
A. ru ada h r ene daima zafer ni 
ve diplamalari 

Hasaso ve Nesrin kolanyaları halis 

limon çiçeklerinden yapılmıştır. Hasarı 

kolonyası dünya kolonyaları fevkindedir. 

90 derecedir. Terkibinde su, boya ve 

fiksatör yoktur. Ruhi iztirapları, kalbi 

üzüntüleri, elemli duyguları, fikri yMgun

lukları ve bütün heyecanlan siler. Mef

tunları pek ziyadedir. Nesrin Kolonyası 

Hasanıo yavrusudur. Hasanın limon çiçeği 

onda da vardır. O çok ucuz ve nefisdir. 

75 derecedir. Hasan ve Nesrin Losyonları 

insana hayat ve ne' şe veren, çok cazıp ve 

modern kokulan camidir. 

~~HEYVA TUZU 

1 KI BAZ 
ve on<tan matevımt tıaş ngrııarını de
fedcr. MlDE ve barsakları kolaylıkla 
hoşultır. Son derece teksif edılıniş bir 
tuz oluv l\1ÜMASIL MÜZTAliZARLAR
DAN DAHA ÇABUK, DAHA KO· 
L , Y, ve DAHA KA'l''f tesır eder ye-
meklerden sonra alınırsa HAZlMSlZ
Llöl, .MlDE EKŞİLIK ve YANMA
LARJNI gıderir. MlDE VE BARSAK
LARı ALIŞ'l IR M AZ. 

A~ızdaki kokuyu ve tatsızlı~ defa
der. MAZON isim ve HOROS mnrku· 
sına dikkaL 

KOçUk şişesi çıkmıştır, fukat bOytık 
şişesi ekonomiktir. 

Ankerada ypnl çalan 

ESİ AKARYA ECZA 
Itina, stlr'at, fiyatlarda ltidal, her gece açıktır. 
Ulua, KuiUb alnemaat a1raa1nda Tel. 2018 

SON POSTA 

n ve madalyala birineliiği 
tasdik olunan 

zanan 

SELANIK 

olo ya, Losyon e avan alar 
HDsan lavantaları bir daıması bir çiçek 

serisidir. Bir cennet bahçesidir. Ule, Şipr, 

Divinya, Nergis, Menekşe, Milflör, Leylak, 

Göller, Revdor, Origan, Yasemin, Krep· 

döşin, Neroli, Suvar de Paris, Pompadur, 

Aşk gecesi, Dağ çiçekleri, Bahar çiçekleri, 

Kukaraça, Pupi, Zambak, Amber, Fulyalar, 

Nadya, Cennet çiçekleri, Gençlik, Btt 

çiçek, Amotita kadın eli, Fujer, Şanel La 

Rumba, Müge, Karyoka, Florami, Skandal, 

Flör Damur, Çiçek demeti, Limon çiçeği. 

Hasan deposu: İstanbul, Ankara, Eakişebir, 

Beyoğlu, Beşiktat, 

MAHMUD YESARI 
•• •• 

"S U R.T U K,, 
Yeni çıktı. Fıatı 50 kuruş. J 

Her kıta bc1da araym1z. 

ZOhrevt ve cild hastalıkları 
•• 

Dr. Hayri mer 
Ö~leden sonra Beyo~lu Altacami 
karşısında No. 813 'rcıeton: 43585 

• İdare merkezi: 
İstanbul (Galata) 

Türkiyedeki şubeleri: 

İstanbul, (Galata, 'f 
İzmir, Mersin. 
Adana bürosu 
Yunaniıtandaki ıubeldl 

Selanik, Atina, Pire . 

• Her ne\i banka nnıtaJPro;I 

İstanbul ve Galata 
kiralık kasalar 

Doktor 

lbrahim Zatl 
Belediye karşısında, 
caddesinde 21 nurnarada 
ö~leden sonra hastalarını 

._ ___ _. eder. 

............................................................. 

• 

6oa Poata Matb aa1 

Neşriyat ı.ıd. : Selim Ragıp EMEÇ 

[ 
A. Ekrem UŞAKUGlL 

6AHIPLERh S. Hagıp EMEÇ 

~ 

Çünkü ASPiRiN 
denberi her türlü 

gınlıklarına ve 

tesiri şaşmaz bir 
isbat etmiştir. 

• • 
A S P 1 R 1 N in tesiri., ... .--

emin olmak için lütfen 
kasına dikkat ediniz. 

BANKA KOMERÇiYALA 
iT AL YANA 

Sermayesi Llret 700,000,000 
ihtiyat akçcsl Ltret 145,769,054,50 

Merl~czı İdare: MİLANO 

İtalyanın başlıca tehlrlerlnde 

ŞUBELERİ 
tnglltere, İsviçre, Avusturya, Maca-

ristan. Yugoslavya, Romanya, Bul

garistan, Mısır, Amerlka Cemahlrl 

Müttehldcsi, BrezUya, ŞlU, Uruguay, 

Arjantın, Peru, Ekvatör ve 
Kolumbiyada 
Amyasyonlar 

İSTANBUL ŞUBE MERKEZi 
Galata Voyvoda caddesl Karaköy 

Palns (Telct. 44841 /2/3/4/Sl 

Şehir dahilindeki aeenteler : 
İstanbuldn : Alftlemclyan ha~nda 

Tele!. 22900 /3/11/12/15 Beyo~ -
lunda: İstıkHU caddesi Tele!. 41048 

İZMİRDE ŞUBE 

BÜTÜN DÜNY 
POKE 
t1raş baçaklarm1 kullan 
siz de alınıı. 

POKER PLA 
markasına dikkat 

San Post 
Yerebatan, Çatalçeşme so~ 

İSTANBUL 

İlan fiatları 
- Gazetenin esas yazısile 

tunun iki satırı bir ( 
sayılır. . 

2 - Sahüesine göre bir santuıs 
fiatı şunlardır: 

Sn hi fe : ı - 400 kuJ"'f 

' 
2- 250 • 

• s- 200 ., 

' 4- 100 ' 

Dilter yerler : - 6t ' 
Son sahlfe : - 3t ' 

3 - Bir santirnde vasati (8) 
me vardır. 

4 - İnce ve kalın yazılar 
ları yere göre santimle 



GÖZO 
AL K 1 N KULAGI 

D i Li 

.,.. Sene 7 - No. 2312 PERŞEMBE 7 - IRlNCIKANuN 1937 lda.re i~leri telefonu : 20203 

~ A atürk Eskişehirde ismet inOnü ve 
Mareşal Çakmakla 4 saat görüştü 

Vaziyetİn bugün dünden Atatürk seyahatine 
daha nazik ve ağır olduğunu devam buyurdu 

~ sa~lamağa lüzum yoktur İsmet İnönü, Maraşal 
Atatürkün etrafında toplanmış olan Devlet Çakmak ve V ekiller gece 
ııdamlarımız hiç şüphesiz onunla birlikte bu Ankaraya vardılar 
m.eseleyi etrafile tetkike devam edecekler, Türk .-...-..:..~......_~,~~.......--.-.,-~~....__---·-

m illeti için verilmesi hayırlı olacak 
kararlar ne ise onları alacaklardır 

röy.le nazik zamanlarda Türk milleti Atatürkün ve Türkiye Cumhuriyeti hükumeti- ' 
nın arkas=nda yekpare bir varlık halindedir. Bunu da söylerneğe Jüzum yoktur 

elen haberler 
gösteriyor ki 

meydanda Sancak 
eselesinin makul 

~e seri bir hal §ek~ 
ne varması husu • 

lundaki ümit ve t~ 
kuvvet • 

• 

klendırecek unsur • 
u dan er yoktur 
kaf~lıletler Cenıiyett 

11pıeselcnin Frans~ 
le Türkiye arasın _ 
1? daha iyi halle • 

d~ııece~ini düşüne • 

CümhurreiSI AtatUrkUn hususi treni 

Eskişehir, 6 (A. A.) -- her dört saat çalışmışlar
Atatürk Istanbuldan Kon- dır. Atatürk seyahatine 
ya'ya giderken Başvekil devam etmiş ve Başvekil 
ve Büyük Erkanı Harbiye ile beraber bulunan ax. 
Reisi ile Hariciye ve Da- kadaşları Ankaraya dön
hiliye Vekilierini Eskişe- müşlerdir. 

n k bu iki devlet· 
j, . • ın 

mS'"arıcıyelerine b 
başa gelip kon~ş • 
rnayı tavs· ş r 
m . ıye et • 

bir'de kabul ederek h~ra- (Devamı 3 üncü sayfada) 
ştı. Bundan b' 

tey çıkmadı· Fr ll' 
1 rn" , an -

ı...-,a: ustemlekec.iı ~ 

cı Suriyeyi güce~ 
rrneın k -e bahanesi 

• 
Amerika, lspanyaya silih 

Antakya ve 
---·~ ... ueruna daha 

a Yerl~rnek is - gönderilmesini yasak etti 
siyasetinde 

ettiler. Dok- Kanunun kabulü sıralannda yola çıkan cephane ve 
Arasın ifadesi • 

göre Fransız mühimmat dolu bir vapur derhal geri çevrildi 

P<IS,!ııt.:ıbu si~:~~ Atatürk buausi trenlerinde Bqbakan lamet IDZSnll ile ~aber Ingilierede hoşnutsuzluk devam ediyor 
~ul ve nıü1ayim bir istika-~ ceğine dair orta yerde hiç bir eser gö·ı hiç bir şey getinneml~ olduğu anla • L<m~r~ .6. (Hususi) - Vaş~n.gton - me~'i~e d~ir_ kan~ .ıayihasını k~bul 
\~rnıek üzere iş müdaha _ rüimemiştir. F:ransa sefiri Türkiyye şılınıştır. ' dan bildirilıyur: Senato medısı bu - etmıştır. La.yıha şımdı kongreye gon • 

·n \~ad~de bulunmuşsa ~a bu vaa _ cepleri boş olarak dönmüş, hariciye _ Muhittin Birgen günkü toplantısında silah ihracatının derilm iştir. ( Devama 3 üncü sayfada) 

He getirilcliğine veya getirile- mizin.~~ısma g:iği uunan yeni ı (DevamıB:;:nsayfada) Belediyeden istiyoruz! 
(\taylılar, muşahıtlere Sudan mahrum evlere meccanen harici tesisat yapılması ,, I st ı· k ı aA 1 i stiyoruz Abdülhamidin cam bazbaŞISI teşebbüsü ~50 ~ soo_ lfra iradıgagri~afi~i ola_nlara da t 1 '' hayaliDI anlat1yor teşmıl edılmelı kı beklenen netıcegı versın 1 

d iye bağ ır d ı ı ar Bu gllzel yazı serisi buglln başladı. 

• 

M Sekizinci sayfamızda okuyunuz f 

iişahitlerle temas etmek isteyen Aramı.ıdakilerden: Pısınk 
Türkleri dövmeğe başladılar 

~uryonun evine misafir olan müşahitlerle görüşmek 
ısteyen halkı jandarma ve polis dayakla, silahla 

tehdit ederek dağıtmak istedi 

üşahitler Antakyaya merkez itti Jaz ettiler ) 
f-~--~
Lazkıye, 5 (Hususi) - S..ıncağın ce· KürUeroen toplanmış olan silahlar 

. ınıntakasında bulunan Ermenilerc Mendubun itimadını haiz o1an Ermeni 
ıden sılithlar tevzi olunmuştur. Ev· "'" Kiıttlere veri.lniiştir. , 

Fransızlar tarafından göçebe (Denmı 12 inci uyfada) 

Albncı sayfada 

Biravukat kAtibinin hallralara: · 
Haciz edilen çocuk 

7 nci sayfada 

Resimli zabıta hikayeleri 
9 uncu sayarada 

Mizalt, Jenis c.ıe denüıoi~Ue, 
edebbwf •ccuine aid mlifa.lee

Jel.,. H tlalatı hirplı pul 
~Wır 

Terka. teJ'fih havuzlan 
İnsanlarm en zarurl ve medeni ih ·ı mesi için belediyenin verdiği hayırlı 

-ıiyaçlarmm en ~ında gelen suyun, kararı iJık önce fbiz bildirmiştik. ~ular 
fakir b•lkın .ev~rine kadar i<)türül - • (Devama ız inci ayfadai 

1 



2 Sayfa 
= = 

Hergüq ~ 
- - ~9 

Vazıyetin nazik 
Olduğunu saklamağa 
Lüzum yoktur 

._ __ Yazan: 1\luhittin Birgen -

(Baştaraiı 1 \nci sayfada) 
Bu şart:lar dahilinde vaziyetin bu -

gun dünküne nisbetle daha nazik ve 
ağır olduğunu saklamıya artık lüzum 
) oktur. Turkiyenin bir Türklük d& • 
\asında Fransa müstemlekecilerinın 

kPyifleri için kardeşlerinin haklanPı 
inkar etmıyecek derecede ~ercfli b!r 
devlet olduğunu Fransanın bilmesi la -
zıındı. Gerek devlet adamlanmızın s~
lahıyettar ağ7Jle, gerek umumun f ikir
lerine tercüman olan matbuatımızm 
dılJle keııd'sine karşı her şey söylen -
m tir. Buna rağme>n Franc;a zahiren 
Surıyrn ' n hukukunu müdafaa eder gö
nınNek hakikatte şarkta bir kaç yüz 
b n insan üzerinde daha bir müstem -
1 kcci n fUJ:una sahip olma yolundan 
r 1 m ış ' e Turkün mukaddE'S da\ as• nı 
n dmleme, ne de anlama gayreti gös-
1 rmemıstir. Başından sonuna kadar 
, nız teessufle mütalea edilmesi ic:.ıp 
~ vlıyen bu gıdişin ij i bir gidiş olmadı
ğı muhakkaktır. 

* 

Bugün maddi veya manevi bir 
çok eı'ksiidiklerilniz varsa bunun 
mes'uliyeti kısmen ai1emizin, kıs -
men de kendimizindir. İyi yetişt.iril· 
memişiz, eksiği de sonralan kendi -
miz telafi edememişiz, demektir. 

z 
Kedi yavralarını 
E ... vliit edinen \ 
Kediköpek 

Öyle görülüyor ki eğer son dakiklda 
Fransa yanlış bir yol üzerinde bulun -
duğunu ve bu yolun Türkiye ile Fran
sa münasebetlerinde uçurumlarla oolu 
b r istikamete doğru gittiğini görüp is· 
t kameti değıştirmezse son ümit ola • 
rak MıUetler Cemiyeti kalacaktır. Mil· 
Jetler CPmiyetinin ağır işiiyen meka -
n zmasından kaQlllak için bizim tarn -
fımızdan lazım ge'en her şey yapılmıs 
oimasına rağmen eğer iş tekrar oraya 
g 'decek olursa bundan pek büyük Resmini gördüğünüz ana köpeğin 
mahzurlar çıkabilir. Milletler Cem! - üç yavrusu vardır. Son günlerde hun
yetinin ağır iŞiiyen makinesi bu davayı lardan birisi ölmüş. Bundan müteessir 
halletmeğe muktedi rolsa bile hudu - olan ana köpek bir kaç gece hiç dur -
dun ıkı tarafında son haddine kadar maroacasma inliyerek yavrusuna karşı 
gerilmiş olan sinirlerin bu derecede a- olan muhabbetini gi>stermiş. O civar
ğır olan bir gidişe ne dereceye kadar da bir de ana kedi varmış. Bu ana kedi 
tahammül edebileceği meçhuldür. Bil· iki yavr·u doğurduktan sonra o1miiş ve 
ce işin bu kadar uzamıya tahammü!ü 

yavrular anasız kalmışlar. Yavrusu öyoktur. Bu uzanış esnasında en küçük 
bir had senın en tamiri imkansız aki - len köpek, anasını kaybeden kedi yav-
betJcr doğu rabilmesi tehl'kesi vardır. rularını boyunlarından yakaladığı gi-* bi kendi kulübesine getirerek, kendi -

Her nl" olursa olsun şu dakiknda sine evlad edinmiş. Hadise Londrada 
Turk mı !etine sabır, sekinet ve va -ı olmuştur. 
kar yarac;ır. Son hafta içinde Türk mil- • • . 
Jetinin o tarafta da, bu kı afta da Sl)n 1 A nıenkada garzp bır 
derece gergin bir sınirlilik halinde bu- ilan usulü 
lunduf,u muhakkak olmakla beraber 
hadiselerin karşısında sabır ve sükun 
röstermP ~ ka dir o acak dercccde ma
ne\'İ kU\·vd1erle mücchhcz bulundu
ğu şiiphec;' zdir. Görüvoruz ki Atatürk 
\'C hukümNi bu mf's le>ye ,ayık oldu -
ğu bütün chemmh·E'ti vermekten h ~li 
de· ildirler. Atatürkü n etrafında top -
lanmış olan devlet adam!arımız, h.ç 
şüp'hes z, onun1a b rlikte bu mese -

Şu Amerikalılar çok garip ilan u

sulleri keşfediyorlar, Fransız gazetele-

rinden birinde okuduğumuza nazaran: 

Reklam yapmakla maruf Conson is-
minde bir Amerikalı bir şirket tesis et• 

miş. Bu şirketin ismi (Mırıldanarak 

i!an yapma) şirketi imiş. Şirketin iki 

levi bütün etrafi e tetkik etmekte de- bin tane memuru varmış ve şu suret-
\'am edcc k ler ve 'azıvetin etraflı t( t- le çalışıyormuş: 
k kinden onra Türk milleli için VE'- ı Birisi kitabını veya malını veya 
ri mesi hayırlı olacak karar ar ne isı:! herhangi bir seyini reklam ettirmek is· 
bunları alacaklardır. Sulh do tu ve · 

d·~ · b · k ·· at e-dunva ile anlasmak ve dostluk vaprroeı'k te ıgı zaman u şır ete muraca 
t. ı afta rı olan Turk cumhuı ıyetı ;rin diyormuş. Şirket reklam edilecek me
\, him kı:ıı ar alm, k. ancak ve a n - seleyi memurlarına bildiriyor, onlar da 
c k alınacak ba«ka h ç bir karar ka. - kalabalık yerlerde, tramvaylarda, oto-
m dı iı ıam..ın mürr kimdür. b'' l d 1 k 1 d I f 

S · ı · 1" kt k' us er e, o anta ar u yavaş ses e u-
Oj Jl'1 P UZU'11 \ ' (\ Ur ı bövle 

nai' k zama 'llarda l;ih k mil eti At.ı • kat herkesin du) abiieceği şekilde o şe-
türkun \ 'C Türk cumhur\ E' ı hukunıe· yi methedip duruyorlarmış. 
tin.n ark ında yekpare b 'r Vdrlık ha- Bu usulün çok iyi neticeler verdi-
l ndedir. Kendısini on be~ sene>de>nb ri b 

ğini gören Ru.zvelt intihabatta u şir
muvaffakn etten muvaffakn·ete ~ötii -
rcn Büyi.ık Şefe karşı milletın cmn .. _ kete müracaat etmiş. Ayni işi landon-
yet ve itimadı o kadar kat'idir ki onun culat da yapmışlar ... Şirketin adamla
irsadı althında hükümet tarafından a- rı da bir yerde Ruzvelti diğer yerde 
lınacak her karar bütün mıl1etçe en 
doğru karar olarak telfıkki edilecekt r. Landonu metlıetmeğe başlamışlar, şir -

ketin müessisi Conson bu yüzden 

SON POSTA 

a Bııgiinkü ne.fjif, yarınki nesil D ,----------------1 
Sözün Kısl51 

....... -----

Yann bizi takip edecek olan nesil 
kendisini komşusuna nisbetle mad
di ve manevi sahada zayıf bulacak 
olursa o da kabahatin bir kısmını 
kendisi yüklenmekle beraber, bir 
kısmını da bize atfedecekth·. 

Tarlaya atılan buğdaydan arpa, 
arpadan buğday yetişmez, muhiti -
ıınize hangi terbiyeyi verirsek, yıl -
~arca sonra o terbiyenin mahsulünü 
bir kat daha fazlalaşmış olarak top -
larız. 

Ayni boy 
Ayni renk 

._ _____ ls m et Hul !ı51 

1
• stanbul belediye reisi emir 

miş: Bundan böyle belediyede 
renk, boy boy zarflar, kağıtlar 
nılmıyacakmış .. Gerek zarfların. 

rek kfı.gıtlcırın boyları ve renklerı 
ayyen o131:!akmış. 
Düşündüm: Belediye reisini 

ı...;!" karar verıniye sevkeden hadı 
olabilir? Sabahleyin evınden 
farzettim. Otomobiline bindi. O 

ASI D 

bıl de o gün tesadlifen yavaş 
Belediye reisi iki tarafına bakındı. 
tarafta bir bina gördü, katları 
tam sekiz kat.. Sekiz katlı binanın 
nıba~ındaki bınayı da gördü, bu 
yerden bilme bır katlı kulübe .. 
biraz ötesinde altı katlı, daha 
iki katlı .. Ve daha daha ôtede 
kadaki hemcinslerine rekabtd: e 
kalkmış on altı katlı acayibü.ş!~ekı 
nesne .. 

~-------------------------« 
HERGüN BIR FlKRA 

Bir muhalif rüzgar esti 
Ragıp Paşa hizmetçisi Nergi:ı)e 

iş'i pişirıni~ti. Herkes uyuduktan 
sonra odasına gidiyordu. Karısı bu
nu haber aldı. Nergizi evden uzak· 
la~tırdı ve Ncrgizin yatağına Ay • 
''az Serkisi yatırdı. Kendi de oda -
nın Joş bir köşesine geçip oturdu. 
Ragıp Paşa Nergizin evden u • 

zaklaştınldığını haber alamamıştı. 
Gene bemıutat o odaya girdi. Ya -
tağa sokuldu. Fakat sokulur sokul· 
maz işi anladı. Nergizin yatağında 
iri yan ayvaz Serkis yatıyordu. 

Karısı saklandığı yerden çıktı, 
gü ldü: 

- Habı nazardan kalldı Ragıp 
girdi Nergiz koynuna .. 
Ragıp Paşa derhal cevap verdi: 
- Bir muhalif rüzgar em ath 

Amerika Cumhuı· 
Reisinin karısı 
Gazeteci oluyor 

• Belediye reısi başını sola 
Gene ayni tarzda boy sırasına 
miş binalar. Bu sefer boylarile a 
Jar olmadı. Renklerine baktı. Biri 
pembesi, onun yanındaki eflatun, 
nun da yanındaki gök mavisi, daha 
nun yanındaki koyu bej, daha 
yanındaki cam göbeği yeşil .. 

* Belediye reisi işinin başına 
Masasının üstünde bir alay zarf bir 
lay kağıt vardı. 

Apartunana baktığı gibi 
da baktı. Biri küçük, öteki büyiik, 
teki daha küçük, daha öteki mini 
cik, daha daha öteki koskocaman 
met bir şey. 

Tekrar baktı: 
Yeşil, mavi, sarı, 

eflatun. 

Serkis koynuna.. Amerika rei'si cumhuru Ruzveltin 

·----------------------· 
Kağıtlara da baktı. Onlar da irıli 

faklı .. Belediye ı~isf düşündü: 

Jngllterede karısı 1932 denberi kocasının mevkiini - Ne yapabilirim? Apartım4 

tahkim etmek için bir çok gazetelerde bir boya getiremem, bir renge 

Kedi meralıı 
Aldı yürüdü 

Londrada kedi meraklıları çoğa1mı-

mam, amma bu zarfları bu kağıtları 
yazı yazıyordu. Son günlerde profes- bir boya getirip bir renge 
yonel gazeteciler birliğine müracaat e- değilim ya! 

derek aza olmak talebinde bulunmuş- 1 Emri v.erdi: 
- Bundan böyle belediyede 

tur. Bu taleb hakkında kocası Ruzvelt ve kağıtlar ayni boy ve ayni renkte 
. ahbablarından birine şu sözleri söyle- lacaktır. 

miştir: 

- Karım hiç yoktan mükemmel bir 

muharrir oldu. Şimdi yazıları aranıyor. 

O da kendisini gazetecilik mesleğine 
vakfetmek istiyor. Karım artık gaze
tecilikle de para kazanacak ... 

Sovyet Rusyada kadın 
... Geçen yıl Sovyetler Birliğindeki 

........... 1 •• - .......... . 

Biliyor musunuz ? 
ı - Aalborg şehri ve körfezi neıe 

d edir? 
2 - Ulric Zwingli kimdir 
3 - Françoic Xavier Baader kırtl 

dir? 
(Cevaplara Yarııı) 

bütün Kolkhozların idare meclislerin- * 
de 165 binden fazla kadın aza bulun- Dünkü Suallerin Cevapları: 
makta idi; bu yıl ise bu miktar mah-, 1 - Multan şehri Hindistanda 

tt tm 
cap, Çinapın yakınındadır. 86000 n 

sus sur e e ar ı ştır. f d 
usu var ır. 

1935 yılı dahilinde Kalkhazlarda 

işbaşılık yapan kadınların adedi, fiO 
binden 111,160 a ba]iğ olmuştur. Bü

yük Kolkhozlarda şef olan ve büyük 

çiftlikleri idare eden kadınların adedi 

ise ayni yıl zarfında l H binden 2.) bine 

2 - Fransızların cha'kın doslU"~ 

mini verdikleri meşhur Fransız ılı 
Jaleisi Ma rat'yi ı 79 3 de Charlotte 
day ism:nde b'r kad.n ö' iürmüştii · 

ya başlamıştır. Evlerinde çeşid, çeşid, 
renk ::-enk kedi hesliyenierin yanı ha- çıkmıştır. 

Geçen yıllar zarfında 18,700 k:ldın 

3 - 'Madamc Buttcr f'y üç p . 
l!rik bir dramdır. İlica ve Gıacosn ı 
minde iki kişı tarafından ya • 
1906 da da Puccini tarafından be::ıt 
lenmiştir. Japon hayatına ait bir 
dir. Bir Amerikalı ilc bir Japon k 
nının izdi,·acından ve a~kından 

şında bir renkte seri kediciklerle öğü -

nenler de vardır. Resimde bunlardan 

der. 
1 • • 1 1 •• 1 •• 1 •• 1 •••• 1 ...... 

