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Dişierin ve Diş etlerinin hayatıdır. İki misli büyük 20 kuruş. 

Diş fır~alarının serti makbuldür. Mesina nevinin en fevk:aladesinden yapılan Hasan diş fırçalarile temizlenen dişierin ömrü uzun olur. Dünyada mevcut 

bütün diş müstahzaratının en mUkemmeli olan DANTOS diş macunile ,.e di§ suyu ile birlikte istimalinde dişler inci gibi olur. HASAN ve DANTOS 

markasına ve ismine dikkat ediniz. HASAN deposu. İstanbul, Ankara, Eskişehir, Beyoğlu, BO§iktaş. 

Tıraş bıçağı yerine başka 
bir bıçak verirlerse 

aldanmayınız. 

Israrla POKER PLAY 
T1raş bıçaklarm1 isteyiniz. 

• 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank Şubesi 

Merkezi: Berlin 

Türkiyedeki pbeleri: 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: İst. Tütün Gümrüğü 

* Her türlü banluı iti * 
---------------------~ 
MiDENiZE 

Ankerade yeni eçilen ~-··--•,-. dikkat ve lY.l HAZIM ediniz. 

' Her es dişlerine meftun 

ÇUnkU hergUn 

RADYO Ll 

ı 
Dit macunile iki defa dişlerini 
fırçalıyor ve onlara ebedi hayat, 

güzellik veriyor. 
\.. ..1 

Daima Radyolin 

Zonguldak Ereğli havzai Fahmiyesi 
Müdürlüğijnden : 

Havzai Fahmiye müdürlüğünce itletilmekte olaıı Kozlu ve Kilimli time& 
diferleri için açık eksiitme auretile 100 takım araba tekerleji ve 3 blem de 
demiryol rayı ve makalı ve vagon tamponu satın alınacaktır. 

Tekertelderin muhammen bedeli gümrük reamile birlikte 4849 lira 05 
kurut ve diğer 3 kalem malzemeainki 2301 lira 61 kuruttur. Fea raporlan 
malzeme listeleri ve f&rlname Zonguldakta maden müdüriyeti muhasebe· 
sinden ve lstanbulda Dördüncü V alnf Hanmda Istanbul mıntakaaa madea 
irtibat memurluğunduı paruız verilecektir. Arttırma, 29/12/1936 tari • 
binden itibaren 15 gündür. Ihalesi 14/1/1937 tarihinde saat 15 d. mez. 
kUr Müdürlükte toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

Muvakkat teminat yukanda yazılı bedelierin o/o7,5 niabetinclec&r. Evra· 
kı ayrı ayn olan bu iki mım malzemenin ihalesi ayni tarih ve IUUe yapi• 

lacaktır. 

Mütteri ister birine, ister ikisine pey sürebilir. Teslim müddeti ihale ta
rihinden itibaren 3 aydır. Maden Müdüriyeti Fen kurulunun raporile bu 
müddet on bet gün uzatılabilir. 

Teslim muameleai Zonguldak limanmda vapurda yapılacaktır. Talipleriıı 
Havzai Falımiye Müdürlüğüne mün :aatları. (3814) 

S 1.~ ~.~ ı!u~. Jtaı~h! ~.~~!,.8 l J 
~--• Ulus. KuiUb sinemasi s1ras1nda Tel. 2018 .,. 

Çabuk, iyi çi~emeden yemek yiyen
ler, fazla baharatlı ve bfbcrli yiyen
ler, bilhııssa .içki içenler midelerini 
tnhriş ederler. Ve EKŞILIK, HAZIM
SIZLIK, a~ırlık ve başdönmeleri his
seclerler. 

Doktor Heıfaz Cern1l 

Soa Posta Dahiliye mütehauıa 

Türk Hava Kurumu 

iY os u 
Şimd ;ye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

3.cU ketlde 11/lklncl kinun /937 dedlr. 

Büyük ikramiye: 4 5 • O O liradır ... 
Aynca: 15.000, 12,COO, 10.000 Liralık ikramiyelerle (10.000 

ve 20.000) liralık iki adet mükifat vardır. 

DiKKAT: 
Bilet alan herkes 7 1 Ikinci kAnun 1 937 günü aktamına kadar 

biletini değiştirmiş bulunmalıdır. 
Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı aakit olur ••• 

M AZ ON MEYVA TUZU 
Hazımsızlı~ı, mide ekş I"k ve yanma
lanın giderir. 1NKI BAZI d Pfcder. 
Bu günden bir şişe MAZON alınız, 
hiçbir mtlnıas il ruostahzurla kıyas 
knrıııl etmez. 
l\tAZON isim HOROS markasına dikkat. 

Hafiflik- Rahatlik 
J R 0 ., • • • ı Ko,..ele..ıncle -k (Oolna). alzl lncltabllecok •• -;% ,.ıı,., •• de tılçbır taıy l~ rok. 

twr. Bu karaeler vOcudunuıu 
••k.,.okaııın ten .. CbOnGıO '"' \r?; eeltır •• eBI•D,.OıO kunefleftdlrlt.l 

f'tr•tı ı 25 Urod .. ıtıbl•••· 
Satı, rerl ralnı• ı 

Pazardan maada hergün S - 6 
Dıvnnyolu (lO-t) Nlı. Telefon: 22393 
·ı el. Kundılli 3B- Beylerhevi 4.> 

~ 
BANKA KOMERÇiYALA 

iT AL YANA 
Sermayesi Liret 700,000,000 

ihtiyat akçesl Llret. 145,769,054,50 

Merkezi İdare: MİLANO 
İtalyanın başlıca tehlrlerlnde 

ŞUBELERİ .. 
İnglltere, İsviçre, Avusturya, Maca
ristan, Yugoslo.vya, Romanya, Bul
garistan, Mısır, Amerika Cemahlrl 
Müttehldesl, BrezUya, Şlll, Uruguay, 

Arjantın, Peru, Ekvatör ve 
Kolumblyada 
Afllyasyonlar 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 2S. 
İSTANBUL -

İlan fiatları 
- Gazetenin esas yazısile bir sü

tunun iki satın bir (santiın) 
sayılır. 

2 - Sahifesine göre bir santim ilan 
fiatı şunlardır: 

Sahlfe ; 1- 400 Inarat 

]1 

]1 

]1 

Dl~er yerler : 
son sahlfe : 

z- Z5t • 
a- zoe • 
& -IM • 

.. ]1 

- 3t • 

İSTANBUL ŞUBE MERKEZi 3 - Bir santirnde vasati (8) keli· 
Galata Voyvoda caddesi Karakö)' me vardır. 

Palı.u <Telet. 44841 /2/314/5) 4 - İnce ve kalın yazılar tutacak· 
Şehir dahDlndeki acenteıer : ları yere göre santimle ölçülür . 

., 
lstanbulda ; Alliemelyan hanında •••••••···········••••••••••••••••••••···-··· .............. .. 

D
. Teler. 22900 /3111/ 12115 Beyol - 1 ~on .. o•ta tw.atoaa•• 

• glnhlendan, nezledea, ~rlpten, .,., j r A K KUTt.EL lunda: İstiklM caddesi Telef. 41048 ı 
••••••• •dan koru~acak en 1~1 lll budur. • • • ı İZMIRDE ŞUBE 1 1·~::l'•) •• "· : ~ ( '

1111 Ra ı·ı ı : gç 
Jmıiue dikkat buyurulmaa KarakOy, Topçular 33 ~------------.11 l -..~& .• i---L.~n.i:l A. hk~m ~~~K.I,ıüU.. "' \ .;). ''''D'"* ~t.v 

ı 



HALKIN GÖZO 
;!~ALKIN 

HALKIN D 

Sene 7 - No. 2308 PAZAR 3 - tKINCtKANUN 1937 İdare ifleri telefonu ı 20203 Fiatı 6 Kurut 

en a • 
ŞI haki 

~en evre delegelerini aldatmak r Bulgar- Yugoslav 
ıçin Sancakta · her şey normal dostluk misakının 

hale sokulmak isteniyor Macarlar "Bu, Bulgar~~eu~o~~vy:~~!~~: 
F k f T kı b k ı 

yaklaşbrmaktan ziyade Yugoslavyayı dostlarından 

a at mevku ür erin u ma sat a ayırmak demektir .. diyorlar 

t hı• h •• •• d k _] Yunan ajansı, Bulgarisianın Yugoslavyadan sonra a Iyeedilişi eyetingOZUD en açmatıl Yunanistan ve Romanya ile de misaklarz yapmak 
fikrinde oldugunu, Balkan Paktınzn mutlak olarak 

Müşalıtt heyet dün sabah Antakyadan lskenderuna geçti, mer'iyette kaldığının müşahede edildiğini teblig ediyor 
yarın esaslı surette Işe başlıyacak Budapeşte, ı (A.A.) - Havas Ajansından: Bulgar - Yugoslav dostluk pak 

--·-.. - ... - .. -· .... - ... - • tından bahseden siyası mahafil, bunun Bulgaristanın tadilciler tarafını ter-
kederek Balkan Paktma iltihakı demek olmadığını söylemekte ve mezkur 
paktın Bulgarislam Küçük Antant tarafına celbetmekten ziyade Yugoslav
yayı dostlarından ayırmak gibi bir netice vereceğini ümit eylemektedir. 

Sanc:ağa giden mütahitlet" 

h 
~dana 2 (Husuai} - MüAahitlistenmitıtir Fakat mü*·ı.:ı hey'et va-ey et d.. T T • fG.U . . 

1
un Halebten Antakyaya geç· ziyeti daha Antakyaya ayak buar has· 

mıştır. skend d 20 k h i 
40 

k erun a , Anta yada maz yakından görmüt ve emen f m-
mev uf hey'et' 1 . .. . d'd . . k b b ın ge mesı uzerme ı en vazıyeti avramıttır. 

~erfl est ırakılmıştır. Antakyada mev- MU~ahit hey'ct bu aabah Antakya-
~ a~.ın tahliyesi hey'et tarafından dan lakenderuna geçmiştir. lto asıl pa· 
cur~uh meşhud halinde görülmüştür. zartesi günü ba~layacaklardır. 

.a M_?1~e oturan Cemil adlı bir Türk lAzikiye uau1t) - MU,ahit· 
~enlcı d'~ ıs askerleri tarafından kır- lerin Sancağa gitmesi mUnasebetilo 
~ç .~ı .. overken hey'et tarafından Fransız zabitleri grup ifUP milialerini 

goru muş s b b' · h , 
1 

' e e ını anlamak isteyen yanlarına alıp köylere dağılmıtlardır. 
~~ et e ~e~cin konuşmasına müsaade Köylere tezahürat yapmamalarını te-

b
e. ı m_~kmıştır. Türkler hey' eti büyük min için tazyik ve propaganda yap
ır su ii tl k . ne e arşılamışlardır. maktadırlar. 

I
F r~~sızlar askerlerini ve milis kuv· Sancaktaki Hayvanlar Tesbit 

vet erını b k Edili" 
dir. Büt" aş a tarafiara nakletmişler ~or .... 

ı . un Sancakda vaziyet iki sene Adana 2 (Husuın) - Butun San• 
evve kı g'b' " I · d k" h 1 t ı ı normal bir hale sokulmuş- cak koy erın e ı ayvan arın cins ve 
ur· miktarı muhtarlar vas ı tasile teabit et-
~ununla hey'etin gözü boyanmak tirilmektedir. (Devamı 3 üncü sayfada 

!!ugünkü jimnastih sistemimiz faydalı mı ? 

to ne fikirde? 
General Tevfik Sağlam "Her şeyden evvel sporu 
~~vmiye ve sevdinniye mecburuz. Mekteplerdeki 
Jllnnastiğe gelince, bunun yapılmasi/e yapılmaması 

müsavidir. Haftada yarım saat kol kaldırıp, 
bacak sallamaktan ne çıkar?, diyor. 

S hhi bakımdan İsveç usulü J'imnas- ··g~cy: 
tık m· . 
d h ı, yoksa atlet.k Jımnastikler mı 

a a f Ydalıdır? .. 
~ u lı doktorlara sormak işı, dün 

teh na <.hi tu. Fakat gorüştüğüm mü 

1 
1 ard n çoğu, jimnastıği, bir i-

b mın n zına yakışmıyacak bir 
ık yıyor ar. Hepsınin cevap 

u arı şu b'çimde: 
u p u ara !:Orun .. 
okum ktan bu ıbi ı er 

t bu amadık! Ma 

/ 

General Tevfik Sağlam 

, , 

Dört yıllık 
Ziraat planı 

Memlekette bin kombina 
tesis ediliyor 

Köy kalkınma proeramı 
da ziraat planile telif 

olunacak 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

İngiltere ile İt lya dün 
Akdeniz iç·n b·r 

anlaşma imzaladılar 
Anlaşma umumi mahiyette teminat teatisinden 
ibaret görülüyor ve "bütün ehemmiyeti siyasi 
havayı d üzeltmesinden ibaretttir , deniliyor 

Londra 2 (Hususi) -Bir müddet-ı 
tenberi İngiltere ilc İtalya arasında, Ak 
denize dair bir anlaşmanın akti için 
cereyan eden müzakereler neticelen
miş ve anlB{'ma bu sabah Romada im
zalanmıştır. 

Pazartesi günü Roma ve Londrada 
resmen iltın edilecek olan bu müteka
bil teminat anlaşması, Fransaya da bil
dirilecektir. 

Anlaşmayı İtalya Hariciyc Nazırı 
Kont Ciyano ile İngilterenin Roma el
çisi Sir Erik Drumond imzalamı~lar-

Ziraat Vekili Muhlia Erkmen dır. Bu münasebetle merasim yapılma- _ _, • ...,...,. 
Ankara 2 (Huausi) -Dört sene· mıştır. Yalnız Sir Erik Drumond kısa- ll~ilij~fj~~~ililfri:J?:Iı:til' 

lik birinci ziraat planının hazırlıkları- ca şu sözleri söylemiştir: An'lafmayı imzalayanlardan ltalya 
na bugün de devam edildi. Bin kom- (Devamı 11 inci sayfada) Hariciye Nazın Kont Ciyano 
b~a ile ~tb&ine geçilecek ~an bu ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

(Devamı ı ı inci sayfada) 

• Ispanya sularında 
Çok mühim 
İki hadise 
Ispanya hükumeti donan
masına Alman gemilerine 
ateş edilmesi emrini verdi 

Berlin 2 (A.A.) -Alman propa· 
ganda bakanı dün iki Alman - İspan
yol hadisesi olduğunu Reuter ajansına 
teyit etmiştir. 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

Harici ye V ekilimiz 
Dün Ispanya maslahatgü

zannı kabul etti 
İki günden beri §ehrimizde bulunan 

Hariciye Vekılımiz Tevfik Rüştü Aras, 
dün de ak§ama kadar Perapalas otelin 

adoluda çok şiddetli 
kış hüküm s·· üyor 

Bazı yerlerde karın irtifaı 3,5 metreyi buldu, yollar kapan 
dı, trenler işlemiyor, yakacak sıkınbsı çeken şehirler var 

de istirahat etmiştir. 
Tevfik Rüştü Aras hususi ziyaret - ıl 

lerden başka, İspanya hükfunetinin An . 
kara maslahatgüzarı M. Begonyay Al- Sıvas ltnr nitında 
varezin ziyıaretini de kabul etmiştir. Sivas, (Hususi) - Sivas ve çevre-t Ankara treni Kayseri ile Sivas ara-
Masla:hatgüzar Tevfik Rü~tü Arasın ya sinde şiddetli bir kış hüküm aürmekte- sında, Bedirli önünde kalmış ve kar 
nında takrııben bir saat kalını§tır, dir. Tipi halinde kar yaQ-maktadır. (Devamı 3 i.incü snyfnda) 



2 Sayfa 

Hergün --Tatilsiz diplomasi neler 
Yaptgor? 

•--- Yazan: Muhittin Birgen-

N oel ve yılbaşı, Avrupanın ve bil-

hassa Anglo - Sakson kültürüne 
mensup olan kısmında mukaddes bir 
tat1l devridir. Noel gelirken herşey du
rur ve yı başının sersemliği geçineeye 
kadar insanlar yalnız bayramla meşgul 
olurlar. 

Fakat, bu sene öyle olmadı. Noel ve 
yılbaşı gunleri diplomasi hemen hiç 
ta.ıl yapmadı. Her tarafta konuştu, mü 
zakere etti, gizli söyledi, açık söyledi, 
:fakat, herhalde çalıştı. Herkes tatil yap 
tı, yalnız diplomatlar yapmadılar. Bu 
tatilsiz dıplomasi ne yaptı? Ne yapı
vor? Hatta biraz daha merakı ileri gö
türerek kendi kendimize sorabiliriz: 
Ne yapacak ? 

Meçhul. Eğer zahire bakarsanız, or
tada mühim bir şey yoktur; yalnız bir 
İspanya meselesi var ki hayli tehlikeh 
bır safhada olduğundan bahsediliyor. 
Fakat, bir İspanya meselesinden bir bu 
) ük gaile çıkmaz, zannedılebilir. Eğer 
geride başka şeyler de yoksa ... 

Fakat, diplomasinin bu tatilsiz!iği
nın de kendisine göre bir manası ol· 
mak lazımdır. Acaba bu nedır? 

* Son günlerde Avrupada iki muhte-
lif sahada iki türlü faaliyet var: Biri 
büyük devletler, diğeri de küçükler a
rasında. Büyük devletler İspanya me
selesi ile meşguldürler; Almanyanın 
mustemleke meseleleri üzerinde konu
şuyorlar. Bir taraftan ümit ediliyor ki 
İngiltere ile İtalya arasında dostluk ia· 
de ve Almanyada münasip bir surette 
tatının edıldıkten sonra bu iki memle
keti tekrar Milletler Cemiyetine getir
rneğe imkan hasıl olacaktır. Fakat, ge
rek Almanyanın, gerek İtalyanın is
panya meselesinde almış oldukları tav
ra bakılırsa Garpte büyük devletlerm 
ümit ettikleri bu neticeye varılacak de
ğ ldir. Çünkü İspanya meseles·nde ılk 
defa olarak İtalya matbuatı da Akde
nızde Bolşevizm için bir blokhavz ya
pılmasına İtalyanın müsaade etmiye
ceğınden bahse başladılar. Bu, hayır 
a.ameti değıldir. 

* 
Siyasetlerini büyük devletlerin siya-

setlerine göre ayar etmeğe meraklı o
lan küçük ve orta çaptaki devletlere 
gelince, bunların arasında da son z<ı
manlarda büyük bir hareket vardır. 
Bu hareket hiç durmadı. Bu arada Yu
goslavya ile Bulgaristan arasında ak
tedilmek üzere bulunan dostluk misa
kma ait müzakereler yılbaşına rağmPn 
devam etti. Vakıa bu iki memleketin 
dıni günleri, ötekilerden biraz sonra 
gelirse de yılbaşı günlerine tesadüf 
eden gün.erdeki faali) etleri gene dık
katı çekmekten hali kalmıyor. Bılhas
sa, Romanya ile Macaristan arasındaki 
münakaşaların şiddetlendiği bir sıracia 
Yugoslav) a ile Macaristan arasında-:tı 

rnünasebetlerin son zamanlarda çok 
yumuşama ı ve gene son gün:ierde Yu
goslav.ya .matbuntında Macarıstan hak .. 
kında ga) et dostane yazllar neşred·ı
m sı gıbı hadıseler, son Belgrat mü
z kerelerine hususi bir mana verilme
sine sebep oluyor. Almanya ile İtalya
nın Merkezi ve Şarki Avrupada birı
bırerını tutarak yaptıkları siyasi haın 
lenın, bu memleketlerde birtakım te
sırlcr vücude getirmış olduğu muhak
kaktır. Bütün Şarki Avrupa devletle
rınin son haftalardaki faaliyetlerı bu 
tesirierin mahsulü olduğu muhakkak
tır. 

* 
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İnsan tab'an menfaatine düşkün
dür. Bu hususta yekdiğerinden an
cak dere~ farkı ile ayrılırlar. 

(s z 
Dünya yiizünde 
iki tane Madam 
Simpson nıu var? 

İngiltcrede Kral Seldzi.nci .r!dvardm, 
uğuronda tahtını terkettiği Madam 
Simpson tarihin malı oldu. Bütün dün 
ya gezeteleri halA ondan bahsediyorlar 
Resmini gördüğünüz kadın ~k benze
mesine rağmen Madam Simpson değil
dir. insaniann eş yaratıldıkları iddiası 
na hak verdiren bu resim Teksasıı, Mi
sis Tomi Consondur. Ve halk kendısini 
Madam Simpsonla karıştırmaktadır. 
Tomi Madam Simpsona o kadar çok 
benzemektedir ki, bir kere Amre!kan 
gazetecileri bile fotoğraflarını alarak, 
saatlerce peşinden koşmuşlar, yüzler
ce resmini almışlardır. 

Gaz maskeler kasa hırsız-
larının işine garıgor 

Kasa hırsızlarile kasa yapan fabri
kalar arasında müthiş bir rekabet 
mevcut olduğu malumdur. Nihayet 
fabrikalar yaptıkları kasaları hırsızla
rın elinden. kurtarmak için kasalar içi
ne gaz doldurmak ve hırsızlar kasayı 
kırdıkları takdirde bunları gazla ba
yıltmak çaresini bulmuşlar. takat ka
sa hırsızları da bu te<Ibire derhal bir 
tedbirle mukabelede gecikmemişlerdir. 

Şimdi, kasaları o gazlar için yapıl
mış hususi maskeleri yüzlerine tak
tıktan sonra kırtyorlarmış. 

Menfaatini gerçekten bilenler, :ti
dalde kalanlar, menfaatini hilmiyen
lerde ifrata gidenlerdir ... 

~---------------------------· 
HERGUN BIR FlKRA 

İnsanlar fazla açıkgöz tanınınaktan 
çekinmelidirler. Çünkü muhitlerinde 
ihtiraz uyandırırlar, binnetice alda· 
mr lar .. 

Bir .kadının 
Saçları 

Kaç para eder? 

* 

Biliyor musunuz ? 
1 - Güzelliği ile meşhur olan Luc

r~ Bergia hakkında kimler, nasıl e
serler yazmışlardır? 

2 - Monte Kristo adaları nerede -
d. ? 
ır. 

3 - Amerikanın ll inci reisi cüm • 
huru kimdir? 

