır. Halkevi oku- samımıyetune inananlara hitap ediyo· 
pek fazla olmıyan, işleri gücleri birbi-l ma salonunda gündelik gazeteler, rum. İnanmıyan]ar bir kaç ay evvelki Sürüler aç kahyor, çobanın derdi 

sunsuz, 

r. b · k- I b. B·. l"k 1 mecmualar kütüphanesindeki eserler anketlerde olduğu gibi canları isterse sonsu~ 
ıne enzıyen oy e-r, ır cı ır ı ı) o a- - d ı k ·r·· ı 

k b ı k ı k h muntazaman okunmaktadır flba.yın gene agız 0 usu u ur er savurur!ar. ı· '-'1. amma kuzum bu"" tu·· n vurdu bes -ca ve un ar endilerine veri ece er · B"" ] ı J ' J 
Halkevine gösterdiği yakın alaka ora- .0 Y e ':.rin~ şi_mdiden acı_r, öteye geçe - liyen koyunlarla kuzular nerede otu· türlü rrıakine, şu ve bu ile bir «kombi

naıı halinde çalışacaklardır. 
Artık isieri böyle bol va!ıtalarla, ve 

hep birlikte görmenin ne mühim ol • 
duğunu ise şüphesiz köylü okuvucula
rım pek iyi takdir ederler. On~n için 
(kombina) ların iyiliklerini saymıya 

ya devam edenlerin adedini derhal ço- rım. Çunku. ıster genç ıster yaşlı ol - ruyorlar avuç içi kadar kemirecek otu 
ğaltmıştır. sun, fikir ~i~_nakaşalarını der~al bas·j yasunu ~erede buluyorlar? Dağda, kır: 

ton veya kufur savaşına çev:renlerc 1 da değil de havada mı? H&sılı işte ne 
karşı ne denebilir ki? .. Tememıim, bu~ çobanla'"ı ne sürüleri ne çobanların 
~azi bid'atinin, bu ruhi tereddinin de 1 dolaştıkia'rı dağları, y~maçları görme
bır çok yıkılan eskilikler gibi artık u - den kulaktan kapma lakırdıJarla yazı-

Merzifonda y ksul çocuklara 
yardam 

nutulmasıdır. Aksi. medeni bir kültür 1 ' b ·· ı · bunlard İlk · 
Merzifon (Husu •) ç k E- t 1 1 - k an ço an şıır erı ır. samı -

sı - ocu op u uguna ya ışmıyor. . . l"k b "b" ı d b gırışmıyorum. K mıyetsız ı u gı ı mevzu ar an aş -
F

.d sirgeme urumu ilk ve orta me~tep- d 
1 an alı k dikka _ _ı· • , .ı- * lıyor. Aşk şiirlerinde e bunların yüz r en t ec ın ız. lerdeki kimse1.z çocUklara elbise, iç B şekilde gülünç çeşitlerine raslıyoruz. 

u mevsimde satışa çıkarılan fi - l ~-ımaşırı, ayakkabı ve şapka verecek- Son yıllar zarfında moda olan ede . * 
danları alırken dikkatli davranmak ge- tir. Bunlar hazırlanmaktadır. biyat anketlerinde hemen daima şu Fakat mevzular üstünde fazla dur . 

sorgu ile karşılaşıyoruz: Milli edcbivat mak istemem. Bu bahsi şimdilik bura
nedir? Bir eserin milli lnymeti ne .He da kesiyor ve bu yazımda asıl söyle -
ölçülür? .. v. s ... Bence bunu soranlar rnek istediğim noktaya geliyorum: A

= 

~~------------------------------~ lzmirden gelen -
iki 1nektup · 
İzmirden bir mektup aldım, Sam

ra isminde bir genç bana iki sual so
ruyor: 

1 - Aşkta hile caiz midir? 
2 - Bir şairimizin dediği gibi a!'ik 

gıdasını kandan mı alır? 
Diyor, gaHba maksadı, hem evet, 

hem hayır, şeklinde bir ce\·ap al -
mak olacak. Gerçekten mcseleyi kı
saca kestirip atmak mümkün değil
dir. 

Sualin birincisi için caşkı yaşat ~ 

mak mevzuu bahsolursa ev~t. de -
nilebilir amma, bu da münakaşayı 
mucip olabilecek bir hükümdür. 

İkinci suale gelince. hangi 'erde 
ve ne maksatla kullarulmı~ olduğu· 
nu bilmiyorum, cevabını vcremiyc· 

genç kızla evlenerek rnes'ut bir yu· 
va kurmaktır. Fakat bu g~nç kız be
ni şaşırtan bir karaktere maHktir. 
Kendisini mutat fuere çok neşeli bu
lurum, fakat arasıra birdenbire de -
ği.şir, soğuyuverir, buz kcsilir, f> za
man düşünürüm, fakat sebebini ta • 
yinden daima aciz kalırım.» 

* Bu genç okuyucum darılmazsa, 
kendisine takip ettiği gayeye vara
mıyacağını söyliyeceğim: 

kadar ekseriya yanhş cevap verenler henk meselesine ... 
de milli edebiyat ile milliyetçi edebiya- Nah işte masamın üstünde Varlık 
tı birbirine karıştıranlardır. Mevzuun mecmuasının son nüshalarıntlan biri. 
ne ehemmiyeti var? Yeter ki şairler y:ı- Çok ateşli ve değerli gençlerin yazıları 
şadıkları devre göre bize yeni bir sesie çıkan bu mecmuadal bile bazan öyle 
yeni bir göriiş ve duyuş tarzı get:rsin· sakat şiirlerle karşı1aşıyoruz ki şaş -
ler .. İşte bütün dava budur ve ötesi mamak kabil değil.. Bilhassa ahenk 
kuru laftan ibarettir. bakımından hemen hemen ntmsiz di

Bu hakikati bir kere daha hatırlattık ycbileceğimiz çok zayıf mısralar .. Alın 
tan sonra hemen teessiifle şunu kay - size bir misal: 
dedeyim ki çok defa samimiyetsizlik, 
görenek ve özenti ile bir sürü yazı a -
henkli, yahut baştan aşağı ahenksiz 
mısralar sıralamak arzusu bugün blr 
çok gençlerin en fazla göze çarpan ha
tasıdır. Mesela çobandan bahsedecek -
ler değil mi? Ya şöyle romantik, mah
zun bir çoban portresi çizerler: 

' G()nJünde köydeki ıüzel Aytesi, 
Bir dal göltesinde uyuyor çoban .. 

A. Cemil Mirojlu 

Yahut mesela, Ülkü mecmuasının 
44 üncü sayısında Mehmet Türkmen 
oğlunun ağzından bu an'anevi roman
tik çobana 1;öyle itiraz savururlar: 

Artık tırtıllan beslemiyor, 
Bahçemin orta yerinde dut. 

Oktay Rifat 
Bu tırtıllar galiba mısraların ötesini 

berisini kemirmişler! Bana öyle geli · 
yor ki türkçede bundan daha delik de
şik, bundan daha dikenli bir beyit ya
zılmamıştır. 

Şimdi bu mecmuanın ayni nüshasın· 
dan cNal sesleri» isimli ve Nurettin 
Artan irnzalı şiirin şu ilk beytini de o
kuyalım: 

c eğim. 

* 

19 ya~ında bir genç, tahsilini bi -
tirmeden, hayatını kazanma yoluna 
girmeden önce bir aşk macerasına a
tılacak olursa hayat mücadelesine 
daha girmeden mağlup olacağını bil
melidir. cAşktan kuvvet aldım, o 
kuvvetle çalıştım» diyenlere inan -
mayınr:, aşk hele bir mektep çocu· 
ğunun başına ~elirse tembellik arnili 
olur. Bütün dimağmı işgal eder. O -
nu çalışmaktan alakor, nihayet f.c -
Isketine sebep olur. 

Onun iç çekişleri sanma Ayşe için
dir .. 

Kokuyordu ortalık bo, seriiiydi yer· 
de vatan. belediyec:e 

Bu hastaJardaıı cizmirlh im?.asını kullanan clifrer 
bir genç te daha maddi bir \"az~ye -
tin çıkar yolunu öczrenmek istiyor. 
Söylcdi~i ~udur: 

.19 vaşınd3yım, bir grnç kızı se
vivornm. Gavem bir ta aftan mck
teb mı bitirmek, öte taraftarı da bu 

Nec;e]i kız birdenbire neye de~i -
şir'? Yavrum bu sualin cenıbını arn· 
mıya hiç çalışma! Bu yı1 bakalor -
y::ıyı nasıl geçeceğim düşüncesi daha ll 
faydalıdır. 

TEYZE 

Dikkat ettiniz ya, Tüı kmen Oğlunun 
çobanı da iç çekiyor. Yarabbi! Bir kere 
de dertsiz bir çoban şu biz.im şiirleri ~ 
rnize girerniyecek mi? Dağların ve kır
ların çocuğu şehirli şairler için mutlaka 
ıztırabın sembolü müdür? Hele ~ağı~ 

Tük sazı şairi Mehmet Erninin: 
Bir tarlatla geziyordam, ayağıma ka

tı bir §CY kakılch 

Mısraındaki dörtlü durakların itti -
radını ve takırdılı sesini tekrar eden 
bu beyitte ahenk namına, yani şiirin 

öz cevheri olan kıymete dair ne vardır? 

nak.kale 
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Sayfa 7 

ihtısadi Bahisler: 

Amelc.kanunları 
Arnele kanunlarile devletler, sermaye ile arnele eme
ğinin arasındaki tezadı telif etmek yolunu tutmuşlar 
ve en liberalları bile bu kanunlara yer vermişlerdir. 6 .. 450 insana mal olan facia 

bulunan za- ı e nd 
llöiıe gene şe .ç.nde idı. 

erı hn rnutat adam 
ror~tı g: ak, etrafa sal

Yct'irı en:u.uyordu. Hat 

1 
Baca bir sallandı, ve sancak tarafın 

da bulunan tayfayı ezerek denize düş 
tü. 

İskele tarafındaki sandal denize in • 
dirilir, indirilmez kapaklandı. G€mi -
nin ortasında bulunan büyük kayıktan 
hayır kalmamıştı. Gırgır kınlmış, yan· 

Asrımızın ihtiyaçlarına tekabül e • işin içine sokmuş, ve iş sahipleri ara -
den ve ücret ile çalışan kimselerin bu- sındaki arnele ücreti rekabetini orta -
kukunu koruyan, yeni yeni kanunlar dan kaldırınağa çalışmıştır. Bu kanun
\Y.apılmıştır. Fransızlar bu kanunlara ların arnelenin psikolojisi üzerinde de 
endüstri kanunları diyorlar, bunlar ge- çok müsbet tesirleri görülmüştür. E -
niş manada arnele kanunlarıdır. meğinin ve çalışmasının tam olarak 

bırını ~ altında bulu 
* mükafatlandırıldığını gören arnele 

şevk ve gayret göstermiş ve bu suretle 
istihsal kuvvetini arttırmıştır. Şu da 
muhakkaktır ki gadre uğrıyan kimse· 
nin çalışma kudreti ile şevk ile çalı -
şan kimsenin istihsal kudreti arasın • 
daki fark hemen yarı yarıyadır. 

llıııı tır, kıtır doğ 
likası 

~~~a~dımcı kuv • 
luvvetl euf kolordular 

er a· k ~· ır cnhead 
~ek, ls ışlar, Biscay 
~tya Pan ya sahilleri 
blt"akın a:ıaıarını, Kap 

~ ~Peta~·~r, Cenup at 
1 ~~e b" ulaşmış • 
~dtıt~ ır Utbitıe 18 ne 
~ Y&tnı SOnra, nıuhare 
)c)l~lan. Elizabeth 

"" devam etmiş K" · · inik" k' · ··mı g-· · sırt ge 1'1:( . • . unı gıy , ımı go e mı ma 
ı!' g~i§t" çirmiş, kimi pantalonunu iki eliyle tut 

7 ~Ünde ı. K~rk'tan muş, kimi de bir battaniye yakalamış, 
&u ._, ~lmışlerdi. tayfalar düşe kalka, üst güverteye top 
~l, Yollu b" lamyorlardı. Lostromo, tekmil haberi· 
' d ır ge . "d" \' en dokuz .mı ı ı. ni verdi: 

tı.ı~ b~n?an çark ~ıl~ ka- Kıçta 11 kulaç, yanlarda 7, burunda 
Utun h lı. ıdı. Bu da 2 kulaç derinlik var. 
~~lgala~rnetı~le dö- Kaptanın sesi işitildi: 
guzellikl~ s~ı:~e do- - Susalun! .. 

~~~hı gozu alıyor Koca gemide ne bir ses, ne bir nef:s 
~r den 3so to .. vardı. Tayfalar, sanki bir geçit resının 
' ~~ce Pa~ koınür a· de imişler gibi, ağızlan mühürlü, dim 
tGtı So eğer ltliydi alıya n_ıal dik ayakta duruyorlardı. 

İ nra •ıne . ?e .. Zıra Kaptan devam etti: 
tıgiltered nzılı maksu- - 60 tayfa, alt güvertedeki tulumba 

ap fennin en buraya 50 larda çalışacak.. Üç posta olarak işle· 
açık göstene kadar te necek .. 60 tayfa da, sandalların bulun· 
}{ ren en kat'i duğu kısımda, karşılıklı iki posta ha· 

lllnandan linde, gırgırda vazife alacaklar ... 
Salmond Tayfalar yerlerini alınca : 

1tntt eden ern·Verenlerden ol - Geri kalanlar da kıç tarafa toplan 
ll"ııl aÇı~~~eri verdi. Sa sınlar, geminin bumunu kurtaralım .. 

bulunuyor- dedi. 
Stone Bir yüzba§ının emriyle, atlar, güver 

çık Çarkıann üst teden denize atıldı. Bunlardan ancak 
.~ denizi .rnış, hiç birşe- beşi sahile çıkabildL 
~o~er· ıskand·ı b· ındi. tsa_ ı ediyor Kaptan: 
e <r. Veçhile sen, ser dü- - İlk flikaya kadınlar ve çocuklar 
o~tt alınış ~ahile yaklaş binecek, dedi ve 1 kadınla, 13 çocuğun 

ll. ~ Ulunuyordu bindiği kayık gemiden biraz ötede dur 
'teler~a~~kta Yeni bk 

26 1 uelird' du. 
ıla Şlıb ı. Verilen bir emirle, 
~ lga~la atındayız. 1400 İşleyen makinelerle, çarklar tersine 