Çurçilin kızı 
Muhittin Birgen 

.... _... ••• 1 ......... müthiş 

b!rini göriiyorsunuz. Genç kız bu1abil

diği beyaz Ankara kedilerinden üç ta

nesini ayrı ayrı sepetlere koyarak, sa

bah gezintisine çıkarmıştır. yapmış ımış. 

trakcör şoförlüğü kurslarını takip et

mişlerdir. Bu yıl 6 bin kadın bu kurs
ları muvaffakiyetle bitirmektedirler. 
Bu yıl yüksek ziraat mekteplerinde o
kumakta ~lan kadınların adedi ise 19 
bini geçkindir. Meşhur Ingiliz nazıriarından 

~===~::::=:::;:~::;:::;:::;:::;:::;::;:::;:::;::::::;:::::;:=::;:::::::;::::::~=====::::::=:::;:::::;:::;::::::::::=::::;:::;::::::==:::;: çilin kızının dansa n.erak ederek, Amerika çocuklarının 
yılbaşısı 

Amerikada ilk mektep çocukları 
yeni yıla girerierken gece tam saat 12-
de şu sözü verirlermiş: 

İSTER İNAN İSTER İNAN MA! 
1 tiyatro artisti ile evlenmek üzere A 

merikaya kaçtığını haber vermiş, 
lahara evlenemedik1erini. kaçtığı " 
damın kızı sevmediğini de Fransız 
zetelerine atfen bildirmiştik. Oiin 

«Önümüzdeki bütün yıl zarfında 
ağaçları, çiçekleri, tahrip etmiyeceği
me, küçük kuşları himaye edeceğime, 
başkasının malına göz dikmiyeceğime, 
doğru ve nezih konuşacağıma, tram
vaylarda, sokaklarda tükürmiyeceğime, 
umumi yerlere kağıt atmıyacağıma söz 
veririm.)> 

zamnameı;inin hiikmii tatbik edilecektir. İstanbul sokaklarında görülmektc olan köpekler sa - j 
hipsiz ve sah:plı diye ikiye ayrılmıştır. Sahipsiz kö - Tecrübe ile sabit olduğuna göre İstanbul sokakların
pekler belediyenin bütün subelerine verdiği bir 'emir da dolaşan sahips iz köpeklerin imha edilmeleri güç ise 
mucibınce tamamen öldürülecekler, aksi halde tel'Yllz'ik 
memurlan mes'ul tutulacaklardır. Sahipli köpE.'kler·e ,c-- de arasıra mumkün olagelen bir şeydir, yalnız biz S3. -

lince buniar evlerde ve bahç-elerde ha' amaları sok.•k· h;pı i köpekterin evleıcle ve bahçelerde havlamalarının 
tan duvulmı~ aerk bir yerde mul1 {aza edili'ceklcrd:r. sokak'anian duyulmasının önüne ~eçilebileceğine pek 
Bu cmre riayet etmiycn!eı· hakkıı da da be ediyc ni - inanmıyoruz, fakat ey okuyucu sen: 

ISTER iNAN ISTER iNANMA! 

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

1 len Fransız gazetelerinde okudu 
za nazaran Çurçilin kızı Vic Oliver 
evlenmis ve kocasile beraber Lond 
gelmiştir. 

Sara kendisine dargın olan an 
babasının elini öpmüştür. Şimdi 
şey yoluna girmiştir. , 

' 
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• 
lspa yaya si3h er a, 

yasak • et ı •• g • e ını 
Kanunun kab lü 
mühimmat dolu 

sıralannda yola çıkan cephane ve 
bir vapur der al geri çevrildi. 

<na t r .-ngilter de oşnutsuzrlu1kb·ı dkeb~a1 ............ ~.~~f..?.!. ............................ .. ş ara ı ı inci yfada) ı melidir. Harb masra ı o a ı ece ır • "' 1 
R K~nunun gt!Ce' yarısırrdan evvel istlkrazda ibu1unnuıktan sakınınnil - 1 sahtekar 1 
d u~elt tamfından tasdik edilerek yız.ıt 

er h al mevkii tatbıkc konması çok Cenevre, 6 (A.A.) -İspanya hü • 
:l~h ~l<Ur_. B~ tfuı:clime İSpany~ya kumeti, Alman harb g~milerinin ts -
~ır g~nde~ılemıyccekt~ panyol sularındaki faaliyetini Millet-

ya ususı fınnn tarafından. İspan - ler cemiyeti nezdinde prot'esto etmis -

1 yu k v t d i1llek üzere soo bin .,ter-- ti · Türkiye konsoloslarından 
mg ayınetinde t yya d. h b r. b" • • . ""b.. .. 
le,azımatı '"·ukıu· '-b lre ve ıger ar Avila, ô (A.A.) - Havas ajansı ırınm ımza ve mu uru 
ı .k .ı u unan Mar'kanıa- k · d"l · derı o vnpuru silWı ıhracatını men e • muhabiri . .en: ta ht e ı mış 

a a çıkanldl 

J Petrol ve benzin 
Fiatları 
Yeni proje Bugünlerde 
Başvekalefe verilecek 

Ankara, 6 (Hususi) - Maliye, lk
tısad, Ziraat, Milli Müdaafa Vekalet
leri mümessillerinden mürekkeb ko -
misyon benzin ve petrol fiatlarının 
tenzili hakkındaki pı:ojenin tetkikini 
bitirmiştir. 

Projede benzin ve petrol idhalinin 
devlet inhisarma alınması veya serbest 
bırakılması lazım geldiği ve petrol ve 
benzin fiatlarının tenzilat nisbetlerinin 
azanri ve asgar.i dereceleri hakkında e
saslar vardır. Ham petrolun memleket 
içinde tasfiyesine dair projede geniş 
malumat vardır. Proje bugünlerde 
başvekiliete verilecektir. 

_en kanun luy- hasının senato m l' _ Asilerin kuvvetleri, Madrid cephe- - .. 

Vekiller heyeti proje üzerinde la • 
zım gelen kararlan yakın bir zamanda 
alacaktır. 

-----------------s~C: kabulünü işıtir işitmez d:~~al sinde ilerlemektedirler. Bu kuvvetler, A ~k~a, ~ (A.A.) - Harıcıy: V e-
y çıkmı."Sa da dnh Am ik L R zas·a bir buçuk kilometre mesa- kaletınm elıne geçen bazı fotograf - Ku··çu··klerı· baştan 
larında ·ı ' a er an su- as o 1 d T l I d b" . 
ı . ı {Cn ahil muhnfuza ·ı . - f Imişler ve çok büyük bir sev • ar an ürkiye konso os arın an ı rı- b k 
e bıı: tnyy geım erı eye ge o •• •• o •kA bo k e e 

Bruklin li::afından çevrilmiş ve külceyş ehemmiyetini hfiiz olan Cu - n~rmu~r V~ ~zası i:~·~· ır surette çı aran ş e 
Londra 6 (A.A.tesliın. edilınlıjtir. more dağını işgal etmişlerdir. Bu dağ, bt~ ıtakıt e ı ereı· guya .. uh~ ıye na~ına • k k• • 

y ) - İngiliz - İtal - E · 1 yoluna hakim bulunmakta " ır m es ıha ve mu ımmat sıpa - Ankarada bır aç. IŞ\ 
ı :ını anlaşmasının imzasını müi"eakıb d scurıa rişleri için vesikalar tanzim edildiği an- t L!t: ed•ldı· 

a yan askerler· . ır. l 1 __ ı_ .kal k . eVKll' 1 
edilm . b. . ının Cad.iks'e ihrac T7" .f b. . dün öğleden sonra bü- aşı mış ve bu sante vesı ara arşı ı- ) A k d 

esı. utun m tb J'\..esı ır sıs, b d el ··ı dilm. Ankara 6 (Hususi - n ara a -
ltık tl'-'ancf: n uatta ho~udsuz- t... h k"' t m ani olmustur ca c en muam eye tevessu e ış- , d b . f ı· tt 

1 
.J ırmıştır. un are a a . · . liyesi uzun bir zaman an erı aa ıye e 

~es, diyor ki: Bombardımanda ölenlere karşı tir.C h . b··ıru . . h. b. \)ulunan ve ahlaka suikasd maksadile 
«ı;~aı~ı L d um urıyet u metının ıç ır V • • d d. 

.ı .... ann General Franc , L d 6 ( 'A A) - on raya ge- ·L k .. ··Jd · b tan rtkarmagı ıtıya e t· ya~ım etm . o ya on ra, M.. • • konsolcsuna bu yolda bir sal~JJiyet ver- uçu en aş r . . 
lik d ~ elen burada bir ümidsiz - len bir habere göre geçen cumarteSl . Id V k ol 1 b.. nen bir ~ebekenin tankıkatıle me~gul • ogunnn .... thr el . M l memış o ugunu ve ons os ann oy- T 

---·-:l ,u .» •· ·· A ·ı ·d t yyar erın a agayı d .. News Ch .. gunu ası ere aı a le vesikalar tanzimine esasen salahi - u. 
«İn.mı· ro1nırle şöyle yazıyor: bombardıman etmeleri neticesinde 150 tt b l d kl t .1 b Bir kar kiıai zan altına alınarak tev-

ı:;aız- - ta · . . al ye ar u unma ı arını avzı 1 ve e- :r Y 

kadar te""~.n Yan an~aşmasını ne - kiqi ölmü~ ve 300 kışı yar anmıştır. ,..,, d 1 A. d kif edilmiı:lerdir. 
. ~t edersek k d r : . . . .. 1_0 yana M.na o u ıansı mezun ur. Y •• • • • 

za mtmisor.» cr a av lioşunıur- Mukabeleı bılmısıl olmak uzere n Ahlaka teveccuh edılen bu densetın 
.Manchesten Guarıd· .. . rehine kurşuna dizilmiştir. Yugoslavya uyanık polisimizin gözünden kaçmı -
~Yeni başlıyan 1~1 şoyıe İncliy.or. Londra, 6 (A.A.) - Saint..jeande- yacağı zaten belli idi. 

munnse'batı . . ı:yan - gıllz ' ' • M . p . ·ı b. Başvekı.lı· 
h

. ıçın fena bix ba lan ~uz dan ornıng ost a verı en ır 
sa ıd oluyoru ş gıca h . B.lb h . 1 b. ı• • d • k• f • k D . Z;:& abere go-ıe ı ao şe rme yapı an ır R .d. zmır e ı ı ecı aza 
yor:raıly E:ı-.-press de ŞU satırlan yazı- hava hücumundan aonra halk kızıl mi.. omaga gı ıgor 

Şciı lisler.in jştirakiyle pazartesi günü öğ-
c irdc bir İtal . ı<ı~ l d h . L- h.. d 

balısedili İ yan lSı.ıArazından e en sonra apısımneye ucum e e • 
yor. hrlyaya para verilme - 'tek 200 rehineyi katletmişlerdir. 

bir adam tren altında kaldı 
ayaklan ve kolu kesildi 
İzmiır 6 (Hususi) - Bugün İzmirde 

Bıktık bu Alnıan 
Fransız havgasından 

Yazan: Selim Ragıp 

A \mıpanın ahengini temin etmek 

için yalnız hüsnü niyet sahibi 
olmanın kafi gelmediğini hadisat b:ze 
gösteriyor. Hüsnü niyet sahibi olmak
la beraber bu hüsnü niyeti müsb.,.t e · 
ser vücuda getiroliye hasretmelidir 1d 
müsbet bir netice elde edilebilsin. Bü· 
yük harptenberi Avrupanın çekegcl · 
diği binbir sıkıntının mell!iei i§te bu 
halis niyetsizlik olduğu içindir ki bu 
bedbaht kıfanın işleri bir türlü dii:le
lememiştir. Ye bunda başlıca funil de 
Fransız - Alman münasebeti ol!nuştur. 
Asırların doğurup beslediği Fransız -
Alman münasebetsizliğinin bugünden 
yanna düzelebileceğini zannetmek te 
elbette ki hayaldir. Fakat bu iki mem
leketin pek çok evladı, muhtelif za • 
manlarda, bunların birbirlerile uyu~ • 
makta rnenfaattaı: olduklarını iddia e· 
dip dururlar. Fakat bu lfıfzenlik, hiç 
bir zaman fiil haline inkılfıp etmemiş • 
tir ve her iki memleket, aralarındaki 
davayı yüz yüze ve göz göze gelip hal· 
I-edecek yerde, küskün çocuklar gibi 
bi~birlerine aıfkalannı çevinniş, so · 
murtmaktadırlar. Bu yüzden, bilhassa 
Avrupanın çektiğini bir Amah, bir de 
Avrupanın bizzat kendisi bilir. Bu 
kavga ve kü.sk'ilnlükte diğer memle · 
ketlerin hiçPir kusurları yoktur 
O biçareler, bu manasız dava -
nın istemiye istemiye kuyruğuna 
takılınış, sürüklenmekterlirler. Bal -
kan yarımadası, kendisini kan ve a -
~e boğan siyasi ihtiraslardan nihayet 
yakasım kurtardı. Bu kurtuluşun darı· 
sı, Alınan - Fransız kavgasının. d~ın · 
daki memleketlerin başına. Bıktık bt.ı 

Alman - Fransız kavgasından. 
Selim Rngıp 

Montrö 
Mukavelesi 
Le histan 

ve M. Stoyadino:viç ile Ko:nt 
Ciyano arasında telgraflar 

teati edildi 
Belgrad, 6 (A.A.) - Stefani ajan-

iki feci kaza olmuştur. Birinci kaza V~ova, 3 (Hususi) - Monh'o 
şudur: Salhanede kardeşini ziyar.et c - mukavelesi mümzilerinden olmıyan 
den Ali, ewne dörunek üzere hareket Lehistan, Türkiye hükumeti nezdinde 
halinde bulunan tırene binrnek ister - bb.. tt bulunarak mümzi dev -
k t k ı kı d k ,__ .k. tese usa a 

"A ta 
a 

Zir i ı ın 

it e:d i 1 di 
a ari 

Atatürk~ 
Seyahatine 
Devam 
Buyurdular 

(Baş tarafı I inci sayfuda ), 
Esilifehir 6 CHususi muhabiri • 

mizden) - A.tatürllü ham:l olan 
hususi katar saat 17 yi beı geçe Es
ki~ehiı:dcn Monyaycr ltareket etmiş
tir. A.--ıkcuadan hasusi bir uenle 
gelini olan Başbakan lsmet lnönü 
ile Biiyük Erkanıhcu:biye Reisi Ma· 
reşal E evzi Çakm-ak, Dahiüye ve 
Hariciye Vekillcr~, Atatürkle gö -
riiftüktcn sonra A.nkaraya. aııdet 
etmiflerdir .. 

Emniyeti Umumiye müdürü de 

kı~n; ra, 6 (ltlusus.i) - Zlrai kal - yonlar inşa edilecek, 15 baytar Hibo - ayni trenle Ankaraya dönmii§tür. 
ları .. P~ogro.mının muntclif safha - ratunn kurulacaktır. Salgın hayvan Ankaralfa 
dev u~erı?deki çalışmalara: bugün de hastalıklarile geniş mikyasta mücadele Ankara, 6 (Hususi muhabirimiz -
.. ~e:.rnd edıldi. Programın baytari kısmı ~çılacaktır . den) - Başvekil İsmet ln··nü, Erka-
rnek~:d~ de rnühim esaslar tesbit edil- Pa tıııma, sucuk, y;ığ gibi yiyecekle- nıha;~iye reis~ ~1areşal F :vzi ~.mak, 
nan b·· .: Bu arada.. memleRette bulu- yin muayeneleri için bir çok yerlerde Hanc:ıye Vekilı Dr. Tevfık Ruştu A -
rn~ı ~tun nalbantların kumtan geciril- t ·ısat ynnıla -l-t F A b h l ı-as, Dahiliye Vekili Şükrü Kaya ve 

erı de d es~ -..- Cü.K ır. ennı mez a aaT 
rnuht liF v~r ır. Memleketin dört aıttmlac lhır. refakatlerindeki zevat bu akşam saat 

l e Yetın 1t: nalbant mekteb!eri ll e on kala ESkişehirden hususi tren 
açı <tcak.tı~. K; r111 Diyarıbelô:n gibi lıny· İktısad Vekaleti ~e Enurumdrr bir le Ankaraya muvasnlet etmişlerdir. ls. 

an Yebş.tırici m1ntakalarda da ı;J haY~- et v.e konserve fabrıkcrsı aç-.acaktın. ı:syonda Meclis Reisi Abdülhaiik, Ad· 

~:: h~stanesi açılacaktır. Köy mer _ Kal~~nm.a pr~~~~ının ~uhtelif sa .. liye Ve~ili Sükr.ü Sa~~oğ~~.lktı tV~: 
lt"rınde ayrıca küçük; mikyasta hal"- haları uzerınde gor.uşmek u re Anka- kili Celal Bayar, Mıllı Mudnfaa Vekıli 

~an hastaneleri tesis edilecektir~ raya çağırılan ziraat mektebleri mü - Kazım Qzalp, lnhisarlar Vekiai Rfma 
Ihracat knpılarım d li düı1eri ilk tcplantılannı vann vuoa - ve Bir çoi( meb'uslnr tarafından karşı.-. ha "' ız a ayvan v.e 
Yvanı maddeler- için muhrellf istas- ca.ldardir.;. lanmışlS:rdır 

en e er e er arasın a auuış, ı ı l ·1 . h kuk d · tifade etmek is-
ayağı ve sağ kolu kesilmiştir. Ali has· et erın u un an ıs . . f 
taneye kaldırı:lınış, kendine geldiği temiş ve Türkiye Cumhurıyen .tar~ ı~· 
zaman: dan bu hak kendisine bahşedılmıştır 

- Ayaldarım Ve koluro gittikten Işin teknik cihetleri hakkında müza 
sonra hayat bana haram oldu, demiş· kereye yakında. başhınacaktır. 
~ . 

İkinci kaza da öğleyin saat birde Adana seylapzedelerme 
oldu. Büyük bir. cenaze merasimine yardım 
çelenk taşımakta olan 160 nwnraalı ,. 
otomobil önden giden arabaya çarp .. .Adana, ? (H~susı) - Cenub De· 
~' arahacı Satilnıış ağır surette ya· mıryolları ıdaresı tarafından Adana 
ralanmı.ş, beyni parçalanmıştır. seylabzedelerine 500 lira gönderilmiş· 
ŞOfôr nezaret altına alınmlştır. tir. 

==-

1 [Sabahtan Sabaha 1 

Noel yortuları ile ba§ları duman· 
Ianan Fransız dostiarımız bu may -
hoş sarhoşluktan ayıldıkları daki -
kada pek nahoş bir hesap pusul..ısı 
ile ka~ılaşacaklar gibi görünüyor. 

Fransızları seven bir milletiz. 
Fransanın kağıt üzerinde, diplo • 

matık münasebetlerde değil, knfn · 
mızda, kalbimizde yeri vardır. 
Fransadan gelen her şey bize güzel 
görünür. 

Bunun içindir ki bırldı oJ.:duğumuz 
bir davada onu karşımızda görmek
ten müteessir oluyoruz. 

Fransa ne yapıyor? 
İçini ve dışını saran tehlikelere 

ka~ı derlenip toplanırken hntta bu 
maksatia Sudye-yi de yakasından 

silkip atmağa.. çalışırken tarihi Türk, 
halkı Türk, ruhu Türk olan Antak
ya ve İskenderundan çıkıp gitmek 
istemiyor. 

Mert ve aç~k Türk diplomasisi 
Fransız dostluğunun tarihi kıyme • 
tini de unutmıyarak bu davayı dost· 
~ neticelendirmek istediği halde 
dostlarımız haklı davamızı noe} eğ-

Ne oluyor? 
lencelerine değı~mediler. Antakya 
sokaklannda Türklere işkence edi · 
lirkcn Paris kaldırımlarını şampaıı· 
ya ile yıkadılar. 

Fransızlan seven bir milletiz. 
Fakat hiç bir yabancı sevgi mııt 

davalarımızdan ferağat ettirecek 
kadar bizi sarhoş edemez. 

Fransa şark memleketleri için b:r 
levk ve kültür memleketi olduğu 

gibi şark ta Fransa için bir şiir ve 
hayal alemidir. Ve Fransa bu his · 
lerden ayrılıp şarka ne zaman blr 
.övalye gibi geldiyse bu şiir ve ha
yal alemi karşısına daima kabus ha· 
linde çıkmışt r. 

Bonapa ... tın ~kkfı.da başına p i n 
h t>zimetie Gouro ordularının M ~ 
Ve Antep ön rinde uğradıkları fı • 
k ibct şark ufuklar.ı arkasında h r 
zaman bir şı ir ve hayal a'emi saklı 
olmadığını isbat etmiştir. 

Antep önünden Tii"k hınc ndnr. 
kur.tulup Parise varınca cıTürk V • 
donu» eSCdni yaz.:'ln kolonel cAl \ :t 

heniiz berl-tayattır. 
Bürbnn Cahit 



4 Sayfa 
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lki azılı hırsız 
yakalan dr 

• 

Bunlar geçen ay yedi e-.ı 
soymuş ar, suçlarını itiraf 

ettiler 

Iki azılı hırsız yakalanmış ve " ün
cü sulh ceza mahkemesince tevkif olu
narak haklarında müddeiumumilikce 
hazırlık tahkikatına başlanmıştır. Tah
kikatı müddeiumumi muavinlerinden 
Fe h mi idare etmektedir. 

Suçlular Hüseyin oğlu Bürhaned -
din ve Hüseyin oğlu Hüsameddin is -
minde iki kardeştir. Son bir ay zarfın
da 9 muhtelif eve giren ve hepsinde 
yakalanmadan bir çok eşya çalan bu 
azılı hırsızlar nihayet iki gün evvel ya
kayı ele vermişlerdir. Bunlar kanunu -
evvel ayında yedi hırsızlık yapmışlar -
dır. Geçen seııe martta ve teşrinisanide 
de birer vak'aları olduğu tesbit olun -
muştur. Soydukları evler şunlardır: 

Beyoğlunda Sıraservilerde F atma, 
Marika, Halide, Şevket, Hayri, Ali ve 
Alinin evleri, Kasımpaşada Şükrünün 
evi, T aksimde Mehmedin evi. 

Bütün bu vak'alara aid suç ve delil
leri elde edilmiştir. Suçlular da vaziyeti 
itiraf etmektedirler. 

ABI 
IEsnaflar için sıhhij 
yardım teşkilatı 

---
Iki doktor, 3 ebe ve bir 
tedavi yurdu daima emre 
arnade bulundurulacak 

Esnaf arasında müşterek menfaat 
esası üzerine kurulacak yardım teşki
latı projesini hazırlayan komisyon me
saisini bitirmek üzeredir. Hazırlanan 
projeye göre esnaf cemiyetleri varİda
tından ayrılacak yüzde yirmi beş yar
dım akçesile «esnaf cemiyetleri yar
dım sandığıı) adı ile bir sandık kurula
caktır. 

Bu sandık ayrı bir teşkilat halinde 
idare edilecektir. Bütün esnaf şubele
ri bu iş için ayırdıkiarı paraları bu san
dığın emrine vereceklerdir. 

Sandık teşekkül ettikten sonra Is
tanbul ve Beyoğlu ile Üsküdar ve Ka
dıköy semtlerindeki esnafın hastaları
na vakit ve zamanında yetişrnek üze
re iki doktor tahsis edilecektir. Bun
dan gayri Beyoğlu, Istanbul ve Kadı
köy, Üsküdar mıntakalarında birer ta
ne olmak üzere üç ebe bulundurula
caktır. Bu ebeler esnaf ailelerine ihti
yaçları olunca derhal gideceklerdir. 

Doktor ve ebeler lstanbulda açıla
cak tedavi evine bağlı bulunacaktır. 

Türh • /talyan Tedavi evinde ayrıca yataklar da bu
lundurulacak, bu suretle yatakta teda-

Ticarel anlaşması vi edilecek hastalar buraya getirilecek-
Türk - İtalyan Ticaret müzakerele- tir. Bu teşkilat için her esnaftan aidatın 

rinde bulunan heyet meyanındaki ze- dan başka 25 kuruş daha alınacaktır. 
vattan Türkofis başkanı Bürhan Ni - Müşterek Büro halen işgal ettiği 
yazi demiştir ki: Dördüncü Vakıf hanının asma katın-

«İtalya, yeni bir ticaret rejimi takib daki daireyi terketrneğe karar vermiş
etrneğe başlamıştır. Bu itibarla muh - tir. Münasip bir yer bulunduktan son
telif memleketlerle altı aydan fazla ti- ra derhal nakil işine geçilecektir. 
caret mukavelesi yapmamaktadır. Yal- Müşterek Esnaf Bürosu Merkez 
nız bize istisnai muamele yaparak bir Hey'eti dün toplanmıştır. 
buçuk senelik bir mukavele yapmış • 
tır. 

Yaptığımız anlaşma, ticaret muahe
desi, ticaret anlaşması ve klering an -
laşma diye üç kısma ayrılmıştır. Bu 
memleketle bilhassa balık ve yumurta 
ihracı meselesinde geniş mikyasta an
laşmış bulunmaktayız. 

Sultanahmetteki Firuza camii 
meydana çı kar1hyor 

Mimar üstad Hayreddinin ilk eserle
rinden olan Sultanahmetteki Firuzağa 
camiinin evkaf idaresi tarafından esas
lı surette tamiri tekarrür etmiştir. Ca
miin tamiri sırasında önünde bulunan 
dükkanların kaldırılması ve camiin ar
ka kısmında bulunan meşhur Ineili Ça
vuşa aid mezarın da meydana çıkarıl -
ması kararlaştırılmıştır. 