(Ccvabları yarın) 

* 
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3 Ikıncıkanun SON POSTA 

İspanya kara sularında 
çok mühim iki hadise 

Ispanya hükômeti.dOnanmasına Alman 
gemilerine ateş edilmesi emrini verdi 
Bu eınre bir Alman kruvazörünün ~r lspanyol genıisini topa tutması ve bir 

diğerinin de başka bir gemiyi tevk~f etmesi sebep oldu 

1 
_ K·· . nca say a a) gazeteaı « ızı arın)> açık denızlerde gün, İspanyaya yapılan insan ve mal· (Ba tarafı 1 i . f d 1 . K ll . 

vapu onıgsberg kruvazörü Soton seyrüsefer eden Alman vapurlaımı ko- zeme kaçakçılığı hakkında muhabiri 
runa ateş etmiR b '- 1 b J d'Esm · · b" k 1 · · ıava ot Y ve u vapur J[a• layca yutu ur ir ganimet olarak telak- ean enın yenı ır ma a esını 

; urmuştur ı · d d ı nec::retmekted' 2 _ C f S · ki etme erın en o ayı hayret ediyor ~ ır. 
A ra pee kruvazörü lspanyol ve diyor ki: Cerberede hudut muhafızları kendi· 

ragon vapurunu tevk'f t · · K I 1 sine huduttan her gün mühimmat ye 
ı 1 e mıştır. Eğer « ızı spanya» böyle hareket-spanyanın Karan 

1 
l k . . . ,_·ıd malzeme vagonları geçtiğini söylemiş· 

Londra 2 (A A ere yo açma ıstıyorsa aynı şe&ı e lerdir. Mühürlü olan bu vagonlar Fran 
Londra b" "k I·. :> - İspanyanın mukabele göreceğine emin olabilir. sanın merkezinden, Belçikadan ve di • 
bakanlığı~~ugid:;~~ ~~·tü .. n h.ariciyl e Asi Donanma Da Bir Ingiliz ğer uzak memleketlerden gelmektedir 
panyol sul d K" . u umetınin s- Gemisine Atef Açb ler. Büyük kamyonlardan maada son 

arın a onıgsberg k .. ? (AA) H rü tarafından S t ruvazo- Londra - . . - ayf.adan Li- sistem Amerikan otomobilleri her za· 
bulan tecavüz \onkkvapur~na vuku. verpool'a gitmekte olan 1943 tonluk man hududu geçerek Perpignan'a gi-

b a ındakı rapo E 'b . · d k' J ·ı· · · d · izzat tevdi etm' t" K·· . runu trı ısmın e ı ngı ız gemısıne per- en üniformalı lspanyol anarşist şef-
ış ır. onıgsber 1 F k b 1 · · k tır vapura ik· b" t g mez- ~em be günü Genera ran onun ay- erını taşımaktadırlar. 

ı o us a mış ve bu v 1 1 h M Santana'ya girm w b k apur tağım taşıyan bir spanyo arp gemi- uhabir, Paris civarında Billancourt 

k ege mec ur alarak · Id w • 11 k f b ik I I · t f d İ araya oturmu..ı V .. k S . . sı tarafından ateş açı ıgı arnıra ı a r a arı ame esı ara ın an span -
rur. a ıa oton ı;ımdı h d') · · yol halk h · h d ' d'l k tekrar yüzd" .. 
1 

.. 
1 

' ma afilince istihbar e ı mıştır. cep esme e ıye e ı en am 
edecek bir v:r~ muş vle ~o una devam Etrib'in suvarisi mütecaviz gemi- yonları harnil iki tren gördüğünü söy-
v zıyete ge mışse de Alman · . · · k C lemekte ve kamyonların numaralarını 
I'Önigsberg K"l k .. . nın emırlerini yerine getırmıyere e-ve o n r I d b 1 bildirmektedir. 
oraya gelmi 1 d' uvazor erı e e üttarık'a kadar yoluna devam et-

• Ş er ır. · k f" . b'l Muhabir, bu kamyonların birinde İs 
' lspanyo) b" "k I .. b h.. . . mış ve oradaki makamata ey ıyetı ı-1 . . uyu e çısı u adıse ıle dirmişti panyol anarşistlerine mahsus işaretleri 
Lsy;nya ıçın çok vahim bir vaziyetİn E .~· 1 b .... L' görmüştür. Bu kamyon muntazaman 
Jıa ıs olduğunu k d · t trı sa 1 veya çarşam a gunu ı- Fransaya altın getı.nn· ekte ve her dı>f"· 
h"k.. ay etmış ve spanya ve 1' 1.. d k · - " u umetinin b . . rpoo a muvasa at e ece tır. d kr be 60 0 ıere dona u va~ıyetı kurtarmak ü- Meksikanın İspanyaya sattığı si18Jılar sın a ta i n ' 00 fişenk ile avdet 

m 
.. ' . b~ınasına tıcaret gemilerini en Meksiko 2 (AA) - Reisicumhur etmektedir. 
uessır ır tarzd h· c ' · · cKızıh kamyonlardan biri de mühim 

halind Al a ımaye ve taarruz ardenas radyoda söylediği bir nutuk 
t e k ~~n harp gemilerine karşı ta Meksikanın İspanya hükumetine bir mat yüklü olduğu halde daima bu yol 

• e~ etme ıçın emir vermek mecburi- buçuk milyon dolar kıymetinde silah dan hududu geçmektedir. Geçende 9 

Anadoluda çok 
Şiddetli bir kış 
Hüküm sürüyor 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
makinesi yol açamamışhr. Yolu bura
dan gönderilen arneleler aç;nışlar, bu 
sayede tren bir gün teahhürle yoluna 
devam edebilmiştir. Ertesi günü Kay· 
seriden gelmesi beklenen tren de ;el
memiştir. 

Samsun treni de Çamlıbel civarın
da son yağan kar ve fırtınadan dolayı 
yplda 3,5 metre yüksekliğinde kar bi
rikmiş olduğundan yoluna devam ede
memiş, Zilede kalmıştır. Yol arneleler 
tarafından açılmaktadır. 

Gülün, Kangal, Suşehri yolları da 
kardan kapanmıştır. Bazı ırmak ve a
kar çeşmeler bile soğuğun şiddetinden 
donmuştur. 

Gümüthanede De Yollar Kapandı 

Gümüşhane 2 (A.A.) - l3ef gün
denberi devam eden kar yüzünden 
köylerle irtibat kesilmiştir. Şehre ya
kacak gelmemesi yüzünden müşkülat 
çekilmektedir. Belediye mahalleler a
rasındaki yolları arnele ile açtırmakta· 
dır. Zigana, Kop, ve Spikoz dağları 
tamamile kapanmış, nakliyat durmuş-

tur. 

Müşahitler hakikati 
Şimdiden anladılar 

(Ba~tarafı 1 inci sayfada) 

Fransız Ajansınm verdiği haberler 
Beyrut, 2 (A.A.) - Havas bildiri

yor: Milletler Cemiyetinin İskenderun 
için gönderdiği delegeler gece Halebe 
varmışlar ve Antakyaya doğru yolları
na devam etmişlerdir. Hiç bir hadise 
kaydedilmemiştir. Delegelerin muvasa 
!atını müteakıp, bir piyade bölüğü ile 
üç oto mitralyözden mürekkep olan 
takviye kuvveti Halebe dönmüştür. 

Bir hafif süvari bölüğü Harimin ce· 
nuhuna çekilmiştir. 

Sayfa 3 
===e 

--·--------;) • Yeni se1ıe başında 
ingiliz siyaseti 

• Garbi Avrupada biı 
çıban başı iyileşti 

Y eni senenin e~iğine ayak bastı · 

ğımız bir sırada umumi s .~ s
1 

vaziyete bir göz atmak kadar t, bii b.r 
şey olamaz. Çünkü hali bilmel dir k. 
hadiselerin istikbaldeki inki!i flar•nı 
anlamak mümkün olabilsin. Bunun ı· 
çin de evvelii İngilterenin niyet ve ttt 
savvurlarına nüfuz etmeye çalışmak 
lazımdır. Buna muvaffak olabilmek i · 
çin de M. Baldvinin son beyanatma bir 
göz gezdirmek kafidir. İngiliz ba~veki· 
li M. BaldYinin, bir muhafazakar ce -
miyeti olan (Primroz Liğ) e hitaben 
neşrettiği bu beyanata göre, İngiltere· 
nin bugün takib etmekte bulunduğu 
harici siyaset, bugün takib edilebilece· 
ği yegane siyaset gibi görünüyor. Bı -
!indiği gibi, bu siyaset, hareketsızıik
ten ibarettir. Bu suretle İngiliz vata • 
nının her türlü muhtemel tehlikeler -
den masun bulundurulacağı sanılmak
tadır. Bu arada, hadiselerin tezalıürü
ne göre İngiltere nüfuzunu kullanarak 
mümkün olduğu mertebe sulhun mu -
hafazasına çalışacak ve bu arada, za
manın icabına göre silahlanacaktır. Bu 
beyannamesinde M. Baldvin öyle bir 
cümle kullanıyor ki, bununla Alman 
yanın şimdiye kadar serd edegeld:ği 
silahlanma iddialarmı teyid etmiş olu
yor. M. Baldvine göre İngiltere için si
lahlanmak ve bunu azami bir derece -
ye çıkarmak bir zarurettir. Aksi hal, 
etrafta zuhur edebilecek olan müteca· 
vizleri cesaretlendirecek ve bunlaı·:ıı 
taarruza kalkmalarını in ta c edecekt ir 
Aynı iddia ile silaha sarılan Alman 

ya için vaktile bu taleb muvafık gö · 
rülmemiş ve onun, Versay muahedt. · 
sini nihayet yırtmasına kadar işi iler 
vardırmasına sebebiyet verilmiştir . 

. )'etınde kaldığını bildirmiştir. ve cephane satmış olduğunu kaydede- bin kilo ağırlığında iki yüz sandık cep 
i.. Al~. Gazetelerinin Nqriyatı re~ bu .~alzeme?~n 22,000 tüfek, 65 hane taşıyan üç kamyon tevkif edil- Ankarada Ege gecesi 

Berlın 2- Alma p I mıtralyoz, 80 mılımetrelik iki balarva miştir. Fakat bu istisnai bir hadise teş Ankara 2 (Hususi) - İktısat Ve-

Maamafih İngilizler, yeni sene i çın
de nizarnı ammenin bozulabileceğ im 
ihtimal vermemektedirler. Sulhu teh -
dit eden milletler arası muallak mese 
lelerin ise, şu veya bu suretle, fakat a 
lfıkndarların rızalarile er, geç hal!oiu· 
nacağına kaildirler. Şu beyanata nazs.· 
ran, şimdilik acil bir umumi harb ~eh 
likesinin bir hayli uzak bulunduğum. 
kabul etmek lazım geliyor. 

rı B'lb , n a os vapuru- t 75 T . .. . ~n d 1 ao daki Marksist makamat ta· top~ v~b mı 1ımd :_trehk. ~ort bat~r~a kil etmektedir. Çünkü kamyonlar ek- kili Celal Bayar'ın himayesinde bu ge-
ra ın an tevkifi h"d' . d op an ı aret o ugunu ılaYe etm!ştır. seriyetle muntazam vesikalarla ve hiç ce Halkevinde Ege üzüm ve incir ge-
rarı resmi Kor a ;esın en bahseden İnsan ve silah kaçakçılığı bir müşJ..-ülata maruz kalmadan hudu-ı cesi adı altında bir toplantı yapıldı. 

u geçmektedirler. Davetlilere üzüm ve incir ikram edil· •~=ıDt::il:re:s~-~~on~d:a~s~d~i:p:lo~m~at~i!k~~P~a~r~is~,;2~:!In~t~r~a~ns~i:ge~a~n~t~~a~z~e~te~s~i~b~u!~~~~~~~~==========::~ 

B u 1 g a r • y u g o s 1 a V d o s tl u k Denizyolları ve di: . •• • Bar kalpazan şebekesı yakalandi 

ml·sakının ma" nasl nedı·r?. Akay butçelerı Gümüş Hacıköy (Husuai)- Ka-
* 

za jandarması bir kalpazan şebekesi 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

Sotya 2 (A Bulgar Ajansı ne diyor? . 
arasınd~ .ı .A.) -:-Bulgar Ajansı bildiriyor: Bul.garı:t.a~ ile Yugoslavya 
zeteler· by kında bır dostluk muahedesinin aktedılecegını yazan sabah ga
ınektedı' lunun, umumi Balkan su thü için olan ehemmiyetini tebarüz ettiı· 

Akay müdirinin kadroda yakalamıştır: taklit edilen paralar, ye-

700 lira gösterilen maaş ni 23 ve 50 kuruşluklarla eski 25 lik
lerdir. 

İngiltere ile İtalyanın arasında Ak 
denize dair yapılan son itilfifın dayan· 

GarbT 
Avrupada bir 
ç•b•n b••• 

lylle•tl 

dığ! esaslardar 
biri de Balear a-

ır er. 
Yarı res A D ' dan aç 

1 
~ı. « nes:. gazetesi, bu paktın Kral Aleksandr ve Boris taraiın _ 

:rne:rnıe~ a~ ıyasetli siyas~tin bir neticesi olduğunu kaydettikten sonra 
deş y e ın her tarafından gelen haberlere istinaden Bulgar milletinin kar 

Sor:ago~Iavya ile ebedi dostluğu heyecanla karşıladığını yazmaktadır. 
her b"t" (A.A.) - Yugoslavya ıle bır dostluk paktı akdine dair olan ha
il i~1n ub~n B~lgnr mahfellerinde yeni senenin başlangıcında Balkanlar baıı

falı bayir olarak karşıl:mınaktadır. 
Atina 

2 
Yunan Ajansman bir tebliği 

arasınd' (A.A.) -Atina Ajansı bildiriyor: Yugoslavya ile Bulgaristan 
tevit ot yakında bir ademi tecavüz paktı yapılacağı salfıhiyettar mah::ı.filde 
la~yayau~~~kta~ır. Ancak şurası da tasrih ediliyor ki, Bulgaristan Yugos· 
~manda ~.le bı.r tekl~f yaparken Roman.!a :': yunanistana da münasip bir 
gu üzer 

19 
uması! teklıflerde bu!unmak fıkrını ızhar etmiştir. Malum oldu· 

dıt edile 29 tarıhli Türk - Bulgar dostluk muahedesi 19 34 de esasen tem-
:rnışti. 

Balkan p k 
ri nıezku hnı imzalayan devletler arasında yapılan noktai nazar teatile-
miştir. r Paktın tam ve mutlak olarak meriyette kaldığı müşahede edil· 

Bulgaristan d' ~ : 
terdiği ar ı~~r Balkan devletleriyle mukarenet tesis' hususunda gös • 
eden Balk:~ statukonun muhafazasiyle Balkan sulhünün idamesini ıstihdaf 

1 
Paktınm esasına tam;ımi yle tevafuk etmektedir 

ıdatürk ••• · 
t 1? Bay Motta arasmda Filistin kargaşahkları, kaça 

/ eatı edilen telgraflar mal oldu? 
Ankara 'l ( 

)'eniden 1 ": A.A.) -M. Matta'nın Londra, 2 (A.A.) - Küdüsten bildi 
L svıçr K f ıd·-· ·· a:anlığına ta . e. ~n ederasyonu Baş- rı. ıg.ıne .?o;<'. ~ilistinde, karışıklıklar 

hanesi boş birakıldı 

Ankara 2 (Hususi) - Denizyolla
rı işletmesinin 1937 yılı masrafları 
1 ,:140,441 lira olarak kabul edilmiştir. 
Bunun l,OfJ.),OOO küsur lirası kadroda 
ki memurların ücretleri, 20 bin lirası 
tekaüt, dul ve yetim aylıklarile yardım 
payı, 15 bin lirası bilumum idare mas
rafları, 8 bin lirası talebe ve stajiyer 
tahs!satı, 144,:{8.) lirası da amortis
mandır. Buna mukabil idarenin vari
datı da 1,375,492 lira olarak tahmin e
dilmiştir. 

Akay işletmesinin varidat bütçesi 
658 bin, masraf bütçesi de (j49 bin lira 
olarak tesbit edilmiştir. 

Yeni bütçenin tetkiki sırasında büt
çe tetkik hey'eti işletmenin teklif kad
rosunda 700 lira gösterilmiş olan mü
düriyet maaşı hanesini boş bırakmış
tır. T etki k hey' eti tekaüt hakkından 
müteneffi olacak hiç bir memurun ba-
rem kanunundan fazla maaş sahibi o· 
lamıyacağı ~eklindeki kararı ve maaş 

miktarının tayini hususunu umumi 
hey' etin takdirine bırakmıştır. 

lle M M Yını munasebetile Atatürk 1 ~ıhstın hukuınetıne iki milyon 250 bin 
~Ür t~I atta arasında tebrik ve teşek- Ingılız lirasına mal olmuştur. Bir haftada yakalanan kaçakcılar 

grafları t t" d'l . . . . k ? ( 
ea ı e ı mıştır. Harıcıye Vekili Ankaraya gidiyor An. ~ra, - .. A.~. ) - Geçen bir 

Orta Siklet ~u"nya Ankara ? (H A) B d 1 k hafta ıçınde gumruk muhafaza örgü-
boks - ususı - ayın ır ı .. . l k k 'k' b' Bakanı Ali Çetink b b hk' tu, yetmış a tı aça çı, ı ı ın yüz on 

Ş . aya u sa a ı tren- b k'l ·· ··k k w •• k k 

1\l · ı ampıyonu le geldi. Harıci V k'l' d eş ı o gumru açagı, yuz ır se-ye e ı ı e yarın ak- k' k"l . h' k _ .. .. . 
fet di·' Waukee, 2 (A.A.) -Orta sik- şamki trenle Ankaraya gelecektir ız ı o ın ısar açagı, uç yuz yetmış 
L ınya boks . F d S 

1 
....... 

1
······b··:·

1 
........................... _. ••••••••••• : •••••• altı torba kına. altı yüz yirmi Türk 

nasrn G . şnmpıyonu re tee e yı ıesa ı e yenerek şam 1 k .. ı orılla J .. pıyon u un- lirası, yüz seksen bir mermi ile otuz 
ones ı on ravundda sa- vanını muhafaza etmiştir. yedi kaçakçı hayvanı ele geçirilmiştir. 

Tren bir kadtm parçaladi 
Yenice 2 (Hususi) - Adanadan 

gelmekte olan tren Yenicede eşeğile 
birlikte demiryolu üzerinden geçmek
te olan bir kadına çarpmış, parçala

mıştır . 

dalarının vazi -
yetidir. Bu ada • 

lar İspanyaya aiddir. Son İspanya ha · 
rekatı münasebetile, başlarında Kont 
Rossi namında bir İtalyan bulunan fa
şbt km·vetleri bu adalara çıkmış ve
general Frankonun kuvvetleı-ile müş-

![Sabahtan Sabaha 1 

«Siyaset adamı odur ki bin diı~lı
nüp bir söyler. Fakat pir söyler.• 
Bu, eskilerin iddiasıdır. 

Yeni siyaset adamları bunun ta
manen aksine .. bir düşünüp bin söy· 
lüyorlar. 

Politika alemini hallaç parnuğu 
gibi atan yeni diplomatlar olmasa 
gazetelerin birinci sayfaları tariht 
tefTika romanlarile dolacak. Berekt>t 
her sabah bir devlet adamı aşka ge
lip malum ve meçhul düşmanıara 
karşı bir vafir kuru sıkı endaht tali
mi yapıyor ve bu suretle cefkfırı u
mumiyc» denilen doymak bilmez ej
derin heyecan damarları yatışıyor. 

Fakat heı: kelimelerinde bir ma
na olması icap eden devlet adamla-
rının bu hitabet yarışı devam eder
ken pek tabii olarak bir çok çumlar 
devriliyor ve pek göze batan pot
lar kırılıyor. 

İş bukadarla da kalmıyor. Eskile
rin -.~srarı devlet» diye üstüne titre
dikleri hikmetler de açılıp saçılıyor. 

(Oevamı 12 inci sayfada) 

Heyecan 
Bu pek tabıidir. Çünkü çok SÖ) le· 

yen alim de olsa, dahi de olsa mut
lak dılinin belasına uğrar. 

Yeni diplomatların daima üst perde 
den söken bu belagat yarışı ho~a 
gitmiyor değil.. insanlar horoz dövü
şünden boks müsabakasına kı:ıdar 
her çeşit mücadelenin meftunudur· 
lar. Kitlelerin başında bulunun dıp· 
lomatların karşılıklı meydan okunM
ları \'e muhakkak ki Con Louiz'le Şi 
meling'in dövtişmesinden daha heyt! 
canlıdır. 

Eski zaman muharebelerinde ikı 
tarafı kızıştırmak için eker teker 
cenk meydanına çıkan kahraman;ar 
gibi bugünün diplomatları da kitle 
nam ve hesabına t:rman okuyorlar. 
Fakat devlet adamlarının bu gayre
ti acaba istedikleri heyecanı yarala
cak ını. yoksa kitleler bu heyecana 
alışa alışa kanıksavacaklar mı? 

Bana öyle gelıy~r ki çok söyleyen 
diplomatlar kitlenin heyecan ihtiyrı· 
cını suiistimal ediyorlar. 

Biiı'ban Cah:it 



4 Sayfa SON POS"I.{ lırincik&nun 3 

,----------------------------------------------------~ 1( • 
ŞBBi ABI LB . ~~~~~~~~~ 

I11 __________ I:DIICI~--------------IDI----.. -~B!---- En güzel filmlerinde 

Liman kadrosu Kumarla mücadele A K 1 
27 memur açıkta kaldı, 3 

memur da istifa etti 

Sütlüce ile Eyüp 
arasında köprü 

Eski Unkapanı köprüsünün 
buraya yerleştirilmesi 

düşünülüyor 

Zabıta 7 semtte 29 kişiyi 
cürmü meşhud halinde 

yakaladı 

UYANIŞI 
Bugün M BL B K sinemasında 

Liman Umum Müdürü Raufi Man
yaslıgil Ankaradan gelmiştir. Umum 
müdür kadroyu da tasdik ettirerek be
raberinde getirmiştir. 

Zabıta son zamanlarda bazı kahve
lerde kumar oynandığını nazarı dik
kate almış, evvelki gece Meşrutiyet 
caddesinde, Büyük Hendekde, Parmak 
kapıda, Galatada, Tar la başında, Kurtu
luşla, Samatyada bir kaç kahvede ku
marbzları cürmü meşhud halinde ya.
kalamıştır. 

llave'en: Paramount Jurnal ve renkli 
MICKEY MAVS 
Bu saat 1 l·de tenzilt\Ltı matine 

Yeni kadroda hiç bir memurun ma
aşına zam yapılmamıştır. Bazı büro
lar birleştirilmiş olduğundan masaları 

Jağvedilenlerden yirmi yedi memurun 
vazifelerine nihayet verilmiştir. Bazı 
memurlar da terfilerini istedikleri hal
de taleblerinin kabul edilmemesi yü
zünden dün istifa etmişlerdir. Bu su
re-tle kadronun gelmesi üzerine liman 
umum müdürlüğünden ayrılanların a
dedı otuz kadardır. 

Raufi Manyaslıgil }imanda yapıla
cak isiahattan büyük bir kısmının pro
jelerini kabul ettirerek getirmiştir. 

Buna göre liman idaresi Kuruçeş
me kömür deposu sahasında vapurla
ra kömür alıp verme işini kolaylaştır
mak için tesisat yapacak Galata rıhtı
mını genişletecektir. 

