
lfALKIN 

liALKIN KU 

~AL K 1 N D i 

..,:ene 7 - No. 2337 Yazı itleri telefonu ı 20203 PAZARTESI 1 - ŞUBAT 1937 " Idare lfleri telefonu : 20203 Fiatı 5 Kuruf 

atay zaferi 
tarafinda heo 

dün yurdun her 
birden kutlu and• 

Yağmur ve §iddetli s9ğuia rağmen on binlerce halk neşe ve sevinç içinde mitinge iştirak etti 

•• kü 
halk 

• • . mıtınge 
sevi.nçle 

on binlerce 
iştirak etti 

Büyük Önder 
bulunan 

L>olmabahçe önünde tezahüratta 
bulundular halka iltifatlarda 

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

Şenlik içinde 
.kapanan ·perde 

·Yazan: 

Halk yağmur ve soğuk 
altında bayram yaptı 

Muhittin Birgen D ün İs~nbul halkı, coşkun teza- Şenlik/ere gece de devam edildi 
·. hüratla bir miting yaptı. Bu su- Istanbul dün Hatay davamızın za- kaldara dökülmüştü. Herkeste bir 

tet'e, aylardan beri Türk efkan umu· ferini coşkun tezahüra.tla kutluladı. neş'e ve sevinç seziliyordu. Binalar 
~Yesınin güç zapt~dilebilen bir hele- Bayram yaptı. Havanın yağmurlu ve bayraklarla donatılmıştı. Herkes akın 
c~.n ve heyecan içinde seyretmekte ol· : ok soğuk olmasına Tağmen daha aa- akın Beyazıda gidiyordu. Saat bir bu-

. (Devamı 2 inci sayfada) at 12 den itibaren binlerce halk so- (Devamı tl inci sayfada) 

... M. Delbos Sancak 
itilifından bahsetti 

fransız Hariciye Nazırı dün söylediği bir 
''Türkiye ve Fransa Milletler Cemiyetinin 

olduğunu is bat etmişlerdir, dedi 
Chateau - Roux, 31 - Hariciye Na-ı 

tı.~ı Delbos buradaki ölüler abidesinin 
kuşadı münasebetile söylediği nutuk
ta ezcümle demiştir ki: 

(<F ransam n İspanya işlerine karış
ınamak hattı hareketini ittihaz ederken 
takip ettiği hedef ateşi dar bir sahaya 

inhisar ettirmektir. Bugün diyebilirim 
ki bu gayretlerimiz, lngilterenin, bü
tün sulh dostlarının mescıisi boşa çık
tl)ışt ı r. 

Milletler Cemiyetine kat'iyen bağlı 
kalarak, emniyet usullerini iltizam et-

ti-k. Ve bunun takviyesini müdafeaya 
devam ediyoruz. Müşkülatı mucip bü· 

(l>evanu 10 uncu sayfada) 

nutukta: 
müessir 

Hapishanede 
ikiz çocuk doğuran 

bir kadın 
Gece yarısı doğuran tütün 
kaçakçısı Ayşe, köyüne 

gönderildi 
l',tıllkara, (Hususi) - Kasabamız 

hapishanesinde tütün kaçakçılığından 
mahkum olarak cezasını çekmekte o
lan Malkaraya bağlı Yayla köyünden 

(Devamı 12 inci sayfada) 

Ankara ekspresi 
dün 14 saat 

geç geldi 
Dün akşam Ankara ekspresi t 4 saat 

rötarla gece saat 23 te gelebilmiştir. 
Buna sebep şudur: 
Yağan §iddetli yağmurlar, karları 

~Devamı 12 Ind aayfada)_ 

ı 'ATATÜRKÜN 
Hataylılara teşe ür leri 

İstanbul 31 (A.A.) -Cumhur Başkanlığı Genel Sekreterliğinden: 

Milli Hatay davasının lehimizde neticelenmesinden dolayı Hataydaki 
tiirklerden, cemiyet ve müesseselerden ve yurdumuzdaki Hatay Erkin
lik Cemiyetlerinden Atatürk'e gelen sayısı pek çok telgraflarda nkdaşla
runız, yüksek heyecan ve asil duygularını ve bağlılıklarını ifade etmekte
dirler. Bu samimi tezahürattan mütehassis olan Atatürk, Hataylılara. te
şekkürlerinin bildirilmesine Anadolu ajansını memur etmişlerdir. 

'-------------------' ________________ J 

Yurdun her tarafindan 
Atatürk e tazim ve şükran 

telgraflara gönderildi 
r- ' -Ankara, lzmir, Adanacia da büyük tezahürat yapıldı. Adanada Hataylı 1 

kadmlar ve çocuklar mitinge ittirak ettiler· Yurdun muhtelif yerlerinde 

karlar üzerinde mitingler yapıldı 

'-----------·----------------------J Ankara 31 (Hususi) - Hatay za
feri münasebetile bugün burada bü
yük tezahürat yapılmış .ve bütün J!.Tl
kara milli renklerle donanmıştır . 

Halkevi önünde toplanan binlerce) 
halk önlerinde muzika olduğu baldo 
Samanpazarı yolunu takiben Ulu• 
Meydanına gelerek burada toplanmış 
bulunan halka iltihak eylemi~ ve zafer 
anıtma müteaddit çelenkler konulmuş-
tur. 

Merasime müzikanın İftirakile aöy
lenen istiklal marşile ba,lanmıf ve bu
nu ta:kiben bir çok hatipler söz ala
rak elde edilen büyük muvaffalciyeti 1 
kutlulayarak Atatürk'e ve lsmet lnö-/ 
nüne ka.rfı duyulan minnet ve ~ükran ı 

(Devamı tt inci aayfada) 

Dünkü mitinıte hep birden İstiklAI marşı söyleniyor 

Edenin tereyağı teklifine 
Hitlerin verdiği cevap 

Bir i talyan gazete.-.i yaztiJOr: "Almanya 
münferil kalmak istenliyor, 

fakat si! ahiarını da bırakmak istenıiyor, 

Hitler Nazıriarına nişanlar verdi. Doktor Şaht ve 
Har:ciye Nazırı da partiye yazıldılar 

Roma, 31 - İtalyan matbuatı M. Hit ı Ya Alman müstemlekelerini paylasac 
lerin nutkunu müttefikan tas\•ip etmek iki devlete hitap etmektedir. -.: 
tedir. Popo1o di Roma, yazıyor: 

Müstemleke meselesi hakkında Gay- M. Hitler, toptan vazgeçmesi şartiy 
da şöyle yazıyor: le kendisine tereynğı vermek tckliha 

cBqvekilin aözleri do~rudan doğru (Devamı 3 üncü sayfada) 
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Şenlik içinde 
Kapanan perde 

--- Yazan: Muhittin Birg~n -
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

duğu bir sahnenin ilk perdesi, şenlik 
ve neşe içinde, sevinç ve ferah sesle· 
ri alkışlarla örtülerek, kapandı. Aylar· 
dan beri, uzaktan ve yakından, bütün 
dünyanın kah seyircisi, kah aktörü ol· 
duğu bu perde, Sancak davasının ilk 
perdesidir. Esası halledilen bir dava
nın, biraz sonra icra faslı başlıyacak, o 
zaman onu da, Türk efkarı umumiyesi, 
gene ayni heyecan ile seyredip netice· 
de de ... - hiç şüphesiz! · perdeyi, gene 
böyle şenlik ve neşe içinde, alkışlarla 
ka payacaktır! 

Olup biteni hep biliyoruz: Genç bir 
davacı, en uzak dedelerden kalma bir 
hakkını müdafaa için, o hakkın üzerine 
oturup keyif sürmek isteyen fuzuli bir 
sahıbe müracaat eder ve hakkını ister. 
Halbuki bu fuzuli sahip, o hakkı ver· 
rneğe taraftar değildir. Kendi kendisi· 
nP şöyle düşünm~tür: 

- Hak demek, kuvvet demektir. Ben 
de çok kuvvetliyim. Bu davacı da kim 
oluyor? Gelir, gider, söyler, bağırır, bir 
gün elbet yorulur ve susar! 

Böyle düşündüğü için de bu genç da· 
vacıyı, her müracaatında başka bir laf· 
la baştan savar. O ne söylese, öteki vur 
dum duymazlığa gelir, arada bir cevet 
hakkın var ama, bakalım, sonra, yarın, 
öbür gün gel de bir görüşürüz., der; 
bazan da c üç sene sonra ... » diye daha 
uzağa ntar. Fakat, en uzak dedelerden 
kalma bir hakkın müdafaasını yapan 
genç davacı, öyle kolaylıkla ba~tan sa· 
vulacak mahl\ıklardan değildir. Hak
kını ister. İsterken de anlatır ki chak• 
sade kuvvet olmadığı gibi, kuvvet bab 
sinde de kendisi o kadar ihmal edilecek 1 
bir şey değildir. ı 

İddia, iddiaya mukabil baştan snv-1 
ma cevaplar, bir müddet devam eder. 
Fakat, günün birinde genç davacının 
çehr~i o kadar ciddiyet kesbeder, söz
leri o kadar kat'i bir kuvvet duygusun· 
dan ruh alan o kadar büyük bir azim· 
karlı)c1a dolar ki, nihayet, fuzuli sahip, 
geçmişi hatırlar ve bu hakkını müda
faa etmesini bilen delikanlı ile dost ol
mayı terciha mecbur olur. 

- Haydi anl~alım ve dost olalım! 
Dcr. Anlaşırlar ve dost olarak birbir· 

lerinin ellerini sıkarlar. İşte, dün bu 
anlaşmanın ve dostluğun bayramı ya
pıldı. 

* 

Çocukta vakit meflıumu yoktur. 
Oyun, yemek ve uyku bütün zama· 
nını işgal eder. Bir günü diğerinin ta 
mamen aynidir. 

(söz 
Kadınlar da 
Dalgıçlık yapmıga 
Başladılar 

Feministlik hareketleri son günler

de mühim bir terakki daha göstermiş-

tir. Resmini gördüğünüz genç kadın 

ilk defa dalgıçlık san' at ine talip ol-

muş ve P~tede T una nehrincieki dal

gıçlık teşkilatma girmiştir. 

Gaz~t~ler, genç kadının dalgıçlık
ta gösterdiği muvaffakiyeti alkışla-

maktadırlar. 

Bu ilk kadın dalgıcın rnuvaffakiye-

Düşüncesiz, tahsilsiz adam da tıpkı 
çocuğa benzer. Adeta kurulmuş bir 
makine gibi günü gününe yaşar. 

İptidailikten kurtulmak isteyen a· 
dam bütün hayatı için bir program 
hazırlamalı ve daima hedefe doğru 
yürüyerek yaşamalıdır. 

t;l DA ) 

Nafile 
Şehir Tiyatrosunda çocuk temsili 

, ardı. Perde kapanır kapanmaz ço
cuklar, bağınp çnğınuaya; ıslık çal
maya başlamı lardı. Tiyatro rejisö· 
rü sahneden bu gürültüleri işitti. 

Ve perdeyi aralar, aralamaz çocukla 
nn karşısına çıktı. 

Gözlerini evirdi baktı, gözlerini 
çevirdi baktı. Çocuklar aldınş etme 
diler. Gfirültü ayni tarzda devam 
etti Rejisör perdeden sahneye gi
rince eski aktörlerden biri: 

-Nafile.. 
Dedi, rejisör aktörün yüzüne bak· 

Göz;; görmeyen 
Elleri takma 
Olan bir dahtilo 

tı: Resmini gördüğünüz Amerikalı 
-Neye nafile dedin? Alan Nikol umumi harbe iştirak 
-İçlerinde Şehir tiyatrosuna ak etmiş bir çavuştur. Harpte iki gözünü 

tör olabilecek kabiliyctte kimse yok. ve iki elini kaybetmiştir. Elleri tak-
- Neden? madır. Fakat gözü görmediği ve elleri 
- Sen yüzlerine bakar bakmaz, takma olduğu halde bu ellerle yazı ma-

bir tanesi bile iirkmedi. 
•- -• kinesile dakikada yirmi kelime yaz· 

Yaramazlık rekorunu maktadır: Alan Nikol ayda 200 dplar 
aylıkla bır bankada çalışmaktadır. 

Kıran çocuk On beş kızla birden 
Filadelfiyada inti~ar eden bir ga· nişan/anan açıkgöz 

zet e yazıyor: Avusturya gazeteleri yazmakta-
Buranın zengin tüccarlarından f.... dır: 

in bir oğlu dünyaya ge1iyor. Babası Tirollü bir delikanlı muhtelif köy

çok akıllı, uslu bir adam olduğu halde lerden tamam on b~ tane genç kızla 
çocuk daha bir yaşındayken kendisin- ni~anlanmış ve hepsile de evleneceği-
de gayritab"A h ll or·· u··ım~gv e baıı]a ni söyliyerek onların kendisine kar~ı tini gören Peştenin iyi ailelerine men- 11 a er g T n· T 

Bu ~. bu, bütün dünyanın gözü ö- dı, 0 yaştaki çocukların yapmıyacak- gösterdikleri bağlılıktan maddi suret-
nünde cereyan eden, hakiki bir sahne- sup genç kızları da dalgıçlığa heves- M · "f d ed k" · · 1 

. . .. ları yaramazlığı yapıyordu. esela a- te ıstı a e er, ımısıne çamaşır arı-
dir ve bütün ruhu şu yukarıdaki hika· lenmışlerd.ir. Bu a.laka, erkeklere elle· det edinmişti: Her defasında dolu 

0
_ nı yıka tır, kimisinden borç para alır ö-

ye ile hülasa edilir. O delikanlı davacı · d • 1 al w k k d k d"k · · rm en san at arının ınacagı or u- turağı tera çevirirdi. Annesinin saçını emez, imisine çamaşır ı tırınniş. 
bütün Türk milleti dir. Onu sahnede sunu vermi' ve kadınların dalgıç ola- yolardı, dadısının yüzüne tükürürdü. Fakat bir tıün mesele meydana çık-
temsil ekden d~, ~ütün ~rklüğün ruhu· mıyacakları hakkında bir protesto top- Yaşı büyüyüp te iki seneye baaın- mış, bunun üzerine on beş kız bir ara-
nu ve uvvetını kendınde toplamıcı o- b · 1 I · 1 h" b" k k I k h" ı · d V . . ~ lantısı yapmıtlardır ca, u sefer de mürekkep •ışe erini ya ge mış er, ıç ır ıs anç ı ısset-
an ınsan ır. azilesmi o kadar güzel . d""k V ba 1 d ba I 1 b d 

va t. k lb" . t . .w. .. .• Yukarıdaki resim genç kadının ne o rneğe bardakları kırmaga ~adı. me en, oturup ~arına ge en u er-
w p ı, a dmı, emsıi ettıgı kuçuk kah· k d , .1 d . d l k Id Babası yavrusundan bizar oldu. Onu di müzakere etmi~ler, ve jntikam al-
ramanın avasına o kadar iyi bağladı a ar neş e ı e enıze a ma ta o u- h k . . k . 

1 
b · 'k 

kı onu şı"md · d b" d -·ı b""t"" d"" w •• k . yaramazlıkianna ve yaptığı ta ribata ma ıçın arar vermış er, u mtı am 
• ı sa e ız egı , u un un gunu gosterme tedır k . · f k k "dd ı· 1 

yanın seyircileri de bizimle beraber al· · ·arşı sıgorta ettirmek istedı, a at si- ço şı et ı o mu~tur: .. . 
kı~lıyorlar. Hatta fuzuli sahibin gaze· A Ilahın dostu olan adam gort~ şirketlerinin hiç biri ~aptık ları On be~ gen.ç ve. guzel kız Dlfanlı-
teleri de, beyneimiJel siyasi alış veriş· Hiç resmi bir sıfatı olmadığı halde, tetkıkat neticesinde çocuğu sıgorta et- larının evıne dınamıt koymuşlar ve 
lerde pek nadir tesadüf edilir bir mert- megv e razı olmadılar. tutuşturarak evi yıkmışlardır. Fakat japonyada çok nilfiz bir insan vardır. 
li~l.~, mağlubiyeti itiraf, kahraman ak· Bu adamın ismi Saionji'dir. Saionji Mektebe girince dili tesadüfen nişanlılarına bir şey olma-
torun kuvvetini tasdik ediyorlar. Hat· mıştır, şimdi nişanlılar mahkemede, 
tiı. Fransada, bu şerefli mağlubiyetten 90 yaşındadır. Şimdiki hükümdarıo tutuluyormuş yaptıklarının hesabını veriyorlarmış. 
~ Prnnun Qlan.Iar bile göfi:iyoruz ve bu babasının fevkalade dostu imiş. Sabık Ingiltereele V/ osthing şehrinde ruh ;;-~Ör~ii';ler ki çocuğun mektepten 
bıze ayrıca bır ferah verıyor: Hakkın M"k d ··ı·· J nl ı dı' i te-ı .. k d kt 1 l .. k d ed b" h"d' 
k d .. k .. 1 d .. d . , ı a o o unce apo ar n n ~ıa - o or arını a a a ar en ır a ıse ayrılır ayrılmaz dili çözülüvor. 

an o u me en mu afaası kabıl ol· k"l · "b' Allahi B d ) B .. · d J 

duğunu gösteren bu kıssa, bütün insan ı erı mucı ınce ~mı!.. u a 0 muştur .. u hadıse şu ur: . Bu tecrübeyi müteaddit defalar tek-
ı k . . h" 1 1 d 1 d 1 onun husuai dostu oldugu ıçın, Alla- Oralı bır aile on yaşındakı çocuk- rar et · 1 f"lh k"k k 
ı ıçın ısse er e o u ur. . . . . mış er, ve ı a ı ·a çocu ne za-

Dün - kımbilir kaçıncı defa olarak - hın dostu ınuş. Eğer rıvayete ınan· larını ilk mektebe vermişler fakat ço- man mektebe girdiyae dili tutulmuş
acil bi; kere daha, Türk milletinin du· mak Hizımgelirse Hirota'nın istifasın- cuğun mektep kapısından içeri girer tur. 

daklarında, sevgi ve saygı ile, iki keli· d~ sonra, Gener~l ~gaki'nin Başve- girmez, dili tutulmuş, ve tek bir keli- Şimdi bu zaman ve mekan1a mu
meden ibaret büyük ve emsalsiz bir ~ıl . olmasında bu ıhtiyar Allah dostu me söyliyemez olmuş, çocuğu ebevey- kayyet dil tutulmasının sebebini dak-
destan halinde terennüm edilen bü· arnıl olmuş. ni mektepten tabii derhal çıkarmışlar, torlar araştırınakla meşgulmüşler. 
yük adam, Türkiyeye şeref, insanlığa ------:---------------....::::::::=:::..----...::.::::::::=:=::::::===:::=:::::=:=:=:=: 
anlaşma ümidi veren bu güzel sahne- r 
nin yegane kahramanıdır. Aylardan j S T E R İNAN beri devam eden mücadelede, o, mille· 
tin bütün şerefini, bütün hakkını, bü
tün varlığını kendisınde hissederek, ge 
ce ve gündüz, bütün düşüncesini buna 
hasrederek öyle çalıştı ki bunu hilmi· 
yen, yahut hissetımyen aramızda artık 
kalmamış gibidir. 

Bunun için, Türkiyeye şerefli bir dip 
Jomasi zaferi kazandırmakla neticele· 
nen bu sahnenin perdesi kapanırken, 
son vazüemiz, bütün heyecanımız ve 
bütün sevgimizle onu alkışlaınak olma
lıdır. 

Muhittin Birgen 

İSTER İNAN MA! 
Bir müdd('t önce İstanbul piyasasına yeni taksi oto -

mobillerinin çıkarılması yasak edilmişti: 
Mevcut otomobiller eski.medikçe yenilerinin çıkarı! -

masına müsaade vermek, hem şoförleri yekdiğerile re
kabete düşiırerek ziyana sokmak, hem de Türk parası -
nın lüzumsuz yere Avrupaya gitmesine sebep olmaktır, 
denilmişti. 

Muhakeme ve tedbir hakikaten doğruydu, fakat son 
zamanlarda İstanbul 10kaklarmda yeni yeni taksi oto -

mobilleri görülmiye başladı. Demek oluyor ki evvelce 
vaz'edilmiş olan tekayyütlerfaydasmı vermiş ve artık 
lüzumlu olmaktan çıkmış telakki edilerek kaldırılmıştır. 
Fakat biz İstanbulda işliyen taksi otomobillerinden, lAa· 
kal yarısının .işsizlikten muattal durdukları bir zamanda, 
k1sa bir müddet içinde eskimi!j ve değiştirilmelerine lü
zum görülecek hale gelmiş olduklarına pek inanmıyo -
ruz, fakat ey okuyucu sen: 

ISTER INA N ISTER INANMAl 

ozun ısa). 

Mahalle kahvesi 

lsmet HuiOth 

•1·steriz değil mi? 

·zdivaçlar çoğalsın, aile saadetind 
kıyınet verilsin. Ev erkeği, evinde biA 
hakkin evinin erkeği olsun .. Boş vakW 
ni çoluğu, çocuğiyle bi1ılikte geçirsin. 

İster iz değil mi? 
Kültür tarafımız kuvvetlensin. Ço~ 

cuk mektepte nasıl okursa, büyük te 
klüpte, cemiyette kafasını bilgiyle dol· 
dursun .. 

isteriz değil mi? 
Tatil günlerinde çoluğunu, çocuı1unto~ 

topariayan aile babası; hava güze'se kı 
ra ç:ksın, hava güzel değilse günün ih1 

tiyacına uygun; hem vakit geçirten, 
hem de bir faydası olan tiyatroya, sr 
nemaya, müsamereye gitsin! 

Isteriz değil mi? 
Erkek ve kadın bir arada otursun~ 

bir arada konuşsun, bir arada eğ1 ensin., 

* Bunları isteriz, fakat istemedıkleri• 
miz de var: 

1stcmeyiz değil mi? 
Aile saadetini bilemiyen insan 1ar ev~ 

lerirlden uzakta vakitlerini boş geçir• 
sinler. 

istem ey iz değil mi? 
Kültür tarafımız zayıf· kalsın, meJt. 

tepte öğrendiğimiz az buçuk bir bilgiy* 
le iktifa edelim. 
İstemeyiz değil mi? 
Tatil günlerinde çoluğumuz, çocuğu~ 

muz evlerinde hapsedilip kalsınlar. 
İstemeyiz değil mi? 
Erkek ayrı, kadın ayrı yaşasın. Er~ 

kek, kadından uzakta vakit geçirsi~ 
Kadın erkekten, uzakta otursun. 

1steriz ve istemeyiz. Fakat istPcHkle4 

rimizin birçoğu olmaz. istemedikleri <e 

miz olur. Çünkü mahalle kahvesi ad~ 
bir düşman vardır. Bu düşman isteği~ 
mize karşı koyar, istemediğimiz şeyle~ 
re vol gösterir. Erkei!e kapısını aça~ 
bu ·dükkfın aile saadetinin, sıhhatin, iç• 
timai hayatın ve kültür hareketlerinin 
yolunu kesen bir duvardır. Art ık bu. 
duvarın da yıkılmak zamanı ge>'rniştir~ 

İsmet llulfısi 1 ... ......................................................... ~ 
Biliyor musunuz ? 