Kimler muhtaçtır 
Partide bu mesele tetkik 

ve tespit edilecek 

Son zamanlarda -,.ilayete, belediye
ye, partiye, halkevlerine müracaat e -
derek yardım isteyenlerin sayısı pek 
çoğalmıştır. Mühtşçlara yardım için lç
timai Muavenet fasıllarında para var -
sa da, kimin mühtaç olduğunu tesbit 
müşkül görülmüştür. Esasen her mü
racaat edene yardım edilmesi imkanı 
da yoktur. 

Bu meseleyi görüşmek ve muavenet 
işini tesbit etmek üzere cumartesi gü -
nü partide vali ve belediye reisi ve par
ti başkanı Muhiddin Üstündağın reis
liği altında bir toplantı yapılacaktır. 

Küçük Haberler 
Kasımpaşa Spor Birliği konıresl ı Genel ldhalit rejimi listeleri 

Kasımpaşa Spor Birliğinden: Blrll~ıniZln Ticaret Odası genel idhalM rejimi llstelerini 
yıllık kongresi pazar günü saat tam (101 da tüccarın ve alO.kadarlann anlıyaca~ı şekilde 
yapılacağından birliğe kayıtlı bütün üyele- hazırlamıya b~lamıştır. 

rln birlik evinde bulunmaları. 
Konser ve konferans 

Güzel San'atlar Akademisinde yeni atelyeJer 

Güzel San'atlnr Akademisi resim şubesi 

Şlşll Halkevlnden: Cuma günü akşamı saat profesörlü~üne tAyin edilen Leopold Levi 
21 de evimizde Dr. Muzaffer Şevki taratm - kendi mürnkabesi altında çalışmak üzere 3 

dan zayıflık hakkında bir konferans ve 12 yeni atelye tesis ettlrmiştlr. Muavinlerinden 
kişllik mandolin takımı tnrafından da bir Zeki dessen ateıycslne, Bedrl Rahmi de ge-
konser verllecektlr. Herkes geleb111r. ce atelycslnde çalışacaklardır. 

Unkapaııında mevlüd lUualllmler Yardım Sandıfı 

Pazar günü Unkapanında ElvallZAde cami - Maarif Müdürlü~ü tarafından tesis edilen 
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Gazi köprüsü · 
inşaatı 

Müteahhit şartnamedeki 
çimentoyu getirtemediği 

için gecikiyor 

Gazi Köprüsünün inşasında deniz 
altında ku11anılacak çimentoyu, inşaatı 
üzerine alan şirket henüz getirtemedi
ğinden köprünün yapılması gecikmck· 
tedir. Bu gecikmenin bir seneyi bula -
cağı anlaşılmaktadır. Şirket, şartname
de nev'i yazılı çimentoyu bulamadığı
nı ileri sürmektedir. Halbuki şartna -
meyi kabul etmiştir. Mukavelename 
mucibince köprünün inşaatı tayin edi
len zamanda bitecektir. Şirket, bu müd
det içinde köprüyü yaparak teslim ede
mezse, geçecek her gün için belediye-

1 
ye 500 lira ödemeği taahhüd etmiş bu
lunmaktadır. 

Yapılacak istimlikler 
Gazi köprüsü montaj yerine aid ol

mak üzere belediyece bilahara yapı -
lan istimlak işine müteallik muamele -
ler tamamen tekemmül ettirilmistir. . 
Bu husus için ayrılan istimlak bedel -
leri, ashabına tevdi edilmek üzere ta· 
mamen bankaya yatırılmıştır. 

llkbahara kadar, istimlak sahasında 
bulunan binalar yıktırı1arak bir an ev
vel montaj sahasının ihzarı temin e -
dilmiş bulunacaktır. 

Dok şirketi 
Satın alınıyor 

fstinyedeki Dok şirketine aid gemi 
tamirine mahsus havuz ve müştemila -
tının İktısad Vekaleti tarafından satın 
alınmasına karar verilmiştir.' Veka!et 
baş müşaviri Fonder Porten şirket ha
vuzunda tetkikat yaptmlmak üzere 
Ankaradan lstanbula gönderilmiştir. 
Netice baş müşavirin tetkiklerinden 
sonra belli olacaktır. 

Noter SelAhatlinin tahliye talebi 
reddedildi 

Beyoğlu birinci nöteri Salahaddinin 
duruşmasına ağır ceza mahkemesinde 
dün devam olunmuştur. Dünkü celsede 
de nöter Salahaddin ve avukatı tahliye 
talebinde bulunmuşlar fakat mahkeme 
bu talebi reddetmiştir. 

Belediyeden ehli vukuf tetkikatına 
esas teşkil edecek bazı vesaikin gönde
rilmesi için yazılmış olan tezkerenin 
te'kidine karar verilerek duruşma baş
ka güne bırakılmıştır. 

Kadm uğruna birbirlerini 
vuranlar 

Rızapaşada oturan Arif ve Rıza ara
sında bir kadın yüzünden kavga çık • 
mış, her ikisi de birbirlerini bıçakla 
başlarından ve yüzlerinden ağır su • 
rette yaralamışlardır. Ikisi de Cerrah
paşa hastanesine kaldırılmışlardır. 

TO R K sinemasında curıı• 
aksamından itiba 

( Frana1zca ) . ,; 
Bnynk artistin en mnthiş filmi. Bir kadın ona mnlıJc • 
mak için katil oluyor, di~er bir kadın ondan kurtul~J 
için ölOyor. Kadın ve erkek, para, şöhret momı~ t,lel 
Kan sedlerini aşarak gelen bir aşkın sevgilinin istıb...,.. e 
önOnde zelil oluyor. Bu kadar heyecanlı film gornlıır
miştir. lltlveten ; Ekler dUnya haberleri. 

Boyok bir film .... Bir konser.... Bir opera .... 

Bu akşam S A R A Y Sinemasmda 
ve • Unutma Beni • ile • Ave ~1aria »nın kahramanı 

nunyanın en bOyOk tenoru 

BENJAMINO GIGLI'nin 
en son ve en revkalade temsili olan 

SAADET iM SENSiN 
(Du Bist mein Gluecı..) 

filmi büyük bir 1inema uferi olacaktır. MeV%Uu ırü~el, muııikiııi enfes ve miznnscni 
olan bu eaheserin her aahneııi unutulıııaz izler bırakacaktır, havetcı:ı: FOX JURNAL bütün 
dünya havadis1eri. Not - Piyano n pn için bu filmdeki en güzel şnrkının notuı 
hodiyeten takdim edilecektir. 

= 

Boğaz seferleri 
---

Sis yüzünden dün öğleye 
kadar inkitaa uğradı 

az 

Kadın dolandırıdre 
u ı 

Kendisine memur süsü ~~~ 
ren, iki isim kullanan yaıtl;md 

bir kadın yakalandı ırke~ 
Dün sabah Boğaziçinde kesif bir __ • tı 

sis hüküm sürmüş, bu yüzden vapur D" ı· k d' .. u·· ~ik un po ıs, en ıne memur sus 
seferleri uzun müddet yapılamamış- rerek uzun müddettenberi bir çok dfl~ 
tır. İstanbula gelmek üzere Kavaklar· landırıcılıklar yapan bir kadın yak• ~ 
dan hareket eden tekmil vapurlar an- lamıştır. A-

cak T arabyaya kadar gelmiş ve orada Aliye ve Huriye isimlerini taşı~~ 
demirlernek mecburiyelinde kalmışlar- bu kadın kendine memur süsü vere İl 
dır. Bu suretle altı yedi vapur saat -2- bir çok dolandırıcılıklar yapmış "Ve ~ 
ye kadar burada kalmışlardır. Bu ara lisi uzun müddet işgal etmiştir. J(B L 

Yoluna devam etmek isteyen 66 nu- · d' k d h' b' b k sı O' nın şım ıye a ar ıç ır: sa ı a .. .ı. 
maralı vapur tam iskeleden ayrıldığı d v d k d' · · h' htJfl'• 11 ma ıgın an en ısını teş ıs ve ol aı~ 
sırada uskurunun kırılması yüzünden yetini tesbit çok güç olmuş, fakat s. 1_ 
müşkül vaziyete girmiş, fakat bir ka- bir hadise bu kadının ele geçiriliTlesı ~ .. 
zaya meydan verilmeden arkadan ge- kolaylaştırmıştır. Huriye bazı yahı1g 
len 71 numaralı vapurun yardımile taşlaıu hakiki <{iye göstererek terh1 ;K 
Tarabya iskelesine getirilmiştir. etmek suretile para dolandırmıştır. tl~ e 

Bu suretle Boğaziçinde saat 12 ye bıta bu vak'anın failini ararken Ali ·ş~ 
kadar vapur seferleri inkıtaa uğramış, nin izini yavkalamı!, H~riy.enin.~e a tJtuşt 
işe gitmek üzere yola çıkanlar uzun kadın oldugu tesbıt edılmış, dıger s ain 
müddet vapurlarda vakit geçirmek ları da kolayca meydana çıkarıJı:nıŞ 11k 
mecburiyelinde kalmışlardır. Yeni ma t lpı 

ı ır. 

hall e ile Taksim arasında iş e yen oto- B k d ~ b.. .. d 1 o~pı 
büsler bermutad yolcu getirip götür- u a ının yaptıgı utun ° a ı:erı 

ncılıklar bir iki güne kadar anlaşıiB M 
müşlerse de ihtiyacı karşılayamamış

caktır. 
lardır. ---------- ç 

Mekteplerde işci çocuklari ViiAyetin bir y1ll1k muamelesi 
Çıkan 936 yılı içinde vilayete gelen 

ve giden muameleli kağıtlar hakkında 
bir istatistik tanzim edilmiştir. Bu ista
tistiğe göre vilayete bir yılda 152,253 
kağıt gelmiş, 34,706 kağıt gitmiş, bu 
suretle 186,958 muamele görülmüş -

için tedbirler ,at 
İlkmekteblere devam eden çoculı LY~ 

lardan aile vaziyeti müsaid olmıyıs"ıağl 
yani anne ve babaları da sabahları et ~üş 
kenden işe gitmek mecburiyelinde 0 

1 
ı 

tür. 

... ı.a ı 
lan fakir ailelerin çocukları için ıv•' ;rı d 

_____ .. ____ , arif Müdürlüğü yeni bir karar verJJl P'· ,
1 

tir. İlkmekteblerde sab.ahları mekte~ ~ 
lerin kapıları ders saatınden yarıiTl d 
at evvel açılacak ve derslere de saat di' ll 

1 
kuzda başlanacaktır. J A 

Yeni karara göre alle vaziyetl :ıüc 
müsaid olmıyan çocuklar sabahları ~'Üz 
at yedide mektebe gelebileceklerd~ Zi 
Bunlar için ayrı bir sınıf ayrıla~~~le 
ders saatine kadar müzakerelerine dı Ind 

Yemişlerimiz için propaganda Ferah Sinemada kat edilecektir. Akşamları da pay~lak 
Milli İktısad ve Tasarruf Cemiyeti ••••••••• ....................................... -···-···- tan sonra bu gibi talebe bir saat kad ile 

tarafından yeni plakartlar yaptırılmış ııımuı 8tıtdnıuı Şehl;e;::;osu mektepte kalabileceklerdir. 

ve memleket mamulatının nefasetini $thir1i'ljatrosu dram kısmında 
gösteren bu levhaların bürolara taliki 7-1-937 akşam Pangaltı TAN 

· Sinemasında temenni olunmuştur. saat 20.30 da 
Türkiyede yetişen gıda maddeleri S 0 R T 0 K Halk Opereti 

ve meyvalara müteallik olan bu renkli Bu akşam saat 21 de 
lnde Kızılay Kurumu Unkapanı şubesi tara- yardım sandı~nın Aza adedi 1800 e çıkm~ - levhaların bütün devlet dairelerinde Z O Z O 
fından merhum Kızılay mümesslll General tır. Sandık şimdiye kndar ölen munllimlerdP.n k b Fransız tiyatrolin DALMAS'ın 

göze görünür bir yere asılara ir se- o t kı d All Çalımiının ruhuna ithaf edilmek üzcıc beşinin allesine yardımda bulunmuştur. Ya- pere srııın a iştirakile 
ne müddetle hüsnü muhafaza edilme· akşa saat 20 30 da mevlQd okutulacaktır. pılan yardım mlkdarı bunlardan üçünün al- m · p i p i Ç A 

lestne 330 ar, dl~er Ikisinin allesine de 360 ar si de tamimen bildirilmiştir. L O K O & H A Y A T 

İlkmekteb talebelerine yardım kılavuzıı -----------------------------------------------, 
liradır. ..ıııı 

İlkmektcb tnlebelerlnin korunması lçln ça- Şark Demiryollan müstahdemferl 
!ışma birlik ve beraberll~l temin edUrnek ü
zere bir kılavuz hazırlanmaktadır. Bu kıla- Nafia Vekfüetı Şart Demiryollarında çalı

şan Türk memurlannın bepslnl Devlet Devuzda mckteplerdekt blmayc heyetlerinin na-
mlryollan dokuzuncu Işletme müdürlüğünün 

sıl çalıştıkları ve nasıl çalışacaklan, Kızıla-
kadrosuna ldhal ctınl§tir. Bu şirkette çalışan 

yın, Çocuk Eslrgeme Kurumunun, Halkevi 
sosyal yardım komitelerinin teşldlatıarından ecnebl memurlarının vazlyetl bu ay içinde 

belli olacaktır. fakir talebclerin nasıl Istifade edecekleri, her 
Kadıköyde balo 

Kadıköy Halkevi soysal yardım şubesi m.tn
fantınc Kadıkoy Süreyya sinemasında verll
rnek üzere blr balo tertib edllml§tlr. Balo ö-

Bu aktam harlkulide el11ema mU•ameresl olarak 

MELEK ve SAKARYA 
sinemalannda aynı zamanda Senenin en zengin - En nefis - En muhteşem Şaheserlerin şaheseri 

z • 
1 GFELD YilDIZLAR KRALI 

Bir san'at ve dehanın abidesi, bugüne kadar görülen filmierin en gfizeli. Fransızca sözlü ve bütün 
prkılar orijinal lisandadır. F ev kalade izdihamın önüne geçmek için yerlerinizi erkenden aldırınız. 

Teleloa: Melek 40868 • Sakarya 41431 

kazada açılan sa~hk odalarında bulunan 
saıtlık ispekterlerlnden, göz hnstalarından, 
prevantoryomdtm, dispanserlerden ve diğer 

çocuk bakımevleri Uc kır mi.ıesscselerinden 

nasıl ıstifade edileceği yazılmaktadır. nümüzdeld cumartesi eünü akşamıdır. '-••••••••••••••••••••••••••••••ıili•••••••••••••-' 
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'EML T HABERLERi 
Van belediyesi k1sa zamanda r ' Cenup hudutlarında 

Kaçakçılık 

bir çok işler başardi Çok azaldı 
Gaziantep (Hususı) - Bundan 

2-3 sene evvelisine kadar cenup 
hudut1arımızda sarfedilen güınrük
lü şeker miktarı on bin kiloyu asb 
geçmemiştir. Bugün ise yalnız Ga· 
ziantep kırk bin kiloya yakın §eker 
sarfetmektedir. Bundaki hikmet a· 
çıktır. Evvelce akıbildiğine giden 
şeker kaçakçılığı, yerli şeker fabri
ka! ımızın açılması ve şeker fiat· 
larının ucuzlatılınası üzerine he -
men tamamile durmuştur. Bu ının· 
taka evvelce de ayni miktar şeker 
sarfederdi Fakat, bunun yüzde 
doksanını kaçak olarak tedarik ey • 
lerdi. Şimdi ise, maddi bir istifade 
temin edilerneyince şeker kaçakçı -
lığı kendiliğinden durmuştur. Tuz 
da böy'lcdir. Dün milyonlarca kilo 
tuz kaçakçılığı varken bugün Su · 
riyeden bize bir elirhem bile tuz 
kaçırılmamaktadır. Rakı ve kibrit 

• 
1 
hrin delektrik tesisatı kuvvetlendirildi, bazı 
ere aha ışık verildi, güzel bir pazar yeri 

malıal
yapıldı 

-'P emaliye (Hususi) B d . k d - ura a şım· 
a ar emsaline t d'' f 1JUŞ tü 1 .. esa u edilme -

n) 't yGecer urpcrtici bir cinayet ol • 
~uş ur. e saat 22 d 

5 sinde otu e Ariki mahal -
1!Jt olan Aran v~ pek yakında evlenc· 
ıptsı büyüyşkeb~ bındaki kadının bahçe 

ır urgu · ı d ı· . ın arkasınd . .. ı e e ınmış ve 
ı eriye girilmico+' aki kostek kınlarak 
M h ~·ır. 

t ç uı şahıs A . 
ıiş, uyumakt ' yşenın odasına gir • 
ç el sWJL a olan kadının üzerine 

cuı atmışt ç 
.yşeye isabet ır. ıkan kurşunlar 
ınay~ti kı·.-. ~erek öldürmüştür. Bu 

.. .ın ışi d'- · 1at akşama do_ e ı~ ~eçhuldü. Fa • 
~Y ~t!nin en· t.Tf.u h~~~et konağına 
a..,Iı oldu- ~Vesı Huseyınin kolları 

et ıüştür. H guu" ~ald e getirildiği görül • 
'u· ı · seyın Av.:.eyı· "Id·· ...:ı ··- .. o ı ıraf et.m· . ' ,}"J o un.~ugu • 
ı.alı üzer· ıştır. Hüseyinin çocuğu 

J.ızı A ıne :bdest bozmuştur. Buna 
ır Hüse~~ ~~mış:. çocuğu azarlamış
se İÇerlem. ' V ır gu~- ~vv el geçen bu 

&i dürmüşt"ış e bu ıgbırarla baldızını 
dD' ~· 

~nkarada ----
Ank~ra (l~ap ll.an zirai tetkikler 

ş~lÜcndele i t ususı) - İzmir haşerat 
'Üz şehriın~ asyonu müdürü Nihat iri-

Ziraat V ı~. gelmiştir. 
di~'elen Niha~ ıı~t!.n~? daveti üzerine 

Yap lın rıyuzun Ziraat Vekale -
dar ~ld a~ta olan zirai tetkiklerle 

lendirdiğ· .~~ ve Ege çiftçiliğini il
~ edilmektedir. 

- Den· ta va ız hastanesınde bır has • 
Inu§ Hasan Bey .. 

Elektrik tesisatma 25 beygir kuv -
vetinde diğer bir matör daha eklenm~ş. 
bu sayede l§ıksız kalan bir kısım ma· 
haUeler daha :ışıklandırılmıştır. Bele -
diye reisi Şaban Halkevi spor kulübii.
nün de reisi olmuş, derhal gençler için 
teşvikkar mesai ile gençliğin spora 
olan zevkini bir kat daha arttırmıştır. 
Vanlıbır beleeliye reisierini çok sev -
mektedirl'er. 

Somada vergi 
Tahsilatı ve çocuk 
Esirgeme kurumu 

Soma (Hususi) - Samada maliye 
teşkilatı çok iyi çalışmaktadır. Mal -
müdürü İhsan Onay bütün vergi mü -
kelleflerini memnun edecek kolaylık · 
lar göstermekte, bu suretle vergi tah~ 
si'latını da temin eylemektedir. Bu se· 
ne yapılan tahsilat geçen yıl yapılan 
tahsilattan çok faz1adır. 
İhsan on ay Çocuk Esirgeme Kuru

munun da başkanıdu-. Kurum narnma 
yaptınlan sinema binası açılmıştır. 
Kurum mektep talebelerinden 20 ço· 
cuğa eloise ve ayakkabı vermiştir. 
Ku rum ytrb~ında bir balo, bir de zen-

te ayni vaziyeti arzeder. 

Yenicedeki 
Tren kazası 
Nasıl oldu? 
Mersin (Hususi) - Geçenlerde 

Mersin Adana demiryolları üzerinde 
bir trenin eşcğile beraber bir köylü 
· '·.,ı ezdiğini bil.dirmiştim. 

Hadisenin tafsilatı şöyledir: 
Adanadan saat 3 de kalkan Hasanın 

idaresindeki 509 numaralı tren saat 4 
de Yeniceye bir kilometre kadar yak -
laştığı sırada 40 yaşlarında Fatma is -
minde bir köylü kadının saman yüklü 
eşeği trenin düdüğünden ürkerek hat 
üzerine kaçmış, kadın da eşeğini kur • 
tarmak için hayvanın peşinden gitmiş, 
fakat tren çok yakın ol~uğu için ka -
dıncağız eşeğini kurtarmak şöyle d"..lr
sun, kendiSini de kurtaramamı.ş ve 
parçalat~tır. Tren kadını ve eşeğini 
70 metre u1.ağa fırlatmıştır. Hadisenin 
tahkikatını Tarsus müddeiumumisi 
yapmaktadır. 

······························································ gin ikramiyeli lbir tombala tertip et -
miştir. Bu tombalanın hrunlatı ile ço· 
cuklara sıcak yemek verilmiştir. 

Gönende yeni kaplıcalar 
Gönen (Hususi) - · Muh'te'lif bina - Kükürtlü ve çel'ikli sularile tanııı -

ları kira ile tutarak oturan inhisar ida- ~ olan G{)nen kaplıcalannın lbu yıl 
resi geçen sene güzel bir tütün deposu 
inşa ettirmişti. Bu ~cne de idare için ıslahı için büyük bir gayretle çalı~ıl -
güzel bir bma yaptırılinıştır. inhisar maktadır. Yeniden beton olarak asıi 
idaresi yeni binasına taşınmı.ştır. bir kaplıca inşa edilmiştir. 

PAZAR OLA. HASAN BEY 

. .. Kalbi vücudunun sağ tarafm -
da imiş .. 

. .. Böyle bir insan bulunacağı hiç 
aklıma gelmezdi. 

s 5 

az, kış ··e 
köylerden: Yuk 
Burası bir köyden ziyade bir kaza merkezini 

andırmakta, köy gençleri günün hadiseleri 
ile yakından meşgul olmaktadır 

Yukan Kızıle anın çnmlıkları 
İzmir (Hususi) - Çamlık ve zey • köyden ziyade bir kaza merkezıni a ı. 

tinliklere bür?,n~n. ~e~al~şanın Yu- dınyor. Köyün suyu ve havası çok i~·1· 
karı Kızılca koyu1 ikıncı kanun ayında dir. Mahmut dağından köy içine kadar 
bile yeşil örtüye bürünmüş bir vazi • devam edip gelen iyi su, sokak arala· 
yettedir. Köyü çerçeveliyen dağların rında akıp gidiyor. Ve köy bu ha iite 
sırtı yemyeşil, 2irvesi ise beyaz kar - bir sanatoryomu andırıyor. 
Iarla örtülüdür. Yukarı Kızılca bir Yukarıkızıica köyünün beş der.:. . 
-- · · · · • · · · · · · · · ·•· ·····-·- ·- haneli bir ilk m~ldebi vardır. 2 33 ta . 
Muzır hayvanlarla lebe mektebe devam etmektedir. Bır •• d } zamanlar Yukarıkızılca köyünde b.r 

ffi U Ca e e de ~üştiye mekt~bi varmış. Kıtiık vü· 
zü görmiyen, üzümile ve zeytinile ·gE'· 
çinen Yukarıkızılca 'köyünde ik i, üç 
~tlı kagir binalar vardır. Köyde kcr
pıçten yapılı tek eve bile rastlanarnı · 
yor. 

Samsunda 500 domuz 
öldürüldü, 3 kazada da 
fare mücadelesi yapılıyor 

Samsun {Hususi) - Geçen aydan 
itibaren vllfıyetıim.izin her tarafında 
muntazam bir metod dahilinde sürek 
avlan tertib olunmaktadır. Muzır hay
vanlarla mücadele kanunu ahkamına 
uyularak bi.itün mükelleflerin iştiraki
le yapılan bu avlar sayesinde itlaf edi
len domuz sayısı bir ay içinde beş yü
zü geçmiştir. 

Ziraat Vekaletinin emrile öldürü -
len domuzların kuyrukları Kastamonu 
mücadele heyetine gönderilmektedir. 

Tarla farelerile de ehemmiyetli su
rette mücadele edilmeğe başlanmıştır. 
T ertib edilen programa göre Havza, 
Ladik, Vezirköprü ve havalisinde tah· 
ribat yapan yedi y\iz hektarlık bir a ra
zide mevcud bulunan tarla fareleri İsti
rikinin ve arsenik mürekkebatı kul
lanılmak suretile itlaf olunmuştur. 

Tarla farelerinin daha toplu bulun· 
dukları yerlerde hora fişeği kullanıl -
mak suretile mücadeleye devam olun
maktadır. --------------------------

Somada iki hırsızlık 
Soma (Hususi) - Burada iki hır -

sızlık vak'ası olmuştur. Çarşı içindeki 
camiden iki kıymetli halı çalınmıştır. 
Bütün araştırmalara rai;,ımcn de hır -
sızlar bulu:11amamıştır. Pul bayii Ka . 
sım Yamanın dükkanından da 80 lira· 
Iık pul aşırılmıştır. Akşam üzeri Yeni
ce istasyonunda bir adamın tren bi · 
leti allrken bilet parası mukabilinde 
6 liralık pul tek1ıf ettiği öğrenilmiş, fa
kat bu adam henüz yakalanamamı~ı.1r. 

Hasan Bey - Bu bir şey mi azi -
zim, kalbi sağında olan değil, hiç 
kalbi olmıyan insanlar bile vardır. 

Köyde kışın lkömür ve odun tka c·· 
ti yapılıyor. Burada 1 00 kiloluk bir o· 
dun yükünü 15 .kuruşa temin etn.ek 
mümkündür. · En iyi kömürün kilo ~u 

yüz paradır. Bu köyün genci pek faz
ladır. Gençler kı.şın köy kahvelerin • 
den başka, vakit geçirecek bir yer bu
lamıyorlar. Tertemiz duvarlı, löküs 
liımbalı köy kahvesi içinde, odunln y3· 
nan saç sobanın başında toplanan kö\
lüler her şeyden bahsediyorlar. Mi.i. -
nevver köyFüler, mektep başöğretme
ninden Sancak meselesi hakkında mn· 
ltımat istiyorlar. Ve bu hususta cidder. 
övünülecek fikirler ortaya koyuyorlar 

İnsan bu güzel köyde bir gününti 
geçirdikten sonra bütün Türk köyıe 
rinin Yukarıkızılca lkadar ileri bir ha· 
le gelmesini tcmenni ediyor. 