Liman Umum Müdürlüğünün De
niz rrhtım hanına nakli işi henüz ta
mamlanmamıştır. Yalnız gümrük ida
Tesi ile muamelata yakından alakadıu 
olan bazı servisler alelacele Deniz ha
nında faaliyete geçmiştir. Bu suretle 
eshabı mesalihin muamelatta görecek
leri müşkülatın önüne geçilmiştir. 

Yeni idhalat 
Rejimi dün başladı 

Belediye, Sütlüce ile Eyüp arasında 
eski Unkapanı köprüsünün sağlam alt-
sarnından bir köprü yapılması ıçın 
Beyoğlu kaymakamlığının yaptığı tek
lifi incelemektedir. Tetkikatın müsbet 

bir neticeye varması ümit olunmakta
dır. Eğer ilk tetkikler iyi netice verir• 
se yeni köprünün inşasına başlanqıcak
tır. Fakat şimdilik bu hususta bir ka
rar mevcut değildir. 

Içki aleghdarları 
Kongresi 

Yakalanan kumarbazlar Islam, 
Hamza, Ahmet, lshak, Ali, Haşim, 
Aram, Moiz, Niyazi, Fehmi, Ali, Ha..
san, Abdi, Ahmet, Kemal, Cemal, 
Hüsameddin, Marika, Zahariya, Kir
yako, Koço, Şükrü ve Halildir. 

İplik buhranı 
Devam ediyor 

Ycşılay Cemiyeti 16 inci kongrcs.ni Iplik idhali işi etrafında yapılan 
akdetmıştir. Kongre başlayınca ölen tetkikler devam etmektedir. 
Yeşilay azalarının hatıralarını taziz 14 n umaraya kadar olan ipiikierin 
için bir dakikalık sükutu müteakıp bir idhalini inhisar idaresi yapacak o nu
yıllık mesai raporu okunmuştur. Kon- maradan yukarısını tüccarlar Veka
grede Safiye Hüseyin ile Doktor İbra- Jetten alacaktan müsaadeden sonra 

6 İkinci kanun Çarşamba 
akşamı 

M E L E K Slnemaa•nda 

Münlr Nurettin 
VE ARKADAŞ LARI 
Beşiktaş Kızılay menlaatıne 

K O N S E R vereceklerdir. Bu 
konsere Konservatm arın icra 
yetl de iştirak edecekt.r. 

Yerler numarahd1r. 

K n dıkö~ S Greyyada _ _....._.....-:ır::r.T::r-.. 

Halk O pereli 
Pazarlesi akşamı 

saat 21 de 
zozo 

DALMAS'ın 
iştiraki~e 

PiPiÇA 
him Zati tebligatta bulunmuşlarclır. idhal edeceklerdir. 
Bundan sonra teklifler bahsine geçil- Yalnız bu şekilde idhal edilen ip- Sarhoş kadın mahkOm oldu 
miş ve çocuk neşriyatmın, içki aleyhi- likler bugünkü piyasadan daha paha- jozefin isminde bir kadın dün ak-
ne risnlc, broşürler neşredilm~sinin art lıya mal olacaktır. Onun için Vekale- şam Asmalımescidde Alman biraha-
tınlması teklif edilmiştir. t' .. ''k · · b' d h · d' nes:inde bira içerek sarhoş olmuş ve so-ın gumru resmını ıraz a a ın ıre- -
. D~ha sonra idar~ ~eyeti seçi~in~ ge 1 ceği umulmaktadır. kakta bağırıp çağırdığı için polis Ya-

çılmış v: yapılan ıntıhabat netıces•nde 1 Henüz idhal işine geçilmemiş bu- şar tarafından karakola götürülmek is
başkanlıga Mazhar qsman, asbaşkanlı- ) d ~ d . d k' . l'k b h t 1·ş fakat polisin bu teklifine mü-. s f H" · Ib h' Ö t G un ugun an pıyasa a ı ıp ı u ranı enm 
ga a ıye ~~eyın, ra. ım ~e ' .. e- devam etmektedir. lnhisar idaresinin manaat etmiştir. Polis, sarhoş kadını 
nel Sekreterlıge Fahrettın Kerım, Ge- . l'k 'dh I ~ k lk .. . karakola götürmü!'t fakat kadın orada 
nel Sekreter muavinliğine Fhmi Atanç, ıp 1 ı a etmege a ışması uzerıne . . ~ . .. . 

• .. . fabrikalar 14 numaradan aşağı iplik Mustafa ısmındekı polıse kufretmış-
Yeni idhaJat rejimi dünden itiba- veznedarlıga H useyın ve azalıklara da · ı· d f · ı d' p t · Jcra kılman muhakeme neticesinde 

G ı G ı . Ferı't V 'h' ·ı ıma ın en sar ınazar etmış er ır. era- ır. 

so u UN 
Yılbaşı ıçın alıkonulan 

25 ARANYOS-Y RAJKO 
Çocuk Çingene orkestracıı 

Bugün Saat 17 de 
Taksim :le 

A Si 
Tepebaşında 

G 
Salonlarında bUtUn progranı ile 

birlikte son mntinelerini verecektir. 

Çarş1daki mahallebici yıkt1r1lacak 
Beyazıt ile Mahmutpaşa arasını 

bağlayan ve gelip geçeni pek çok olan 
Kapalı çarşıdaki yolun tam ortasında 
bulunan ve hiç bir tarihi kıymeti ol· 
mıyan mahallebici dükkanının yıktı· 

rılması ve bu suretle yolun genişletil· 
mesi Eminönü kaymakamlığından tek 

lif olunmuştur. Belediye tetkikat yap
tırmaktadır. 

·- -.ı- e l~l 1 ..... .,._ *!IIUI ... .-

t tb'k k" gı' mı'ştı'r Bu hu enera . a ıp, ve ecı ı seçı · J f' ., .. h 25 1. ren a ı mev un e r . - m işlerdir. kendeciler kendilerine iplik verecek oze ınah.ık~un da~l se. . ıra para ceza-
austa alakadar gümrük memurlarına kimse bulamadıklarından dokumacı- sına m um e ı mıştır. s p t 
lazımgelen maiCımat verilmiştir. Komünistlik tahrikatı suçlularınm lar kooperati.fine yeniden müracant e- OD os a 

Gümrükler Başmüdür)ü:;.t: de dün- derek vaziyetlerinin çok müııkülleşti- Iş bürosunun mesaisi ı- ----
!;U SO gularl T Yevmi, sıyasi, Havadts ve Halk gazetesı 

denberi toplu bir halde Çinili rıhtım r ğini anlatmışlardır. Bu ay sonuna ka- Istanbul Iş Bürosu gelecek hafta-ı .. 
hanında faaliyete geçmiş bulunmakta- Komünistlik tahrikfıtl.. yapmaktan dar iplik getirilemiyeceği tahmin edil- dan itibaren Sanayi ve ticaret mües- Yerebatan, ç-;;alç~e sokak, 25. 
dır. Istanbul ve Galata gümrük mü- suçlu olarak tevkif edilmiş olan 13 ki- diğinden dokumacı, trikotajcı ve top- seselerine beyannameler göndererek 1 İ STANBUL 
dürlükleri tevhit edilmiş "fe tek bir şi dün 7 inci istintak dairesine veril- tancıların yeniden alakadar makamla- çalıştırdıkları işçilerin adedini istiye-' 
gümrük müdürlüğü adı al•ında Cala- mişlerdir. 1stintak hakimi evrakı ta- ra müracaat edecekleri .öylenmekte- cektir. Faaliyete ilk iş olarak bu su-l 
tada faaliyete geçmiş bulunduğundan mamen tetkik edemediği için tevkifha- dir. retle geçilecek, bundan sonra diğer iş-
malları Sirkecideki anbara gelen tüc- neden adliyeye getirilmiş olan 13 suç- ]erin tatbikatma başlanacaktır. ~ 

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

carlar da muamelelerini Calatada gör- lunun sorguya çekilmesine imkan ha- Eyüp kazasına bağlanan köyler Büroya kiralanan Dördüncü vakıf. 
düreceklerdir. Yeni şeldl, eshabı mesa- sıl olamamıştır. Suçlularm pazartesi Eyüp kaymakamlığının çevresine, hamndaki daire kafi görülmediğinden 

ABONE FIATLARI 
~1 6 

lihin işlerini kolaylaştırmış olmakta- .. .. k'l w. 1 1 kt B 1 k 1 ki ba<.ıka bir tarafta yer aranacaktır. gunu sorguya çe ı ecegı an aşı ma a- eyoğ u ve Fatih kayma am ı arı aı- • 
dır. dır. nırlarında bulunan bazı köyler alın-

Sene Ay 
Kr. 

3 
Ay 
Kr. 

1 
Ay 
Kr. 

Bir küfe portakal çalmanın 
cezas1 

Meyvahoşta bir küfe portakal ça
lan Ihrahim 4 üncü asliye ceza ~ke
mesinde 4 ay 15 gün hapse ve 75 lira 
para cezasına mahkum olmuştur. 

Kadiköyünün imar piAm 
Belediye imar planı tatbikatından 

olmak üzere Moda, Ka lam ış, Fen er -
bahçe ve havalisinin cadde ve sokak
larına ait istikamet haritaları tanzim 
olunmuştur. 

Burada da yapı ve yollar kanunu -
nun ahkamı umumiyesi dairesinde mu 
arnele olunarak icap ettiği takdirde is 
timinkler yapılacaktır. Kadıköy ve ha 
valisinin, son senelerdeki inkişafı na 
zarı dikkate alınması hasebile bu ha-

Bir adam beygirini kurtarırken 
kendi yaralandi 

Üsküdarda oturan arahacı Yusuf 
arahasile iskeleye gelirken sıraba bey-

girinin birdenbire ayakları kayarak 
yere düşeceği sırada arabanın öne e
ğilmesinden müvazenesini kaybeden 

Yusuf düşerek beygirin altında kal
mış sol ayağı kırılmış ve ağır surette 
yaralanmış, Nümune hastanesine kal
dırılmıştır. 

Belediyenin istediği vakıflar 
Evkaftan belediyeye devri icap e -

den su ve avarız vakıfları hasılatı ile 
belediyeıJin hu husustaki metalibatı
nın neye müstenit bulunduğu tetkik 
olunmaktadır. 

valide bulunan vasi arazinin tarla if- Bu hususta tanzim olunan raporlar 
razı kaidesine tevfikan kadastrosunun Ankaraya gönderilecek ve belediyenin 
yapılmasına da mıntaka kadastro mü- üzerinde hak iddia ettiği vakıflar ha -

dürlüğünce- başlanmı~tır. lfraz mua - sılatının, şeraiti vakfİyelerine naza • 
melesi bitirilmiş, arazi üzerinde hele- ran, ciheti aidiyetine dair evkaf ida
diyece inş.<ıata müsaade olunmakta -ı resinin noktai nazarı kat'i surette tes 
dır. bit ooi.ecektir. 

Küçük aberler--
ftluallimler ı·ardım Sandıığı Konıresi ı Ticaret Oda \'e Borsasında 1\fesiii Saati 
Muallimlcr yardım sandığı hey'etı umu- Ticaret Odası idare hey'etl dün sabah 

mlyesı du n saat 14,5 da ün hersite konferans topl:mmış, zahlre borsasının kadrosunu göz· 
salonunda toplanarak }ıllık kongrelerini ak· den ı;eçirmlştJr. Ticaret odB.Sll'lda ve Borsada 
detmi lcrdlr. sabah saat onda başlayan mesiH vakti do-

Kon f'rve Fabrikası İçin Tefkikat kuza indlrllml$, bu suretle hergün blr saat 
İktısa~ VekMet.i Istnnould:ı açılacak olau tlnluı. fa7Ja çnlı!~ılmnsı kabul edilmiştir. 

konscrve !abrikası için T:lcareı Odasına tct-
kik::ıt yno:.lmasını blldlrmı tir. Oda balık pılması etrafında ıetklkat yapacak, aliıka

konservesl Lşile beraber et kon erves1 de ya-' dnrlarla &:OI'U§erelt bir rapor haurlayacaktır. 

Kr. 

mıştır: Tamir edilen caddeler 
Fatih kaymakamlığından Küçük Sirkeci civarında Hocapa~a ve E,.. 

köy ve Alibey köyü, Beyoğlu kayma- büssuud sokaklarının tamirine başlan
kamlığından da Kemerburgaz, Akpı- mıştır. Kaldırımları hayli bozulmuş o
nar, Çiftalan, Cebeci, Ovayeri, lhsani- lan ve yer yer çamur ve su birikintile
ye, Kısır mandıra, Pirinççi, Pettahor ri görülen bu caddelerin biran evvel 
ve Ağaçlı köyleri Eyüp kazasına bağ- tamir edilmesi temenni olunmuştu. 
lanmıştır. Belediye dün bu caddelerin tamirine 

TÜRKİYE HOO 750 400 150 
yUNANİSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBİ 27001 100 4ı 800 300 

Yeni ufak paralar 
On paralık ufak paraların bronz o

larak basılmasından Mrfınazar edil
miştir. Yeni on paralıkların da nikel o
larak dar bı kararlaştırılmıştır. 
__.,_ . -· ·=--·-·..... . .e•·-----

1\~nDul Bflrdııım 

Sthir1i'~afı.osu 

111111111111 

Şehir l'tyatrosu 
1 epebaşı 

dram ~ıs nı ında 
3-1-9.17 

gllndoz saat 15.30da, 
akşam saat 20.30 da 

SORTOK -IL lll 
Fnmsız tiyalro.:~u 
Operet kı-. ında 

gtlndOz saat 15.30da, 
akşam sant :..0,30 eta 

llllll 
L E Y L A ve M E C N U H 

başlamıştır. 

r-··,;;~ .· .. ~~J;a·t··ıı -
Varlık - Bu fikir, san'at ve edebiyat mec· 

muasının 83 üncü sayısı makale, hik!lye, ve 

'Urlerle çıkmıştır. 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

.. ... ..... 

Gelen evrak geri verilmez. 
llanlmdan me•~uliyet alınmaz. 

Cevap için mektuplara 1 O kuruşluk 
Pul ilavesi lazımdır. 

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

-··--··------~-----------------

Liseler Satınalma Komisyonundan: 
Komisyonumuza bağlı on yedi lise ve ortaokula (27450) kilo mangal 

kömürü i tum ı taahhüt eden Yenikapı iskele meydanı 6 - 7 - 8 nurnarada 
odun taeiri Fikri ve vekili Ihrahim taahhüdünü ifa etmediğinden mukave
lesi fesh edilerek nam ve hesabına açık eksittmeye konmuttur. 

Muhammen bedeli 1098 lira olup ilk teminat 82 lira 35 kuruttur. Ek· 
siltme 4/1/937 pazartesi günü aaat lS de Istanbul Liaeler Muhaaebecili • 
ğinde toplanan koroilyonda yapılacaktır. Bu ite girecekler Ticaret odasının 
veaika ve teminat makbuzlarile belli gün ve saatte eksiilmeye ael .. 
meleri ilan olunur. (3661) 

Bıı gOzel, en neşe .. ı lll 
en zevkli Fransız 

filmi iki saat gOl· 

-------.----~~ 
COŞKUNLAR BARI ~~~~~.d-~h~n~~, 

rnek ve ~lenmek HENRY 
için 

na gidelim... Burada bulunanlar: 
GARA T - MIREI LE - PERRY - PlZELLA 

MONİQUE ROLLAND 

EKLER JURNAL Buıüu 
saat 11 de teıızilatlı 

matine 

LOREL HARDi • ÇOCUK HlRSlZLARI 
TORvçE SOZLO FILIMLERIN EN GÜZELI - 1 O kasa m h k· kahkaba şaheseri 



SON POST~ 
t:::: 

EM E ET HABE LERi ı 

ed es 
• 

ki Bigada heyecanlı 
bir domuz avı 

ı ·ı 
v e ekt 
ek ··ze e 

Su ~r?jesini vekalet yaptırdı, belediye de elektrik 
ışınde müteahhitle uyuştu. Bu yıl kazanın 

pamuk rekoltesi de iyidir. 

Bir domuz avcıların birini 
albna aldı, ısırdı ve dereye 

yuvarladı 

Osmaniy (H O maniyeden bir görünü 
e usust) D.. · 1 ld ğu h ~erine serp"lın· - uz ova ü - merkezlik yapmış o u alde sonra-

rasında pe~ h~~ r;t:aı bahçeleri a- dan ber nedense gene kaza haline if· 
güzel Gsmaniye on s anzara arzeden rağ olunmuştur. 

.. eneye yakın bir 
muddet Cebelülbereket vilfıyeti Kasaba merkezinin ntifusu !800 dür. 
.... · ne Kırk iki köyüle birlikte nüfusu yirmi 

lman argenzden dört Hini bulur. Köyleri dağ v; ov~da 
olmak üzere iki kısundır. Dagdakıler 

Biga (Hususi) - İpkniye kByü civa· 
nnda muhtelif köylerden SO avcmın 
iştirakile büyük bir sürek avı tertip 
edılmiştir. Tam üç gün devam eden 
bu avda 12 domuz, 2 karaca, 3 çakal, 
15 ten fazla da tavşan öldürülmüşt;.ir. 
Domuzların kuyruklan biikUmete 

teslim edilm~, etleri de İstanbula gö
türülüp satılmıştır. Av esnasında hafif 
yaralı azgın bir domuz, canhavlile bu 
avcılardan Ahmet oğlu Mahmudu 
altına alarak kalçasından ısırmak su· 
retile yaralamıştır. Erkek olmıyan ve 
azı dişleri bulunınıyan domuz Mahmu
du ısırdığı sırada dereye de yuvarla • 
mışhr. Mahmudun yarası tehlikeli 
değildir. Domuz, bilalıara avcılardan 
Muharrem isminde biri tarafından 
öldürülmüştür. 

Bir kaç torba da keklik avlamıya 
muvaffak olan avcılar, gelecek hafta 
da Bekirli köyü onnanlannı taraya • 
caklar ve yeni ekilen baklalara musal· 
lat olan o havali domuzlannın da kö
küne kibrit suyu dökmiye çalışacak
lardır. 60 O O kz.[o[u k ~aç, ovadakiler, ç~_:ova vaziye -

' tındedir. Ancak yedi koyde mektep Portak l 1 l vardır. Yollar bozuktur. Telefon teş- Bigada bir kadın kazaya uğradi 
Q Q zgor ar kilatı yoktur. iktısaden sönük halde • B. a (Hususi) - Metııik kilisenin 

Payas (Hu usi) _ Kıbrıt sevkiya _ elirler. yanından geçmekte olan eski karakol 
~nda t ;k k tta bulunan mufettiş Bay Osmaniye kaza merkezi kaymal~am kumandanı Ahmedin karısı Raziyenin 
et~ı~pt aya a gelmiş, iskeleyi tetkik Celhli.n çalışmalarile terakkiye başla- ayağı burkulmuş, müvazenesini kay • 

en onra bıl'umum k ·ı .. h. d bederek yere yuvarlanmıştır. 
k'br tl · p . şar a aı mıştır. Şehirde esasen mu ım ene -
nak:Cd~: ayas ıskelesi vasıtasile bilecek bir ihraç maddesi yoktur. Yal· 
söyle ı. c nın çok karlı olduğunu nız son senelerde pamukçuluğa fazla 
ği n. :ı~· ve. b~ suretle rapor verece . önem verilmiş, ikisi şehirde birisi 

Bu esnada mezburenin başı, kilise· 
kapısındaki menner sütuna şiddet1e 
çarpmış ve kendisinin ölümüne sebe
biyet vermi§tir. İ keıl d rm t r. Toprakkale istasyonunda olmak üzere 

sul~t .;_ .. e aç~kta bulunan bütün malı· üç çırçır fabrıkası kurulmu§tur. 936 
d y o Mehmet Pa§a zamanın· pamuk rekoltesi iki milyon kilodur. Nevşehirde zahire bollugu 
k nu:ı o n ce ım kervansaraya Amerikan fıstığı da külliyetle yeUş- Nevşehir (l~~s~si) - ~800 .nüfus-
b kılın m ~ta:ı~. suretle açıkta mal mektedir. Dağlardaki zeytin ağaçtan lu Kaymaklı koyu Nevşehıre nısbeten 

Bır Alın k . aşılansa Osmaniye çok mühim bir ser- yüksek olduğundan ekinleri geç kema-
la ma net c ı ~ etıle yapılan bir an- vet kaynağına sahip bulunacakt:r. le ermektedir. Bu yıl ekin pek çok ol-

Sayfa s 

• • 
ııyor Urfa • 

ı mar e 
---------------------

Hükumet konağı Ortamektebe tahsis edilecek, 
Kehriz suyu demir borulardan ve terşih 

havuzlarından keçirifecek 

Urlada yeni ya pılan asfalt yol 

Urfa (Husust) - Şehirde §imdiye 
kadar bir plarua hareket edilmediği 
için y-eni vali Atıf Ulusoğlu ilk iş ola· 
rak ~ehir haritasının aldınlmasına te· 
şebbüs etmiştir. Harita işi bittikten son· 
ra şehir plaıımm tanzimine başlanacak
tır. Vililyet merkezinin yeni bir şehir 
in§asına müsait olan §imal mm\akasına 
doğru genişliyeceği ve orada yeni bir 
şehir vücude getirtleceği umulmakta· 
dır. Bir taraftan şehir planına doğru 
yürünürken diğer taraftan acil iki te
şebbüs üzerinde çalışılmaktadır. Bun· 
lardan biri yersiz kalan ortaokul istik
balde lise de olmıya elverişli bir bina
ya mazhar etmek için şimdiki hüku -
met binasını ortaokula tahsisi ve ida
rei hususiyeye ait yanık yah okulunun
da hükümet binası olmak üzere hazir· 
lanmasıdır. Diğer iş de memleketin su 
işidir. Şehir maddeten su bolluğuna 
mazhar olmakla beraber fenncn temiz 
bir içme suyu yoktur. Şehre gelen Keh
riz suyunu fenni bir şekilde borularla 
terşih havuzlanna getirerek şclırin 
içilebilecek bir suya kavuşturulması 
üzerinde eıhemmiyetle uğraşılmaktadır. 
Bu iş belediyeler bankasından yapıla-

Raşit Demirtaş mülkiye 
mUfeHişi oldu 

Edirne {Hususi) - Terfian mülkiye 
müfettişliğine tayin edilen Traky3 u -
mumi müfetti.şliği yazı işleri müdürü 
Raşit Demirtaş Ankaraya hareket ct· 
miştir. 

cak bir istikrazla başarılacaktır. Şeh 
rin sıhht vaziyeti hakkında gerek ida· 
rei hususiye ve gerekse belediye bakı 
mından esaslı tedbirler almak için be~ 
yıllık bir program tesbit edilmişitir. 
Şehri çember gibi ihata eden eski m~ 
zarlıklardan ikisi muvakkaten ölü 
gömmiye tahsis edilmiş ve diğerlerinın 
de arsa haline kalbi ve buralarda şehir 
yeşillikleri tesisi mukarrer bulunmuş
tur. Zirai ve baytari noktadan da beş 
senelik programlar tesbit edilm~tir. 

Şehrin yanıbaşına halka asri ziraat 
yollarını gösterecek bir nümune çiftliği 
tesis edilecektir. 