1 _ Japonyanın payitahtı olan Tok-, 
yonun nüfusu ne kadardır? 

2 - Sulh ve harp, Anna Karenin e "' 
serleri kimindir? 

3 - İran tarihinde Şapor ismile ka~ 
hükümdar gelmiştir? Bunlardan kaçın• 
cı Şapor Roma imparatoru Jul:en ile 
harbetmiştir? 

(Cevaplan Yarın) 

* Dünkü Suallerin Cevalan: 

1 - Guaranisler Amerikanın yer. 
halkından bir kısmıdır. Ekseriyetle 
Brezilyada ve Bolivyada görülürler. Di 
ğer bir isimleri de Tupistir. 

2- Manzanillo şehri ve adası Küba• 
dadır. Nüfusu 24676dır. 

3 - İtalvadaki meşhur Vezüv Ya "'. 
nardağının wyüksekliği 1200 mctredir.l 
Napaliden 8 kilometre uzakl•ktadır. 
miHittan 79 yıl evvel patlamış ve Pom• 
pei şehrini tamamile istila etmiştir. .......................................... ·-············--

Lastik topu havaya 
atmadan yürüyemeyen adam 

Nevyork sokaklarında elindeki las~ 
tik topu havaya atıp tutarak yürüyen 
bir adama rastlanmaktadır. Bu adam 
bu tarzda gezmeyi adet edinmiş bir ya• 
rı deli değildir. Aklında zerre kadar 
noksan yoktur. Yalnız elindeki toplt 
havaya atmadığı takdirde yüriiyeme• 
mekte çivilenmiş gibi olduğu yerdo 
kalmakta ve ileri doğru adım cl.· hi ata• 
mamaktadır. 

Muşarnbalı arneleler 
Ftansız hükumeti 1937 serr"si içirı 

azami derecede çalışmaktadır. Sergİ• 
nin muayyen zamanda yetişchilmed 
için arnelelerio yağmura rağmen ça• 
lıştırılmaları kararlaştırılmı~ ve am~ 
lelere yağmur altında ç.ahşabilmelerf 

için birer muşamba alınmıştır. Şimdf 
başlarında kukuleteler bulunan amele
ler, yağmur altında çalışıyorlarmış. "" 



ı Şubat SON POST~ 

Edenin tereyağı teklifine 
Hitlerin verdiği cevap 

Bir İtalyan gazetesi yazıyor: '' Almanya münferit 
kalmak istemiyor, fakat silahlarını da bırakmak 

istemiyor,. Hitler Nazıriarına n iş an verdi. 
(Baş tarafı ı inci sayfada) müzakerat için açık bir kapı bıraktığı~ mensup müfrezeler, geçit resimleri yap 

ae bulunmuş olan Eden'e cevap vermiş nı söylemektedirler. mışlardır. 
tir: Almanya, münferit kalmak istemi~ Yakın bir harp tehlikesi Mekteplerde, fabrikalarda, atölye ve 
)'or, fakat silahlannı da bırakmak iste Paris, 31 - Gazetelerin serdetmekte mağazalarda müstahdemin Rayiştağın 
rniyor. oldukları mütaleaların başına koymuş eelsesini radyoda dinlemişlerdir. 

Bir Amerikan gazetesine göre olduklan ba~lıklar şöyledir: cMenfi nu Romanyada nasıl karşıtandı 
NevyorkJ 31 (A.A) - Nevyork Ti· tuk, değişmiş hiç bir§ey yok, bizi hay· Bükreş, 31 (A.A.) - Gazeteler, mü-

.nıes gazetesi M. Hitlerin nutkunu tef· ret ve kararsızlık içinde bırakan bir nu talea ilave etmeksizin, M. Hitlerin nut 
&ir ederek diyor ki: tuk» kunu iktibas etmektedir. Yalnız demok 

eBu nutkun umumi karakteri , daha Le Populaire'den: ratlarm organı olan Dinlineata müstes 
sarih cevaplar beklemiş olan Londra FührerJ yakın bir harp tehlikesin1 ha na olup §Öyle demektedir: 
~ Parisi herhalde inkisan hayale uğ· ber veriyor, ·fakat sulhün kafi surette Führerin nutku, her §eye rağmen kı· 
:ratacaktır. Führerin beyanatı Alman- tensikine müteallik zirnanlar göstermi tamızın kat'i surette sulha kavu.şturul 
~·aya hiç bii istikamet vennemektedir» yor. masına doğru atılmış mühim bir adım-

Avusturyada endişe Çekoslovakya dır.» 
Viyana, 31 - Salahlyettar mahfel • Prag, 31 (A.A.) -Hitler, tarafın • Nazıriara nisan 

ler M. Hitlerin nutlmnde)ti sükfınet ve dan söylenen nutkun bıraktığı ilk inti~ Berlin, 31 (A.A.) - ~ Dün öğleden 
ltidali memnuniyetle kar~ılamaktadır - ba oldukça müsaittir. Bu nutukta kul· sonra Nasyonal Sosyalizmin dördüncü 
dar. lanılan lisanm mutedil tonu tebarüz et yıldönümü dolayısile merasimle aktedi 

Bununla beraber matbuat biraz en· tirilmektedir. len bir kabine içtimaında Hitler Nas· 
' Bişe etmektedir. Cesko- Slovo gazetesi bu nutkun her yonaı · Sosyalist partisine mensup ol-

' Neues Vicner Tageblatt gazetesi di· halde beyne1mi1el vaziyette bir vaha· mıyan bütün nazırları partiye aza ta-
~or ki: met doğurmıyacağını yazmaktaclır. yin etmiş ve kendilerine partinin en 

cM. Eden, Blum ve Hitler tarafından Belçikalılar memnun yüksek rütbesi olan altıP. ni.şanları ver 
söylenen nutuklar Avrupada bir yakın Brüksel, 31 - Yarı resmi mahafil, miştir. Bu suretle taltif edilen nazır • 
!ık hareketi husule getirmemişler, bi- Hitlerin nutkundan dolayı memnuni - lar şunlardır: 
lakis Milletler arası yeni mesafeler ih· yet izhar etmektedlrler. Bu mahafil, Von Neurath • Hariciye nazın, Scha· 
Has etın~lerdir.1> bilhassa Belçikanın istikalaline müte • cht · Maliye nazırı, Schwerin Von Kro 

1. Açik kapı allik olan fıkra dolayısile sevinç duy- sigk miinnkalfıt nazırı, Von Eltz Rübe 

1'ürk - Yunan 
Dostluğu 

---, 
Resim sergisi münasebetile 

samimi telgraflar teati 
edildi 

Atina 31 (Hususi) -Burada Par· 
nasos Edebi cemiyeti salonlannda açı· 
lan Türk resim ve kitap sergisi vesile· 
sile Türkiye Maarif Vekili Saffet Arı· 
kan ile cemiyetin reisi Kavadias ara· 
sında samimi telgraflar teati edilmiş· 
tir. Bütün gazeteler teşhir edilen eser· 
leri alkışlamaktadırlar. Gazeteler, ser· 
ginin Türklerin kısa bir zamanda ne 
büyük inkılaplar yaptıklarını göster
mesi itibarile mühim olduğuna işaret 
etmektedir . 

Sergi iki millet arasındaki dostlu
ğun manevi sahada da kuvvetlenme· 
s!ne amil olmuştur. 

Rumen Hariciye 
Nazırının Ankara 

seyahati 
Bükreş 31 (A.A.)- Rador ajansı 

bildiriyor: 
Hariciye Nazırı Antonesko Türk 

hükumetini resmen ziyaret etmek. ü
zere 8 şubatta Ankaraya gidecektir. 

Bu ziyaretten sonra Antonesko A
tinada toplanacak olan Balkan Antan· 
tı konseyinin içtimaında hazır buluna· 
caktır. Bu toplantı 15 şubatta yapıla
caktır. 

Sayfa 3 

• Bulgar- Yugoslavya 
anlaşması ve Balkan 
birligi 

e Hazır ol cenge ... 
Yazan: Selim Ra gıp 

B u ayın yirmi dördünde, Belgrat
ta imza edilen Yugoslav -Bulgar 

anlaşması iki uzun harp devresinde 
birbirine karşı amansız bir surette 
mücadele etmiş olan iki devleti yakın· 
laştırmak itibarile, elbette ki memnu -
niyet uyandırmak lazım gelen bir ha· 
disedir. Fakat, bu anlaşmanın, biri Bal· 
kan antantına dahil, diğeri bu antantın 
haricinde ve içine girmek istemiyen 
iki memleket arasında yapılmış oldu -
ğu da bir hakikattir. Bulgaristanın, 

Balkan paktma karşı ötedenberi takı -
nagclmiş olduğu tavır ve hareket ma • 
lum olduğu için, bu anlaşmanın vukuu, 
bilhassa Romanya ve Yunanistanda 
büyük alaka uyandınnıştır. Fakat an· 
laşmıya varıncıya kadar icra edilen 
müzakerelerin her safhası hakkında 
Yugoslavya tarafından Balkan birliği 
azalarma muntazaman malumat veril
miş olması, bu alakanın bilhassa dos • 
tane mahiyette kalmasını temin eyle • 
miştir. 

Maamafih bazı Rumen gazetelerinin, 
hala, bazı imalı neşriyat yapmalan gös· 
teriyor ki, henüz bu hususta selametli 
bir fikir hasıl olmuş değildir. Bu neş
riyatı, Fransız hariciyesinin fikirlerine 
arasıra tercüman olan cTan» gazetesi 
şöyle hülasa ediyor: 

l Londra, 31 (A.A.) - Paı.ar günü çı· maktadırlar. nach ve Adiiye Nazın Gürtner. 
kan Sunday Times ile Observer gaze~ Dançlgde de nümayişler yapıldı Lehistanda Bükreş 31 - Harkiye Nazırı An-
tcleri Hitlerin nutkunda Blum ve E- Varşova, 3 ı (A.A) - 30 Kanunusa Varşova, 31 - Kurjer Warsz Vaski, tonesko Milletler Cemiyeti konseyinin 

«Bizim bu misakın aktedilmesine 
muvafakat edişimizin sebebi, gerek 
Balkan Birliğinin ve gerek Küçük İti· 
lafın, Yugoslavyanın tamamiyetini ve 
istiklalini temin ey1emek noktasından, 
onun için hayati bir ehemmiye!i haiz 
bulunmalarındandır. Romanya bazı 
ahvalde müttefiklerinin, girişebilecek· 
leri bazı taahhütlerle yardım hareket
lerini felce uğratmaları gibi bir vaziyet 
hasıl olmasını tasavvur dahi edemez.» 

f Öen tarafından işaret edilen noktalara nı, Dantzig'de, birçok geçit resimleri M. Hillerin söylemiş olduğu nutkun bu seferki toplantısında elde ettiği ne-
cevap vennediğine teessüf etmekte bu ve ziyafetlerle tesit edi~tir. nikbinleri .hayal inkisarına uğratmış ol ticelerden dolayı memnuniyetini bil-
lurunakla bernber Alman Başvekilinin Nasyonal ~ Sosyalist teşekküllere duğunu yazmaktadır. dirmiş ve demiştir ki; 

• -===~======================~======================~====================~ 

I• K A d M İskenderun ve Dançig anlaşmaları 
SVeÇ raft Y ın incir OSkovadaki dava Cenevre usulJerinin kıymetini bir kere 

B ••k 1 •tt• h l'l AJ } daha göstermiştir. ru se e gı ı M Üsla si ıerı ve man ar Cenevre .. 'e yaptığım konuşmalar, 
V ~ ./ • ittifak ve dostluklurımızın sağlamlığı-

{ Krala Hariciye N azın nooperatı1 ı Göring, hiç bir Alman nı bir kere daha tecrübe etmek imka-

Sandler refakat etmektedir ı . 31 (H .. ) H. '--,~1 Troçki ile görüşmemiştir, nını bana vermiştir.)) 

Or~ıda en küçük endişe verici bir 
\raziyet mevcut olmamakla beraber 
Balkan Birliğinin şubat ortasında ya • 
pacağı toplantıda, bu meselenin açık ve 
sarih bir surette görüşülerek taraflan 
tatmin edeci izahatın bir defa daha ve· 

, 
_ zmır, ususı - ıç ~ en-

Stokholm 31 (A.A.) _Kral be- mediği bir sırada İzmir piyasası elim diyor 
'~ci Güstave yanında Hariciye Nazı- bir tasfiye haberile çalkanıyor. Aydın . .. . 
ırı Sandler olduğu halde bugün öğle- incir müstahsilleri kooperatifleri birli- Berhn ~1 - D~n M. Hıti::~en 
aen sonra Berlin yolile Brüksel'e ha- ği kendi kendisini tasfiye kararı al- 8~.n~a Rayı~tagda s;~.:la~ M. Gor~~~ 

1'1eket etmiştir. mış ve şubat ayı içinde tasfiye mua- butun meb uslann u r~r e ~arşı ş~ -
ı Hariciye Nazırı Sandler, beyana- melesini tamamlamak üzere hey'eti u- ranlarını ve Almanya a ey~ınde soy-
tı- .Ja vvela Brüksdde ve .sonra da . . . ·çtimaa davet etıni.,.. lenen yalanları protesto etmıştİr. 

jKJ , e mumıyesını ı y•.ır. ak. d h kk M 
Lahaye'de Jsveç, Belçika ve Holanda- Bundan yirmi bef yıl Önce, «koo- .. ~oskova.d. ıki~va a ında · 
yı alakadar eden meseleleri görüşece- peratift> kelimesi henüz memleketi- Gorıng demı!.tırl · w h 
.... · - 1 · · B.lh · ·· ... b l dı"' ((Bunu soy emege acet yoktur. 
gını soy emıştır. ı assa tıcaret mu- mizde duyulmaga aş a gı sırada Ay- .. ı·· ,_. . 

b ı_ · • · ki fı · · k" b Fakat ben gene aoy uyorum .ıu ne bır nase eberiDJn ın şa nı ternın ım an- d ında faaliyete geçen u kooperatif , .. d . ... . . 
~ h d k · ··ı · b · T·· . mes ul nazır, ne oraya gon erdıgımız aan ususun a no tai nazar teatı erı on sekiz senede.Q en urkiye incir . b .. h .. k d. . . 

, yapılacaktır. piyasasında nfız.ım bir rol oynıyan dış bs~fırAlelrden hı.rı b~tta ne enTını k~ıl~ln 
ı h. · d ' ır man ıç ır zaman roç ı ı e 

• piyasatarda aıey ımız e kurulan tu- .. .. . . 
Ispanya da askeri zakları altüst ederek Türk müstahsili- goruşmeHm:;.nr.>> L..- ekri 

b ·· N ıuere n....a ,ı t mat 

h k d d 
ni koruyan u muessese azmi Top- . . 

are at Ur U çu oğlu ve Muhittin Birgen gibi de- Ber1ın 31 - Havas aJansından: 
,. ğerli ellerde yükse1miş, bir aralık fz- M. Hitlerin hakkındaki methü se-

Asilerin3 tayyaersi düştü, mirin bütün incir ihracatının yüzde nalar, ~ün ~a~!o~al :. sosyali~tlerin 
bir İtalyan pilot esir edildi a)tmışını kendi elinde toplamaya mu- dördüncu yıldon~mu munasebetıle ya 

Madrid 31 (A.A.) _ Hiç dinme~ vaffak olmuştur. pılmış olan teknmatın hududunu aş· 
tien yağan yağmwlar, askeri ha ekatı Aydın jncir müstahsilleri birliğini maktadır. . . . 
durdurmuştur. böyle bir kara~a sevkeden am il, koo- L~.kal Anzeıger, ?ıy~r k.ı:. 

Andujar 31 (A.A.) -On &si tay· peratiflerin istikbali hakkında alaka- Fuhrer, Versay ıncırlerını ortadan 

Yaresi bu sabah Virgen de la Cabeza darlarca gösterilen ketumiyettir y · kaldırmıştır. Bu, dünya tarihinin en 
· enı k k · ·d· 

tı ·· ·· · k ·ı" ·f k yü se ışı ır. manas nnın ıustune yıyece ve ı aç at- kooperatı anunu, mevcut koopera· H k .. . 
mışliJrdır. İsyanın bidayetindenberi bu tifler ortaklarını muayyen bir zaman Ce~~bır··ah ' !~cık ınsanları .sever, 

t d b ı · ·ı h :fı ı onun ıçın u rer ın ararı ve ıcraatı 

d
manas .~r ~k u un.~hn. sıvbı. mu a z·ı~r- içinde bu kanunun kayıtlarına uyma- Allahın inayetine mazhar olmuş ve 

an mure ep mu ım ır grup mı ıs- g~ a davet etmekte alcsi takdi d k. 1 • 1 • • 
,_ ~ f d h f d·ı ı_ d. ' r e mev- muvaffa ıyet e netıce enmıştır 
~ tara .~n an mu .a aza .. e ı me de ır. cut kolaylıklardan istifade imkanını . 

Üssulharekelenne donerken tayya· Ib ylemektedı·r A d k ·n 
1 d 

.... k k .. se e · Y ın ooperatı er 
re er en uçu apa lanarak yere .duş- b. ı· w· .,_, ı· kan u k k _ .. . ır ıgı J en na uyma arannı 

muştur. Caprom markasını taşıyan bu v ı·slerse de sı f k ·fl h k . . . l . e rm . , r o opera tı er a • 
tayyarelerden bırının talyan olan pı· k d çıkacak niz · k 

Efgan Başvekili 
Londrada 

lotu paraşütü açarak yere inmeğe mu- ın !l .... d amn.amelnı~. çı mad· 
. . ması yuzun en vazıyet erını tema i Londra 31 (A.A) - Efganistan 

va.H~.~~u.'sa da milısler tarafından ettirmeğe imkan bulamamışlardır. Başvekili Prens Serd!ir Mehmet Naim 
esır ı ıştır. Adlan etrafında dedikodular dola- Han refakatinde Efgan milli bankası 
Amerika Reisicumhurunun şan diğer iki kooperatif hakkında da ~irektörü olduğu halde dün Londraya 

ayni şeyler söylenmektedir. gelmiştir. Prens yarın M. Baldvin ve 
yddönümü ·· • --· diğer nazırlarla öğle yemeğini yiyecek 

Nevyork 31 (A.A.) - Reisicum- tün Amerikanın büyük. şehir1erinde ve salı günü Kral tarafından kabul e· 
hur Ruzvelt'in ellinci yıldönümü bü- parlak bir tarzda tes"it edilmiştir. dilecektir. 

~-[Sabahtan Sabaha 1 

cLafonten• in hayvanları dillen • 
diren hikayeleri ne boştur. Onun bir 
eşek fıkrası vardır ki Şhheserd.ir. 

Bir zaman hayvanlar arasında bir 
salgın hastalık türemiş, hayvanlar 
bu semavi Metin mutlak bir sebebi 
olacağını düşünmüşler, bir kongre 
yapmışlar, aslan reis, kaplan ikinci 
reis, kurtla hınzır da katip seçilmiş -
ler. İçtima başlamış. Söz alan hatip· 
lerden biri demiş ki: 

- Bu Met mutlak içimizden biri -
nin işlediği günahın cezasıdır. Onun 
için hepimiz günahımızı itiraf ede -
lim. Kabahat kimde ise onu öldüre -
lim. 

- Kabul, kabul!. 
Sesleri arasında as1an itirafatma 

başlamış: 

-Bir gün çok acıkmıştım. Ovaya 
indim. Baktım bir inek sürüsü ot -
luyor. Saldırdım, ikisini paraladım, 
yedim. Bir ka~ını da bırsımdan pen· 
çeledim. 

Aza hep birden haykınnışlar: 
- Bunun günah neresinde. Aç ka· 

lacak değildiniz ya! 
Kaplan başlamış: 
- Bir gün onnanda karşıma bir 

oduncu çıktı. Bana ilişmedi amma 
dayanamadım. Parça parça ettim: 

Sesler yükselmiş: 
- Hakkın var. Orman bizim yur

dumuz. İnsan oğlunun işi ne? 
Kurda sıra gelmiş: 
- Geçen kıştı. Bir ağıla girdim. 

Bir iki koyun yedim. Ötekiler kaçı· 
şıyordu, kızdım. On tanesini de par· 
çaladım. 

- Pek tabü. Koyunlar zaten se -
nin hakkınl 

(Devamı 12 inci sayfadn) 

Keçi 
Tilki demiş ki: 
- Geçen yazdı. Karnım tok, sır -

tım pek, köy kıyısında dolaşıyor -
dum. Baktım bir sürü tavuk. Eğle • 
neyim diye saldırdım, hepsini boğ -
du m. 

- Elbet boğacaksın, tavuklar se -
nin hakkın! 

Sıra eşeğe gelmiş. 
Mazlfun mazlfım aniatmağa ba§ • 

lamış: 

- Bir yazdı. Sırtıma ağır bir yük 
vurdular, uzak bir yola sürdüler. Sı 
caktan bunaldım. Karnım açtı, bir 
aralık sahibim geri kalmıştı. Yol ke
nannda bir yonca başağı gördüm, 
dayanamadım, yedim. 

Sesler bir anda karışmış! 
- Yaaaaa ... Bunu yaptın ha! Te

vekkeli bu felaket başımıza gelmedi, 
alın aşağı. Ve hep bir olup eşeği par
çalamışlar. 

* Geçen gün, ormanlarımızı harap 
olmaktan kurtarmak için mecliste 
mükemmel bir kanunun müzakere
si oldu. O müzakeredeki sözleri o • 
kurken bu hikayeyi hatırladım. Bu 
hikayedeki cşeğin yerini bu kanun· 
da keçi alıyor. Keçi çok ta}p·ipkar 
bir hayvandır. Fakat, ormandaki n· 
ğaçları değil, yol kenarlarındaki fi • 
danları bile söküp çıkarmakta zevk 
bulan öteki keçiler, iki ayaklılar? 

Ocağının bir günlük lokması için 
baltasile kırk yıllık bir ağacın göv· 
desini deviren köylü? Bir sigara ya
karken bir ormanı ateşliyenler? A· 
caba bunlar, şu za\·allı kc-ç·l rden. 
daha az mı mücrimdirlcr? 