Eskisehirde bir kaza • 
Eskişehir 6 (Hususi) - Burad .. h!r 

kaza. olmuş, Osman ustanın tamir atr'i· 
yesinde kaynak yapmıya mahsus bır 
oksijen tübü patlamış, Osman usıanın 
iki çırağı da yaralanmış, hastane" e 
kaldırılmışlardır. 

: Hadiseler 
Karş1s1nda '"- --
Bugünün lugatına göre 

erkek eşyası 
Şapka - Selam verıniye y::ı.rı~ an 

bir şeydi r. 

Ceket - Aslı cek attır. İnsanl a rı 
yere atmak için ceket yakalarından 
yakaladıkları için bu isim verilmiş· 
tir. İki içeride, üç dışarıda cebi var· 
sa da niye yaradığını bilenler az -
dır. 

Yelek - Ceketin içine giyiliı.. 

Dört cebi vardır. Eskiden ceplerıne 
altın saat koyarlarmış. Şimdi ye:ek
lerin çepleri dcliktir. 

Pantalon - Erkeklerin §ehirde 
giydikleri bir şeydir. Kadınlar bunu 
plfi.jda giyerler. Senenin modasına 
göre paçalar örselenmış, ve diz ka· 
paldan yamanmışt 

Çorap - Bllrnu ve ökçesi delik o-
larak ia giyilir. Lüks eşyadan ma • 

1 
duttur. En pahalısı dört günden faz
la dayanmaz. 

1 
Ayakkabı - Altı mukavvadan va· 

pılır, yağmurlu havalarda giyil~esi 

ı 
caiz değildir. Herkesin ayagına gö· 
re vermezler. 

tMs•::T 
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RAM IZ DAKiLE 
Eski devirlerde madr":;llr--i 
ameleliği bir facia 

2 PISIRI.K • 
Güneş do tmadan işbaşı olur mu? O zamanın madetı 
bunun çaresini bulmuşlardı. Yer altında beslenen 
ların kümesierine birer kandil yaklaştırzlır, bu .,.,_i'U .. ;;ıı 
aldanan horozlar ötemege başlayınca "işbaşı, g 

O pısırık olarak doğma.
dı, doğmadan evvel 

de pısırıktı. Anasını muaye -
ne eden doktor : 

- Belki çocuk değildir. 
Barsaklarda gaz yapmıştır. 

Demişti. Çünkü o anasının 
knrnını takmeleyip mevcudi • 
yetini belli edemiyordu. 

Doğarken de pısırıklık et
ti. Ebe bir gün bekledi. İki gün 
bekledi .. o bir türlü cesaret e
dip dünyaya çıkamıyordu. 

Nihayet Forseps'le yaka • 
lamak ve dünyaya çıkarmak 
mecburiyelinde kaldılar. 
Doğmuştu, fa~at ağiarnı .. 

yordu. Ağlıyamıyacak. kadar 
pısırık tı. Ağlamadığı için ka
fi derecede meme de ememe .. 
di. 

Ağlamıyan çocuğa meme 
vermek adet olamamşıtı. 

Biraz büyüdü.. biraz ser • 
pildi. Büyüdüğünün farkında 
değildi. Serpildiğini hissetmi
yordu. Eve gelen kendinden 
küçük misafir çocuklarından 
dayak yer, hele sokak çocuk -
larile oynamıya hiç cesaret e

demezdi. 

Yazan: lsmet Hulüsi 
Pısırıktı amma gençti, ya

kışıklı idi. Cönlü de_gençti. 
Bu genç gönül işe başladığı 
yerdeki sapsarı saçlı, yemye
til gözlü bir içim su daktilo
ya kalbi kayıverdi. 

• Daktiloya dikxatli bakma-
dı, bir fey söylemedi. üik • 
.katli bakmadığı bir fey söy • 
lemediği halde herkesin bunu 
a~amış olduğuna hükmetti. 
Utandı. 

Bir gün büyük bir cür'et 
gösterdi.. Bir kağıdı daktilo
ya verirken onun yüzüne 
baktı: 

- Sizi seviyorum f 
Dedi .. gösterdiği cür'etin-

den kendisi de korkmuştu. Yer yiizünden yüzlerce meb'e aşağıda 
Bunu dernestle bayılınası bir İhtiıyar maden kurdu bugün çok c:mostra• (***) işlernekten 
oldu. Koştular.. ayılttılar. fıı heyecanlı. Karşısındakine duyduğu lıyordu. . 
duyuldu. Herkes onunla 1 ' l heyecanı aşılıyabilmek için keskin Ana yolu geçtik. Kılavuz!ars 

8 ay 1 ·ı h konuq dık. O zamanın çalışma usulü.nC' etti Ve çare · · t"f k Divrik lehçesı: e ve ona ma sus :ı· · sız ıs ı a etme ı 1 - k macılar akşamdan kömür.l€rini 
mecburiyelinde kaldı. 1 ma tarzı ol~n .. •sıfatına şap agı ça a 

Bir zaman . . . İ çaka• söz soyluyor: mı.şlar, dışan çıkacak stoku 
ış~ız gezdı. ş - Biz, diyor, karanlıkların adamı - mışlardı . Çavuş, hepimize hı:><~l~ielE 

a:ayamıyordu. Nıhayet gene 1 yız. Gün altında i§ görmek bize yor • otuzar kara okkalık b!rer küfe 
bır bab~ dos~u . tavassut. etti. 1 gunluk verir. Maden kuyusundan y~r Koyucu arnele gene besınele ile 
T~krar ışe ~ırdı. Annesı oğ- yüzüne çıkınca, sudan çıkmış balık gı- lerimizi dolduıdu; ana yola kUJte•aa~ 
Iunu evlendırrnek istedi. Bir bi sersemleriz. Şaka değil, kırk altı se- rneğe başladık. İlk maden 
kız buldu. Bu eli yüzli düz- ne bu: Dile kolay. Biz güneşi t!ı o 7.a - böyl€ce girmiş ~ldu~ 
aün, gözü kaşı yerinde bir man altı kuruş gündelifte sattık. S€n . Ocakta ·~ce":~» dı~e. 

taze idi flk mekteb" .J b" . ll€ konuşuyorsun hay bayım! bır kaç tertıp koye gıdıp ge 
· ı ce ılır· . ı d ·· d '" 

mitti. Müstakbel ka ın _ Madene on dört yaŞlında geldim. O ar sur u. .. . . 
J .d ·• Y pe amanla- Dilaver Pasa nizarnı vardı. Artık yer artının koşesını, 
~ er. ~uat~kbe!. damadını gör- ~ahri o~in işlettiği beylik ocaklar .. öğrenmiş, iyi bir küfeci 
' mek ıstedı. Mustakbel damad y . Y -. d ev<=irmeleri gı'bi arnele yol· Kazmacıların akşamdan . 

Mektehe gitti. Mektebe git 
tiği gün aç kaldı. Çünkü açık 
gözler onun önündeki yeme
ği almış, kendileri yemitlerdi. 
Ten bel değildi, dersine çalışı· 
yordu. Amma gene sınıfın so
nuncusu idi. 

j ·· ·r ·ı · · d" M enıçerı "t ki h ı d kl k"" - lerı o gun ı ına ı e gıyın ı. üs- lanırdı. Muh.ar köyde uşaklara güreş çe ·p azır a ı arı emur 
"'--'...___.,_ takbel karısının evine gitti. tutturur, sırtında otuz kara okkahk ı:ıızla ana yQla taşıyor, a~a .. e 

.. . :<a~ıyı açan hizmetçiden ürk- küfeyi çekecek kadar serpen köy ço. _ g~çtan yapılmış yolların ustiind_A,. __ __ 
Çalışmış olduğunu, dersini iyi\ Öteki izahat verdi, biraz utangaç-

bildiğini belli etmekten acizdi. tır. Fakat eliilden her it gelir. 
Pısırık güç bela mektebi bitirdi. Pısınk ken~ni tezkiye edene dön-

Hayata atıldı .. pek de atıldı aa yılmaz. dü: 
Kendi kendine ablamadı. Bir baba dos- - Aman ne, diyorsunuz. Mahçup 
tu onu kolundan tuttu. Ve gu""ç bela ] V o acagım .. 
hayata atabildi. Her ne ise. Pısırık azıcık bir •aat-

Onu bir dairenin en büyük amirine la i,e alındı. 
prezante etti, imir sordu: Işe ba~ladığı gün işini yadırgadı. 

- Siz nerede okudunuz) Etrafındaki arkadaşlarından ürktü. Şe 

Yüzü kızardı. finden ürk tü: 
- Nerede okudunuz, serbestçe - Ya bana bir feY söylerlerse, ya 

söyleyiniz. darılırlaraa .. diye düşündü .. ve bu dü-
- Şeyde.. şünce ile yaptığı bütün işleri altüst et-
- Ne iş görebilirsiniz) ti, bir ~y söylemediler darı1madılar 
- Hiç.. amma tuhaf tuhaf baktılar .. o utandı, 
- Hiç mi} kızardı. 

. CÖNÜL iSLERi--.....-..ıo/ 11 
"Ben kedi ile 
Bir çuvala 
Giremem, 

Gönende oturan bir okuyucum 
Bay Y. Ş. R. bana yazdığı bir rnek • 
tubun sonunda: 

- Kız oğlanı, oğlan kızı seviyor. 
Ara'annda kuvvetli bir "bağ var, bu 
vaziyette bana ne yapmak düşer? 
diye soruyor. Bu gence düşecek va
zife: 

- Allah mübarek etsin deyip çc
kilmektiT. Amma kendisinin anlat -
tığı hikayeyi de burada bir hülasa e· 
deyim. Bu genç şöyle diyor: 

- cOn yedi yaşlarında bir genç 
kızı görmüş, çok güzel bulmuş, 
sevmişıim. Kendisine bir mektup 
yazdım, cevap vermedi. Bir müd • 
det sonra tesadüfen karşılaıımıştık, 
yanına yaklaşıp söylcd:m, cevap ;s· 
tedi: 

« Yazması kolay amma sonrası 

var• dedi, çekilip gitti, ikinci bir 

mektup yazdım. Gene cevap ver · 
medi, karşılaştığı-mız zaman sor • 
dum. Bu defa da: 

- •Ben kedi ile bir çuvala gir -
memıı dedi. Gene çekilip gitti, bir 
müddet izini kaybettim. Şimdi öğ ~ 
reniyorum ki benim yakın tanıdık -
1anmdan bir genç1e münasebetted ir. 
Ve anlıyorum .ki kız oğlanı, oğlan da 11 
kızı sevmektedir. Bu vaziyette bana l 
ne yapmak düşer? 

Az evvel söylem iştim: 
- Allah mübarek etsin demek 1~

zım amma, bu genci bir defa da tPb
rik etmeli, ~kiden fettan dedikleri 
bir kız tipi vardı. Onlardan birhıin 
eline düşmekten kurtulmuştur. 

* Eskişehirde Bay cD. M.• .e: 
Bu. benim kadınlığımın an1am:ı -

dıeı. i şittiği zaman da hazmetme • 
di:;.i bir mese!edir. Size bir sin;r 
doktoruna müracaat etmenizi tavsı· 
ye cdec~ğim. Görüyorum ki !,ter -
çekten hastasınız. 

TEYZE 

tu. Hızmetçı: cuklannı toplar cec;amil\?rini• tertıp ruyen tahta arabalara 
' O · ı · · e - Buyurun 1 defterine vazar ve ay başında: c Hay- zamanın ış saat ~rı.~~n. n 

Dedi .. içeri bir adım attı. Şapkasını di baka'~ filfın ocağa!• kumandasını ~~layıp, ne zaman .bıt~~gını 
k d FJl 

· · · · · ı· t "t b" b h · e ısbyenler bu saatren cgun ,..,.,KO"",__ 
çı ar ı. erı tıtnyordu. Portmanto- verırdı. s ersen gı me, ır a rı~ .. . "f ed 
ya uacakken şapka elinden d'" t"" çavusu,, ioki süngülü askerle çıkagenr, cgun .. batısı• dıye ta rı V. 

Hizmetçi } k · · -·ıd· upş u. o 7-<ı~an yol azığı yerine palaska ka - •Gun batısı• yanlış degıl. 
ama ıçın yere egı ı, ısı- . . 1. k gün doğumu ve gün batısı 

rık d k h' · k yışı yıye yı-ve madene ge ır ve ar a -
a eza.. ~zmetçı şnp ayı almıştı. d 1 k .. " dönerken sen ikinci ter- kullandığı devirlerde maden . 

Pısırık onun elınden almak istedi, ,aya- .aş arın oy e 1 k ' ı<=ırdın da küfe çekmiş bir işçi sıfatıle 
-ı k d d'" .. ba tıpte angarya o ara ça . ., · .. 1.. k " .. d _ 
g ay ı, yere Uflu, şı taşa çarptı. K.. 1 de evvelce söylediğim gibi soy uyorum ı cgun ogumu• 

Ve bayıldı. Koşuştular. Yerden , tı~~:roı~z kara okka ta~ımağa el • yanlıştır. Çünkü, o zamanlar 
kaldırdılar. Doktor çağırdılar. Pısırık ~erişli erkek nüfusu iki bölüme ayn- gün ?oğumile ve ~e de saat-le iş 
ayıldı. Etrafına bakındı.. müstakbel Iırdı. Birinci bölüm köyden çıkar, m3·ı derdık:. ~o.:oz .. ses ıle k~lkar ve 
kayın baba, müstakbel ~ayın ana, den ocak arında on iki günlük mükel- lere s~.rulu~uk.. cGun. . 
müstakbel baldız. Hatta müstakbel lefiyeUni tamamlayıp köye dönerken horoz oter ~ı· . dıyeceksınız .. ~'* 

· · · · d ld k ·ç·n ·k· · nın madencılerı horozu vakıts...,. 
zevce hep etrafında ıdıler .. ayılır ayıl- onların yerını o urma 1 ı 1 ır.cı . 1 b"l" 1 d" H s1 

b k 
b"T ı k ıl rd menın yo unu ı ır er ı. usu 

tnaz u hali gören Pısırı yeniden ba- 0 um yo a çı ar ı ı. t b · · · besl 
ı d

. Hiç unutınarn Madeniere ilk geli - e u ış ıçın enen 
yı ıver ı · ed·-· k"" · ·· ·· d h 

. • • • şim, zernherinin dondurucu bir gü - n ıgı u.mesın ~nu~~ .. ~- ~ 

Şu denildi, bu !."enildi.. fÖy)e oldu, 
böyle oldu. Yelhasılı ke'am Pısırık ev
lendi. Evlendi, yani koca, daha doğru
su kılıbık kocaların en kılıbığı oldu .. 

Ağzı dili varıp karısına bir Şey söy
liyemezdi. Ağz.ı dili varıp bir şey iste· 
yemezdi. 

Karısı azarlardı, o susardı. Karısı 

hatta bir gün onu süpürge aopasile e
vire çevire dövmii~tü. 

Pısırık ihtiyar1adı, saçı ağardı. Sa
kah ağarJı ve günün birinde Azrai: 

yatağının başı ucuna dikildi. Pısırık 
ruhunu Azraile teslim etti. Ve ancak 
o zaman ce!~edi rahat etti. Çünkü artık 
kıpkırmızı kesilmiyor, ve tirtir titremi
yordu. 

lsmet Hulusi 

YARIN 

nünde idi. Devreğin Çomaklar köyün- mavdan bır kandıl goturulur, 
den Zonguldağa ineceğiz. Her t rafi ~~ıgın_a aldanan horoz knnadınl 
kar kapatrnış, kara kış bütün şiddetile ot~?ege ?aşlardı.. . . . 
ortalığı kavunıyor. Işte cışba~ı!• ı~aretı bu ıdı. 

cMuhtar ağn• köy odasında bizi kar- Horoz sesıle beraber 
ştsına dizdi. En biiyüğümüz on beş ya- işbaşı 'ar, ocaktaki. gazlı 

d ed. ""'CUk ko·· • ..,len ikinci tertip mış tabanlarımıza. cKalltın 
şın a y ı lı~ , JV. - - 1 ı d" • d 
madenl~re gidecek arnele arasına b;z ruyun u an.• ı~e su a ı.s 
de karışacaktık Muhtar ağa: ç~_ları Y.apışlınrlardı. Çok w defa 

«- Ey uşaklar! Artık delikanlı ol - tund8kı* saça . y~pıştırdıgıml% 
dunuz, beylik ocakları sizi gözlüyor. meç• ( ) lerı bıle alamadan 
Haydin baka!ım, çavuşlannıza muti o- boy~ardık. . . .. 
1 cÇomaklar• n viiziinü kara çı - Bızde: cVakıtsız oten 
k~~~ayın!• dedi. 

1

Ça~ıkları çektik; a - keser ler• ~iye ~ir 8~. sözü w 

vağımıza, cGeyle• (*• }eri bağladık, ma .. Kandıl ışıgını gun ışıgı 
. ~. . ( *.) i . . - ı ten usta ooraziarı o devirde 
churıyeıı erımıze azıgı yer eş . mış rnısı la beslerierdi 
tirdik; yola düzüldük. O sıralar yol f!- r · 
Jan olmadığı için üç gün deyince ma - (***) Mostra maden dalrnai"P"'; 
dene vardır. rağın iist tabakasındaki JntıiJIIIr 

İlk ocağa girişimizin de beylik bir rilen isimdir. 
merasimi yapıldı. Biz, yedi •acemi:t yJ (*) Kömeç: MISir bulaması 
çavuş ardına taktı. Elimi?.de yağ kan - tir. 
dilleri iki biiklüm yürüdük. O sıralar 
ncaklar yeni işıeme~e başladığı ı~ırı Yaş meyvacllar 
şimdi olduğu giıbi kuyular bu kada' mefsuh addedildi 
·lerine inmemişti. •Su aleti:D-işliyebil · Yaş meyva ve aebzeciler 

Aramızdakilerden rnek için lazım olan fenni vasıtala ı numi heyeti bir türlü toplanıP 

M h 
yoktu. Onun için ocakların vaziyet; Üte aSSIS ··apa~adıkları için Tic~ret 

( * ) Geyle kara üzerinde yürümek ~ ~ubesı tarafından cemıyet 
Yazan: Nacl ~·adllflllh 1 it:in ayağa takılan bir örgiidür. addedilmektedir. Bu cemiyettı 
- - ( ** ) llüriye i~ine azık konan nıc - aza, bahçİvanlar cemiyetine 

~~ ~in arka torbas1dır. ~eklerdir. 



IO'N POST~ Sayfa 7 

Edebiyat gecesi edebi günab 
Çikarma gecesi oldu 

! ~toplantıda bir daha anlcut:m fı~ ((p~r» bir sııikaıdla giilünc: ahen
J ge Bo ku larak okunduğu zaman bi le; V yüzde yüz -~~•nü ni~ete rai • 

men okunamadığı zaman oldugu kadar gulunçlepnıyor 

C Eski bir avukat katibinin hatıralan: 2 
Bir İcra memuru il dolaş a 

* • ll-
lcra memurunun bugünkü vazifesi çok nazik. Üç yaşında bir erkek çocuğunu 

Y zan: Nacl Sedullah 

haciz edecek. Anasının talaktan sonra genç bir CJoktorla nikahsız oturduğu 
mahkemede ispat edilince çocuğun bizi Bebeğe götüren otomobilin sahibi 

Geçenlerde görüştüğüm bir bayan· 
ta, lıikırdı mcvzuunu şiir bahsine dök· 
rnek gaDetinde bulundum. Derhal: 

b baya verilmesine karar çskmıştı. 
~~------------------~--

- Aman, dedi, rica ederim ... Şiir • Avukat: 
t;n başka şeylerden bahsedelim... _ İsta-seniz siz teşrü etmeyin be • 

evzuun en müptezeline razıyım. Fa· yefendi, dedi. 
kat şiire tahaımnu1üm yok. Beyefendi yüzünü hUI1l§turarak ce • 

Hassas ve münevver tanıdığım ba • vap verdi. 
yanın bu hamleleri beni şaşırttı: - Geleoeğim. 

-Sebep? diyecek oldum. Cevabı Adiiyenin kapısında icra memuru • 
bastırdı: nu bekliymu.z. Müvekkil, panama şap-

- Eğer bana gülünç bulunamıya • kasile yüzünü yelpazeliyor. 
cak bir tek mısra okuyabiliTsen, dün· Uzun boyu, .kalın gövdesile dinç bir 
yanın en kötü şairine tapnuya hazı - adam, yüzü dehşet'li antipatik. Kara 
nm! B" göüerinde tuhaf bir nıana var: ıraz 
~afızamda kaynaşmıya başlıysn kindar, biraz müstebzi. Babası Arap • 

~t alarnı içinden, bu bahsi kazana • mış, Halepte biiyük çiftlikleri, han ları, 
bilmeme yeteceğini umduğum iki . • .:ı_ •• oJmva. mağ'azaları vaımış. İlk Osmanlı meclisi 
mısraı M""l..-eı Akü Edebıyat gec~muc tur J- , • • 0 okw:i~: =un ' in §U iki mısramı en lerden bir ~ meb'usanı.nın En genç meb usu ımış .. 

g ç zamandanberi de istanbula -yerleşmi§. 
~n ~le ll~eden müteheyyicim, götürüyor. Ve bu müsademei etir - Maçkada oturduğu ev de, Modadaki 
V J.ao tıınali terennümün! dan barfkai hakikat doğuyor! köşk te kendisinin. 

e ve etttm: · F' kat Edebiyat gecesi• adı altında İcra memuru gelince hususi .otomo· 
M ~unu da gülünç bulabilir misin? a ~ i~plan'tl da, bunlaııciaz:. biri 0!- bile bindik. Sultanahmet yokuşunu 

uz u b~ta'bı:rn, sorgumun ilk cevabını 'Y' pdı. Bire yeni bir şey mi söy!lendi? ineriten adamın cama akseden ha· 
un . ır 'kahkalı.zyıa Verdi. Sonra ili· ma y: · meÇhul kalmış bir 1oy· yaline bakıyorurn. Ceketinin göğüs 

1 Tahir 

ve etfı: Hayır .. enı ~' Ha,yır. Edebiyatın bi- cebinden sık sık bir ipek .mendil çı • 
G ı met mı 'tanlt · · · · d" Avukat tok bir sesle cevap verdi: ı -Şimdi giydirir, getiririm efen · - . eçen erde, "Bursadan, tanımadı· ;ze yabancı kn'lmlŞ cevherlerı:u mı ı~· ka.rıp t.er:ini siJ.tror. Altın taba1tadan _ ÇıJanak istemedi! dim, dedi. 

Mekt~r gençt?n 'bir mektup almıştım. ledik? Hayır. Aklınıza gelebılecek bu· üstüste sigara yalayor. Arada bir pan-
tp ~ibı, müstait bir musikişi _ tün sorgulara vereceğim cevap ayni talonunun ötü çizgisini düzerterek pa· -LUtfen çağınr mısınız? Ke~isile * 

oldugunu iddia ediyor ve: olacaktır: Hayır ... Hayır ... Hayır... çalamu yukarıya çekiyor. görüşmeden bu işi bitirmek istemıy() • Dönüyoruz. 
~~en, diyordu, bir şarkı yazıp bes- cEc:lebiy.at gecesi .namı altuıda ya - Sırtında çok şık bir kostüm :var. rum. Çocuk önce h\cy\Suzlaşacak olmuş • 

ne : Fakat hura1arda bu şar'kıyı pilan toplantıda, orta mektep t~l;be~ Gömleği ipek. Kunduralan -podüsüet. Avukat çıktı:. Biz pencereden bağazı tu amma, otomobile çabuk ısındı. Kü
bilC:eka~~ dtzyabilecek, ne de okuya- lerine tedris edilen kliısik ~a um ' On beş gün sonra adiiye bir buçu'k :seyre b~la<lık. Ayak sesleri yaklaştı. çücük pannağile cama dok-unarak dı
şar~~ ~ek san'atkiı.r yok. Acaba konferans nanu altmda takrır oTun : aylık tatiline giriyor. Avukat bu fır • -Beni neden görecekmiş, ne isti • şarısuu gösteriyor. Babasının dizinde 

san'a•ı,~- ta tanbul.da :ı-.. ,.,............. bı'r du. Şax'k mito'toJ"isinin, :lise talebelerı sat'tan bilistifade -yapacağı seyahatin yor benden? b"rt . ._ ,-" 
loACU" ~uu.~ ik asal ı evıye Ktmımamyor. 

lfüet ed~ezra~nd~ okunmasına de- tara:fmdan e71ber !bilinen Iirı ıın - projesini anlatıyor. Geçen sene 'Ro • _ Çocuğumu bana bırak. 
...... ltlislnız? lan okundu. Köroğlu destanmdan par- manyaya gitmiş. Orası pek fena değil· Göz göze gelroemeğe çalışıyorlar. Bundan böyle bermucibi karar haf· 

.. Genç kadın, koltugunda do;.....~1u çalar dinledrk, Nedimin, kahve ıik~ - :miş amma, refikası Karlisbat diye .tut· _ Senin çocuğun da benim çocu _ tada ancak bir saat validesine gösteri· 
Plere'k sordu: 6~ ..... P lruaxı tarafından e~ber biiinen kası • turuyorm~. Gülerek: ğum değil mi? lecektir. 

- Acaba senin merhum . b deleri de iruıat ol'tmdu. - Bu seyahaUerin bir faydası daha - Çocuğumu ibana bırak. Bir ıinsan· Kötü kadının yanmda kötü olmaktan 
Bursalı gencin bir türlü teı:e:~m e~ ' Bayan Fıtnatm: v~~· dir>rt "ÇOluğun, çoc_uğun bütün dan böyle intikam alınmaz. Çoeuğunu kurt.uldıı. 