Nafia Vekaletinin yüksek bir yardım 
eseri olarak Urfa - Siverek arasındaki 
Hacı Kamil köprüsü yeniden beton -
arıne olarak yaptırılmaktadır. Halkevj 
faaliyetini genişletmıye baş)amıstır. 
Bir de spor mıntaka birliği kurulmu§· 
tur. Bu yılki mahsul farelerio b:ra7 
tahribatta bulunmalarma rağme..'1 çok 
iyi olmu§tur. Yer yer başarat ile şid· 
detli mücadeleler yapılmaktadır. Vi ~ 
layetin asayişi de çok iyidir. )3u yıl be. 
ledıye 'bir gazino ve bunun altmda 
nümune olacak dükkanlar yaptıracak• 

Geyvede bir yangm . 

40 60 bın k n e Almanya - yenidf'n M b "lik t "k" Id h b ·· d h · h I caktır ro-ft#o lo arasında portakal ala- eyva ve sc zecı e ı ı yı ır e em· muş, u yuz en epsı arman yapı a· 
. .....~enle d miyet almıştır. Bu sene beş mil)fon ka- mamış, mahsul üzeri örtülerek har -

bundan b r e alman portakal d tak 1 .h d·ı •. 

da 
a§kadır. Şu vaziyet kaMıısın· ar por a 1 raç e 1 eccgı umuluyor. man yapılması gelecek seneye bırakıl· 

Raşit Demirtaş Bergama, Dikili, 
Fethiye kaymakamlıklarında bulun -
duğu müddet içinde kendisini herkese 
sevdirmiş muktcdir idarecilcrimizdcn
dir. 

Geyve (Hususi) - Camiikebir 
mahallesinde şube reisi Kazımın evin· 
den yangın çıkmıştır. Üst kattan yan
roağa başlayan ev belediyenin itfaiye 
teşkilatı olmadığından halkın elbirliği· 
le çalışmaları sayesinde etrafa siraye
tine meydan verilmeden fakat ev ta
mamen yandiktan sonra söndürülmüş-
tür. Yangının zühuruna sebep yan
makta olan soba borusunun yerinder 
çıkmasıdır. 

portakul p· .. ·: Halkta portakalcılığa karşı heves u • t 
Jecektir. ıyasası fevkalade yükse· yanmıştır. Bahçe adedi her sene bıraz mış ır. 

Yeni hA u l . ayıt fa b riliası 
ç.ın makineler 
Sıpariş edildl 
1 . 
Zinıt, ( Hus .. M h b' . . den) _ 1 . ~~ı u a ırımız -

li ka~ zmıt valısı ile görüştüm. Va 
d gıt fabrikasının hiç fasıla verme 

en nıunta · 1 Yen· k". zaman ış ernekte olduğunu, 
y ~ agıt ve Selüloz fabrikaları için 
enı makineler . . d'ld"v. . 1 nı· .. sıparış e ı ıgını, z -
· ıt nıustahsillerile Istanbul hal idare 

sı arasındaki k .... k "h "I" fl d ne b' uçu ı tı a arın osta· 
oldu~r sure.~te h~lledileceğinden emin 

gunu soylemıştir. 

daha çoğalmaktadır. Manisada Y1lbaş1 baloso 
Şehir içindeki yollar ve istasyon cad· Manisa (Husust) - Yılbaşı müna· 

desi düzgündür. Su tesisatma ait pro - sebetile Kızılay kurumu menfaatine 
jeyi Vekalet yaptımuş ve beledi) e verilen balo çok mükemmel olmuş ve 
elektrik tesisatı için müteahhitle an- davetliler sabaha kadar samimi bir 
laşmıştır. hava içinde eğlenmişlerdir. 

Amasyada bir taş ocag1 bulundu 
Edirnede derin bir sempati uyandı· 

ran Raşit şerefine bir veda ziyafcti 
verilmiştir. ---------
8
. d k"" k"" kl . ""Id Id Amasya (Hususi) - Şehre iki ki· lga a oy ope ert o UrU u lometTe mesafede bir taş ocağı keşfe-
Biga {Hususi) - Köylerde mevcut dilmiştir. Bu ocaktan milyonlarca 

sahips~ ~öpekler, hü~e~i~. ~~r.~le parke çıkarıla'bilecek, Amasyanın bü· 
bu ay. ıçınde ~en. o!duru~~ştur. tü n sokakları parke ile döşendikten 
Bayı Zeynelin çarşı ıçındeki dü.kka- sonra civar kaznlara da parke sevkedi· 

nında arama yapılmış, 90 kilo barut tdbilecektir 
bulunmuştur. 5 kilodan fazla bulun • w. • • 

durması yasak olduğu için bu barutlar Bu ocagın keş!ınden e:ve~ ~O bın 
müsadere edilmiştir. kadar parke taşı ıhale edılmıştıı. Bu 

taşların Çükürbükten getirilmesi te-

Manisada posta müdiirlügü min edilmiştir. Taş ocağını vali Talat 
Öncel bizzat bulmuştur. Manisa (Hususi) - Bir müddetten

beri münhal bulunan ·posta ve telgraf 

ani sa da so""g u klar merkez müdürlüğüne tayin edilen Gebzede göçmen evleri inşaati 
Mani a (H • . İzmir mıntaka müfettişi Ziya Artuç Geb .. 

ço't v"l" u;rusı) -Anadolunun bır buraya gelerek yeni vazifesine başla· ze (Hususı) - Romanyadon 
da so~:ı:~e~~~~e olduğu gıbi burada Gaziantep belediye bandosu mıştır. ~~ıbe.dilen göçbme1nıer1in isk8a0n edilmesi 
nıekted u un şiddetile devam et- Bütün postanenin bulunduğu bina ıçın ınşasına aş anı an evin mü· 
yukarı ır~raret sıfırın altında 2 den Gaziantep (Hususi) - Belediye mu ntazam bir bando teşkil etmiştir. Daha ı dar olduğu iç·n sığışılamamaktadır. him bir kısmı ikmal edilmiştir. Müte· 
örtülüd·~ aınaktadır. Dağlar karla evvel böyle bir teşekkül olmadığı için törenlerde mii§kwat çekiliyordu. Bu- Müsait bir bina teminine çalışılmakta· baki kısımlar da pek yakında .ikmal e· 

~=r=·~~~~~~~~~~~n=u~nGt:e:~zsi:~~~=k~y=ezri_ncd_e=bc~~iş~y~a~p~ı=~~ş~tı=r~. ~~~~~~~~~~~~~=d=ır=·~~~~~~~~~~~~~ dile~kti~ ~lerin inşa~nı büyük b~ 

~ Baıt gazeteae -cu· navaası var 
a~ıziın 

- .Kadıköy ve civarındaki cam 
ağaçlarını tırtıllar sarmışlar.. Şiindi 
mücadeleye başlanıyormll§. 

Hasan Bey - Böyle bir mücade
leye ne lüzum var .. 

- Niye Hasan Bey? .. 

- Noelden sonrcı. bu saydığın yer· 
lerde dik i lı çam kaldı mı?. 

itina ile kontrol eden kaza kaymaka· 
mını halk takdir etmekte ve göçmen 
evlerinin yapıldığı sokağa Osmart Nu· 

Afyon - Antalya maçi 
Afyon (Hususi) - Afyon Kocate

pe sporcuları Antal)•aya gitmiş ve Ak· 
deniz spor kulübü ile bir maç yapmış
tır. Bu maçta Kocatepeliler güzel ve 
hakim bir oyun oynamışlar, maçı 1-2 
ka.zanmışlardır. ~an sonra Antalya 
Halkevinde bir çay ziyafeti verilmiştir. 

Manisada muallim tayinleri 
Manisa {Hususi) - Manisa Sakar

ya okulu öğretmenliğine Alcışehir Sa
rıgöl nahiyesi öğretmeni Haydar Ber· 
köz, Sarıgöle de Kırkağaç Bakır köy 
ba~ğretmeni Ragıp Adaş tayin olun• 
muşlardır. 



6 Sayta 

Adana sık sık vukubulan 
feyezan facialarından 

nasıl kurtarılabilir? 
F e!aket günlerinde Ada n ada yapılan müşahedeler 

ve bir su işleri mütehassısının tavsiyeleri 

FTS 

Bir numaralı kro~i 

1 -~.::;:~ütl~uw1 
' 

İki numaralı kroki 

Iki gün evvel Adana muhabirimiz- leketİn uğradığı zarar korkunun pek 
den aldığımız bir telgrafta mütemadi de yersiz olmadığını göstermektedir. 
yağmurlar yüzünden Seyhanın bu sene Adanadan İatanbula döner dön· 
ikinci defa taşmak tehlikesi arzettiğini mez, Seylap facia.sını bütün tafsilatile 
bildiriyordu. yazdım: gazetem Adananın aenelercleıı 

Kanunuevvelin 4 ünde ve beşinde beri ihmal edilen bu işinin biran evvel 
Seyhan taşıp da bütün memleketi ke- düzeltilmesi üzerinde ısrarla durdu. 
dere boğacak şekilde. büyük bir facia- Dün elyevm Sivasta bulunan au it
nın meydana gelmesıne sebep olduğu leri ve betonarme mütehassısı Falih 
zaman ben de Ada n ada idi m. T elgraf Arimandan bir mektup aldık. F alih A
telleri bozulmuş olduğundan felaket riman, Seyhanın niçin taştığını ve bu 
h iç bir tarafa bildirilemiy~rdu. İstan-I felaketin önüne geçmek için ne gibi te
bulda~ gelen tren Pozantıde durmuş- sisat yapılması lazımgeldiğini izah et· 
tu. Dıyarıbekirden gelip fstanbula gi- mektedir. 

SON P;QST A tkincikanun 3 

1 "Son Posta, nın resimli zabıta hiktigeleri 1 

Zengin ihtiyarı kim öldürdü? 

1 Pol Beçer, altmışlık 
bir mütekaitti. Hay-

lı zengin bir adam 
dı. Şehirden epeyce uzak 
ta, k!iir bir evde oturu· 
yordu. Semtinde onu ta· 
nıyan pek azdı. O kadar 
ki, hizmetçisi ondan daha 
fazla tarunıyordu. 

2 Foks evvel.l ihytiyar 
amcasınd~ mektup 

alışma sevindi. Fakat 

mektubu okuyunca bu se 
vincinden eser kalmadı. 
Derhal kardt!lflerl, D~ 
Roberti t.lefonla evine 
çağırdı. 

3 Dik bir sigorta kumpan 
yasmda kltipti. Çalı.ş • 

bn, işinden bqka biıley 

d~ btr gençtl 

Foks ile telefonla gö~ün· 

4 Robert ise haylaz bir gençti. 
Piyes muharrirliğine özeni-

yor, fakat muvaffak olamıyordu. 

Daima kardeşlerinin kesesindeB 

geçinirdi. O akşam Foksun ev5ne 

ce derbal geleeelini bildir piince, onu Dikle birlikte mektu-o" 

eti. ~u okurken buldu. 

elecek .~~.~n posta da Adanada bekliyor- Bu mektup beni tekrar bu bahsi aç- ' 
du. Butun ovayı su kaplamış, biz de maya sevketti. Mektubu aynen nakle-
Adanada rnahsur kalmıştı k. diyorum: 

Bir haftdanberi durup dinlenme- aBen Adanada iken, Seyhan ırmağı 
den boşanan yağmur insanı endişelen· nın bir kaç saat zarfında 4 00 m. ka
diriyordu. dar yükseldiğini gördüm. s'onra Cey

Bu halden kime şikayet ettimse, ha· hana gittim. Istisnai bir feyezan olma-
na şu hikayeyi anlattı: dığı halde su idaresinin ölçeğinin ya-

Vaktile yabancının biri Adanaya rım metre su altında ( 1) bulunduğunu 
g~lmiş~ ı_nev~im börle kış mı~ o da be- Ceyhan · fen memuru ile beraber gör· 
nım gıbı yagmurlara tutulmuş ... Ve dük. 
benim gibi Seyhanın taşmasını gör- Döküntüler sayesinde ırmakların 
~~ş ... Fakat tren yolları bozulmadığı yatakları da yükselmektedir. Kurulan 
ıçın kaçmak fırsatını da bulmu, ... A· ölçekler ve yapılan bendler bir za• 
radan seneler geçmiş bir gün Adanayı mandan sonra yetmiyecek. Istisnai bir 
sel altında terkeden adamca- feyezan karşısında belki Adananın 
ğızın tekrar ışı düşmüş ve A- bendieri yetmez. Irmağın bir yılda kaç 
danaya gelmiş.. Ziyareti ge- metre mik'abı döküntü getirdiği taba· 
ne kanunlara tesadüf etmiş ve gene nının senevi yüksekliğini tetkik etmek 
yağmur yağıyormuş. lstasyona çıkar de su idaresinin vazifesidir.» dedim. 
çıkmaz: Bu kadarla kalmayıp Fransız işga-

- Hey Allahım hey demiş .... Rah- li zamanından beri Adana belediye· 
metini on beş senedenberi hala kesme· sinde tatbik edilmekte olan «müstak
din mi~ bel plan)) ın muvafık eser olmadığını 

Ve işini gücünü görmeden tekrar da söyledim. 
trene binerek savuşup gitmiş... Şimdi Adana felaketinin sebepleri· 

Ad Jf. ni göstereceğim. Adananın garptan 
.. ana.nın yağmuru bol bir memle- şarka alınan profili şöyledir: 

ket koşe~ı ~lma.sınd.an dola~ uyduru- [Bir numaralı krokiye bakınız] 
lan bu hıkayenın bır tek dogru tarafı Yani Karşıyakada bulunan •ed te· 
vardır: O da Adana yağmurunun bil- hir tarafındakinden daha alçaktır. 
~assa alışık olmıyanları çok korkuttu- Kurak zamanda ırmak seviyesi alç.alır. 
gudur. ~ (AS) OS orta seviyesini, AAS senede 

Bu yagmurlar, her defasında Seyha- bir kaç defa vukubulan adi aşma sevi-
ın azdırıp, köpürtüp taşırdıkça mem- (Devamı 8 inci sayfada) 

. CÖNÜL iSLERi 
Çürük temel 
tlzerine kurulmuş 
Bir yuva 
Samatyadan bir mektup, altında 

cÜmitsiz• diye bir imza, söylediği de 
fU: 

Hain bir kocam · var, çok niağrur, 
çok hotbin, herkesin yanında beni 
tahkir eder, cevap vermeye teşebbüs 
etsem beni dövmeye kalkar, fazla 
olarak gözü de daima çapkınlıkta, 
yaşının epeyce geçmiş olmasına rağ
men . 

Yıllardanberi evliyiz, çocuğumuz 
da yok, evi benimseyemedim gitti, 
ne yapacağımı bilmiyorum.• 

* Bu okuyucuma her hadisenin mut-
laka bir sebebi olduğunu hatırlatmak 
isterim. 

Adam bu vaziyeti ne vakit ve ne 
münasebetle almıştır, Ve o zam!m 
tekerrürünün önüne geçmiye neden 

teşebbüs edilmemiştir, hüküm ver· 
~k için bilinmesi lazimdir. Fakat 
her ne olursa olsun bana mesele gö
nül işlerinin çerçevesi dışına çıkmış 
gibi görünmektedir. 

• • • 
Afyonda oturan cMo. Oı. adında 

bir erkek okuyucum diyor ki: 
c Dört senedir bir kızı seviyorum. 

Sevdiğim kız benden 6 yaş büyük, 
bu itibarla bu a~kın makul bir neti
ceye bağlananuyacağını da bilivo • 
rum. Fakat buna rağmen kadı~dan 
vazgeç~kliğim mümkün değil, ge
celerim hep kapus içinde geçiyor. 
Bana bir akıl veriniz. • 

* Bu okuyucum benden akıl alnuya 
muhtaç değildir. Kendisinin dü~ün
miye başlamış olduğunu görüyorum, 
ı\akiKati de görmüştür. Gecel~i biT 
aspirin alırsa sinirlerine süld1n ge· 
leceğinden hiç §Üphem yok. 

TEYZE 

5 Amca mektubunda mirasun 
kendilerine bırakmaktan vaz· 

6 Ertesi gece, Mister Beçer şöminen.tn ya·· 
nında otururken, kapının çalındığmı 

7 Gelen · ziyaretçi, yeğen 
lerinden biri idi. Deli 

kanlı, bütün gayretini, ta-. 
likatinl kullanarak, ihtiyar 
amcayı, servetini gene ken 
disine ve karde~lerine bı· 
rakması için zorladı. 

geçti~ni, bir misyoner ~killtma 
terkedeceğini bildiriyordu. ~nç • 

ler buna amcalArını kandırarak ml 

ni olmayı kararlaştırdılar. 

thıydu. Hi.mıetçi evde olmadı~dan, fÖyle ra 

hatça ~diii ocajın yanından kalktı, ka· 

pıyı açtı vre misafiri bizzat kendiai karfılaya· 

rak içeriye aldı. 

8 lWbuki Mister Beçer Nuh diyor, pe,
gamber demiyordu. Nihayet kestirip at

tı: eKendini boşuna yoruyorsun. Sabaha ka• 
dar aöylesen beni fikrimden caydıramazaınl:t 

ll Ertesi &abah vak'a mahalline ilk gelen 
zabıta memuru ifi.nin ehli bir polia mü 

fettişi idi. Cesedi muayene etti. Bütün etJayı 
gö7Jden geçirdi. Odayı tetkik etti Parmak iz· 
leri dikkatle silinmişti. 

9 Miater Beçer, bU 
IÖZlerile büyük bir 

·gaflet eseri gösterm.it oL 
Misafir ele nihayet bi'1' 
Insandı. Alabiyetine bl· 
kim olamadı. Evvell aiır 
bir billth- vazoyu kapU<-
Iı gibi • 

1 Q Arkadan ihtiyarın kafasına in· 
dirdi, bu darbe MisterBeçeri ye 

re yıkmaya kifayet etti. Mister Beçer 
Y&Siyetnamesini henüz değiştirmemiş 
olduğunu açıkça söylemekle pek bü• 
J;'\t bir bati ifleırilijti. 

12Bununla beraber, bir 13 Ortada hizmetçi kadından ma· 
mücadelenin vuku ada sorguya çekilecek canlı bir 

buldulunu ıösteren aarih phit yoktu. O da hAdise esnasında ev· 
deliller vardı. Bir masa. de bulunmamıştı. Yalnız kendisini ye 
Cievrilınişti. Ve yerde bir ğenlerinin ziyaret edebileceğini, efen· 
g{in evvelki bir gazete vsr disinin evine onlardan başka kimseyi 
dı. aldığını görmediğini söyledi. 

Poli• haliye•i, yeienlerın iiçiinü de ayrı ayrı dinledi. Eline daha ille dalıilıalarda levicalade ehemmi• 
yetli bir ipucıı tGye•inde, delilcanlılardan iki•ini bir tarala bualıaralr, halıiki mücrimi balabilme/ı 

imkcinını elde etti. Bu ipucunu .iz de bulabilir ve halıiki mçluyu meydana çılcarabilininiz. Tecrübe edi· 

ni~ Bulamauan ız 8 inci tGy/ay'l ba lıınısl 



3 Ikincikinun 

Tarihten sayfalar: 

Oburlukt;n ölen Halife 
r------------------~ ~ ~------------------~ 

Balhekim Halileye /azla yememesini tavsiye etmi1ti. Süleyman hid-
detlenerek bağırdı: uNe yapayım, elde değ:l, Allah beni böyle yarat
mıf. Insanın canı birçok feyler ister ve bunları pek kolay bulursa el-

lerini bağlayıp durmaz ya!» 

Yazan: Turan Can 

Milad ı . "lik ın 717 inci senesiydi. Yüz bin re b8.§ım kaldırdı. Yiyeceği elinden a-
~ışı ~rap ordusu İstanbulu kuşatmış lınmış olan aç ibir adam halini bıraktı. 
Ar Şehrın etrafı kan ve ateş içindeydi. Bilakis elinden alman yiyeceği tekrar 

" 
SON P.OSTA · Sayfa 7 

~SPOA;- Bir kadın kocasına eski 
Dünkü lik maçları •• hi ' .. l 1. . ? 