ictt etnı~ d~~ dö~e döve dönrneğe başladı ve gıcırdayarak, ba • 
Ili~ tu agır ağır zan havada dönerek, gemiyi oturduğu 
~~~, ta f kayadan kopardı. kurtardı. 

htt a llçı~ alar, güver- * 
631 tl'ku ış olan ranza Birkenhead'a sular doluyordu. 
~ b ltişi r~alrnışlardı. Makineler durdu, ve madenle kaya 
~% ı.ı llıUa r. Bundan nın çarpışmasından doğan bir infilak, 

e boyunazıanı gEınide koptu. Gemi bu sefer de, tam karnın-

ları parçalannuştı. Denize indirilen üç 
sandal da ağzına kadar dolu idL Buna 
rağmen, askerler gene muntazam sıra· 
lar halinde, vakurane bekliyorlardı. 

Bir ana baba gününde bulunuyor • 
dular. Ve dakikalar, hatta saniyelerle 
oynuyorduk. Lakin kuvvetli disiplin as 
la bozulmamıştı. Derin sessizlikte kap 
tanın sesi aksetti: 

- Yüzrnek bilenler sandallara yetiş 
sinler ... 

Kaptan yüzbaşıya, yavaş .. yavaş diye 
bağırdı. Bir sübay da : cYavaş hareket 
ediniz.:. Kadınlar emniyette, acele e · 
dersen ız devirirsiniz sandalları ... » de
di. Bütün takım içinden yalnız üç kişi 
ilerledi ve denizin fosforlu sularına a· 
tılarak kayıklara doğru yüzrneğe baş· 
ladı. Geridekilerin hepsi put gibi olduk 
ları yerde kaldı. 

Ve Birkenhead ilk çarpışmadan tam 
yirmi dakika sonra battı. G€miye han 
çerleyen ve batıran kayalıkları bulun· 
duğunu işaretieyecek bir köpük bile 
göstermiyerek denizin üstünde yalnız 
ön ve arka serenierin uçları kaldı. 

Gemide kalan bütün diğer askerler, 
sanki bir resmi geçide iştirak ediyorlar 
mış gibi, ayni vekar ile denizin fosfor 
lu sulanna gömüldüler. kıç suların al 
tında kaybolunca, yelkeniere tırman -
mışlar, ve orada ipiere tu)unarak, bir 
ayaklan emniyette, öbürü boşta, ümit 
ederek, belki de dualar okuyarak akı· 
betlerini beklemişlerdi. İşte bu halde 
sabaha kadar kalm\,~lar ve bir sonba • 
har güneşi ortalığı aydınlatınca, baca 
nın düşmesile, güverteyi kaplayan su 
lardan boğulan arkadaşlarının cesetle 
rile karşılaşm~lar ve mukadderata bo· 
yun eğmişlerdL 

* Batan gemiden ayrılan flikalar ser· 
seriyane dolaşıyor, Sahile yanaşamı -
yorlardı. Sazlardan ve müthiş akıntı • 
dan korkuluyordu. Sandaldakiler uzak 
tan görünen bir yelkenliye doğru var 
kuvvetlerile kürek çekrneğe başladı -
lar. 

Bu kanunları doğrudan doğruya a -
mele sınıfının mevcudıyeti doğurdu de· 
nilebilir. Devletlerin bütçelerindeki a· 
çık, ve umumi krizler, arnele sınıfının 
gittikçe artan mevcudiyetinin cemiyet 
üzerinde ağır basmasından ileri gel -
miştir. 

Bu kanunları doğuran amilleri tet· 
kik edecek olursak bunların evvela ce· 
miyette mevcut sınıflar arasındaki ih
tilatlardan doğduğunu anlarız. 

Arnele kanunları sınıflar arasıridaki 
çarpı.şmayı mümkün mertebe yumu • 
şatmak ve bir tampon rolü oynamak 
ister. Sınıf mücadelesi, bir cemiyeti, 
için için kemiren bir hastalıktır. 

Bu hastalık, ameleye tahsis edilen 
paydan ileri gelmektedir. 

Acaba arnele neden şikayet etmek -
tedir? Ve onun ıztırabını hangi tedbir
lerle önlemek lazımdır. Uzun asırları 
işgal eden bu mesele bugün hemen he
men ka.fi derecede vüzuh ile ortaya a • 
tılmış bulunmaktadır. Bedenlerile ça
lı~anlar ile sermayelerini.n nem.asını 
toplıyanlar arasında müthiş bir müca· 
dele vardır. Cemiyet arnele kanunlan 
ile evvela bu çarpışmayı, bu tezadı or· 
tadan yok etmek istemektedir. 

Bu tezat ortadan nasıl kalkar? Şüp · 
hesiz ki bu mesele çok zor halledilir çe
tin davalardan biridir. 

İş sahipleri rekabet karşısında ma • 
liyet fiatlarını indirmek ve istihsalle
rini ucuza maletmek için arnele ücret
lerini indirmek isterler, halbuki diğer 
taraftan arnele doymak, giyrnek velba· 
sıl, asgari maişet haddi içinde yaşamak 
ister, bu iki ayrı tarafa çeken ve mev· 
cut iktisadi rejimin bünyesinden do · 
ğan kuvvet mevcut oldukça, tezadın da 
ortadan kalkmasına imkan yoktur. fş 
sahibi fiatlan haklı olarak yükselte -
mez, çünkü karşısındaki rakibi malı 
kendisinden daha ucuza maletmekte
dir. 

Amele de ücretierin indirilmesine 
razı olamaz, çünkü o da yaşamak mec
buriyetindedir. 

işte burada devletin otoriter eline 
ihtiyaç vardır. Ve hemen hemen dün ~ 
yanın her medeni diyarında devlet bu 
nevi sosyal kanunlarla otoriter elini 

~a"dı· ' rahatça do· dan kayalara çarpmıştı. Gemi, bütün 
h~ sesler ağırlığiyle sap ve dik kayalığa sapla-
~Utda ve uyku - nıp, j'Üklenince, makine dairesini mu

i b" nışlarile irki bafaza eden demir kapaklar söküldü 
.. ses · 

Q kıtq sıı. Yıldızlı ve içeriye akan şelfı.le halindeki su, ka· 
ıı l, 12 kttıa zanları söndürdü. 

Kaptan, birkaç arkadaşile bir tahta 
parçasına yapışarak uzun müddet de· 
nizde boca!adıktan sonra, sahile çıkma 
ya muvaffak olmuş, bir kayık peydah· 
lamış, denize dökülen arkadaşlarını 
kurtarmıştı. 

Flikalar ise suların tesirile, biribirle 
rinden uzak düşmüşlerdi. İçinde en us 
ta tayfaların bulunduğu flikadakiler, 
durmamacasına kü'fek çekiyor, ilerli -
yor, ilerliyorlardı. 

•• ,~ Ç ••• 12 ku- Askerler, sanki yangın tulumbasın· 
~ bııttıe ~<lerı-ı . da çalışıyorlarmış gibi, hiç yadırgama 
ı:ıttu_ 111 sanc:erı.nlik kifa- dan, telaş, heyecan eseri göstermeden 

s~i ga kırmaya tulumbaları çekiyorlardı. Tayfalar, bu 
Peynirciler de 
ihtikara başladı 

Arnele kanunları bundan başka. a • 
meleye birleşrnek ve kendi haklarını 
müştereken müdafaa etmek hukukunu 
balışederken de yeni ve ileri hamle 
yapmıştır. 

Rekabet sermayedarlar arasında ol· 
duğu gibi, arneleler arasmda da tahri
bat yapmakta idi. Tek başına çalışan a· 
mele hyatmı temin etmek için fiatı 
kırmakta ve daima diğer arkadaşları 
ile rekabet haline girmekte idi. Bu va· 
ziyet, arnele arasında sefaleti do· 
ğurmaktan hali kalmıyordu. Ve binne· 
tice gerek sermayedarların arasındaki 
rekabet ve gerek amelelerin kendi a • 
ralarındaki rekabet, arnelenin sefil ol-
masını intaç ediyordu. Devletlerin 
vazettikleri arnele kanunları işçi top
luluklarının mevcudiyetini kabul et -
mekle bu mahzurun da önüne geçmiş -
lerdir. Arnelenin karnının doyması biı 
cemiyet için hayati bir meseledir. Bc
şeriyetin büyük bir ekseriyetini me · 
kanikleştirerek onları acı bir yaşama 
tarzına mahküm etmek ne sermaye -
nin hakkı, ve ne de nısfet ve fazilebin 
icabıdır. En liberal devletlerin kanun
ları bile, yukarıda anlattığımız esasları 
kabul etmekten çekinmemişlerdir. Bir 
insanın 1 7 saat mütemadiyen çalıştı • 
rılmasına, 4 yaşındaki yavruların do -
kumacılıkta hizmet etmelerine ve bt 
yavruların uyumamalarını temin için 
kafalarının sulara batıroılmasına artık 
müsaade verilemez. 

Arnele sınıfının vazi kanunu tarafın· 
dan himaye edilmesini tetkik e· 
decek olursak büyük hukuki bir 
müessesenin de terakki ve tekamül 
hamlelerini müşahede ederiz. Artık 
1 789 Fransız ihtilalinin, ferdi, hürri
yet içinde insanı esarete sürükliyen na
zariyeleri değişmiştir. 

Hukuk doktoru 
Zübeyir Talha Aker 

dan Bay Niyazi yazıyor: 
- Boğaziçi ve Adalar mıntaka • 

sında her iskelede o iskelenin bu · 

gene . su afetini önlemeğe çalışırlarken, bu gi 
ışitildi. bi facialar karşısında sükunetini muha 

ır geeeni . faza etmiş olan gecenin ıssızlığında, ye 

Yelkenli kazar.edeleri görmüştiL Ro 
tasını değiştirerek geldi ve flikada bu 
lunanları kurtardı. Birkenheadın bu -
lunduğu yere şitap eden yelkenli. mu 
kadderata boyunları eğik, o yelkenle -
re tırmanmış, 200 insandan ancak 40 
tanesini kurlarabildL 

* 
Okuyucularımızdan Uğuz Necati 

yazıyor: 

- İki aydanberi İstanbulda ka 

.. lunduğu yeri bildiren levhalar var· 
dır. Halbuki tramvay durak yerle • 
rinde böyle bir tek levha görülmü· 

\k:_lıQ~~lerin· n sıloetine ni bir sadame daha duyuldu. 
-~~ a bu· 1 ayırnnya - Bu çarpışma, geminin kayaya oturu Birkenhead {aciası 26 şubatta olmuş, şar peyniri 40, beyaz peynir de SO 

kuruştur. Bu pahalılığın sebebi hak· 
kında hangi bir bakkala sual sora · 
cak olursanız size şu cevabı verecek -
tir: eBu yıl peynir çok fazladır. Fi • 
atların her halde düşük olması ıa -
zım gelir. Halbuki İstanbul peynir -
cilerinden bazıları bir anda büyük 
bir kazanç temin edebilmek için, A
nadoludan çok fazla olan talebe kar· 
şı fiatları yükselttiler ve bu yüzden 
pcynir fiatları artmış oldu. Yani kı· 
sacası bol mala ve bol isteğe muka
bil fazla fiat .. » 

yor. Neden?. Bazan insan tramvay · 
dan indiği yerin neresi olduğunu 
bilmiyor. Hele İstanbulun yabancı · 
ları için bu daha müşkül.. Tramvay 
şirketinin nazarı dikkatini celbede -
ri m. 

l\i undu- d 

~ Olla g- gunu ha şundan, taslayışından oğan bir çar· 
ore • t "-. ayar et- pışma değildi. Bu, tek ses bir zelzeleyi 

.._gırdı· andırıyor, bu hissi veriyordu. 
~ilrr· · Akan sudan kaygan bir hale gelen 
0 ~ ~.nttna . giivertede su o kadar fazlalaştı ki, tay· 
~ltt~' llı~th· getıre· fa lar sangi bir su döşemesi üzerinde yü 
&orı : koptu'§ bir tosla· rüyormuş gibi oldular. Geminin basto 

k ~ıleri ve zavallı nu havada amuda yükselmiş, kalmıştı. 
aybold bu gürültü Kıç ta, yüksele, yüksele öyle bir hale 

ı ... u. , 
d.. :oPrUs·· geldi ki, Birkenhead sanki çarkların üs 
~ ~ "l.l!'Quruune doğru tünde duruyormuş gibi bir vaziyet al· 

'"
1 lt"· nu ... ı k ·ı .. ' ~kı .... diye dı. Kaptan köş ü ı e guvertenin tam 

r ~ ere boğan ortasında bir toslama daha duyuldu. 
~l'ine . . Arka tarafından kırılan gemi, sanki he 

tta l<uçUk ~cır şa sanıanmış gibi tam ortasından ikiye bö 
~ t sandallar lündü. 

~t\{ledi: örtülü, dar güverte kısımlarından , 
,. <ltın Ust·· su, hayır cdeniz• de hücum etti. Munz 

'\.ı_ ta~ Undeki san zam fenerler fıs ... diye bir ses bile çı· 
~ ~ ~ . ' 'bunlar karmadılar. Daha hala, askerler mu n· 

~1) 'lt \a 1 hazırla- tazam saflar halinde olarak, hiç bir ~ey 
~' ~n da söylemeden, verilecek emri bekliyor · 
~ leı~~itı' iea~ e~en lardı. Çarkların üstünde duran 60 tay 

~tl d 8essızlıgin fa sandalları indirmeğe· müheyya idi -
ttYuluyordu. ler. .. 

yani gemi "o tarihte batmış bulunuyor· 
du. İngiltere bu haberi, 6 Nisanda öğ
rendi. Gazeteler, 1 Nisanda bu haberi 
şöyle bir başlıkla neşreltiler: 

cÜmitburnunda Birkenhead gemısı
nin kayboluşu ... 4SO insanın battığı sa-

nılıyor! .. • 

* Birkenheadın suya gömülmesile, kim 
derdi ki sanki bir resmi geçide iştirak 
ediyorlarml.'i gibi 4 aylık hizmet dev
relerinde öğrendikleri askeri disiplini 
asla boznuyarak 200 mert insan, fütur 
suzca, denizin o doymak hilmiyen ku
cağına kendilerini bırakacak. 

t. Ho. 

--------------------
Amerikan gemisi kurtarıldı 

Altı gün evvel kar tipisinde lzmir
de Çeşme civarında kayalara dü~en 
Amerikan bandıralı Eksmoor vapuru 
Türk gemi kurtarma şirketinin Alem
dar kurtarma gemisi tarafından bu sar 
bah salimen yüzdürülmüttür. 

Okuyucumuzun hakkı var. Piya· 
sayı kontrol teşldlatımızm eksikliği 
istanbulcia her vakit kendisini his · 
scttirmekte, bir haberin doğru veya 
yanlışlığını anlamak imkanını da ek· 
seriya ortadan kaldırmakta, Ticaret 
Odasının nazarı dikkatini cclbederiz. 

* Tramvay durak yerlerinin isimleri 
Beylerbeyinde okuyucularımız • 

* Zonguldakta ibi kalan bir sokak 
Zonguldak 15 Temmuz mahalle -

sinde Reşitpaşa sokağında oturan o· 
kuyucularımızdan M. Erin oturduğu 
sokakta bir kazı yapıldığını, taş ve 

topraktan sokağın tamamen kapan -
dığını, yağan yağmurlarla etrafın 

çamurlaştığmı bildirerek Zongul -
dak belediyesinin ve vali Halid Ak
soyun nazarı dikkatini celbetmemizi 
istiyor. 

Zonguldak belediye reisinin ve 
kıymetli valisinin bu hususla altı · 
kadar olacaklarına kuvvetle emin ol· 
duğumuz için bu kısa yazıya bas,kr 
bir şey ilave etmiyoruz. 

• 



8 Sayfa SON POSTA 

Tarihten sayfalar: 

Ankarada spor faaliyeti 
-

Tekirdağll-Dinarlı 
güreşi için 

Türkler bir sihirbaz 
Mogollarla harbe _tu tu 

Adana felaketzedeleri * ~ *--
Hastanın çenesi titredi, vücudu ü :-p erc i ve 

menfaati ı e m·· teaddit bir teklif mumundan farksız bir haJe geldi. 0 zamaD ., 
ayni rengi aldı, dışan fı :ladı, atır a allaôğt gibi 

~----- * * .. - -----. Yazan : Turan Cell 

maçlar yapıldı 
* Kırıkkale Güven~sporu 2-1, Gençlerbirliği Altınorduya 6-1, Mu '-a • 

lızgücü Ankaragücünü 2-0 mağliip ettiler. •.;ankaya, Dem irspor ~"1a

çında da Çankaya sahaya gelm ed iği için Demirapor galip ilan ed iiJi 

Beklerıilmedik bir oyuola mağl up olan Altmordu takımı 
Ankara 26 (Hususi) - Hasılatı ta ·f rında ekzersiz yapmışlarmış. 

mamen Adana felaketzedelerine ait ol- Bittabi Demirspor hükmen galip ad
mak üzere tertip edilen futbol turnu - dedildL Ayni sahada ikinci ve en mü • 
vası bu pazar her iki sahada birden him maç Muhafızgücü ve An.karagü· 
başladı. Çekilen kur'a neticesinde, Mu· cü arasında, gene hakem Nurinin ida
hafızgücü sahası:ıda Altınordu Genç- ;resinde yapıldı Muhafızgücü takımında 
ler birliği , Kırıkkale Güvcnçspor, An- ufak bir değişiklik yapmıştı. Ankara • 
kara Gücü sahasında da, Ankaragücü, gücü takımında Semih yoktu, ilk za • 
Muhafızr,ücü, Çankaya, Demirspo~la manlar oyun tarafların birbirini dene· 
karşılaşacaktı. · mesile geçti, bundan sonra Muhafızın 

A nkara T emyiz ma h k ernesinden 
Şevket Ara~el her iki pehlivana 
hitap ederek diyor ki: " Aranız-
daki k ozu p~ylaşmak ve benimle 
beraber Adana felaketzedelerine 
yardım etmek istiyorsanız orga-

nizatörünüz olacağım ~ve sizi 
Ankarada karşılaştıracağım , 

Dinarlının İstanbulda bulunmadığı 
bir sırada yapılan Türkiye baş pehli
vanlığı müsabakalarında Tekirdağlı 
Hüseyin birinci olmuştu. Dinarlı bila
hara İstanbula gelmiş ve T ekirdağlıya 
meydan okumuştu. 

T ekirdağlı da gazetemizde bu mey
dan okumaya cevap vererek karşılaş
mayı kabul etmişti. Ancak bu müsa• 
bakayı kimin tertip edeceği malum de
ğildi. 

A nkaradan aldığımız bir m~ktup 
bu müşkülü de halletmişe ~nziyor. 
MUsabakayı Adana felaket.~edeleri na-
mına tertip etmek isteyen T emyiz ü
çüncü h ukuktan Bay Şevket Arasel'in 
mektubun u aynen dereediyoruz: 

Profesyonel eüreşçllerln ır.üsabakaları ve 
birbirlerine durmadan meydan okuml\lan 
gazetelerden hiç ek.sUmez. i:ote şu lD.fınu te
yit eden en iyi bir .nisal; evvelce Eminöı ı• 

1140 seneleriydi. Mogol hi.iki;ınd ;ı.
rı Kabil Han büyük avdan dönnıü~, 
askerlerjni çadıriarına yollamış, atları
nı çayıra salmıştı. 

Kısa kalpaklı, esmer ve çıkık yanak
lı, cin gibi Mogollar artık din leniyor
lardı. Kadınlar ve çocuklarda LLiyii:C 
bir sevinç vardı. Erkekler gibi giy ırım !ş 

olan genç kızlar atların üstünde &Üri.i
leri güdüyorlar, kendi yaşlarında deli
kanlı arla yarış ediyorlardı . 

Kabil Hanın kıldan ve büyük ça
dırının ilerisinde bir çadır daha vardı. 
O kadar büyük değildi , fakat halkın 
çadırlarından epeyce farklıydı. 

O sabah ~ çadırdan bir kadın çık
tı. Bağıra bağıra ağlamağa başladı. 
Etraftan koşuştular, çadıra girenler 
{Sayın Tekin) i yatakta hasta buldu
lar. 

Sayın Tekin, Mogol hükümdan 
Kabil Hanın karısının kardeşiydi. Ce
sur, usta bir atlıydı. Herkes tarafından 
seviliyordu. 

Çadıra girenler hemen çıktılar ve 
kapıya bir mızrak diktiler. 

Bu mızrak etrafı büsbütün telaşa 
vermişti: Şimdi en yakında olanlar 
biraz uzak bulunanlara sesleniyorlar
dı : 

- Sayın Tekin hastadır. 
- Sayın Tekin'in vücuduna cinler 

Ü\'il~müş 1 
- Tanrı Sayın Tekinin vücuduna 

Muhafızgücü sahasında ilk oyun Kı· ağır basmıya başladığı görüldü. Nite- ' 
rıkkale ile Güvençspor arasında, ha - ı k i mon beşinci dakikada Rıza ilk sayıyı 
kem Ziyanın idaresinde saat on üçte yaptı. Bunun üzerine Ankaragücü 
başladı. Kırıkkale oldukça güzel oyna·l biraz şaşaladı, kendisini toplamıya va
mıya başladı ve bunun neticesi olarak kit bulmadan Muhafızdan Rıza avuta 
ilk devreyi iki sıfır galip bitirdi. İkinci gideceği zannolunan topu büyük bir 

giren dnleri kaçırsın 1 
Mogol çadırları dört köşe şeklinde 

çakılmı~ olan kazıklardan yapılmıştı. 
Bu kazıkların yan tarafları kara ve ka
lın keçelerle kuşatılmıştı. Fakat üst le· 
ri tamamile açıktı. Her birinin orta -

devrede Güvençsporlular biraz yorgun ustalıkla gole çevirdi. 
ve isteksiz bir oyun tutturdular, buna 2-0 galip vaziyette oynıyan Muha • 
rağmen bir gol atarak oyunu 2-1 vazi· fız güzel akınlar yapıyordu. Bu akın· 
yete getirdiler, fakat bundan sonra va- ların birinde İsmaille çarpı(1an An • 
ziyet değişmedi, oyun 2-1 Kırıkkalenin l karagücü kalecisi Osman yaralanarak 
galibiyetile sona erdi. Ayni sahadal oyundan çıktı. Ve ilk devre 2-0 Mu • 
ikinci oyun Gençler Birliği ve Altınor· hafızın lehinde bitti. 
du arasında · oynandı. Hakem Beşi k - İkinci devrede Ankaragüçlüler açı
taşlı Nuri idi. Altınordulular pek is - lır gibi oldular ve dördüncü dakikada 
teksiz bir oyun oynadılar ve neticevi Muhafız kalecisinin bariz bir hatasın
Gençler Birliği ( 6-1) kazandı. Halbuki dan istifade ederek bir gol kaydettiler. 
iki takım arasında bu kadar fark yok- Bu sırada Muhafızgücünden Naim 
tur. Bu kadar farkın sebebini Altınor- Rızadan aldığı bir pası gole tahvil et
dunun son zamanlarda geçirdiği dahi- mesile Yaziyet (3-1) Muhafızın lehine 
li sarsıntılarda ararnalıyız. döndü. Ankaragücü sol muavini Naz-

Ankaragücü sahasında birinci kar • mi hakemin ihtarlarına daima karşı 
şılaşma Demirspor ve Çankaya arasın- geliyordu, gene bir favul yaptığı sı • 
da yapılacaktı ve herkes bu maçı me- rada hakem tarafından sahadan çık • 
rakla bekliyordu, çünkü enerjik Çan· ması kendisine ihtar edildi, lakin Naz
kaya karşısında kuvvetlenen Demir • mi sahadan çıkmadı. Hakem de pek 
sporun ne netice alacağı merakla bek- haklı olarak maçı tatil ederek Muha • 
leniyordu. Herkes böyle düşünürken fızgücünü galip ilan etti. 

Tekirdag-lı Hüseyin Dlnarıı :Mehmet aında yanan ateşin dumanları havaya 
Halkevi Spor Konıttesının tertıp ettıil gü- yükseliyordu. 
ıeo müsabakalanndan 10nra Dinarlının or· ~ir kaç dakika içinde odayı daldu
taya çıkıp Teldrdallı Hüseyinin arkasından ran binlerce çadırın kilimden kapıları 
atıp tutması ve bu defa da. Teldrda~lınm açılıyor ve kadın, erkek, çocuk dışarı 
Dinarlı Mehmede (ne zaman ve nerede ıs- fırlıyorlardı. 
terse hazınm) demesidir. Bu söylemeler ben- Bu n ların çoğu Sayın T ekin • in ça-
ce bir makara ipllkten çeldlen uca benzer, 

dırının önündeki mızrağı görünce bir ne biter ne de tükenir. ÇÜnkü; bu ~~ mer-
hum Kızılcık.lı Mahmudun zamanında Eski- şey sormuyorlardı. Çünkü her hasta 
şehirde bir daha tecrübe ettim. o zamanlnr- için böyle yapılırdı ve iyi oluncaya ka
da gene böyle atıp tutanlar ve bu sahada dar onun yanına hastaya bakan kim· 
balon uçuranlar pek çok oldu. Bu pehllvımla- seden başka hiç kimse giremezdi. 
nn isimlerini burada sıraslle yazacak dc{;l- Kabil Hanla karıları ve çocuklan 
Um. Onlar şimdi a~zımdan çıkarmak istedi- da çadırdan çıkmı~Jardı. 
ğim baklayı bilirler. Biraz öneeye kadar davul ve zurna 

Suriyeli Yusuf Berza ve Rusyalı İsHi.viç ı- seslerile, harp ve a~k ~arkılarile coşan 
çin Eskişehirde ve Eskişehirliler taratıncan Kırçıl ovada korkunç bir sessizlik var
tertıp edilen müsabakalarda o günün güreş-
çUeri gene tıpkı olmdild gibi yüzyüze gel- dı. 
meden birbirlerlnln arkasından atıp tut u- Sayın Tekini kurtarmak için ne yap 
yorlardı. Fakat sonradan kendllerı kiiçük mak lazımgeldiğini hiç kimse birdenbi
düştüler. Karşı karşıya elense ettikleri sıra- re kestiremiyordu. Her zaman olduğu 
da kimin kimden üstün oldu~u anlaşıldı. bir gibi bir sihirbaz getirtmeliydi. Çünkü 

coşmuştu: 

- SahideP 

Çankayanın maça gelmediği anlaşıldı. Bu pazar da gene her pazar olduğu 
Onlar sahanın çarnurlu olduğunu tfü- gibi Dikmen ,Elmadağ ve Çankaya 
şünerek oyunun yapılamıyacağını zan- sırtlarında kayak sporları yapılmıştır. 
netmişler ve kendi sahalarında arala· Selim Tezcan 

zamanlar Mülftyim ve Dinarlı karşılaşnınsı 

gün·.ın Meta dedikodusu olmuştu . EskiŞf'hlr

dckl tutuşmalanndan sonra Taksim alanın
da blr daha kavraşmaları atıp tutanhrın 

mahlyetınl ve üstünliığünü gene tebaıüz 

ettirmişti. Atalarımız : (Büyük lokma yeme
U, bnyük liıf söylemenıPl!) derler. Keşke bun
lar da öyle yapabUseler. 

hastanın vücuduna giren kötü ruhları 
ancak onlar dışarı çıkarabilirlerdi. 

yorl ı.t 
Diye bağıraP 

Yarı şaka yarı ciddi: 

Dağcılık kulübünün kongresinde 
bulunan bir bayan neler anlatıyor? 
"Banyo, dllf yapılmadığından tikayet e diyorlar, yıkanmak isteyen 
evine gitsin kulüp hamam değil a... Yürüyü§lere de kimse İ§tirak 
etmiyorm~, tabii iştirak etmez, havaların bu seneki k a dar 

yağ'murlu, karlı gittiği görülmemiştir?, 

İstanbulda cTürk Dağcılık, Yürüyü- Aman ne can sıkıcı şeymiş. Çenesi dü
ı:ülük, Kış sporlan klübünü bilrniyen, §Ük bir çok adamlar kalkıp kalkıp söz 
adını işitıniyen yoktur. Yalnız, faali· söylediler ... Hem sözlerinden bir ma -
yetini, çalışma tarzlarını hemen, he - na çıksa ... Bilmem, briç salonu için 
men içimizde bilen pek azdır. 700 lira harcedilmiş de, duşlar yapıl -

Bundan bir kaç gün evvel kongrele- mamış? Bu da laf mı?.. Banyo, duş 
ri olmuş, epeyce de gürültülü geçmiş. yapmak istiyen evinde yapsın, klüp 
Pek merak ettim, derhal tanıdığım dağ- hamarn değil ya! 
cı bir bayanı buldum. Anlattı: Kayak sporları faaliyeti yapılınıyor -

cBen şimdiye kadar kongreye hiç muş? .. Böyle haksız isnat olur mu? Ge-
gitmemiş idim. Keşki j!itme? olaydım.j (Devamı 12 i ":i sayfada ) J 

Bu kısaca tarihçeye nazaran ünlü pehli
vanların mesela: Mülfıylın, Dinarıı, Acl:ılı 

K. Cemal. Samsunlu Namık, Kara All ve ö
len Kızılcıklı Mahmudun az çok vaziyctl~

r1nl ve hususl hallerini bilirim. Bundan c tü
rü bigAne olmadı~ım şu lşde hem iki pelıli

vanın birbirlerine atıp tutmasına artık bir 
son vermek ve hem de• onlara organlza t5r
lük ederek Adanada tellikete duçar olan 
kardeşlerime ödeviml yapmak istiyorum. 

Teldrda~lı ve Dinarlı her lkinize hitao e
diyorum: Aranızdaki kozu paylaşmak ve be
nimle felAkete düşen yurddaşlarınıza yar
dım etmek istiyorsanız organlıatörünüz ben 
olaca~m. Bana tezelden ısteklerlniz1 yazın. 

Her lkinizi (Anknrada) tutuştura.yım. Bu 
teklitime razı degtıseniz aranızdaki lddi:ıyı 
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Ankara Temylz Mahkemesi 
Hukukta 

l'tL Şevket Arasel 

S üncü 

Kabil Han da buna karar verdi: 
- Bir sihirbaz getirtmeliyiz. En us

ta sihirbaz kimdir ve nerededir ~ 
Bütün komşu memleketleri her yıl

kasıp kavuran Mogol kumandanları 

birer isim söylediler ve nihayet bu isim
lerden birinin üzerinde durdular. 

Hemen o saatte en hızlı giden !\'lo
gol atlılarından bir kaçı atiarına bindi
ler ve Çin Türkİstanına doğru dirdü
ler. Bunların her birinin yanlarınd:ı ü
çer beşer at vardı. Bindikleri at yaru
lunca diğerine biniyorlar; böylelikle 