ınağmclcrinki · ·· s d timi etti'kçe takbi1, gıyım ilitıyacını ucuza temm etme"'k ka· sevdiğin için mi alıyorsunY Gece:ı.er • Ve artik babasının nafaka olarak 
.. , 1ıeyyiç? en mı mute - en esa· . h lerun· ~!ra . nk!. Bu sırtımdaki elbiseler -evvelki ıse· 
;y Ben ken ımı emen ey .ı.ı • n+·...::ı • d"" t ~ tt b" ce eve gelrnediğin :kumar masalann • verdiği ~araları, annenin dostu yiye • 

Bu ince .nük.t~ı: . . . muc::. ıne Atmada ya.t~.~ıgım or 'AR an lr w 

dost ı;.u «tecalıili arıfane» • ~ tanesi. Bizimkine de bir kürk manto da, kadın sofralarmda sabahiadığın ı:a· ımiyecek. 
~ürler~~,c::eınal .Nadirin, en has- Seni eYlemek .isterim deragwı!. abnı.ştım. Bulkış ta giydi. manlar çocuğum diyor mnydun? Tclılı"ke yuktur • 

. ": ha ı 6-uUnçlcştiren karikatür • Kabilinden yaveierini söyledıler. * - Orası 'Seild.en sorulmaz. Çocuğu Kemal Tahir 
ı tırla.ttı. Fakat elki ' 'd d kanun bana veriy\:>r. önüne ~len ilk 

•• L~IU.Ilil «Edeb' e:vv gece, a· Ne münasebetle bilmem, musiki en e Otomobil Bebeğe doğru sür'atle ner-
Iantıda gö~~at g~esb denilen top - W açıp, püiklar çaldılar ve dağıldılar! liyor. 1cra memurunun bugünkü vazi· C::~~::::ik eden kadına çocuğu- Sullanahmelle Bizans 

bayan, unı ki, n: m~atabım_ ~ • Egw er bütün bu saydığım işlerin tat· fesi /Yik nazik. iİç ya§.tnda bir er'kek 
C .ne de degerlı ka :&. tür·"t ,; .. ı..··l .r- Avukat, müdahale e:tti: 111u .. zesi yapılacak emaı Nadir §ı"ı·rı· gül" ünçlfl(!rmek" TU\.a ı.;> bikinde (iaha vtikıfnne bir m~u pe - IYICUgtınw u haczedeoek. Bu çocUk oto - lr'.ıı 
o ' cte dah ·· b" .r- w d - Rica ederim, münakaşaya Jüzum . gecenin ınü t ' sent.lik veya a az goze çarpıcı ır mobil saniliinin oglu ur. Anasının ta· 'UV"Ik! Sult.anahmedin eski lpodrom yen ol • 
.ret Göste,...,_ re_ tepl~ri kadar maha • ___ .,_,_:ıı..~zluk gösterihni.ş olsaydı: lak""n sonra genç bir doktorla nilciih· .,- d w d l f B k 

ıo. ..... uClnl§lerdır VUAuıo:> .. •• fl L<> Hava gittiır..... ger:gın· ı~iyor. Kadın ugu i dia o unan ve pro eııör a ster 
uen lnuhata . . -Eb ... Nihayet butün ga et, bu ge- sız oturdugu· ınabkemede isbat edilin• n~-.. ~ f d L_ ,L_ 1 h · · bun olan ba ana t an1 t afı d ha"""•rdr. tara ın an narriyat yapı an sa anın ınce Yabı .. . w Y • ıs e.· cenin adını koy ar ar n an göste· ce çocuğun babaya verilmesine karar 1.1~ 

IJ :· iin.çleşurllız §~ı:~ deg\~ ~er ~~yın ri.trni.ş, !bu bir cEdebiyat gecesh :le - çiktı. -.Beni sen babamdan paranla satın Bizans Müzesi ismini alacak olan bir 
tı: dıın. Ve .kaıu~~ ;(le ~~liyehil~ ,. ğilse bile, bir cedebi müsamere• dir Bugün çocuğu kötü anadan ahp iyi aldın! Aramızdaki bağın bu bakımdan park haline ge.tirilmeai kararlaştırıl .. 

n dalı k ki, yer yuzunde, şıır - a geçerch"k. babaya vereceğiz. Kötü ana, iyi baba ne kadar meşru olduğunu hiç hesapla- mıştı. Bu hususta Müzeler Müdürlü-
çok n .. .. : olaylıkla gül" iinl'}Pı:tirilecclt erF, ..JI·at maalesef, cEdebı"yat geeesı·· 19 d ~ . dm ? Ot bil, .. d" ~ ~><=Y ·~ -.ı cu\ ~ ile evlendiği zaman yaşın a ımış. mı· omo v:ına, elmas ıye ğünce tetkikat yapılmış ve ittihaz edi-

'/J. biyat geces~:r~. Fakat gene o cEde - namı altmda yapılan toplantı, sade e· Şimdi tam yirmi üçünde. Erke'k fe - gözlerimi kamaşmdınız? Sonra da len kararlar, mütaleası alınmak ve icab 
t.ıda bir d~ ı altında y~pıl~ı:ı top.- debiyat gecesinden değil, bir edebi rab ferah eDi gösteriyor amma e1ek - metres diye hakaret e~e utanmı • d tedb" 1 . t" .

1 
k .. 

IUikastJ.a gür· anladım .ki, «şıır», bır müsamereden de baŞka her şeye ben· trik masajının, yıpranmadan yaşam.~ - orsun' e en ır er yenne ge ın me uzere 
k~d.uğu za unç a~e~g:. sokul~ak .. o • ,zedi! w • • nın dokuz, on yıllık ilavesini unutur - y - Hakaret etneyoruın, hakikati Kültür Bakanlığına bildirilmiştir. 
~u :niyet n:uı hile, yu?.de yuz hus • Bunun, digerlerıle müŞterek olan sn:k so··yıüyorum. Çocug~a ve....:ı:gım~· nafa _ Bu saha dahilinde bulunup da Bi -e ragmezı iyi okunamadı w • 1 • Lut 

n oldu· .. .. ~ za· ,sebeplerini a_n atma? da sona bıraka· Otomobil yokuşun altmda durdu. kayı da dostuna yedinnek mi istiyor- zans Müzesinin tarh ve tanziminde kal-
, 'bunu~ kadar. ~lunçle~yor~ ,rak, o gecenın, benım anladığım ma • Hepimiz indik. Adam da indi. F.akat .sun? AI.a.doğrusu. dırılmalarına lüzum görülen binalar 

10na bır ebeplerını sayıp dökmeyı nasını kısaca izab edeyim: Adına «Ün farkettı'm·. Tereddüt ediyor. İ 
akarak Kadın sapsan. cra memurunn dön • da belediye tarafından istimlUk edile-.Cesi~ adı al ' evvela -cEdebiyat ge- :söz• denilen kelfun1ar, Köprülüözade Onu otomobilde bırak-tık. Tcpeye 

lAf ..aÇll:la tuıcı:ı :yap.ılan o toplantıdan Fuat ıtar.nfmdan edil'di. Beş altı yıl C.in- tırmandık Küçük bir evin kapısını dü: eektir. 
•Edeb·Yl t.cı:cilı edıyorum: ce divan edebiyatı şait'lerinden bazı- çaldık Bir 'kadm açtı. Boğaza bakan 
'Göiı. ~gecesi?».. ıa;ma 'bücuma kalkanlara bayra"ktar- bir odaya girdik. Duvarda büyütül • 

~ iki eke. ~ ~~ sJtse:d.en jbk edı:ı Köp:ülüz~e: müş çok güzel bir genç kız resmi var. 
linden b .. ~en.tn ınihayetmc k.eıı.dili - - B ız, dedi, valttile, yeniyi kurmıik Rizasında başka bir çe~ ve: Çıplak, 

ca 'lll ~kulen istifham karşısında o- için eskiye hücum etmek zarureti için- tombul tombul bir bebek. Masanın üs· 
ıt Wu.r ~ ayyelenizi mrJayınca ne ta· deyrlik. Fakat bugün, bu zaruretten tünde de biT başka Tesim, 'kalın kaşh, 

ıc J3i,. 'Sal Yorsunuz? 1rurtttlmUŞ bulunuyoruz. Binaenaleyh, geniş omuilu, çok .güzel bir de1ikanlı. 
Ürsü h an.·· S~esinde bir .kürsü. ;eskinin kadri~i, kıymetini in"kfıTa de • Odarun kil§ esinde oyuncaklarının ö· 

biyatın l:§ısındaki ık:oltuklarda, .ede - ,vnm etmemıze lüzum kalınamıştır. nüne oturmll§ olan .çocuk bize hayretle 
........,.,..ı:Hr•ı ~eşhur kahramanlan Daha ;Bildiğimizi .sak1anuya 1üzum yoktur bakıyor. İcra ınernuru .sordu: 

tör hev, ve ~oeahrda edebiyatın a • .k.i, mazilerinin kadrini inkar -eden mit· _ Senin adın ne bakalım küçük 
E<iiılllerd eslQi~~n, talebeler.. letıler, parilak bir istikba.ı kuramıız • bey? 

debiyat :n _bırısi .kürsüye varıp, e • lar!.. - Bebek. 
1a,pıarındarıhunızin, klasik mektep ki· üstacim bu mealdeki söZleri, bence, -Bebek mi? Doğru söyle ... 
Yen orij" a Y~lnuş 'tarlflere benzemi· .edebi hayatunızda dönüm sayilacak _ :Be'be'k ya, 
'tahlilde~n~ı ~~.~ini yapıyor. Bu hayırlı bir itirnftı. Bir lkoca Fuzuliyi -Kim koydu sana bu adı? 

cıtt'lıine hük- Ugünun lehine veya aley - ;mkardan vaz .geçeceğimizi müjdeliyen _ Babamt 
rden s~! er çıkanyor. Bu hüküm·. bu cüınleler~ uzun süren bir ziyandan - Eangi baban'? 
n lllarazı dn, edebiyatımızı kemi - dönmek kadar büyük bir kfrra kavuş- Genç anne o anda içeri girmişti. 

hise göre ~ teş~isini koyuyor. Bu te§· pıak yolunu tutncağmuzı ifadeleştiri- Sert. bir seslıe hizmetçiye seslendi: 
.. Yar. ' edavı çarelerini sayıp dö • yordu. Bu itibar la, o geceye: cİnkar - "Çocuğu içeri götürün. 
Bir diğe . ettiklerimizin ınuTlannı hfune gece • · Sonra bize döndü. 

ediyor. }:I··~~P ?n.un tahliline itiraz si», yahut cedebi günah çıkarma ge • -Ne istiyorsunuz efendiler? 
İ6 'Ve~: ~nı tenkit eyliyor. cesi• isimlerini vermek, en muvafık * 

lu.Yor. Bu avı çarelerini sakat bu • hareket olurdu. Kararı QOk sakin karsılndı. Sade; 
de ikiye sureue de, üdebnyi mevcu- ;Fakat, edebi bir inkı1ap sayı1nb1le • -'Kendisi neB.en aşağıda kaldı? de-

~ tl'1 liıri§iY'Orl:yr6ıyor, edibnne bir avaşa cek olan o hareketin tatbikatma geç - ai. 
,e.iJf r. rtalıkta fikirler gövdt~yi (Devamı 12 .inci uyfada) Uiladan eci bir sessizlik geçti. 

Osmancık ta 
Misafirlilı nıeselesi 

Osmancı.kta oturan bir okuyucu
muz cOtel Sizlik• den şikaye~ di
yor iki: 

Kazaınızda ihtiyacı karşılayacak 
derecede lokanta var, .fakat otel yok. 
Memıek.etimize büyüklerimizden biri 
gelse ya belediye, yahut ta parti re
jslerinden birinin evinde misafir e
dilir. Bu, bü~ün ziyaretinden mak 
sat halkı dinlemek, derdini, ihtiyacı
nı, yahut şikayetini öğrenmektir. 
Fakat herkes girgin değildir. Kapı 
ardına kadar açık da olsa hususi bir 
evi dedirgin etmekten çekinir. Aca· 
ba güzel, ihtiyaca kfifi bir..otel yapıl· 

1 sa büyüklerimiz oraya misafir edile-

mezlermi? 

* Bize öyle geliyor ki Osmancık'ta 
bugüne kadar büyük, bugünün ihti· 
y.açlarına cevap verecek derecede 
muntazam bir otel ~~pılamam1şsa, 
bu, o ihtiyacın henüz hisse-dilmemiş 
olmasındandır. Ve münhasıran bü
yük misafirler geldıği zamatı işleye· 
bilecek bir otel y~ak da ticari bir 
.iş değildir. Yapılacak şey mahcubi· 
yeti gidermek. çekingenliğin önüne 
geçmektir. Farzedelim ki memleke· 
tin derdini dinlemek mevkünde olan 
bir zat geldi, otelsizlik neticesi benım 
ev.ime misafir oldu, sizin söyliyece
ğiniz .şey bizzat benim işirole ai:.'m· 
dar, siz de benimle dargınsmız, ne 
zarar? Hakkınızı aramak yolunda çe· 
kinmemeli, kapıyı çalmalısınız. 



. . 
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7 t incikanun SON POST .A 

1 __ '_' _S_o_n_R_o_st_a_,, __ n_ı_n_r_e_s~im_l_i _z_a---=--bı_l_a_lı_i_'ka_Ay_el_e_r_i _l 
PLA NLARI KIM ÇALDI? 

J Mühendis Sokolski nihayet emeline naıı oımu.şt~. O~ senedenberi 
üzerinde çalıştığı eser nihayet meydana gelmıştı. Sessız, aynı. z~ .. 

mı:ı.nda seri bir tayyare makinesi icad etmişti. Mesaisi neticelenince ıhtıra 

i~lerinde büyük mikyasta çalışan Colson müessesesine bir mektubla müra· 

caat ederek icadından bahsetti. Gelen cevab mühendisin tahminindea c:la • 
ha müsaiddi. 

4 Mü.hendia derhal i· 
Çerı alındı. Colaon, 

muhterü hararetle t b .,_ e rı&. et• 
ti ve o ina kadar bö' l k ye ıy .. 
metli bir 'h · 1 tira kartısında 
bulunınadıiını itiraftan çe· 
k inmedi. 

5 Diğer iki ortağı da, a:I~iler :. f}i .. 
tiraın, mavi kopye kagıdı uze

rine çekilmit şeması üzerinde yapılan 
tetkikat mühendis Sokolski de da • 
hil olduğu halde tam bir buçuk saat 
sürdü. Üzerinde münakata ve müza· 
kerede bulundular. Sokolaki, müesse
se sahibierinin itiraz ettikleri, bir iki 
noktayı -.nların lehine olarak değişt.i:r
di. 

8 Müeaseae müdürn Colson, bir 

1 zarfa koyarak kapattığı plan • 
arı, kasaya yerlett.i:rirken ((bu mües • 
~eseyj kurduğumuz tariht~nberi bu ka• 
k ar karlı bir if yapmamıttık)) dedi, ve 
d~sayı kilitledi. Sonra ilave etti: c<Hay· 
k ı arkadatlar, fÖy le bir çıkalım da bir 
aç kadeh atalım 1. Doğrusu değer 1» 

9 Aynı gece sabaha 
doğru müessesede hek 

lenilmyen bir hadise vuku bul 

du. Esrarengiz bir el Colso • 

nun çalı~tığı odanın kapısmi 

açtı. Bunu kasanın açılmatı 
takib etti. 

} 2 Colson tahmininde yanılma • 13 Zarhn üzerindeki alay -
lı cümleyi de görünce 

2 Mektubu okurken, on seneltk se • 
!alet ve ıztırabm artık sona erdl~l

nl, ve yepyeni bir hayatın eş®nde bu • 
lundu~unu anlıyordu. Yiyecek, Içecek, 1s
ted1~1 gibi e~lenecektt. Eski sefaleti uzak 
bir hatıra olarak kalacaktı. Böyle de ol
ması ldzundı. Bu zekAsının ve sa 'ytnln en 
tabU mükAfatı ldl. 

6 Bundan sonra üç ortak 
bir kenara çekilerek, 

3 Colson ım.zaıı mektupta gölÜ§ -
mek üzere derhill ilrket merkezi

ne gelmesi 1stenlyordu. Ertesı gün saa.t 
tam onda mllhendls müessesede 1sbatı 
vücut etti, ve kartını Mfater C.olsonun 
hususl kAtibi genç kıza verdi Colson 
da bu ehemınlyetll ve kıymetıı 'Ü§te
rlyl hiç bekletmedl. 

7 lhtiramın değerini layilcile kes· 
tiremiyen Sokolaki, bu kurnaz 

muhterie teklif edecekleri meb • 

. lağı görüştüler, ve ihtiraı hariku· 
tade bularak 60,000 lira verme-

ği kararlaştırdılar. Doğruyu söy
lemek lizım gelirse ihtira daha 

'azla ederdi, fakat muhterii bir 

denemek fena olmıyacaktı. 

r, adamlarından ı 00,000 lira ltoparın· 

ca fazlasite memnun oldu. Onlardan 

üstelik, ileride bazı işler a1abileceğini 
de öğrenmitti. Eh artık emeline ka -
VUflllUf demekti. 

ı O Ertesi sabah Colson erkenden 
yazıhaneye geldi. Bu i~de ken· 

disine dü~n payla, ortaklarının karını 
bir an evvel hesab etmek emelinde idi. 
Bunu düşündükce sevinci fazlalaşıyor
du. 1~ haki ka ten büyük tü. Fakat oda· 
sına girip de masasına bir göz atınca 
kendisinde sevinçten eser kalmadı. 

ı ı sapsan olmuştu. He· 
yecanla kasaya koştu. 

Üzerinde parmak izi olup ol • 

madığını düşünmeden paro .. 

)alı anahtarı çevirdi ve kor • 

kunç hakikati bütün çıplaklığı 

ile gördü. 

14 Ortakları da vak·ayı haber a -
lınca, Colson kadar şaşırdılar. 

• 
M ülettif, meseleyi etraflıca in

celedi. Colsondan anladığı 
na göre, kasanın a~ılıı tarzını, pa
rolasını üç ortaktan batka kimse 
bilmiyordu. Y alnı.:z Colson biraz 
Uikayd adamdı. Bu itibarla hususi 
katibi gene kızın da kasa parola -
ıını bilmesi ihtimali vardı. Mü/et -
lif diğer ortakları da sorguya ~c9-
ti. Muhteri mühendisi dinledi. O • 
dada araıtırma yaptı, ve o akıa -
ma kadar hırsızı bulabileceğini 

kat'iyetle söyledi. Ipuçlarını siz Je 
bulabilirsiniz .. H ınıştı. Plan zarh bomboştu. 

ırsıı k d b 1 ·~ 1 kü .. ' aaa a u unan dıger kapa ı ve 
f çuk bazı zarfları açtığı gibi plan zar· 
ını daa 1 .. ın.. çmış ve p anları almıştı. Bunu 
uteakib za f .. . k k k.. r ın uzenne «ço te~ e • 

Ur)) kelı' I · · me erını yazmıştı. 

hiddetten kan tepesine çıktı. He 
men polise telefon ederek ha .. 
diseyi anlattı. Bunu müteakib 
heyecan içind,. nrtaklanna da 
telefon etti. 

Vaziyete göre, bu işi üçünden biri 
yapmıştı. Nihayet birisi <<boşuna kafa
mızı yormıyalım, müfettiş gelmek Ü· 

zeredir. Bakalım o ne söyliyecek 1» de .. 
di. 

Bulamadını7.sa 12 nd aah;leye 
bakınız. 

• 

Sayfa !1 

Konuşma: 

Ten ki de dair veeizeler 
Nurallah Ataç 

Geçen hafta, aklımca, veeize ile a • 
lay etmiştim; fakat iştah dişin dibin • 
dedir derler, benim veeize söylemc.k 
hevesim de bir günde geçmedi. Kısa • 
cası size bugün de birkaç veeize tak -
dim etmek istiyorum. Kim bilir? iç • 
lerinde belki hoşunuza gidecekler bu -
lun ur. 

Münekkid lbir ışı.n nasıl yapılması 
lazım geldiğini ibilen, fakat onu yapa· 
mıyan adamdır, derler. Hayır, mü • 
neklkid bir işin nasıl yapılmıyacağım 
bildiği iddiasındadır. Yani böyle ya -
pıldığı için fena olmuş, der; şöyle ya
pılsaydı iyi olurdu, demez. 

2 

Şöy'le yapmak lazımdır, diycr. mü • 
nekkidler vardır; fakat onlar birer na
zariyeci, birer bediiyatçı, birer cera • 
yan reisi ( chefd'eoole) olabilir, bireı 

münekkid değildir. 

3 

Münckkid mükemrneli istiyen a • 
damdır. Bunun içindir ki asıl beğen • 
diği zaman değil, beğenmediği zaman 
söyledikleri alakaya değer sözlerdır. 
Beğendiğ~ zaman bize güzel diye gös· 
terdiği şey, mevcut olan bir şeydir. O
nu göıımemiz için münekkide ne ihti -
yacımız var? ... Fakat beğenmediği za • 
man bize mevcud olandan başka bir 
güzellik tekUf eder. 

4 

Münekkide münekkid diye inanan, 
yani bir eserin iyiliğini veya fenalığı
nı münekkidden öğrenmek İStiyen a· 
damın, san'at bakımından, hiç bı: kıy· 
meti yoktur. Zaten: cBen kendi ken • 
dime hüküm vermiyorum, münekki • 
din verdiği hükümleri kabul ediyo -
rum:. demekle, san'at bakırnındau bir 
kıymeti ohnadığını kendisi de itiraf e 
diyor demektir. 

s 
Biıxie müne]Kid yuktur diyorlar. 

cMünekkkh derken san'at eserleri 
hakkında bir takım mülahazalar ser • 
deden, o eserler hakkındaki intiliala -
rını ifadeye çalışan adam demek istı • 
yuı1arsa hiç ~üphesiz iddialan haksız, 
çünıkü bizde de öyle muharrirler var. 
İyi veya kötü... Fakat cmünckkid• 
derken karilere sözünü geçiren, bazı 
eserlerin sürülmesine, bazılannın sü -
rül'memesine sebeb olan adam demek 
istiyorlarsn hiç şüphesiz iddiaları hak· 
lıdır. Ama böyle bir adam bulunması 
için evvela bir knri zümresi bulUnması 
lazımdır. O manada tenk.ld, bir yol 
gösterieili.ıktir; yol soran olmayan yer· 
de rehber bulunur mu? 

6 

Kat'i ve muayyen tenkid kaide~eri 
bulunmasını istiyenler, lııin kolayını 
arıyanlardır. San'at kaideye göre ol • 
saydı, herkes rahat rahat, kolay koh.y 
şiirler yazar, resimler yapar, münek • 
kide de lüzum kalmazdı. 

7 

Her mesleğin adamları yaşılandıkça 
o1gun1'aşır; münekkidin ise genci iyi • 
dir. Çünkü yaşlandıkça kendisinde 
müsamaha, insaf gibi hisler uyanır; bu 
dünyada mükemrnelin bulunamıyaca
ğını anlıyarak yapılması mümkün o • 
ranla ik'tifa eder . 

Abdülhamidin Caınbaz
baş sı hayatını anlatıyor 

( Baştarafı 8 inci sayfada ) 
reğin tepesinde yanan tek bir gaz lam· 
basının ışığında idrnan yapardım. 

Nasıl yakalandım? 

Bir gece sabaha karşı gene ayakla • 
rımın ucuna basarak bahçeyi boylannş 
demirin üzerinde bildiğim bütün nu • 
maraları üstüste yapmış. dalarım da 
yakalanının korkusilc jimnastiğe day
madan yere allamıştım. 

Daha bir kaç ~m ya atmış, ya at • 
mamıştım ki kalın bir ses: 

- Talebe dur! diye bağırdı. 
Bir an kaçmalı mıyım, durmalı mı 

diye düşündüm. Fakat gerek evde, ~e
rek mektepte çok itaatk5.r bir terbiye 
almıştım. Ne olursa olsun diyerek dur
dum. 
Yanıma üç kişi yaklaştı. 

(Arkası var) 



10 Sayfa 

s 
e i iz ·çin futb dan ba ka 

rJara ebe mi yel vermjyorJar? 

Cumartesi ve pazar giinü 
iki maç ~apacak 

'POST 

Greta Garbo 
sinemadan ayrılıyor 
·"Ozeri 
beni en 
mecbur 

-
üşüşen yaba cılar 
i içi me ka a mı ya 
tıneldedir " diyor 

Ada ada Sancak avas 
heyecanla şatıl ı 

,. 
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l Tenkit: 

l Yeni bir roman 
\ Var mı bana yan bakan? 

Sayfa lt 

Memlekette kültür ve 
gençlik hareketle · 

KARDİA K 
,) Şehir tiyatrosu 
~ bu hafta Lord Gürw 
f . nun ~şhur Kar- ~~• ... ~"~ ~-...,,ı .. 
dıak pıycsini sah • 
neye koydu. Kar • 

jtl diak, Lord Gürzo -

• BabaeslO {liususi) - Trakya köy • dilmiştir. Köy çocukları şimdi en bü • 
lüleri kültürel işlere ehemmiyet ver • yük zeviklerini mekteplerde bulmakta, 
meğe başlamışlardır. Trak;yada he - tohalükle mektebe koşmaktadıdar. 
men hemen mektepsiz köy kalmamış Resimde Babaeskinin Pehlivan köy, 
sayılabilir. Her köyde değilse bile bir- mektebi önündeki köy mektebi • 
bitlerine civar köyllerden birisinde ne devam eden büyük ve kü
mutiaka bir mektep yaptırı!l.mış ve çük. okuyucuları göstermekte • 
her köy çocuğunun okuması temin e· dir. 

f nun yazdığı piyes-
1er arasında en zi • 

) ade muvaffak 0 • 

lanı dır. 187 3 de ilk 
defa Viyanada oy -
nanan piyes 0 za . 