Bürhan Cahit · 
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Bir kadın Ankara Kömür Şehirde· hafta ık V aziyet 
Sokak ortasında sergisi Yollar İngilizler de li/lik/erimize rağbete başlad~lar 

ı Bıçaklandı Sergide kazan;nlara şeref Tamir ediliyor Zahire bo;asmda geçen h~ftaki ~··ı-p->. ~~ri ~alları ı:~ı.- k~~· C>.>Sk~ 
· h · · 1 k f k b k tışlar, bundan bir hafta evvelısıne nıs-·\120 • 12.> ,oglaklar Hı~-110 Kuruşaka D k k d b. k d t d' lo aları ve altın ve Beledıye şe rın ış e 8 at ozu · · · B ~ d 1 ·· .. ·· ün so a ortasın a ır a ın a• ıp m l . d 'k' "h' . . betle daha hareketsiz geçmıştır. ug - ar muame e gormuştur. 

nıdığı bir erkek tarafından bıçaklan- gu''müş madalyalar verilecek cadde erın en ıl ı ml u kım yerını yenı- day ihracatı devam etmekte yapağı ve j y APAGI : Istekli işler olmuştur. 
den ve katran ı o ara yaptın masına . . 1 R F ~ mıştır. . . tiftiklerimize değeri verılmektedır. Dış Geçen hafta A manya, usya ve ran 

Calatada Karaoğlan sokağında 17 26 martta Ankarada açılacak ve bir karar. ':er~ıştılr. B ~ l d p I memleketlerden fındık ve ceviz istek - sa hesabına piyasadan :J:>OO bcılye ka " S ı k Bırıncı yo eyog un a erapa as l d ~ 1 T k 1· numaralı evde oturan a amon ızı ay devam edecek olan kömiir sergisi . . k d" T k leri tekrar başladığından bu mahsu- ar yapagı satın a ınmıştır. ra ya ma 
Sara, civardaki sokaktan geçerken es- üzerindeki hazırlıklar bitmek üzere- otelını~ .ar ;sına I uş~n oz Topa~n ler üzerine ehemmiyetli işler olmakta- ları 77-80, İzmir, Aydın lı ayarı nıallar 
kidenberi tanıdığı Ahçı Rızaya rast~el- dir. Bu sergiye Türkiyede ve ecnebi caddesıdır. u yo un ınşasına d ek~ a- dır 70, Anadolu sıra malları 6~-G:> kuruş~ 

ı k t <.ıında Asri sinemanın sırasın a ı so- · _ . . . 1 miş, aralarında baş ayan avga ne ıce- memleketlerde bulunan biltım um sa- '~" b 
1 

k T k d M h BUGDA Y : Şehrın ıhtıyacından tan satı mıştır. 
b kl ] kaktan aş anaca , oz oparan a a ~ I . ~ 

sinde Rıza Sarayı ıça a yara ayıp nayi erbabı, fabrikacılar ve san 'at kar- mutağa yokuşuna kadar uzatılacak tır. noksan bugday ge ı:"e.sıne ragmen sa- Güz yünleri de iyi fiatla satılmakta .. 
kaçmıstır. lar gerek dog-rudan dog~ ruya ve gerek I k 1 . . f h tı<.ı1ar durgun geçmıştır. Yolların acıl- d N' k' be lt .. · · d r. n• 

• 1 b Bu surete gere ngılız se aret a- -r • • ~ ır. ıte ım ş a ı gun ıçın e ı· ra Kadın hastaneye kaldırı mış, ir temsil sureitle iştiriik edebileceklerdir. nesinin ark .. mdaki caddeden ve gerek- masma intızaren eldekı stoklar sarfe - sızlar !)() kuruştan GOO balye kadar yün 
müddet sonra da suç] u Rıza yakalan- Sergiye iştira kedeceklere her türlü 1 b ] . d'lmeg-e bacılanmıştır. Bununla bera ~ 1 1 d 

se Tepebaşına gelmeden s tan u a gı· ı -r • satın a mı ş ar ır. 
kolaylık yapılacaktır. decek otomobiller bu yeni yolu takip ber gerek İstanbul ve Marmara !ıma~- Mersinde de yapağı üzerine iyi işler 

mıştır. 

Yol parası Bir jüri hey'eti seçilecek ve sergide edebileceklerinden seyrüsefer de ko- larından ve gere~se Antalya ve Mersın olduğu duyulmaktadır. Geçen hafta ha• 
kazanacaklara büyük mükafat diplo- laylık ve intizam ile temin edilecektir. ~imanlaı(ndan ıhrac~t ya~ılmaktadır. zı İhracatcı firmalar ()0-()2 kuruş arası 

Vermigen/er aranıyor maları altın ve gümüş madalyalar ve- Ikinci yol Pangaltl civarında Feri- Geçen hafta sert bugday ıhracatı faz- ve Anadolu sıra ma1larından 1500 bal· 
Belediye mürakıplarının teftişatı rilecektir. köy mezarlığına giden caddedir. Bura- lalaşmıştır. . . . .. ye kadar yapağı almışlardır. 

d b h ·ı bel · · · 1 . . 'b Fı'atlarda ehemmıyetlı bır tebeddul V DERILERI H . neticesin e azı ta sı şu erının ta- •ı• k &ı, terkasa aıt o an fabrıkadan ıtı aren k l ] l 
710 

A : arıçten. sansar h kk k t h ·ı dereceler'ın'ın Hafta tatı ı anunu ·ı b' h ı ı . . olmamıstır. E stra po at ı ar . ' ye- d ·ı . ı b f ı ı t ı . . a u a nazaran a sı geçı mez ır a e ge mıştır. . . . · d ll 
6 

·m I 
7 

lO erı erıne ta e aza aşmış ır. yı cıns 
düşük olduğu tesbit edilmiştir. Vali ve Belediye Reisi Muhittin Üs- dı, sekız çav ar 1 ar •' • sert er ' Karadeniz mallarının çiftine ..ı~. orta 

Bilhassa yol parasının çok az mik- Manavlar, nalbantlar Pazar tündağ, yol işlerine büyük ehemmiyet • 7.:-ıo kuruştan satılmıştır. malların çiftine :J540 lira teklif edil • 

tarda tahsil edildiği gÖ!Ülmüştür. Bu- •• 1 • k b I k vermektedir. Dün Muhittin Üstündağ, ARPA : Hafta içinde Almanyaya mektedir. Zerdeva derilerine de taleb g un erı aç_ı u unaca 
nun önüne geçmek için bütün beledi- yanında belediye fen hey'eti müdürü ihracat yapıldığından fiatlar kıymetini vardır. 4-:J-~.) liradan işler olmuştur. 
Ye tekalifinin muayyen taksit za- Hafta tatili kanununun !> inci mad- Hüsnü olduğu halde Floryaya kadar muhafaza edebilmiştir. Yalnız hafta Tilki deilerine 6-8 lira istenmekte ise 
manları içinde takip olunması ve bil- desi tadil edilmiştir. Buna nazaran, ha- giderek yol inşaatını tetkik etmiştir. sonlarına doğru 72 hektolitrelik arpa- de henüz büyük işler olmamıştır. Tav-
hassa yol parasından borçl~ o!up bu: dema yalnız sebze ve yaş meyva satan lara Almanlar Sif Hamburg 6 kuruş şan derilerinin adedine 23 kuruş kadar 
lunamıyanların zabıta manfetıle ye~ı manav dükkanları, nalbantlar, alat ve Kadıköyde yeni on santim teklif ettiklerinden işler biraz isteniyorsa d" ehemmiyetli muamele 
adreslerinin derhal tesbiti cihetine gı- t>devatı ziraiye tamircileri de pazar J/Jı mektep gevşemiştir. Dahili istih1ak için satılan olduğu duyulmamıştır. 
dilmesi şubelere bildirilmiştir. Bu hu- günleri açık kalabileceklerdir. K d k" t' . 'lk kt 'ht' arpalar 4.35-5 kuruş arası muamele 

ta ]
"k d' · .. "1 1 tec . . . a ı oy sem ının ı me ep ı ı- .. .. "tl••••••••••••• .. sus a ay ısı goru en memur ar • Keyfıyet, Dahılıye Vekaletinden k 

1 
k .. K 

1 
k görmuştur. ~ ' 

ziye olunacaklardır. .. ·ıA 1 . b'ld' ·ı yacını arşı ama uzere ızı topra ta F E R A H Sl'nemaslnda bütun VI ayet ere tamımem ı ırı • .. k - İd · H · · d 1 1" 
. . B . . b b b I d' Züptu paşa onagının areı ususı- Mısır pıyasasın a can anma aa • ınıştır u nevı tıcaret er a ı, e e ıye 1 k ·ı · . .. "1 k d' B f da 

· l . .. 1 h f ·ı· yece satın a ınmasına arar verı mış- metlerı goru me te ır. u ay zar ın 
muhasebe erıne muracaat a a ta tatı ı . b'' "k . I bekl kt d' Edirne 

. .. . · · tır. uyu ış er enme e ır. MÜ NIR NURETTIN kanunundakl musaade şeklınden ıstı- H"l k' ·ı t t 1 kt o 1 ll - 18 B d a ınısırları A k l.k kl 1 kt' d · . . b'l . d'kl . a en ıra ı e u u an ve me ep - ma 1 çuva ı ::>. , an ırm 
s er ı yo ama arına va ın e ı- fade etmek istediklerını ı dır ı erı ve 1 k k ll I b b' t 1 nd k d 5 b k k t K O N S E R 1 

3 Şubat Çarşamba 
Askerlik y k'amalarma 

vaktinde gitmeyenler 

b d · k w ki kd' d d"k ara u anı an u ına, sa ın a ı ı • a uçu uruş ur. ca et e emıyere para cezası vermege harcı nı da yatırdı arı ta ır e u - d h'l 1 k d'l"t ·ı ,. · 1 k 1 L 
mahl':.u· m olanların mali iktıdarı bu- ,. b' I ki d' tan sonra a ı en yapı aca ta 1 a ı e Bazı cins yağiara tabı o ara susarn Istanbul halkının arzusil e 

K kanlarını aça ı ece er ır. . d h 1' b' 'lk kt h }' "ki k d d'l lunmadığı takdirde bunu yolda çalış- genış ers ane ı ır ı me ep a ıne fiatlarında da düşüklu er ay e ı • bir defaya mahsus 
mak suretile telafi etmelerine karar Tarihi kıymeti haiz ifrağ edilecektir. mistir. Bu tenezzül bir hafta içinde :i() Biletler şimdiden satılmaktadır. 
verilmiştir. B d l "' l pa:a kadar tutmaktadır. Hafta nihaye-

ir me rese 5 Kuruş ugu atm suyuna tinde 17.50 kuruşa kadar satışlar oı -
Küçük zabıta vakalari Tamir ediliyor batararak altm diye satmiŞ muşsa da piyasa iştihasızdır. 

Şoför Rifatın idaresindeki 1046 Tarihi kıymeti haiz olan Üsküdar· Abdurrahman isminde bir şahıs Ceviz ve fındık talebleri tekrar baş-
numaralı otomobil Kasımpaşa cadde- da bulunan Atik Valde medresesi ve beş kuruşluğu altın suyuna batırarak Jamıştır. İç cevizler natürel harman 
sinden geçerken Ihrahim kızı Meziye- şadırvanının tamire muhtaç olduğu Hüseyin isminde bir adama altın diye 42-!;1-5 arasında satılmaktadır. Alman • 

YILDIZ 
Sinemasında 

POLA N E GRI 'nin 

--

te çarparak ağır surette yaralamış, görülmüş, Nafia Müdürlüğüne keşifle- satmış, Hüseyin aldığı paranın altın ol- ya ve İskenderiyeden tekrar talebler en güzel temsili 
Meziyet hastaneye kaldırıl~ıı,tır. ri yaptırılmıştır. madığını anlayınca polise müracaat et- başlamıştır. . . M O S K O V A * Sirkeci yolcu salonu onunde san- Yakında tamir işine başlanacaktır. miştir. Abdurrahman bir müddet son- TIFTIK : ln~ıltere pıyasa~sı tekrar Ş A N G H A Y 
dnlla balık tutan Ahmedin sandalına kal t tiftiklerimizle alakadar olmaga başla-

• A l ra ya anmış ır. .. . . ,. k ff k' tl 1 Mehmet kaptanın idaresindejci Şirketi lstimlak işlerine yenı aza ar mıştır. Büyük Harbten once ıstıhsala- Büyü muva a ıye er e 

HayYiyenin 73 numaralı vapuru çarpa- seçilecek Dün aoo Alman seyyah1 geldi tımızın en büyük kıs~ı~ı çeken İngi - ,~._.. devam ediyor. ~-.,. 
rak batırmış, sandalcı vapur tayfaları I b d l . lizler harbten sonra ıhtiyaçlarını Kap 

f d k ı Şehrimizin muhtelif mıntaka arın- Dün sabah Alman an ıra ı Redı- ' I . d t . b I 
tara ın an urtarı mıstır. . l . . l l . k müstemleke ~rın en emıne aş amış • 

* A 'd ' 12 d da yapılmakta olan istimlak ışerının als vapuru imanımıza ge mış ve a - S l B' ı·~· rapcamı e oturan yaşın a . . . . t k t . . V lardı Bundas sonra ovyet er ır ıgı 
b. 1 .. ' 1 · t ıçın yenı- şa .. · 1 manımızı er e mıştır a· · Harndi Okçu Musa caddesinden geçer- ır an evve sur at e ın acı '. m uzerı ı . ·. . ile Almanlar İngilizlerin yerini tutmuş-

hwneuı Btttdnıni 

$ehir Tı'ycrtrosu k d .. ·· b d - • den istimlak takdiri kıymet komısyon- pur 300 Alman seyyahı getırmıştır. l b 'k' mleket tiftiklerı'mizin en yere uşmuş aşın an ve ayagın . k ·ı · S hi h . .. "}rneğe d ~ ar ve u ı 1 me 
dan ağır surette yaralanmış, Cerrahpa- !arına aza seçilmes.ıne ar.a~· ~erŞı mbış- e~y.a ar ş: rın gokru .. ~ger yer- büyük bir kısmını satın alarak Ingiliz- Fransız tiyıhroım 

t' B " lar Şehır Medısının u at lerını gezmısler a şam uzerı vapura I w d ]d I d o et kısınındn şa hastanesine kaldırılmıştır. ır. " aza • . . d'l k . ' : lerden kalan boş ugu o urmuş ar ır. per 

Şehir Tiyatrosu 
Tepebaşı 

dram kısmında 
Oyun yoktur. 

* Pangaltıda oturan boyacı Meh- dev~ei içtimaiyesinde ıntıhap e ı eec • avdet etmışlerdır. İngilizlerin tekrar piyasada görülmesi 1/2/937 Pazartesi 

nıet ip bağlamak üzere çıktığı ağaçtan lerdır. Venihanın tamiri nıemleketimi, ve _müstahsil . hesabına !::ın2;~ı·~:: düşmüş, omuz kemiği kırılmış, hasta· d k d k" b·· .. k büyük bir kSr teşkıl etmektedır. AŞK MEKTEBI 
neye kaldırılmıştır. Iki arnelenin yüzü gözü yan 1 Çakmak<jlar yo ·ıuşu~. aM~· uyu. Geçen hafta takriben 1000 balye 

Y 'h • · d ecegı uz 1 Yazan : Yusuf Ziya Du .. n saat 17,:JO da Samatyada hava enı an ın tamır e 1 
.. e er ı- k d tiftik satılmıcıtır. Bunlardan An-Kalb k tes. den ölüm d . b'ld' ·ı . e Muzele M" a ar '!' Besteliyen: Muhlis Sabahattin 

.. se In .. gazıocahluındaacıklıbirkaza~muş, ~~~~ .
1 rr~mış V ası . r U· kk:M~a~,~~~y~p~a~z:a~rı~a~"y~a;r;ı~o;r;ta~m~a;l;k;r=l~f~ill~~~~~~~~~~~~~~~ Dun saat 20 kararlarında şofor Faz- 'k' arnelenin yüzü ve gözleri yanmış- durlugu bır mutehassıs v tasıle han- cı: 

1ı otomobilile Yenikapıdan gelirken 
1 

ı K öyle olmuştur: da tetkikatta bulunmu~tur. 3 Şubat Çarşamba akşamından itibaren 
d b k ha tır. aza ş . d h k V A s· da cadde e ir er eğin yerde ygın yat- c h ne demirci ustası Mehmedin Tetkikat neticesın e anın ıymet s A K A nemasın 

tığını görmüş otomobiline alarak ci- ~: a lışan arneleden Ahmet ve tarihiyesi dalayısile yapı _ruhsatı veril- F ev kalide bir program 
vardaki karakala götürmüştür. Meç· YKa_.nı~l b~ z ocag-ının demir borusu- meden evvel eski eserlerı koruma en- S E G- LE 

h . arnı , ır ga !" 1 .. 1 K E R M hul adam Cerrahpaşa astanesıne nak- d ~. t' . l ken boruyu çıkardık la- cümeninin fikri alınması uzum u go- _ . . .. .. .. n u egış ırır er . .. 1 ·d · 
ledılırken olmuştur. yapılan muaye- rı sırada birdenbire çıkan alev Ahme· rülmüş ve keyfıyet M~l~~ ~ı' ı_ ~resın- Kızılay tarafından çevrilen ve Kerm esle ya~ılan. ~e bekler ser~si, _Aile 

CE ERi 
nede adamın kalb durmasından öldüğü din ve Kamilin gözlerini ve yüzünü den alakadar mercie bı ırı mıştır. k~zları tarafından klfısik danslar, Tak sim artıstlerının numaralarıle butun 
ve MevH\nekapıda oturan Mehmet ol- yakmıştır. Yaralılar Sağlık yurduna ya- - · ·----·--·-- eğlenceleri gösteren filim 

duğu anlaşılmıştır. tırılmış ve hiidise etrafında tahkıkata TA K V 1 2 _ A L Ç A K L 1 K (Fransızca sözlü) _ 

Bir zarfçl tevkif edildi başlanmıştır. -- şuBAT Oymyanlar: MiRiAM HOPKiNS-MERLE OBERON-JOEL Mc CREA 
Meşhur yankesici Vanlı Bekir Ye- Bozuk taksi kullananlar 

nicami civarında zarfçılık yaparken po- b k Rumt sene ı Ara1l>8t ;;:!ene Bir kiZ mektebinde entrika; Belediye daimi encümenince ozu 185.1 uu 

lis tarafından yakalanmış, Sultanah- 1 _ Ko·· tu·· bir dilin yaptiği teslrler; 
f d k 'f taksimetre veya fren kullanan arın da, 2 cı· K"nun r Kasım met sulh mahkemesi tara ın an tev ı a Resm sene 

ehliyetnamesiz şoförlük edenler gibi, 19 l\}37 86 edilmiştir. 
--.... ... ·~ 
!{adıköy SOreyynda ~ıo~,;~,.....,..~ılıiilll H' 

Halk Opareti ~ 
Bu akşam saat 21 de 

Zozo Dalmas•n 
iştirakile 
HALiME 

Yann nl<şam Aznkta 
ŞIRIN TEYZE 
Çarşanıbn Sarllyıla 

ESKI HAMAM ESKI TA 
Pek yakında SE- YEK 

tecziye edilmelerine karar verilmiştir. 
Şimdiye kadar bu suçu işley~n.lerden 
15 lira para cezası alınmakta ıdı. Ha1-
buki, mezkur cezanın şehir halkının 
emniyet ve selameti için kafi gelmedi-

b d 1- ı· . ')h ği görülerek, a ema ~ ıra yerıne -·> 
lira alınacaktır. 

Ayni zamanda bozuk taksimetre 
ve fren kullanmak suçu taaddi.1t eden 
şoförlerin ehliyetnameleri de istirdat 
edilecektir. 

SABAH ı 
~. D. 
1 48 
7 

PAZARTESI 
--

r~SAK Zilkade . 1 D. 19 2 06 
5 30 

lkiııdi Akşam Yntsı 

s. D . .. ":;. D. ;./D. 
9 ..ıa 1..! L 34 

Hi 07 17 B4 18 57 - -

Fiyatlara zam yoktur. Yerlerinizi evvelden aldırınız. 
Telefon : 41341 ~-;ı;:ı:~--=ııiiJSl...al~ 

Pek yalunda 

O K so e asında 
KAy FRANCiS ve RİCARDO KORTEZ 

4NCÜ AŞ~ 
filminde, bir kadın, kızını ku. uumak için 

ittiham olunuyor. 



• 

ı. 

r 
s 

SON POSTA Sayfa ı; 

-

• 
MEMLEKET HABERLERI 

Burdur - Antalya şosesi ve kaza 
yolları kardan kapandi 

~ntalyada " Bozkurt, heykeline kaide olarak kullanıl
ası kararlaşhrılan Hızırlık kalesinde tamirat başlıyor 

tıQozk 
Urt)) heykeline kaide olarak kullanılmuı karariattınlan Hızırbk kalesi 

"r ~~talya, (Hususi) - Şehrin imar dur yolları iizerinde yolcu ve posta 
t" OJesı ·· ' d k 1 l h fe d uzerın e i ça ışma ara araret- nakliyatını yoluna koymuştur. 
~U evam edilmektedir. Projede «Boz- Denizde de hrtınaların tesirile va
bt rtıı heykeline kaide olarak kullanıl- pur seyrüaeferleri intizamını kaybet
,, adsı kararlaştırılan Hızırlık denilen miştir. Limanda dalga kıran bulunma-
'er ek· k 1 d l d l 1 ·a e e yapılacak ufak tamira- ması, her sene olduğu gibi bu yı a 

a. Yakında başlanacaktır. tüccarın binlerce kilo emtiasını zarara 
()ld ~ale, çok eski devirlerden kalma sokmuştur. 
tn ~gu halde bugün metanetini el'an Halkevinin yeni bir mecmuası 
tı·~~ afuza etq1ektedir. Tarihin kaydet- Şehrimiz Halkevi tarafından mem-
gıne ·· 
~ f gore, Antalya kalesinin cenup leket kültürüne, ziraatine tarihine ar 
~a ında ve sahilde bulunan bu kale it olmak üzere Muarnmer Lutfinin ida
., .rdgamalılar tarafından murabba bir resi altında iki ayda bir intişar etmek 
Ka.ı e .. t'' O 
l .. us une yapılmıştır. sttarafı üs- üzere «Türk Akdenizıı isimli bir mec
uvan"d' 

~dild'~. ır. Romalılar tarafından inşa 
\ız ı~.ı de kaydedilmektedir. Bir F ran-

ı tnuverrihine göre bu kale Romalı
ar tarafınd 

fen · l an esliha deposu ve deniz 
erı oarak ı o·· b \llrihl Yapı mıştır. ıger azı 

~ l ere nazaran da eski bir mezardır. 
.,.,.~ .?ıı. Pamfilyada, Sicilyada, Nellada 
~orulen 1 'b' b il mezar ar gı ı, unun tepesin-
j.e taç Yoktur. Bu tacın müruru zaman-

Ytıldığı da zannedilmektedir. 
U l ~!G yılında Osmanlı topçu müfet
., t erınden biri bu kalede bir arastırma 
.-aprnıı.: k' k . 
tırh "~"' es ı avmlere ait bir çok 
Lh ' ok, kılıç, şövalyelere mahsus es
rtıa~:e harp levazımatı ile dolu bir 
tv ı en tn eydana çıkarmıştır. n ı yıl 
l Ve elde edilen bu silahlarm ne oldu-
u malum değildir. 

t\ Anta.lyada da kı~ ,iddetli 
t'b· 1emleketin her tarafında olduğu 
1:: 1 ~~.talya ve havalİsinde de bu yıl 
S ş. butun şiddetile baş göstermiştir. 
Ü oguklar el'an devam etmektedir. Bur
k Url. Antalya şosesi ve kaza yolları 

ar ard.an kapanmıştır. 

mua çıkarılması kararlaştırılmıştır. 
1882 de Antalya ve havalisinde tetkik
ler yapan Karl Graflanek Arnski ve 
arkadaşlarının yazdıkları «Pamfilya ve 
Pispirya)) eseri de Maarif Müdürü Ke
mal Kayanın tercümeslle mecmuada 
tefrika edilecektir. 

Adiiye terfileri 

Antalya ağır ceza reisi T emizöz'ün 
ve hukuk hakimi Raufun maaşları Ad
liye Vekaleti tarafından birer derece 
yükseltilm iştir . 