pek hızlı gidiyorlardı. 

İki gün sonra sihirbaz yetişti. 
Bu adam memleketinde pek sevil

miştİ ve Türkler onu Mogollarla bir
likte gönderirken sıkı sıkıya tenbih et
mişlerdi: 

- Ona iyi bakın. Sakın fenalık yap 
mayın . Yoksa sizin için hayırlı '""lmaz. 

Mogollar arasında sihirbazların de
ğeri pek büyük tü. Bu adamlar: 

Ruhlar bize, ~miş, gelmiş ve 

Sihirbaz bir 
yordu. Başka 
bir kısmı iyi 



la !ts 
llıın Önünd 

Karacashmet mezarlıklanndan bir görünüş 
, Keleş bir servi gövdesinde, kır gazi- Fakir ölüsü getirirler, nafakamızdan 
110larının içki tarifelerini andıran bir oluruz, zengin ölüsü getirirler, rahntı· 
kara tahta. Okuyorum: mızdan oluruz. 

Yeni lAhit: 25 lir~ -Sebep? 
Me~r: -4 lira, - Zengin ölüsü geldi miydi, mezar-
Kapak: 5 O kuruf ' lık hırsızları pa çaları sı varlar ... B iz de 
Çocuk mezarı: 2 lira. bunu bildiğimiz için, sabahlara kadar 
cİnşaat ve tamirat ta yapılır!» uykusuz kalırız. Hırsızların azılılarına 

Kıral Corcun kakma resmini yapan Ömrünün yarısını Karacaahmet me· çatıp dayak yediğimiz de vakidir. Bu-
bir san'atkAr, eserine son tırçayı zarlığının taşları arasında geçinni~ o - rada öyle işler olur ki ne kitapt misli 

sanki b' e durup, san-ı aya varınaz, canım çiçekler kurur gi· 
ne b ır faydası var- der maazallah. 

Unun? diy Girdiğimiz ikinci limonluk daha sı-
ş~ B e soruyorum. cak. Burada sıra sıra güller var. Oh rab 

.. Yukard ay Mustafa aşı- bime şükür olsun artık Belagonyadan, 
'llntö~Iilyor. a Yazdığım isim Pimarodan kurtuldum. Canciğer ahbap 

Ö 
. , a 

vuruyor. lan bekçi mer Hoşgör: nı, menendini bulup gösterebilirsin. ne 
- Korumuyor Bayım! diyor ... T~ş de kanunda yerini! Bir tanesini anlata 

çatıasa bu tarife masrafı korumuyor. Iş yım da, sen de şaş, alem de şaşsın. Bir 
ler kesat. Bir kere Hihit yaptıran yok. sene kadar oluyor. Bize bir ihbar vaki 

Mezar için de: oldu. Niyazi adında birisi Hafız Basr~ 
- Tarife maktudur! diyoruz ama, adında bir ahbabile, sabun türearı Bay 

dinleyen kim? Çekişe çeki~e pazarlığa Muhtarın meşhur altın dişlerini söke· 

,~ gore b' . lara rastlıyorum. Göğsümü gererek sor 
~ d i Zam'an ır çıçeğin adını dum: 
'\ bırşe sa~ da bütün husu· - Bu güldür değil mi? 
~ ~ ~ aıtlay oluyor. Halbuki - Evet. gül dür. 
~~ ~'dukça atnıyorum. Anla- - Fakat bu gül adi güllerden olma· 
~~ı tıasıı Olu SOruyorum. sa gerek. Malumya adi güllerden olsa 
~~Ur! r bu Pimoranın? limonluğa ko)'!llazsınız? Öyle değil mi? 

ııı to}isin . • . Görüyor musunuz ferasetimi? Gülün 
~bidir. ÇlÇegı? gül olduğunu bilmekle kalmıyorum. 
~kendı ~altanatlı çiçektir ~babı mucibeli keşifler de yapıyorum. 

teı-ali~ı salıverir. Salıve lşte şu gül fidanının yerli malı olmadı 
sıne döner. İki tar~ ğını şıp diye nasıl buldum çıkardım. 

t; Derken, bahçivanların şefi cehaletimi 

lto:nonıUk di . yüzüme çarptı. 
~elldin~tnan bin:ııp t~ ~e~ - - Bu da alelade gül fidanıdır. Fa-

ı~ içind kaybediy ar ~~ ıçın· kat çabuk çiçek açsın diye buraya ge· 
Çiçek e. Daha ;:r. . er ta- ,tirdik. Bu burada dışarıdaki güllerden 

~lır Yok aına e~~ım gel- ,iki ay evvel çiçek verir. Bu gülü iki 
l'l1a CUltıan.rnışl ırçokları ay susuz bırakırız. Sonra birden bire 

hsUs 
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ar. fazla su dökeriz. Limonlukta da sobayı 
. a:tresin~n bu damı cam yaktın mı? Erken uyanır, gider. 

~at ruıar he kocaman bir Hey gidi insan oğlu hey! 
'1tıa nakı a~areti limon- Ben gene sormağa devam ettim: 

Çi~ 'basıt b'edıyorlar. - Siyah gül olur mu ? 
ıı~ 1aı getıe tab·ı.r tabiat mahsu- - Olmaz. 
~~h~~tl'ısa Ya~ate karşı müda- - Aman d me oluyormuş. Kaç kere 
~ <ıt:'<l.SS!stn 1 tnış. yazdılar. 

eıı lı, onıi .... huldurn y .. .. - Boyarsan tabit olur. Bunlar ma-
h.~ fıd -•ıe g 1 a, onu • R kl~ . . d"k '"ttıi CUıı e en toh .. saldır Bayım. e am ıçın o erler ga \ k ttıarıSoruyorum ~mud o- ribaldiyi üstüne. Al sana siyah gül! der 
~ .ono.p aifade et~e or u· ler. Yutarsan ne aHi. 

~~eb: gıbi. dolaşıp s kcanım - Demek burnuma siyah gülü daya 
t:>ı • an i tarif tıasıı dıkları zaman kılım kıpırdamadan : 

Q ol~r? diy cB iliriz ayasının biz ne çiçek olduğu· 1 

Taç giyme merttslminde, halkın otu
raca~ sıralara k:onacak olan 85,000 

yasbk hazırlanıyor 

girişiyorlar. Sonunda üç kağıda razı e- cekmiş. ihbar eden adam da beraber bu 
debildik miydi, bu mezarlık cennet gö lunacakmış. Bize: 
züküyor gözümüza... - Ben, dedi, tam onlar mezara ineı 
Şurada bekçisi, kolcusu, yardımcısı lerken bir cigara yakarım, siz, gizleı1 

on kişiyiz. Aylığımız, gündeliğimiz, ik diğiniz yerlerden fırlar, herifleri cilr 
ramiyemiz, tekaüdiyemiz hep şu tari- mi.i mcşhut halinde enselersiniz!.. 
feden çıkacak ... Halbuki, günde dört, Biz tabii derhal karakala haber ver· 
bilemedin beş ölü geliyor. Hem ekseri dik. Altı polis, üç te bekçi, Muhtarın 
at fakir ölüsü. Getirenleri bir görsen, mezarının etrafındaki servilerin, taşl~ 
ölüyü bırakır, onlara acırsın. Eskiden rm arkalarma gizlendik. 
böyle değildi. Karacaahmedin toprağı Hırsızlar, tam saatinde sökün ettiler. 
kabe toprağı imiş, tabii her müslüman Ve biz, ~ibritin çakıldığını görür gör· 
kabe toprağında yatmak ister. Ben bu- mez yerlerimizden fırladık. Fakat yan 
raya ta Bursadan ölü getirildiğini bi- larına vardığımız zaman, herifler me·: 
!irim. Halbuki şimdi öyle mi ya? İstan zarı henüz açmamışlardı. Meğer o çakı• 
bul yakasındaki ölüyü, haddin varsa lan kibrit, bizim muhbirin parulası de· . 
bu tarafa geçir! Belediye kayıkla ölü ğilmiş. Tesadüf bu ya. hırsızlardan biri' 
taşımayı yasak etti. İlle motör tutula- n!.n c~?ara yakacağı tutmuşmuş. Vakıa 
cak. Herkes sandala 50 kuruş verebili curmu meşhut olmadı ama, hırsızların 
yordu. Fakat matöre bir tahtada e~.li maksatları iışikfırdı. Hem ikisi de sabı 
papeli sayacak babacanlar nerede? O· kalıydılar. Hem de ellerinde kazmalani 
lüyle berber ölünür mü? kürekleri vardı. Faknt ikisi de pişkin 
Şu sandalla ölü taşımıya birşey de· liğe vurup cürümlerini inkara saptılar 

meseler, hem ölülerimizin yüzleri gü- ve: 
ler, hem dirilerimizin ... Herkes ölüsü - Biz, dediler, merhuınun akrnbala 
nü sandala koyar, pi.ifür püfür deniz rıyız. Maksadımız mezarını tamir et • 

l
havası alarak bu yana geçer. Cenazeler m ekti. .. 
de kabe toprağına kavuşurlar. Halbu- Polislerden birisi: 
ki böyle giderse, bu güzelim Karaca· _ Bu saatte mi? diye soracak oldu. 
abmedin ne şöhreti kalacak, ne de şa· Ayni si.lkunetle· ce\·ap verdiler: 

ı! Bizim fakir bir ahbap vardı. Motör _ Tabii... Gündüz gelip te işimizi, 
l ll parasından .~orktuğu için, Beşiktaştaki gücümüzü mü bırakalım? 
~ evini satıp Usküdara yerleşti... Bu yüz Lakin tı;ıbii bu zırvalar tevil götür· 

~1 · Şefi de cı~~~m. nu» diyebilirim? 
~ <ılurı ıyetıe ce- - Elbette. 

~ ·~lece· - Kaç çeşit çiçek var burada? 

C\ ~ tıasıı ~~ - Yüz çeşit. ~ den buralara taşınan başkaları da var!. mcdi. Herifleri mahkemeye verdik. 
İhtiyar mezarlık bekçisi, burulmuş Birer buçuk sene hapse soktular. He '""' o tı Ut) ~t~:g rı 1' • - Bu kadar çok mu? 

0 
a ıı oıu , Bay Mustafa rakamı az bulduğumu 

~tır. r · anladı. İzahat verdi: 
·~d trı.ı i . -Yüz çeşit demek, yüz ayn çiçek 

~ üslY~den iyiy k demektir. Mesela bir çiçekten yüz nevi, 
~ \lste sord~ ~u apt~_r- iki yi.iz nevi olabilir. Tabii o zaman da 
<lı ç ~Qıb g m uç hesap .~abarır. 
tırıtçeğ1 Olttıaı, t - Oyle ise kaç saksı var? 
~ aJın °lnıaz 'y~ tu:. . - Yüz binden fazla. 

1 
caya kad şıllıktır. Gözlerim açıldı. 

k la~ "rı~tık ar kendime - Bunları haftada kaç defa sularsı· \ a ~ tan nız? Taç giyme meraslmi mnnasebctile, 
ı! llarıad Çıkınca kendı'_ Ü f bir fabrikada üzerinde yeni kıral ve 

t b ıttı , - - ç de a. · 1 · ah · kıraliçenin resını eıi bulunan bar-
•Çevanı k - Kaç kişi sular?. daklar hazırlanıyor. 

r ~ 1 ediyorsu· - On kişiyiz. Ben bir de arkadaş1m ............................................................. . 
.... atı rı'trı. rıaatt y· iki ustayız. Ötekiler, kalfadır. lezzetli hastalığı siz de yakalanmazsa· 

br k ak k 
1 
ırn. * nız, ben çiçekçilikten vazgcçerim. 

<\~ltı ta ere ~ua~ rnı? Haftada 300,000 saksı sulayan adam 
Ja ~ tıe ~- 8aldın ışe Verecek· Çok nazik bir zat olan Bay Reşat eli ların şefi Bay Mustafanın da elini sık· 

• 11 ~ hh"ey ~ı? işin ta- mi sıkarken: tım. 
a~~ ~~ 1~Un d~ gıdebilirsin - inşallah, dedi, bu merak sirayet Paltonun yakasım kaldırdım. 

adır e d"r.. ırektöre. Bay' t · · d · · b d · k b Sobalı ıı·monluklarda, birçok insan -. ,... "'·•ıel S e mıştır e sızı ura a pır aş ına e-~~ !);ı-,_ '-Uttıa ' abah saat dava çalıştırırız. Maamafih henüz böy lardan daha bahtiyar yaşayan çiçek • 
qL--<..qr rtes· .. ~ 1 d '· k t • · "'ly~e gUn·· 1• o? eden le bir tehlike yok. Hele hayırlısı ile bir !ere haset e erel\. yo ·uş an a~:ıgı ın 

Çe)' 0~ ıstırahat .. ilkbahar gelsin. Şöyle koruları, tarhla- dim 
az. Zira bir rı bir dolaşın. O vakit konuşuruz. Bu 

K emal Tahir 

mendiılyle beylik düdüğüni.1n içini te- rifier daha hala içerdeler!.. 
mizliyerek devam etti: Bekçi ı !e birlikte mezar taşları ara· 

- Bu mezarlığın cefasını biz çeke • sında dolaşıyoruz. inildeyen serviler 
riz, safasım ba~kaları sürer ... Bu me - arasında uçuşan mezarlık kargalnrı, ya 
zarlığı hayrat odun deposu gibi gören bnni ses e ile ötüşüp duruyorlar: 
açıkgözler var. Hayvan otlağı gibi kul _ Sen, diyorum, geceleri burnlarda 
lanmak isteyen sütü bozukiar var. dolac;ırken ürkmez misin? 

Sahipsiz kalmış patisk:ı ticarethane - • ı:,•vP leri ürkerdim. Fakat şimdi 
si sananlar var. Kuyumcu dtikkanı ni- umunımd::ı değil. Ö' ü1eri göre ı1i)•·e ölü 
yetine alanlar var. me alıstıın. O kadar ki, bu serviierin 

- Mezarlıkla natiska ticarethanesi- un-uıtula•·ını bir f!C?Ce dinleme.:em key 
nin kuyumcu dükkfınının münasebeti fiın bc:vor. He kes radyo ça ar ya, 
ne? ben de bu sese bayıııyorum! 

Bekçi, cehlc tal''lmmül edemiye?n ac;a StPıun !'trafına bir duvar ÇP\' rseler 
bi bir allamc edac;ile ccvao veriyor: (IP. )1 n , .. ~ ., ot'atm :ık isteyen Çi.- .,ene • 

-Fakir ö!UIPrinin kefPn!crini asırıp lerin hücum!arından da kurtıı : ~ '11, bii 
satmak, zenf!in ölülerinin altın dişleri d kika çıkM,m bu " '1an dışarı! 
ni söküp okutmak istevenler YOK mu? Bir. tnP7'ır ta~ı önünde duru,·or: 

Bu a'arı bir opce bekçisiz bırakın da - Işte. IT' ezarlıktaki taşların ~n es 
oöri.irsünüz. Ertesi <:abah koca Karaca k 'c;i. T n TYl dört yüz senelikmiş! .. 
ahmedin yerindf? ye1ler ec;tieini görür Bu 403 yıl'ık taşın üstünü okuyo. 
de. 7ihninizi o~·rır>tırc;ını7.. NE> servi ka rum: 

IJ!ll i l "·ımu ru..,ni ... !ır, llf' altm dislı ()'ii kl'l 'ır. ne ot ka 'ır . y'ı... • 1\11' 1... t s· 
ne tae; kalır. ne nr~""" ' '•k kalır, ne ta Onun ·""ında h:,. baska ta• 
but kalır, ne de kcr (Mahadi 12 I nci sayfad. 
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~Baıltarafı 1 inci. sayfada) 1 traklörl~rile, tohumi~le, makinislleri: (Ba~tarafı 2 inci sayfada) A (Baş tarafı 1 inci sayfad?) ., inat etmeli.? drostl 
Ziraı kalkınma komısyonunda çalı ·ıle, benzın ve petrol~yle, ~astalık mu sını bilirse, medeni bir mücadele yap· istiklal, ne konfederasyon. ancak Surı· Muharrır •. Mon 

şan salahiyet sahibi bir zat bana aşa·ı cadele vasıtaları v: ılaç~arıyle no~san mış olur. Bu şekilde bir cidalin neti . yeye tabi bulunması gümrük, para Su . ra Ataturkun 
ğıdaki ızahatı vermiştir: sız olarak seyyar bırer zıraat fabrıkası cesini görüyoruz: Muvaffakiyet, Türk riyenin ayrıca hudutları Türkiye-Fran Motıtrö zaferle~ını. 

İstihsalat meselesi halinde faalıyet gösterecektir. hükılmeti bunu yaptı. Kuiiste oynama- sa garantili... diye hillasa edıyorlar. sinı şöyle bitirıyor.11 - cZirai kalkınma planı hazırlanır· Bu hususta size bir misal verebili • dı; herkesle ayn bir dil konuşmak ü • Konsey kararıle arapçanın ikinci res Sancak ihtilaf.ı~;rıill 
ken, Ziraat Vekilinin tensibiyle her rim: zere cebinde bir kaç maske taşımadı. mi dil olacagını ihsas edıyorlar. dımdık bir merdı" bll 
madde üzerinde ayn ayn tevakkuf edi Faraza hasat zamanı gelmiştir. Müs Müstemlekecilerin hareketleri karşı • Le Jour M. Delbos Türkleri bazı ta· linde gösterilecek. f 
lerek hepsi hakkında da çok mühim tahsil, tarlasını sürecek vasıtalard.an sında çok defa kendisini tecavüze uğ· leplerinden va:geçırmeye ve Vien?nun yor: Bi!agaAraz iti~retli 
kararlar alınmış ve istihsalatın en ko· mahrumdur. İşçiye ihtiyacı vardır. ramış olarak gördüğü halde sabretme· bidayeten aldıgı ihtıyatsızca vazıyete da barıkulnde ktı 
lay şekilde artma sebepleri hazırlan- Gündelikçi bulamıyor. Yahut, geniş a· sini bildi ve hadiseyi herkese göster • rağmen, zevahiri kurtarmaya muvaf • ka adamı var. ~ 
mıştır. razisini sürecek kabiliyeti yoktur. O za di. Fakat, ayni zamanda, bütün bunları fak oldu. Fakat Türkçenın birinci res· ~ancagı;cıı~ 

Tetkikler neticesinde şu netice alın- tnan korobina faaliyete geçecek, hiç bir yaparken kuvvetinden emin olmıyarak mi dil olmasını kabule mecbur kaldı. Republıque, S 
mıştır ki, memlekette köylüyü en faz ücret almadan köylünün arazisini ken değil, bilakis, hiç bir şeyden korkma • Bu Türk hükümetının paha biçilmez yeni bir tavzihle olfll~sı 
la kazanmıya sevkedecek maddeler di vasıtalarİyle sürecek, tohum serpe· dığını göstererek ve anlatarak hareket bir fikri ve manevi zaferidır... Üç yıl resmi dilin türkçe 59rıcJ 
başta üzüm ve incir maddeleri olmak cek, noksanlarını ikınal ettikten sonra etti. o zaman gördük ki Fransanın sonra Suriye miıstakıl olacak, iskende zandı. Bu suretle J11ıŞ o ıı 
üzere tütün, pamuk, buğday, keten ve tarlasını köylüye verecektir. diplomatik muharebe meydanına ata • runda bir Fransız komiser bulunacak iyiden iyiye tanın tçB 
kenevir ve zeytindir. Şimdi bu madde· Bunun manası şudur ki köylü ve hü bileceği kuvvetler yavaş yavaş azaldı ve o zaman Sancak bugiınkü Danzige İnformation •. ~os 
leri ayrı ac•rı ele alabiliriz: kfımet, memleketin ve köylünün kal • ve bizim kuvvetlerimiz arttı ... Bütün benzeyecektir. Bu bize yeni gaileler ha ti.ceden .se~i~c:nıst 

Pamuk hastalıklarile mücadele kınmasında ayni derecede rol alacak· Türklerin bilmeleri lazımdır ki bu, zırhyor demektedir. gılterenın ıkı do utuflll 
Pamuk -Adana, Ege ve Sakaryatla !ardır. Bir vatandaşın kalkınmasİyle Türkiyede yapılmış olan inkilfıbın ye- Ekselsiyor, ihtiHlftan fayda bekliyen sulh lehine tavass 

en acele vasıtalarla pamuk istihsalatı· devletin çalışması arasındaki alaka ay· ni bir cephesidir; hatta. mübalağasızca bazı ecnebi hükUmetierin entrikaları şılamaktadır. 
911

ds 
nı arttırmak için çok pratik ve verimli ni derecededir. O gün hükümet te ay· iddia edebiliriz: Bu siyaset tutumu, bu akim kaldı. diyor. Gazete ayni znri1 
tedbirler alınmıştır. İlk iş olarak Ada· ni derecede kuvvetli olacaktır. istikamet tayini, bu yürüyüş sade Tür· •Kurtulduk• yileşmenin MiliıOOtilı11eıı 
na ve Ege ınıntakalarmda pamuk has· Üç bin kombina kiye için değil, bütün dünya için yeni Pertinax Echo de Paris'de şu mütale kuvvetlenınesi ce~ıetıere ır. 
tahklariyle mücadele için geniş teşki Memleketin muhtelif yerlerinde k4· olan bir hadisedir, beyneimiJel mi.ina· ayı yürütüyor: diğer sahildar de' fle ~0• 
latlar meydana getirilmiş ve mücadele nılacak kombinaların· sayısı henüz bel· sebetlerde yeni bir inkilaptır. İnkilap· Mesele Cenevrenin sıkı hukuk zihni karanın M~s~?v~tlerifll ı 
enstitülerine geniş salfıhiyetler veril • li değildir. Ancak sayılarının üç bjne lar memleketi olan Tür.ltiye, milli bir yetiyle halledilemedi. Anlaşmak için iyileştirmesı urııı 
miştir. Yalnız pamuk hastalıklariyle çıkması muhtemeldir. Bu korobinalar davayı milletler karşısında rnüdafaa Blum davayı hukuk siperinden çıkara· tedir. 

11
si) / 

mücadele için 1 ,600,000 liralık tahsi - dan maksat köylüyü fenni ziraata alış- etmek için bir milletin ne suretle ha • rak, Türkiyenin sulhperver devletler Halep, 21 (B::Srı 
sat ayrılması kararlaştınlmıştır. tırmaktır. Köylerde kooperatifler ta • reket etmesi lazım geleceğinin. bütün grupunda yer almasında menfaaltar kında konsey k ıe 

En modern Amerika müca • marolanınca devletin korobina te~kPatı dünya için yepyeni olan bir nümune - Fransız umumi politikası planına nak· yen akisler ~u:u 
dele makineleri bu işte kullam- bu kooperatifiere bırakılacaktır. Arazi sini verdi. Bu nümunenin bir mislini !etmek aklıselimini gösterdi. Neticeden kanun salı gunu 
lacaktır. Öyle ümit ediliyor ki 938 se si dar, nüfusu kesif yerlerde kombina- değil. hatta benzerini dahi henüz dip· sevinmeliyiz. Kurtulduk.» şa kapanmış: .. un 
nesi içinde Türkiyenin pamuk istihsala lardan istifade imkanı daha az olacak loma~i tarihinde görmedik. Bununla Türk - Fransız birliği soloshanelerın °0 r ve 
tı 450 - 500,000 balya arasında olacak· tır. Çünkü bu teşkilat geniş arazide da yerden göke kadar iftihar edebiliriz. Petit Journal ise, Türklerle müzake· lerde bulunınuşlaproteStD 
tır. ha verimli neticeler almıya müstaittir. * re kolay değil, daha bu sabah itilafın den ayrılmasın~ür~tert 

llububQtın ilaçlanması Vekilin faa1iyeti İşte. davayı biz bu suretle kazandık. suya düşmesine az kalmıştı. Ber.cke~ .. Şn~kah asındB e 
Hububat - Hububatm ilaçlanması Ziraat Vekili geeeli gündüzli.i bir fa· Bugün dünya karşısında kuvvet ve iti· dil işinde uyuşuldu. Mühim olan şımdı Numay~~ esn ıeea.'ıtJ ıe 

için a) n bir plfın hazırlanmış ve komis aliyet sarfederek bu te~kilatı hazırlarnı barımız bir kat daha artmı~ bulunu - Türk • Fransız birliğini fılileştirmek· şapkalı Tu~k~eı arı ı.a.fı 
yon bu iş üzerinde ehemmiyet1e dur· ya savaşmış bulunuyor. Korobinalar yor Yarın. öbür gün, Sancağa ait fer'i tedir. dır. Nümayışı yaP ,.e 

- k' d h k 1 k t' b"t·· ·ı·h · ternişıer, muştur. Bütün Tür ıye e ububatın faaliyete geçer en meme e ın u un meseleler. yeniden bizimle Fransa, Yeni devir ten sı a ıs .• 
ilaçlanması için tertibat alınmıştır. Ya ziraat vasıtaları ve mühendisleri bu jş bizimle Milletler Cemiyeti arasmda Ciano • Arasın yakın mülakatı Fran larla Hatayı istıla ld bil ~ 
pılan tetkikler neticesinde Ziraat V~- te birer nefer gibi çalıştırılacaktır.. gene bahis mevzuu olabilir. Türkiye, o sanın tavizlerine tamamen hak verdi mişerdir. Haleptc ·ndeıı ~ 
kaleti anlamıştır ki, tohumlann ilaçlan Ziraat mekteplc•·i zaman da ayni tarzda hareket edecek, riyor. Ve gösteriyor kk kozumuz An· ye Vatani Iide~;;;;n J{ir 
maması yüzünden meydana gelen has Bu teşkilatta çalıştınlacak eleman • haktan ve doğrudan baska bir şey is - karada kazanılmış olmaktan uzaktır. ri ve Abdurra 
tnlıklar mahsulün yüzde yinni beşini ları yetiştirmek üzere İzmir. Adana. ts temiyecektir; söz dinliye<'ek. sözünii Montröden beri Türkler Garbi Avrupa tertip edilmiştir .• erıteti 
alıyor. Bütün hububat mıntakalarında, tanbul ve Bursa ziraat mektep1eri faa· dinletecek, hülasa. müstemlekeciliğin da Ruc;larla anlaşmalarına karşılık bir Hama.Ş~~ıcıfJsıısi}1;~ köylü elindeki tohumlar derhal ilaçla liyete geçmiştir. Her mektepte en az Türke zarar vermemesi için neler yap- kuvvet müvazenesi arıyorlar. Avansla • da JY' d· 
nacaktır. iki yüz talebe yetiştirilmesi temin edi- mak lazımsa hepsini yapacak. Bütün nna Paris ve Londranın kayıtsızlığın • malar Kürtdag:ın r ,ıe 

Mısır ckmetl lecekttr. Yetişecek ziraatçilerin bir kıs dünya ile olduğu gibi Fransa ile de dan Berlin ve Romaya dönüyorlar. Kurtkulak, Mer~n.;re.lt 
IUısır dansı -Mısır darısı ziraati bü mı mücadele enstitülerinde staj göre· dostuz. Dost olacağız ve dost kalaca- Türkiyeye verilen menfaatler ittifakı· muhtarları . tope~ıeri 

tün mıntakalannda p1An1aştırılıyor. Ka rek hastalık mücadelesinde kullanıla • ğız. Fakat, bu hal.. icabında, sulh ve mızı kıymetiendirecek yeni devir açma şapka giyınıyec 
radeniz ve havalisi hallo mısır ekmeği caktır. müsalemet dairesinde dostça dövüş - !ıdır.• demektedir. ilmühaber almak ıa.rd1111 
ni kendilerine öteden beri en iyi bir Kombinalar sipariş ediliyor memize mani olmıyacaktır. Çünkü Atatürk için mişlerdir. Muh~rdirıe:;.! 
gıda yaptık1arı için mısır unundan isti Korobinalar meselesi ziraat vekale · Türkiye, dünya diplomasisine. Ata . Paris, 28 Anadolu Ajansının hususi da tazyik etmek e el<t~ 
fade imkan1an arttırılacaktır. Mevad- tinde ehemmiyetle müzakere edilirken türkün elile yeni bir şiar vermiştir: muhabiri bildiriyor: le mukavemet etJll ds 
dı iptidaiyesi itibariyle bu ekmeğin di· Başvekil köylünün toprak ihtiyaciyle Dü~manca harhelmemek için dostça Akşam gazeteleeri itilfıfın metnini AntB~~ p..) / 
~r mıntakalarda da taammümünde yakından alakadar olarak toprak tev • dövüşmesini, Milletler artık ö!Trenmc . neşrediyorlar: Antakya, 28 · 
fayda görülmüştür. ziinin esas olduğun·a işaret ettiler Bu lidirler. Muhittin Birgen Raol de Nolva Liberte'de Atatürk i· bildiriyor: Sanca\eri 

Tohmnluklar maksatindır ki toprak kanunu derhal B .. 
1
-.. p •• •• çin bir medhiye teşkil eden makalesin laGmanın akdi ~abir 

1 Buğday- Buğday nefssetinin çoğal· hazırlanmıştır. U Un yurt azar gunul de diyor ki: arasında sür'atdl~·kk811ıııt~ ması, yüksek randımanlı buğday istih - Toprak kanuniyle tek çütçinin bile Halau Za.'Ferini Mesele daha başlangıçta dallanması· miş ve Arap ıı 13ııll 
Sali için tohumluklara ehemmiyet ve· topraksız kalmasına imkfın bırakılını 1 ~ d ff k ı· · ~ b ı rnıc:tır. b·r ~ ,. • l na meydan verme en muva a ıye ımı maga aş a -. ··k ı 
rilmbcsi, buğday ınıntakasının genişle yacaktır. 1. esrtfe hazır anıyor zin zorla alınması beklenıneden balle· mağazaların biiY~8c;J1l9ıı 
tilmesi ve üretme işlerinin planla.ştırıl Memlekette 4000 köylü ailesinin top (Baştarafı ı inci sayfada) dilebilirdi. Bir çok patırdıdan sonra ka palıdır. Fakat an ~91fleıt ması tetkik edilerek kararlar a1ınmış· raksız olduğu anlaşılmaktadır. Toprak lstanbulda pazar günü saat ı 'ı,;m da bulle biten bu red usulü iğrençtir. Bu lince sükunetin t~ir· # 
tır. Devlet tohumluklarnun şimdikinin işleri hakkındaki hukukf noktalar, bu- Beyazıtta Cumhuriyet meydanında bize ancak sevimsizliğe mal olur, niçin ği zanne>di!mekte .... ~ 
fevkine çıkanlarak fazla tohumluk buğ kuk rnüşavirleri tarafından tetkik edil ~~~:::;;,;~=====~===~~~~====~~·lt/IP. , 

milli Hatay mitingi namile bir miting Yenı· te-trı,. ot~' 
day tevzii de faydalı görülmüştür. To· mektedir. yapmak üzere İstanbul vilayetine mü- sevincini şu suretle hülasa etmiştir : /' /ı" 
humluklar kamil en ilaçlanacak ve ha· Korobina siparişlerine derhal başla · ba Q 11 