J,ııt anın imparatoru 
an on dörd'' ·· L .. uncu 

tl uı tarafından 
ıhan takdir ol -

~ uş ve Lord Gür -
zon · · ımparatorun 
verdiği .. .. . .. uçuncu 
rutbeden biT 
C

.d. me -
•Var mı bana yan bakan» romanının 

müellüi 
ı ıye · . · nışanile tal . 

tıf olunmuştur. Bu isimde çıkan romandan bir nus· 
•Kardiak. biı ha da bana gönderfl.ıniş. Romanın pek 

;elodram, kome • loymetli müellifi bu romanile edelbiyat 
ı, müz.ikal, trajik aleminde büyük bir inkılap yapiill§ sa-

?Pe_rettir. Bu eser yılabilir. Roman 160 sahifedir. Her 
ıngılizce 

1 
sahifede müellifin ayn bir pozda çı • 

• a manca, fransızca · rol karılmış sahife boyunca bir resmi var· 
' ıspanyol· 0 · · h' o ca, hındçe, çınce l.ı- f dır. Romanın mıitaleası ınsanı ıç y r· 

aniarına bıhakkın maz, ibil.B.kis büy:ük bir zevktir. 
vakıf olan tanının Her sahifede ayn bir güzellik seyri 

tprtı~ yazıcı Abdull"h ı_ş 1.~ rd M- Uifi romanın ~ .. Zı· Kardiak piyesinden heyecanlı bir sahne için iınl\.Un va ır. ue n • 
, ya Uzunboy tar f da aşk, heyecan, hissi üade1eri o kadar 
bir rucu, kınc b' a ında.n türkçeye vu - dana çıkar. Şarlemayn ordusunda kuvvetlidir 'ki bu ifadeler her resimde 

f miştir. Müıter~r:adle ıl: tercüme edil· başkumandanlık ona verilmiştir. ayn lbir tarzda gösterilmiştir. Romarn 
).şf hakkın muvaffaık o;cu~ede bigayri Şarlemayn, Moris Şövalye ve Joze • okuyabilmek için okumak, ya7..11lak 

'}{,ı# 41Kardiak. s h uş ur. !in Beker beraberdirler. Jozefin bu bUmiye bile lüzum yoktur. Çünkü ro· 
~ komrlmuştur n neye büyük emeklerle sahnede Moris Şövalyeye karşı olan manda müeilifin resimlerinden başka 

h' b' · Dekor narnma sahnede a~kını anlatır. Şarlemayn kansını bo-
,; itı'ç ır şey olmanıası eser ~in yapılan şar ve harbe gider. Piyes te burada bi· bir ~ey ydktur. Böyle olunca da oku -

ınanın en büyük delil'd' ter. mak bilmek derecei saniyede kalır. 
Eserin ınevzu ı ır. * Sahifeler çevrildikÇe, sarışm müellifin 

J(şll' Ka . unu anlatayım: 1 · 

Burdur (Hususi) - Burdurda kül
tür hareket'leri çok 1nki§af etmiştır 
Bunda muallimlerin çok büyük biz -
metleri olmuş, her çocuğa ınektep sev· 
dirilmiş, çocuk velileri de çocuklarını 
me.ktebe gönderebi.Imek için birbirle • 
rile adeta müsabaka yapmaktadırlar. 
Burduı1ular da mektepte okuyan yav-

rulara ayrı bir alaka göstermekte, v 
sile'l.er buldukça elbise, hediye ve sal• 
re vermek suretile çocukları sevindir ,. 
mektcdiı\ler. Resmimiz Burdur • 
daki ilk meldeplerden birisin • 
de okuyan yavruları mekteple • 
ri önünde muallimleri Ue bera • 
ber göstennektedir. 

ı\ rdıak F:ra . . b · · ;ı t bakışları, gülüşlei'i, vücut harcke't en 
...,e r maynın hay 't nsa diktatörü Şarle . Şehır tı~:a~~ksub' uh pıt yesınd .. ro - et~ • ; . a ını gösterir. Şarlemayn ı ziatında b uyu ır a ~ya ~c;m.uş ur. karşısında insan kendinden geçer. ı Biga (Hususi) - Burada musikl 

1 
~7umı ~arpten çıkmıştır. Fakat umu· Şarlemayn z:oı~nü yeni artistle:den Bu romanın başka llsanlara dn ay: 1 Gençler birliği_ mühim -~·ir· boşlu~ 
_. hal'bın bitmesı'le h . b' tm' ...ı- _ Bebzada vermıştır. Genç ve acemı ar· nakl' kabilse de ... Çinde ve zencı- do1dunnakta, Bı.ga gençliğının musıkı 
r Id' ' er ış ı ış \K': - ff nen ı -- e1.m k ·ll • ka 1 ak gı ır. EhH sa1' . tist bu büyük rolde muva ak otama • nd rağbet bulması ihtimali ogr e ı'Jıtıyacını da , rşı a.m ta -

tiyacını karşılamakla ve resmJ tören • 
ler handosile iŞt.irik etmekle kalma • 
makta, musiki öğrenmek istiyenler i .. 
çin de mektep vazifesini görmekte • 
dir. pılarına da ıp orduları Fransa ka - mıştır. Jozefin Beker wlünü yaıpan ler arası a dır. Birlik yalnız Biganın musiki ih -

Şarı Yanmışlardır. Bedia makyajı için üç gün, üç gece kö· azdır. Daha ziyade Avrupada ve Am~ ç 1 
içerisindoo;yn 5araymda zevki safa mürlükten çılanamışsa da gene mak ·r mikeak'tdeda ı:re.vaç bulacağı tahmin edil • i m i ş kez e k b e e d iye s i da r b u .. t çe s i n 8 
kocasite eh~r. J?ınsı Jozefin Beker yaj mükemmel bir hale gelmemiştir. 
bütün iste~~ alakadar değildir. Onun &~i~nın bu role çıkabilmek için as . bakma• adlı romandan V k b a . 1 Ve! harlıe g; Şar~emaynm bir an eV • guri allı ay kömürlükte kalması icap ,.;:~:u:::ıört başı marnur güzel m3 ra gm e n a sa y ı 1 ma ra ç a 1 ş 1 y o r 
ınandanla~mesı, bu sayede ordu ku- ederdL Moris Şövaly~ rolü Vasfide dah k b bs tmek · ter kın ol"bil _an. Moris Şöva1yeye ya . ı'dı·. Yegane muvaffak olan san•a• .. a·r 

0 
ellifinden a ço baı:n~tan ıs - Çirnişkezek (Bu bavalide dolaşan nahiyelerde olmak üzere on ilk rnek -

... mesklır N'h k ·ı lA dim ama romana yazı bir dostumuz yazıyor) - 700 yıl ev • tep vardır. Kaza merkezindeki tahsil 
miştir. Jozef' B. ı ayet ·arar verı · idi. Sakalı aynen Moris Şö'valyenin yazmaya vakit bulamadığım için vaz· vel kurulmuş olan Çım' ış· kezek Tunc-d d' ın eker sevinç içerisin . 'be • . ... çağında çocuk miktan 400 kadardır. 

e ır. Bu sır d M . _ sakalma nzemıştL TıVItı onun gibi geçtim. line baglı bir kaza merkezidir. Kaza - Burada ağaç yetiştirme işlerine çok e-
............. a a ons Şovalye mey • k nu yordu. hh. · ı· · 'd' B' di h · t ·ı kted' H t fta ••••••••••·•• o ŞU Bu g"--ı romanı karilerime tavsiye nın sı ı vazıye ı ıyı ır. ır spa:ı • emmıye verı me ır. er a a n 

Mcthur ftıir ~····--7···:;;:·-:-:··-··· İkinci derece rol alanlar içinde Ney- ederkenU:üellifini tekrar tekrar teb _ seri, brdir doElkt~ro" ~1eb kir sıhhat mdemMu - fidanlar getirtilerek yeni bahçeler ya • 
-- <···n ın ı f1tTı: . . • . • . ru va ır. azız ı e ·aza arasın a u- pı1maktadır. V Hayetle kaza arasında 

Attaya ,.. yire Nir, Hüseyin Kemal, Şaziye, Ha· rik etmeyı bır vazıfe bılır ve bu tebrı- rat suyundan geçit adi bir kayıkla \e· yarım bir §OSe vardır. Kazanın sağhk, 
Anne atta ••ttik zım. Talat, Cahide ve saire ve saire ki de şifahen yapabilmem için, bir • min olunmaktadır. Kışın da kazaya o . ekonomi, içtimai hayatının canlanması 
Atta · piyesin temsili sırasında halk arasın· gün matbaanın tenha zamanmda mat· tomobil iş1isemcmektedir. Murat suyu için bu yolun kışın da işiiyebilecek bir 
Atta da oturmuş ve kahkahayla gülerek baaya daha iyisi zevcemin evde bu • ü~erinde a~ap _bir köprü n ün. bile e_ııi hale getirilmesi ve Murat üzerind~ bir 
Dadadadada temsilde hisselerine düşen 'f 

1 
. 

1 
dıgı- zamanda bendehaneye teş· bın liradan aşagı yapılmıyacagına go • köprü yapılması çok lazımdır. Köyte--

vazı e e rı u nma h· lm b .. · d · r · n ı ri Pi~ Piş F-iş.· bihakkın ifa etm· 
1 

d' 

1

. . . . ~..1 • re, ıç o azsa u su uzerın e geç1r ı rm yo an yapı mış, su birikintHe 
"'.t ış er ır. rif etmesını ayrıca rıca ~, erım. _ temı'n .:ı~k fenn·ı bı'r ka'\:•ık yapıl - k 1 kı _ eu~"' " ·urutu miDi ve telefon tesisatı vücu • 

B~=b~~balY * * Sun ullah Agaç ması ve işletilmesi kazanın en lüzum· da getirilmiştir. 
liopba r lu ih'liyaÇlarından biridir. Belediye -----------

Babababababa V E N u·· s H Ey K EL ı bütçesi iki bm liradır. Burada bayın. Bin tane buğdayi 
Anne mama dırlık işleri fazlaca paraya bağlı oldu· Samsun (Hususi) _ Bura. çiftci • 
Maınamamama Bir el'nde bir demet çiçek, öbür elinde, ğulndakn ancak masraflarını ka~ıhy3 • lerinin ötedenberi kullandıkları buğ • 

Bir taa içinde tartıp koca V en ü• heykeli. bi ece bir vaziyette bu:unan belediye day tohumu hem karmakanşık ve hem 

~ 
Gene 0 • •• _ Ynı ttıırın •on ıiiri: 

Ata bindik 
A't...ta, ta ta 
Ata ' 
Bindik bir kır ata 
Pata pata pata 
Ç:üş 

ŞiJndı' D" .. onu ş 
Vaktidir kaba 
Sabah 
Torba torba 
Yemekler d"k"ld" . o u u ortaya 
Bız Yedik do ya do.) a. 

O 
kasabanın iman sahasında çalışama · ~~"Üncü elı'nd• b' t ar c ı'ad-·ı· de verı'mı' az nevilerı' ı'htı'va etmek'te :ı- ... ır om me mua - , maktadır. Bunun için belediycye ht: -

Nereden geliyorsun böyle anlıyorum belli. susi muhasebenin yardım etmesi icap idi. Bu ciheti göz önünde tutan Vila· 

Ey Venüs heykeli ben bilirim geldin, 

Geldin sonra gene delolup g'ttin .. 
Neden mi Yartıp gecelerim ı§ık yok dört yanclcı; 
Şirkete para vermedim diye P.lektrik memuru keati bir anda .• 

Ey Venüa heykeli çiçekli bir oda .. 
Odanın orlaaında bahçe, dah.:ı ortada tarla .• 
Tarlanın ortasında harman dönüyor tavla .. 
M ahalle kahvesine gel iç bir k ah ve Venüs! 

Ali V el' anadan Joğma ıair , ___________________ , _________________ / 

etmektedir. Belediye, kasabanın çok yet encümeni Adapazarı ve İzmit ci-_,a-
güzcl olan suyunun yonarım ıslah ve rında çok müsbet netice verdiği anlaşi· 
tamir ettirmektedir. Kazanın münnsip la.n ''e (Bintane) adı ile e.nılan buğdaYı 
yerlerinde kaldırım yapı1mış, lağım vo tohumundan ilk parti olarak beş bia 
tenviral işleri tanzim edilmiş ve bir kilo getirtmiş ve ifteilere dağıtılmış • 
park vücuda getirilmiştir. tır . 

Kazada bir spor klübü açı!ncaklır. 

Halk zeki ve çalışkandır. Umumi nit• 
fusu 25 bin kadardır. Kazada ticare-t 
yol ve köprü olmaması yüzünden in -
kişaf edememiştir. Köy1cr halkı zir~at 
ve hayvan beslemekle geçinmcl<tedir • 
1er. Mahsul iyidir. Knzada biri me:r . 
kez.de tam te~kilath, dokuzu koy \C 

Nevşehirde bal o 
NevşE:hiT (Hususi) - Çocuk Esir .. 

geme Kurumu menfaatine Halkevi sa .. 
!onunda bir balo verilmiş, bir de pi .. 
ynngo tertip edilmiştir. Elde edileJI 
\'arklat ile öksüz çocuklara yardım _.. 
dileL-eklir. 



12 Sayfa 

Ha aylı ar, müşahitlere 
~' stiklil istiyoruz , 

diye bağırdılar 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) l düşürmüş ve mukabil bir hareket yap-

Hama,. 5 fHususi)---:- ~ancakt~_TürAk~ lmak için teşebbüslere girişmişle~dit. 
ten gayrı unsurlara sılalı tevzıı kafı Hükumet memurları başta müddeıu -
gönilmemektedir. Sancağa yeniden TPumi olmak üzere bir kaç çocuğu bul
ku~rvetler sevkolunmaktadır. muşlar ve bunları Duryo'nun evinin 

Iki gün evvel Kamı.şlıda ve Derbe- .. .. k d k . on:.ıne sev e ere : 
siycde bulunmakta olan bır Fransız . . ~ l 

f · Sa ~ ·· d ·ı ·ett·r «Yaşasın Surıye>> dıye bagırtmış ar-mu rezesı ncaga gon erı mıo:?.ı . . . 
Müsabidier Düryonun evinde dır. Bu harekete şahıt olan Fransız 
Hal~b, 5 (Hususi) - Pazartı;si yerli memurlar ve inzibat ami~ ve m~

günü öğle va'kti m~ahidJer heyeti Is- murları asla harekete geçmemışler, bı
kenderuna gelerek Mendub Düryo • lakis bunların hareketlerini tasvib et-
nun evine misafir ohnuşlardır. mişlerdir. 

Jandanna işe kanşıyor 
İskenderun ahalisinden ve civar 

köylerden gelen binlerce halk müşa
hidler heyetine müracaat etmek üze -
re giderlerken jandarma ve polisler 
tarafından meneilllmek istenmiştır. 

Fakat halk davasını anlatmak iç.n 
emre razı olmamış, mtişahidJeri gör -
mek için Mendubun evine doğru yü
rüyüşüne devam etmiştir. Bunun li· -
zer ine yeniden polis ve jandarma kıt
n lan halkı durdurmak için harekete 
getiri1ımiş!ti.r. Fakat kıt'alar gelinciye 
kadar halk Düryonun evinin önüne 
gelmiştir. Ahali: 

İstiklal istiyoruz 

1-!umus, ô (Hususi) ~ Müşahitler 
heyetinin İskenderuna geldiğini haber 
alan civar köylerdeki Türkler fskende
runa gelirken yollarda müsellah jan • 
darrrıalar tarafından cebren köylerine 
ıade edilmişlerdir. 

Mütahidler Antakyada 
Adana, 6 {Hususi) - Müşahidler 

İskenderundan Antakyaya geldiler. 
Burasını merkez ittihaz eylemişler -
dir. 

Müşahidler Kırkhan, Belan, diğer 
kaza, nahiye ve köylerde dolaşmağa 
başlamışlarsa da hen üz fi'li teşebbüsa
ta girişmemişlerdir. Heyet şimdiye ka
dar halkla temas etmediği gibi lazım 
gelen istatistikleri de toplamamıştır. 

SON POSTA 

• 
Belediyeden lzmirde 
• 

Istiyoruz! Dilenciler 
(Baş tarafa 1 inci sayfada) 1 ş • k f k · l 

idaresi bu işin tatibikatına başlamış ır e urmuş ar 
bulunmaktadır. ~imlerin fakir sayıla-

Aydınlıların Adana 
seylapzedelerine yardıf111 

Aydın, (j (A.A.) - Adanada sıı Ir 
laketine uğrıyan yurttaşların ınenf 
tine yılbaşı gecesi Aydın Halkevin 
verilen baloda 434 lira toplanmıştır 

rak ev1erine terkos borularının bağla- Pari Suvar gazetesinin 
...,. _ __, 

nacağını sular idaresinden sorduk. Ve- verdiği bu haber M. Benes Belgrada 
rilen malfunata göre senelik iradı gay- d d Prag 6 (A.A.) _ Salahiyettar ~ 
ri safisi 90 Ura ve bundan aşağı olan tamamen uy urma nr membadan haber alındığına göre v-

evlere harici tesisat meccanen yapıla • lzmir, 6 (Hususi) - Pariste çıkan nes resmen B€lgrada davet edilnı 
cak ve evin alt ıkatına da bedava bir 3 kanunusanİ tarihli Pari Suar ga • tir. Bu ziyaretin ilkbaharda yapıbil 
musluk takılacaktır. Bu gibi evierden 1 . b 1 · d d'l muh+emeldı'r. zetesi zmır za ıtasının, zmır e ı en- ,~ 
senevi su ve saat bedeli olarak üç tak- cilerin kurdukları bir nevi Aksiyonlu ,. 
sitte 805 kuruş alınacaktır. Edebiyat gecesi edebi 

I. t b ı T k ··ı·· d · 1 Anonim şirketini meydana çıkardığı, d 
s an u a er os go un en ısa e e · gu""nah çıkarma gecesi o 

r 
m 

dilen su şebekesi dahilinde 100,000 bi· şirketin bu yıl 400,000 frank temettü 
na mevcut'tur. Bunlardan 21,000 ni temin ettiği, şirkete dahil olanların (Baştarafı 7 inci sayfada) "z h 
suya abonedir. Geri kalan 79,000 ev, kendi kendilerini sakat, alil yaptıkin - tiğimiz ilk gecede, yani ilk adıında 
su :ıebekesi rnıntakası dahilinde oidu - rını yazmaktadır. yaklarım ~ sürçmeseydi! l!l 
ğu halde sudan mahrumdur. Beledi - Bu yazı üzerine derhal tahkikat * 
yeyi, yukarıda yazdığımız kararı ver- yaptım. Haberin külliyen yalan oldu - Ben: «Niçin ayağı!JlıZ sürçtü'?• : 
rneğe sevkeden sebep te budur: ğunu öğrendim. Gazetenin gülünç neş- gusunun cevabını bulabilecek nıc d 

Eski Terkos idaresi, belediyeye bo eç- k 1 de deg~ ilim. Bu suali, bittabi, o gece e en 
riyatı burada hayretle arşı anmıştır. )la k 

tikten sonra şebeke genişletiterek ~eb- mürettiplerine tevcih etmek ıazırrı· ra 

re fazla su isalesine muvaffakiyet ha • v.u··çu··k l•fz.la"r.t cO gece neler yapılmalıydı?• so an n 
sıl 'olmuştur. Ve şebeke daha da ge - n 

4 
'.} gusunun cevabını da bir başka ya ltan 

nişletilecektir. Halkın evlerine su a - • ya mevzu edinmek niyetindeY Tü 
lamaması cihetıeri te tk ik edilmiş ve It a lya i 1 e Şimdilik, vaadimi yerine getireyiıtlı ı an da 
tesisa t Ibedelinin vasati 60 lira oldu - 0 gecenin benim gözü me ilişen gıı If, 

ğu görüllnüştür. Bu para da peşinen a- Aniaşıyor mu? lannı sayayım: . 
lmmaktadır. Bu parayı ise fakir ve 1 - Bitip tükenmek bilrrı~' üstü 
hatta orta halli halkın vermesine im'- Roma 6 - Gazeteler, Çekoslovakya programın tahammülü iflas cttır ledirl 
kan yoktur. Bun?fl üzerine belediye Dış İşleri Bakanı Krofta'nın Stefani dolgunluğu. 
yukarıdaki ıkararı vermiştir. Fakir ajansı muhabirine verdiği bir müla • 2 - Biçare aktör İ. Galibi tcrle 
halkın evlerine tesisatı bağlamak için katı ne§rediyor!ar. . . makyajların, bu ciddi hadiseye, tt 
sular idaresi bütçesinden 150,000 lira K.rofta, Çekoslnvakyanın lngilız • ral bir hafiflik vermesi. 
tahsisat ayırmıştır. İtalyan anlaşmasını memnuniyetle 3 -Eski şaiırlerden örnek diye 0 • 

Düşünülecek mühim bir cihet var- karşıladığıru, 1talyanın AkdeniZ'de ba~ nan parçaların karakteristik oırcııı tir. 
dır; iradı gayri safisi 90 liradan aşağı rışı sağ1amladıktan sonra orta Avrupa ları. ku 

«Hakkımızı arıyoruz. İstikicil istiyo· 
ruz. Suriye mandası altına giremeyiz. 
lıür doğduk, hür yaşıyacağız, hür o -
larak öleceğiz.» diye bağınnı~lardır 

Halka hiicwn 

olan evlerde oturanlar veya bu ev • işlerine daha ziyade alaka göstererek 4- Dede Korkudun da, Yunus~ Şar r- lere sahip olanlar yılda 805 kuruş de- .ve !{üçük Anla§llla ile faydalı teşriki renin de, Köroğlunun da, Fuzulıl trılrnı 
Resimli zabıta ğil ya, günde be§ kuruş bile su parası mesaide bulunacağını ümid eylediğini de, Fıtnat Hanımın da, Namık J{efll ;ulu 

verebilecek vaziyette olmıyan fakir bildinniştir. lin de, Tevfik Fikretin de ayni alı~11 Jon 
Halkın bu bağınnalarına karşı mü· H k,., • • .. -dııı 

ı• ayeSIDID ailelerdir. Bugün suyun geçtğii Top - cPragla Berlin arasındaki munase - le okunmaları. Yani inşa't aheuo ~)ir 
sellah .kuvvetler rast geldiklerini döv- · kapı, Cerrahpaşa, Yedikule, Edirne • bat daha iyi hale gelmiştir. vukufsuzluk .ifade eden yeknesaJclıtı· 
rneğe başlamışlardır. Hatta bu arada h 1 kJ• kapı, Aksaray, Eyüp ve şehrin diğer , 'Yugoslavya - Bulgaristan paktı Çe- 5 - Okuyanların, mazur görUl~ ~nrnh 
komiser Lutfi silahını çekerek hal - a şe 1 semtlerinde iradı gayri safisi 90 lira- koslovakya ile Bulgaristan arasında yecek telaffuz hatalarma düşme1erı· :ıa a 
kın üzerine hücum etmiştir. Yapılan hırsızlığın tarzı, hırsızın dan aşağı evlerde oturanlar sakaya da bir yaklaşınayı im'kan dahiline * ıamı 

Müşahfj:lerin lbulunduğu binanın · .. · · · · Cols ' 100 para su parası veremediklerı' ı'çı'n ,koymaktadır. Ben bu" tu" n bunlara ragm-en, yııpıll ve önünden müsellah hükumet kuvvet - ıç:eı;iden, muessesenın ıçını on . bıl I 
un odasını, kasanın yerini ve açı - sularmı, hatta geceleri uykusuz kala - İtalya - Yugoslavya yaklaşma.sı, bu hareketi alkışlamak kuvvetin~ de~~ 

leri ha:lkı cebirle dağıtmıştır. J k1' · t · · b'' b' · · ı rak malıane ç~melerinden almakta • n~ma protokolu memleketlerile Kü • mıya çabalıvorum. Ve hata listesıı:ı 30 Müsellah mukavemete maruz k3 - ış şe ını gaye ıyı ı.ıen ırısı 0 - --ı nu " -.~1all 
dug-unu gösteriyordu. dır lar. Bugün irdaı gayri safisi 90 li - ,çük anlaşma arasında bir teşriki.' me - gun" ahların, bu ilk sevaba bagı:r e bir lan İskenderun ve Belfın halk mümes· ee 

Yalnız bu meçhul hırsız, planla· radan az olan bir ev ya bir, bir buçuk ,saiye doğru mes'ud bir alamettır.• masını diliyorum. Nitekim, o g tB 
silleri Hatay Türklerinin uğradıkları h · rf k Id - t · odalı, yahut su s .. ebekesi harı'cın' de ka - •• • d te""lı'p . ...ıenler de, dinleyici'lerin 
zulüm ve felaketleri kendilerine ar - rın angı za a onu ugunu ayın T k h t Tahran an ... eu 

edememişti. Colson'un ortakları 1an yerlerde kulübeden biraz kabaca ur eye ı bammülllerini keseceklerine, 
zetrnek üzere geldiıkieri halde hükfı - ı· l il k- "k f evlerdir. Binaenaleyh be1ediye bu ka- hareket etti· bitmez tükenmez programianna .. 
met kuvvetleri tarafından silahla ise, Pan arın açı an uçu zar · 

1 
k stv b' 

lara değil, büyük bir zarfa yer . rar a terkos suyuna istihlak temin ot- rak, son sözlerini söylerler e14 ır 
menedildiklerini, hak İstiyen bir hal- leştirildiğini gönn~lerdi. Diğer kü mL'i olmıyacak, asıl su ihtiyacında o - Tahran, 6 (A.A.) -B. Cemal Hüs- temennide bulunmuşlardı. ol' .her 
ı~a karşı böyle hareket edilmesinin, çük zarfların da açılmış olması, lan halkın su ihtiyacını da karşıbya • nünün başkanlığındaki Türk. heyeti Bu suretle on1ar, hiç değilse Jl • ğe 
bilhassa müşahidlerin bulunduğu za- hırsızın Colsonun hususi katibi mıyacaktır. vazifesini bitirerek Tahrandan Türki- sanlarını bilmek irfanını ve djldef, lir. 
man ve mevkide yapılmasının, ifade genç kız olduğunu gösteriyordu. Şehirde ve su şebekesi dahilinde 3-4 yeye hareket etmiştir. cilerinin tahammülsüzle§miye baŞ:.,.J 
eLtiği manaları Ve bu halin menedil· 1 d k odalı evlerin iradı gayri safisi 250-300 dık~arını sezip, programlarını JOSP",. 
mesini istediklerini ve yapılan hare - Sonra zarfın uç arı a, ucu kıvrı. ı· d 

bir makasla kesilmişti. Makas zarf ıra an aşağı düşmemektedir. ği çok hayırlı kararı alkışlarken; bu idrakini gösterdiler. Jıiln 
ketleri !Protesto ettiklerini telgraflar· ·· d Bu evLerde oturanların vaziyeti de mu"hıım' noktanın da gözönüne alınarak Bu hususta söylenebilecek dah.8 e la müşahidlere bildinnişlerdir. ta tırtıUar vucu e getirmişti. t rt~ 

N bb Bunun üzerine, genç kızı sorg'.l· vasa ın aşağısındadır, yani zenginlerin parasız tesisatı bağlama işini böyla çok sözler olsa bi1e, o geceyi te · el ere teşe üs ediyorlar? rd · v • 

1-' 1 t! (H ya çeken çantasını araştıran ve ıgı gibi 60 lira tesisat parasını 250-300 lira iradı gayri safisi olan ev .. denlerin tahammülsütleşmiye u 
•n ep, u ususi) - lskenderunda hatta• t ı._•tı h "' 00· b'l d h f ı k1 h 1 · }18~" müfettiş, suç aleti makası bulmak- a.l\.'Sı e ve atta · ıye ı ecek va- lere de t~mil edilmesinin, a a az a ca arını esap ayıp, o gecenın . 