B takımları maçında Vefa guna arını SOY eme 1 IDI • 
Galatasara yı, Fen er de 
Güneşi mağlup etti 

Vefa 
2 

Galatasaray 
1 

Londrada bir doktorun makalesinden çıkan mesele, 
Halk arasında yapılan bir anketle neticelendi. 

herkes " söylememeli 1 , diyor 
Bir kadın mazı· 

Istanbul lik maçları B takımları o· sini, hayatını teşrik 
yunlarına dün devam edildi. edeceği" veya ettiği 

Taksi m stadında yapılan Galata sa- adama açmalı mı· 
ray • Vefa takımları arasındaki mü sa- dır? 
baka sahanın çok çamurlu olması yü· Daily Mail ga• 
zünden büyük bir müşkülat içinde oy· zetesinde Doktor 
nandı ve birinci de~re sıfır sıfıra bitti. Monde bir makal~ 

lıtinci devre iki taraf için de çok yazmış, ve karısı· 
müşkül oldu. Vefa toplu bir hücum nın açık itirafların 
esnasında bir sayı yaptı. dinleyen bir adamın 

Galatasaray buna mukabele etti. onu terketmek.t«t 
Oyun Galatasarayın hücumları ile haklı olup olmadı· 

geçiyor, top çamurdan bir türlü çıkmı- ğını tetkik etmiş.. 
yordu. Bu mevzu okuyucu 

Devrenin sonlarına doğru soldan kitlesi tarafından bü 

• 

bir hücum yapan Vefa takımı galibi- yük bir alaka ile 
yet layısını yaptı. karşılanmıf. Daily Mail okuyucularm-J reketi sözlerini teyit t.~iyordu. Mem-

Oyun 2 • 1 V:efanın galibiyelile dan aldığı mektupları neşrederek şu 1 nun ve müaterih oldum, kendisile . ~plar şehre giremiyorlardı. Fakat ele geçirenlere benzemişti: 
rıc at te etmiyorlardı. Eğer Halife Sü- - Hatırlıyorum, Hekimbaşı.-
~~~~ d~ .. or~.unun baıpna gelirse ~le- kat 0 yeminin hükmü yoktur. 

Fa • bitti. · kanaate varıyor: yaşıyorum. 

. .a uzgunw gideceğini, askerin ce- Halife Süleyman sırıtıyordu. 
saretının artacagıru düşünen kuman • Hekimbaşının kaşları birer çengel gi 
dan bu fikrini bir mektupla Şama bil-
dirdi. bi kıvrılmıştı. 

Halife yumurtaları yemeğe başlaıntş 
Halife Süleyman, pek obur kevfine 

düşkün tembel bir adamdı. Hem~n he tı. Hekimbaşı hayretle sordu: 
me~ .bü~ün gününü yemek ve'içmelde _Fakat niçin hükümsüz oluyor? 
geçırırdı. Buna rağmen yola çıktı ve Yumurtalar bitmişti. 
Baalbek civanna kadar geldi. Hindin, Uşak ta, Hekimbaşı ile orada bulu-

Fenerbahçe Güne~ Kadınlar hayatlarını teşrik edecek- Benim kanaatimce kadınlar koca• 
Y leri erkeklere kat'iyyen mazideki ka- larına her şeyi açıkça an~atmalıdırlar. 

5 O bahetlerini iti;af etmemelidirler. Mert Erkek 
B. takımları arasında en kuvvetli Gazeteye bu fikri ilham eden oku- «Adam Var, Adamcık Var)) 

bir vaziyette olan Fenerbahçe dün bi- yucu mektuplarından bazılarını aşa· <CBenim kanaatimce böyle umumi 
rinci takım oyuncularından teşkil edi- ğıya alıyoruz: kaide mahiyetinde bir sual sorulamaz, 
len bir kadro ile Güneşe karşı güzel Üç Itiraf Ve Bir Tecrübe adam vardır, adamcık vardır. Kimi si-
bir maç yaptı. <CBen biraz hoppayım, fakat şunu zin açık kalbii oluşunuzu iyi karşılar, 

Ilk devreyi I • O bitiren Fenerbah- da söyliyeyim ki doğruluktan hiç kimi karşılamaz. Mesela benim babam 
Mısınn, Hicaz ve Suriyenin en güzel nan diğerleri de büyük bir hayret ~çin 
yemek ve yemişlerini taşıyan bir ker· de?"diler. Bir sepet yumurta! .. 
van Halifenin ardından geliyordu. Içinde en az bir hesapla elli 
Fakat o herşeyin tazesini seçmekte de vardı. 

çe ikinci devrede çok hakim bir oyun- ayrı1mam. Ba~ıma en büyük felaketler kıskançtı ve müsamaha etmesini bii
dan sonra dört gol daha yaparak maçı geleceğini bilsem bildiğimi saklamam. mezdi, buna mukabil kocam dünyanın 

tane 5 • O kazandı. Evlenmek üzere bulunduğum üç en yumuşak adamıdır ve babamın bil-

ustaydı. O gün en taze ne varsa onu Halife Süleyman bağırdı: 
dstemişti. Çünkü aylardan beri ilk de- - Başka ne var? Çabuk getirin, yok 
fa olarak perhizi bozacaktı. sa hepinizin kellesini uçururum. 

- Yumurta var.. Söylediğini yapan bir adamdı. 
Dediler. O d b" - b" h b" G . . n an ır uşagın, ır a çının, ır sa 
- . et~ın! .. " . 

1 
ray adamının hesabını soracak kimse 

~etırdıler ve bu yuk bır iştiha il<:! ye ı yoktu ki... 

.. ............................................... - ...... - erkeğe mazim hakkında malumat ver- mediği hallerimi o bilir. 

J/ --~~·V!! llafl1 dim, 17. 18 yaşları arasında iki flört 
~ ~~ sabıkam vardı. Onlarla artık hiç bir a-

G. R. 
Batkalannın Tesiri Altında 

lfı.kam k.alma.dığını söylediğim halde <tBir kızı delicesine seviyordum. 
üçü de beni evlenmek için istemişken 
reddettiler. Tayyör modelleri 

m~e başl~dı. Hekimbaşı sabırsızlık gösteriyorduHa 
nu. ~etırenler bu bir sepet yumuı·- lifeden aldığı yemin niçin hükümsüz 

tan ın ıçınden beş on tanesini seçerek oluyordu? Bu bilmeceyi bir türlü ken · 
arta.nıru bırakacak sanıyorlardı. }<"'akat di kendine halledemiyordu. 
Halıfe Süleymanın : Halbuki Halifenin de ona bu işi an-

Şimdi üç erkek hususi hayatımı bi
liyor. Onların bilmesinin ne demek ol
duğunu ben üç ay evvel öğrendim, 
meğer önlerine gelene bire beş kata· 
rak her şeyi anlatmışlar. Şimdi bütün 
ahbaplarım benim esrarıma vukuf 

Onu başka bir arkadaşımdan ayırmış, 
kendime bağlamıştım... Bir gün bana 
arkadaşımdan evvel diğer başkasi~ 

le görüştüğünü itiraf etti. Ben onun 
bu suçunu da affettim. Fakat bir gün 
ahbaplarımdan biri kulağı ma eğildi: 

- Azizim dedi, iki dosttan artaka· 
lan bir kız alıyorsun 1 Sende haysiyet 
yok!.. De:~ık yeter, onlan götürün! latmak için acele ettiği yoktu. O, önü· 

H .ıgı ~oktu. ne yığılmış olan tereyağları.nı, portakal 
alıfenın hekimi uşağa bir işaret muz, hurma, peynir ve sair yiyecekleri 

r:ptı ve uşak gıdecek oldu. Fak:ıt Ha- gözden geçırıyordu. 
1 

e hemen onun cteğinden tuttu: Kenardaki bir sepet ineiri gördü: 
ak Nereye gidıyorsun, aptal? Yaşa· -Verin şunu! Hekimbaşı ne kanşır 

m U tan bıktın mı yoksa? bana! Atın ölümü arpadan olsun!.. 
şak Yerlere kadar eğilerek yumur· Hemen uzattılar. 

ta sepetini uzattı: Bunlar Palmiranın meşhur incirleri 
--: Allah Halifemize uzun ömürler idi. Uçları çatlamıştı, balları akıyor-

Versını Hek· b .. İ t k · ım aşı soyledi de... du. nce ve sarım ıra kabukları yer 
- Hekimbaşı mı? :, er yarılmıştı. 
Hekimbaşı yerlere kadar eğildi: Halife Süleyman incirlerin kabuk-

d .. -: Efendimizin sıhhati için herşeyi lıınnı bile soymağa lüzum görmüyor, 
d uşunmek vazifemdir. Sanırım ki bun biribirinin ~rdından ağzına atıyordu. İ-a: fazlası sizin için iyi değildir! k i dı: bir. b?g~z~ı ve karnını bastırıyor, 

Sen artık çok oluyorsun? yt>dıklerının ıyı ce yerleşmesine yardım 
b.- Fakat, henüz hastalıktan kalkalı ediyordu. 
~~ ay olmadı. O hastalığın da en bü Hekimbaşı daha büyük bir telaıa 

YUk seı..-·b· A ·· ·· t .. · d.. .. U: ı llahın nimetlerine çokça duşmuş u. .. 
~~kunluk göstermenizdir. Bunu siz de - Fakat, ya Emirelmüminin, verdi- Sağcla arkası omuzlarından itibaren 

ul buyurmuştunuz!. ğiniz yeminin niçin hükümsüz olduğu floş, önü robalı bir tayyör. Kürk ya -
de:-: ~e yapalım, bu benim kabahatim nu anlayamadım. kanın uçları sivri, arkası·dardır. Ete-

gıldır. Allah beni böyle yaratmıs. İn- Ağzı, dolu dolu olan Halife Süley- ğin arkasında iki peli, önünde bir peli-
~anın canı birşey isterse ve o adamın man Hekimbaşının yüzünü karışladı: kaşe vardır. 
la. ~ şeyi bulması pek kolay olursa el· - Aptal' Bu kadarcık şeye aklın er Solda ete~ kadife, ceketi kadife. ile 
erını bağlayıp duram.az ya... mez de Halifeye akıl verrneğe mi ka1· süslü bir tayyör. Ceket klasik tayyör-

r -d Fakat Allah her şeyde ımsak üze· kışırsın! Mademki benim yediğiını çok lerin biçimindedir. Ön ve arkada ikı · 
e avranma d ·· ·· b d bl 1 k k d"f d d" li r .. yı a -emrediyor. goruorsun, un an sonra sen arhk hiç şer dikişli, ce er e ya a a ı e en :r. 

ı>etı a~fe Suley.man uşağın elindeki sc- ?irşey ?.'emiyeceksin! Açlığın ne oldu- ön u iki sıra düğme li. 
· Ayn· aptı. Kırıp kırıp içmeğe başladı. gunu gor hele!.. Bakalım· yemeksizin Etek tayyörün dikişleri hi2asından 

ı zam.anda Hekimbaşıya çıkıştı : yaşamak kabil mi? pelikaşelidir. 
çe: ~Mikçe kuvvetleniyorum, yedik Halife Si.ileyman bir sepet ineiri n ya --····-················-········· .. ·········-·-··-.. 

Ya at ~ çok Yemek istiyprun1. Allahın rısını gövdeye atmıştı. şısında şapa oturmuştu. Üstelik aç!ığa 
ra tıgı b· · h H ltimb k rum b ır ınsanı arzulanndan ma e aşı ıvrarup duruyordu. da mahkum olmuştu. Halife Süleyman 

dam? ırakmak doğru olur mu, be a • Hali!~ bir sepet ineiri bitirdi. Deı·n onun karnma bir tekme vurdu, zorla 
H ·k:ıkıl karşımdan... bir oh çekti: yürüyerek çadırın sedirine gitti ve u· 

du· e unbaşı son bir cesaretle doğrul- - Bunu kim getirdiyse içine para zandı. 
· doldurup verin ! 

şe;- Ukin ~im iznim olmadıkça bir Diye bağırdı. 
unutYememege söz vermiştiniz! Bunu Sonra Hekimbaşıya çıkıştı: 
li u!or musunuz? - Yıkıl karşımdan! Hastalık sancı-

yu alıfenin ağzına atmak üzere olduğu larile çırpınan bir adam bir daha dova 
~~rta elinde kaldı. sıya yemek yememiye yemin ederse. o 
~~~~eri falt~ı gibi açıldı. yemin tutulmak lazım gelir mi? Bu ne-

ırn.başı devam etti: ye benzer biliyor musun? Bir haydut 
- Hatta yemin bile etmiştiniz!.. bir zavallının göğsüne hançeri dayava 
-Yemin mi? rak cgit karını bana getır!» diyor. Ca-H ~vet... nını kurtarmak için yemini yapan a-