d 'd z· t Vek:le racaat eden tertip hey'eti, idare hey'e- ({- Hataylılar, Türkiye Cumhuri- Yarın ~ .,. .. i sat, harman işlerinin zamanında yapı1 nacaktır. Daha şim ı en ıraa a ,,.v ,ıı 
ması temin edilecektir. tine birçok Alman ve İngiliz finnalan tini seçmiş ve yapılacak mitingin ha- yetinin kazanmış olduğu zaferdeıı son (Baştarafl !tırııtıl ~ 

Yeniden silolar yapılması da tetkik baş vunnuşlardır. Bu siparişlerin Sov· zniıkiarına başlamıştır. Haber aldığı- ra istiklallerine kavuşmuş bulunuyor- kurtulabilen 69 kdikte!~ 
ediliyor Ancak bunlann yerleri kat't su yet Rusya, Almanya ve ingiltereye ya mıza göre Cumhuriyet meydanındJl lar. Ve bu mes'ut günleri öz kardeş· İstanbula ~önd~r 11,i.i~ Ot 
rette taayyün etmiş değildir. Şark vii~ pılacağı sanılıyor. yapılacak mitingde nutuklar söylenc- leri büyük Türk milleti ile birlikte tes'- toplayabildıklerı hilıll 
yetlerinde de silolar kurulacaktır. Petrol ve benzin cek, nutuklar bittikten sonra Sııltanah- it ediyorlar. Kendimize ve kendimiz- leı·ini de O~irnn 5~r )'etto 

Keten ve Kenevir - Bursa, Ödemiş, İş, esasından tutulduğu için korobina met meydanına kadar gidilerek teza- den evvel bütün Türk milletini ve en sine hakim olan l:r ı;ıltıJI 
Tire , Bayındır ve Kastamonu kenevir· ların ihtiyacı olan petro} meselesi üze hürler yapılacak ve mitinge iştirak e· başta büyük Atatürk'ü ve büyükleri- orada kri7.ante~ıcrdiı'· 
clligwi hakkında alman kararlar, bu mın rinde de ehemmiyetle durulmuştur. vücude getirrnıŞ ~ 

denler Sultanahmet meydanın&ı ddg.~ ı- mizi tebrik ederiz. 70 1ııtl takalar müstahsilini sevindirecek kayıt Korobinalar faaliyete geçineeye kadar til 
ları ihtiva ediyor Vekaletin Amerikada bu mesele de esaslı surette halledile - lacaklardır. Büyüklerimize lazım gelen tazim İşte yeni tefr!k:}l 
tahsil eden kenevircilik mütehassısı cektir. Petrol ve benzin gümrük resim Miting idare hey·eti ile muhtelif tnil telgrafları çekilmiştir . Pazar günü bu- tırlarla kıscıc~ ı~ıı 
Fuat, bu hususta bir plAn hazırlamış lerinde yapılacak tadlattan başka bu li teşekküller tarafından Cumhuriyet radaki Hataylılar Beyazıt meydanında Muharrir sıze cıı}(, ·~ 
tır. Kenevir kalkınması, memleketin maddelerin ucuza mal edilmesi için de abidesine çelenk konacaktır. tezahürat yapacaklardır. Beyazıt mey- macerasını anlstıı ııs!C1 

şimdiye kadar mühmel kalan doyu:~- alakadar memleketlerden biriyle mii· Idare hey·eti, şu zevattan mürek- danında toplamldıktan sonra Taksim hayyel sahnelerd~ }ifl 
ou ve kazandırıcı maddelerinden bın· him bir anlaşma yapılacaktır. Ziraat keptir: Necip Serdengeçti. Faruki De- abidesine ve Sarayburnundaki Atatürk lacağınız gibi b~)ıı 
nin istismarına vesile olacak ve bu mın motörlü vasıtalarla yapılırken köyiii - reli, Ahmet Kara, Refi Bayar, Tevfik heykeline gidilerek merasimle çelenk· ginleşmiş hakbik;tıın 
takalar müstahsilinin kazanma kabıli nün az masrafla çok iş görmesi temin Uraz, Ekrem Tur. teferrüatiy1e a-. 

ı . d') kt' ler konacaktır. parÇalara da ra ....., tıi! yetini arttıracaktır. Karadeniz sahi ın· e ı ece ır. Şehrimizde bulunan Hataylılar ve bCw 
deki keten ziraatı da memlekete pa - Kazanma kabiliyeti arttırılacak Kazanılan zafer münasebetile her yeni tefrikamız 

Hatay Cemiyeti de yeni bayraklarile muk kadar geniş bir verim teminine Netice şu noktalarda teksif edilebilir: taraftan tebrikler almaktayız. Sevinci- bir tarihtir. ı. 
b'l' t' · t mitinge iştirak için hazırlık yapmak- or yarayacaktır. Köylünün kazanma ka ı ıye ını ar • mize payan yoktur. 

1 
rııtı' 

Kombinalar meselesi tırmak, alıcı memleketlerin yiyecek ih tadırlnr. Yugoslav dost 3 

KoMbinalar hakkında gazetelerde tiyaçlannı her memleketten daha ucu Büyük zafer dalayısile dünden iti- Bu büyük günleri bize gösteren A- terim. ..,J~' 
fl f ı ı . b d h f d k' H lk tatürk varolsun .. » k'k ya " çıkan rakamlar hakikati anlatmaktan za temin etmek, az masra a az a ge ır aren yur un er tara ın a ı a ev· Son da 1 a deıı 

uzaktır. Hatta korobinanın ne demek temin eden maddelerin istihsa1ini hu· leri bayraklada donanmıştır. Hariciye Vekilinin beyanatı içinde cereyan e bil' 
olduğu bile henüz bir cokları tarafın· dutsuz bir şekilde arttırmak, hububat Hataylılar sevinç içinde Belgrad (Hususi) - Türkiye Ha- memnuniyetbahş l 
dan anlaşılmamıştır. Ziraat Vekaleti · istihsalatı bakımından dünyanın en ile Şehrimizdeki Hataylılar, Hatay da- riciye Vekili Rüştü Aras, Vreme gllze- çalısan bütün doııt. ·ııı· 
nın. ktı,.acag~ı tam kadrolu kombinalar. ri memleketlerinin istihsal nisbetlerini C h b' . b · 'f bilırı ..d 

vasında Ti.irkiye Cumhuriyeti nükCı- tesinin enevre mu a ırıne şu eya- meğl bir vazı e biıi•·-çiftçivo istihsal islerinde ardım etmek e~ale etmek. Bu işler için devlet elin- b 
1 

d n 
k A 1 v metin in kazanmış olduğu biiyük zafe· natta u unmuştur : Bu netice e ' :çir. f ... livet e-öst<>,.ecektir. den gelen her feda ar t(!ı vaoarkE>n v~ 

11 • 1 d ı d d d'kk t · · ı ri, derin sevinçle kar.,!:ıbm ışlardır. - Ev,·eliı, Sancak ihtiliifının haı:in- ların da mernnu ZiraRt fabr1ka an 1 tan as ar an a ı a Vf> ıvı .-~ u:Tlla 
Kl · ı .·ıa bütün ziraat fıletlerh·'e, b<>ldemekledir. Adnan Bilgel 1 Hatcy Erkinlik Ceıniyeti Reisi bu den dohyı duyduğum memnuniye~i yoktur.ı) 

• 
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Eski bir sinema 
yıldızı açlıktan öldü 

Marie Prevost 

Sayfa tt 

İkbsat Ve kaletine müracaat 
ederek yardım istediler 

den bir komisyoq 
Kangalın köy vo 

nahiyelerini tele
fonla birbirine 
bağlamaya karar 
vermi~tir. 

Kararın derhal 
tatbikine ba.şlan-~ııal kay.aakamı Salih 

mış, jandarma komutanı Sabri bu sa
hada büyük başarılar göatcnmiştir. 

Karamanda ekmek ve 
yakacak fiatlari Kütabyada yapılan çini vazolar 

Karaman (Hususi) - Kış yüzün- Kütahya (Hususi) - Kütahyada 
den çıkan odun, kömür buhranı kar- Çini san 'atkarları, Kütahvada ya
fısında belediye bazı tedbirler nlmış- pılmakta olan çinilerio . eski ın· 
tır. Belediye Reisi Ahmet Öktem de- eelikieri ve dayaıııklıkları kalma

di ki: dığı cihetle hükumetimizin bu
- _ Odun, kömür buhranı karşısın- radaki Yeşilcami çinilerini tamir ettir
da belediye lazım gelen tedbirleri al- rnek üzere lrana çini sipariş etm~k 
mıştır. Ilk iş olar~k diğer şehi.rlerd~ki fikrinde olduğunu gazetelerde oku
odun ve kömür fıatlarını t.ah~ık e~tı~. muşlar ve 14 imzalı bir dilekçe ile E
Bunlardan bir kı.smı ~ehnmızdekı. fı- konomi Bakanlığına kendilerine temi
atlardan yüksektır. Bınaenaleyh şım- nat mukabili yardım edilmesini ve bu 

diden sonra odun ve kömür üzerınde takdirde yapılacak çinilerio her suret· 
ihtikfn yapılmıyacaktır.)) le Iran çinilerine faik bir şekilde ola-

Belediye Reisi ekmek meselesine cağını bildirmişlerdir. 
de temas ederek: 

H- Ekmek fiatları bugün için nor· 
maldir.l) demiştir. 

Karaman~a aile toplantıtari 
Karaman (Hususi) - Memleke

timizde sinema ve tiyatro yoktur. Bu 
yüzden şimdiye kadar geceleri ancak 
kahvelerde toplanmak suretile vakit 
geçiriliyordu. Fakat son günlerde müd 
deiumumi Fevzi Balkır'ın teşvikile 
her hafta cumartesi akşamları halk 
partisinde aile toplantıları yapılmakta, 
,,.e Halkevi müzik kolunun verdiği 
konserlerle hoş vakit geçirilmektedir. 

Taşköprüde spor 

Lü.eburgazda göçmenlere 
yard1m 

Lüleburgaz (Hususi) - Bumdaki 
göçmenlere geçen sene verilen tek ö

küzlerin yanına birer tane daha öküz 
verilerek göçmenler mü~kül vaziyet~o 
ten kurtarılmışlardır. Pulluk vesair ıh
tiyaçlarını da temin eden göçmenler 
tam m üstahsil bir hale gelmişlerdir. 

Taşköprüde köy kalkınması 
Taşköprü (Hususi) - Köylerde 

beş yıllık kalkınma programının tat

bikine başlanılmı~tır. Köylü bu c.Jaka: 
yı sevinçle karşılamıştır. 

Taşköprü (Hususi) - Yeni teşkil 
edilen () Ok spor klübü kı~ sporları Nevşehir Komiserliği 
hazırlıklarma batlamıştır. Avcılık ko- Nevşehir (Hususi) - Kazamız po-
lu her hafta muntazaman ev tertip et· lis ~·.omiserliğine İsmail Hakkı Kuter 
mek.tedir. Kapalı yerlerde de voleybol tayin edilmiş, gelmiş, vazifesine baş-
oynanmaktadır. lamıştır. 



12 Sayfa SON POSTA 

Üsküdar mezarlığında 
bir gezinti 

~KJJel), Gizli eroin fab 
Sade bir rop işletenler tevkif 

(Bnljtarafa 9 uncu sayfada) Her varlıfı kalbetmededlr toprata 4ewan, 
cSabıka Hındistan Şahı, merhum ve Sen bir ta!Jı tahTile çatq ömrü medtdel 

mağfur Ahmet Şahın valdesi merhum Bunu da dikkatle dinleyen ihtiyar 
ve ntlğfur Saliha Hatun ruhuna elfati- bekçi, mallarını metheden bir dükkan-
ha!. cı edasiyle lafa girişiyor: 

B kçi sinirli: - Daha ne gazeller vardır buralarda 
- Elfatiha ... Elfatiha... Elfatiha... Bayım ... Bir meraklısı çıkıp ta toplasa. 

Hangı birine okuyacaksın Bayım? .. Örn -Evet... O sayede ahali de şiir yü-
rümuziı ölü ruhuna fatiha okumakla zü görürdü! 
mı cıçireceğiz! Mezarlıktan çıkarken, bekçi, sokak 

G i.iyorum. Ve bir parmaklık için - köşesindeki tekkeyi gösteriyor: 
aek mermer mezarın, bekçiye yerinde - Bır gece de, bunun içinden bir tı 
\'e 1 oş bir cevap teşkil eden kitabesıni kırdı duyduk. Ben: cGirip bakalım!• 
:>kU\ orum: dedim. Arkadaşlardan birisi: 

Uir fatiha bekler bu baka yolcu .. u senılen, · _ Evliya bu ... dedi. Rahatsız etiniye 
Bir fatiha bekler sade, ne kaside ıster, lim. Kalkmış dolaşıyordur ... 

ne divan, Fakat tıkırdı devam edince, ben din 
Bir gün seni kabrinde bulup tediye e~Jcr, 1emedim; daldım içeriye. Meğer, tıkır-
Fatihanın deynlni faizile inan. dıyı çıkaran evliya değil, eşkiyaymış! 

Bekçi gülüyor ve avuçlarını dua e- Bekçide hatıra sermayesi tükenmiş-
der ı:(bi açıyor: ti. O her gün aralarında dolaştığı me-

- Ha, bak, böylesine diyeceğim yok! zar taşları gibi sustu. Ve ben, mezarlık 
Bir diğer taşın kitabesi de edibane: ta delaşmanın kasvetinden kurtulmak 
7.iir, bu adem mülküne baktıkça uzaktan, 1 için olanca hızımla Hayatıstanın yolu-
Kurtuldum ecelden diyerek düşme ümide,l nu tutturn! · Naci Sadullah 

• 

... 

Iki gün evvel Fatihte meydana çı

karılan gizli eroin fabrikasını i~leten 

4 erkek ve 3 kadın hakkında Emniyet 

Müdürlüğü kaçakçılık bürosu tarafın-

Tarihten sayfalar Edirnede 
. (Baştarafı 8 inci 187fada) Edirne (Husu~U 

----------------------·~·.------------------
yarı şaka yarı ciddi Ja<lı -l"e oradaki atlardan birine atla.dığı Türk Kuşu şubell 

gibi dört nal sürdü. rılmış ve keyfiyel (Battarafı 8 inci sayfada) ( sız çıkaracak olsam, muhakkak bO.ttin 
· çen şeker bayramında hepimiz Uluda- 1 öcünü benden alacak. Yalnız kendiain
ğa gittik. Önümüzdeki kurban bayra - den ayrıldıktan sonra, ?~yramd.an bay
mında da gitrneğe niyetimiz var. Bu rama yapılan bir spor ıç:ıı, şehırde ko-

.&:atlak bir ses haykırıyordu: Umumi Merkezi 
- Sayın Tekin öldü. Görmeyenler besine bildirilrnitti~ 

vo bilmeyenler bilsinler ki Sayın Te- Edirne Hava fU 
kin öteye gitti. şimdiden hazırlıkt.r• da mı yetmiyor? nak, dağda köşk yapıldı~ı ve di~er ta-

• . .. .. . . . . raftan yirmi, otuz senelık mazisı olan, 
~ ~ruy~~lere kımse ıştırak .etı:ıı.yor - gece gündüz didinen klüplerimizin, bir 

muş. Tab:ı gelmez, bu se.ne.~ı. gı~ı, ~a- başlarını sokacak kulübeleri olmadığı
valar yagmurlu, karlı gıttıgı şımdıye nı düşününce içim sızladL 

Çığlıklar, hıçkırıklar, kin anlatan Türk Kuşu 
aea~r bütün ovayı kapladı. ce Türk Kuşuna ~ 

- Sihirbaz yalancılık etti. orta tahsili ikrnal ~· 
kadar görülmüş müdür? ....,. ~ Tersel - lsteseydi kurtarırdı. ve muallim mekte 1 

Heie azadan bizi, arkadaşların türk
çeden maada her lisanı. konuştuğunu, 
bu çirkin adetin ortadan kaldırılına -
sını istedi... Elbette, fransızca, ingi -
lizce konuşacağız. Elalemin, Amcrika
lısına, Almanına, Ermenisine, Rumu -
na da türkçe öğretecek değiıt. a! Hem 
de pekala, lisan bilgimizi de ilerieti -
yoruz! Bu yabancı aza çekilecek olsa, 
klüpte kimsecikler kalmaz! 

Diye söyleyenler oldu larından olacak ve 
- Sihirbaz kaçıyor 1... küllü bir hastanede Irk davası 

( Baştarafı ll inci aayfada ) 
nin tarihi kaynaklarıdır. Bugünkil in
sanların ayni cedde değil; birbirine çok 
yakın ecdada malik oldukları bende 
'bir kanaat halindedir. Bu fark adeta, 
ayni sınıfa malik olmakla beraber So -
matra oranggotanile Afrika oranggota
nı arasındaki fark kadar barizdir. 

L __ Bir çok adamlar çayıra saldıkları cektir. 

Şu elimizde olan 10,000 lira ile dağ 
evimizi de yapsak, artık yazlığa, hep 
u ı udağa gideceğiz ... 

Ha aklıma gelmişken onu da söyli
yeyim: Birisi de, klüpte sosyal hare -
ketıere ehemmiyet verildiğini, nizam
narnede musarrah olmadığından, bu 
gibi faaliyetlerden, idare heyetini 
mes'ul tuttuğunu ağız dolusu söyledi! 
Vallahi, hayret içinde kaldım. Acaba 
bu zat dağdan mı geliyor, nerede ya
şıyoruz. Elbette briç oynıyacağız, dans 
edeceğiz ve eğlenıeceğiz. Bunlar olma
sa, klübün ne manası kalır? .. Allah aş
kına söyleyin, haklı değil miyim?• 
Bayanı o kadar asabi buldum ki, hak-

Ayni menşee malik insanlar bile 
muhtelif muhaceretler neticesinde ik
lim ve coğrafya değiştirdikçe, dimaği, 
ruhi ve bünyevi karakterlerini değiş -
tirmlşlerdir. Tarihi arniller de büyük 
müessirlerdir. 5000 yıl evvelki Mısırlı, 
Çinli, bugün Mısırda ve Çinde yaşıyan 
insanlarm ecdatlarıdır. 

Dr. sözlerini bu iddiasını izah eden 
çok şayanı dikkat misa11erle bitiriyor ~ 
du. Afrikada yaşıyan Oşima kabilesi 
kadınlarının kalçalarında ve kıçlarında 
mevcut bol yağ tabakasının, Avrupa -
dan giderek orada yerleşen beyaz ka -
dınlarda da :hAsıl olduğunu, Tirolde ya
şıyan kadınlarda mevcut cGoitr» has-

"Son Posta, nın Edebi Tefrikas1: 35 

"~1i&l· 
" . --ı ~·~~ 

Yazan: Perlde CelAl 

- - atiarını eğerlemeden üstlerine atiarnış-

s d l·v• ba 1 · · b lar, aihirbazın ardına düşmüşlerdi. a e ıgı seven yan ar ıçın un- .. 

d dah d b
. b l ., Sıhırbaz kaçıyor, onlar kovalıyor-

an a aa e ır ro o ur mur 1 d .. ar ı. 

On hele kadar düğmelidir. Kollar M 1 tl 1 .... d k' k ogo a ı arının onun en ım aç-
hafifçe kabarık. Bilekleri düz.Belin mı~ da kurtulahilmiş? 
yalnız arkasında ufak bir volan var. Alçak bir yamacı dönerken Mo
Etek çok hafif kloş. Yaka arkada dar gollardan birisi atın dizginlerini bırak
ve kalkık, önde devriktir. tı. Bacaklarını sıkarak yayını eline al· 

talığının bu kadınlarda fazla bir ra -
hatsızlık meydana getirmediğini ve a
deta onların fizik vasıflarını temin et
tiğini tebarüz ettirmiştir. 

Doktor Kip'e verdiği izahattan do
layı teşekkür ederken o son cümlesini 
bitiriyordu: 

- «Konfoçyüs, Budha ve Sokrat ay
ni fikirleri yayan ve çok uzak ikliml~r
de, ayri renklerde yetişen üç. büyük in
sandı. Bu bizim için kafi bir misaldir.• 

Adnan Bilget 

dı ve bir ok attı. 

Ok, ıslık çalarak ileri fırladı. Sihir
bazın ensesinden girmiş, gırtlağından 
çıkmıştı. Attan düştü ve hemen orada 
kafası kesildi. 

Fakat Türkler bunu haber alınca 
çok kızdılar. 

Şimdi de orada bir kaynaşma var
dı: 

- Öç istiyoruz! 
Sesleri göklere çıkıyordu. 
On binlerce atlı bir sihirbazm ö-

ten bana döndüğünüzü, böyle her şeyi olmaz. Halbuki siz şimdi bile hep bel
açık konuşmanızdan anlıyarak o yara ki, belki diyor, asıl sebebi söylemekten 
izlerini, ıztırabınızı tedaviye çalışaca - kaçınıyorsunuz. Biz birbirinden bir çok 
ğım. saklı şeyleri olan iki yabancı iken nasıl 

Sırrı Nihadın bakışları yavaş yavaş nnlaşabiliriz? 
bulanarak onu dinliyordu. Yüzünde Kırık, kırık gülümseyerek <dmkan· 
deminki samimi ifadeden hiç eser kal- sız>> demek ister gibi dudağını büktü. 

Seza başını yeniden hasır koltuğa ı kat şimdi görüyorum ki aiz zahiren mamış, dudaklarının kenarında asabi Ve Sırrı Nihadı oracıkta yalnız ba11ına 
yaslamıştı. Acaba Selim Nacinin hasta- bideşen yolları hakikatte de bulmak çiz~ler belirmişti. Gene içine kapandı- bırakarak yürüyüverdi. 
lığının gizli bir manası var mıydı? O istiyorsunuz. Peki bu değişiklik nıçin} ğı muhakkaktı. Seza da bunu anlıya. - Yukarı çıkıp dA yatak odasının 
da mı buhranlar içinde yuvarlanıyor- Sırrı Nihad koltuğunu genç kadının rak acı acı gülümsedi ve omuzlarını kapısını açarken merdivenlerde telaşlı 
du yoksa?. Kim bilir neler düşünüyor- .koltuğuna yaklaştırmıştı. Çok yakın silkerek ayağa kalktı. Sırrı Nihad ch. ayak sesleri duydu. Heyecanla titredi. 
du? oturuyorlar ve Seza yerinde asabi bir kalkmıştı. Genç kadın gitmeye hazırla- Sırrı Nihad geliyordu. Acaba söyliye -

Genç kadın birdenbire ürp~rerek irkilişle doğru)muş onun gözlerinin içi-
1 nırken onu kolundan tutup durduttu. cek miydi? Her şeye karar vermiş miy

haşını döndü. Sanki eline ateş düşmüş ne bakıyordu. Doktoru n da sararan yü- Sesi garib bir surette titriyordu: di? Heyecandan eli kapının topuzun da 
gibi koltuğun kenanndan kolunu şid- :.-ünden epey heyecanlı olduğu belli i- - Beni iyi dinle Seza. Ev~u:ımın titriyordu. Sırrı Nihad yanına geldiği 
detle çekti. Ve Sırrı Nihadın avuçları di. Genç kadına biraz daha eğilip ce - boştur. İlk günler ıztırabı çekmene se- zaman onun kadar heyecanlı idi. Göz. 
boş kaldı. Dudaklarında mahçup, yal- vnb verdi: bet> olup, önüme bıraktığın büyük sev- lerinin içine israrla bakarak sordu: 
varan bir tebessümle gayet yav<ış mı- - Bunları bana sorma artık Seza, giyi kabul etmek istemedim. Fakat - Demek inad ediyorsun, kendine 
rıldandı :· far;cet ki o zaman hasta idim. Hem son- belki o zaman seni sevmiyordum. Ev- ve bana hayatı böyle zehiriemekten 

- Bana ellerini hiç verıniyecek mi- ra belki seni böyle daha ytıkından tanı- lenmeyi de anlaşamıyacağımız için ka- vazgeçmiyeceksin? Demek birbirimize 
sin Seza? mamış, anlıyamamış~ım. Artık bana bul etmek istememiştim ve sonra ha- daima böyle yabancı iki düşman gibi 

- Bu ne demek doktor? • inanmam, eskiyi unutınanı istiyorum. banın hatırı, yanlış, budalaca telakki- kalmakta devam etmemizi istiyor -
- Bu anlaşalım demek Seza.. Sen istesen mes'ud olmak elimizdedir ler yüzünden kirlenen şerefini kurtar- sun? 

ğime batan 
ceye kadar 
yacaktır. BunU 

Ve onun ...... n~::-~ 

ğünü duydu. 
•ıktı, d ............. -
bir şeyler 
yürüdü. 

- Bu ne zamandanberi akl ınıza es· artık. Biraz gayret ederek beni affet- mak için bu izdivaca razı oldum. Bü - Seza birdenbire asabının müthiş ge-
ti doktor? m ey i bir tecrübe et olmaz mı? tiin bunları ~tiraf ettikten sonra fakat rildiğini hissetti. Bu adam asıl kendi-, Sezadan F 

- Beni çok kır:yorsun Sczn. Yeti- Seza omuzlarını silkeliyerek cevab şimdi seni seviyorum, eskiyi unutalım. sinin inad ettiğinin farkında deği miy- Seni bu sefer 
ş ir ttrtık. Acı sözleri bırakıp, birbiri mi- verdi: beni affet derse m kabul etmez mi - di? Bu hareketi ile «hen hakikati söy • tığım için bana 
zi kırmaktan vazgeçeli m. Benden ba- - Bu .sizin elinizdedir doktor. Ba- sin? lemiyeceğim ve sen anlaşmamızı iste- Fakat hakkın 
kışlarını bir yabancı gibi kaçırma hep .. na her şeyi olduğu gibi anlatın. Biitün Seza onun elinden kolunu kurtara • diğimiçin bana itaat edeceksimı demek 

- Unutmayın ki doktor, bu sözleri ı samimlyetin izle bana açılmadıktan son rak başını sert bir hareketle salladı: değil miydi? Başını kaldırarak onun 

evvelce size bir başkası söylemiş ve ra nasıl anlaşabiliriz? Hem anlatacağı- -Hayır doktor. Beni o zaman sev- gözlerinin içine baktı ve boğuk, hırstan 
siz yüreğiniz hiç kıpırdamadan onu he- nız şeyler bana acı değil teselli vere - m iyebilirsiniz ve buna inanırım. Fakat titriyen bir sesle cevab verdi: ( 

men reddedivermiştiniz. Sonra bir çok cek. Demek beni bu yüzden isteme • şimdi sevdiğinize inanınama imkan -Evet, sen söyleyineeye kadar, ka
mecburiyetler tahtında birleşlik · Fa- 1 miş diye düşüneceği m. Sizin haki ka - var mı? Sevenin sevdiği kadına gizlisi farnda kıvrılarak, iğne ucu gibi yü re~ 
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ittihad ve Terakkide on sene 1-------. L Nikiiye SERGÜZEŞT J 
Çeviren: Şerif lluliisi 

Ben ne bir edebiyat adamı, ne de bir mekte hala tereddüt gösteren karımın, 
y hikayeciyim. Çünkü, yazılarımda dü- demin okşamak istemediğim ellerini 

Y 
aza n: Eski• Tanin Batmuharrlrl Muhittin Birgen şündükıerimi, hissettiklerimi gizliye . tuttum; acıyan bir eda ne: 

~ G • k T miyecek kadar acemiyim; başkaların - - Beni affet, dedim. Güzelliğin \'e 
" 0• 1 Itt•h t ve erakk. ye dan diniediğim vak'aları, bir çok hi . kıvraklığın bir çok erkekleri sarhoş e-... a p ı a ı kayeciler gibi, şişirerek güzelleştir - decek kadar harikulfıde .. Beni burada, 

'"' rnek te elimden gelmez. Aniatacağım bu evde, bu yıldızları parlıyan mavi 

' 

\fe ı•çtı•maAı akı•de veren ruh oldu vak'a, şimali Afrikada yaptığım bir se· gök altında stkan bir şey var. Yarın 
yahat esnasında başımdan geçmiştir. senden uzaklaşacağım. Beni hiç akhna 

dtf Sıcağın, güzel Barselananın açık ma· getirme! Başka bir erkeğin sevgisi Go-

l l'A. .. \'rupayı Tu··rke go·· re okumuş, Türk gözüyle tetkik etmı·ş ve vi semasında bir buğu halinde tüttüğü mezi çabucak unutturur. Bir insan 
bir yaz günü akşamı idi; eve yorgun, için bu kadar ıztırap çekmene lüzum 

~ıiı Urk ruhile anlamış insan olark meydana çıkıyordu terden vücudum kokmuş, içimde sebe· yok. 
b._ı ~nçl I bini bilmediğim bir sıkıntıyla döndüm. S" 1 d'kl · · h' a ı ~ •. '"'~: ~ü .. e~ arasında nin sağ tarafında idi. rupa i e fazla münasebette bulunmuş k d - oy e ı erını ıç n amıyorum . 

.:._~ 'l r,ıdın1 d 1 b' k C Karım beni apı a yorgun bir gülüş ve Sana, kal! demiyeceğim. Fakat, seni 
~i ~elirne ~ bu.~~~- lttihatcılar zamanında sağ ol a.n d ırbt~ ıdm arb tarafdarları - ki iç- bakışla - çünkü, İspanyada yazın gü · çok seviyorum. Bundan evvelki serse-
·~IL...ı ... e utun erın e ız e vardık - mütemadiyen lüşler ve bakışlar bile yorgunlaşır · ~egıne · fı'kı'rler A 1 1 h "' . k riliklerinde olduğu gibi, bu sergüı~· 

Df'f-ı' ınana- vrupa ı aşma ve atta cumhur!yet karşıladı. Juanitayı endime ragmw en .. h ,._" ~ h tinde de beni beraber götur: Yalnız ya· 
llıGricJ Cltt~et) .. ayranlıkla Önceleri Sıratı Müstakim ve son • tarafdarlığı ederler, fakat, bu husustaki ·dudaklarından öptükten sonra, ceketi· şıyamıyacak kadar korkuyorum. 
~ lerde11 terını seyreden raları da Sebil-ür-Reşat isimlerile neş- fikirlerini sistemli bir şekilde ifadeye mi ve şapkamı verdim: - Hayır! diye ısrar ettim. Sergüzeşt 
lıit 1P f'llr~unuı; da ona redilen b\r mecmuanın, inkılabı, şeria- muvaffak olamazlardı. Düşünmekten - Sen şunları al, dedim. Bu akşam kadınların tasavvur ettikleri bir ha • 
~~~"~i te ~eya hurada te, eski zamana, eski ruha götürmek ziyade yapmakla, yahud yapmıya ça • yemeğini bahçede havuz başında yiye- yattır, onu yaşamalarını doğru bul • 