Türklerin müsellah kuvvetlere rağmen ta güçlük çckmedi. Bunu planla • ziyette değillerdir. "Halbuki bunların iradı gayri safili evlere de taksitle te - lar listesine girebilecek maddelerı ı e 
kendi haklarını aramak için yaptıkla- rın bulunması takip et'ti. da suya olan ihtiyaçları aşikardır. sisat yapılmasının faydalı: olacağını mak iz'anını gösterme.kliğim laZ~ lt, 
rı hareket hükumet memurlarını telaşa :-.---------------- Biz, !belediyenin çok yerinde verdi- ileri sürüyor ve bunu teklif ediyoruz. Naci Sadul 

·~=============~========================~=~=~====~~~~========================~~. 
mn Edebi Tefrikas1: 13 ğil miydi~ Yalnız şimdi bir fark var. Bilmem ki hep kendimden bahsede- bu la gelemiyeceğini şimdiden habe1 

Daha çok ağır. Yüzüme bakınaktan rek seni sıkıyor muyum~ Fakat dert riyor. Benim yabancı gibi kaldığı~. 
sanki çekiniyor. Bunu da haklı bulu- yanacak senden başka kim var? evde zaten babamın rahat etınesı 
yorum. Belki benim gene budalaca Zavallı babam adeta kaçar gibi be- kansızdı. Fakat gelmiyeceği için ·.:~ri 
bir düşünce ile bakışiarına mana ver- ni burada bırakıp, çiftliğe çekildi. A- muazzabım. Candan, sevgili bir Y" 1 

Yazan: Perlde CelAl 
mernden, ümide düşmemden korku~ damcag .. ızın ne emelleri vardı, ne oldu öyle hasret kaldım ki .. 

"'e yor. Halbuki o son gece içimin ateşi- değil mi? Herhalde burada kaln ıya- Geçen akşam doktor yern:tı 11' 
Ne vakit çıkıp gittiğini hissedersem ı rnekten kalkar kalkmaz çalışacağını ni, derdi mi ona anl~ttıktan sonra al- rak, benim azap içinde ~eçirdiğim arkadaşı ile geldi. Salonda oldoğıl 

o zaman odamdan çıkıp aşağı salona i- söyliyerek ,müsaade i:;teyip yazı oda- dığım cevap, başka bir adamla evle- günlere şahit olmaması daha iyi oldu. çin odama kaçamadım ve bu ın 
nıyorum ve pencerenın onune, sına kapanıyor. nip, mes'ut olmarnı temcnni etmesi bu • Ben de onu oyalamak için meçhul sa- çıkmaya mecbur oldum. Şevki Be~ h 
ne yapacağını şaşırmış insanla- Onun karısı olduğumdanberi bir adama karşı içimdeki o derin aşkı e- j adetime inandırmaya çalışıyorum. Fa- minde, şişman, şakacı bir doktor· , un 
rın perişanlığı ile çöküp, dal- kere bile bana eski hadiselerden bir pey sarstı. Şimdi ona karşı duyduğum j kat öyle hassastır ki, bilmem kanıyor Nihadı pek çok severmiş. Görst:fl 
gın dalgın sokaktan geçip, gi- şey ima etmek istemedi. Sanki bu iz- bir şey varsa, bu daha ziyade gizli bir mu~ Sık sık İzmite, sana indiğini ya- mekte bana ne kamplimanlar . ol 

ı ı b k B kA ı ı k T N"h d .. b" . i<ıtı" den insanları seyrediyorum. Hepsinin divaç evvelden karar aştırı mış ir şey mera tır. ütün in ar arına rağmen zıyor. Küçük kölenin en hararet i ar- am ı a a gore ır zevce ıı:n or ~ a 
bir gayesi, bir ümidi var. Hepsi bir e- gibi hareket ediyor. Muhakkak ki çok çok iyi biliyorum ki bakışlarında sık şılayıcılarından biri de muhakkak o kirniz çok uygun bir çift oloY01 

m elin peşinde koşuyor. Gayri ihtiya- dürüst, iyi tarafları var. Fakat onun sık gördüğüm o ateşli manalar hiç de 1 olmuştur. Eskiden benim çocuklarımı şuz, daha bir çok şeyler. Acı 
ri gözlerim yaşlanarak düşünüyorum. bu, halinden hiç şikayet etmeyen ses~ benim hayale kapılarak yanlış gördü- okşayacağı günleri hesaplayarak sevi- larla gülmem"'k için kendimi zo~ i.l r 
Peki benim artık hayattan ne isterneğe siz, sakin hali beni büsbütün mütees- ğüm şeyler değildi. Işte şimdi de en nirdi. Bu hayalin artık tahakkuk etme- tettim Tabii adamcağız işin iç yııı 

ı 

IMkkım var~ Içinde yaşadığım bu ev sir ediyor. Ne yaptım da bu adamın çok merakımı kurcalayan nokta bu: sine imkan kalmadı. Şimdi senin kö· bilmiyor. Doktor da adamın r. 
ne kadar benim değil yarabbim .. Ev- hayatına karıştım Fcride? Şimdi içim- Acaba niçin bana öyle bakıyordu~ lenle oyalanacağını düşünerek sevini- vaziyeti idare için bana pek s3t1' 
le~diğim adama hiç bir zaman c<ko - de o eski çılgın sevgi de bana kalma- Belki ~imdi sen de çiftlikte yaptı- yorum. Küçüğün gözlerinden öper, davranıyordu. Bir müddet jçiıt 
camn diye, kollarımı açamıyacağım. dı gibi geliyor. Sade onun şakaklarına ğın gibi gülecek ve onun gibi «bunlar seni hararetle kucaklarım. Kocana se~ mızdaki resmiyeti bile kaldırmtŞ cı 
O beni hayatına bir düşman gibi karış- doğru fazlalaşan ak saçlarına, yorgun senin evhamın yavrpmH diyeceksin. lamlar. diye, hitaba başlamıştı. 
tığım için hiç bir zaman affetmiyecek. bakışlı gözlerine bakarken içimin s ız- Fakat şunu bil ki na fiz bir kadın gözü Seza Yemekten kalktığımız zaınıı11 • 

Hakkı da yok mu~ Öyle çapraşık dü - ladığını, garip bir merakla ürperdiği- hiç bir zaman aldanmaz. Bununla be- Sezadan Ferideye mektuplar: ki Bey birdenbire: <ıllanım efeıt~1 

d )' şünceler başımı sıkıyor ki, bazan çıldı~ ni hissediyorum. Ne kadar durgun a- raber muhakkak ki Sırrı Nihad beni Gene sesimin, soluğurnun kesildi- zırlansalar da erken çıksak.>> 1 

racağımı sanıyorum. daml Eskiden de pek fazla güldüğünü sevmiyor. Ve şimdilik bunun için bu ği nden şikayet ediyorsun. Halbuki ben şaşırdım. Sırrı Nihad bir şeydeı:ı 
Sırrı Nihad öğle yemeklerine eve konuştuğunu görmemiştim. Bazan ye- garip adama çok acıyorum. ıcSevme· de daima ayni şeylerden bahsederek rim olmadığı için şaşırdığıını 

gelmiyor. Onunla akşamdan akşama mekte dikkat ediyorum. Dudaklarına den sevilmek kadar feci şey yoktur.>> senin sabrını tüketmekten korkuyo- «Tiyatro için uğrayıp, bilet . 

sofrada karşılaşıyoruz. Hastalarından, doğru inen iki kırık hat var ki, yüzüne derler. Ne kadar doğrudur. Doktora rum .. Hayatım öyle.tatsız ve münzevi da, dedi. Senin de arzu edeceğifl' 
şundan bundan bahsederek benimle çok hazin bir ifade veriyor. verdiğim azabı şimdi daha iyi kavrı~ geçiyor ki.. sündüm.>ı Tabii sesimi çık . .,~ 

ı . r:Jbt,... konuşmıya ça ışıyor. Fakat ikimizin Acaba benimle evlendikten sonra yorum. Ve istırabım o nisbette kat- Yapyalnızım. Hiç sokağa çıkmıyo- odama hazırlanmaya çıktım. ı:. 
de cümleler dudaklarımızdan zorlukla dahamı fazla azap çekiyor diye, düşü- merleşiyor. Fakat bunun böyle olması- rum. Babamdan aldığım bir mektupta, ğiştirirken düşünüyorduın: l ~a 
fırlıyor. Sonra onu yalnız bırakmak i· nüyorum. Yoksa başka bir derdi daha nı ister miydim? Hadiseler de buna bunun böyle olacağını bildiğim halde kak bu doktorun yaptığı bir irı';, 
çin odama çekiliyorum. Bazan da o ye· mı var? Fakat o eskiden de böyle de- sebep olmadı mı? beni biraz sıktı. Önümüzdeki kışa İstan- (ArkaSI 



ittihad ve Teralıkide on sene 

Sayfa 13 
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ları bunlardır. O zaman yapamazdım; lmez, yahut onun bozduğunu çabuk 
fakat, onları böylece teşhir ediyorum. düzeltir. 
İnşaallah vatanımız bir daha harp fe- Iktisadi dertlere çare 
laketi görmez; fakat, bir gün gelir de • . 
öyle bir zaruret hasıl olur ve tekalüfü bulunamaz ml lddıasl? 
harbiye komisyonları tekrar faaliyete ... O zamanki devlet telakkisi, bu 
geçerse, vatandaş, ister memur ol, is- günkü devlet telakkisi gibi değildi. O 
ter bir başkası, sakın ha, böyle şeyle- zamanki devlet, iktısadl işlere yaban• 
ri n yapılmasına müsaade etme 1 Çün- cı idi. Bunun için harbin iktısadl ha~ 
kü biz harhi, yalnız Enverin çılgınlı- zırlığını da düşünemezdi. Seferberlik· 
ğından, yahut ta Cemal paşanın deb- le harbe iştirak devri arasında geçen 
dehe ve tantana merakından veyahut k dd ısa mü et esnasında devlet iktısadi· 
bir başkasının <<küçük dağları ben ya- hayat ile, ancak askeri idarenin müda• 
rattım 1» iddiasından kaybetmedik. haleleri nisbetinde alakadar olmuştu. 
Bize onu kaybettiren feylerin içinde Bu müdahalenin de kurutucu bir mÜ• 
bunlar, bu gibi hadiseler de vardı. dahale olduğu maliimdur. Halbuki o 

Bu misali gözönünde tutarak diğer zaman her mamul ihtiyacını hariçten 
işlerimizi buna kıyas edebilirsiniz. Da- idhal eden memleket bu müddet es
ha aşağıda, size daha feci şeylerden de nasında muhtaç olduğu ve olacağı şey• 
bahsedeceğim. 0 zaman daha iyi anla- ~rden fazla miktarda idhal edebilsey· 
şılacaktır ki: Başımıza gelen felaket- dı harp esnasında hayat, 0 zaman gör
lerde herkesin az veya çok biT hissesi müş olduğumuz derecede daralmazdı. 

d 
• 

1
. k Harbe girdikten sonra d .. b'ır ha lt 

var ır ve mes u ıyet te az veya ço OO V O Q y 

d 
~..ı k ll k 'f b' • ı· . E- muddet Dedeagaç lımanı bizim için 

ereccae o e tı ır mes u ıyettır. aç k k Id . . . ı a ı. 4# 
sasen cemıyet meselelennde daıma B Id · b' k .. . . . .. .. .. . u yo an olsun ır ta ım idhalat 
boyledır: İyılik de, kotuluk de cem ı ye- yapılabiliyordu B Id 1 'd . . . . . u yo an yapı an ı • 
tın kendınden gelrr. Ferdlerın yapa- halat yalnız tüccarınkilere münhasır 
cakları iyilikler ve kötülü~l~~ devam- kaldı. Devletin yapması lazımgelen 
lıv olamaz .. Ferd !'e kadar ıyılık yapsa, fazla idhalat yapılamadı. Bunun için 
eger cemıyet onu muhafaza etmesini harbin ilanını müteakip memleket i .. 
bilmezse bu, devamlı olamaz. Ferd fe- çinde bütün mamul eşya ticareti, bir 
nalık da yapsa eğer cemiyet iyi ise o- spekülasyon ticareti oldu. 
nun, ya bozmasına hiç müsaade et· (Arkası var) 



Sayfa 

'' Son Posta ,, nın tefrikası : 82 

Yazan: Celal A. R, 
Em ma kuvvetli bir sesle sözüne devam etmeğe başladı : 
"Biz programımızı değiştirmeliyiz kuru pabrdılarla 
gösterişlerden vaz geçmeliyiz, bütün mesaimizi bir 

Tanzer ölüm kuyUsunda mahkUml 
nokta üzerinde teltsif ettirmeiiyiz 1" 

- _Titof! .. Akimı başına topla. Bu-j yapmak istiyorsak. bütün hedefimizi 
rası , Ispanya anarşistlerinin loncası bir noktada birleştirmeliyiz. 
değil... Burada .. sen .. ben .. yok ... Bu- ~ı gözlü Titof, müstehzi bir lisan-

arasına düşmüştü, ertesi günü deği 
taşını çevirmeğe başlayacaktı 

rada, biz varız... Ya, idare heyetinin la bağırarak atılmıştı: 
kararl.mna itaat edersin .. yahud çıkıp - Hangi nokta .. gene mi Raspu • 
gidersin .• . tin? .. 

Ölüm kuyusunda bir adet vardı. Çalışmıyanları kamçılı bir nöbetçi öld .. 
kadar döverdi. Bu nöbetçi mahkumların arasından seçilirdi 

&nmanın bo sözleri karşısında, Ti- Emma; bu istihzayı derhal ciddi- Tanzer vücudünde bir ürperme duy· Tanzer tekrar gözlerini kapadı .. ve -Nerden anladın} •• 
tof sendelemişti. Şaşı gözlerini kupa • yetle karşılamıştı: du: bir ölü sessizliğile kendi istırapları i- -Benim Akadda bu adı 
rak b şım geri çekmişti. - Hayır. - Ben, kralın yeğeniyim .. işte o ta- çine gömülüp sızdı. dostum vardı da. 

E.ınma, uzun masanın ortasına doğ- - O halde, Çar... nıdığınız Tanzer benim. * * • - Evet .. oralıyım. Süm 
ru ilf'riemis.. yumruklarını masaya - Hayır. Mahkumlar arasında bir fısıltı işi - Ertesi sabah.. düştüm. Kral beni buraya. 
dayHd ktan sema; gıttikce sertleşen ve - Buldum, buldum.. Şütür~eri tildi: Kuyunun içinde sonsuz bir inilti - Suçun ne} 
metinleşen bir sesle devam etmişti-: parmaklannın ucunda oynatan Çar~ - Eğer gülmesini unutmamış .ol - kamçı şakrrtıları duyuldu. Mahkum· -Dedim ya .. esirdim. 

- Arkadaslar!.. Bütün dünya, de- çe. .. Ona bir bomba atarsak, her iş o- saydık, bu sözüne kahkahayla cevab lar arasında Tanzerden başl-..a gözü - Sümerliler esirleri ..... uıa-
ıin bir uçuruma doğru yuvar1anıyor. lup bitecek.. arkadaşlari.. Şu, dahi verirdik .. l Budala .. kahraman Tanzeri görınİyen kimse yoktu. lanıyorlar. Ben bir esirin 
Nerede ise, başımızdaki gök sema çö- matmazeli alkışlayınız. sen tanımıyorsun galibal O, buraya Değirmen taşını çevirecek olan ilk yusu) na suçsuz atıldığını 
kecek. ve altında kalanları ezip birbiri- Titofun bu istihzası, sükut ile kar- düşecek adam mıdır? kafileye Tanzeri de seçmi~lerdi. Mah- yuyorum. 
ne geçirecek ... Bu inhid.ım sırasında, şılanmıştı. Emma, ona dik dik bak- Yerde sürünen bir yengeç gibi e • kumlardan biri Tanzerin koluna girdi: -Pek de suçsuz değilim. 
ancak kuvvetli olanlar sağ kalcıcak, ve mış: mekliyerek Tanzerin yanına yaklaşan - Zavallı delikanlı.. gözlerin de mer zabitile kavga etmiştim. 
~aşıyacak .. zayıf ve kudretsiz olanlar, - Dahilerin değil; budalalarm al- ihtiyar bir kadın: görmüyor demek senin? lerin adet ve kanunlarını 
perisan ve tarümar olarak tarihe karı· kışlandığı zamandayız, Titof. Eğer - Ben T anzeri çok yakından tanı· Diyerek taşın kenarına çakılmış sı- d um. Zabitin belindeki sarı 
şacak ... İşte, böyle nazik bir zamarı - ciddi bir mevzu üerinde olmasaydım, nm, dedi, beş yıl Önce (Kargamiş) e rıklardan birinin başına götürdü: koparıp yere attım .. ve üstün• 
da, hesabsız hareket .edilirse. felaket bu üç bulu~undan dolayı, arkadaşia- gelen bu muzaffer kahraman o zaman - Işte burada bir katır gibi, saat- çiğnedim ... 
muhakl:aktır. Onun için 1 er hareketi ra se.ni alkışkıtırdım... Arkadaşlar!.. benim sarayımda mi~fir kalmışh. So- leree çalışncaksıni Yorgunluğun ne -Ne mutlu sana .. kelleni 
incedLn ineeye düşünmek laznndır ... bahselmek istediğim hedef, ~u budala kul bakayım yanıma .. göz;lerinin içine demek olduğunu bugün anlarsıni elinden kolay kurtarmışsıni 
Bugün, kuru gürültü ile bütün dünya- Titofun saydıklarından hiç biri de- bakayım! Mahkumlar beşer beşer sırıkların bundan daha büyük bir suç 
da dehşet ·verecek zamanlarda değiliz. ğildir ... Bizim bugün tek bir hedefi- O sırada gökte yeni ışıldıyan ay, bu- önüne geçtiler .. yerlerini aldılar .. Ge- Bir Sümer zabitinin belindeki 
Iki sene evvel, bir bombanın patlama- miz varsa o da, (Rusya) dan :ibaret- lutların arasından - sanki T anzerin kör ne bunlardan birisi elinde bir kamçı des renkli püskülü yere atıp 
sı; iki kurşunun tesirile bir adamın tir. gözlerini mahkUmlam göstermek i . ile kenarda duruyordu. ne diyorsun sen~ Bunu 
kanlar i~inde yere yuvarlanmaı;ı, Af • On b kişi: çin - sıyrılıp çıkmışh. T anzerin yanındaki adam yavaş le yapmak kadar günah 
rika çöllerine ve Kutub denizlerine )ro. - Bravo!.. Akad prensesi, Tanzerin yüzüne yavaş mırıldandı: _Ne bileyim ben bunun 
dar akseden bir hadise teşkil ederdi. Diye bağırmışlar. Ve Emmanın bu baktı.. ve dişleri dökülmüş bir dişi -Başımızda bir tokmakçı var .. Ta- duğunuL Kavga arasında 
Fakat bugün cephelerde patlıyan kırk sözlerini şiddetle alkışlamışlardı. kaplan gibi sıntarak başını salladı: şa iyi dayanınıyan mahkum un ara sı- mıştı .. ne yaptığımı bi 
ilcilik topların yanında, bizim taban - -:--Evet. .. Rusyadan .. Rusyayı bü- - Sen, gözlerine mil çekilmiş bir ra sırtını akşamaktan çok hoşlanır. ni yakaladılar .. Kralın 
calarım ız çocuk oyuncağı kadar güiünç tün felaket cereyanlarından kurtar- körsün I Çölde hırsızlık yapan bir gö- Tanzer yavaşça sordu: kardılar. 
k ... lmıştır. Volkan gibi kaynıyan dina- maktır ... Arkadaşlari.. Bu işde, yalnız çebe çobanına benziyorsuni Tanzer -d da sizin gibi mahkum mu· _Iyi ki Gudea seni cellac:» 
mit ilağımlarımn ltar.şısında~ bizim değiliz. .. Doma nıeclisindeki odacılar- asil bakışlı, parlak gözlü bir aslana dur'? etmemişi 
bomhalarımız, adi bir ôlcsiir'ük kadar dan biri, babamın yeğenidir. Bu a- benzer. Senin suratın tüyü dökülmüş - Evet .. o da bizim gibi bir ölüm 
· h d d h ba b' ilk' b · 1 mahku·mu. Bı'r daha hayata çıkmamak -Cellat meşgulmü~. ( lstİ z;aya ~~yan ır. am, ana zı if~~tta bulundu. Bu ır t ı postuna enzıyor .. 

:ı- ı-- mesin bu mel'unu. Hemen Çatlak sesli, yaşlıca bir kadın ba - ifşaata nazaran, meClis azaları arasın· İhtiyar kadın ay ışığı altında sürü· üzere buraya atıldı. d 
yusuna atınız 1) diye bağır •· ğırdı: da bir grup teşekkül etmiştir. Ve bun- nerek tekrar eski yerine döndü. - O, değirmen taşını çeviremez 

O l\1 ı.k 1 1 mı' -ı. mandanberi burada dünyadan - Hey. Emma .. burası. nive:rsit.e lar <la, gene müneı.'Ver zümreden ba- an um ar daha faz; a konuşmak r 
• L~- b I d 1 h b' b k İlko'·n ç .. dı' Fak t k' t k larak yaşıyQrum. Geldiğim • ...,,_ ... , değil .Edebiyat yapma •.. Bütün dün- zı mühim adamlarla birle~mişlerdir. ımıuınını u ama ı ar.. er ıri ir ö- - ce evırır . a , es ı o . 

yayı kan ve ateşe boğan bugünkü har- Balıkçı kıyafetinde genç ve iri bir tıede yorgun ve muztarib .. uykuya da1- makçı bir gece ha.stalandı ve öldü. Bu ri ancak dokuz gün dinlendı 
bi, üç kurşun yarattı. adam, Emmanın sözünü kesti: dılar. adam hepimizin en kuvvetiisi olduğu (Arkası 

Ernma. biç a1dırmamıştı.. Eskisinden - 1e dedin L Münevver zümre O gece dinienen vücudlar ertesi gün için, onun yerine geçti. 
öaha kuvvetli bir ses1e, sözüne devama miL Kahrolsun, 0 münevver züm- tekrar aynı yorgunluk ve aynı ıztırab - Demek burada da kuvvetli olan 
b ... şlamış:tı. ıre ... Hep çektiklerimiz onlann yüzün· içinde ezilecekler, in]iyeceklerdi. kurtuluyor. 