k alıfe Süleyman yumurtayı sepete dam k:ırısını getirmezse günahkar o -
~~~~~k ve bir daha yememek istiyor lur mu? 
. ır hareket yaptı. Fakat birdenbi- HekimbCl41 bu kuvvetli mantık kar 

Ukin biraz sonra sancılar başladl. 
Müth~ ağrılarla kıvranıyordu. 

- Hekim nerede? Hekimbaşıyı geti-
rin bana! .. 

Fakat iş işten geçmişti. 
Halife Süleyman böylece öldü. 
Hekimbaşı açlık mahkumiyetinden 

kurtulduğunu düşünerek için içın gü
lüyor; ayni zamanda şöyle söyleniyor 
du: 

- Atın ölümü arpadan oldu ve at 
mes'ut olarak öldü! ... 

peyda ettiler. 
Onun için gazetenizle bütün genç 

kızlara hitap ederek diyorum ki: <C Sev
diğiniz adama sakın mazinizi itiraı et
meyiniz, benim halime gelirsiniz. 27 
yaşına vardım, hala evlenemedim\>. 

H .... 
Evveli, Jtimad Ve Huzur 

İtimad aile saadetinin esasıdır. E
ğer ruh aükun içinde olmazsa, bu itl
mad teessüs edemez ve kocanın karısı 
hakkında malumatı bulunmazsa mü
temadi bir şüphe onu boğar. 

Ben karımla evleneceğim zaman 
kendisine açıkça sordum: 

- Benden evvel ba~kasını sevdin 
mi? dedim. 

O da şimdiye kadar yaptı~ı işleri 
teker teker uydı, benimle tanıştığın
danberi uslu oturduğunu söyledi. Ha-

Ohuyucularımızın 
f)orgularına 

Cevaplarınıız 

Sevgilimin herkes tarafından iyi 
görülmediğini anlayınca ondan soğu
mağa başladım ve kendisinden kaçtım. 

Erkek Menek,e 
((Söz Gümüa, SükUt Altındım 

<tKocamla çok mes'udum. Kocam 
benim 17 yaşındaki ufak bir macera
mı öğrenmekle belki bana karşı hisle· 
rinden bir şey kaybetmez fakat kay
betmesi ihtimali var mı yok mu~ Var 
değil mi? 

Şu halde akıllı bir kadın, saadetin 
anahtarını elinde tutmalıdır. Unutma
malı ki söz gümüşse sükut altındır.l> 

F. P. 
Ingiliz Kızı.Günah ltlemez 

«Aklı başında bir Ingiliz kızının 
evlenmeden evvel iamini kirlctecek 

(Devamı ll inci sayfada) 

zülmeyiniz. Çalışınız, muvaffakiyet 
elde etmenize geç kalmanız mfıni 
olamaz. 

* Eskişehir Yukarı Çağlan kariye-

Ankarada eski Tirebolu telgraf 
memuru Recep Koşara: 

sinden Haydar oğlu Ali Kınca: 
- Mevzubahs ettiğiniz. mesele 

şahsi bir mesele olduğu için daha 
ziyade alakadar olınak size dilşer. 
Yapacağınız §ey bir avukat tutup bu 
girift işi kendisine bıralonak ve ne· 
ticesini beklemektir. 

- Bize yazdığınız mektup muh • 
tcviyatını havi bir istida ile Nafia 
Bakanı Ali Çetinkayaya müracaat 
ediniz ve vaziyetinizi anlatınız. Kıy
metli Bakanın vaziyetinizi nazarı 

dikkate alacağını ümit ediyoruz. 

* İzmirde B. K. T ye: 
- Arkadaşlarımza yetişebilmcniz 

için yapacak hiç bir şey kalmam1ş. 
Eğer şimdi ilkmektepte okumamış 

olsaydınız, lisenin sekizinci sımfı 
inltihanına girebilirdiniz. 

Maamafih geç kaldığınız için ü -

-* Beyoğlu Tarlabaşı cad. 176 da H. 
Hilmi: 

- Halkevlerinde, Veyemze de 
gece kursları vardır.. Bu kurslara 
devam edecek olursanız usulüdefteri 
Ve hesahat öğrenirsiniz. Ayrıca hu· 
susi bir muallimle de ernelinize pek 
ala kavuşabilirsiniz. 



8 Sayfa 

ilk Devlet freni geçerken 
Trakya hattı boyunda muazzam tezahürat yapıldı, 

istasyonlarda develer, boğalar kurban edildi 

İlk trenin lokomotifi 

l{abakça istasyonunda köylü ler bir deve kurban ettiler 

Mektepliler ilk dev Jet trenini alkışlıyorlar 
Ayın birinden itibaren devlet tara-ı hattında Edirneye hareket eden ilk tre 

fından işletilrneğe başlayan Avrupa ,nin gidiş ve ge~ esnasında hat boyun 

Yazan: Perlde 

SON POSTA: 

Garbi Avrupada 
Bir çıban başı 
• 
lgileşti 

Adana sık sık vukubulan feyezan 
ı fa cıa larında n na sıl kurtarıla bilir? 

(Ba§tarafı 6 ıncı sayfada) 
yesini, Ts her sene vukubulmıyan tuğ
yan seviyesini ve 'FTS istisnai, felaket
li tuğyan seviyesini aösterir. 

Adana gibi mühim bir şehir tabiidir 
ki FTS - seviyesine göre korunmalı
dır. Felaketli tuğyanların su miktarı 

lu ~erinde bulunuyorlar. Bu sebeble daima adi aşma au miktarının bir kaç 
İngıltere, bu adalann İspanyadan baş· . 1. 1 B · · edi · ··k ı 

(Ba§ tarafı 3 üncii sayfada) 
tereken buralarını işgal etmi§lerdi. 
Halbuki Balear adalan şimall Afdka 
ile Avrupa arasındaki muvasalnya hA· 
kim noktalardır. Bunun haricinde At
lantik'den gelip şarld Akdenize geçe· 
cek İngili::ı: deniz kuvvetlerinin .ie yo· 

1 __ ,_____ lin . k h mıs ı o ur. unun ıçın s enn yu se -
Ai:W:Uuuu e e geçmemesme ço .e em . . . . 

· t · or Son anlaşmada bu me- tılmesı ışe yaramaz, aralarındakı mesa-
mıye verıy . , . . . . . , 

lediyenin nazarı dikkatini celbediy~ 
Ankaradan gelen haberlerden hi 

kumetin bu işe büyük ehemmiyet ı) 
fettiğini öğreniyoruz. 

Hakikaten 4 kanunuevvel felaketi 
görüldükten sonra Adananın Seyha' 
nehrile uğraşılması lüzumu bir kat da' 
ha kendini göstermiştir. Bu itibari~ 
hükumetin bu yerinde alakasını tak" 
dirle karşılamamak mümkün değikliı 

sele de halledilmi~ ve Kont Rossi ar . feyı genışletmelıdır. Yanı Karşıyaka-
kadaşlarile beraber Balear ada.İarını daki seddin öteye yapılınası zaruridir. B" d 
tahliye etmiştir. Bu suretle garbt Avru Bu suretle her türlü inşaattan ari bir Ir a am karnarada kömür 

Mustafa F uad 

panın çiıban başlanndan bir tanesi da· tuğyan mıntakası hasıl olur. çarpmasından öldü 
ha deşilerek vaziyet kısmf surette ıs- [Iki numaralı krokiye bakınız ] Sirkeci rıhtımında bağlı Erki geııır 
lah edilmiş bulunuyor. - Selim Ragıp Iki seddin arasındaki mesafe bu- sinde makinist, Benvana.te kamarasıll" 

gün azdır. Dar bir profile sığınan sula- da yatarken kömür çarpmasından ölo 
Dil burnunda oturan gemi rın sür'ati fazlalaşır ve büyük çakıllar müştür. 

kurtarildl bile yürürneğe başlar. Şehir sonunda 
Bir hafta evvel İzmit körfezinde iki seddin nihayet bulması ve auların Çivi tUccarlarmm müracaat1 

Dil burnunda karaya oturan krom yük- ovaya yayılmaaile su sür"ati birdenbire Çivi tüccarlarından bir kaçı dün Tr 
lü 3500 tonluk Yunan bandıralı Geor- azalıp auyun getirdiği çakıl, kum ve caret Odasına gelerek Oda tetkik,. 
gios vapuru Türk gemi kurtarma şirke- toprak döküntülerini artık paha uzağa Müdürü Galip Bahtiyarı görmüşlet• 
tinin Alemdar ve Saros kurtarma ge- kadar nakledemez. Yılanvan ırmak fabrikaların yaptıkları çivi tröstü etrr 
mileri tarafından kurtarılmıştır.. yatağında tabir sedler meydana gelip fında izahat vermişlerdir. 

Kurtarma ameliyatı esnasında ge- şehir civanndaki yatağın tabanı yük- Ticaret Odası bu mesele etrafındi 
minin hafiflernesi için boşaltılan bir selrneğe başlar. Gelecek feyezanlar piyasada tetkikat yapmış, edindiği kil' 
kısım hamulenin bugün tekrar yüklen- yapılan sedleri a.şabilirler.>> naate göre müdahaleye W-•m görrnl' 
mesi işi ne ticelenecek ve Georgios T uğyan hadisesini ilmi ve müdel- mişti. Çivi tüccarları bilakis alakada( 
gemisi kendi veeaitile Harnburga mÜ· lel bir surette anlatan mühendis F alih makamların vaziyete müdahale etme' 
teveccihen yoluna devam edecektir. mektubunun sonunda, au idareaile be- lerinin mecburi olduğu kanaatindedir' 

Bütün hat boyu ilk devlet tre nini nğnrlayan halkla dolmU§tu. 
da ve bütün istasyonlarda parlak me- Çorluda trene üçüncü kolordu ku-
rasim yapılmıştır. mandanı General Salih binmiştir. Edir 

Trenin her durduğu istasyonda halk neden gelen üç kişilik heyet te treni 
tarafından kurbanlar kesilmiştir. Ka· Uzunköprüde karşılamıştır. Yunan hu 
bakçada köylüler bir deve, bir de boğa dudundan tren Türk ve Yunan bayrak 
kurban etmişlerdir. larile don~ olarak geçmiş, burada 

Tren geçerken mektep çocukları en da Yunanlılar tezahürat yapmışlardır. 
ön safta olduğu halde bütün halk yol· Dün de bildirdiğimiz veçhile Edirne
cuları selB.mlamış, handolar !stikial de tren muazzam bir halk kitlesi tara
marşmı ve milli havalarımızı çalmış- fından pek parlak tezahüratla karşılan 
!ardır. mış ve uğurlanmıştır. 

ler. 

Otomobilin çarptıg• kız öldU 
Evvelki gün Balatta şoför Hamzıt• 

nın çarpmış olduğu 12 yaşındaki Des
pina kaldırıldığı musevi hastanesindi 
ölmüştür. Şoför tevkif edil11"i9tir . ............................................................. 

Resimli zabıta 
Hikayesinin 

hal şekli 
12 numaralı resim, hnklkl suçlunun 

k:1m old~u. size bUtün nçıklı~ııe gös
terir. Eğer, göremedlnlz, bulıımadınızsa 

resme bir kere dahn bakınız. 
Polis haftyesln1n bulduğu delll, cese

din yanma düşmüş olan, plpoya konu
lan tütünü bastınnnya mahsus üç m.aşa
ıı. çakı ldl. 

İhtiyar amca Beçer sigaradan başka 
bir şey lrullanmazdı. Ye~enlerden FokB 
da, görd~nüz gibi sigara tlryalrlsl 1d1. 
Robert de sigara 1çerd1. 

Beş numaralı resimde avucunda tü· 
tünü yuğurmasındnn anlaşılaca~ vec
bJle, pipo kullanan yegt\ne dellkanlı 

Dik'dl. Amcasını asablyete kapılıp o 
öldürmüştü. 

bitecekti. Kendime k.ızıyordum. Ne di· hafif dökülmiye haşlıyarak sonradan mi~ insanların azmi toplanarak, fakat 
ye, son defa sizinle açıkca konuşma - co şan bir su gibi, luçkırıklar omuzia n- gene de kekeliyerek devam etti: 
mış, yüreğimi bütün çıplaklığı ile aize nı sarsmıya b~lamış ağlıyor, ince ha- - .Halbuki ben size yalnız sevgili 
açarale «Niçin bana öyle bakıyorsun zin bir ses salonu hasta bir inilti ha - bir doston kızı, beğendiğim, hürmet 
söyle? »diye, sormamıştım. Bunları linde dolduruyordu. ettiğim bir genç kız diye, bakmışım · 
düşününce çılgınca bir karar verdim. Sırrı Nihad birdenbire ona dönmüş- 'lır. Zannediyorum ki, siz buna da in• 
Daha vakit geçmemişti. Yarın Ahmet tü. Kirpiklerini kısarak genç kıza uzun ce, hayalperest hislerinizle başka ma .. 

Fakat düşüncelerimi hiç bilmiyor -ı nişanlılara daima elele mes'ud bir be- Necib1e beraber nikah memurunun ö • uzun baktı. Sonra tüllerini sıyırdığı nalar verdiniz. Şimdi yanıldığınızı söy• 
du.. raberlik temenni ederek şereflerine i- nüne çıkmadan evvel son defa sizi gö- pencereyi işaret etti ve hemen halılara lersern bana kızmayınız Seza hanım. 

Nikah hazırlığı ilerledikce, verdiğim çelim.» diye, neş'eyle bağırınca ben recektim. Her şeyi anlatacaktım. Size parça parça düşen ölgün gün ışığını Bilseniz sizin bu ince, başka bir erkek 
karardan yavaş yava' soğumıya, bü - de: «Yapamıyacağım, yapamıyacağım zavallı bir genç kızdan, yüreği parça göstererek mırıldandı: için bulunması ender olan içli sevgini· 
yük bir hata. işlediğime kani olmıya bunu, yapamıyacağım.» diye, haykır - parça bir kadından, se"en bir kadın - - Sabah oluyor.. ze cevab veremediğim için ne kadar 
başlamışbm. Sık sık sizin o son günkü mamak için kendimi zor tuttum. Du - dan bahsedecektim. Ve işte bu çılgınlı- O zaman Seza birdenbire yerinden müteessirim. Yalnız bir teselim var. 
bakışınız, gözlerime bir yığın alev ser- daldarımı kanatır gibi sıktım ve o: ğı yapmış bulunuyorum doktor. Artık fırladı. Yol yol göz yaşlarile ısianmış Ben de babanız gibi kuvvetle ümid e' 

pen o ateşli gözleriniz hayalimde can- C<f akat bu yolculuk beni sana unut - şimdi söz sırası sizde. Ne nişanhsını, solgun yüzünde vahşi bir mana beli - diyorum ki, zaman, genç kocanız size 
lanıyordu: ((Peki, niçin bana öyle bak- turmasın küçük, sakın?» diye, gü Him- ne babasını düşünemiyecek kadar çıl- rerek ona doğru ilerledi. sonra vaz • her şeyi unutturaca.k, iyi olacaksın~%. 
tı?n diye, kıvranıyordum. Günler ız - seyerek dönünce yanaklarımda silmi- gmca hislerle bekar bir aCiamın apar- geçmiş gibi odanın ortasında durdu. Tekrar ediyorum Seza hanım beni af• 
tırab içinde, gelmemesini istediğim ye vakit bulamadığım yaşları gördü. tımanına gelmekten bile çdkinmi.yen Sesi gayet boğuk, kendi kendine konu· fediniz, bir yığın hadise var ki.. 
günler, acCıl bir elin vakitsiz kopardığı Yüzündeki tebessüm hemen silindi. bu çılgın kıza son sözü aiz söyliye - şur gibi başını ellerile sıktı: Sırrı Nihad birdenbire susmuştu. 
takvim yaprakları gibi bir.birinin üze:- Herkes bu yaşları yarın başlıyacak yol- ceksiniz.. - Sizde kalb denen teyden eser Genç kızın bütün manası boşalmıf• 
rine kapanıyordu. Nihayet: «Yarın culuğun ilk göz yaşları diye, kabul et- Susmuştu. Bir çok yol yürümüş yor- yok mu doktor!. yaşlar içinde parlıyan gözlerine enditO 
dediler, yarın nikah.» Işte bu gece ha- mişti. Fakat babam her şeyi biliyordu. gun insanların aldığı kesik nefeslerle Sırrı Nihad pencereden ayrılarak ona ile ve bu endişenin üstüne çıkan garib 
bam yarınki nikahın şerefine bir ye - Sesini çıkarmadan titriyen parmaklan göğsü inip kalkıyor, iri siyah gözleri yaklaşmıştı. Seai şefkatle titriyerek bir ateşle bakarak devarn etmekten vaz~ 
mek verdi. Bütün yakın dostlar, Ah - ile çenemi okşıyarak bir şey söylem~ hasta bir humma ile alevli, doktorun cevab verdi: , geçti ve Sezanın yüzüne bakmadığı :i-
met Necib, akrabaları, süslü geniş bir di. üzerinde geziniyordu. - Ben sandığınız kadar fena bir çin farketmediği 0 garib ate~ ela göt' 
masanın kenarına toplandılar. Babam Gece misafirler dağılıp, odamda Sırn Ni'had asabiyetle, oturduğu insan değilim Seza hanım. Sizi aevmi- lerinin derinlerine :çekilince, yavaşca 
bir tarafına beni, bir tarafına sevgili yalnız kalınca düşünmiye başladım. koltuğun iki yanını sıkarak birdenbire yorsam bile anlıyorum. Fakat suçum onu kolundan tutup, bir ko1tuğa ot urt~ 
damadını aldı. O zaman gözletinde Daima aynı" şeyi bir nekarat gibi mırıl- ayağa kalktı. Yüzü sapsarı, ela gözle- şu ki, bunu daha evvel hissedip size tu. Munis bir sesle mırıldandı: 
büyük bir saadet tutuşmuş, kumral bı- danıyordum: ((Yapamam, yapamıya • rinin içi sisli bir karanlıkla şimdi daha hiç görünmiyecektim. Size çok garib - Sizinle dostea a~ılalım Seza hıY 
yıklarının altında pembe dudakları bir cağım bunU .. )l ve gözlerimde Ahmet koyu görünüyordu. Genç kızın önün- baktığımı, ümid verdiğimi söylüyor - nım. Beni affettiğinizi söyleyiniz .. 
çocuk gibi saf tebessümler saçarak bn- Necible beraber, onun nüvazişlerine den başı göğsüne düşünce ile düşmüş, sunuz. Adeta bu sözlerinizde acı bir Genç kız onun oturttuğu koltuktali 
na bakan nişanhma acıdım ve babam tahammül ederek yapacağım yolculuk ağır adımlarla geçerek pencereye doğ- itharn gizli.. yavaşca kalkmıştı. Gözleri uzakla~ 
elinde şampanya k ade hi: canlanıyor, onu yanımda kocam olarak ru ilerledi. Tül perdeleri sıyırarak dı- Biraz duraklıyarak kendini toplamak d~bl~rali~·. balnıir kabustan _ku~tulma~ jstet 

Y .,_~'Lla d h l • d - ı_ be · Id b' b bak O I k w • "b" b" h '- S ·· gı ı e nı ndan geçırdi: <c arın nı.ıuuı rın a u unup, mes- üşünm~ nı çı ırtıcı ır ıztıra a ,arı tı. rta ı yavaş yavaş agarmı- ıster gı ı ır areKet yaptı. onra goz- _ Beni . .. "r6 üz d ktGf• 
11d bir yolculuğa çıkaracağımız genç dütürüyor, titriyordum .Yarın her tey ya başlıyordu. Ve şimdi genç kız hafif lerinde her ,eyi aöylemiye karar ver .. clecll. evıme gotu (~kuı :U.>. 
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~-----~~-itt"uad ve 1 .. erahkide on sene~~--------~.~ 1 Hilıliye ı Sipahi Hasan... J 
- Sekizinci kısım No. 5 _1 ________ _J' . '---------~---------------------

R 
Yazan: Kadircan 1\:.aflı 

Atmeydanında cirit oynamyordu. 1 yakın olmaı:ıını çekemcmiş, üç gün &on-
Has odadan genç ve yakıştklı Murat ra onu Anadolu be) .erbeyıne b1r meı{· 

i ağa bütün rakiplerini birer birer yen- tupla yollamış, mektuba da Hasa.ıtn 
Eski Tenin Beşmuharriri Muhittin B rgen mişti. orada alıkonu masını yazmıştı. 

d k 
A Koçhisarlı sipahi Hasan bu usta ve * ezan: 

a r e e e C e Y e g a n e güzel delikaniıyı imrenerek seyrcdi - Aradan yıllar geçmişti. 
yordu. Yanındaki bir arkadaşına sor- Anadolunun doğusunda Akkoyunlu 

d k 
du: devleti türemiş, bu devletın b:ı.şında 

Ku an an mey ana çı mışh -Kimdir? olan Uzun Hasan, komşu devletlerı bi· 
. O da bir sipahiydi ve bilmiyordu. rer birer yok ederek etrafa dehşet -;al-

- Şu yeniçeri bilir! Bir devşirme mıştı. ] 
Ben doktor Rusuhiye sordum: "Bu kadar kuvvetli bir Kumandan Ordunun başına 
neden getiri mez? , Rusuhi kendisine has basit ruhlutuğu ile baklayı ağzından 

çıkardı : " Bırakmaz ki L. , dedi. 
b' Bi~ millet, hayatının her devrinde ı 

ır mılli kahraman yaratmaz. Bazan 
onu beklemek lazımdı G" .. b' . d h' r. unun ırın-

e, ıç beklemediğimiz anda bu kah· 
r.ıma~ çıkagelir ve o zaman herkes o
nu bır anda tanır: 

--:- İşte beklediğim kahraman l 
. Dı~e. onu kucaklar. Halbuki Türk 
ı~ealıstı, mistik Ziya Cökalp, Türke 

:~ kahr.aman yaratmak hülyasına düş-
ş, elıne Enver paı::a gPr> • kah " -,-mış, on u 
rama n yapmıya çalı~ıyor. 

. Mer.~ezi umumide doktor Rusuhi-
nın o sozleri söyl · ld ~ 
de z· G .. ,_ l emı.ş 0 ugu tarihler

ıya OKa pten d E 
·Tı~ k e nver paşanın 

mını ahramanlığına dair b'ı h ı· 
k ı d

. r ay ı te-
er erne ınlerdim. Bir milli k h 

L
. a rama-

nın ır cemiyet içinden nasıl çık 
~ k f aca -
~ını a asile benden iyi bilen bu ob _ 
ıektif içtimaiyatcı, en son derecesine Kafkas cephesinde bir 8ğle naman ve zafer duası 
kadar sübjektif olan ruhunun tesirine ğım bu kumandana karşı bende de bir kat samimiliği içinde jlk defa olarak 
kendisini bıraktığı zaman Sarıkamış incizap uyanmıştır. Onu bir kere Ça- baklayı ağzından çıkarmaya karar ver
~va~türü hailesinin korkunç hatırası nakkale dönüşünde Taninde, benim miş bir tavırla hiddetlenerek: 
u~enne «milli kahraman)) diye cansız odamda Mithat Şükrü beyle konuşur- - Bırakmaz kil.. 
bır put yaratmıya çalışmaktan kurtula- larken görmüştü m. Ben geldiğim sı- Dedi. «Bırakmaz ki 1» diye kızdığı 
~ıyıordu. Halbuki asıl milli kahraman rada o da gidiyordu. Takdim esnasın- E 'd' nver paşa ı ı. 

Ye hakikaten de öyleydi. Memle 

olsa gerek... Bugün Sivasm, bir kaç gün sonra 
Karasakallı bir sipahi söze karıştı: Tokatm, Uzun Hasan orduları tarafın .. 
- İyi anladm hemşehrlm ... o da bir dan yağma edildiğı haber alınıyoq 

devşirmedir. Hem de Bizansh... Uzun Hasanın akıncıları Beyşehir ta• 
Sipahi Hasanın kaşlar, çatıldı: raftarına kadar her yeri kasıp kavuru-
- Bir Bizanslı mı? yorlardı. 
-Evet... Niye şaştın? Hfıs Murat ağa paşa olmuş, fakat si4 

- Bize utanmak düşer ... Dün yere pahi Hasan çavuşlukta kalmıştı. 
serdiğimiz adamlar bugün padişahı . Sipahi Hasan, Turhan oğli.ı Ömer Be
mızın önünde bizi altetsin! Buna nasıi yin kumandasmda bulunuyordu. Ö · 
katlanıyoruz?. mer Beye de Has Murat Paşa kumanda 

- Artık müslüman oldu. Sarayın ediyordu. 
adaınıclır. Padişahın da bözdesı olduğu Murat Paşa mağrur bir adamdı 
için çabuk yükselir. Kendinden çok kuvvetli olan düşman 

Esmer bir sipahi söze karıştı: ordusuna doğru dört nal saldırdı. Ö· 
- Sadrazam Mahmut Paşa onu göz· mer Be): 

bebeği gibi sever. İlk gençlığini onun - Allah sonumuzu hayreyle!. 
konağında geçinniştir. Diye mırıldandı ve kumandaya u • 

Padişah ta, büyük vezir Mahmut Pa- yarak o da atını silrdü. 
şa da sahiden bu yaklşlklı ve usta de· On beş bin sipahi ve üç bın yenı <( 

likaniıyı takdirle seyrediyorlardı. Mey. çeri Firat kıyılarındaki dü~man ordu· 
danın dört tarafını dolduran kırmızı, su üzerine dalgalı bir deniz heybelile 
.mavi, yeşil ve beyaz elbiseli, pml pm1 saldırdı. Uzun Hasan çekiliyordu. Has 
silahlı yeniç.erilerle sipahiler arasından Murat Paşa: 
artık ona kar~ı duracak bir kış: daha - Kaçıyor! 
çıkmıyordu. Diyerek acele etti. 

Sipahi Hasanın yüreğinde bir kaba- Fakat Uzun Hasanın ordusu iki ta • 
rış oldu. raftan iki akrep gagası gibi kıvnldı. 

Bunca öz Türkün ortasında bir dön· Türk ... erden en az dört misli kalaba 
menin caka satması kanına dokunm~- lıktı. 
tu. Elini kılıcına attı ve bağırdı: Sipahi Hasan, Ömer Beyle yanyanP 

- Bu devşirmyi ben yenerim! dövüşüyor, gittikÇe eriyen Türk kuv .. ıse o tarihte kendi kendisini halket _ da bir lahza gördüğüm gözlerindeki 
mek~e. meşguldü. Yavaş yavaş her ye- kuvvet beni çok tutmuştu. Fakat, son
re gırıyıor her ye d h . . .. . ra bir daha görmedim ve yalnız onun 