Dursunbeyde Adana 
feUiketzedeleri için musamera 

Dursunbey (Hususi) - Idrnanbir
liğinin Adana felaketzedeleri için ter
tip ettiği müsamere çok parlak olmuş· 
tur. 

lstiklal ve Hasbahçe piyesleri temsil 
edilmişti. Piyesler halkın coşkun al -
kışları arasında bitmiştir. Değerli genç
leri ve idare heyetini tebrik ~tlcriz. 

Çeşmede karaya oturan 
bir motör kurtarıldl 

b· Antalya~ın yüksek yerlerinde kar 
aır metreyi bulmaktadır. Şehirde de 
i eten !:>eş yıl içinde görülmıyen bir so
h~ ~uküm sürmektedir. Valimiz Sa- Çeşme (Hususi) - Limanımızın 
etıp Ürge kazaların vaziyetlerini tetkik iki mil açığırtda karaya otumn kömür 
~ 7ek Üzere teftişata çıkmış, kapalı yüklü Alıdülkerim rnotörii Cumhuri
.: ların açılmasını temin etmiş, bilhas- yet ve lstiklal balık matörleri tarafın -
la E:.Imalı kazasında fazlaca meşgul o- dan kurtarılmış ve ]imanımıza getiril
~lmalı - Antalya, Elmalı - Bur- miştir. 

- Hasan Bey geçen gün bir l\1ec· 
liste şuradan buradan konuşuyor-
duk_ 

... Doktor bir arkadaşım, şii re me
raklı olduğu için kendi karaladığı bir 
kaç mısraı kalktı okudu .• 

Urfada dilencilik 
yasak 

Bakıma muhtaç olanlar 
bir teşkilat tarafından 

iaşe ediliyor 

Urfa (Hususl) - Urfada dilencilik 
yasak edilmiştir. Bu kararda vali Atı -
fın, belediye zabıta müdürü Şemseddi
nin dahli olmuştur. Hakkı ile yardıma 
mühtaç olan kimsesizler Kubettin ca -

münde belediye ve harniyetli kimseler 
tarafından iaşe edilmektedir. Bu işle 
meşgul olmak Üzere bir hevet de seçil
miştir. Heyet reisliğine Urfa Müftisi 

Hasan Açanal getirilmiştir. Teşkilat 
genişletilecektir. 

Zonguldakta kömür yıkama fa b ri kalarından biri ve kömiir yığınlan 

Bı·ezilyada kömürlerimize 
rağbet gösterİ}~ or lar 

Alakadarlar kömürlerimizin diğerlerinden çok daha 
güzel ve daha ucuz olduğunu söyJüyorlar 

Bafra gençlerinin Zonguldak (Hususi) - Zongul-ı ayrılan bir şilep, yükünü boşaltacağı 
Çarşambada dak kömürleri Brezilyada takdir edil- yere gidebilmek için en az otuz gün-
Verdikleri müsameı·e miştir . .. Kömürlerimizin Brezilyadaki lük bir yol çiğnemektedir. Buna rağ-
B fr müstehlikleri, Türkiş sosyetesine yaz- men ve burnunun ucundaki kömürle-

a a (Huauai) - Hafta içinde 
Baf H dıkları bir mektupta, kömürlerimizi re t~rcihan Brezilyanın havu kömür-

ra alkevi Ar, Cösterı't ve Spor · d 1 · · 1 h' kullanmaktan aldıkları netice en mem- erıne muşteri o uşu üç mü ım avan-
kolları Çarşamba Halkevinı' zı'yaret et- B ·ı taJ'dan ı'le · 1 kt d' nun.iyetle bahsetmektedirler. rezı ya- rı ge me e ır. 
miştir. Bu münasebetle muhitte daima dab alıcılarımız, Zonguldak kömürle- Birin~isi, Brezilyadaki alıcıların da 
takdir uyandıran gençlik hareketlerinin . . k l't k I · 't'ıbarı'le çok yük- meQ'lnunıyetle teyit ettikleri gibi, kö-'dd rın•n a ı e ve a on ı .. . . 
cı en göğaümüzü sevinçle kabartan k k fd Id v bil- murlerımızin herhangi yabancı kömür-
bir yolda ilerlemekte olduğu görülmüş- s~ ıyme_t ve evsa a 

0 
ugunu lerden ileri bir kalite ve kuvvei haru 

tür. dırmektedırler. ı riyeye malik oluşudur. 
Z J?rezilyaya kömür ihracatı, husus Bundan baska Zonguldak k" .. 

iyaret veailesile Bafra gençliğinin . k h "b d 1 · ek- • omur 
Çarşamba Halkevi aalonunda verdiği takas yolıle ve a ve mu a e esı ş leri dış piyasa için ucuzdur. Ihracatı· 

linde yapılmaktadır. mızı arttırmak bakımınd h"k"' • 
müsamere güzel ve parlak olmuştur. 1 b' .. an u ume 
M Bu maksatla stanbulda ır mues- tin aldığı tedbirler arasında ihracat 1 üsamere, baRkan Zihninin kısa bir k 1 B .. B • ç 

"~" sese uru muştur. u rnuessese re- maden müesseselerine prim vermek, 
nutkundan sonra bı:ı-•lamıştır. Mitat k h k b b 

-r zilyadan a ve getirtme te ve una azı vergilerden muafiyet gibi göster· 
Doğunun verdiği konser beğenilmiştir. k d' 

mukabil kömür ihraç etme _te ır. . diği kolaylıklarla dış piyasaya sevkedi 
lstiklal piyesi ile Şer'iye Mahkemesi ve M t k 1 ) 1 ıhraç edıle 1 k" 1 1 b evcu mu ave e er e - en omür erimizin fiat arı, ya ancı 
Mahcuplar komedileri muvaffakıyetle cek olan miktar bittikten sonra, şirket rekabetiere karşı koyacak vaziyette-
temsil edilmiştir. Piyes ve komedilerin yeni mukavelelerle havza kömürlerine dir. 
temsilinde rol alan gençler bu rollerini bağlanacaktır. Üçüncü sebep ise, kömüderimizle 
muvaffakiyetic yapmı~lardır. Zonguldaktan kömür hamulesile takas yapılan Brezilya kahvesinin ye· 

Korgeneral Salih Uzunköprüde 

General Salih ve General Mazlum Uzunköprü kaymakamile bir arada 

Uzunköprü, (Hususi) - Uzun-ıte Parti erkanile. bütün zabitan ve da
köprülülerin fahri hemşerisi olan Kor ire şefleri hazır bulu~~uşlardır. Kor 
general Salih ve general Mazlum ma- general Ilçebaydan koy kalkınması 
iyetlerile beraber kazamıza teşrif et- hakkında izahat almışlardır. Gece geç 
mişlerdir. Gece Halkevinde şereflerine vakte kadar samimi bir hasbihal yapıl
(50) kişilik ziyafet verilmiştir. Ziyafet mıştır. 

... Memleket te daha nice doktorla
rın edebiyattan anladığını, esasen 
meslektaşlarında son zamanlarda gü 

· zel san'atlere karşı yeni bir heves be 
Jirdiğini söyledi. .. Doktorluk ve ede
biyat.. Sen ne dersin Hasan Bey? 

Hasan Bey - Onu bunu bilmem a
ma azizim, herhalde doktorlar bu he
vesten vazgeçsinler .. Canım onar kat 
lı apartımanlar bırakılır da iki üç kat 
lı kira evlerine dönülür mü? 

rinde çok ucuz oluşudur. 
Malumdur ki, geçen yıllar faz]~ i~· 

tihsa.l yüzünden kahveyi değerden çok 
fazla düşürmernek için Brezilyadaki 
kahve trüstleri binlerce ton kahveyi 
denize dökmüş ve gene binlere; ton 
kahve de katranla karıştırılarak Briket 
halinde kazanlarda rnahrukat yerıne 
kullanılmıştı. 

Sivas Ticaret Odası konferansları 
Sivas, (Hususi) - Şehrimiz Ti

caret ve Sanayi odası tüccarlara tica
ret esasları üzerinde faydalı konferans-
lar tertip etmeğe başlamıştır. Konfe· 

ransla.ı her hafta pazar günleri rnun· 
tazaman Avukat ve tüccar Ahmet Gö
ze tarafından idare edilmeğe başlanıl~ 
mıştır. 

Hadisetera 
Rarşasandaiii 
Elden ayaktan düşürmesin 

Köprünün Karaköy cihetindeki es 
ki köprü tahsildarı, yeni köprü cıga· 
racısı dükkanının önünde bağda~ 
kurmuş, oturmuş bir adam gelen g• 
çene: 

- Allah elden ayaktan düşürme· 
sin! 

Diyordu. Faal belediye zabıta me
murları adamı gördüler; yanına yak 
laştılar: 

- Dileniyor musun, dilenciliğin 
yasak olduğunu bilmiyor musun? 

Adam birdenbire irkildi. Ayağa 
kalktı. Karşısında duran rnemurlara; 

- Affedersiniz, dedi, ben dilenci 
değilim. 

- Ya, niye Allah elden ayaktan 
düşürmesin! diyorsun. 

- Kendim için söylcmiyorıırn ki 
benim elim de, ayağım da sağlam. 

-Niçin söylüyorsun? 
Köprünün son yağan karda çök • 

müş olan ayağını gösterdi: 1 

- Köprü için söylüyorum. A~·am 
kırılmış ta. 

İl\ISt."T ı 



8 Sayfa 

Sütün kıymeti- Temiz süt ve pis süt- Sütün içinde 
neler var?- Ahırlar nasıl olmalı?- Inek/er ve verem 

Yazan: Doktor lbrahlm Zatl 
-1-

SPOR 
Futbol oynamasını bilmiyorsanız 

Futbolün nasıl oynanacağını bari ben 
öğreteyim de öğreniniz 

, Bu sefer, o da dokunur. Top kaleye 
yaklaşır ... Bek dedikleri kibar kale bek 
çileri topu tutarlar: 

- Nasıl arzu edersiniz? Kaleye doğ 
ru bırakalım mı? Yoksa geri mi dön
sün? 

Süt meselesi bir millet için bir çocuk delerinden biridir. Kazein sütte mün - l Diğer tarafı bir düşünce alır .. 
bakımı işi olduğu gibi büyüklerde de hal olarak bulunur. Ve hararet tahtı -Acaba ne desek, top kaleye girsin 
gerek gündelik gıdamız ve gerekse bü tesirinde teressüb etmez. Anne sü - desek ayıp mı olur? 
tün hastalıklar esnasında en evvel mü- tünde kazein madeni hamızat müva - Aralarından kaba yaradılışta biri 
racaat edeceğımiz biricik gıda olması cehesinde çok ince zerrat halinde te- şöyle bir fikir ortaya sürer: 
itibarile tamamile bir cemiyet, bir ressüb eder. Halbuki inek sütünde iş -Mademki maç yapıyoruz, gol yap 
memleket meselesidir. böyle değildir.. Bunun ehemmiyeti mak ta hakkıınızdır. 

Fevkalade surette tağşişe müsaid o- çoktur. Anne sütünün çocukların mi- Bu bir kişiye mukabil, on ağızdan bir 
lan bu mfıyi aynı zamanda pek çok desinde son derece güzel ve kolaylık- den şöyle bir ses çıkar: 
mikropların da kültür yani neşvü - la hazmolunmasının en e~slı sebebi - Sus ayıp ediyorsun .. 
nemasma müsaiddir. Bu itibar He gida budur. - Peki ne yapalım?. 
kıymeti noktai nazarından o kad:ır Sütte bunlardan maada süt şekeri - Ben bu işi hallederim. 
güzel olan bu madde dikkatsizlik, bi - vardır ki bu da sütte tamamen erimiş Oyunculardan biri iki adım ilerler: 
Ierek, bi1miyerek yapılan kastler do - bir halde bulunur. - Müsaade ederseniz bendeniz gö 
layısile adeta öldürücü bir mayi ha - Madeni emlah: Sütün terkibinde klor rüşeyim. 
line de gelebilir. Bunun jçin süt me- sodyom, potasyom ve bilhassa kalsyum Nazik bir futbolcU tipi , - Buyurunuz. 
selesi, esaslı bir surette mütalea ve tet- ve fosfatlar vardır ki bunları~ çoğu a- Futbol, yirmi iki kişi arasında oyna- - Karşırnızda bi~~le oynay~ bay-
kik edilmelidir. deta uzvi bir madde gibi kabili temes- nan bir oyundur. On bir kişi bir tarafa lar! Nasıl emredersınız. ~u ~lenıze. ya 

Sütün terkibi ve kuvvei gıdaiyesi: sül haldedirler. Sütün içindeki tere - geçer on bir kişi öbür tarafa .. Futbol ,kınlaşmı.ş olan topu gen mı çekelım, 
Kandan kendisine Uızım gelen ipti- ya{{, gayet küçük kürecikler şeklinde topla' oynanır. Top, meşindir. yoksa (g~rçi b~ fazla bir küstahlıksa 

dai maddeleri alan ve hususi bir ifraz sübye halindedir. Yağlardan kadın sü- Topu evvla ortaya getirirler. Her iki .da) .~alenıze mı atalım? 
yapan meme guddelerini düşününüz.. tünde pek çok rnikdarda Olein deni - tarafta oynayan on bir kişi kar§ılıklı Dıger tara~er d.e buna .nezaket-

Bayanlara 

Kıymetli 

Tavsiyeler 

Bayanlar, sizi korumayı, size fay~ 
olmayı kelndisi için bir vazüe add~ 
mizah muharririmiz bu haftadan ıtı 
ren muntazaman size hayat! bazı bill 

,ler öğretecektir. Bunlardan birincisiJII 
~ağıya yazıyor, ve resimle yukarıdf 
gösteriyoruz. 

Kocalarınızdan herhangi birşey, m' 
se1a bir manto, bir rop, veyahut bir t11' 
valet eşyası istediğiniz ve kocanızın b
,isteğinize: 

Bu guddelerin ifraz ettiği süt dedi~i- Jen madde vardır, halbuki inek sütün- sıraya dizilirler. )e cev~p verırler ve nihayet bı.r .buçuk 
miz maddenin terkib itibarile mü him de bu çok azdır. . Lüfer denilen, fakat hakikatte balık .saat s __ ure .. n oyun so. nunda her. iki. ta. ra- ~ 

1 iki t 1 Cevabını verdiği zaman, derhal me.~~ bir kısmı sudur. Dığer kısımları ise bıı Sütiin gıda kıymeti: Sütün içinde olmayıp insan olan bir kişi ortaya çı- fın husn~ niye~en ve a~_:ııa.rı e a- ı 

-Olmaz! 

mayiin içinde namütenahi denecek kazein yani albominli madde tereya- kar ve nazikane bir surette .. düdüğü- raftan bıri maglQ.p ve dıgerı galip ad- dilinizi elinize alır ve resimde göster 
derecede gayet küçük süt kürecikl!:'ri ğı süt şekeri ile mevcud mad~ni cm _ ,nü: dedilir. Maç sonunda yirmi iki kişi de diği §ekilde ağlarsınız .. Bu suretle h,. 
ve ondan da küçük bir takım ~ratolfıs- lah v su ile beraber heyeti mecmua- _ Düt lüfer denilen ve balık olma!ıp insan o- reket ettiğiniz takdirde muvaffak oltı 

B .. k" 'k e J k' · · destini b ettıkten sonra Yonlardan ibarettir. u sut urecı - sı her manası'le tam bı'r gıda teşkı'l e - Diye öttürür. Bu düdük sesini işiten an ışının u. s .. d .. · ı b'l' -• 
d tl k t cağınızdan yuz e yuz emın o a ı ır~ lerin terkibi esasen yağdır, yani tc - der. Sütün bu mükemmeliyeti hiç bir yirmi iki kişi birden derlenip toparla- .k?.l~?la stadyom denılen os u eza-

rey~L Kü~k grn~~zy~lMm e~s gı~ilekzy~edil~~.Birln~n a~ n~a~B~tuaftab~unanonb~~~ h.~u=ru~m=e~y~dma•n•ın••dm~~ç=ı~~~~cr=·~~~~~~~·=·~~~~~~~~~~~~~~ 
terkibi de fosfatlardır. Foc;fallar yani larca sütle veyahud onun müşteka - ):>ir ağızdan, diğer tarafta bulunan on • 
kemiklcrimiz, dişlerimiz ve beyin !:İ· tından olan yoğurt vesaire ile başka bir kişiye: 
nirlerimizin mühim bir k1'imını teşkil hiç bir maddeye ihtiyacı olmadan pek- -Siz buyurun! 
eden maden.. ala yaşıyabilir. Halbuki bir insan sa- . Derler. Diğer taraftaidier de ayni de 

Sütüıı evsafı: İyi bir sülün rengi be- dece ne et ile, ne yumurta ile, ne de recede nazik insanlardırlar .. Onlar da 
yaz, hafifce kreme mütemayi dir. ~~o,şJ yalnız ekmekle veyahud sebze ile ge- ayni tarzda mukabele ederler: 
bir kokt.isu vardır. Fakat bu ko'ku su~- çinemez ve beslenemez. Bundan maa- - Siz buyurun! 
atle değişir. Lezz:ti ~afifce ta~lıdır., da sütün terkibindeki maddeler bar - Ve: 
galeyan derecesi yuz bır derecedır. A- . saklarımız tarafından son derece ko -

1 
- Siz buyurun! 

teşte kabarma derecesi ancak seksen lavlıkla mas ve bazınolunur ve alınan - Siz buyurun! 
derecededir. m'ikdarın hemen hepsi kana karışır. lardan sonra nihayet bir k1ş1 topa 
Kabarına derecesini galeyan dere - Halbuki bu hususiyet hiç bir gıdr.ya yaklaşır, ve topa: 

cesinden ayırmalıdır. Bunun ehem - nasib değildir ... Bilhassa barsakları bo- - Affedersiniz; size ayağımla vurur 
miyetini birazdan söyliyeceğim. Süt zuk olanlar için en iyi tedavi vasıtası sam, sizi rencide eder miyim? diye sor 
nakıs 5 7 derecese tamamen sülb ha - süt perhizidir. duldan sonra ayağiyle hafifçe dokunur. 
line gelir. Yani sert toz halinde top - Süt barsaklarımızı temizler. Yani Bu sefer de karşı taraftan bir ki§i: 
lanır. Sütün terkibinde en mühim ola- fenni temizler demek istiyorum. Beş - Teşekkür ederim, sıra bende ise, 
rak kazein denilen madde vardır ki gün müddetle yalnız süt perhizi ya - bendeniz ayağırnın ucuyla vurayırn? 
sütün en esaslı unsurlarından biridir. panların pisliklerinde, nonnal yaşı - -Hay hay, buyurunz. 
Albomin yani et ve yumurta sınıfına yanların bir ~ntimetre mik'abında - Teş;~kür e~e.!im. • 
mensuptur. Ve sütün en mugaddi rnad- (Devamı 12 inci sayfada) 

21 yaşında bir 
Genç hi, lisenin 
9 uncu sınıfında ... 
Şehremininde Mevlevihanekapı -

sında oturan A. K. isminde bir deli
kanlıdan uzun bir mektup aldım. 
Sonu: 

- Aman doktor, derdime bir ça
re! Mısraı ile bitiyor. 

Mektubun baş tarafını aynen .si
ze de okutacağım, diyor ki: 

- Bundan bir buçuk iki ay evvel 
fevkalade güzel bir kızla tanıştm1. 

Fakat bakın ne diyorum, kelıme
nin bütün manasile güzel.. 
Anlıyamadığım bir şey varsa. ben 

bir talebeyim. Hem de nasıl talebe 
biliyor musunuz? 

21 yaşındayım. Buna rağmen li
senin dokuzuncu sınıfında bulunu
yorum. Yaşıt tanıdıklarımdaı-ı blr 
kısmı geçen yıl Harbiyeden zabit 
çıktılar. bir kısmı da bu yıl Hukuku 
bitirecek! er .. 

Mademki size bu kadar açıldım, 
dahasını da anlatayım. E\·dcn aldı-

ğım para sigaramla ufak tefek iht!· 
Jacıma ancak kafi geliyor. Ara sı
ra toplu para elime geçiyorsa da 
gelmesi ile, güneş görmüş kar gibi 
erimesi bir oluyor. 

2 1 yaşında bir insan anasının üs
tünden yükü kalkmış demektir, ha!
buki benim çağda bir gencin şimdi
ye kadar hayata atılmış olmac;ı hi-
7.ımdı. Geçen sene anacığıma yalvn 
np bir palto yaptırtmışum. Ne ) a · 
zık ki yenHiP'ine dayamadan kah -
venin birinde hak ile yekc;an ol -
du.» 

* Ara sıra ehir genç kızı seviyorum, 
vakıa mektebimi henüz b;tirme -
dim, fakat bitirince evleneceqimıoı 

şeklinde mektuplar alırım.. Mekte· 
bini bitirmiyen bir gencin her ~ey
dE>n evvel kitabları ile meşgul ol -
ması lüzumunu söylerim. 

İşte size bir mektup ki, helki lati
fe olarak yazılmıştır, fakat bir çolt 
nhvalde hakikatin tam kendisi oıq

bilir. Bu mektubun alt tarafını nak
le li.izum görmiyorum. 

TEYZE 

Kar 
Kar yağdı gördiim. 
Ör düm. 
Bir fütürist §air misali; 
1\laziyi hali .. 
Bir avuç pamuk ipliğiyle. 
Dile benden 
Hemen 
Dedim ve yaz.dım .. 
Ne yazdım?. 
Şey yazdım, şey .• 
ll ey, 
Beni bihniyenlcr 
Birer birer, 
Düşen kar tanelerini 
Sıcağmı serinini .. 
Yere 
Birdenbire 

* Baktım olmuşum ben de 
llemen de 
Usta fütiirist şairden usta 

If u, 
İnan yahu .. 
Knr 
Var 
Yağar. 

Var mı üç R 

* 

Satıriann sonunda bre 
Oldu he~ey tamam 
Kar c;iirimi sonraw 
Yazdım iste 
İşte işte iŞte .. 

/ 

• • 

Kendi kendine 1000000 kelime lle 

Bebek Dili Dersi 

1 - Bebbek: çocuk. 2 - Cici: oyun cak, 3 - Aba: abla. 4 - Mama: süt. 
5 - Psipsi: Kedi, 6 - Abbı : ağabey. 7 - Çıkçık, düt; tren. 8 - Kaka: seV'" 
mediği ablası. 9- Dada: hizmetçi, 10 -E. E.: Kucaktaki bebek. 11 - Minna 
cık: çocuğun oynadığı taş bebek. 12 - Dahdah: at. 13- Pişpişpiş: yatak. 14-
Dah oyası: köşe. 15 -Çocuk apartımanda oturduğu için evin adını öğ Pieme 
miştir. 16- Cici kol: sağ kol. (sol kol ve sol ele kaka kol, kaka el der,"'r). 



t. 