TAK V IM 
2 inci KANUN - Arkada~lar!.. Artık ıbiz, progm- den değil mi?.. Tanzer düştüğü yerde kaldı.. -Ölüm kuyusunda eskiden kalma 

mımızı de-ğiştirmeliyiz ... Kuru patır- Emma, ba~ını 0 adamdan tarafa O, ne tepeden yıldızları ı~ıldıyan bir adet bu. Çalışınıyanları kamçı ile I-R-u_m_t_s_e_n_e-:-----...,...-_, 
dılarla gösteri~ lerden .. ve ortalığı vel- çevirdi: gökyüzün ii. ne de etTafındaki mahluk- öldürüneeye kadar döver ler. Ondan 1362 7 
veleye vermek için yapılan tedhiş siya- - Dur .. acele etme, Biyesko. ları görebiliyordu. başka bir kamçılı nöbetçimiz de ku· 

1 
ci K9.nun Resml 

eetlerinden vazgeçmeliyiz. Eğer bir işi Dedi ... Ve sonra ona 'kanaat vere- -Ulu Tanrım, ne olurdu, sen be - yunun ağzında bekler. Onun kamçısı 25 111a7 - · · · · -·-=., cek kadar mülayim bir sesle mukabe- nim iki gözümü birden kör etmesey _ uzundur ve ensemizi okşadığı zaman, 
le etti: din .. ! saatlerce düşdüğümüz yerden kalka-

- Hakkın var ... Münevver zümre, Diyerek başını omuzlanna dayadı.. mayız. 
PERŞEMBE 

korkuyor. Susuyor. Sarayın ve müste- Boğucu bir hava içinde, o da, kuyu- Bu sırada ta~ı çcvirrneğe hazırla- ~--~~~-1 
bitlerin etrafında toplanıyor. Fakat .. daki sefiller gibi U}'Umağa çalıştı. nan mahkumların bir ağızdan çıkan 

Ber.şembe 
Şevval 

24 otlar• ndan ·--- uyumuyor ... Cephede, askeı1erimwn Tanzer uykuya dalmıştı.. hazin ve muztarip sesleri işitildi: 
(*) 

DiJrt ayllk ellerinde gezen bir takım gizli gazete- Sayıklıyordu: - Heila.. hovvv 1.. H ella hovvv 1.. 1-=--..ı,.,..:::..:.._~--.,---~l---

Çocukla~ın 
Gıdası 

leri, heyannameleri, oralara kimler - İşte Tunçay.. gözlerini açmış.. - Hella .. hovvvl .. Hella hovvvl .. 
gönderiyor; kimler dağıtıyor?... Ar- beni bekliyor .. Tamım, sen onu ben- Otuz ağızdan bir tek ses ve nefes 

Dort ayım geçmiş btilunan .çoeuklam 
annesinden kB.fi derecede emecek süt 
.bulmuş olsa blle gene bir mikt.ar gıda i
Hi.vcsı çocuğun hakkıdır. Bu. lldve gıda 
bizim memleketin nn'a.nesiode.o olan ıve 

anneterin de çok alı§kan bulundu{tu pi
rınç uolnrıdır. Yani plrinp unlarından 

yrıpı1mış bpl::ımaçlardır. Bu unun gıda 
kuvveti yukse'k oldu~u gibl şckerle ka-

kadaşlar1.. Haksızlık etmeyelim .. Kim den ayırma! Sen onu benden başka halinde kuypnun içini aaran bu uğul
seyj gücendirmeyelim.. Fazla ve Iü- bir erkeğin koJian arasına atma 1 tu kısa fasılarla durmadan yükseliyor· 
zumsuz hareketlerden ictinnp edelim. Arkadan yükselen boğuk bir ses du. - -------------
Ve .. bizden daha kuvvetli vasıtalarla Tanzerle birlikte bir kaç mahkumu bir- Tanzer bir aralık kimseye sezdir- Nöbefcl 
çalışan unsurlarin birleşelim. den uyandırmıştı: meden yanındaki arkadaşına sordu: 

Dişlerinin mühim bir kısmı dökül- - Budala- Çeneni kapa.. z:ıbar.. - Çoktanberi burada mısın sen) Eczaneler 
mü ş olan ihtiyar bir kadın bağırdı: kendi .kendine konuşurken neden bağ- - Üç bin iki yüz kırk beş günden- · Ba gece nöbetçi olan 

lardır: - Hayır.. Biz, kimse ile birleşme- rıyorsun? Uyku uzu kaçırırsan kafa- beri .. 
yiz. Biz. ihtil.ale Tehberlik edeceğiz ... nı kmırızl.. Ve Tanzeri meraktan kurtarmak İ· 

rı ık olarak veıildi~ takdirde kntorl Artık bıktık. bu carea.r kızın martaval- Tanzer gözterini açarken uykusun- çin, hemen ilave etti: 
ku~ti de daha fazla yuks ili. Yalmz larından... da yüksek sesle konuştuğunu anladı: - Biz burada gün sayarız .. hlç kim-

Emma, bir an duraladı. Dikkatle o - Kusura bakma yın, dedi, uyku m- se yılının sayısını bilmez. Fakat, gü-meme ile bulamaçlar v.e ~Iğer nave gı
dalarm vcr.ilmesi çok dddl bir Uıtizam 
aHırula olınal dır. 

kaclınm yüzüne baktı. Evvela: da konuşmuşum .. çok yorgundum. nünü unutan yoktur. 
- Be.n .. Ben mi mar.taval söylüyo- Bir kı sık ses Tanzere cevap verdi: Tanzer zihninden bu uzun sayıyı 

rum, Poşika ana. - Çok mu yorgundun? Sersem .. hesap ederek: Sabah sant nitıda meme; dokuzda 
Diye hornurdanciL biz hayattaki yor..,.nnlukları biliriz. Ya -Dokuz yıl olmuş, dedi, bu kadar bulamaç ve üzerine meme; birde meme; o-

dertte meme; yed!de bulamaç ve meme; Poşika ana, yerinden fırladı .. ve erzak anbannı doldurmağa çalışıyor- zamandanberi burada değirmen çeviri· 
ve g cc onda meme vcrtımclll1lr. haykırdı: d un •• yahut Sümer bağlarmda üzüm yersun ha~ 1.. 

Mesclfı. dört aylık çocuk icin: 

İstanbul Clhetindckller: 

Aksarayda: <Ziya Nuri), 
(Eşref Ncş'ct), Bakırköyündc: 

Beyazıt ta: (Haydar), 
(Mehmet KAzım), Fen erde: 
ragümrükte (Ari!), Küçükpazar~ 

met Ccmll), Samatyad.a: 

Şehrcminlnde: (Nazım), 

da: {Asar). 

Beyoğlu Cihd.fndekiler~ 

Gnlatada: (İsmet). Haskaydi 
sım Esco), Knsımpaş:ıda: 

Bu san ten U.ib:ı.ren çocnmn sabah - Evet.. sen ... Daha nelerden bah- kokusundan gözleri mahmurlaşan sev- Mahkum göğsünü şişirerek inledi: 
~ Merkez Nahiyede: (Knnzuk), 

ea t a1tıya kadar tam b!r lst!rahat ve t>ediyorsun? .. Ayan azaların dan .. zen- gililerle birlikte :şarap küpleri dolduru- - Evet .. yılda. bir kere, bir mayıs yan>, <itımndl, şlşltde: 
ginrerden.. rnünevver1erden... Hadi yordunl günü .. yani {güneş) in tutulduğu gün, i simde: (Taksim). 

bakalım, fU ihtilal komitesini n-içine Bu tatlı yorgunlnklları çok araya- çalışmayız. Yılın diğer günlerini de- 1 

uYku devri olmalıdır. 

(•) Bu notlan kesip .saklıı.yııuz, 7ahllt bir kaç prens ile, bizzat Rasputini de caksın burada! Hele bir sabah olsun .. ğirmen taşı çevirmekle geçiririz. bir nJbfune yapiŞİU'IJI kolieksiyon Japıııız. 
koysana... değirmen tncoına Elam katırı gibi sanL. - Adın ne senin~ Sıkıntı zamaumızda bo noUar bir doktor -y 

rthl lmcL'ldınıza yetişebDir, Balıkçı kıyafetl bir adam bağırdı: çekrneğe başla.. yorgunluğun ne de· - Urak .. 
(Arkası var) rnek olduğunu o zaman anlaraın i - Akadlı mısın) 

Üskiidar Kndı!iÖy ve "'"''" ... ~ 
Büyük::ı.daci.ı . · rerkez), 

(Yusuf), Kadıkoy Pazar 
kez>. Mcxladn : <Fn.Ik.. İskender). 

Ahm.edlyede: CAhmcdlye). 
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ADYO Posta • • 
!stanbul Gelir ve Para 

Bugünkü Program 
7lklncikinun 937 

o 1 
6-1-1937 

. İSTANBUL Türk Devlet Borçlan 
ötıe n~tyatı: 
l2.30: PlAkla Tür 

13 O~· k musıtısı. 12;50 Havn-
. · Plflkla hafif müzik. 13.25: Muh -

plfıt DC§rtyatı 
Alqaın nqrlyatı:. 
18.30: Plflkln 

Llr.\ 

,_ '1,6 T. B. I 22,675 
. ~ '1,5 T. B. n 21,25 
: 1IQ 7,5 T. B. m 00,00 

Lira 
% ei Hazine B. oo, 110 

Dahlll lstıkru95,00 

kevt dans muslkisi. 19 30: istanbul Devlet Demiryollan Borçlan 
IJra Lira u ~eşrlyat kolu taralından kitap yayı-

nda bir k f adaşları on erans. 20 : Rıfat ve ıır-
a.rkllan ~fından Türk musildsi ve halk 
ından ~~:o: Safiye ve arkadaşlan tara-

Erganl 97.25 ' Anadolu IveD37.95 

SlvM Erzurum 95,00 Anndolu M 41 Ol 

._"a mustklsl ve halk şarkıları. 21: 
Sosyetcler Eshamı 

Lira Lira 
u., n: Ork 

erlerı. 
22 30

. estrn. 22: Ajans ve t.orsa ha-

. Pla!tl:ı. sololar. 
BUKRJ.Ş 

1 ts. B. Mil. 81.00 tst.. Tramvay 1.1., 'J 

» » HA. 10,0() Bomantı 9,S) 

1 1 Name ıv,OJ Terkos 14, ' Hanr 
m lk 

mu lk. 17,50: Mu ahabe. 18,05: 
u ıs5s· K 

Merkez B. D. ~3 00 A. Çimento 13,2') 

O so 
0 

k on er. 10,15: Sen!onl, 
. r cstra, 21,45: Haberler. 

l\1 DAPFSTE 
17.30: Koro 18 40' Çlgnn orke trası 19 40: 

ne rlyatı 22 • ' 
keri b ' M ıı•ellf havalar, 22 40 

ando, 24,05 ll b rler. 

l7· PRAG 
· Şarkılar HI "" 1 lO· 0p ' ~;ı Bratlslav'dan nakil 

. era mu Ikisi 22 20. Brno'dan nakil• 

\İl'ANA 
Uaur ork , .. ,,,,'-',.,,.,,,_ e lra, 20: Tiyatro, 22,20: 
parçalar, 22,50. Dans hnvalan. 

\'ARSO\'A 
16,30: Haur orkc 
Tiyatro 

19 35
, ra, 17,15: Kuartet, 

oer, 21,55· 0 k' · Dans mu ıkisi, 21: Kon
. r estra, 23: Dans plO.kları. 
l'arınk' 

8 . ı Prograın 
- lk.lncık ınuıı - 937 

1 Dolar 
ı ist.erlln 

ÇEKLER 
Krı,. L. T. L. lı;lıı 

t ıs. ol Dolar o,. 14'• 

17 o 125 Llret. ıs, ı oso 

NAKiT 
~. 

117,00 1 ı Mark 
1 S.lt) 20 Drahml 

622.5 J 1 20 Le va 
ns.JJ 20 ı..e:r 

Borsa Dışında 
L. K. L. lt. 

Kredi Fonslye Mub:ı.dll Bon. 
oo.o~ 

oJ J, 1) 

188l senesl Gayri » , U, J 11 

1903 
lVJ, Altın 

1 

1911 • 
CJı ,\lu M eeldiye 

d~ l&IANHCL 
e neşri~atı: 

........ ' ...... ' ...... 1 ••••••• 

12.30: PlO.kl T 
13.05: Pl kla ~k mu lkl ı. 12 50: Hava-
Plfık n-

1 
arır muztk. 13.25: 1\luh -

...,.r Yntı. 
Ak~m n~Iyatı: 

~ 17: İnkıiO.p derslerı. . 
Recep Pek · Univ<'rslteden nak-

er tarafind 
ians muslktsı, lD.SO· S an, 18,50: Pinkin 
re! Şeflk taratında . ı>or müsahabelerl, Eş

n, 29. V di 
aşlan tarafın d '· e a Rıza ve ar-

an T\ırk 
sarkılan 20,30· C muslklsl ve halk 

' . emaı Kamu 
~rafından Tü k ve nrkada ... ları 

.... r mus1kis1 ve halk 
vll: s at !ıyarı· 

0 
k şarkıları, 

. r estra 22· Aj 
baberieri 22,30· • · ans ve borsa 

, . Pl!ıkla 60lol:ı.r. 

cDoktor Mazhar Osınamq tavzihi 
Spora dair gnzeten 

dl~lm covnblarda ta lıde çıkan ankete ver -
talar gördüm: Vtihe muhtnç bazı nok-

1 - İsveç H 
. .4 ve sıhhl ldl ınna tı l ldmnnl.:mn en tıbbi 
"' r. Vücud larnın lYic ndalclerlnln ve clhaz -

e ncşvunu 
tun memlek ma ına yarar, bunun lli.i-

ctc ve k dır. me tcplere tamlınl Iuzım-

2 İsveç Jlmn 
uz de~ld!r N asWJnden bir f('nahk mel-
•lenceu Oldu:u kol, ne bacak kırılır, b!ll'la~ :ı. 

laptı •ı b!r 
1 

lçln çocukların seve seve 

3 İsv dmandır. 

l 1.' Jlmna + ı erkese nı s ~ocuk, kadın. lhtlvnr 
" vertşlidl aklarda r. B llıa a bizim l!tbl so-
YurUyec k l ketlerde bt e k:ı.ldırımı olmıyan mem-

b hleytn br ev, ve hattil bir oda içinde sa
n de \'C 1 In Pek namaz gıbl yapıiab ldıği 
PrnUk ır. 

4 

5 
Yeter ı:Porun hlç blr fena çeşidi yoktur. 
tan kurt cençUk uyuşukluktan, yumu~aklık
glb! herk:lsun. İsveç jlmnastitl JpUdai tnhsll 
da berk Için umumt olsun, d1~er ldmal'hr 
le In A estn kablllyet ve hevesine göre ııer
lçln ga ı;ıkca dfişündü~üm bu tnrz da oldur..u 

etentze dereını rica ederim. 

1\luhar Osman Uzman 

l Doktor 
brahim Zati Oget 

~el ed ı\ o knrı;;l..,tnchı. Pi~ erloti 
ftdde- ınde 21 ımmnmılı hergOn 

ö~ledf'n sonra hn lulırıııı knbul 

~~----. eder· 4oıQI&---• 

ooYc'-E -0-R-IE·N-T-BA-NK-.1 

ı Dresdncr Bank Subesi . . 
Merkezi: Berlin 

Türkiyedeki fubeleri: 
----

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: İst. Tütün Gümrüğü 

1 * Her türlü banka ifi * --
(.;iç·· ~rne 

Fennl Kası:< baglırı 

lstiyeıılerc ölc; i 
uı.rıfcsı gü ı i'· ıır 

E.mlnönll 
lzıııır sol, ğ 

Tel. 20219 
ZAHARYA 

Ort!OP .ıo~ 

Taklitçııerderı 
salunmız. 

ve Halk gnzctcsı 

Yerebatan, Çata'çc .me sokak, 25. 
İSTANBUL 

Gazelem de çıkan yazı ve 
resimlerin butün hakları 
mahfuz ve gazetemize aıttir. 

BO E ATLARI 

1 -~ııel ;y 1 A~ 1 
Ay 

"··ı "'· ... Kr. 

TÜRKİYE 11400 --;;'.,(i 1400 . l.ıU 
yUNANİSTAN 2340 12.:!0 710 2iO 
ECNEBİ 2'i'OO 111114 800 300 

Abone bedelı peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. --

Gelen evrak geri verilmez. 
Ilanlardan mcs'uliyct alınmaz. 

Cevap içın mektuplara 1 O kuruşluk 
Pul ilavesi lazımdır. 

Posta kutusu: 741 Istanbul 
Tclgraf: Son Posta 
Telefon : 20203 

Ci~ iniz; 
öl ··ş mü? 

y şıyo 
') 
• 

1ı.şamnk. ve gençliğin bütün tazell

ğinl iktisap etmek Jçln lüzum olan can

lı ve besleyici unsurlannın noksanlye

tınden dolayı ölmeye mahkum olan bir 

cm, buruşur. kurur ve solar. Bu canlı ve 

be ıeyicl unsurlar, şlmdl büyük bir itlna 

ne intlhap cd lmlş genç hayvanlardan 

ıstıhsal olunmaktadır. Bunlarla beslenen 

bır dlt. r;ençleş!r ve tnzeleşir. Viyana ü
nlvers.te profcsöru Doktor St<.'jsknl tn

rntından ke"?fedllen bu şayanı hayret 

ccvh r!n muntıasıran istimal hakkı pek 

buyuk fedakarlıktarla Takalon muesse

se ınce temin edilmiştir. 

Bloccl, tabir edUen bu canlı hüceyre

ıer butrı.s:ısı. yalnız pembe rengindeki 

Takalon kremlndc bulunmaktadır. lins

tan lerde 60 - 70 yaşlarındaki kadınlar 

üzerinde yapılan tecritbelerde 6 hafta 

zarfında bi'ıtUn buruşuklukların zall al

du·u gorülınüştUr. Her nıwam, yatmaz

dan evvel pembe rengindeki Tokalon 

krcmini kullanınız. Siz uyurken, o; cildl

nlzi besler ve gençle.ştirir. Serlan buru

şuklukları lzale eder ve bir kaç hafta 

zarfında kendlnlzl bir çok sene gençleş

mı gorccckslnlı:. Gunduz Için (yn~sızı 

bej-az renghıdekl Tokalan kremlnl kul· 

ı nmız. Siyah benleri critir, açık me a

ımlcr! knp t•r ve en f'rt bır di'· beyaz

Intıp t.at.lıl<ıştırır ve yumuşatır. 

o 

BIRE 
1000 

- .ri/ _,J ,fu,-

-
'ı ürkiye Ziraat Bankası İstanbul Şu

besinden: 
Hükfımete aid olup Bankamız namana Haydarpaşaya gelecek olan buğ

daylardan değirmen veya depolara aevki icabeden losmının Haydarpa"'tdan 
muhtelif iakelelere mavnalara nakil işi açık eksittmeye konulmuttur. Ek

:siltıne 1/2/937 Pazartesi günü öğleden sonra saat on dörtte Ziraat p .. n • 

kası Istanbul Şubesinde yapılacaktır. 
Şartname her gün öğleden aonra Şubemiz Buğday servisine mürac alla 

görülebilir. Teminat akçesi Beş yüz liradır. «4)) , 
Türk ·Hava Kurumu 

Şımd;ye kadar binlerce kişiyi zengin 
3.cu k şlde 11 tlklncl kanun /937 

Büyük ikramiye: • 

etmiştir. 
dedir. 

liradır ... 

10.003 Liralık ikramiyelerle 
iki adet mükafat vardır. 

Ayrıca: 15.000, 12.~0~. 
ve 20.000) liralık 

(10.000 

DiKKAT: 
Bilet alan herkes 7 1 İkinci kanun 1 937 günü akşamına ka iar 

biletini değiştirmiş bulunmalıdır. 
Bu tarihten sonra bilet i zerindeki hakkı sakit olur ... 

~ .............. .m .. ~~~Em.S .. ~~~--.. ~~~ 
Niğde Bel e d ye Rsyase ı nden: 
Niğde ~ehrinin Nafia Vekaletinden musaddak proje mucibince yapıla • 

cak elektrik tesisatı kapalı zarf usulile münal·asaya konulmuş Cumhuriyet 
gazetesinin 18/22, 26/11/936 ve Son Posta gazetesinin 24, 28, 11 ve 
3/12/936 ve Ulus gazetesinin 2, 7, 12, 17/11/936 tarihli nushnlarındn i
lan ettirilmiş ise de talip zuhur etmediğinden evvel~ ilim olunan şerait dai
resinde 18/12/936 tarihinden itibaren bir ay içinde pazarhkla ihale edile
ceğinden talip olanların Niğde bclediy e ri yasetine müracaatlan ilan olu • 

nur. 

-
haümıı -ı Dr. EYZi AH D 

ğinden: y • • Cild w ziilıl't:'\·i l1c1s~ıııı .ar mOta.ınssısı 
G.Antep hızılay kurumu n m na lsf 8 bul An k d d . 43 . . ~ , \ ' .ı ara C3 e~• 

Gaziantep a Lye 

mudur N::ıfıL GeçC'r tar::ıfıT"d n l• ıe Poı. ni n ııııınıla her un snluh ll'l o\.::şnn , kadar. 

m::ıhal.csincl n Kcthi.ıda a··u Ht's - - · · · · · · · · · · · · · · · • · .... · · · · ·
~ n C ı hı t acı·, n. mudl ' n- o .ın du ı u ,ma ında: C milin ın halll 
l(.>yh "28-929 ) ı aı ında G. An , m <:h tti ka dı"ıı anlaş {ın dan .1 "n en 

1~ z. , ;y ku u.11u ba~ı<an.ığında bu u 1 l b ı • t ·ra na k, rar \ cri'mi Lr. Ber-
I <ıu u ı , o.ı Kızı a~ kuı umuna aıt ımıc"bı k::ı ar 22 1 937 tarih n e sn ... t 

ı ~Q 7 .. a 1 O kuru~u z.mmclıne geç ı· · 9 da m..ıhkcnı de hazır bulunm. ı Ju
dıg nden tuh:s !ı da\ usının yap.lmak." n.mu ılun olunur. 



SON POSTA 

., 
-

Sigara içtiği halde ne 
bembeyaz dişleri var! 

Çünkü sabah akşam RADYOLiN kullanıyor. 

Hayran edici bir tebessüm, 
diş etleri, tatlı, rayihalı bir 

bunlan temin ettiği içindir 
ve bu kadar 

temiz ve parlak dişle, sağlam 
nefes ... iŞte Radyolin bütün 
ki, bu kadar çok seviliyor 
çok kullanılıyor. 

Ditlerin Ab1hayat1d1r. 

' 

OksUranlere: BATRAN BAJlKJ BB.BBM 
Yılbqı Plyaagosaada Kazaaamıyaalara: 

15400 lira ikramiyeli 
Tlrk Maartl Cemlyeu Btra Plyaagosaadaa 

bir bUet alarall talllalzl deaeylıılr. 
Sabş yeri bilümum Piyango bayllerile Cemiyetin Yeni Poatahane 

karşısında Erzurum banmdaki ilin Bürosudur. "34, 

Mükelleflyet Listesi 
Istanbul Dördüncü İcra Memurluğundan: 
Çapada Nuridede mahallesi Selçuk sultan Toprakkapı caddesi 

319 No. h evde Hatçe Heybetullahdan mezkür hanenin. ipotekinden 
dolayı 2000 lira ikinci derecede ipotek alacaklısı olup ikametgala. 
meçhul İbre!ıim oğlu Murad Fikriye. 

Borçlu : Bayan Hatçe Heybetullah. 
Semti Mahallesi Sokağı Hane No. 

Çapa Nuridede Toprakkapı eski "'67 yeni 319/321 

Mükellefiy~tleri : Emlak ve Eytam Bankasına birinci derecede 
10 Ağustos 3:! tarihinde 1000 liraya ipotekli. 

Yukarda cinsi semti mah3llesi ve sokağı ve No. sile borçlusu 
gösterilen hane dairemizin 934/3282 No. lı dosyasile satışa çıkanlmış 
olduğundan gösterilen mükellefiyete karfl bir diyeceğiniz varsa ilAn 
tarihinden itibaren üç gün içinde bildirmeniz 128 inci madde mucibince 
adresinizin meçhul olması dolayısile ilanen tebliğ olnnur. (438) 

İstanbul ikinci i.filas memurluğun • 
dan: 

Müflis Jozef Barliyanın masasına 
gelen hazinei maliyenin kaydettiıdiği 
4 7 5 H ra 2 5 kuruş un kazanç vergisi o i· 
mak itibarile 5 nci sıraya kayt ve ka • 
bulüne kaz:ar verilerek sıra defterinin 
bu suretle düzeltildiği ilAn olunur. 

(2808S) 

MUballlah sözler ve 
rakamlar hof görU

Ieblllr, ancak 

Mukayese teıazisini elden 
bırakmamalıdır. 

KREII PERTEY 
için buna ınzum yoktur. 
O şOhretine daima sadık 
kalmış ve iyi bir kremdeo 
beklenen fevııide daima 
mllsbet cevap vermiştir. 

Bir liralık mı:zut ile 

100 kilometro yapar 

DAiMLER - BENZ 
Mazutlu Kamyonlari 
Yaman Şirketi Istanbul Ş~besi 
Taksim Bahçesi karşısında No. 25 
Telefon adresi : DlZEL - Istanbul 
Te ı, 408.% 

Oğretmen Fuadm yazd1ğ1; 

U
;.. uR Duvar tl\kvimini \:1 alınızt. Ondan os

tonu yok! .. 

s.. Poaaa Matbaa• 

~t:şriyat ~d. : SeUm Ragıp EMEÇ 

a&iuPLE•{ A. Ekrem UŞAKWOIJ. 
S. Raııp Elıt ~Ç 

F eliket değil tedbirsi~-
Eğer baş· ağrısı başlayınca bir 

G 
, 

Alaaydı ubrabı hemen geçer 

ve rahat rahat çallfmaia de -
vam ederdi. Çünkü Gripin aJ. 
dıktan aonra ziil olımyacak 

biç bir bat ağrw yoldur. Au
bi ainlann, dit ain1annuı eD 

mükemmel ilicıdJr. 

PERLODEN 

Soa Posta 
Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 2S. 

İSTANBUL 

ı -
1J!!in~~~!!!ı~!ir sü-1!

1 

tunun iki satın bir (santim) 
sayılır. 

1 
ı - Sahüesine göre bir santim ilin 

fiatı şunlardır: 1 

Bahlfe 

• 
• 

: ı- ... kunt 

: 1-ZH • 

: ı-• . 
• : t- lll • 

Dlter yerler : ll • 
Son aahlre : - Jl • 

3 - Bir santirnde vuatl (8) keli· 
me varda'. 

4 - İnce ve kalın yazılar tutacak· 
lan yere göre sanlinıle ölçülür. 

BANKA KOMERÇiYiiJ 
iT AL YANA 

Sermayesi Llret 700,000-
İhtlyat akçesl Liret ı.aıı._,-ı_J_ ... , 

Merkezi İdare: MİLAMO 
İtalyanın başlıca tehlrlerladl 

ŞUBELERİ 
İngiltere, İsviçre, Avusturya, 

garlstan, Mısır, Amerika ~"-"""~ 
Müttehldesl, Brezllya, ŞUI, 

Galata Voyvoda caddesi 
Palas <Telef. 44841 /2/3/C/5) 

de 
ı. 