kete o kadar sımsıkı sarılmı~, o kada r - Dur!... Pa- vetlerine, yere 
dişahı kızdırırsm! Yarmki nushamızj ı : serilen TürK Sİ' 

ı Başın gider. pahilerine cesa • 
Dediler. Fakat Tek başına dolaşan ret vermek için 

' r e çe resını gosterı-
yor, her kalbde b' kumandası altında Şark cephesinde 

ır yer tutuyor ve ya-

yapışınıştı ki onu bir türlü bırakmazdı 
Sonuna kadar da bırakmıyacakt 

h~d: henüz başlangıçtadır, her kalbde dövüşmüş zahitlerden hararetli methi· 
bır ız bırakıyor İşte dokt R h" yelerini dinledikten sonra ayni methi-. · , or usu ı-

nın de zihnine girmiştir, işte kıskanç yelerin yavaş yavaş etrafta herkesten 
En~:: paşanın onu hiç sokmamak is- tekrar edilişine şahit oldum. O tarih-
tedıgı merkezi ,. . lerde hfç bir kumandan hakkında, ma-
d 

umumının duvarlarını 
a aşmıştır. iyetinde çalışmış in , nlar tarafından 

\ Fakat Ziy C"k 1 bu kadar umumi, bu kadar kayıtsız ve 
ki .. '. a 0 a pın hülya içinde-

gozlerı henüz bunu .. . O şartsız methü sena duymamış oldu-
Türktür T .. k goremıyor. ' ğum için işittiklerim benim üzerimde 
rıy ' ur e bir yükseliş timsali a-

or ona t kuvvetli bir tesir yapmıştı. Bunun irin 
.. ' erennüm edilecek ve teren· :s 

num ettı'r'l -'- b. merkezi umumide o raporu gördügwu"m 

d 
ı eceK ır milli kahraman la-

zım rr. gün, <Cİşte bu harbi idare edecek ye-
Ancak z· gane kumandan !ıı diye düşünmüş-

t ' -ıya, gene ilmi metodunun D k R h . . amamen zıdcl l ak tüm. o tor usu i nın bana 0 söz-
"dd ına o ar , bunu uzun led·~· k d' mu et y k d leri söy ıgı gün en ısine bu rapor-

u ar an aşağıya bakarak ara-mı••ı Halb ki dan bahsetti m, o da okumu.,.tu ·, go··r-
t "" · u · milli kahraman gök - -r en yere · düğünü ve onun da ayni suretle dik-

"k ınmez yerden göğe çıkar. Onu katini celbettig~ini söyledı'. 
go te değil ye d T" k" E 
d • r e, ur un << rmey -

ann> dea·~· . h ıt·k~ ıgı If meydanında, hakikatte. 
· ~ ı 1 varlıkta aramak lazımdı 1 Onun 

- Peki, dedim, neden dolayı bu 

kadar kuvvetli bir kumandan ordunun 

ve bırakmadı • 
(Arkası var) 
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d
ununla beraber onun bir meziyeti 

vi ar ı: Tü&ün milli bir kahramana o
a .h . 

• ~ 1 tıyacını çok iyi biliyordu. Bunun 

ba~ına getirilmez? 

Doktor, bu defa yüzüme baktı, l-l •s .. t\ 1 
:::i~~n: ::•.u~ basit r~~~~~~·. fa· ı ~ """ 1 '1 

ıçın aram k ta . . . . a ısrar etti. Enver onun ı-
Çın rnıl!" k h . miW ı a ramandan ziyade bır 

t
. ı kahraman tim9ali idi O da bu 
ımsalin a k d . . . r asın an gıttı ve onu te -

tennürn ett' F k d ~ ı. a at gidegide de nihayet 
d:gr~~unu Ankarada buldu. Geç bul-

ıed·. guç buldu ve ararken günah da i · 
ı am 'h y d .._ a, nı ayet buldu: Gökte aradı, 

ı e~ ~ ouldu 1 Bulduktan sonra da göz· 
erını m" . 

ötclt' d .ust .. rıh olarak yumdu. Şimdi, 
b dı unyadan buraya bakarken, el-

et aha müsterihtir 1 

v l Ged ne .0 tarihlerdedir ki, bundan ev-
e e bır .. · 1 d w munasebetle bahsetmıs o -
uguın vech'] M nın ı e, ustafa Kemal paş:ı-

' tnemlek t I . d f e te ya nız anavatanı mu· 
n aa esasına .. . b' 1" mak 

1
.. mustenıt ır pan ynp-

rnc-m] ~zu~una dair olan ve fak t, 
k ~ e etın o sırddaki iktısadi ve as-

rı vaziy t' . k I 
b. e ını, ·ısa, lakın çok can ı 
ır tasv' · · 'f ırını ı ade eden bir raporunu 

g:ne merkezi umumi azasından biri-
111'1 elind .... z' . e goruyorum. Bu rapor, va-
ıv('tın o kad 1 b' . . . } 

1 
. ar can ı ır tas" ırın ı "e 

.. .. ~ıkatın o kadar vazıh bir görünü-
şunu ıhth d' d k' 1 . 'h . 
b 

·a e ıyor u ı , .. n !ll z• nım 
unun .. 'h U:t.erinde takılıp kalıyor. O ta-

~ı te kendisini daha ziyade ağ zdan il· 

gıza dolaşan methü senalarla tanıdı-1 

Işte bu en ufak fark 

ı·rem P<>rtev'in faikly<>ti nJ 
size nrlrt 1 ilir. Çllnkn;ICr m 
P<rl( v: ~.u hmıgi bir tesa· 

dt:ftiıı v~ya mahiyeti meç· 
lıui h ır ke .r n nettcPsı do-

(ıl'' r. Kreın I'<'rtrv f' ·•· "ı· 

Jıc-ılmış ve çok tecrllwl~r-

deıı soıırn kıbnr nı ıtı •fıle 

tul clım t>rlılmış yegAne K re .n 

(http l>tt lwn fPvnitlı: Cıl i-

deki ıııcsıtıııatı yuımı-;;ııtar ık 

kapatır. Bu suretle bu me-

'ıınıııtı haricr tes rnttan mu
lıafnzıı ede>rek cildın pOrOz
luıni dtl'Nte.r. Cildi besler 
\'e bu suı·etıe gençlik ve ıs

rnveti temın eder. 

Cilöde şeffar ve gayriknh=u 
ı nruz bır tal aka ~ nı,ar ki 
yıı1.ın ~>ıcattJn, kı~m, so~uıtun 

tuı.r.lıı.tına n~nni olur. 

RUJU 

ı ,~ ı.. c b .ı....ılc.all -t! 

J gençLrin hayati istd.Ie. i.:!ir. Sabit, 

ı 
açık, o rta ve k oyu renkleri varC'!ır. 

R··j 6'), Allı'< 35 ku:ruştur. 

H· an "'eposu : t.~tl l, A ıkara, 
Be}o)u, L .ş.:..L-.,., Eshişehir. 

o durmadı. s üvari çılgın gibi saldıJ 
- Erierin bor- nyordu. HattA 

cu er meydanını Yazan: Arthur Mills ensesinden ald1ğ1 
boş koymamak - Çeviren: İbrahim lloyi yaraya da aldır--
tır. Kanşman ~.. -- mıyordu. 
Atını ileri sürdü ve meydarun orta- Ömer Bey kurtuluş olmadığını an• 

sında şaha kaldırdı. lamıştJ: 
Kimsenin gözü tutmamıştı: - Hasan! ... 
- Bir deli midir? - Emret! 
- Boyuna posuna bakmadan... - Çabuk geri dön! Padişaha habeı 
Diyenler oldu . ver! Hepimiz burada kalırsak ne olup 
Fakat: geçqğini nereden bilecek? 

- Ununadığın ta~ ba~ yarar!. .. 
Diyenler de vardı. 

Sipahi Hasan terkisinden bir cirit 
kaptı ve omuzunun üstünde ileri geri 
salladı: 

- Kendini sakın delikanlı! 
Diye hay'kırdı. 
Hfıs Murat gülümsedi ve mahınuzla

nm atın karnma dokundurdu. 
Cirit ısılık çalarak ileri fırladı. Hfıs 

Murat atın yelesine yapıştığı için ba
şının üstünden geçip gitti. 
Şimdi sıra bende!. .. Bir vuruşta ka· 

fasını kırayım şu budalanın .. . 

Diyordu. 
r-( kat başını ka Idırmasile beraber, 

sarsııdı; saliandı \'e yere yuvarlandı. 
Has Murat ağanın şakağından kan· 

lar akıyordu. 
Sıpahiler tarafından alkış yükseL·: 

yordu. Yeniçeriler şaşırmışlardı. Mah-

mut Paşa sararmı~, Fatih Sultan Mch
medin ağzı açık kalmıştı. 

Sipahiyi çağırdı: 

-Adın ne?. 

-Siz gidin! Ölürs-em yerime pek çolt 
sipahi bulunur. Fakat sizin yerinizi tu• 
tacak kaç kişi var? 

- Git, diyorum.Emrediyorum. 
-Bağışla! 

- Git, yoksa padişah da bizim gibf 
olabilir. Bu işi senden başkası yapa 
maz. 

* Sipahi Hasan toz toprak ve kan ıçin, 
de padi~ahın karşısına çıktı: 

- Has Murat Paşa öldürüldü. Öıneı 
Bey, defterdar Hacı Bey ve Ahmet çe
lebi esir düştüler. 

Fatih şaşırmıştı. En çok güvendiği 
kumandan ve askerin sonu bu mu ola· 
caktı! 

Mahmut Paşaya baktı: 
Mahmut Paşa sipahi Hasanı tanumş· 

tı. Gözlerinde bir alçaklık parıltısı gö
rüldü: 

- Padişahım, bu hayasıza inanmayı
nız! Has Murat Paşa gibi yiğit bir ku
lunuz Uzun Hasan gibi bir serseriye 
yenilmez.. Bu sipahi harpten knçımş· 
tır. Yarası da bunu ispat eder. Kaç:.ma· 
saydı göğsünden yaralanırdı. 

- Hasan!... Fatih Sultan Mehmet Koçhisarlı 
- Herkesi yenmiş olduğu bir sıraua genç adama baktı: 

onun karşısına çıkınağa nasıl cesaret - Duydun mu? Yalan söyleme! Boy~ 
etti?. nun vurulur ... 

- Padişahım, bir devşirmenin '5ipa- Sipahi Hasan belindeki hançeri çek .. 
hilere meydan okuması beni yürcğım· ti: 

den vurmuştu. Ölümü göze aldım. Ö- - Padişahırn, ben Koçhisarlı bir si· 
lcsiye dövüşen bir adam her şeyi Ya - pahiyim. Süt~ozuk bir kavur oolu 
par. değilim .. Buraya Ömer Beyin eın:ue 

ı Fatıh Sultan Mehmet, Sipahi Hasana geldim. Işımi yaptım ve şimdi ölümden 
has ahırdan eğerli bir at, bir kılıç ve korkmadığıını da göstermek isterim. 
bir :>ay verdirdi: Mahmut Paşayı iğrenerek sözdü ve 

- Haydi git, bunları devlet uğruna ilave etti: 

1 
kullan!... - Gfınahım bu adamm boynuna ol· 

!<,akat Mahmut Paşa onu mimlemiş- sun! 

ı
. ti. Dün bir Sırp beyi olan bu adam H::ınçerini kalbine sapl dı ve olduğu 
Tüı k padışaluna bir Tiırk sipdhi~inin ı yere yı~ ıldı. 
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I<LIK ll<ff NDE 
Ili lı TOtıK ZARif i 

IKINCI KlSlM - A. R, Yazan : Celal Cengiz 
Kapı çalınmıştı, Cemil derhal yerinden fırladı az kalsın 
misafirin Üzerine atılacak : " Ah Emma seni ne kadar 
özledim., dive bağıracaktı, fakat genç kız, gözleri ile 

Sama'ya: "Sen Kralın kızını seviyor 
muşsun , dediler ve Sertelliya 

doğru yola çıkardılar 
işaret yaparak onu bu fikrinden vazgeçirmişti. 

Orsk'da, ((gÖrüşünüzı> demekte cid
den hakkınız varmış. Korkuyorum ki; 
beni de bir ihtilalci yapacaksınız. 

Yusupof, derin derin içini çekmiş -
ti: 

-- Kim bilir L Bizim bile kıpkızıl 
bir ihtilalci olmıyacağımız ne malum). 

Demişti. 
Cemi], Prense veda ederek apartı -

mana girmişti. Kendisini reveranalar -
la karşılıyan hizmetci Anuşkaya, gi -
dip yatması için izin vermişti. Odasın
da bir hayli zaman gezindikten sonra: 

- Zavallı Maşa!.. Senin saf kalbin, 
bu çılgın canavara senelerce nasıl tap
,mış ? . .. Eğer burada olup da bu rezale· 
ti gözlerinle görseydin, muhakkak te· 
cennün ederdin. 

Diye söylenmişti. 1 

* Ertesi gün, (Madam la Kontes Olga 
Nerimanof} un üç saatlik ziyaretin -
den bir hayli yorgun düşen Cemıl, ge
niş sedirin üzerinde tok bir kedi gibi is
tirahat ederken, vakit epeyce geçmiş .. 
saat dokuza gelmişti. 

Fakat Cemilin kalbi, büyük bir sa -
hırsızlık içinde idi. Ikide birde saate 
bakarak: 

- Emma, niçin gelmedi?.. Onun da 
~imdiye kadar gelmesi lazım getirdi. 

Diye, söylenmekte idi. 
Nihayet, dokuzu haber veren ~aatin 

çanlarına, birdenbire kapının zili de 
karışıvermişti. Bir saniye sonra da ka
pı açılarak , Madam Anuşka başını u • 
ozatmış: 

- Bir misafiriniz daha geldi 
Demişti. 

- Kim~ .. Nasıl misafir?. 
- Genç bir kız. 
Cemi!, derhal yerinden fırlamıştı. 

kapıya koşmuş, küçük hole bakmıştı. 
Az kalsın, orada duran genç kızın ü -
zerine atılacak: 

- Ah, Emma .. bilsen, seni ne ka
dar özledim. 

Diye bağıracaktı. 
Fakat; genç kızın, gözleri ve dudak

larile yaptığı birişaret üzerine derhal 
sakin ve ciddi bir vaziyet almış: 

- Buyurunuz Madmazel. 
Demeye qıecbur kalmıştı. 
Prenses Emma Feedorovna, sür'atle 

küçük salona girmiş; kapıyı kapamış
tı .. . O zaman ikisinin çe'lıresinde de 
samimi bir tebessüm uyanmış; Emma, 
başındaki kasketi fırlatıp attıktan son
ra: ellerini Cemile uzatınıştı: 
- ·~--• •~•••M•~ =•~., • ~""u · --:.0•-••~uon••-r- ""' 
Bir Doktorun 
Günlük 
Notlarindan 

PAZAR 

(*) 

Karaciğer ve safra 
Kesesi ağrıları 
Mide üzerinde duyulan şlddetll ve az çok 
uzun fasılalı sancılarda mutlaka kara cı
ğer ve safra taşlarını düşünmek IA.zım
dır. 

Esasen göbe~in üzerindeki bütun şid -
detll ve fasılıı.lı sancılarda kara ciğer 

AfcUerinl aramak mecburlyetı vardır. 
Mide nahtyeslnde çok şlddetll sancılar 
ya mlde çlbanında ve yahud mide kan -
serinde olur. Fakat bunların ağrıları sık 
sıktır. Halbuki kara ciğer ve safra taş
larımı ald olan sancılar seyrek ve fasıla· 
l•dır Daima boyle sanc!lara ehemmlyet 
ve ı m ek ve derhal tedavisine koşmak lA
zımdır. Çunku hangi ihtimal olursa ol
sun lsln b:ışlangıcında :Y!lJlılan tedavi 
da'ma muvaffaklyet ver!~. 

( ) Bu notları kesip saklayınız, yahut 

bir albÜme yapı~ırıp kolieksiyon yapınız. 

Sıkıntı zam:ınınızda bu notlar bir doktor 

,iı i imdadınıza yetişebUir. 

- Hoş geldin, aziz dostum. 
- Ho~ bulduk, aziz prenseaim. 
- Aman, yavaş söyle .. her ~eyden 

evvel şunu ihtar edeyim ki: artık bura· 
da prenses yok. 

- E, nasıl hitab edeyim. 

Gudeanırı 
ani 
lan Sumerlilerin an'aneleri mucibince esiriere kız verilmiyordu, halbuki 

kızının esir Elim zabiti Sama'ya işık olduğu söyleniyordu. 
te 

Muhafız askeri kahkahayla gülme lfı 
- Sadece, Emrna. 
-Pekala, Emma .. nasıl ieteraen öy- -Evet .. dün ve bugün pencereden düler. 

le olsun ... Fakat sen, fena halde üşü- bahçeye bakarken gördüm. Samada a· Sama. sordu: 
müşaün. ğaçların arasında ceylantarla oynaşı - - Gudeanın kızı (Günef) den ka-

- Evet. Keskin bir aoğuk var. .. yordu. çıyor diyorlar ... Pencereden beni gör-
- Paltonu çıkar. Soyun. Şu köşeye - Nasıl olur, Naraf) Sama, bir e- mesıne imkan var mı ) 

geç.. sirdir. Kızım onu aevae bile, onunla Ulu Mabud kendisini affetmi,. 

Emma, paltasunu çıkararak söyleni- birl~emez.. Artık (güneş) e bakabiliyor .. ve aen 
yordu: - Kızınızın hayatı onunla kurtula- bahçede dolaşırken: {Bu yakışıklı za-

- O kadar vaktimiz yok. Bir aş ko- ca.ksa, bence ikisini birleştirmekle hiç bit kimdir}) diye sormuş. 
nuşalım. Beraberce gideceğiz). bir tehlike yoktur. Benim bunlardan haberim yok. 

_Nereye).. - Yavaş söyle, Naraşi Göklerin Şimdi kralın beni Ur'dan niçin uzak -
- Gittiğimiz zaman, görürsün. kulağı her zaman açıktır. Ulu Tanrı bu la.ştırdığını anlıyorum. Fakat, kralın 
Emma, sobanın yanındaki koltuğa sözleri işidirse, ~ökl~rin ga~aJı,ından kızı beni sevse bile, ben onu sevemez· 

yerleşmişti. Cemil de oradaki küçük kurtulaz:nayız. T ore~ızde esırlere kız di m. 
bir taburayı çekmiş: Emınanın d izle • ver~enın yasak oldugunu unuttun mu Sumer kralının kızı dünya güze-
rinin dibine oturuvermlııti. sere? . .. . lidir. Ona bakan gözler bir anda kama· 

- E .. söyle bakalım, aziz dostum.. - Samada Elamda bır Turk kabıle- şır .. böyle e:ıısiz bir güzel tevilmez mi 
nasılsın L sinin oğludur. Töremiz: (Yabancı ya hiç .. ) 

- Bildiğin gibi Emma .. ya, aenL kız verme!) diyor. O, bir yabancı de- Çünkü ben bir başka kıza gönül 
- Ben de, soba borularının üzerin- ğildir bence. verdim. Üstüste sevgi olur mu) Inaa-

deki fırıldaklar gibi .. muhtelif rüzgar- - Sus Naraş, sus! Günah işleme! nın kalbinde bir kadın sevgisi yaşar -
ların cereyanına tabi olarak dönüp du- ~u sözlerle sa~ayıma. ve yurduma u - ken, bir ikinci kadını nasıl sevebilir'> 
ruyorum ... Bugün halarn geldi değil gursuzluk getıreceksın 1 Ben, kızıının Doğru. Eğer bunu krala söylemiş 
miL ' böyle bir tutsak ile birleşmesine ta • olsaydın, seni yanından ayırmazdı. 

_ Evet, geldi. hammül edemem. Ur'dan ayrılırken bir şeyden ha· 
_ Çok kaldı mı). - Ya bu yüzden ölürse .. ) beri m yoktu. 
-Üç .saat. -Kanımı içime akıtır, ıztırablarımı Sevgilin Elamda mı) 
- Eh, ne ise .. geçmif olsun ... Dün yenrneğe çalışırım. Atalarımın bana Hayır. Ur'da .. hem de Ur sara • 

gece de, Yusupofla beraberdin) bıraktığı töreyi bugüne kadar bQzma • yında 
-Evet. dım. Bundan soı,ıra da- kızıının bir gÖ· Tuhaf şeyi Ben Ur sarayındaki 
- Mükemmel bir komedi seyret- nül işi için - bozamam... kızların kimler tarafından sevildiğini, 

ğe başladı : te 
- Tunçayı seviyorsun desene... 1 

E pa 
- vet.. onu sevıyorum. Hem de zn: 

çıldırasıya... - · 
gı, 

- O halde ben de sana timdiden k i 
haber vereyim: T un çay başkaamın ma 
lıdır. Sen ona malik olamazsıni 

llÜ 

d i ı 
- Kimin olursa olsun .. beni, one re 

sevmekten kimse menedemez. ' yo 
- Tanzer gözlerini kaybetme ki~ m 

beraber, gene tehlikeli bir adamdır. On• Y 
lar birbirlerini çok aeverlerdi. Tan zer leı 
sevgilisini mabedden kurtardı.. on un lt le 
yüzünden gözlerini kaybetti. Tunçayı lı 
- kör de olsa - kimseye kaptırmaz ar • 
tık. ' (Arkası var) ..................................................... ___ ... 
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İstanbul Gelir ve Para 

BORSASI 
2-1-1937 

Türk Devlet Borçlan 
LirA 

'1' 7,5 T . B. I 22,90 
tXı 7,5 T. B . n 00,00 

~ '7,5T.B. m 00,00 

Ura 

"' 5 Bazine B. oo,ııo 
Dahlll 1st1krr.ıı 9S,OO 

Devlet Demiryollan Borçlan 
IJra Lira 

bi 
B 
b 

tin). -O halde Sama'yı saraydan uzak- bilirim. Nasıl oldu da bunu duvma -
Erganl 96.75 \\ Anadolu Iftll40.01 

Slvas Erzurum 9S,OU \\ Anadolu ll .S,O) 
sevgı-

- Nasıl komedi Emhıa .. fUna, bir 
trajedi desen e ... 

laştırmalısınız 1 dım! 
- Doğru söylüyorsun! Onu yalnız Duyamazdın 1 Çünkü ben 

- Y oook... Seyrettiğin eahne, he
nüz komedidir. Daha, trajediye vakit 
gelmedi. 

- Bir kadeh konyak içersin, değil 
miL 

- Hatta .. bir kaç kadeh .. fena halde 
üşümüşüm. 

- Şu halde, kadına aöyliyeyim. Der• 
hal bir punç hazırlasın. 

Em ma, bir daha saate baktı: 
- Çok çabuk olmak fBrtile. Geç 

kalmıyalım . 

Cemil, dışarı çıktı. Anuşkaya emir· 
ler verdi. Tekrar odaya girerken, su -
allerine devam etti : 

- Mutlaka gitmemiz lazım mı, Em· 
ma~ .. 

-Mutlaka. 
- Seni biraz telaşlı görüyorum. 
- Sorma ... Müthiş bir mücadele i-

çindeyim. 
- Muhakkak, izdivaç meselesile ... 
- Yok canım. O cephe, benim için 

bir oyuncak meselesi. .. Ah: karşımda 
asıl bir azgın güruh var ki ... Ne ise, 
birazdan gözlerinle görür .. öğrenir • 
s ın. 

Madam Anuşka, elinde bir tepsi ile 
içeri girmişti .. ve, daima kibarlara hiz
met ettiğini iddia eden Anuşka; Cemi
le karşı terbiyesinin derecesini göster
mek için ,ona manalı bir tebessümle 
gülümsemiş.. elindeki tepsiyi masa • 
nın üstüne bıraktıktan sonra, Emma -
nın yüzüne bakmadan odayı terketmiş· 
ti. 

Cemil, Emmaya bir kadeh konyak 
vermişti . .. Emma, kadehteki konyağı 
son damlasına kadar içtikten aonra, di
linin ucu ile ince ve zarif dudakları'nı 
yalamış: 

-Bir daha ... 
Demic:ti. 
Cem il; bu garib ruhlu kızın, bu ser

best hareketi karşısında, ruben bir in
şirah duyarak: 

(Arkası var) 

saraydan değil, Ur' dan da uzaklaştır - mi ilk defa sana açı yorum. 
malıyım. Sevgilinden duyabilirdim. 

- Nereye göndermek fikrindesi - Ondan da duyamazdın. Çünkü 
niz? sana söylerneğe muktedir değildi. 

- Sertellaya.. SumerH muhafız hayretle Sama -
- Çok iyi olur. nın yüzüne baktı: * Işte bir muammal Kızlar sevgi -

(Sama) Sertella yolunda lerini biribirierine söylerler. Ben bu iş

Gudea, hassa zabiti Sama'nın mai
yetine on iki muhafız vermişti. , 

Sama, ertesi gün Sertellaya gitmek 
üzere yola çıktı . 

Sama, Ur şehrinden neden uzaklaş
tırıldığını bir türlü anlıyamamıştı. 

Hassa alayındaki arkadaşları ona 
sadece : 

- Sen kralın kızını seviyormuşsun ı 
Demişlerdi. 
Halbuki onun bir şeyden haberi 

yoktu. Sama kralın kızının yüzünü bi
le görmemişti. 

Fırat boylarından gidiyorlardı. 
Sama, çok güvendiği ve sık sık ~a -

kalaştığı muhafıziardan birile yolda 
konuşarak ilerliyordu: 

- Kaç günde varacağız Sertella' -
ya) 

- Yedi gün sonra .. 
- Uzun bir yol. 

leri çabuk duyarım. 
Benim sevgilim uykuda. Henüz 

konuşmuyor. Bunu ancak dört ay son
ra duyabilirdin ı -·-· .. · ~ · ~·· ·= · ,. ·~· =·· · .. .-...···-

BAlDYO 
Bugünkü Program 

3 İkincikanun 1937 

iSTANBUL 

Öğle neşriyatı: 

12.30 : PlAkla Türk muslklsl. 12.50 Hava
dis. 13.05: Plfı.kla hafif müzik. 13.25: Muh -
telif plak neşrlyatı. 
Ak~am neşriyatı: 

18.30: Ambasadörden naklen varyete mü -
zi~i. 19.30: Konferans : Sellm Sırrı Tarcan 
tarafından. 20: Müzeyyen ve arkadaşları ta
rafından Türk muslklsl ve halk şarkıları . 

20.30: Belma ve arkadaşları tarafından Türk 
musikisl ve halk şarkıları. 21: Saat Ayarı: Or-
kestra. 22 : Ajans ve borsa haberleri. 22.30: 

- Fakat ,tatlı bir yolculuk 1 
- Neresi tatlı bu yolculuğun) U Plflkla sololar. 

r'· 
Yarınki proıram 

dan sürülüyoruz. 
- Kabahat sende .. ! 
-Niçin} 
-Ur' da sevecek kız mı bulamadın? 

Ateşle aynıyanın elbette eli yanar .. 
- Kimden bahsediyorsun ~ 
- Kralın kızından .. 
- Sen de mi inandın bu masala) 
- Masal değil.. hakikat .. 
- Yalan .. yalan .. hepsi yalan. Ben 

kralın kızını tanımıyorum. 

- Bahçede dolaşırken görmüşsün ı 
- Hayır .. görmedim. Belki o beni 

görmüştür. 
Sama'nın arkadaşı susmuştu. 

Bir kaç dakika konuşmadan yürü -

t İkincikanun lt:rJ 
İSTANBUL 

Öğle neşriyatı: 6 
12.30: Pliikla Türk muslldsl. 12.50: Hava

dls. 13.05: Plfı.kla hafif müzik. 13.25: Muh • 
telif plllk neşriyatı. 
Akşam ne!jriyatı: 

17: İnkılA.b dersleri: Üniversiteden naklen, 
Mahmut Esat Bozkurt tarafından. 18.30: 

Pliikla dans muslklsl. 19.30: Çocuklara ma -
sal: İ. Gallb tarafından. 20: Rılat ve arka -
daşları tarafından Türk muslklst ve halk şar
kıları. 20.30 : Safiye ve arkadaşları tarafın • 
dan Türk musiki.sl ve halk §artıları. 21: sa