_, l.ltünrne ının .etmekten gayesile yaptığı neşriyattan ibaretti. lışmak veyahud da yapmıya çalışanlar- lim; sıcak beni bayıltıyor. Sofrayı ha · mam. Beni unutman daha iyi. Ben öy· 
~'rın~Ya ~edn ılc.i imanlı Önceleri, fikren bir islamiyatcı la beraber bulunmakla meşgul olan bu zırlayıncıya kadar, ben de Alfansanun le istiyorum. 

tın L.. 8 ar h . 
1 

B b h N . . 'fad meyhanesinde buzlu bir bira içeyim. E t · .. ıht da ac g" , şla 
. ııı...r•t~•Y.le oldu" er çe. ş.ıt o an a an. zade. A. me.t. aımın, son· unsurun ı. .eye mu va. Hak olamadık- ~ b r esı gun, r ım ı oz ) a • ·~" t gu b ı ı d k 1 ı ı h Karım, bira içmemi hiç do~u Ul · rile birbirimizi öptük. Juanita hala ıs· 
' ıgı "• . nu ı ır- raları da şaır Akıfın tesırı atın a a • arı şey en, nı ayet, Zıya Gökalp yap- maz, bu yu''zden bana·. eSen Ispanyola d' Qıı.l ""nı fk' 1 l b T k 0 t 'h A rar ediyordu: cGitme! Yalvarırım» ı-
.atlip-,. •ıtr tarikat ı ı.r ~ri~ mı!. ol.ar:_ bu n~~cmua, i~~ı a ~ ür e tı. . . arı. t~ vrupanın içtimat ili~ .• 'benzem'iyorsun, Idamarında kim bilir yordu. Vapur, köpüklerile mesafeleri 