~Şubat SON POSTA 

" Son P--t... t f ·k vo .... , n1n e ra as1 : 3 

hit~ 
(Ertuğru karışan aşk macerası) 

ı' azan : A. R .. 

e ve başörtüsü Suadın 
müh·m birtahavvül yapmıştı 

D ""nkü lı ısnun}ıii/ii.r;PSl: Mustllfa efenciiyi karşılamıya çıkar· -Bu ne dayı .. a .. anladım .. anla • 
ken: dım.. fotoğraf makinesi ... 12 ynşındn herke"le ahoap hir kız 

Çocuğu olan suadden annesi şikayet - Ayol.. bu kız, sahi çocuk .. ço - - Hadi bakalım .. o da senin. 
ediyor. Onun evde oturmayıp B n·uk cuk amma .. boyu bosu adamı aldatı - Hacer hanım, az kalsın korkudan 
•dayı dort donmeslni, cr~~:ck gıbi !dur yor ... Ne çareL Adete, şeriate uymak düşüp bayılacaktı. Çünkü Suad; avazı 
ve oturdant anlamıyarak. başanlık et- lazım. çıktığı kadar bir çığlık kopardıktan son· 

Deniz ve denizcilik: 

Büyük harp 
de izc.lik e 

Sayfa 7 

• • • 

Cumhuriyet devrinde donanma 
Mevcutlara ilave olarak yeni sipariş edilen gemilerle, 

Yavuz başta olmak üzere, donanmamız tam 
bir kül teşkil etmektedir 
"Jızenı MUtek•lt bir deniz zabiU 

nıesını ~enmıyor. H:ı.lbukl bır bahri- Diye mırıldanmıştı. ra; dayısının boynuna atılmıştı. 
Ye yüzbaşısı olan babası bu f.kirde de- Merdivenleri, ikişer üçer atlıyan - Dayıcığım .. dayıcığım .. ah benim · 
ğU, kızının yaramazlığınJan hoşlanı- Suad, kapıya koşmuş .. Mustafa efen· cici daycığım. 
Yor. 'd inin boynuna atılmıştı. Mustafa efen· Diye bağırmağa .. dayısına karşı bes-

KuçUk ve hD4:ı.rı kız da i mn iyilik . . . 1 d. v • 1 
..,.,P ı·~u bl b 1 k d dınin uzun ve sıyah kaplı bahrıye kılıcı e ıgı eze i sevgiyi çılgın buselerle gös-
J" ar... •. yar r ı eıyı. yar ım e- . . · b 1 
derek balık tutar, Abdullah çavuşla be- hacaklarına dolaşmıştı. Az kalsın, ıkı- termıye aş amıştı. 
rtıher gezer, tozar, boru çalmayı o~re- si birden yere yuvarlanacaktı. * 
nır, b:ı.b:ı. ne İngilizce konu~ur. - Kızım, dur .. yavaş .. elimdekileri Yeldirme b .. .. .. B 1 

- k ı. • ve aşortusu... un ar, 
Snad 13 une geldi~ gun ;ı.nnesl ültl-

1 

ıraca.- sın. . Suadın hayatında oldukca mü him bir 
nıatomu verdi: - Ah dayıcığım .. başıma gelenlerı tahavvül h I . . . F' k 

1 usu e getırmıştı a at o -
- .Artık bundan sonra sok.-ık yok. bilsen .. eğe-r bu akşam sen gelmesey • nun ta kın . .. .. · 

Yaşın on uç oldu Erkekıcn k:ıçal'ak- d' b . I k . ş ruhu, bır turlu kayıt altına 
· ın, en yarın sıze ge ece tım. · · · M h 1 d 

sın. Laz Şab:ınln, Abdullah çavuşıo. H l Id "> gırememıştı. a aile çocuk arın an; 
curüşınlyeceksin!. - a~o a .. ne 0 u.· Abdullah çavuşa ve balıkcı Laz Şabana 

De - Benı kaçırıyorlar. kadar esk· d A • 1 ·ı IAk dl. Çocuk n(tladı. çırpındl. Araya K . • ı ost ve aşına an e a a nsı· 
babası girdi. Fnkat kadın: - açırıyorlar mı? .. Kım ~açırıyor) nı kesememişti. 

- Eğer karışırsan başımı örter g!:ie- - ANn nem. k ?" Her gün annesine karşı türlü baha-
rlm. Sonra ne hallniz varsa ı;örim!. - ereye açırıyor ·· 1 b 1 

- Erkekt k ne er u uyor; şöylece etrafı dolaşı -
Diye isyan etti. - Karı en açırıyollrah. b k tık )'ordu. Lakin artık eskisi gibi her ta -

l-f} . Ef ~ rır, a .. maaş , a .. ar l f . . k M k 
11 ı mı endi, ileri gidemedi. Hacer bo'-• un bana y ki t ra a gırıp çı amıyordu... e tebin 
ı-ıa b .; a aş ı. 1 l k b 
1_ nımı, sinir buhranlan içinde ıra - H h d .. k ı Jorazan ovuşuna, üyük mermer taş-ttar k k acer anım a soze ·arıştı. l v h k 
k ~ yu an kata çıktı. Annesinin Am v b :. ıgına asret çe iyordu. Bu mermer 

a.t 1 kararını kızına bildirdi. Ve niha- - andakga ey .. yuz verme şu ar· taşlıktakibüyük gemi modeli gözünde 
''et .. sıza .. şımar ı ca ı:ımarıyor. .. .. d • ., · . tutuyor u. 

, Resierne Ayşe; Mustafa cfendınin Sah"l . •v• 
-Suat!.. Artık bu kararı kabul et- ki d k. k lA "kt· . l . ı e mdıoı zaman, boy. nunu bü -m k 1" i'ya arın a ·ı, enarı aı;tı ı potın erı k r. 

in e de cı:ım ... 
1
Hadi bakalım. Aşağıya çekti, orada duran mercan terlikleri ö- 1 erek, uzun uzun talim gemisine ba • 

Dedi. nnen e barış. nÜ.':'le çevirdi. kıyor, güvertede gezinen beyaz elbise-
Su h Mustafa efendi: li neferleri gördükce, ağzı sulanıyor -

1_ at, abasını çok severdi. Simdiye y h · b . d 
atadar onu h. b' .. . .. h l f - oooo, emşıre.. enım kızıma u . 

n ıç ır aozune mu a e et d H 1 b" . B b · d" k k k k k' \'e it t • ı·k .. . . 1 arsız erne... e e ır az daha gecsın.. a ası, fl.m ı ona uca u ca ı -
aa sızı gostermemı~tı Fakat bu b k h • b d A · d k f k •efe . . T • • a o .. ne anım, ne kadın olacak. ta taşıyor u. nnesı e, artı u a 

r, mat ettı: ·· -· . ·· 
_Dün ada ha Üyle degıl mı, Suad? .. Al şu paketler: .. tefek ev işlerine alıştırmıya çalışıyor -
Di e c Y r.ışm~m,-~aba... . . yavaş .. kırılacak şeyler var. du ... Fakat S~ad, tali".' borusunu du

hird y b' evap verdı~ ~un~u: ann~sının Dedi ... Paketleri, Suade verdi. Kı- yar duymaz, kıtapiarı bır tarafa atıyor; 
_ ~n ıre onun hurrıyetını tahdıt et- fıcını ~ıkarıp kapının arkas•ndnki port- ı işi gücü bırakıyor; üst kata. koşuyor • 
•uesı fena ,_ Id - - . . . • ı 

' na e gucune gıtmı,tı. m antoya asarken, Hilmi efendı dt> gel- 1 <ı u. 

* di: ı Buradan mektebin talimhanesi gö -
In ili .. _... _ - Işi~ i~. var, ~ .. usta fa bev !.. Daha riin~yordu. Suad, bura?a talime .çıkan 

lılı~ ı g··-zlerd:n, sukun:t ~e sogu~ka~- kapı_nın onunde şıkayetler başladı. Me- taleoeyi görünce, kendınden geçıyor -
z" g ogrenmış olan Hılmı Efendı, so·l ğer bugün evde cenk olmuş .. kan, göv- 1 du. 
u Uzatmıyarak •~mya indi Bir ta - d .; ··r ·· ·· . d ,_ ·ı · · r f --v-o· · ey~ go urmuş. · · Suadın sesı se ası, a.esı ınce annesı 
a t~n. kansı Hacer Hanım ın; diğer Diye gülüm~edi. 1 • d . ' 

taraft d ,_ S ses t>nıyor u. 
an a ~ızı uadın, sinirlerin=n Hep beraber, alt kattaki odaya oir _ S d 

Yatı~rn ,_-ki' k . S d h C'> - ua ı.. asım oe ıyece tı. mişlerdi ... Şimdi ua . er ~t-v i unut-l 
Hacer Hanım; altkattaki oda d<\, 1 muş .. aldı, fikri; elindeki paketierin i- - · · · · · · · · • 

Büyük harp gemileri nden bir kaçı bir arada 
cBir kaç gün önce Avrupa yıllık! takviye edildi. Ve deniz harbini kay • 
eve mecmualarında hükumetimi • bettik. Vakıa biz de deniz harbini bir 
czin yeni harp gemileri ısmarla • h~roz dövüşü. sanac~k ka~ar acemi 
cmış olduğuna dair bir haber çık- ldık;. ~aamafıh bu bıze,_ eskı ile yeni 
ctığmı yazm~tık. Bu münasebetle gerr:ınm ne demek oldugunu bilfiil öğ- • 
cmütekait bir deniz zabitimiz bu# rettı. Ismarlıyanlar da bunu anlamış • 
cgünün deniz silahları hakkında lar mıdır bilmem? 
cbir makale yazdı, aşağıda okuyu· Cumhuriyet devrinde ise bir takım 
ccularımıza takdim ediyoruz.• yeni gemiler daha sipari!l edildiğini öğ-

Hamit devrinin en temiz ve en di • reniyoruz. Bir çok tecrübeler ve iddia 
rayetli amirallarından idarei mahsusa ve müdafaalardan sonra gene büyük 
meclis reisi Mehmet Raşit (Paşa) bir deniz devletlerinin tezgdha (3S,OOO) 
gün rnabeyne çağırılarak donanmanın tonluk dritnotlar koymasına bakılırsa 
ne suretle takviye edilmesi lazım gel - hala büyük harp gemisinin deniz kuv· 
diğine dair kendisinden bir rapor is • veti olarak en başta geldiği görülüyor. 
tenir. Merhum, bugün bile az bir tadi· Ancak bu esas elemanı denizaltı ge • 
latla tatbik edilebilecek olan mükern - milerinin şerrinden kurtarmak ıçın 
mel bir layiha yazıp mabeyne takdim muhriplere lüzum olduğu zaten bilin -
eder. Kendisi bazı öteki arniraHar gibi diği gibi cihan harbi bunu bir kat daha 
mabeyinde kimseye mensup olmadığı meydana çıkardı. Mesela Ab'>ukir, 
icin evvelce padişahın reyinin ne mer· Cressy ve Hogue ismindeki üç kruva· 
kezde olduğunu öğrenmeğe lüzum gör· zörün bir anda U 9 Alman denizaltısı 
mcz. Ve başta büyük zırhlılar olmak tarafından hatırılmasına ve gerek Ça -
üzere zamanın icabına ve memleketin nakkalede ve gerekse diğer denizlerde
ihtiyacına en uygun bir donanma in • adedi düzüneyi geçen harp gemileri • 
şaatı programı yapar. Halbuki padişah nin ve (5000) den fazla tüccar gemisi
evvelce Hamidiye ile Mecidiyeyi ıs · nin gene bu sinsi silaha kurban gitmiş 
marlamayı tasarlamış. Uyihayı takdi- olmasına baklhrsa Yavuzu korumak 
me memur olan başmabeyinci padişa- için mevcuda ilave olarak dört muhrip 
hın yanından çıkıp gelmiş ve paşaya sipariş edilmesi ve kendi denizaltla • 
biraz sert ve manalı bir surette baka - nmııın zorlu düşmanı olarak düşman 
rak layihayı geri vermiş, ve: muhriplerini kovalarnak için de iki 

cSevketmeap efendimiz iki muhafa· kruvazör yaptırılmasını bir eski deniz 
zalı kruvazör siparişini ferman buyur- zabiti olarak alkışlamamak nankörlük 
muşlardır• diyerek paşanın bir kaç ge- olur. 
ce uvkusunu kaçırmıştı. Sipariş edilen gemilerin cümlesini ı>e 1 - Suaaaat .. 

ncerenin önüne başına bir çatkı çat- çinde idi. 
ınış, oturuyor; öfkeli öfkeli söyleni • - · Dayıl.. Açayım mı, bunları? .. 

istibdat devrinde donanma böyle bir anda şanh Türk bayrağı altında 
_ Sua.d, huuu r... takviye edilirdi. meşrutiyette ise hangi görmek arzu eder ve her halde hepsin· 
Suad, ancak kendine gelebiliyor .. 2 kia hizmet edilerek Barbaros ve Tur· den evvel iki kruvazörün yaptırılma • Yordu : - Kızım! .. Patiadın mı? .. Ne olu • 1 

. Sokakta, zıpzıp oynıyan çocukların, 
Rtirültülü sesleri geliyordu. · Üstkat pen
ceresinden, Suadın çocuklarla konuş -
tu ğu işitiliyordu: 

yorsun ? .. 

- ........ . 

1 f!udu sipariş ettiklerine hala akıl er - sını gönülden isterim. 
du. 

- Sana ne, anne.. ben, dayıma ' 
-Ne var, anner .. 

söylüyorum. _ Kız, acı acı bir şey kokuyor. 0-
- Hemşire!.. Bırak Allahas:kınıı. bak 

b" -:_- Ula n Ömer 1.. Versene çocuğun 
ılyalarını.. zavallıyı ne ağlatıp duru

Yorsun? 

T caktak i etin suyuna tın mı? .. 
Çocugvun neş'esini kırma. d 

- Ben yukar ayım, anne. 
- Zaten, hep siz sebeb oluyorsu _ .. Lt h k 1 · 

w • O zaman nacer anım, ıyamet erı 
nuz, agabey .. hep sız şımartıyorsunuz k 

B .. I b" b" . k k · oparıvor: 
S bı be ı u soz er ır ırıne arışır en Su ad j - hi 1 d tl - uat a a.. n on arı yuttum. . ... V • _ Eyva ar o sun, a os . ar .. et, ça-

- Nasıl yuttun. Ben buradan görü- paketı açtı. Ay~ı ~yrı kkagıtlar içine sa- tır çatır yandı ... Kız, yukarda, ne halt 
Yorum c_ • k f . :d .k.lıılmış olan şey erı çı arırken, söylen· ' Eg· er sen adam olursan . ..:ren ın cam a a, çızg. en ı ı . b I d . arıyorsun,... ' 
Parrnak «eride idi. Ver Hakkının bilya- mıye aş a ı. sokaktaki köpekler de adam olur. 
larını. Ağiatma çocuğu. Aşağı iner - - Al gözüm, seyir edelim .. gayetle Diye, bar bar bağırıyordu. 
•ern, valiahi yuYanı yaparım. zarif bir resim çerçevesi. S d bilhassa. matrak talimini pek 

}·1'1 -Onu, babana ver kızım. ua ' 
. ı mi efendi, kızının bu hakimane ok seviyordu. Bu talim başlar başla -

enıırlerini işittikce gülümsiyordu. - Buyurun, baba efendi .. bizim da- ç 
0 

da babaamın ucu topuzlu has-
Birdenbire Suadın, çılgın hir haykı- yı beyin hediyesi. :~~nu dibinden kavrıyor. Od:mın or-

rışla merdiven başına koştuğu duyul - - Canım ne zahmeti.. tasında duruyor. Uzaktan işitilen ku • 
rnuııtu S d Mustafa bey, mukabele etti.· '-v • ua : manda sesine uyaraa.: 

- Kız, Ayşe .. koş, aç kapıyı .. da- - Efendim .. bizim geminin mara n- _ Bir .. iki .. üç .. dört .•• 
Yırn ı· 0 - h d gozu yapmış da. 1 l ~ ge ıyor. ayıcıgım .. a ayıcı - Diye, bastonun topuz u ucunu, ıa-

&ıın... - Bravo 1.. Hakikaten çok şık, çok va da sa vuruyordu. Bir gün, bu topuz 
Diye bağırıyor; sür'atle merdiven· zarif .. bu kadar sert ağacı, bu derece ortadaki asma lfımbaya isabet etmiş; 

le · ·· · d maharetle oymak. · b" J rı ınıyor u. koca lanıba şi~ı, m parça o muştu. 
Suad, orta katta durmuştu. Şimdi, - Bu ne da yı .. ha .. bu ne da yı?.. Şangırtıyı işiten Hacer h~ nı m, m er· 

babasına sesleniyordu. - O, Avrupadan yeni gelmiş bir i- diven başımı. koşmuş; acı bır feryadla 
- Baba .. baba... dare lambası .. onu da annene ver. sormuştu: 
- Ne o luzım'?.. - A .. ağabey, niye zahmet ettin? -Ne oldu, Suad? ..• 
- Dayımdan da kaçacak mıyım).. - Canım, zahmeti ne olacak... -Asma lambanın şişesi kırıldı, an-

- Hayır, k1zım. Dayıdan kaçılmaz. Dün, Beyoğluna çıkmış1ım. Bonmar· ne. 
Hilmi efendi, sükunetle cevab ve • ~eye uğradım. Bunlar göztime çarptı . - Kız, asma lambanın şişesi nasıl 

rirken, Hacer hanım kendisini tuta • Pek hoşuma gitti. Iki tane aldım. Biri· kırılır? •• 
tna.mış; gülmiye başlamıştı. Kardeşi ni eve .• birini de aize. , · (Arkası var) 

dircmedim. Donanma Giiya bu suretle (Devamı 15 inci sayfada) 

ı~r~~~~~~~~~ 

Okugucularımızın 
Sorgularına 
Cevap/arım 
Okuyuculanmızdan Arif'e: 
1 - Çöp ve tenvirat paralarını 

mal sahibieri vermek mecburiyetin· 
dedir. Ev sahibi vermediği takdirde 
alakadar memur kirayı haczedebilir. 
Fakat miicir ile müstecir arasında • 
kı mukaveleye başka bir madde koy
mak da mümkündür. 2 - Bir gayri
menkul ancak bir sene müddctle 
kapalı kaldığı takdirde belediye re
simleri alınmaz. 

* Sirkccide Turan Akbaşoğlu'na: 
- Muhalefet hava dolayısite va • 

zife göremiyen arazi tahrir heyet'e· 
rinden yalnız başkanlara çalıştık · 
lan günler gibi ücretlerinin tam ve· 
rilmesi için Maliye Vekaletinde bir 

ı 
karar verilmek üzere olduğu do~rıı 

1 
dur. Reis tayin ile aza da intihab.R 
vazife gördüğü bittabi istisnalar, ol-

maları lazımdır. 

* Balıkesir Şehir Sineması opera • 
törü Niyazi Çetin Yalçın'a: 

- Bu memur hakkındaki .)ikaye· 
tinizi P. T. T. Umum Müdüriüğün~ 
bildiriniz ve vaziyeHen bizi de ha· 
herdar ettiğinizi ihh·e ediniz. 

* Emirganda F. Köksoy'a: 
- İstanbulda telgraf mektebi yok 

tur. Alınan memurlar staj gördü'~ · 
ten sonra tayin edilirler. 

* Bcsiktasta Ilason Vural'ıı: 
- Me\·zuu bahsettiğiniz romaN1a 

f!Ö7ünüze çarpan sey hakikattir. O 
devı : de maden işletilirdi. 

* YP<-uf Kövnı~n'e ve l{a tnmonu· 
da Tahsin Başağa: 

- Yazınızı güzel bu1duk. Anc:ık 
Antakya 'e lskende un mı>selesi 
Z"fC'rlTY"i71c nP•ic-e'end"i'<i ıçin ne ri· 
ni lüzum haricinde addederck c;nk • 
la dık. 



S Sayfa 

Sokak elbisesi 

\ 

Öğleden sonra elbisesi. Siyah yünlü· 
dendir. Omuzlardan eteğe kadar plise 
yapılmıştır. ' 

Örgü kolyeler 

Boncuk ve metal kolyelerden sonra 
şimdi daha orijinal, daha elverişli bir 
ti.ırlüsü başladı: Örgü kolyeler. Bun • 
ları tamamile arzunuza uydurmak da • 
ha kolay ve mümkündür. Bunun için 
öteki ko.yelcrden çok hoşa giaebilir • 
ler. Bu kolyeleri yünden, ipekten, ko· 
tonperleden ve ilh... istediğiniz her 
hangi cins bir tireden yapabilirsiniz. 
Örgüleri hemen daima kroşe ile sık 
,iğnedir, bu örgüden örülmüş bir kaç 
yuvarlak, yahut bir kaç motifle bir 
veya iki sıra kordon ... İşte bütün kol
fe bundan ibarettir. 

Koyduğumuz modeller bunlarm en 
güzellerindendir. Biri siyah, kırmızı ve 
altın rengi ipeklerden yapılmııı motif· 

lerle, altın rengi bir kordon. 
Diğeri: Yeşil - beyaz kotonperleden 

örülmüştür. Bej rengi bir elbise ile la· 
clvert, yahut kırmızı bir örgü kolye 
pek iyi gider. Siyah, lacivert, k1rmızı 
tuvaletlerin üzerinde beyaz kolye ya
raşır. 

Bütün parçalarr biribırine dikiniz. 

SON POSTA 

I ___ Ya_· n_B_lu_z _ _.ll Ev elbisesi 
Kendiniz 
örebilirsiniz 

40·42 bedenler için nasıl örüleceği • 
ni yazıyoruz. 

Arka - Sol taraf. 48 tane ile baş • 
layınız. ( 1 O) sıra bir ters • bir yüz I as· 
tik örünüz. Sonra düz örgüye ba~la • 
yınız. Ortaya gelecek tarafta üç ilmi· 
ği daima ters • yüz örgü örünüz. Bu • 
raya düğmeler dikilecektir. 

Kol tarafını her (ı O) 1nrada ( 1) il . 
mik arttırınız. Boyu (25) santim olun
ca kol yerini açmız. Sonra dümdüz ör
mekte devam ediniz. ( 39) uncu santi • 
metrede her defa ( 4) tane keserek beş 
kesmede omuzu kapayınız. Sağ taraf ta 
bunun aynidir. Yalnız ( 12) tane ilik 
açmayı unutmayınız. 

Ön - İki parçadır. Birinci kısım: 
(94) ilmikle başlayınız. (ı O) sıra las
tikten sonra düz örgü başlar. Yanlar • 
dan itibaren her sırada (24) üncü il · 
mikte iki taneyi bir arada örünüz. Ar· 
ka arkaya (ı O) kere. İki yanlarda da 
her sırada birer tane arttınnız. ( 1 2) 
sant'imetrede kol yerlerini açınız. Düz 
örmeye devam ediniz. (23) santim o • 
.lunca ortadan ilkin (ı O) tane kesiniz. 
~onra örgüyü iki ayrı parça gibi örü • 
n üz. V e her sırada yaka kısmından bi· 
rer tane eksiltiniz. ( 1 O) sıra sonra düz 
~r.ünüz. ( 30) santimetrede omuzlan 
kesin iz. 

Önün ikinci kısmı - (90) tane ile 
başlayınız. ( ı O) sıra lAstik. Sonra iki 
yandan her ( 1 O) sırada ( 1) er tane art· 
tırarak düz örgü. ( 12) san timetreden 

Akşam elbisesi. Kolları ve etek kıs
mı organza üzerine işleme ile süslü • 
dür. 