at O-yarı : Şehir Tiyatrosu dram kısmı tara
fından bir temsll. 22: Ajans Ta borsa haber

leri. 22.30: PHikla sololar 

Sosyeteler Eshamı 
Ll ra 

ta. B. Mtl. 
11 11 Bl. 

81.00 tat. Trt.mvar 22,SJ 

10,00 
., ., Name 10,00 

Merkez B. D. 92•00 

Bom on tl 
Terkol 
A. Çimento 

II,SO 
14,7> 

15,55 

ÇEKLER 
J[q. L. '1'. ı.. ..... 

laterlln 
r. J.l'ranll 

618,0) 11 Dolar 
17,0125 lLlret 

NAKIT 
J[q. 

~ r. ırranıı 117,00 ı Mark 
ı Dolar 176,00 20 Drt.hml 

ı İsterlln 622,00 20 Leva 

20 Llret l~S,OJ 20 LeJ 

Borsa Dqında 
L. K. 

Krıoıdl Foıulye 1 MübadU Bon. 
1881. senesi oo.co Oayrl • • 
1903 • 103•00 Altın 
1911 11 97 ,O o Meeldlye 

Nöbetcl 
Eczaneler 

0,794.5 

15.09~ 

... .. 
cıu.oo 

O,OJ) 

1019 
OJl 

Bu cece nöbetci olan eczaneler .. Diu -

dır: 

İstanbul cihetindekıter: 

Aksarayda : (Ziya N url>. Alemdarda : 
(All Rıza). Bakırköyünde : (İstepanl. 
Beyazıdda (Haydar). Eminönünde : 
(Bensason). Fenerde : (Arif). Karagilnl

rükte : (Arif). Küçükpazarda : <Hikmet 
CemU>. Sa matyada : (Erofilos). Şehre -
mininde : (Nii.zun). Şehzadebaşında : (Ü

niversite) . 
Beyoğlu cihetlndekiler: 

Galatada : (Sporldls) . Hasköyde : (Nl -
sım Aseo). Kasımpaşada : <MüeyyedL 
Merkez nahiyede : (Kanzuk, Güneş) . Şlş

llde : (Halk) . Taksirnde : (Taksim, İtl • 

mad). 
Üsküdar - Kadıköy ve Adalardakiler: 

Büyükadada: (Merkez}. Heybelide : <Yu· 
sufl . Kadıköy Pazaryolunda : <Merkez)· 
Modada : <Faik İskender) . Üsküd.ar se
limlyede : C Selimiye). 
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•• u ·imnastik Bug·· Ingiltere ile /talya 
Akdeniz için bir 

si m. iz fayda ı mı? anlaşma imzaladılar 
(Ba§tar&fı 1 ind sayfada) 

_ (Baştarnfı 1 inci ay(ada) ı t!dır. Mekteplerde, jimnastik yapma • -Bu anlaşmayı imzalamak, aulhun 
Ghunde beş mütehassısla görüşsem, nın sadece yolu gösterilir. Matlüp olan takviyeai yolunda mühim bir adım at

;e 
1 
er birinin huzurunda birer çeyrek §ey, talebelere jimnastiği sevdinnek, tığımız kanaatindeyim.» 

k~ ayıp s.ı.çrasam, 2_. saatte tam 70 da ve onları, öğrendikleri hareketleri mek Anlaşma, ne İtalyanın Habeşistanı 
All:ıı~~kı ~.~.nast.ik yapmış olacağım . tebi bitirdilde~ ~~-a ~ y~pınaya alış ilhakı, ne de Ispanya işleri hakkında 
b' . gunu 70 dakika idrnan yapan tırmaktır. Gelıngorun ki hız, sademek hiç bir kay~ı ihtiva etmemektediı. 
ır ~sanın tuttuğunu kopaı mamasma teplerde yapılacak jimnastiğin usulii • A 1 d unı'yetle bahse-

imkan mı var? .. d •. 1 kt t kt kt n aşma an memn nu egı , me ep en çı ı an sonra d l 1 1 . b n bir itti-
G~clü kuvvetli kesilmek isteı..•enlere yapacagı· mız sporlann mahiyetierini en ta yan gazete eıı, .. unu ha ü t 

tavsıye ed · J f k h' ı· d 1 d ı te r z e • . . erım: Derhal gazetecıli"ie gi de tayin edemiyoruz. ~ ma ı~e ın e 0 ma ıgın 
rışsınler ve m 1 b •• t ektedi 1 d ' urat anna erinceye ka- Universitemizde bile spor faaliyeti ıTm r er. 
~r ~e~dilerine benimki gibi idmana durgundur. Vakıa ben, sporun ifratma, Anl~ma bir tek vesikadan ibare~· 

e ~rış~~ mevzulnr seçsinler! ölçüsüzüne aleyhtarım. Sporun kuvvet tir. Bu veaikada lnailtere ile İtalya bır 
anla~ ~statlan içinde bulabildiğim ilk li bir pasyon haline geçmesi, herhangi takım teminat teati etmektedirler. Bu 
lam 0;~~.~~atap General Tevfik Sağ bir iptila kadar tehlikelidir. Hele şöh· teminat, Akdeniz atatükosu, bu de-

- Ben d d. .. ret yapmak, alkışianmak maksadına nizde aeyrüsefer aerbestisi, her iki ta· 
tecrübeli 've ~· ı .. bu Jımnastikleri, bir sporu alet etmeye ~~lk~~~ak ~z Tafın hukukunun aayılması ve iki mem 
lahiyetile mü~!gılı spor ~ütehassısı sa bir yola sapmaktır. Çünku ınsan vucu• leketin muslihane arzularına ait bu-
te deg·ı· ıı·m. yese edebılecek vaziyet dünün ölçülü bir spora olan ihtiyacı, 1 ak d 

. b. d iht' k d k unm ta ır. 
Fakat ben .. herhangı ır gı a ıyacı a ar uv· 

panların .ce, J ım~astikleri, onları • 'l vetlidir. Fransız Barlcly Nazırının beyanatı 
zımdır B b~n) elerıne uydurmak lcı . Yalnız, dediğim gibi biz, hangi spor- Paris, 2 (Hususf) - Hariclye Nazırı 
ği bır. ih~gun Av_rupada, spor hekimli ları yapacağımızı bilemiyoruz. İvon Delbos, İngiltere ile İtalya arasın 
ki' bizd ısas halıne ginniştır. Halbu- Soranın size, koca İstanbul halkı da bu sabah imzalanan Akdeniz anlaş 
n ·· e ~por hekimlığı, maalesef he- içinde ı..rüzme bilen kaç ~i vardır? Bir ması hakkında şunlan söylemiştir: 

uz teessus edem . . J • 1 k dir k. cmıştır. Bu yüzden- İstanbullunun iki metre yüksekliğin • -Bu anlaşmayı meınnunıyet e ar-
reket;• gençler, ~linyelerinin han"i ha- deki havuz suyu içinde çırpma çırpın:ı şılamaktayız. Daima aulhün takvıyesi-

ere mustaıt oldugu· nu k t~ d g· ·ı mid. ? ne çalışan Fransa bu yolda atılan her 
yo~l?,r· Uzvıyetlerinın derece·ıetsahıremi- boğulması ayıp e ı ır. 
mulunü i b tl _ am - İstanbul gibı, üç tarafı denizle çevri- adımı sevinçle takdir eder.• 

r be s~ e e olçmıyorlar. K.ı.b:li _ li bir şehirde, hepimizin, Kandilli akın İtalyan • İngiliz anl&§Dlasından sonra 

ıye ı denıyelerinin fevkinde harek tısına karşı kulaç atabilmemiz icap et· ere kalkışıyorlar p hl Fransız ·İtalyan anla .. ması 
lt genç! tl . e ivanlığa musta mez mi? Hani ya? Nerede o günler? ':i 

let olm:~· a .~t o~maya çalışıyorlar. At Avrupada, göllerde bil~ san?allar Paris, 2 (A.A.) - Paris . Soir gaze 
1 • ) a mustaıt gençler de pehlivan vardır. İstediğiniz zaman gıder, bır san tesi, İngili:z • İtalyan anlaşmasını mev 
ı~ y~lteniyorlar. dal kiralayarak, istediğiniz kadar kü- zuu bahsederek diyor ki: 

ya :arda~ da anlaşılır ki, bugün ılk rek çekersiniz. Bizde kürek çekmeye Öyle ümit ederiz ki artık Fransız -
r-~ ası lazımgelen şey, spor hekim kalkışmaya görün, bumunuzdan gelir. İtalyan mukareneti gecıkmiyecektir. 
ıgının memleketim · d d h t Roma ve Paris ancak tiıli derecede bir 

hali · . ız e e b;r 1htisas Ya sandal bulamazsmız, ya u ta, ya 
kimi~ gınn~ıne çabalamaktır. Bu he- rım saat kürek çekmek için, bir san- takım izzeti nefis meseleleriyle ayrıl-
lerde vtees&us ettıktcn sonra, mt-ktep- dalcı ile iki saat pazarlık iki saat te ınış bulunuyorlar. Bunun içindir ki her 
bün ' . e. mektepler harıcınde, herkes münakaşa etmeye mecbur kalırsınız ! Iki taraf yeni bir anlaşma teşebbi.ısü 
nir \~esıynaınade:ecei tahammülünü ö.:;,~·e Ve tabii, bu ~e niyetlendiğinize bin de yapmalıdırlar. 

' P cagı har k t· ·· d Temps gazetesinin kanaatine göre, 
··ı ·· e e ı, o ren ıği bu fa pişman olursunuz! o çuye uydurur. İngiliz - İtalyan anlaşması umumi ma-

ı Bir~'ok sporlara da, şehrin vaziyeti sveç usulile atı t·k .. :ı hiyette teminat teatisinden ibarettir. 
b. · · e ı J m mı st kle,.dtn müsait deg· ildir. Mesela ata binrnek is· ınnı seçmek hiç b. Çünkü donanmanın nisbetleri, silahlar 

' ır şe) i hall edemez. teseniz, şehir baricine çıkmak için, şeh Bu usullerden b. · · Ve üssübahriler gibi meseleler halle-
b ı ırını umumiyetle ka • rin sokaklarmdan geçmek mecburiye· u etmek yan} t ç dilmemiştir. Bu anlaşmanın ehemmiye 

ik 
ış ır. ünkü atıetik iim t indcsiniz. Sorarım size, hangi sokak· natıst ler"" tah ·· ti bilhassa siyası havada psikoloJ'ik bir 

ı . '" ammul edemiyecek bün lardan geçeceksiniz? Bir süvarinin 
ye erde, Isveç usulü fmna<)fkl • Bahçekapıdan geçişini bir düşünün! O iyilık husule getirmesindedir. 
hayır göreını .. ı eraen İ 
Ve evvela 

0
Jecek bunyeler de vardır. takdirde, kaza havadislerini yazmaya talya matbuatmm neşriyab 

arı ayırt etmek lazımdır. kalem yetiştiremezsiniz... Roma 2 (A.A.) - cGiornale d'İtalia:t 
Ancak bu suretledir ki b.. 1 . h Sonra, çocuklarımız sabah akşam diyor ki: 
ketlere U'-'d k • un ye e rı aı e 
ketleri bU ~r;na tan kurtulur, hare _ mekteplerine hisikietle gidip gelseler Bu anlaşmanın büyük ehemmiyeti 
riz şimdıy;~e ~re :ydurmasını öğreni· fena mı olur? Fakat çocuğunuzu bisik inkar olunamaz. Maamafih bunun der· 
ta~ gördü •.. a .. ar unun aksini yapmak lete bindirip tc bu yollara salsanız, gön hal göstereceği tesirler de izfun edılme 

gumuz zararlar b. kAf. b. lünüz rahnt eder mi? rnek lazımdır. Şurasım da kaydetmek 
ders olab·ı , ıze a ı ır 
liyeti be~e~ciek ka.d~r büyüktür. Kabi- Hülasa, bence, henüz, jimnastik u - icap eder ki, bu anlaşma İtalya- Alman 
lara kalk yele.rının fevkinde idrnan sullerinden birinin tercihi hususunda teşriki mesaisine mügayir değildir ve 
dandadır!ışan gençlerin akıbetieri mey münakaşaya girişecek halde değiliz. bu teşriki mesai Milano nutkunda da 

Herşeyden evvel, sporu sevrneğe ve tebarüz ettirilmi~ olduğu üzere İtalya· 
he~~ğ~~~~~· .. me~leketimizde spor sevdirrneğe mecburuz. Hele bir kere nın harici siyasetinin bel kemiği olarak 
teplerden . . sus edınceye kadar rnek propagandalar yapılsın. Spor sevgisi kalmaktadır. 

_ M Jımnastik kaldırılsın mı? artsın, ondan sonra usul beğenmek ko 
niz d ekt~plerdeki jimnastik dediği lay. 

e nedır? H ftad Bünyeleriinizin dermanını mütehassıs 
kaldırıp b · a a yarım saat xol 
cc bu h acak saHamak değil mi? Ben !ara ölçtürdükten sonra düşünür, ta • 
mam areketlerin yapıtmasıle yapı' • şınır, birinden birini seçeriz elbet! Bu 

Dört yıllık 
Ziraat planı 

(Bnştarafı 1 inci sayfada) 
za::~ a:~sında hiç fark yoktur. .L günkü halde, bu ~te çok geri bulundu-

için m • Jımnastiği, yalnız mekt~p~er ğumuzu itiraf etmek, ve ona göre dav- mühiın kalkınma programı etrafındaki 
evzuu bahsetmek, büyük bir ha· ranmak mecburiyetindeyiz S. T. çalışmalarla Başvekil İsmet İnönü biz-

r 
•• 

• ••• zat meşgul olmakta ve her afhasını 

kadın, kocası a eski ayrıp;;~: =~~: i:::~,ted~:~ .. ında işti-
ah ar nı o· y emeıı· mı·?. rakli 'bir çalışma devresi açacaktır. 

Ana hatları ve esasları Dahiliye Ve-

(Bn ·tarafı 7 inci sa)fada) de erkekle müştcreken yapar. Ortada kaleti tarafından hazırlanmış olan köy 
Jnaceralara t 1 w f d k lk · d · · .. 1 .. B a ı acagını aklım almıyor. iki kişi tara ın an işlenen bir suç olur a ·ınma programı a yenı zıraı pa· 

unu Yapani k k b t 1 b nı· ıe te-lif edilmektedir. ltend·ı . h ar açı ça itiraf edere da u suç an ya nız irisinin cezalan-
ı erı akk d k f 1 d w I dan v l ın a ocaları tara ın· dırı ma ı ogru o ur mu~ M. G. Bu mevzu etrafında Ziraat ve Da-

H ükü erı e~ek hükmü beklemelidirler. Annenin Sesi hiliye Vekaletlerimiz müştereken ça· 

kASADA. 
SAKLAD 1~ INI~ 

PA P-A 
KU·QU 
s lg 

Ç~ŞM[ 
VAZiY,TiNDEOID 

ONU rAIZl,E 
OANk'AYA VE:fliNil 

.. 
UUSUSI SARTlAJ)tMlZI 

SOQUNUZ 

~----------------------------------~ 1 Istanbul Vakıflar Direktö:-:uju IlA'liarı 

Cinsi 

Rontken ) 
filim ve ) 
kağıc:lları ) 
Ihale günü 

Mikdan 

72 - Düzüne ) 1 

filim 12-dü- ) 
züne kiğıd ) 

18/1/937 - Pazart~i 
5aat ıs. de 

Ilk te'minat 
Ura 

27 00 

Muhammen bedeti 
Lira kurut 

360 00 

Gureba Hastahanesindeki Tıp Fakültesi Dahiliye seririyatma lüzumu 

olan yukarda cins ve mikdarı yazılı filim ve kağıdlar açık eksiilmeye ko
nulmuttur. Ihalesi yukarda yazılı gün ve saatte Vakıflar B~müdürlüğün

de toplanan Komisyon'da yapılacaktır. Şartnarnesi her gün Levazım kale ~ 

minde görülebilir. (19) 

ı Istanbul Belediyesi lıanları ı 
Senelik muhammen kirası 72 lira olan Balat Hızırçavuş mahallesinin 

Köroğlu sokağında yeni 2 N.lı iki kat iki odalı kilgir ev teslim tarihinderı 
itibnren 937 veya 938 • 939 seneleri Mayıs sonuna kadar kiraya verilmek 

üzere açılt artırmaya konulmuştur. Istekliler 540 kuruşluk ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber 4/1/937 pazartesi günü saat 14 de Daimi 

Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (3655) 

1·ürkiye Ziraat Bankası İstanbul Şu
besinden: 

Hükumete aid olup Bankamız namına Haydarp~aya gelecek olnn buğ
daylardan değirmen veya depolara 8evki icabeden kısmının Haydarpaşadan 

nıuhtelif iskeletere mavnalara nakil işi açık eksiilmeye konulmuştur. Ek

ailtme 1/2/937 Pazartesi günü öğleden sonra saat on dörtte Ziraat Ban -

kaaı Istanbul Şubesinde yapılacaktır. 
Şartname her gün öğleden sonra Şubemiz Buğday servisine müracaatla 

görülebilir. Teminat akçesi BCl yüz liradır. u4n ---·------------ ------------
Istanbul Defterdarlığından 

Cins ve mevkü Muhammen kirası 

Lira 

Kadıköyünde ı Zühtü pa a mahallesinin Bağdat cad -
desinde Kadıköy Birinci Orta Okulu 

Kumkapı 

Ortaköyde 

BakkaHyesi 

: Orta mektebi Bakkaliyesi 

: Gazi Osman pata Orta mektebi Bak-

katiyesi 

108 

102 

120 
tah rn .. a eyhlerinde çıkarsa ona da <<Ben bir erkek anasıyım. Oğlumun Jı!'lmakta, V ekaJetler erkanı toplantılar 

ammul etm k I b. Y i 
1 

e gerektir. Dünyada macerası o an ır kızla evlenmesine yapmaktadırlar. Yukanda yazılı Mektep bakkaliyeleri senelik kiraları peşin verilmek ~ar· 
enen suçu k •· d w 1 1 yada g·· ··ı·· n cezası muhakkak dün· at ıyyen razı egi im. Bunun a bera- tile bizalanndaki bedeller üzerinden birer sene müddetle açık arttırma usu· 

oru ur ... )) ber evlenmeden evvel iki macera ge· Her korobinanın pulluk ve harman 
· · K makinesi gibi mü"tereken kullanılacak lile ayn ayrı kiraya verilecelctir. Istekiiierin ve diğer teraitini öğrenmek iste· 

S 
Aklı Buında Bir Kadın çirmıştım. ocamın bundan hiç bir za- Y k . 
ı -,. h b · 1 k' I · htev· b. k.ld l yenierin hüsnü hal ve Seeiye sahibi bulundukla11ına, Mah umıyet ve sari 

_ K ua e Sual lle Cevap man a erı o mamıştır. Oğlumu ev· ma me erı mu ı ır şe ı e o ması 
adın koc k d. ... .. · lendireceğim zaman alacağı kızın ma- esas itibarile tekarrür etmiştir. Kombi- hastalığı olmadığına dair zabıta, adiiye ve sıhhiyeden alacakları resmi vesi-

&nlat 1 asma en ı mazısını rna ı rnıdır~ zisini oğlum değil, hen bilmeliyim .. >> nalarda bir memur, birer makinist ve kalaıla ve % 7,5 pey akçelerile 18/1/937 pazartesi günü saat on dörtte 
- Erkek karısına böyle bir sual Ak Saçlı Ana tamirciler bulunacaktır. Ziraat V eka- Milli Emlftk Müdürlüğünde toplanan Komisyona müracaatlan. (M.) (11) 

aorrnalı rnıdır~ M. H. ultiraf Fenadır!n Jetile Maarif Vekaleti Eskişehirde açı· -·----------·------------··---

((Sakın Bir Şe s·· 1 •• 1 ((Sakın itiraf etmeyiniz. Yalan aöy- lacak kurstan yeti~en elemanlardan is- E .. o t Ok ı s t lllf'd. K . 
«Bugünün eri k~y .emek~nız.» a leyiniz, aldatınız fakat kocanıza haya- tifade cihetini düşünmektedirler. Diğer yup r a U a lDa OIDIS• 

ran d h e erı e-s ıye naz • . . f . . 
naza a a açık fikirlidirler, fakat düne tınızı ıtıra etmeyınız. .. taraftan Ziraat Vekaleti muhtelif iş- yonundan: 

ı ran da daha az merttirler. B inar . ~n 15 yaşımda yaptıgım masum lerde ve bu arada Maarif hizmetinde 
ena eyh onl . . .. 

1 
bır gunahımı kocama 14 senelik ko- . I d 1 Okulumuzda 299 lira 25 kuru' keşif içindeki tamirat 6/Kanunusani/93~, 

me . . ara ge-ne hıç bır şey soy e- l ' çalışan zıraat mezun arını a a arak yını.z. cama an attım. 
1
.. . l . . d .f l d. ·ı k . Çartamba günü aaat 14 de Istanbul Liseler Muhasebeciliğin-le toplanan 

S 
· d. 'k' kl . ··- .. .. pan ış erımız e vazı e en ırı ece tır. '1.l 

onra li:U d d.. .. .. .. c Şım ı ı ı çocu a ellerım bogurum• z· . .. . 11 . d d Komisyonda pazarlıkle ihale edilecektir. Ilk teminat 22lira 44 kuruı::dan is-
k b

. Y nu d uşununuz: enç d f·ı k Id K d ıraı asayış mese e erın e e ayrıca ve l Y ız ır günah işlerken bunu yalnız e aç ve se ı a ım. ocam da be • ehemmiyetle tetkikat yapılmaktadır. tekli olanlar bu gibi itleıi yaptığına dair stanbul Nafia DirektörhiğU 'er: 
yapmaz k k k . h baht oldu ... Genç kızlar Allahaşkına B h d d ··h' t db' 1 1 alacaklan ehliyet vesikası ve teminat makbuzlarile belli gün ve s atte Ko-
ııetle ve' b·~r~~1~nhn nrş~ e ]serhıya kuşu· yaptığınız kabahatleri kocamza anlat- --~-tsa a a a mu ım e ır er a ına·l mifyona selmeleri Uan olunur. «3874)) 

uyu)\. assasıyet e are et e- n~ı ÇaA lT. 
· mayınız.». ucınu 
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SON POST~ lkincikanun 3 

ı umumi, kaosızlı ve kemik hastalık arına şi a 

e eri ço ur. Çocu lar, Gençler, Genç kız ar v 

ih ·· yarlar her yaşta istimal edebilirler. 

Tercih 

'in 

edilmesindeki sebep 
GRiPiN 

Bütün ağrılara, hastalık 

başlangıçlarana karşı tesi
ri yüzde yüz olan ve hiç 

zararsız en kuvvetli 
müsekkindir. 

r GRIPIN l 
l Nezle, soğuk algmllğl , grip rahats1zlıkları~da, baş, diş, 

mafsal, romatizma, Asab ve adele agr1larında 
1 2 saatte 3 tane kullanabilirsiniz. ..1 

~--------------------------------------------------

OGV AZ-IÇI. Aylık mecmuas•nm 

Yılbaşı münasebetile fevkalide ayısı çıkmıştır. Bu nusha sayın 

Valim;zin yüksek ve §erefli namına ithaf edilmiştir. 

-

Soa Posta 1 
Yerebatan, Çatalçeşme sokak, ıs. 

ISTANBUL 

han fiatları · 
1 - Gazetenin esas yazısile bir sU

tunun iki satın bir (santim) 
sayılır. 

ı - Sahifesine göre bir santim ilan 
fiatı ~unlardır: 

Sahlfe : 1 - tOO karlif ' 

: lt- 250 • 
1-200. 

• : '- 100 • 
D!ler yerler : 61 • 
Bon sahlfe : - SO • 

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

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

······························································ 
Son Posta Matuaas• 

l\eşriyat ~.d. : Seli:n Ragıp EMEÇ 

SAHIPLERI• ( A. Ekrem UŞAKLJOlL 
• S. Ragıp EM EÇ 

------------------~-------------------------------
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OksUrenlere : B. KI 
\ 

'f 
1 

CiLDiNiZi B SLEViNiZ 
ve ona, taze nermin ve genç bir manzara veriniz. 

ViYANA ÜNİVERSİTESİNİN MEŞHUR BİR TIB PROFESÖR()' 
Genç hayvanlardan istifade ettiği yeni bir cild 

unsuru keşfetmiştir 

BU YENİ TEDBİRİ TECRÜBE 
EDİNİZ. SİZİ GENÇLEŞTiRE • 
CEK VE GtJZELLEŞTİRECEK 
TİR. 
. İşte, genç hayvanlardan istihsal e· 
dilmiş bu yeni cilt unsuru, cildinizin . . _ ~ 
derinliğine nüfuz ederek buruşukluk- rışır ve sert cısımler teşekkül eder 1 

1 t kkül etti w i · 'lk . mesamata dahil olunca açılm.alarıJl 
arın beşel yan ne; 1Y~rı, 

1 yumuJa- ve binnetice teni berbat eden gayrisil 
maya aş a c erı veya zayt a- dd 1 . t . be ııJt 

an üz adalelerini besler. Binlerce ma e erın m~sse rnesıne se P o 
y Y .. .. .. . Su geçmez yenı Tokalon pudrasmı ıec 
kadınlar, bu usulu buyük muvaffakt- rübe etmek için parmağınızın ucutl' 
y:t~~ tat~ik :tmişler~. Bu müstahz~r biraz pudra koyunuz ve suya hatırı 
butun duny da emsali arasında yega- nız, sudan çıkınca parrnağınızın koıi 
nedir. Bu cevher, şimdi, cildinizi bes- olduğunu göreceksiniz. 
lemek için matlup nisbet dairesinde 
Tokalon kremi terkibine karıştırılmış
tır. Akşamları yatmazdan evvel pem
be rengindeki ve sabahlan beyaz ren
gindeki Tokalon krernini kullanınız. 

Tokalon kremi ile beraber su geçmez 
yeni Tokalon pudrasını da kullammz. 
Daimi bir rütubet, cildin mesameleri
ni tereşşüh ettirir ve pudranız su geç
mez cinsinden değilse bu rütubete ka-

HER SABAH DAHA GENÇ GöRONONOt 

Hav Kurumu 

Şimd:ye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 
3.i:U k şlde 11/lklncl kAnun /937 d dir. 

Büyük ikramiye: • O liradır ... 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikramiyelerle (10.000 

ve 20.000) liralık jl-j adet mükafat vardır. 

DiKKAT: 
Bilet alan herkes 7 1 Ikinci kanun /937 günü akşamına kadar 

biletini değiştirmiş bulunmalıdır . 
Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı snkit olur ... 

Fen Fakültesi Dekanlığı dan: 
Fakültemiz Fizik Enstitüsünde 50 liıa maa"lı bir daktiloluk açıktif 

Namzedin Lise mezunu olması iyi Fransızca bilmesi ve seri yazması tarttı1 
Arzu edenlerin müracaatı. 

PiHeri, 
Fenerleri 

ve bilhassa 

i o 
narın s 

En parlak ziya 
kuvveti vardır. 

HeJ yerde Dalmon markıtsını ısrarla ısl<'yiniz. 
Umumt depol!!r: "'Tiiitrik'Rıe 51 No. lu Poker lııçı•' lun deposudur. 
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