' b~ fikrin sahıbı gı- degıl, ısiama mal etmek ıçın ugraşırdı. lerı~ı en ıyı anlıyan bu kafa, bugun hangi cansız insanların kanı var!» der· denize indirirken, rüzgarile göz ya~ • 
tteaıne k .onları da Bütün Avrupanın ilmi ve fenni hare • dahı 0 kadar kuvvetli ve sistematik bir di. Bira içeceğimi söyleyince, gene ca · larımı, göz yaşlarımla beraber azapla· 
'r'-ıll<la h'anı olur ve ketini islam gözile gören, Müslüman· ilim adamı yetiştirmemiş olan Türki· nı sıkıldı ve: rımı alıp götürdü. Geçmişi unutuyor, 

-.~ bird ıç fark gö- ların hayatlarını, islam gözile yapıla • yede, el'an taze br kafadır. Onun hissi - Eğer, evde kalmaktan korkınıyan yarını düşünüyordum. Bir gün, bir ge~ 
Etti ya:r ayni auret- cak bir isiahat ruhu içinde düzeltmek ve idealist ruhuna, feragatkarlığına ge- bir kız olsaydım, dedi, bu bira iptilan ce süren deniz yolculuğu sonunda Af· 

adali de dı,. gayesini güden bir zümrenin neşir va- lince, bunun bir millet içinde her za • yüzünden seninle evlenmezdim. Ne ya· rikanın küçük bir Jimanına geldik.. İs· 
olm nedir. aıtası idi. Içinde Mustafa Sab- man kolaylıkla bulunur bir kuvvet ol- payım ki... panyadan son hatıra olarak benimle ge· 

için bı~•rı inaanları ri gibi eski medrese kültürünün madığı muhakkaktır. Buzlu birayı içtikçe, karımın söyle - len bir iki kamara arkadaşırom elle • 
.ı:. • tt •• sev- 1 'h d'k k · k d b · a rini sıktıktan sonra, İspanyollu[!um ~ ..... Itin kendı'sı' ı') mümessilleri bulunurdu. En liberal un- ttı at ve Terakki merkezi ı lerinin a sıne, anım a enı Y • , . 

.. ,\ln.L e A . k 1 ·tt~ı. b.. .. d Sogu~ k valnız adımdan ibaret kaldı. Ertesi 
"'"h: ... l[ata ederke suru ~r Akifti. Fakat, o da halk dema· um um ısı, önceleri ..7iya Cökal- an a ev gı =Çe uyuyor u. " ... u ı.... n b r-- · ı·~· h Id · · k ellerim sı· gu"n, üstü kapalı bir yaylıya bindim• 
~ ... .~:·• bir rol 

0 
, ' gojisini tutan, yenileşme hareketinin pe, iraz yabancılık 1 ve biraz da şey ıç ıgım a e, ıçun sıca • ' ""'.lıy :>nı- . ·· h cak eve döndüm. Kaşının, gözünün ve kızgın yollardan, güneşte sırtlarını ısı• 

,. l orduk 0 ancak bazı noktalarına taraftar olan bır şup e ve tereddütle bakmıstı; k 1 ~ · d ar tan kayalıklar arasından geçerek ı· s • 
"ll arn · nun f k • saçlarının ara ıgı, ınsan a . -

.. t, lk.· adığını, anla- insandı. Tevfik Fikret nazmını biraz a at, sonraları, Ziya Gökalp merkezi zuları kamçılıyan kıvraklığile tam bır panyol Fasının bir kasabasına geldim. 
dıne iddialar dahtı sadeleştiren ve ona kendisine umumiyi birer birer kazandığı için İt - İspanyol kızı olan karım fıskiyeli ha - Küçük bir otele indim. Vakit geçti. Bir. , 

' titr~~a :ziyade ;~~ mahsus bir tarz veren şair Akif, şiir - ti~at -:'e Terakki bir taraftan onun fi- vuz başına sofrayı kurmuş, yemekleri şey yemeğe, gördüklerim üzerinôe dü· 
b' trı, () ıaırıde ınüttefik- den ziyade fikir yapıyordu. O zamanki kırlerınİ hayata geçirmeğe ve diğer ta· hazırlamış, tuvaletini de yapmış beni şünmeğe vakit bile bulamadan odama 
~lt .. %ıu' ()nu da tutardı mecmualara nazaran, yüksek bir tabı raftan da onun etrafında bir gençlik bekliyordu. Dudaklarının korkunç, fa- çıktım, ve uyudum. 

~t lıı ~erı~la~~ı:dım. Fa~ a.dedine malik o!an. Seb!l-ür-Reşat, lt- hare~eti uyandırmıya kar~r verdi. l~te b.tt ılık kızıllığı bu akşam bende hiç Ertesi gün, yüzümü okşıyan sı
' ~it 'b• tnurıdini feda tıhat ve Terakkı ınkılabcılarının hoş Yenı Mecmua bu hareket ın merkezı • bir yeni arzu uyandırmıyordu. Ko - cak bir güneşle uyandım. Bir müddet 
l~"Ytt~u·~· onu ınüdafa- go."rmedikleri, hatta tehlikeli saydıkları dir. Yeni M. ec.mua, Türkiyeye yeni bir nuşmadan yemek yedik. Güzel karı - yatakta gerindikten sonra, odamm 
'lll._l'tı ··• daf b d F k b k z h b h 1 k ma, saçlarını her günkünden daha baş- pencerelerini açtım. Ne yapacağımı, 
,ı_ 'Yııı aa için ha~- ır organ ı. a at, una arşı, iya ayat, yenı ır ayat an ayışı verme k b .ht' 1 t h kk d .1 bugünden itibaren baclıyacak olan 
~ ~ .. t~ ':'= T Gökalp hareketi baclaymcaya kadar hir. isteyen yeni bir hareketti: Sıratı Müs- a ir 1 ımam a arayışı a m a 

1
- .,. -qYi T cı tifatta bile bulunmadım. Hatta, ona - kendirnce - yepyeni hayatıının plimını 

adaliai vardır 1 bir şey yapamıyorlar, yalnız onun si ya- takim ve Sebil-ür-Reşadın aksine bir pek az baktım. İçine daldığım alemin düşünüyordum. Fellahın biri kahve ve 
~~ si bir irtica aleti olmamasına siyaseten hareket... füsununa doku - .---------------ı bir dilim ekmek· 

bu ın hiç bir işe ya- dikkat ediyorlardı. Sebil-ür-Reşat Itti- Ittihat ve Terakki kUltUr yapiyor nulmasını iste • Yaranki nushamız~a : ten ibaret kah· 
' t~ 0~erıçten vazgeç hat ve Terakki çerçevesi içinde d ura - B d . h b 1 . h A h miyordum. Bir valttyı getirdi, 

~lı11 .... ınıyan mür'd- rak rahat rahat neşriyat yapmayı ter - b' u evır, ar dsen~d~rı vAe t akttlat 'har-t an başımı çevir • K J k•f anlamadığım bir 
h.. ... ur. ı 'h ·~· . . . . . . .. ın orta zamanı evrı ır. rı tı a K arar 0 maz ) 1 ~ ~~ b tıt, onda n. cı ettıgı ıçın, bılhassa şaır Akıfın nu - T kk' . tt . d h dim. arımın, • §eyler mı rı • 

~~·~tılıiı ir leka taha ı- fuzu -ltına girdiği zamandan itibaren, ve 
1 

era .'·k~.ır~se en zıi~ e ar~ - şimdiye kadar şa· Yazan: Maurice Darin dandıktan son • 
'rıırı ada~ lc.inaye edy- siyasi bir gaile teşkil etmemiş, fakat, 5~.t e,Ja~ı .u tur y~p~a. a ~~şgu - bit olmadığım en- Çeviren: Nurullah Ataç ra gitti. O güne 

'•ine oturtrn e- fikirleri mütemadiyen geriye götür - .ur. ler ezhı u~umınıkn s~yası u~v:- dişeli bir yüzü __ kadar dolaştığım 
uş- ~ 

1 
ak . . d tı aza mış, atta, mer ezı umumının vardı. Masanın nı e m 1 e k e t .. ). •e lttiL_ ;ege ça ı~m. lŞın e muntazaman üstünde bir kuvvet olan Meclisi Umu- üstüne elini koydu ve elini tutmaını is- lerin. ~ilini bilirdim. Halbuki, bugün· 

:")'.~~ '"'lill Terakki evam etm~ş~ı. mi'nin bile kuvveti kalmam~ş, .her şey temişti. Tutmadım. Endişeli yüzüne den ıtıbareln dilini bilmediğim ve öğ· 
~~t i1t al~ böyte . . Sebılürreşadın rol U askeri zümrenin eline geçmı,tır. Mer· bakıyordum. Birden içimde bir hırpa- renrnek istemediğim memleketlerde 
~ ~ f~i bir:.~~ ınsan • Sebil-ür-Reşat'ın, bir mekteb, bir kezi umumi, ancak umumi hareketi ta~ lama ihtiyacı hisset~im: ~arşımda~i~e dolaşacaktım. 

~i ırıne ka. kürsü mahiyetini alan bu neşriyatı kib ve kabil olduğu kadar fenalıkları çatmak, hatta daha ılerı gıderek kufur Giyindim, sokağa çıktım. Gözüms 
ı~? m~.· 1 k d t B d k k · t dim ilk ilişen Arap kadınları oldu. Sıcak ik-
~ .. -,. a esi ile karşısında Ziya Cökalp'e a ar ttihat tadil ile meşguldür. un a i muvaffa- etme ıs e · . 

. tıır ve h"l T kk' . .1 t'W' b" .. . k k' . d b . . F · k ]Ab d Juanita dedtm ben kolayca ve limlerde her an tahrik edilmi§ halde 
· Rtitle u ya ve era ının "temsı et ıgı utun ın ı· ıyeti e asıttır. ransa ın ı a ın an - ' f k ' . olan insanın alakası bu hali söndüre • 

~· i . rde se h IAb f'k' 1 . • . ı· . .. Id ~ .b. T tt E C 1 kuvvetle seven, a at çabuk bıkan bır ..,..~ Çın fiJc· Ya a- a ı ır erı sıstemsız ve ge ışı guzel sonra o ugu gı ı, aa .. nver- ema- K d 1 ·b· T · cek insanda, kadında toplanıyor. 

lt0t.~du. ~ ır alemin- neııredilen fikirler halinde kalmıştı. Av- den mürekkeb Triumvira, Napolyon'- ada:n:ıım. a bı~ıraın~ sgaını, HseaAvı! ıannc"~eayenı_ . İ ı k 
• 1,ıa 1 ~\'aş T 

1
. . . H sevgı arıyan .. ct u ma Arap kadınları, belkı spanyo a • 

lll,lçtittı ~ t \te 'f :Yavaş, • ---·· -·- . . ... _, ... _ un, yani Enverin e ıne geçmıştır. er. d ? Artık bana yeten, beni doyu - dınları kadar güzel değildirler. Fakat, 
~ll (\ '-1 -.e 

1
• erakkiye •• şeyi sürükleyip götüren odur. Bunun ınb'lmı. bir kadın de~ilsin Evvelce her onların kıvrak vücutlarına dünyanın 

v, ""'- l}'aei k' O p 1 kk' d k ra ı en . ' ~~··a,:rke~ u a ~de için, t~ihat v~ lera ı e ya .a~ı~ı. o - şeye rağmen, neşeliydin. Halbuki, şim- hiç bir tarafında rastgelinmez: Arka-
. 'Yın,.,. rnumıde K A nun elıne teslım ederek kendısı ıstık - di bak yüzün ne halde.. larına giydikleri siyah çarşafın biraz 
ıı-:_d -Y~ k d İ . ~ ' ' U~ e içr a ar t- S hali hazırlama yoluna gıtmege mah - _ Bunu biliyordum; benden kolayca arkaya düşerek meydana çıkardığı o-

~~tre hiç b~~ai ve si- S T kum kaldığını hiss~der v~. gitti~ce daha bıkacağını d~şü~üyordum. Evv:ıce muzlar, insanda en tatlı arzuları uyan-
'~t 1' lfleltılek ~e~ yok- •• kuvvetli olarak Zıya Cokalp e sarı • neşeliydim: Çunku, bunda . .Yanıla~ag~ - dıı·ır; kaldırımlarda sürükledi'kieri a-

~itlt tr~k· et ıçinde U 1 lır. ..} mı kabul ediyordum. Bugun endışelı - yaklannın altına incinmemeleri ıçın 
~t t ,dıı· rnuhitind; L Harp mecmuasi yim: çünkü yanııdığu~ı ~~bu~ etmi • elimc koymak istediğim zamanlar oı • 
l. ftıle • fak tk· 'lkbaha bıle omru olmı du. Yüzlerinde yalnız siyah ve iri göz-
Ilir f rıllti at, bun- A L O tan'hte askeri zümre henüz Türk· yorum. ı .ı . r . -~~·tlaef~ '· battan yan sevgimıze • yahut sevgıme - acı • lerini ifşa eden beyaz peçe, Arap ka • 

lrler b'en ruh tşa- •• E cü değildir; islamcıdır, emperyalisttir, yorum. Bu akşam ki tuvaletime ihti . dmının en füsunlu örtüsüdür. Bir çok 
t~~ ~lha88a "ea ~ı·'Ş U R halifecidir; Ziya Cökalpin fikirlerini ma m ediş im, eski sevgin le alay etmek kadınlar' gördüm; erkekler beni hiç 

'"~:rı" l " nı ık da elinde bir mecm meşgul etmedi. Bu küçük Fas şehrinde 
~ .ret e ııekle K sevmez; onun na içindi. . . . . ... a.."l ,. ve 1 H M ası B k ne aramag·a gelmiştim? Kendimde ol· 

ııı· """ erdi. O . vardır: arp ecmu · u mecmua- _ Sergiizeşte ıhtıyacım var, b uyu 
"·{1~ilt 1'iirk.. .. ' ılk da ,daha ziyade, militarizm, emperya- ve sonu olmıyan bir sergüzeşt. Şimdi- mıyan bir şeyi, yahut sahip olmadığım 
"'~~ t L '" gor d' Ml bir kıymeti mi? Hayır .. O halde .. 

,9. ttl[ik . e o- lizm, islamcılık hakim ır. i itarist bir ye kadarki sevgilerimi tanımış olan in· Kıvrak kadtnlarına rağmen, burası 
~\'r llıearı ()} etınış ve islamcılık, militarist bir halifecilik ru- sanlardan uzakta yeni bir hayata atıl- da beni sıktı. Bir haftalık ikametim es-

~ittıt \l~Yı h~tak ıney- hu neşreder. Ancak, bunların kuvvetli mak, bir başka insan olmak istiyorum. nasında, şehrin yegane güzellikleri o· 
,,~rı, •ırf ıç &örme- bir başları bulunmadığı için fikirler, bu Yarın sen, ve en kötüsü ben, artık e~ki lan hurma bahçelerini. kadınlarını gör-

) )~. 1t ~Illit, AŞark kay- mecmuada kuvvetle neşredilemez; o • Gomezi göremiyeceğiz. Etimi bb~şka .~k- müştüm: Bu kadınların en inceleri ba-
~~ \t. lllt · ··wrupan limlerin güneşi yakacak; ve ır gun, • ·~ " t.ı. ... · ına ın nun fikirlerinde ne Sebil-ür-Reşatta ol- ~ b' b - na şehvetim için misafirliğe geldiler. 

) r..ı .... ~ an ol k açık :mavi semasında sıcagın ır ugu ~ll. llle11 A ara A duğu gibi, ne de Yeni Mecmua'daki halinde tüttüğü Barselonaya dönersem, Sarhoş geceler geçirdiğim oldn. Bun-
t Ir .. , \'rupa . 1 kt 0 k k lar kafi deg· il di. ~-' ı tarzda bir sıstem eşme yo ur. nu bana garip bir seyyah gibi ba aca sı -

l ~~~~ f~irl . başında muayyen bir felsefesi, muay - nız: o kadar değişeceğim, ve değişme· Gene üstü örtülü bir yaylı, bir öğle 
,,,~~ 't ()1 er;ni bir yen bir hayat akidesi bulunınıyan bir ğe o kadar ihtiyacım var. sıcağında beni bu kasabadan aldı, hur· 
)~~ llıı, )eni b~ ttihad büro neşreder: Erkanıharb Seyfi beyin Haklıydım. içimde beni sıkan bir şey ma bahçeleri arasından geçirdi. Gün • 

,~ t()~l ır Unsur, idare ettiği karargah istihbarat şubesi. vardı: Sıkıntılarımı, ötedenberi, başla - ki rehber. bana çöliin kıpkızıl grubu • 
\l ıı-,,,ıYarak, bu 1. b' k'd . 1 dını anda sö.ndürmek. ihtiyac_ını hisse - ki rehber, bana çöliin kıpkızıl grupu· 
~.1[ o"ksi.irük, Nezlc, Boğaz ve Göğiis has- Bunun için, sistem ı ır a 1 esı 0 a • n - ··'d ı d' K k "()'- etmek va. 1 y . M derdim. Halım, benı~ yaşa·d· ıg .. ım .. haya- nu ınuJ e e ı. ızgın umları develer 
• ~~: talıklariyle sesi losılanlara şifni te· maz. Sebil-ür-Reşat i~ enı ecmua dd lm - kl d üstünde geçtı'k. Nereye gı'dı'yordum. 

l 
)t " Ulaktı 

0 
tı renksiz a e ege suru uyor u. 

~&ane aiat · sirleri çoktur. 30 Kuruş. Ilasan deposu: nın arasında sı:ıllanır ve daha ziyade ev- Eğlenceli bir h~.at her halde arzu ct- buralara niçin gelmiştim; bilmiyorum. 
"~ 'f ekma- istanbul, Ankara, Beyojlu, Beşikta§, velkinden ruh alır. tiğim bir şeydi. ünündeki pas.iayı ye - (Devamı 15 inci sayfada) 

era ki- Eskişehir. (Arkası varl 
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MalAzim c.mıl"'n lkıbetJ 
~lllr.iıllııı1ıi,jlıi<L. ___ . 

IKif;ICI KlSlM A. R. Yazan: 
Çocukların dadısı olan Bitner kendisini Çariçeye çok 
sev.iirmişti, hü~dimetin zalimane hareketlerinden 
şikayet ediyor ve '' Çarlık bu zulümde devam ederse 

Tankut, Samayı çağırttı ve Gu 
emrile Sirtelladan ayrılmasını en evvel mahvolacak sizsiniz. " diyor 

Mesela; merhamet denilen şeyi, - Okumaz olur mu hiç}.. Fakat, !Jran kulağı delik bir adamdı .. bu- hadisesi olsaydı, SirteHalılar bu kadar 
kat'iyyen hissetmiyordu. Idam edilen halka .. bahusus cahil halka karşı, böy- nu Tankut'un uşaklarından duymuş- kederlenmiyecekti. 
ihtilnlcilerin, Sibiryaya sürülen menfi- lece dindar görünmek .. ve hükümdar- tu. SamaY.ı sevenler arasında en çok 
lerin hikayelerini, yüzünün rengi sol- lığa da ilahi bir kuvvet vermek lazım. -Yalan değil, Mellal Gudeadan e- genç kızlar ve dul kadınlar ağlaşıyor· 
madan bir tek kılı kıpırdamadan din- -Bu da fena değil... Sonra'?.. mir gelmiş. Hemen yola çıkacaksınız! du. 
liyordu. Fakat buna mukabil çektik- -Sonra ... Çok muktesittir. Alman Ve yere diz çökerek ilave etti: Kadınlar Samayı niçin sevmi~lerdi/ 
leri ıstırabı kendisine bildiren insanlara olduğu da, bundan bellidir. Ayni za- - Naraş, Sümer kralının emrile Bunu anlamak güç bir iş değildi. 