-----· ····-----sonra yanlardan her (.of) sırada birer 
tane eksiltiniz. ( 1 O) kere. Sonra ( 6) 
sıra dümdüz örünüz. Ve ortadan ( 1 O) 
tane birden keserek yaka yerini açı • 
nız. Her ( 4) sırada yaka tarafından bi· 
rer tane eksiiterek örünüz. 

Ş işte yalnız ( ı 2) ilmik kalınca ek • 
siltmeyi bırakınız. Ve hepsini birden 
kesiniz. İkinci kısmı da bunun gibi ya-

• 
pınız. 

Saç tuvafetlerinin 
yüzlereverdiği mô.nalar 

t. 

-i ubat 

1 Muziplik yanş1 
Bir muz i bin oyUnuna diğer 

bir muzibin karşılığı 
Kiralık evinin orta katına çıkarılan eşegi gören ilk 

muzip. hiç isli/ini bozmadı, eşegi yeşile 
kırmızıya boyattı ve kahvege gönderdi 

Yazan: Osman Cem•l Kava•h 

Dün herher Mustafa adlı biri, hem - Desene ki Bay Y ordan onlara 
usturası. henı de dili ile beni duble muziblik yapmış ı 
tra~ ederken bir aralık elindeki ustu - - Yapmış ama, sonra Hacı Man ol 
ranın sapı ile cama vurup kısa boylu, denilen bu kısa boylu antika da ne yap· 
kıran ta birisine aeslendi ve adam kapı- tı biliyor musun~ 
dan başını uzatınca ona sordu: - Ne yaptı~ 
-Nasıl, Camgözoilu'nun cenazesi - Ne yapacak~ Bay Yordanın şu 

geldi mi~ arka. taraflarda kiralık büyükce bir evi 
Öteki hiddetle bağırdı: vardır. Anahtarı da mahallenin kahve· 
- Camgözoğlunun da, senin de ... cisi ~iltodadır. Hacı Manol cenaze me• 

şimdi başlarım haaaal selesinden bir kaç gün sonra kahveci 
Kapıyı hızla çekip yüriidü. Şimdi Nikoya gelir: 

herher hem usturasını gırtlağımda yü- - Sendeki şu Bay Yordanın evinin 
rütüyor; hem gülmeden katılıyordu. anahtarını ver bana, evi görmek için 

Sordum: bir Bayan gelmiş, onu gezdireceğim 1 
-Ne gülüyorsun yahu~ Der, anahtarı alır ve gider, önceden 
- Gülünmiyecek şey değil ki bira- hazırlayıp kiralık evin kapısına bağla• 

der 1 B:. k, meseleyi anlatayım da sen dığı bahçİvan Tomanın eşeğini kapı • 
de gül 1 dan jçeriye sokar, bir arkadaşının da 

- Anlat bakalım 1 yardımı ile hayvana avuçlarında arpa 
- Buna, adla ,sanla meşhur Hacı yedirerek onu orta kata, safaya çıka • 

Manol derler. Kendisi ara sıra ayak sa- rırlar ... 
tıcılığı yapar ve hıristiyan cenazesi ol· -Ey, sonra~ 
dukca para ile kiliseden mezarlığa ce· - Sonrası &ycazıma söyliycyim, 
naze taşır. Yani senin anlıyacağın mor~ eşe ği ortakatta bir halkaya bağlayıp Ö• 

tocudur. Geçenki karlı, fırtınalı hava- nüne de biraz ot koyarak kendileri so• 
da kömür tüccarlarından bay Y ordan kağa fırlarlar ve: «Evin izi tutmak için 
adındaki antikanın biri tutar, sabahle- şık bir Bayan geldi, kahveci Niko ken• 
yın erkenden kilisenin karşısındaki disine evi gezdirdi; şimdi muhterem 
kahveye uğrar, kilisenin zangocu ile Bayan, evde pazarlık için sizi bekU .. 
bunlar, dört mortocu sobanın başında yorl» diye bir çocukla Bay Yordanın 
ısımdarken: deposuna haber gönderirler. Evin a • 

- Bugün der, buralardan bir yere nahtanm da çocukla birlikte kendisine 
ayrılmayın, öğleden aonra buraya ge • yollamayı unutmazlar. 
lecek bir cenaze var 1 Derken Bayım, yarım saat sonra, 

Berikiler aorarlar: Bay Y ordan kan ter içinde f':Ve gelip 
- Kimin cenazesi 1 bir de orta kata çıkınca eşek kendisi n• 
Bay Yordan yalandan müteessir gö- den ürkerek başlama~ mı avazı çıktığı 

rünerek Balıkpazarının en meşhur ve kadar: 
zengin tücc~rlarından birinin ismini - Aaai, aaai, aai 

verirt Diye bağırmağal 
- Camgözoğlu Köse Eftim çorba- _ Doğrusu kıyak intikam almışlar 

emın! 

Zavcıllılar bu ismi işitir i~itmez içle
rinden: 

- Eh, derler, bu karlı, fırtınalı ha
vada Allah baba gene bize acıdı. Cam
gözoi}u Köse Eftim çorbacı ki bugün 
en aşağı yüz bin liralık adam 1 Hiç de
ğil so gene bize bu havada onar papel
den aşağı taslamazlar 1 

adamdan! 
- Almışlar ama Bay Y ordan, öyle 

kolay kolay yenilir mi~ O da tutar, 
he~en eşeği oradan çözer, çocukların 
bir kaçına on beş yirmi kuruş dağıtır,_ 
onlara nalburdan bir kilo kırmızı, ye
şil boya aldırır, evin alt katınd~ hay • 
vanın yarısını yeşil, yarısını kırmızıya 
boyatıp öylece Nikonun kahvesine gön• 
derir ve orada bir curcuna, bir kıya• 
mettir kopar! 

- Desene ki sizin bura halkının 
Naşide, operet kumpanyalarına filan 
gitmelerine hiç hacet yok 1 

- Öyle bayım, onlar komediyi de, 
opereti de, böylece kendi aralarında oy• 
nıyorlar! 

Bluzunuzun kusursuz olduğunu göre- . _. . . . . . 
ks. . y k k f' Saçların şeklı yuzun manasmı çok degıştırır. Muhtelif ikı kovafurla ay-

B.u sevinçle dört mortaeunun dördü 
de 9 gün tablalarına, işportaların'l el bi· 
le sürmeyip ne işe bakarlar, ne güce, 
kahvede dört gözle cen~zeyi beklerne
ğe başlarlar. Derken öğle olur, bir şey
ler yok; öğle geçer, ikindi olur; gene 
bir 'eyler yok ... O zaman koşup işi, 
bir de kilisenin papasına danışırlar ve 
o da böyle bir şeyden haberi oimadığı
nı söyleyince l;ıerikiler tutuşurlar. Son· 
ra da üstelik telefon ııarası vererek işi 
bir de mevhum cen&zenin mağazasın
dan sorarlar ve meselenin yalan oldu • 
ğunu anlayınca başlarlar bay Y ordnna 
kalayı basmıya 1 

Nasıl beğendiniz mi, bu muziblikleri 
ey okuyucuları m~ Galiba bu gidişle 
yalnız komedicilere, vodvilcilere değil, 
bir çok mizah yazıcıianna da artık ek· 
rnek kalınıyacak 1 

Osman Cemal Kaygılı 

ce ınız. a a, ol ve ıyonganın ke- ni yüze birbirine zıt iki mana verilebilir. 
narlarına kroşe ile bir sıra sık iğne ge- ( 1) Bu fotoğraftaki gibi saç~arı düm dilz gererek şakakları meydana çıkar· 
çirmcyi de unutmayınız. } mak, yüz çızgilerini ertleşti ı ir. Faal bir kadın tipi yaratır. 
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• Rekor k1ran bir film 
Yıllarca evvel M ari Rikford'un ve Dolores del Rio'nun 
Yaptığı Ramona filmi üçüncü defa olarak çevriliyor. 

Ramona rolünü bu. defa diinyanın en güzel 
fJÖzlü yıldızı Larella Yung yapıyor 

l916 senesinde meşhur san'a tkar Ma 
~tikford tarafından sessiz olarak, ve 

0 
8 senesinde güzel Meksikalı yıldız 

olares del Rio tarafından sesli olarak 
~evrilmiş olan Ramona filmi dokuz se· 
~so~ra, yani 936 senesinin ortasında 

1 
erıkanın en büyük film kumpanya 

;ı ından biri olan (yirminci asır -
oks) tarafından en son terakkivata gö 

. re "YÜzde yüz• renkli olarak fil~e alın 
ın tır. 

·~ ı •' min baş rolü bu defa cdünyanın 
en güzel gözlü• yıldızı Loretta Yung ta 
rar.ndan yapılmıştır. 
f Erkek baş rolü ise Don Ameche tara 
kır lan yapılmıştır. Don Ameche Arneri 
. ~n sinemasının en çok muvaffak olan 
Jan prömiyesidir. Çok yakışıklı ve ca· 
na Yakın olan bu san'atkfır herkes ta
rafından beğenilmektedir. 
y Ram.o~a r~l~ güzel yıldız Loretta 
B ung. ıçın bıçılmiş kaftan olmuştur. 

ıntlı kabile reisi rolünde ise Don A
ın:rhe büyük bir muvaffakıyet göster 
hl•stir. 

Fi,rnin çevrilişinde mevzuun esasını Yeniden çevrilınekte olan Ramona filıninde 
Loretta Yung ve Don Ameche 

lar vesika aramağa kalkarlar. Bu yüz· 
deno buraları terkeylemek mecburiye· 
tinde kalırlar ... 

Tarihten sayfalar 

Türklerle Fransızlar 
arasında ilk çarpışma 

Yıldırım Beyazıd mağrur Framız k uroandanı Ko nt dö Nev er' i azad eder
ken fUnlan söyledi: «Bir daha bana kartı silah çekmiyeceğine dair etti • 
ğin yemini sana geri veriyorum. Eğer terefli bir adamsan silahını pek ça
buk eline alarak daha büyük kuvvetlerle kartıma çık ve bana daha biiyük 

zaferler kazanma lt iç in fırsat ver !)) 
----------------------~ 

1393 senesiydi. Niğbolu kalesinin 
kapısından, kefene bürünmüş olan iki 
adam çıkıyordu. Bunlar kaleyi kuşa • 
tan Türk ordusu kumandanı Ali Paşa· 
nın çadırına doğru ilerlediler. Onun ö· 
nünde diz çöktüler ve: 

- İşte diri diri kefene büründük. Ö· 
lümü göze aldık. Fakat siz bizi affedi-
niz! 

Diyerek yalvardılar. 
Bu iki adamdan birisi yaşlı, diğeri de 

gençti. Yaşlı olanı Bulgar kralı şiş -
man, genç olanı da onun oğluydu. 

Kale teslim alındı ve kralla oğlunun 
hayatları bağışlanarak Filibeye gönde· 
rildiler. Kralın oğlu daha sonra müslü· 
man oldu ve Samsuna vali tayin edil · 

di. 
Macar kralı Siginsmond telaşa düştü . 

Zira Türkler, Tunanun cenubunda~i 
bütün yerleri almış bulunuyorlardı. 
Çok geçmeden sıra ona gelecekti. Dav· 
ranmak gerekti. 

Aklınca Türklerin bu ilerleyişlerini 
önlemiye karar verdi. Yıldırım Beya -
zıda bir sefaret heyeti gönderdi. Yıl · 
dınm bu elçileri Bursadaki sarayının 
divanhanesinde kabul etti. Buranın du· 
varları baştan başa silahlarla süslen -
mişti. 

Macar elçisi kralından aldığı emre u
yarak padişahı selamlarlıktan sonra: 

diğ: tarafa saldırdılar. Fakat karanlık· 
ta uçar g.bi giden beyaz bir attan baş· 
ka bir şey göremediier. Onu da tu'a -
madılar. 

* Niğbo!i kalesınİn etrafında yüz ) ır-
mi bin kışı ık bir ordu toplanmıştı. !\la· 
salar kurulmuş, bol bol içki içiliyor, 
kumar oynanı) ordu. Görenler bu \:. • 
labalığı diinyanın en cesur askC'r e ·.le 
harbe deği., bır gezin 1 iye çıktığ:n: "'<1 • 

nırdı . 
Böyle şen b;r günde etrafa ya· ma 

için çıkan askerlerden bir kaçı k, nter 
içinde kasarak geldiler: 

- TürkiN! .. Türkler geliyor! .. 
Sofralar hemen ka1dırıldı. Kumar bı

rakıldı ve silahlar kusandı 
Türklerin keşif kolları küçük n ... f -

rezeler halinde Niğbolu kalesinin kar· 
şısındakı avaya yayılıyorlardı. 

Kont dö Never hemen kralın ) anına 
koştu: 

- Bu harpte en şerefli yeri isterım! 
Dedi. 
Kral ona Türkleri oldukça yakından 

bilen bir adam gibi nasihat etti: 
- Türklerin önde gelenleri dağınık 

ve zayıf kuvvetlerdir. Asıl korkunç ve 
yaman kuvvet geride olan Yeniçeriler 
ve Sipahilerdir. 

Fransızlar ısrar ediyorlardı. da Filip duşer. Aleksandr hemen şeh· 
re gidip doktoru getirir. Aleksandrın sa 
yesinde Filip iyi olur. A1eksandr git· 
rnek üzere hazırlanırken Ramona kal
masını söyler. Sevişmeğe başlarlar ve 
evlcnmeğe karar verirler. Senara Mo 
,reno bunu da kabul etmez ve kızı ma· 
,nastıra kapatacağını söyler. 

MahrumiyeHer yüzünden çocuk 

- Bulgar prensinin memleketini ne 
bakla zaptettiniz? Haşmetli kralım siz· 
den bunu soruyor ve bu haksız hareke· 
tin düzeltilmesini istiyor! 

Bazı FranStz süvarilerinin Türk piş· 
tar kollarından bir ikisini dal'rıtmo:sı 
onları büsbütün çileden çıkardı. O ka • 
dar ki Türklerden aldıkları esirlPri kı
lıçtan geçirdiler. 

hastalanır, Aleksancir doktor aramağa 
giderse de doktor gelmek istemez. Av· 
dette Aleksandr öldürülür. 

Dedi. Fransızlar dediklerini kabul ettirdi· 
ler. 

. Bunun üzerine kız iki at tedarik ede· 
r€k Aleksandrın arazisine giderler ve 
orada evlenirler ... 

Kimsesiz kalan Ramona çiftliğe av • 
det eder. Fakat Senara Moreno öl
müştür. Yerine oğlu Filip geçmiştir. 
Ramonanın zevci de öldüğünden artık 
birlikte yaşamalarma hiç bir mani kal 
mamıştır. Bundan sonra mesut günler 
geçirmeğe başlarlar. 

Yıldırım Beyazıt tahtının üzerinde 
doğruldu. Yüzünde alaylı bir gülüm· 
seyiş sezillyordu. Birer hançeri andıran 
bakışlarını elçinin gözlerine dikti, du· 
varlarda asılı silahlan göstererek şun· 
ları söyledi: 

Bunların hepsi de zırhlı s~ar:lerdi. 
Muntazam bir saf halinde hücuın eder
ken yüzlerce adım uzunluğunda de • 
mirden bir silindir, önüne gelen ht•r şe· 
yi ezerek yuvarlanıyor sanılırdı. . Bir müddet sonra bir çocuklan dün

yaya gelir. Çift mesut bir hayat sür • 
pıektedir. Fakat günün birinde beyaz· 

- Git, kralına söyle ki Bulgaristanı 
da diğer memleketler gibi şu silahla -
rın verdi~i bakla aldım. 

Türk piştar kolları yüz geri cttılcr. 
Yeniçeriler de bozuldular ve mey • 

danda en az hesapla on bin şehit ,·ardı. 
Fransızlar ölüleri ve yaralıları çığnıye
rek Sipahiler üzerine saldırdılar \'C on
ları da yararak gerisine düştüler He 
men yüzlerce Türk yere seriliyor; ve 
Fransızların atları bile zırhlı olduğu 
için, ne kılıç, ne de topuz fayda veri -
yordu. 

Ramona filminde bq roltl yapan 
Don Ameche 

teşkil eden Helen Hunt Jackson'un ro 
lllanına tamamiyle riayet edilmiştir. 
b· •Kırmızı derili• Hintliler rolleri için 
k:zzat bu kabileler efradından sanat -

arlar seçilmiştir. 
Pilmin mevzuunu anlatmadan evvel 

lnüzik kısmı hakkında biraz malfunat 
Ve ı elim: 
Ramonanın müzik kısmını kompozi 

tör Alfred Nevman tertip eylemiştir. 
Şanlar için m~hur cŞili• li şantöz Del 
Ca'llpo angaje edilmiştir. 

li'ilmin mevzuuna gelince, o da şu -
dur: 

HorE>no çiftliği sahibesi Senora Mo· 
t('l'lodur. Kibar, mağrur bir kadın olan 
~enora Moreno çiftliği büyük bir disip 
lın ile idare etmektedir. 
Oğlu Filip annesine hayvanlarm kır 

Pılmak zamanının geldiğini ihbar eder. 
Bu arada kırpıcılar da gelmişlerdir. Fi
lı? Ramanayi sorar. Pa.pası knrşılamıya 
gıtliği kendisine söylenince kızar. Az 
sonra Ramona papas ile birlikte gelir. 
Kırpıcıların reisieri Aleksandr dahi o
radadır. 

. Aleksandr'ın son defa geldiğinden be 
rı Ramona büyümüş, değişmiştir. Alek 
sandr ona karşı alaka gösterrneğe baş· 
larsa da kızın evin kızı olduğunu an· 
lar. Halbuki Ramona Senora Moreno 
nun kızı de~ildir. Morcno kızın Hintli 
bir kız olduı;tnu ve evlatlık olarak alın 
dıihnı söyler. 
Oğlu Filipin kıza karşı olan aşkına 

gelince, aradaki ırk farkı dolavıc;ile bu 
na rıza gösteremyieceğini bilcİirir. 

Günün birinde AlPksandr i1e Filip 
at yarJşı tertip ederler. Yarış esnasın· 

Moris Şövalgenin en 
yeni filmi: Neş'e ile 

Moris Şövalye ile Mari Glori "Net' e lle, filminin güzel 
bir sahnesinde 

Moris Şövalye bu film sayesinde es· 
ki taraftarlarını yeniden şevke, neşeye 
ulaştırdı. Bu filmde Moris gayet tabii 
bir rol yapmıştır. Esasen filmin son de· 
rece muvaffak olmasında mühim bir a· 
mil güzel yıldız Mary Glorydir. İlk de· 
fa birlikte film çevirmektedirler ve bi· 
ribirlerini kat'iyyen yadırgamamışlar • 
dır. Fevkalade muhteşem dekorlar i • 

* Macar kralı bu sert cevap üzerine 
harbe karar verdi. Fakat tek başına bir 
şey yapamıyacağını biliyordu. Yalnız 
komşularına değil, en uzak Avrupa hü
kümdarlarına bile elçiler gönderdi. Hı· 
ristiyanlık narnma Türklere karşı 
büyük ordu kurmağa başladı. İlk i~ o· 
larak Eflak prensi ve Türklere vergi 
veren MirÇEyi ayarttı. Onunla birlikte 
Tunaya doğru sarktı. Lakin karısının 
ölümünil bahane ederek geri çekildi. 

Fransız ordusundaki tecrübeli ku • 
mandanlar atların dinlenmesi için \'a· 
kit verilmesini, Macar atlılarının da 
gelmesini bekliyerek safların düzcHil
mesini söylediler. Fakat zafer se\"incile 

Ertesi yıl büyük bir ordu toplan - çılgın bir hale gelmiş olan şöva )eler 
mışh. Kardinaller, piskoposlar, en meş kimseyi dinlemiyorlardı. Türk ordu • 
hur Alınan, Fransız, Venedik, Rodos sunun geri kalan kısmını da mah\'et • 
§Övalyeleri bu orduya girmişlerdi. Bun rnek ve zaferin bütün şerefini kendile
lar arasında Fransa kralı altıncı Şarlın rine saklamak istiyorlardı. 
dayısı ve henüz yirmi iki yaşında olup Yıldınm Beyazıt işin fena gitfğini 
kahramanlığile meşhur olan Kont dö görüyordu. Fakat ustalıklı bir manev • 
Never korkusuz Jan kumandasmda on ra yapıyordu. Sipahilerin kendisinin 
bin Fransız şövalyesi en başta geliyor- bulunduğu tepeye doğru çekilmelert 
lardı: emrini verdi. Fransızlar hala kovalı· 

- Türkleri Avrupadan atacağız ve yorlardı. Fakat küçük bir dağın tepe • 
Bizansa varacağız! diyorlardı. Hatta sine kadar geldikleri sırada ansızın 
bu iş için yalnız kendilerinin bile ye • karşılarında pırıl pırıl parlıyan ye bir 
teceğini söylüyorlardı. Çünkü Türk kı· ölüm ormanını andıran kırk bin mız -
lıcının keskinliğini, Türk askerinin yi· rak gördüler. Seçilmiş askerlerin mun· 
~itliğini henüz görmemişlerdi. tazam safları arasında beyaz atına bin· 

İstanbulu kuşatmakta olan Yıldırım miş olan Yıldırım Beyazıt ta görünü

Beyazıt hemen Edirneye döndü. Onun yordu. 
bütün arzusu müttefik ordu tarafın • Fransızları büyük bir korku aldı. Ye· 
dan kuşatılmış olan Niğbolu kalesinin şil ve sonsuz sanılan bir çayırda ko • 
mümkün olduğu kp.dar çok dayanma - şarken ansızın bir uçuruma rasHamı~ 
sıydı Müttefikler Niğboluyu arkada gibiydiler. 
bırakıp ilerliyemezlerdi. O vakte ka · Mağrur ·ve cesur Fransız şövalyele • 
dar da biitün hazırlıklar biterdi. ri şimdi kaçıyorlardı. Lakin biraz ön· 

Evrenos beyi keşif için gönderdi. Fa· ce yarıp geçtikleri Türk Sipahi kolları 
kat bu kumandan kaleye sokulamadı. da kendilerini toplamışlar, Fransızla • 
Bunun üzerine Yıldırım Beyazıt ah • rın dönüş yolunu kesmişlerdi Her an 
na bindi. Bir gece Niğbolu kalesi ya • içlerinden yüzlercesi Türk mızrakları 
kımndaki bir tepeden kaleye doğru kılıç, topuz ve baltaları altında yere se: 
haykırdı: riliyordu. TürklPiin çoğu atl~rından 

- Bre Doğa ... n!.. iniyorlar, kılı~larını Fransız atlarının 

Meşhur Fransız san'atkarı Moris Şö· 
valye son zamanlarda bir hayli didık· 
lenmeğe başlandı... Sağdan soldan ten 
kitler başgöstermişti... Amerikan sanat 
tarzının artık pek sökmediğini anlayan 
Moris halkın teveccühünü gene elde 

eylemek için cyüzde yüz• Fransız bir 
film çevirmeğe karar verdi ve çevirdi 
bile! ... Meşhur rejisör Louis Verneuil· çinele çevrilmiş olan bu filmi n geı ek 
in idaresi altında çevirdiği filmin ismi rnuhavereleri, gerek müziği çok kuv . 