Şehirden ıı 
tün Sirtellalıları 

ı
. e. 

bir kaç ke ııJl . 
j rdll· .!W 

da çınladı 00 k. V"' 
_Yolun aÇII 

cın olsun, SaJll
8 

••• ••• . .. 
acıyor; hatta onlara mektuplar yazı- manda, bir Ingiliz kadınından daha az H~at ülkesine gitmi~.. Haınatlılarla Samamaden ocaklarındaki işçileri dul 
yordu... Çocuklarının dadısı olan para sarfeder. Bu da onun lngilizli]( çarpışaca:k ve Hamat kralının kafasını kadınlarla. evlendiriyordu. Ve bunlar , . 
(Bitner}, kendisini çariçeye çok sev- cephesidir. koparınadan dönmiyecekmi~. arasında para biriktirenler genç kız - Uzun günterı!l 
dirmiş; aralarında adeta bir samımı- -Şimdi geldik, en mühim bir nok- Sjlma bu sözleri i~itince }':erinden larla da evlenebiliyorlardı. rında ağır yüklerde 
yet h usule gelmişti. Halk arasında ye- ta ya ... Alman imparatoru Viihelmden fırladı: . Sama Sirtelladan gidince, bu adete ürü üşlerindeıt ıli 
tişmiş olan b l kadın ekseriya çariçcy~ hiç hoşlanmaz. Hatta,tiksinir.. nefret - Kımden duydu n bunları sen 1 acaba yeni gelen maden zabiti riayet Y U y halkı Sarf11111 

halka ait havadisler getiriyor; hüku - eder. - Tankut'un adam1arından.. edecek miydi/.. .. .. rb"IrniyordtJ· ıd!' 
i'k Y k Peki T k b • B hi ki gını 1 •• .;ıı 

metin zalimane hareketlerinden ~· a- - o canım. . - amma, an ut enden nı· u~u ç 'mse ummuyordu. dola an bir soı: 
yet ediyor; pervasızça sözler söylü - - Emin olunuz. Hatta .. bu hisleri- çın. saklıyor bu haberi/ Ve ışte bunun içindir ki, bütün genç « :__ GudeB; 
yordu. Hatta bu kadın, bir gün çari - ni, kalabalık meclislerde, Crandüşe~ - Bu akşam sizi çağırıp söyliye- kızların kalbinde sevgisi yer tutan . 

0 
Sirteilad,tl 

çenin yüzüne karşı: ler arasında söyl~~ekten hne çeki n • c:_kmi~. U.r~an bu s~bah .ye~i gelen bir Sama, şe h~ in kapısından çıkarken, a- mJ~~ma şehlr 11aı 
- Çarlık bu zulümde devam ederse ~ez.'.' ~a~~r ıçın, « komediyen hassa z~bitı bu. ~mr~ ge~rmı~. tının bast~gı yerl.ere demet demet saç- ken: yerliler he ,ı; 

en evvel mahvolacak sizsiniz. ıpokrıt.. tıksımle,cek adam» dediğini, -Hassa zabıti mı dedın} larını kesıp serpıyorlar ve göz yaşları . eni baŞ~~~ 
Diye bağırmış.. çariçeyi hüngür bir kaç kere bu kulak1arımla işittim. -Evet, niçin şaşıyorsunuz? Siz gi- dökerek ağlaşıyorlardı. rın; y nın Sirt 

hüngür ağlatmıştı. -Hayret... dince yerinize kim kalacak} .. Kral bu- Bunlardan birisi henüz yeni evlen- . ama uvaffak 
D d h Ço d d .. .. .. .. B mıye ın d 

-Bu da garip... - . ur: .. a ası .v~r... cuklarına nu a uşunmuş:. . . mıştı. u ~en~ k~d~nı~ e~i demir ocak- biri de Uran ı. ·dş 
- Görüyorsunuz ya/.. No garıp da aynı hissı vermıştır ... Çok iyi ha- -Demek Yenme adam bile gelmı~, ların.da fakir bır ışçıydı .. Samadan hay- S a Sirte11,8 

)tadın... tırlıyoruro ki, çocuklar; bir kaç kere öyle mi/ lı yardım görmüş .. tefvik görmüş ve alda::ı;, Vra.P 1 

-Sonra/.. Kayzer tarafından gönderilmiş Qlan -Evet, Mellaf Hatta ben gelen za- bu kızla. evlenmişti. 81JnışU·. de 
- Bu kadının en mühim tarafı, h~iyele.ri ~abul etmemişler.. onları, b~~i de .gördüm. Sara.~ ~apısın.da duran Kadın hıçkırar~ bağırıyordu: r::7nda belki k.,ıı' 

ilindarlığı idi. hızmetçılerın çocuklarına vermişler • nobetçı: «İşte, efendinın yerıne gelen - Atının bastıgı yerlere saçlarımı- b' d ındı. f~ Jııf 
M t di b. b d 1 d d' . k l 1 . ır a a LlttJfll - utaa.ssıp bir ngiliz mürebbiye r. za ıt u ur >> e ı. zı serıyoruz, Sarnal Sen, ab erimizı di «O bir ıııaı),.ll' 

eli11de, ve kapalı bir muhitte büyüdü- - Bu da ala... - Nasıl adam bu).. çaldın .. bizi öksüz, hamisiz bırakıp kti Sa,ına şehre 
gü için, kiliseye karşı, hiç sarsılmıyan - Bilmem ki, bu kadın hakkında - Orta boylu .. tıknazca .. kırk bet nereye gidiyorsun) Sana aunacak, ~e . · ·pde 
~ir iman ve itikada malikti. Protestan daha ne m alumat vereyim.. işte, en yaşlarında .. çirkin ve yüzü gülmez bir saçlarımızdan ve göz yaşlarımızdan u.:.__ Sen Vr şeht~ 
mezhebini güçlükle terketmiş .. ancak son söz .. ~riçe, bir çivi gibi, çarın adam. Ah, ne yazık olacakbizlere, başka bir şeyimiz yok! _ Çok oturı1l 
&ariç<ili~n mecburjyeti dolayıwil~ or-- kalbine mıhlanmıştır. Onu, oradan çı- Mellal Seni kaybediyoruz demek!.. Yolun üstü demet demet kadın saç- sini bilirim· 
todoks mezhebini ıstırapla kabul ey • karmak, muhaldir ... Çar, içeceği suyu lif. lar.ile dolmuftU. SirteHalılar otuz yıl _ Burada da 
len.işti. Fakat, kabul ettikten sonra da, bile, ondan sorar. Ve işte, çariçenin O akşam Tankut, Samayı evine ça· önce de böyle, şehirden bir kumandan b' be · yalnıZ 
sanki narİn bir kilise diregı .. · halini ikti- mes'uliyeti de buradan başlar. ğırttı .. ve Cudeanın emrile hemen Sir- ayrılırken, atının bastıgıw yerlere saçla-

1 'dnı rn ye gı erse • 
sap etmişti... Onun en büyült dini Prenses Em ma, susmuştu. Gözleri, telladan ayrılmasını söyledi. rını kesip sermişlerdi. Sirtella kadınları _ Bunu . lJelli 
fe1sefesi, şudur: sobanın mikası üzerinde parlıyan alev- Sama itiraz etmedi. vücutlerinin en değerli aüslerinden biri tım, ınellal sıı 

- Bu dünya, bir istasyondan başka ler üzerinde dolaşıyordu. - Peki, dedi, fakat müsaade ediniz olan saçlarını kesmekle muhabbet ve aktan 
0 d ki d 1 · ·ı ah çalışm · ·11 i,.iıı hir şey değildir. Asıl hayat, öldükten ~ir kaç eaniye, derin bir sükuttan : oca ar a ça ışan ışçı ~r ve m - fedakarlıklarını göstermiş oluyorlardı. ra yalnız sızı ....-

sonra başlıyacak... sonra, Cemil şu kısa suali sormuştu: kumlarla vedalaf8yıml Bu ulusal adet galiba Sumer Türkleri- Atlar ve 
-Yani.. ruha, ve ahrete kail. -Ya, çar?.. Tankut buna müsaade etmedi. ne büyük göçten sonra, atalarından rayının önüne 
- Evet ... Her yaptığı işde, din - Haaa .. gelelim, çara .•• Bana bir - İşçiler ve mahkumlar seni kay· geçmişti. ?J 

luvetinden ilham aldığını söyler. Ve sigara daha verir misin).. bettikleri için şüphe yok .ki çok derin ~ama genç kızların göz yaşlarına ri ;:::yı at ustoıı 
daima şu sözleri tekrar eder: Prenses Emma, sigarasını yaktık • bir acı duyacaklardır. Senin bir daha ve dul kadınların hıçkırıklarına, boğa- I ~ııl 

- Hükümdarlar, ancak Cenabıhak- tan sonra, sık sık bir iki nefes çekmiş .. maden ocaklarında görünmeni arzu et- zında döğümlenip kalan iki kelime ile arGudea yeni kllı· 
tan kuvvet alırlar. Eğer öyle olmasa, düşük göz kapaklarının altındaki kı • mem. Yarın sabah güneşle beraber kal- ınul>abele etmek istiyordu: Sarayın peıı 
Jıükumetin o tahammiilfersa yükü ta- vırcık kirpHderini kısarak devam et • kal, yoluna düzülürsün( - Te~ekkür ederim.. k ah 

T Sama, r ere 
tınmaz ... Bilir misiniz?. O yük öyle mişti: Y.e arkasından şu sözleri de ilave Bunu da söylerneğe muvaffak ola- d' ,.eY attanin ı 
ağır bir haçtır ki, ancak, Cenabıhakkın - Zavallı çar .. o, hakikaten acına- etti: madı. Bir elile atının dizginlerini tut- 1 dı 

yı selam a · .. J!M 
yardımile ta~ınır. cak bir mahluktur ..• Bilmem, hiçken- -Ben de bugün, Gudeaya götüre- mu~ diğer elini de kalbinin üstüne trv" 

- Hayı:et... Acaba bu kadın, ta - disini gördün mü). ceğim h~iyeleri hazırlayacağım. koymuştu. Samanın geS~el~ 
rihte daima şeamet bırakmış olan hü- - Hayır ... Yalnız resimlerini gör- '' Atınin baStiği yerlere Gülümsecli.. da iki küp de ~,dJ· 
kümdarların tarihlerini okumamış düm. saçiarimlZI seriyoruz Sarnal Sağına soluna başile selam verdi. ını, tatlı şar8P bef 
mı L - Bu resimler, onun hususiyetle • . ha ka ' . " Samanın yüzüne dikkatle bakanlar Sirtella şartı 
- - -- rinden hiç birini Hade etmez. Onlara Sırtellanın tı pısından sekız on onun neden austuğunu anlamakta ge- de bulunrnaı ~~ 
Bir Do torun 

1 
bakınca, sadece alkolik bir çehre görü- atlı çık~~ordu. k . . cikmiyorlardı. larındaki as~: 

Gu-·nlu·· nür ... Halbuki, bu adamın, mühim En onde Sam~k' ır ta bınmış .. ar· Samanın gözleri de, içi gibi dolu .. züm verirleroı· 
Ctn\IA hususiyetleri vardır. kasmda Uran ve .ı 1 at ı muhafız .. da- ve yanakları ıslanmıştı. 

Notlarin an (*) N 'bı'? ha arkadan da dört at yükü Tankutun S 1 .. ·ı d ... 1 kalb' ·ı - e gı .. .. ·w• hed' . . ama ya nız gozı c egı, ı 1 e 
- Söyliyeceğim .•• Tahsili, ba.sittir. Gudeaya gonderdıgı ıyeler gıdıyor- de ağlıyordu. Tdirini sezdirmemek .. -:::::::: 

ı Eroi11 ve kokain d 
i 

Ancak, muhitine · göredir... Mürebbi- u. .. . .. için zorla gülrneğe çalışıyordu. 
'
1 _ pli//isı leri, ona sadece şunları öğretmişlerdir: ~uneş yenı dogm;::~u... Bu muztarip insanların arasından 

Bu zehirleri kullanan bazı bedbaht genç- -Daima soğukkanlı bulunmak .. his- Sırtella kızları i:r~ b guneşten ön- ayrılmak istemediği bakı~larından bel-
Iere rastgeUyoruz. Fena arkadaşlaı:ın teı- siyatını muhitine anlatmamıya çalış • ce kalkmışlar, şe ın atı kapısında liydi .. 
klnlcrlle, teşviklerlle bu uçuruma do~ıu mak ... Onun için bu adam; daima his- topla~mışlardı. bah b b O, bu ayrılışile de insanlığını ve in
giden zavnllılarıı. ncımrunak elden geluıt- siyatını saklıyan .. herkesten korkan.. S~~t~lla ~ sa .. d' b:n a~ ~~~e- sanlığın en çok göze çarpan tarafını 
yor. Eroin ve kokalnln verdiği zevk der..!- herşeyden bir ikrah ve tiksinti duyan .. me burunmuş gıbıy ı. tada bır olum ıstırabını göstermişti. Sama, muztarip 
Icn şey, tamamen gayri tnbU blr halin h 1 h 

ü asa, ayatın serbestliğine alısamı· ' ·-·· bir insandı .. ve etrafındakilerin ıshra-
inkişatıdır. Dalgınlık, her şeyi i.y1 gor - • TA K V 1 M 

yan, dar ruh lu bir insandır... Böyle bını gördükçe daha ro k muztarip olur, rnek, atiıleti, üzüntüyü ve sıkıntıyı unut- 1ı 
mak arzuslle kullanılan bu beyaz zehirler olmakla beraber, garip bir hali vardır. 2 ınci KANUN her zaman için için ağlardı. 
glt.glde dlına~da buyuk blr durgunluk, ve Muhitine giren insanları, çarçabuk 

teshir ediverir. Onun için kendisine Rumt sene 
İştıhadnn kesilirler. Günden güne zuat daima (şarman} denilir... Halbuki 1863 
düşkünlük tcvlld eder. 

29 
Arabt sene 

1855 
kesbederler. Ellerinde, avuçlanndaki beş buna inanmak lazımdır. Çünkü çarın, 2 ci'i{'i';ıun Resmi sene K~ 
on kuruşu her gün aynı zchlrl tedarik hemen her zaman iki cephesi vardır. 16 1\1J7 83 
tçın sarfedip bıtırınce evden para çaı - O, bu iki yüzlülüğü, Bizans adetlerin
ma~a başlarlar. Serseınllk, slrkat, setalet den almıştır. 
blrblrlnl takib eder. Bunlnnn gideceı:ı en _ Ne müna.sebet?.. 

CUMA 

- Hakkın var. Çar ile Bizanslılar ~ 
1 Z k d ·~ Fena arkadaşiann teşviklerine kapılmn- 1J il a e . ll. 

Sirtellada onu, Tankuttan başka 
herkes iyi tanımıştı. 

Ve o Sirte1ladan ayrılırken de için 
için ağlıyordu. 

Yerdeki kesik saçlara basmamc:ık 
için atını sağa sola çekiyordu. Guya 
ki, yerde bir sürü insan kafası varmış 
gibi, Sama bunları çiğnemekten çeki
niyor, azap duyuyordu. 

son yer tırnarhane ve haplshnnedlr. ~o:AJ~Al1 ~~1~Al( 

yınız gençler ... Blltntz k1 onlar s1ze en arasında hiç bir münasebet olmamak .... · 16 2 12 büyük düşmnnlı!l;ı ynpıyorlar. lazımgelir... Fakat çarın elinden Bi - ; ~~ Şehir kapısından çıktığı zaman bin-t---------------1 zans tarihi düşmez. Onun için Bizans- -~....,....-----.---+--5......!..~~-2-1 lerce insan gözünden akan yaşlar ve <•> Ba notları kesip s:ıklayınız. ynhut l U .e Ikimit Aksam Yatsı b 1 
ıları çok sever. Bizans hükümdarla- -..,.--1--~ .. - in erce insan kalbinden kopan fer • 

bir albüme :rapıştuıp kolieksiyon :yapınız. u S lJ 1 U · V 
Sıkınu zarnanınızda bu notlar bir doktor lrının adetlerini taklit etmekten, adeta L", 7 o~ 9 4~ ;.7.ı20· ~18. 5iS4~ yatlar Samayı çıldırtmış gibiydi. O, 
&ihi Imdadınıza yetişebillr. derin bir zevk hisseder. l . 12 27 15 04 • lbu ayrılı~ hatıralarını ebediyen unut -1-------------....:. (Arkası var) mıyacaktı. 
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SON POSTA 

S~RGüZEŞT Geyve icra Mcmurluğundan: TÜrk ticaret 

la~~ı..... _______ -- -
~-;'.~ada) teşkil etmiştı. Kadının uzun ::saçlar! ~r: cek kanuni raıze borçlu Geyve Sakarya Ak
Ila....~' 1.gırn, görmedı _ keğin adalelı goıısunu örtuyord~. Ikısı tıisarı nahiyesinden dıualı Nuloio i~bu bor

U.~ lllsanıardan ol· de yarı çıplak ıdiler. Yuzi.ı şeklım de • cundan dolayı hacıılı mezkir nahiye civa -

ıı...._ de kaçın.ak ar- ğiştirecek kadar sararm~ş ol~ası:~ nnda tapu kaydına ıöre barmanlar me.kl-

bankasına ez gayri tesviye 933 senesi niha • 

.)'etine kadar mut.ahak.ktk faizle birlikde 2'72 

lira 53 kuruşa ve andan sonra tabakkuk ~de-

--....~ cleiuı rağmen adamın bir ecnebı oldugu a ılnde şa; sipürıecl Mehmet Emin ra; Çardak 

:tt~ llri 1 ~rken, arap laşılıyo;du. Orada ne kadı~a, ne de e~: lti)lii bacı 1\lebmed tt; baeı Mebmed Tarık 
Itti.~ ha~~r ~onuşma keğe ait bir elbise 'Olmadıgına bakılı De mabdut ve beber dönümi zo ter Ura kıy-
~8ıraı 1 bır ınüna- b kı' 1·nsamn bu binada oturma - metıi Iki dönüm lti nlek tarla: Ve Köprü &onra d sa, u ı ı 
ıı.....' in . a ınola dıkları anlaşılıyordu. En tabıl ar~~ .~ - altı mnlt.iinde 8a; Naman Ye Mustafa ıa: 
~~ doltşrn dik. ~en et- rını ölümle ödiyen bu insanları goı'Un· Ali şi; Molla Ahmeı yeümlerl .,. ee; çayır 1-

~ )'\lı ın tak ıstedim. ce büyük bir azaba düştüm: Bu azap, le nıahdut Ye ibeher döDümii ıt ter nra luy

'ttlatdaltije~~ ~zaklaşın- .. d ..... m manzaranın verdiği dehşe~· metll iki dönüm ıet arpn tarla: ve Mahke· 

~an. Aioıa~~n ~ı~ kulübe r:~ ~ı;;;.a merhametten değil; be]kı, me önü mnkiinde mütegayyip Minas bab· 

.. .-_, .. L ~ıı?eceğini b"Jıdk_ı_ ~aatten şim'di benden uzakta, ve beni göz ya:j· çesi ra: Asım ,ı; Mehmet yetimleri n c:e; 
Ube"· 1 ıgım hal- hatıra -
ın .rı. görrnekten ken- larile bekliyen güzel ka~ı~ elir Esad ile mahdut Ye beber dönimii ıo ter 
a .... : 'Sır saat kada .. sından doğuyordu. Ve bır gun g . ' lira kıymetli üç dÖilÜID lkJ evlek tarla: Ve 
·•Utıe r yu- .. · d" ünemedım. - b ~er· . gelmiştim y benim de karım .. otesını uş Kunk a,ı mevkiinde ta: KiZDD ra; cami 
~· iitdirn. Ant' · arı İhmalim onu böyle bir arzuyu yaşa,- vakfı şi; Hüsnü otla Salfet n ee; t:mk De 

bı l' antred ı şam b ra m ağa sürükliyebilirdi. Dehşetten \e mahdut n beber dönümü ıs ter Ura ••.Y-
r kap d en sonra t k ndimi 

Olara~ 1 
an odaya ir ~ düşüncemin verd~.ğı .. ha.~yet en e da· metli üo dönüm ~rla: ve Koyu yanı mn-

,~ r . Yatak vazif~· . kurtarmak için yuzumu kapadım. ~ _ t künde şa; Hasan ca: Hacı Mehmet 1ı; Boa

l'ıia ~~ki sandalye k 
1~ dan çıkıyordum. Ayağıma bir kagı tanca damadı Eyyüp ve ce; Çuu, otlu Ab· 

d~l'lltı/l'. iki l'esim.' T~~- ilişti. Eğildim. aldun, açtım. Ben~ ta· nıct ile mabdut ve beher dönümü 20 ter ll

\>ııtdı. ~r~· Sol tarafta kü- nımadığım harflerle yazılrnı~tı .. Cın~··- ra kıymetli üç dönüm bir rnek tarla: Ve 
~iraz tını, aÇılınadı Ki· yetin bütün sırn bu kağı.ttadır, dıye u· 

ll'ıal'l~ra ~rlavınca a~ıldı şündüm; yol arkadaşlaronla buluşmak 
8b.r aralık nı hayl"€te dü~ için kızgın kumlar üstünde koş~t~m~ 

tı kadı h~ bir şey dü- Kafile yazırlanıyordu. Rehb:re kagıd 
&arıhn n, bıri erkek ıki uzattım, okudu, tercüme ettı: cKarı • 

ı.~lnıi4 :ı:atıyordu. Er- nızın sizi aldatmasını ~eınıyors~n~:' 
~r hat n Kadının sır- başkalarının karısile zına etmeyın · 
~·- 111lrnı b" zina eden ~<Ila ~tı~· ş ır bıçak Karmızı aldatmamı.şsanız, 
~etın ni~ kokınadığına karınızı derhal öldürünüz.!•, anlam~ş. • 

~du~ Una ~:t bir gün ev tım. Güzel karımı öldürme~e~ ıçı~ 
\ts ~an sıza ukrnediJebilir- sergüzeştim başlamadan gerı donme 

turıd~ bü n.~ahlar, yer- liydim: K.arınızın sizi aldatmasına 

I}~Qb~ıı mey:n v::wz~osta • 
İstanbul Gelir ve Para 
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~1· Jia ~arı ve Türk 97.50 1 Anadolu hell38 45 

'
ıı_'-~- Y Öıner Rıza ta- ıva" Enurum 9~.00 Anadolu M 41 8J 

Oıı..... ~. 21 
~ btber .ıs: Orkestra 

't:... otleret lert 22.30: Pleıt: 
'~~ llarçaıan. 

a~ ~.B.M~ 

Sosycteler Eshaıw 
Ura Lira 

tat. Tramny 2ı,5J 81.00 ' llıh;:'1• lD: t. 
~-~""ta... ~Yllıı. • a HA. 10,00 Bomontı 9,SO 
~ ""-.af ha K' den nakıl 10 o' T k 14, 1 j lll'-at ... "alar. 21.10· Or : • ,. Nnme , v er Ol 

... 3Q. Dö Merkez B. D. 97,50 A. ÇlmeD&o 14,00 
' · Çlaııtzer• _ 

Sı~~ ÇEKLER 
.ıo. Son Kq. 

~ ~~: 21 ~:lar. 18: Ro- Isterlin 617,SO ll Dolar 
Ot~~'llı · llabeııer. r. l'ranll 17,025 t.ıret 

~~ta~· ıa.10 . M NAKİT 

L. 1'. L l~ln 

0,792S 
15,08 

gene Kuyu :ranı mevkiinde şa; ÇeHk kn.ı ıa: 
Nurnan Te Mustafa fi; Çakır n ee; Hacı 

l\lantar tarlalarile mabdut n beber dönii-

mü 20 şer lira kıymetli üç dönüm bir evfek 
tarla: Ve Karaafaç mevkllııde p; Emir 

Hüseyin ca; Çayır ,ı; Nurnan n 1\lnstafa. 

ve ce; Es;ad Ue mabdut ve beber dönömü 

20 lira ki)'Dlctli lld dönüm !ot artın mikta

rında tarla: Ve Künk baııı · mnkiinde ıta: 

Numan Ye 1\Justafa ca; Duralı Hakkı tl; a 

Abdullah Ye ce; Duralı Süleyman tarlalarl

le mahdut ve beher dönümö 40 kar Ura kıy-

nıetli bir dönüm tarla: Ve M~e dibl mevki

inde şa; Mustafa ca; Cami vakfı tarlası ti; 

1 tarik ve ce; Numan Ye 1\lustafa tarlalarUe 

mahdut ve beber dönümü 25 ljer Ura kıymet
li fki dönüm bir evlek: Ve Kırtepe mevkiin

de ga; Asım bafı ra; Muhacir Zeynel tli 

Ahmet ve ce; Numan ve l\olustafa tarlalarile 

malıdut ve beher dönümü 15 ter lira kıymet 

itibarile bir evltk tarla: Ve Kireçlik mevki

ı inde ,a Ye ce; müterayyip Obanes ca: t:ulk 

ş.i; Nurnan ve Mustafa tarlalarile mabduı 

ve beher dönümü 15 feJ' lira tıymet Itibari-

le bir evlek tarlaiann peşin para ile satııma-

sına ye ;paraya çenilmesine n Uk arttll'J'ba· 

nın 10/3/J37 tarihine müsadif ça11ambs ıü 

ni saat l4 de başlıyacak 16 da terasın" ve 
yeminli ehlivukaf taraflanndan takdir edi-

len kıymetlerin yüzde yetmlf belini bulma 

dığı takdirde Dk arttıranların taahhütleri 

b:.ld kalmak f&rtile ikinci arttırmanın 

25 13 / 1931 tarihine müsadif ))er1embe ıünü 

saat 14 de başhyarak 16 da yaınJmastaa ye 

arttırma fartnameslnln ... 2'7/2/937 tarihin~ 

rastiıyan Cumartesi rünü lua dlnnhaııe
sine tallkine lr.arar yerilmqtir. 

Bu ikinci artııraıad.a .. mubamıama kQ'
metlerlnin yüzde yetm~ ~lnJ balınaclılı 

ve reçhaD baklu o~aa~aııa alacaklannuı ta

mamını'.ıeçditl takdinle !281 n !814 n111Da-

Sayfa ıs 
~==========~======== 

MIDENIZE 
jıkkat ve lYI HAZIM ediniz. 
\'ubuk, tyl çi~emeden yemeı. 

yiyenler, fazla baharatlı ve bibeı 
li yiyenler, bilhassa içki içenler 
midelerini tahriş ederler. Ve EK-
ŞII .. IK, HAZIM~IZLIK, a~rlık va 
bnş dönmeleri bissederler. 

MAZON MEYVA TUZU 
HAZIMSIZLIÖJ, :\ılDE EKŞlLlK 
ve YANMALARINI GİDERlR. 
INJ<JBAZI defeder. BugQnden bb 
şişe MAZON alınız. Hiçbir mtı• 
uıasiJ mostahznrla klyas kabul 
etmez. 

MAZON isim, H 0 R O S markasına dikkat. 

~ deni kutularda kaşe 

ALGOPAN. 
Gripe, nezleye, soğuk alğınlığına, baş ve di§ ağnlanna enısalsız 
bir ilaçdır. Tesiratı haneiyeden bozulmıyan A L G O P A N 

her ezcande 1 - 6 • 12 taDelik ambalajda bulunur. 
lamine ve Hkalh markastnil lOtfen v~ daima dikkat. 

Karadeniz Eretlisl iera DaireslııdeD : 

Erdilde Kalaycı olla llqidln Ak~kocalı 
lsrnaile olan 270 lira boreundan dolayı Ereili 

çarşısında malômülhudud bir bap .'lükkiuma l 
300 lira kıymet takdir olanarak ıcraen -vaz.ı 

)·edi yapılmış olup borçlunun mukaddema 

Olmesi b.asehDe Yel'flSf:Sinden ölü kızı Hay
riyenin kocası Tmltin ıerek kendisinin ve 
ıerekse tahb veliretiade ı..ııman evladlan 
Abdullah ve Örnerin ikametcibları bUineme

clJlinden rayapiarında yapılan hacz.t tera ve 

11J:. • 103 üncü maddesi mucibince it rün buo!ID• 

Içinde 'bir diyecetl olup olmadılı bakinildaki 

tebllıatıD Dinen terasına karar yerllınq ol

cıatondan vereseden adı yazılı Terliliu ce

rek bil'asale "" rerem bUnliye lnl bacis 

hakkında bir dlyeceit oldula ıakclirde tarihi 

Uiııdan Itibaren on ıün içinde Karaclenb. E-

BANKA KOMERÇiYALA 
iTALYANA 

Sermayesi Ltret 700,000,000 
thtlyat ıı.kçesl Llret U.5,769,t54,50 

MerkeZi idare: MİLANO 
İtalyanın başlıca şehirlerinde 

ŞUBELERİ 
İngiltere, İ.svlçre, Avusturya, Maca~ 

rıstan, Yugoslavya, Romanya, Bul
garistan, Mısır, Amerika Cemahirl 
Müttehidesi, Brezilya, Şili, Uruguay, 

Arjantın, Peru, Ekvatör ve 

Kolwnblyada 

Amyasyonlar 

İSTANBUL ŞUBE MERKEZİ 
Galata Voyvoda cadde&l Karaköy 

Palas (Telct. <H841 /'2/3/4/5) 

'"'~ 19.30. 0 · U&ababe, Kıt-
Ot~ tı 23: t Peradan na- ao 1'. Franıı 117,00 ı Mart 
~ra- ngııtıce haber 
.._ -.ı, 2t 5. • 1 Dolar 176,00 20 Drahml 

28,JJ 
rab Ilanan bikiimlerl tatbik edDecektlr. Bu ret ll tera Dairesine rerek yazı De ve ıerek · 

itibarta dlfer alaeaklılar Ye alikadar qbu ae fllaben diyeeelini bDdiımesl Bin ola • 

1e ~Q • llaberıer. ı 1sterUn 

ll~. ~lt !l~trt 20 Llret 
6](),0J 10 Left 

12S,00 20 Ley 

22,1)() 
23,()() satıhta çikarıian enanU ra:rrt menkaJit ii- nar. 

Şehir dahllill4eld ._.tea. : 
istanbulda : AIA.lemclyan hanmda 

Telef. 22900 /S/11/12115 BeJOI -
ıunda: İstlklM caddesi Teler. 41048 

S ltuarteı Ya.t. ıo.nı: _______ __:.; ______ _ 
-._ \on · 19·10· Plllk Borsa Dıtındlı 

14,vJ 

~·ıı_lıllt .... 3:rı. 20.ıo: "•ııh-
~n ·~4~ m LK. 

rı.~. 23 : Plllı: ncş- KredJ J'onsı:re 
00 

MtıbadU Bon. w,oJ 
L. K. 

~ tt) · ~Usya ha - 188l aeneal 00'"" Gayrt • • O,OJJ 

~ haıı!lo .\~.\ 1903 • 103•"" Altın 103s 
1o ıı. 2o" 97 ,OJ Mecldlye OJJ o;'ll~ .;S· Pı· 1911 a 

~.~ ıı.~eıı., ak ne4r1vatı ... •••••-•••••••• ~~ ~ ••e rı • ..,. 
"-' ~--'kl~~er, Yat. 20 5!>. .. ............................................... - ........ .. 

-
1'~ ~ dls. 13 .0~ Muhtelif ptak nefrlyatı. ıs ~t\ıı 

'tt 'r ~r. 19.45 · O-
ı ~ 3Q lt ts: Var~va 
~~ ı • t a teınsıı 22. 
~, 0 tr 
~.\~ l&J, a ırı 
l~ 

'b~ltı 
st. 12 ı: .... 

""' Hava-

Akşam DetrfJab: 

18.80: Plakla dans muslk.lsl. 19: Şehır TI

yatrosu Komedi kısmı tarafından bir temsil. 

20· 't';irk muslkl heyeti. 20.30: Münlr Nurct
.ın ve arkadaşları tarafından Türk muslktsl 

ve halk şarkıları. 21: Bay Ömer Rıza ta ra -
fından Arapça h:ı.vadls. 21.15: Orkestra 22. 

ıo: Ajnns ve borsa haberleri. 22.30: Plakla 

sololnr. opera ve operet parçalan. 

serindeki baklarlDl " hususile fais •• lllas

rafa dair olan lddlalaruu enalu misbitele-

rlle n.ibaye& )inDI (6a ~Inde lera dairesine 

bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde bakları 

tapu sicillerile sabit olmadıkça paranın pay-

laşmasından barlç bırakılacalılardır. Talip-

lerin pey akçelerini .eya milli bir bankanın 

teminat mt'ktuplannı himDen muayyen rün 

ve saatlerde Ge)'Ye lc:ra dairesine müracaat

ları ilill olanar. 

--------------... ,-------------------. DOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank Şubeai 

Merkezi: Berlin 

Türkiyedeki ıubeleri: 

Galata • Istanbul - İzmir 
Deposu: tst. Tütün Gümrüğü 

1 * Her türiii banka iti * -
Tasbib: Gazdemisin 19/1/937 tarlhlJ nüs-

15 ind sayfaflnın son sutuııuııda hasının -
çıkan Emniyet Sanclıtı borçlusu Dans Aleb-

i İst c üncü ıcra memurtutandau Te· paren n · · 
rDen 914/ 3148 No :lu açık arttırma Ilimnda 

t "enlmaballede Köyiçi mahalleı-iBeşiktaş a ~ 

d ""-lade eüJ M. 7enJ !8 No:Ju nJn Yıldız ca u ...... 

. k 1.. umumi naesabaaı Ml oldutıı ga \Tım en u un 
· b ..... .aarak Uin edlbailtir. Dot· halde se •en..,.. . 

ha .... .wutu Wlübea uan ola-
nı na..a om_.. 

JlUJ', 

Son Posta 
Yevnıl. Slyasl, HavacUa Ye Halk ııazete.sı - .......... 
Yerebatan, Çatalçe§me sokak, 25. 

ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FIATLARI 
1 6 

Sene Ay 
Kr. Kr. 

3 
Ay 
Kr. 

1 
Ay 
Kr. 

TO'RıdYE 
YUNANİSTAN 

ECNEBİ 

1400 76() 400 150 
234{) 1220 710 270 
2700 1004 800 soo 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

F'W'>I' ..... 

Gelen eurak geri va-ilme%. 
Ilanltırdan mea'uliyet alınmll.lh 

Cevap için mektuplara 1 O kuruşluk 
Pul ilavesi lazımdır. 

Posta kutusu: 741 İstanbul 
Telcraf : Son Posta 
Telefon : 20203 

-------

tZMİRDE ŞUBE 

istanbul Birinci İflas :uemurıuıundan: 

Mtiflls Tenckecı o~ıu Mehmet Emin ma• 

sasının icra ve iflAs knnununun 254 ünct\ 

maddesı muclbince tapanmasına karar n~ 

rlldl~l ilan olunur. 

Dr. A.K. KUTiEL 
Karaköy, 'l'opçular 33 

SELANIK BANKASI 
Tesis tarihi 1888 

• İdare merkezi: 
istanbul (Galata) 

Türkiyedeki ıubeleri: 

İstanbul, (Galata, Yenıcaml)l 
İzmir, Mersin. 
Adana bürosu 
Yunanistandaki tabelen 

Selanik, Atina, Pire. 

• Her nevi banka muamelatı 
İstanbul ve Galata şubelerinde 

kiralık kasalar 



Zafı umumi, kansızhk ve 
kemik h .stalıklarına şifa 
tesirleri çoktur. Çocuk-

korkunç düşman ve 
t:n mükenı 

lar, Gençler, Genç kızlar ve ihtiyarlar -
S vuk lv 1 ~ hl'k 0 d' 0 i G J ı her yaşta istimal edebilirler. - og a gın ıgı te ı esıne karşı ken ınıı 

kaşelerile koruyunuz. 

SOGUK ALGINLIGI: Baş, diş, bel, GRiPiN iiş~~ 

En hoş meyva tuzudur, lnkıbazı defeder. Mide, 
Barsak, Karaciğerden n1iitevellit rahatsızlıkları 

önler. Hazmi kolaylaştırır. Canlılık verir. 
INGILIZ KANZUK eCZANeel 

------.. BEYOGLU - tsr ANBUL 

Türk Genci: 

BOZ UR 
· TlRAŞ BIÇAKLARINI 
Daima KULLAN 

Babana, kardeşine, 

dostuna ve arkadaşına 

tavsiye et, 

Çü~k_ij: 

~ BOZKUR 
t1raş b1çağ1 

bütün bıçaklardan üstün 

VE SENiN OZ 
KARDESiNiN , 

malıdır. 

Dr. FEYZi AHMED 
Cild ve znıırevi hastalıklar mUtahuss1sı 

Istanbul Ankara caddesi 43 
Pau,rden maada hergiin .. b&tıtlııı "llqama bdar. 

Son Posta Matbaa•• 

Ne~riyat MüdUrU : Selim Ragıp EMI<;Ç 

1 1 { 
A. Ekrem UŞAKLIGlL 

&AH PLER ı ... S. Ragıp EMEÇ 

Ya,ad•G•m•z ekonomi 
deyrlnde aize pahaJıy~ 
mal edilmek Istenen 
naslhatlara 9Uphell gö· 
rUnUz. 

Her nerede ve her hangi 
bir saatte Krem Pertev 
kollanabilırsiniz. Yanın sıı
at zarfında o tesirini gös
termi~tir, bile. 

Krem Perlev'in 'arım ustı;, 

Iık şöhreti asılsız de~ildır. 

Yüz binlerce kişiden Kreın 

Pertav hHkkındıt snıııııni 

kanaatlerini sorabilirsini4. 

Sivas asliye hukuk mahkemesinden: 
Sivasın Sularbaşı mahallesinde 10 

,ıumaralı evde oturan emektar yiizbaşı 
Kasım Fevzi kansı Nazirenin İstanbul 
Feruzağa Ticarethane sokağında 25 
numaralı evde oturan kocası aleyhine 
açtığı boşanma davasında dava edile -
nin oturduğu yer biJinmiyerek ilanen 
tebligat yapılmasına karar verilmiş ol
duğundan usulün t 34 üncü maddesi 

kulak ağrılarına sebeb olur. GRİPİN talıklara ınanıft 
b••t" V ı d' . . SOGUK ALG u un agn arı ındırır. SOGUK AL- . . ıid ed · 

esızlık tcv ·:- _ ... ı.il 
GINLIGI: Nezle, Grip ve birçok GRiPiN : ~. 

4. .. J.ıl'k . ;acil ı elı hastahklar doğurur .• 
Icabıoda günde üç kaşe ~ 

• 

istemektedirler. 

mucibince dava arzuhali ile davetiye - ""•••••• .. -------------~ nin birer suretlerinin mahkeme divan- ..w~1J 
hanesine talik ıutınd•ğı ve mahkenıe Türk Hava Kuruıv 

::;~;~:r~~!~~~a~d~:;a l~i!~~a:s~!~ B ·u ... yu· . K p .1 YA N G 
hukuk mahkemesine relmediği tak -
dirde giyabında muhakemeye bakıla -
cağı ilan olunur. 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zenıı;.,. 
İstanbul Asliye Alttncı Hukuk Mahkeme

sinden : 

Fatma tarafından ~ehremlni Er~!li ma -

hallesi :llasura sokak %0/ 1 sayıda lkfon ika -
metgahı belli olmıyan kocası arahacı Said 
aleyhine açılan b . puma davasında: Müride
ialeyhin ikametrahanan meçhuliyetine bina
en davetiyenin on beıt rün müddet!~ ııtmen 
t~blitine ve tabkUı:atın 9/ 3/ 937 ulı günü s:ıat 
10 a talikine karar verllml~ ve davt!~iyenin 

bir nüı;hası da mahkeme divanhanesine a
sılmış bulundu~undan muayyen gün ve sll
atte İstanbul asliye altıncı hukuk mııhl:eıne
sinde bulunulması aksi takdirde cıyıı hıııda 

tahkikata devam ediJece!'i tebllt yerinıle ol

mak üzere ilan olunur. 

1 Son Posta 1 
Yerebatan, Çatalçeşme sokak, ıs. 

İSTANBUL -
İlan fiatları 

- Gazetenin esas yazısile bir sü
tunun iki satın bir (santim) 
sayılır. 

2 - Sahilesine göre bir santim ilan 
fiatı §unlardır: 

SaNte : 1- CH kurq 

• 1- &50 • 
• 1- ıH • 
• '-lll • 

oıter yerler : .. • 
Son aahlfe : - 31 • 

3 - Bir santirnde vasati (8) keli· 
me vardır. 

4 - İnce ve kalın yaztlar tutacak
lan yere göre santirnle ölçülür. 

4.cU ketlde 11/ Şubat /1937 

BUyük ik ramiye: 51) • O O O 
Aynca: 15.000, 12.000, 10.00() Uralık 

ve 20.000) liralık 

DiKKAT: 
Bilet alan herkes 7 1 Şubat 1 937 günil 

biletini değiştirmiş bulunmalıdır. •t 
Bu tarihten sonra bilet üzeriodeki hakkı sak• 

-"\--"':Al ,(. • ·~ 
ol'p 1 .• · •• . • 

KAŞE 

EOKALNf 
Grlp • Nevraljl • aa, ve dlf aör•lan 

lnhisarlar U. 
--------------------------------------1 - İdaremizin Samsun Fabrikası için muhtelif 

kereste pazarlıkla satın alınacaktır. 

U - Pazarlık 11/2/ 937 taribine rastlayan 
15 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat 
misyonunda yapıl ~caktır. 

lll - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gnıt 
güvenme paralarile birli!,te adı geçen 
ilin olunur. "553, 