Kale kumandanı Doğan Bey bıı sesi diz kap:ıklarına doğnı sallıyarak dü· 
hemen tanıdı. Aralarında kısa bir ko - şürüyorlar, sonra zırhların aralıl<1 arın -
nu!?ma oldu ve kalenin bir kaç ay da· ı dan kılı~larını sokarak şövalyel<>ri öl • 
yanabiler.egi anlaşıldı. dürüyorlardı. 

.eN eşe ile .. . • dir. vetlidir. Karakol gezen şövalyeler se<;in gel • (Devaıw 15 inci sayfada) 



l'ı Sayfa 

Atletizm antrenörü çekildikten sonra! •• 

Levis nasıl antrenördür, ne yaptı, 
nasıl çalıştı ? 

Levisden daha iyi bir antrenör getirilmesi için 
kendisi gönderildise tecrübe tahtası olmaktan kur

tulduğumuza sevinmek icap eder. 

Yazan : TUrklye 400 metre manla blrlnclal Ziya 

Amerikalı antrenörün Türk spor ku~ 
rumile aHikası kesilmesinden sonra o~ 
nu, azami bilgiç gösteren bazı teşkilat
çıların iyi ça.ışması ve yetiştirdiği at~ 
letler:n Türk birinci rekortmenliğine 
kadar yükselmelerile varlığını sağır 
sultanın işittiği Ankaralı Macar 8ntre~ 
nörün mevcudiyetinden haberdar de -
ğildir. Eğer parasızlıktan antrenör kul 
lanmıyacaksak, değerli Levis yerine 
Ankaralı Macar savulmalıdır, diye An 
karalı antrenörü beceriksiz gösterir bir 
yazı gözüme çarptı. 

Bitaraf hareket edilerek yazılmadığı 
muhakkak olan bu yazıya cevap ver· 
rnek bir atlet için bir vazife sayılır. 

Ben bu vazifeyi yaparken ayni za ~ 

.manda · bir ikisi müstesna - bütün mil~ 
li, rekortmen ve iyi derece yapmış at
letlerın tercemanı olarak hareket ediyo 

Eski atletizm antrenörn Levis 

rum. Ekserisile konuştum. Levis için yatlarına sarfedilen paraya yakın sar· 
çok fena di.işünenler olmakla beraber fiyat yapılmıştır. 
fevkalfıdeliğini söyleyene rastlama - . Yukarıda saydıklarım rekorların in
dım) Bitaraf hareket edenlerin hepsi dirilmesinp tesir etmekle beraber re -
benim gibi düşünüyorlar. koru Jo:anlarcla Levisin çıkardığı d~ -

.. ğil, ya Izmirli Hüseyin Şükrü gibi, Iz-
Bu mesele etrafında yazı yazan cUç mitli Recep gibi antrenörsüz meydana 

yazıcıda» Levisin değerli bir hoca, se- çıkan istidatlı gençler; ya uzun mesa· 
mereli olduğunu iddia ettikleri faaliye felerde Rıza Maksut, sür'atl~rde Se -
tini kırılan rekorlarla isbata çalışıyor- mih. Raif, atmalarda Veysi, Irfan, Ka· 
lar. .rakaş atlamalarda; Pulat gibi hep Ab· 

F 
1 

rabarn devrinden kalma eski atletler ~ 
'~~ ~ olara.k b.ir~ncisi. Ankara lı an· dir. Hatta Levisin en çok emeği geçen 

~.r~~or.~n faalıyetını i~kar~a •. i~inc~. ~-e ,Sırık allayıcı Fethi S - 10 günlük bir 
uçuncu yazıcı spor ışlerımızın yuru· çalışma ile iyi dereceler yapan Melih 
rned"ö-ini, t~kilatın keyfi kararlar ver bile Abraham devri atletleridir. 
diğin: iddia ediyor ve ayni zamanda • . .•. .. 
«antrenörlük iddiasında bulunanlar' . Levıs geldıgınden bugune kadar kı· 
var, onlar birşey yapamaz• diye bazı rılan rekorlar ve kıranlada kırılış şek· 
kimselere taş atıyorlar. lini anlatmış bulunuyorum. 

_ v Soruyorum, Levisin meydana çıkar-
Ben uç yazıcının agız ve kalem bir- · • , 

ı .· · , 'd d' tt"kl . .b. k dıgı atlet var mıdır. 
ıgıy E> ı ıa e ı erı gı ı, ırılan re· . . 1 • • 
korlaı ın antrenörlin faaıı· t' . Hıç kımse cvar.• dıyemez. Dıyenler ye ının seme~ .. . ~ 

1 
,varsa soylesınler. 

relı o uşunu meydana koymağa ve şah . . . . .•. 
si kı -etıni isbata k:ı.1· 1 •. k Soruyorum Levıs yenı yetiştLrdıgı 

. ••• cUl ge ecegı ana- . . . t 
at in d<' deg· ilim . be . . . . bır atıete rekor veya ıyı derece yap ır 

· nım gıbı bu ışten mış mıdır? 
anlayanlar da değildir _ • 

Ytiştirdiği bir atieti yok ki derece 
Zaten rekorlarımız kınlmaya müsa - yaptırmış olsun. cVar!» diyenelr söyle 

it idl. dün olduğu gibi bugün ve yarın ,sinler. 
da. :Oüsaittir. Diğlldir demek uzakları . Soruyorum; mevsim bidayetinden be 
d~~ıl. ~alkanları görmemek, Türk ka- ri yapılan kroslarda ön derece alanlara 
bılıy~tmi küçü1tmek, yükseği isteme ~ ,Levisin emeği geçmi~ midir? Onlarla 
mektır. Rekorların kırılışı 92 3 de an- .aliıkadar olarak içlerinden gelecek se
trenörsüz devirden başlar, Abraham, neler istifade edilecek kabiliyetleri a
Prak, Levis devrine kadar devam ede rayıp istidatlarına göre atletizmin muh 
geld i;ri gibi yarın yerli bir antrenör dev telif numaralarından birine ayırm~ ve 
rinde de kırılagidecektir. kendilerine çalışmaları için bir istika-

. met göstermiş midir? 
Levıs, mem,ekete geldiğinde~ 

üç yazıcıdan biri olan Meh _ Hiç kimseye bir islikarnet gösterme 
rnet Alinin anlatmak istediği gibi, öy- miştir. cGösterdi• diyenler varsa söy~ 
le çerden çöpten bir atlet zümresi çalış lesinler. 
tırmağa başlamamıştı. Çalıştı d w h Yukarıda rekorların kırılınağa mü -

r ıgı ma .t Id • .. 1 . . y 
dut atlet zümresinin hemen hepsi 924_ saı o. ug~nu. soy -~m~ştım.' aln.~7. .~ı-~ 
928 olımpiyatJarına ~tirak etmiş be§ ,r~~maga musaıt degıl, ıçlerınde yu~umu 
altı Balkan 

0
v, u ·· ·· T .. k k ı ;zu kızartıcı olanları da vardı. Bugun de .; .. n gormuş ur re ort 1 b' . . . 

men bı·r· · · . d k . .o an ır tanesını burada zıkretmeden 
. , ıncı ve ıyı erece yapara sıv· ,geçemiyeceğim. 

rılen, uzun çalışmaları neticesi rekor 
yapabilecek hale gelen olgun atletler- 4 X 200. bu rekoru İstanbul, İzmir, 
dir. Ankara, Balıkesir, Bursa , Kocaeli, Kon 

y · ]d ~ b' L . ya, Uşak, değil, memleketin hiç spor ya 
de ~n:.ra;~ı~~~ı g~ ıd. evı~ yokluk için· pılmıyan yerlerinden toplanacak 4 de 

t eg·'· , .~ı a .ıs şım ıye adar hiç bir .likanlı yenileyebilir. 
an renore nasıp olmıyan varlık içinde 
çalışmıştır. Balkan oyunlarına haztrla· 

Levisin değeri 

nan I sınıf Fenerbahçe stadı, Balkan 0 • , Levisin biraz bilgisi olabilir ve var-
yunlarına hazırlanan Türk atletlerinin dır da, psikolog olabilir, şahsi nezaketi 
sıcak duşlar ilave edilen T k · t d olabilir ve var da talebelerine çabuk ve 

a sım s a 1' • • k d t 1 b·ı· f k b .. ·· b kış çalışınalan için mükem 1 k • )yı ar a aş a o a ı ır, a at utün un 
me apau 1 k d. · d w ı· b" h d d. Halkevi salonu emrine t h . ed") .•• ar en ısıne eger ı ır oca e ırte· 

a sıs ı mış V d d" t • k·r· L .. ti. mez. e e ır mege a ı gelınez. evısı 
bütün atlet arkadaşlar genç buluyoruz. 

Elde Balkan oyunları için hazırla - ,Henüz olgunlaşıyor. Bu sebeple gözü -
nan br: malzeme vardı, kamplar kurul müzü tutmuyor. Tabiatiyle otorite te -
muştu. atıetiere hususi vaziyetler ih - $İS edemez. Otorite olmayınca birşey 

..ı'lc; edilmiş, lokantalar tahsis edilmişti. ,olamaz. 
•1urda zannedersem Berlin olimpi . Hakiltaten bütçedepara yok ta, kon· 

SON POSTA 

Burdurda spor 
klüpleri kapalıldı 

Bu yanlış hareketin bir an 
evvel düzeltilmesini spor 
kurumundan bekliyoruz 

Burdurda verilen acaip bir karar 
Burdur gençlerini fevkalade müteessir 
et:m.İ§, ve spor hareketlerinin en mü -
him amın olan dostça bir rekabeti or· 
tadan kaldırnuştır. Vaziyet şudur: 

Burdurda evvelce spor teşkilatma da 
hil olan Yıldırımspor ile yeni kurul -
.muş olan Ateşspor klübünün kendi 
renkleri için çarpışmalan, Burdurda 
hoş görülmemiş ve iki klüp bir karar
la ortadan kaldırılmıştır. Burdur genç 
leri bugünkü acıklı hallerile Türk spor 
,kurumunun tavassutunu ve yanlış bir 
,hareketin düzeltilmesini beklemekte -
dir ler. 

Türk spor kurumundan mıntaka teş 
.kOi için yapılan ricaların bir an evvel 
kuvveden fiile çıkmasını beklerken, 
,büyuk kabiliyetleri inkişa! ettirecek 
bir muhitte müşkülAt yerine ufak bir 

• Güreşçilerimiz, yolunuz açık olsun! 

Yenecekler, yenilecekler, fakat 
dağarcıkları boş dönmiyecekler! 
Milli güreş takımımız, bugünkü formu ile Finlandiya, İsveç ve 

Almanyada yapacağı müsabakalarda noksan taraflannı doldu· 
racak, Mayuta Paristeki Avrupa pmpiyonasına tam ve mükem-

md tekiile ittirak edecek. 

Yazan: Ömer Bealm 

yardım bekliyen bu gençliğe de spor Milli gürq takımımız Ber lin olimpiyatlanndaki kadrosile 
yaptıklan için muhitte hor nazarlarla . Aralarmda On birinci Berlin oliın-ı 1924 Paris olimpiyadında Vester· 
bakılınasını temenni ederiz. piyadı hafif siklet birincisi Yaşar bu- ,lund ve Vester grinlere karşı mukave-

Uşakta Atatürk 
büstü turnuvası 

Birinciliği Gençler Birliği 
aldı ve büstü kazandı 

lunan milli güreş takımımız birkaç gün ,met gösteren güreşçilerimiz, 1926 A.rn' 
sonra Finlandiya milli takımile karşı· terdam Olimpiyadında bütün dünya • 
.laşmak üzere yola çıkacaktır. nın nazarı dikkatini celbettiler. 1932 

Finlandiya ma . r k ed k ,Losancelos olimpiyadına iştirak edilme 
milli takım kadro çuınba g1.~ ırka ı·· b' ece _ ,di ği için o zamanki kudretimizin ölçül 
. s u un a ı ır şe . . k" b 
,kilde tesbit edilmemişse de Yaşar, Kü- mesıne ım ~n ~ıarı:amıştık.. . .. 
,çük Hüseyin, Mustafa ve Çobanın da- 1936 ~erlın olımpıyadı m~htelü dun 
hil bulunacağı bu takım, bugünkü for· i-~ dşampıyl onları. akrasınb~a b1~ze ~uht_7 mu ile Finland·ya İ Al • ı erece er venr en ır o ımpıyat u· 

ı , sveç ve manya .. ..1 .. ~·· b. d 1. . . . .1 . •. da yapacağı müsabakalada noksan ta- çuncu ugu, ır e o ımpıyat bırıncı ıgı 
Uşak (Hususi) - Halkevi apor ko- . verdL Buna mukabil kendilerinden bü· 

't . . t t 'b tt··· At t'' k h" .. ,raflarını dolduracak, mayısta Parıste yük muvaffakıyet bekledig"imiz Çoban 
mı esının er ı e ıgı a ur ustu yapılacak ol A · ' . . .. .. . .. an vrupa şampı~onası i- Mehmet, Mustafa gibi kuvvetli güreş· 
turnuvası ıçın Uşakta bulunan uç ldu~ çın en mukemmel ve tam şeklıni almış ·ı · · d b' · · k. ~ tt 
bün arasında yapılan futbol maçları ."olacaktır. çı Terıhmmı~ eed·ıızı ın ısaral udgra ı. . 

1 a ın ı en norma erecelen a · 
neticelenmiştir. Birinciliği, birinci ta • ~ehliv~lık bizde ne kadar eski bir mak imkanı olsaydı, milli güreş takı· 
kımlar arasından Gençlerbirliği, ikinci tar~he m_~l.ik .olursa olsun, ~ko romen mımız dünya güreş tarihinde yepyeni 
takımlar arasından Turanspor klübü tab ır ettıgımız alafranga gureş bundan bir eser daha yaratmış olacaktı. 
kazanmıııtır. on, onbeş sene evvel Şehzadebaşında K b' .. d . d d T ısa ır zaman ıçın e mm er e yu-

,__1.. Letafet apartımanı salonlarında Kal - ı ı r ·· ·ı ri 
B.üstlerin kazanan a. ublere veril • pakçılar içinde VerJ'işk"h İ ' kı·· v~r _ana y~var.ana -y_e ışen gureşç~. e 

· · · H lk · d · 1 a 1 ranyan u mızın bugun Fınlandıya ve İsveç gureş 
mesı ıçın a evın e merasım yapı • bünün eski minderinde nihayet bizim k ı · d - · 

h kı ·· be · b.. t H lk · b ' ' me tep erın e goreceklerı dersler, gü 
mış, ve er u aıt us a evı aş- Aksaraydakı" derme çatrn mın· d uz·· re · d · .. · d k' · t•kb lim" d k . .. . d . a er e ş mın erı uzerın e ı ıs ı a ız e 
anının bırer soylevın en sonra verıl - rinde üç beş meraklının gayretinden .büyük ve mühim bir rol oynayacaktır. 

miştir. ileri bir .~azi.ye~~e değildi. Bugün greko Eski bir güreşçi sıfatiyle, Milli takı-
Halkevinin Ar tubesi muaiki kolu romen gureşı. dunyanı~ en geniş bir sa- mm yapacağı bu seyahatte ben büyük 

güzel ve ulusal havalar çalara.k toplan- hasında tatbık eden Fınlandiyalılar ve pir istikbal görmektyeiın. 
~a bulunan gençlik ve heyecan cami- İsveçlilerin arasına sokulacak kadar ile Yenecekler, yenilecekler, fakat her 
asına aevinçler vermiştir. Eğlence ge- ri götürebiimiş olmamızı, bu sahadaki halde dağarcıklarını doldurmadan dön· 
cenin üçüne kadar devam etmiştir. faaliyetimizin botluğundan ziyade o işe miyeceklerdir! 

Su şehrinde avcahk 
Su şehri, (Hususi) - llçemizde 

te~ekkül eden avcılar klübü çevreye 

faydalı faaliyet sahaları yaratmak için 
her hafta muntaza.man avlar tertip et· 

rneğe başlamıştır. Son aviarda kasaba 
altına kadar inmiş olan 9 domuz öl

dürülmü~tür. Ayrıca, sansar, tilki, tav
şan aviarı yapılmaktadır. Tilki postu

S, sansar 1 O - 11, kurt derileri 3 lira, 

karşı olan kudret ve kabiliyetimizin Milli güreş takımı, talihin açık olsunf 
büyüklüğüne medyunuz. Ömer Besim 

M. Delbos Sancak 
itiliEından bahsetti 

(Baştarafı 1 iııci sayfada) ğını söylemiştir. Bizim de fikrimiz va 
tün ihtHafların Milletler Cemiyetinde arzumuz budur. 
hallini tavsiye ettik. Fransa ve Türki- Bu nutuk hey'eti umumiyesi itiba-

tavşan 16 kuruşa satılmaktadır. 
ye Cenevrede toplanan devlet adam- rile tetkik olunmalıdır. Biz gerginliğin 
larının müzaheretile Milletler Cemiye-

-------------- izalesi ve mukarenetin tesisi yolunda 
k tinin müessir olduğunu ishat etmişler-

turat feshedilecekse, denece birşey her türlü gayreti sarfetrneğe arnade 
k dir. 

yo · Hitlerin outkuoa cevap bulunuyoruz. Ancak bu başka birisi~ 
Bütçede para var da Levisten daha · 1 h' ·· 'h I 1 d Delbos Hitlerin nutkuna da temas nın a ey ıne m .. uteveccı o ma~a ı ır. 

jyi bir antrenör getirilmesi için kendisi 
ı ı ederek demiştir ki: Bunu söylerken, Sovyetler Birliğini, 

gönderiliyorsa, Levisin o gun aşması .. ı ı· Le · <<Hitlcrin nutkunda F r•ıısaya karşı herkes gibi sulha muhtaç olan ve onu için, kabiliyetimizi kor e ıp, vısin .. 
tecrübe tahtası olmaktan kurtulduğu _ hiç bir hücum bulunmamasını mem- İstiyen 200 milyonluk bir milleti bey-
muza sevinmek icap eder. nuniyerle kaydederim. Hitler Alman· nelmilel camiada.n çıkarmak istemek• 

Yok şimdilik memlckette umumi bir lar ile bizim aramızda insaniyetçe müm teki isabetsizliği ve tehlikeyi düşünü• 
atletizm seferberliği yapılıp as atletler kün hiç bir kavga mevzuu olmıyaca- yorum.ı> 

·------------------meydana çıknrılıncaya kadar yerli an~ T d "'d h' 1· k 1 Af 11· 1 · f" 
trenör kullanılması karara alındı da bu ekir ag a ze ar 1 gaz urs arı yon mua lm ert şere me çay 
şekilde hareket ediliyorsa pek üzülme Te kirdağ ( Hususi ) - Evvelce Afyon (Hususi) - Afyon mual • 
ğe değmez. Çünkü bu işi muvaffakıyet menıleket hastanesi dahiliye mütehas- limleri şerefine Halkevi salonunda bir 
le başaracak düniin rekortmeni, bugü· sısı iken Edirneye tayin edilen Dr. ls- çay ziyafeti verilmiştir. Ziyafette dil 
nün tekaüdü atlet arkadaşlar vardır. mail Hakkı Kutkan buraya gelerek ze- meseleleri hakkında görüşme:er olmuş· 
~ununla b~raber, in~? k~ndisine erne· hirli gazlar hakkında konferansiara tur. 
gı geçen bır hoca, ıyı bır arkadaştan .. • · · ·- ~-----------

1 d
. ..t . 

1 
Ol baslamıştır. Halk, ogretmenler me • dan (1 1) e öğleden sonra ( 4) den 

ayrı ıyor ıye mu eessır o ur. ur am- ı ' 1 b k k' k - ' . 
ma bu teec;silr nrkasmdan mersiye o . nıur ar u onferansları ta ıp etme - (. ) e kadar devam etmektedır. Bu 
kumağa kadar varamaz ve varmamalı·ı' tedirler. Konferans cumartesi ve pa • konferanslar on beş gün devam ede~ 
dır. zardan maacia hersün aabah aaat (10)-l cektir. , 
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1\liting e~na~da Bcya 7.J( mcydunına bir balu~ 
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Bir pastacı dükkanının vitrininc 
yapıştınlan le\•ha 

Ankaradaki Hataylıla.r Cumhuriyet htl 
kfunetine ve onun başkanı olan size 
bağlılık ve saygılarını sunarken elleri· 

İstanbul nizden öperiz. 
lzmirde bayram Ankara halkı Hatay davamızı bü-' , . 

tün Türkleri ve bütün insanlıgı mem· 
nun eden bir hal şekline bağlamakla 
milletine ve dünya sulhüne bir eŞsiz e
ser daha kazandıran Atatürkün bu ese 
rini duymak ve benimsemekle Atatür 
künü bağnna bastığı günlere benzer 
bir coşkunluk içindedir. Halkın her a· 
dırnda bir kere tekrarladığı ve bir a· 
ğızdan istediği sonsuz şükranlan.nı si
ze bildirmek ödevini yerine getırmek 
için kelime bulamamak aczi içi~~e. dün 
yanın en kudretli ve en sevgılı ınsa· 
nma derin ve sarsılmaz sal'gılarunı su
nuyorum. 

İsmet İnönü 
Başvekil 

İzmir, 3 1 (Hususi) - Hatay zaferı 
emsalsiz tezahüratla kutlulandı. Divebi 
lirim ki İzmir bu kadar muhteşem" bir 
miting görmemiştir. Vilayetin dört ta 
rafından şehre inen halk kafileleri sa~ 
at on ikiden itibaren Cumhuriyet meY. 
danında toplanmışlardı. Mitingde bu ,. 
lunanlar on bin kişiden fazla idi. 

Belediye reisinin nutku 
.. ıı~?nce belediye reisi Doktor Behçet 

kursuye çıktı. Halkı çoşturan bir hita· 
be irat etti. 

Hataylı Doktor İbrahim de söylev 
verdi. Hatip, Hataylıların Sancağın is 
tiklfıli mücadelesinde , yanı ba~larında 
anavatan kardeşlerini görünce heyeca· 

Ankara na geldiklerini söyledi. Şu dakikana Ha 
Atatürkün her büyük düşünce ve tay bayram yapıyor, biz Halaylılar A· 

müjdesini yerine getirmekte her za •

1 
taliirk anıtı önünde onun kurduğu Ka 

man en büyük yararlığı ve tedbiri gös malizm rejiminin sadık yolcuları olaca 
teren sevgili başvekilimizi, Türk mille ğımıza and içiyor ve sevinç gözyaşlan 
tini Hatay davasında da Türkleri ve mızla şefimize bağlılığımızı bildiriyo • 
bütün iı)sanlığı memnun edecek şekil ruz. dedi. 
de muvaffak eden ve Türk devletinin Dost mil1ctlcr için halkın tcz.ııhiirah 
emniyet ve itibarını bütün dünyada Bu sırada halkın tezahürntı son had 
bir kat daha yücelten bir mesut netice dini bulmuştu. Hatipler Hatay istikla· 
ve vanldığı bu sırada tekrar şükran ve linde tezimizin yanıbaşında ye .. alan 
minnetle tebrik etmek ödevini Ulus dost ve müttefik devletlere Sovyetler~ 
meydanında topla?an. Ankar~ halkı bir le İngiltereye, küçük ve Balkan An tan 
ağız~an .~oşkun bır dı:e~ halınde bana tı milletlerine ka~ı dostluk tezahüratı 
tevdı edıyor, halkın gon~~den, kafadan yaptılar. 

Sultanahmet meydanında mitinge 
nihayet verildiği zaman saat dördü ge~ 
çiyordu. 

Abideye çelenk 
Bundan sonra miting tertip hey'eti 

otomobillerle Taksime gitmiş ve ~bi
deye çelenk koymuştur. 

Hatay pastan&si 
Taksirnde toplanarak Beya~ıda gel 

rnek üzere yola çıkan halk ve gençler 
~alatasarayda Parizien pastanesinin 
önüne geldikleri zaman evvelce hazır· 
ladıkl~ bir kağJdı pastanenin isminin 
ii zerine yapıştırmı~lardır. Bu kağıdın 
üzerinde şunlar yazılıydı : 

(Hatay pastanesi ve şekerlemecisi) 
Müessesenin müdürü bu ismi mcm 

nuniyetle kabul etmiştir. 

Dolmabahçe önünde 
Saat dört buçukta Akayın Burgaz 

vapuru ile Şirketi Hayriyenin GS nu
maralı vapuru miting idare hey'etini, 
Fırka ve Vilayet erkfmım, gazetecileri 
ve halkı alarak Dolmabahçeye mütc
veccihen hareket etmiştir. 

Atatürk halkı selamladılar 
Vapurlar, bandolarla Dolmabahçe

önüne geldikleri zaman içerde bulu
nan halk: HYaşa Atatürk!)) HVarol A
~türk In sözlerile Büyük Şefe minnet 
ve ~ükranlarını izhar etmişler ve A
tatürk Sarayın büyük balkonu
na çıkarak halkın bu coşkun te~ 
hassüslerini selamlamışlardır. \ 1apurlar 
manevra yapıp dönünceye kadar Bü
yük Önder halkonda durmak ve halkı 
selamlamak ]utfunda bulunmuşlardır. 

Atatürk balkondan çekildikten son
ra vapurlar halkı tekrar Köprüye ge
tirmiş ve bu suretle mitinge nihayet 
verilmiştir. Geç va'kte kada: ca~ 
deleri dolduran halk bu sevinçli gün 
ve geceyi neş'e ile geçirmiştir. 

Gece bir çok binalar bu büyük gü~ 
ni.in şerefine tenvir edilmiş bulunuyor-

du. 

ve vicda~.ın.?a~ kop~n m~şterck ve eş~ Bir hatip, biz dostlarımızı kıskanarak 
siz tezahurunu tazımlerımle arzede - severiz, ilelebet unutmayız, ded'. 
rim. 40,000 kişi bundan sonra ellerinde 

C. H. P. Genel Sekreterliğine bavraklarla Kültür parka giderek te· 
Ankara zahürat yaptılar. 

Türk ulusunu atasının ardında biri- Halkın arzusu üzerine Cumhuriyet 
birine kenetlenmiş bir enerji ve iman meydanında Düyük Şefe, İsmet t·ıönü· 
safı halinde tutan, hükfunet ve parti ne. Rüştü Arasa saygı ve bağlılık tel· 
işlerini birbiriyle kaynaştırarak memle grafları çekildi. 
ketin rahatlık ve yükseklik arnaçıanna Adanada tezahlirat 
görülmemiş bir hızla yönelen C. H. Adana, 31 (Hususi) - Hatay zaf ~i 
Partisine büyük bir siyasi zafer daha buııün saat on dörtte binlerce ha kın 
kazanmanın sevincini tnttığımız bu sı iştirakiyle kutlulanmıştır. Bir gün ön~ 
ralarda bir daha bağlılığımızı ve sayr,ı ceden şehir baştanbaşa bayrak ve yeşil 
mızı ifade etmeği bütün Ankara halkı liklerle donanmıştı. Daha saat on bir 
borç biliyor. ik k d k k 1 k h k Halkın bu candan <:mygusunu bildi- en a ın. er e • ço u çocuk c>r ·es 

ve derin saygılarımı sunarım. ellerinde Hatay bayraklan bu büyük 
rir bayramı kutlulamak için beledive ö ~ 

Doktor Tevfik Rüştü Aras nündc toplanmıstı. Saat on ikide onbin 
Cenevre lcrce halk, önde kucaklarında ve elle-

Bir yeni ;milli davamızı daha Türk rinde tuttukları minimini yavrularilc 
millet ve devletine olan emniyet ve iti anaları olduğu halde HatayhıP,. da 
barı bir kat daha tarsin ederek tahak- merasirnin yapılacağı Cumhurİ\r • ala 
ku k ettiren murahhas heyetimizin ve m nı doldurmuştu. Mahşerl ka ı lı~ h k, 
hariciyemizin başını Ankara haklı sev önde Halkevinin bandosu olduğu h 

1de 
gi ile kutlulamaktadır. Halkın bu can asfalt caddeyi takiben Atatürk nırkı~ 
dan duygusunu bildirir ve saygılarımı na geldi. 
sunarım. Hazırlanan kürsüye önce Hatcı vlı Ra 

Halaylıların telgrafı sim Antakya gelerek Hataylılarm ne 
Yine bu toplantı sonunda Ankarada suretle ve· kimler clivle kurtuldurrunu 

ki Hataylı gençler adına da büyükle- söylemiş ve büyüklerimize şük anları~ 
rimize şu telgraflar gönderilmiştir: nı bildirmiştir. 

Ul 
1 

Önder Atatü•k Miitcalnb<?n kürsüye gelen ccıncı Zi· 
Dolmabahçe Ya Abdi e~i Hataylı Hikmet Ziya Belc 

istanbul d"ve vazı j.;leri direk•örii Vedat, Türk· 
Bizlere kazandırdığınız istiklat ve sn7Ü gazetec;i neşriyat müdürü N('vzat 

hürriyetin Ankarada tczahüratla kut • Güven bu hüvük güne ne sureP, \"<ı· 
Julandığı şu sırada anıtımza çelengimizı rıldığını anlatmışlar ve bu uğu,.da ö~ 
koyarken Ankaradaki hataylıların say len1eri lıii'"'11C ]e anmıslardır. 
gılarını ve bağlılıklarını ellerinizden Ö· Atatiirk anıtma konan çclcn' • ... r 
perek yü_ce katımza sunarım. Bund:m c;on'"a Atatürk anıtı" rr·,:ı ·. 
Sayın Isınet İnönü }erek Hat"' ı~ar Cumhu,.ivet H ıı. Par 

Başbakan tisi. Halk~>v: ve esnaf teşekküll<' · men 
Ankara supları fıbideye çelenkler koyn,u 'ar • 

Kazand~ımız yi.ice zaferin islikUlli-ı flır. 
mizin tezahüratla kutlulandığı şu anda (Dc,•amı 12 inci sayfada) 



SON POSTX Şubat ı 

Yurdun her tarafından Atatürke f 
şükran telgrafları gönderildi 

Bir Cemiyet 
meselesi üt meselesi 

(Bnştarafı ll inci sayfada) 
Mitinge iştirak edenler büyük bir se 

vinç1e ve göğüsleri inşirah içinde as -
falt, kolordu, Halkevi yollarını taki -
ben dağılmışlardır. 

Miting münasebetile büyüklerimize 
tazim telgrafları da çekilmiştir. 

Edirnede 
Edirne, (Hususi) - General Fah -

l'eddin, Kazım Dirik olduğu halde on 
binlerce halk Edirne Halkevi önünde 
Hatay zaferini kutlulamışbr. Hatipler 
ateşli nutuklar söylemişlerdir. Büyük -
iere tazim telgraflan çeki1miştir. 

Eskişehirde 

Eskişehir, (Hususi) - Hatay zaferi
ni Eskişehir çoşkun tezahüratla kutlu
lamıştır. Vali ve birçok hatipler bu za 
ferin ehemmiyetini tebarüz ettirmişler 
dir. Rüyüklere tazim telgr.nfları çekil -
miştir. 

ineboluda 

inebolu (Ilususi) - Hatayın istikla 
lint> kavuşmasını inebolu buyük teza
hüratla kutlulamaktadır. Binlerce halk 
Halke\'i önünde toplanmış ve oradan 
baııdo ile Cumhurivet mevdam
na gidilmiştir. Öğretm~n Mehm~t Fer 
gani bir söylev vererek bu zaferin ma 
nasını anlatmıştır. 

Bunu müteakıp büyüklere tazim tel 
graf,arı çekilmi~tir. 

Taşköprüde 

Ta~köprü, 31 (Hususi) - Hatayın is 
ti!{ !'i tmitmısebeti1e yapılan mitinge 
kalabalık bir halk kitlesi iştirak etmiş 
ve bu sevinçli günü, candan kutlula-

Hapishanede ikiz 
Çocllh doğuran -
Bir kadın 

mıştır. Büyüklerimize minnet ve şük
ran telyazıları çekilmiştir. 

Lülcburgazda 
Lüleburgaz, 31 (Hususi) - Halk Ha 

tay zaferini sevinçle kutluladı ve bü
yüklerimize tebrik telgrafları çekildi. 

Havzada 
Havza, 31 (Hususi) - Bugün Hatay 

zaferini kutlulamak için büyük bir mi
ting tertip edilmiş. büyüklerimize ta
zim telgrafları çekilmiştir. 

İki metre kara rağmen 
Hakari, 31 (Hususi) - Havanın mu 

halefetine ve şehirde iki metre kar bu 
lunmasına rağmen civar köylerden ge
len binlerce halkın i~tirakiyle Hatay za 
feri büyük bir sevinçle kutlulanmış, ya 
pılan mitingte hararetli nutuklar söy
lenmiştir. 

Bitliste 
Bitlis, :n (Hususl) -Hatay bay· 

ramı muazzam tezahüratla kutlulan
mış, büyüklerimize şükran telleri gön
derilmiştir. 

Menernenci 
geldi 

oğlu 

Cenevrede Hatayın isliklali etrafın
da cerevan eden müzakerelerde bulu· 
nan m~rahhas heyetimizden Hariciye 
katibi umumisi Nurnan Rifat Menemen
ci oğlu bu sabahki ekespresle §ehrimi
ze gelmiştir. Menemencioğlu : 

-Netice malum demi§tir. Bu ak~am 
Ankaraya gideceğim. Dış İşleri Bakl:!· 
nımız gelince sizinle uzun uzadıya ko
nuşacaktır. 

Sıhhat ve lçtimai Muavenet 
V e kaletinin dilekierimize 

cevabı 
Sıbhat ve içtimai 1\luavenet Vekaletinden: 

Gnzetenlzin 20/1/1937 tarih ve 2325 sayılı 

nushasındaki açık mektubunuzu okuclum. 
Umumi HlfzıSSJhha Kanununıın 57 ncı mad 

desinde zikredilen sari hastalıktarla 64 üncü 
maddesi muciblnce lhban mecburi oldu~u 

Vekaletçe neşlr ve llfı.n edilen ha:>tahkların 

hastanelerde tedavisi sırasında hasta sahip
lerinin ve çocuk velllerlnln talep ve arzuları 
asla nazarı 1t1bnre alınmaz, bu hastnhl"Jarın 
tedavisi Için hastaneye yatırılan hastalar lk
tisabı aflyet edlnccye va muhltıen için zarar
sız hale gelinceye kadar hastaneden çıka -
rılmnsına müsaade edUmez. 

Bunun haricinde kalan hastalıklarle yatı
rılmış olan çocuk hastalar üzerinde velllcrf
nin, vnsllerlnln vilayet hakları M.kldlr. 

Esnsen hastanelerin salfı.hiyetli dokt-ırla -
nnın fenn1 ve tıbbi vasayasına ra!lmen has
tasını çıkarmak isteyen hasta çocuk vaslle
rine pek az tesadüf edlllr. Böyle nlidlren vu
kua gelecek hfıdlseler lçln yeni hükümler 
koyma~a lüzum görülmedlkf gibi medeni ka
ııunumuzun 5 inci faslında izah edlldiiU vec
hile baba ve anaya alt vll~yet haklarını tah
dit edecek şeklide ve binnetice onu tadil ede
cek mahiyette hastane tablplerlne viltiyet 
hakkı vermek mümkün değildir. 

Bu cevabımızın Ilk çıkacak nüshanızın ay
nı aiöt...munda neşrinl dilerim. 

(Baştarafı 6 ıncı s.ayfada) 1 meleri bin bir türlü pislikle sıvanıııı<ı 
mcvcud 67000 mikrop, yalnız sütle olur ki bu en fena şeydir ve bir çok 
geçinenlerde 2500 adedine inmiş oldu- hastalıkların bu p"slikle intikali ko · 
ğu görülmüştür. Bu sebeble süt bar - laylaşır. Mandıranın temizll~nden 
saklardaki mikroplan imha ediyor da- maada günde iki defa hayvanıann da 
hi denilebilir. her tarafının fırçaların temizlenmesi 

Süt en mükemmel bir müdrirdir. Bir 
çok vak'alarda idrarı arttırmak ıçın 
verdiğimiz ilaçları sütle içirmeği ter -
cih ederiz. O zaman mebzul mikdarcia 
tebevvül temin edilir. 

Süt meselesi konuı::ulurken en evvel 
mevzuu bahsolan inektir. insan sütü
ne en yakın merkeb sütüdür. Fakat bu 
sütün tedariki çok miişküldür. Keçi 
sütü de böyledir. İneklerin Holanda, 
İskandinavya, I<~laman, İsviçre, Fran -
sız Kırım inekleri en meşhurlarıdır. 
Bunların sütleri gerek kazcin ve ge -
rekse tereyağı itibarile çok zengindir. 
Aynı cinsten olan ineklerde birinde 
tereyağı mebzuı olur, diğerinde kaze
in daha fazla bulunabilir. Tecrübeli 
köylüler ve mandra sahipleri bunu bil· 
dikleri için karı~tırmak mecburiyetil
ni hissederler. Ineklerin süt verme 
meselesinde yaşlarının tesiri büyük -
tür. Umumiyetle en mükemmel süt 
verme devri hayvanın beş altı yaşla -
rında olduğu zamanlardır. Muayyen 
tams tevir lerinde hayvanlarda u • 
mumi in'ikasat tevlid edeceğinden o 
günlerde sütleri kesilir, uzun yürü -
yüşlerden sonra hayvan dinlenmeden 
alınan sütler de sıhhat noktai nazarın
dan zararlıdır. 

Bunlardan maada ineklerde en zi -

icab eder. 
Gere>k mandmılarda tatbik edilen 

en S1hhi şeraite ve gerekse hayvanla
rın temizliklerine son derece riayet e· 
dilme~ine rağmen maalesef gene inek· 
lerde veremin çokluğu ile beraber şa· 
yanı dikkat olan nakto şudur ki hay
van veremli olduğu halde uzun yıl -
lar kendisinde hiç bir hastalık yokmuş 
gibi zahiren gayet tabii görünürler ki 
en büyük tehlike de buradadır. 

İneklerin sık sık verem olmaları ge· 
belik, doğum ve fazla süt vermelerinin 
tevlid ettiği yorgunluk ve düşkünlük 
ile beraber umumiyetle mahsur ha -
valı ve sıhhi olmıyan yerlerde yaşama 
larının neticesidir. 

Köylerde ve inek ahırlarında hay -
vanlar üzerinde yapılan (Tüberkülin) 
tecri.ibelerinde sıhhatte zannedilen bir 
çok ineklerin veremli oldukları anla· 
şılmıştır. 

Fransız doktorlarından Nokad bu 
hayvanların yüzde 5 0·80 nisbetinde 
gizli veremli olduklarını tesbit etmiş
tir. 

(Arkası var) 

Bulgar - Yugoslav anlaşmasi 
ve Balkan birliği 

(Baş tarafı 3 üncü sayfada) Sıhhat ve İçtımai !Uuavend yade nazarı dikkate alınacak şey has -

Anhara ehspresi Dr. =~~:~dam talık meselesidir. Bir ineğin sütünün 
tehlikesizce sarf ve istWAk edilmesi 

rilınesi ve~ilesinl 

şüphe edilemez. 
hazırlıyacağından 

Dün 14 saat geç geldi Son Posta - Sıhhat ve içtimat Mu· için her şeyden evvel hayvanın sıh - * 
(Ba~ tarafı 1 inci sayfada) avenet Vekaletinin verdiği bu cevab, hatinin tam olması lazımdır. Bütün İngiliz başvekili M. Baldvin, Ingil • 

birdenbire erittığinden taşan sular Es· }:>ugünkü kanunlarımızın çerçevesı ı- süt veren ineklerin baytarlar tarafın- terenin silahlanınasma verdiği son 
(Baştarafı ı inci sayfada). kişehirde Beylikahır ve Alpköy arasın- çinde gayet doğru ve haklıdır. Esasen, dan gayet muntazam ve ciddi surette c; ı sür'ati izah et • 

daki demiryolunun 2 kilometrelik bir b 1 · s hh" V kT · · kontrol edilmesi şarttır. r ol .nıek için mu • 
Ay::;c isminde bir kadının evvelki ge- kısmını kapamış ve hasara uğratmış- ~~~a~in~e~;z:~~rke~ ~~~u:a~ ı;~;ı~ Ahır ve mandıraların sıhhi şeraiti: e... hafazakar parti -
ce birdenbire sancısı tutmuş, bir kaç tır. Sular demiryolunun toprak ve ça Bu çok mühim bir meseledir. Bu bu - ye hitaben bir ruya kendisine hitab etmemizden mak 
saatin içinde biri kız, biri erkek ol- kıllarını götürmüş \"e hat 80 santirnet d k" susta doğrusu model olacak memle • beyanname neşretti. İhtiyar başvekil, 

re çökmüştür. sad, kanunsuz bir muamele en şi a
4 

ketler şiinal memleketlerinden Dani- bu beyannamesinde, bu silahlanmanın, 
mak üzere ikiz çocuk doeurmnştur. yet, yahud yolsuz bir 1·ş için yapılmış · Eskişehirden arnele ve mühendisler marka, Holanda, Isveç ve Norveçtir. vanlmak istenilen gayeyi temin ede -

Bu vaziyet karşısında. şehrimiz bir trenle harap olan kısma gitmşiler- .olduğunu iddia etmek değil, belki de Bir alıırın duvar, tavan ve zemini gay· cek bir vasıta olduğunu kaydettikten 
'müddeiumumiliği derhal Adiiye Ve- dir. Yolun tamiri 1 S saat sürmüştür. mühim bir cemiyet meselesi üzerine ri kabili nüfuz ve her tarafı kolayca sonra demek istiyor ki bir çok silah 
~alet:ne baş vurmuş. kadının ikiz do- Ankaradan gelen tren Sarıköyde İstan dikkati celbeyıemek idi. Bir insanun yıkanacak bir şekilde inşa edilmelidir. yaptırmakla refah ve sükunet temin et
ğurduğunu ve tütün kaçakçılığından buldan giden tren Eskişehirde bekle - kendi kendisine ve bir çocuğun da veli Zemin çimentolu beton, duvarlar ya- rnek iddiasında bulunmuyoruz. Fakat 

rneğe mecbur olmuştur. ve vasiye aidiyeti bir taraftan bir hu- rı yarıya gene böyle olmalıdır. icap ettiği kadar silaha sahip olduğu -
mahkum olduğunu, hapishanede bu Hayvanların yemlik yerleri gene be muz takdirdedir ki memleketimizin 

k ı lrtgı'ltere Kralının hemsz·resı' ,kuk meselesi ise diğer taraftan da bir Çocukların yaşarnalarına im an o ma· /, ton olacaktır. Ahır içinde tahta namı- sulh davasına yaı·dım edebı"lecegı-·nı· ve 
cemiyet meselesidir. Bu bakımdan a- na hiç bir s.ey sokulmı'-'acaktır. Tava· dığı için daha müsait bir yer tayinini Dük dö Vindsoru caba kanunlarımızın ruhu üzerinde J bu yardımı yaparken icap eden hür · 

ı 
1 

• • t nın ortasında açılır kapanır camlık va- met ve dikkati üzerine çekebileceğinc 
istem iş, Veknletten ge en eınır üzerine zı·yarete gı"dı·yor btr" ta'dı"le ı"htı"yaç yok mudur? <:te, biz l h · 1 · • 't sıtasi e ava ve zıya emın edilecek - kani bulunuyoruz. Ingiliz başvekili M. 
tütün kaçakçısı ve ikiz çocuk anası o- - babsin bir felsefe meselesine daya - tir. Dcrecei hararet azami yirmi dere· Baldvinin bu sözleri, bize: 

Londra :~1 (A.A.) -Kralın hem-
lun Ayşe köyüne gönderilmiştir. .nacağını itiraf etmekle beraber - bu ce olacaktır. Günde iki defa her tarafı cHazır ol cenge eğer ister isen sulhü 

C b ı şiresi Prenses ile Kont Of Harewood "Okta u··zerı'ne dı"kkatı" uyandırmak ve k - "b" b"lhassa s··ı - sela"h· JÜr üz ve sağ am iki yavruya sa- E 1'' yı anacagı gı ı ı u sagmaz -. • 
perşembe veya cuma günü nzes- aynı zamanda bu gibi bir takım hadi- dan evvel gene horturola her tarafa mısraının kıymetinden hiç bir şey 

hip ol.ın Ayşenin geri kalaıı cezasının feld'e hareket ederek Vindsor Dükünü selerden bir tanesinin de nümunesini bol su verilecektir. Böyle yapılmıya - kaybetmemiş olduğunu bir defa daha 
affı istenilmesi düşünülmektedir. ziyaret edeceklerdir. vermek maksadile hareket etmiştik. cak olursa hayvanların vücudları, me- hatırıatmış oluyor. -Selim Ragıp 
~ ===========================================================================~======================================= 

rı Nihad. elbiserole pek meşgul oldu. ti .Şimdi de kulağıma fısıldadığı şeyler adetimin eksik tarafları zaten babam-
Bazı ufak tefekler için çar~ıya bile be- daima gözlerimin üzerinde toplanan dan ayrı geçen günlerdir artık. 
nimle geldi. Elbisemi kalınca bir em- güzel aşk kelimeleri. Bütün bunlar çok Zannediyorum ki elbisem çok güzel 

Yazan: Perlde CelAl 

primeden yapıyorum. Siyah üzerine hoş ama onun kulağıma söylemediği oldu F eride. Sırrı Nihad eski yap
mercan rengi krizantemler .. ben bunu tek bir şey var Ferideciğim. Eskiden tıklarını unutturmak ister gibi benimle 
biraz göze çarpan bir renk olduğu için gözlerime garib garib bakarak sonra fazla alakadar. Dün de bir bilezikle bir 
((köy gelinleri gibi pek allı morlu ol • da bucak bucak kaçtığı halde şimdi yüzük almış. Elbiseme uygun bulup 

- Bu kadar yakın olduğum ı tum. Aldığım cevap içimdeki şüphe - muyor mu?ıı diye, almıyacaktım. Fa- gösterdiği bu ateşli muhabbetin sebe- beğenmiş. Benim de pek hoşuma gitti. 
bu adam bana ne kadar uzak yara b - leri biraz hafifletti. Tahminimi boşa çı- kat doktor: bi?· Muhakkak satırların arasında bu Parlak kristallerin altında pırıl pırıl 
him!. Benden bir çok şeylerini saklı -ıkardı. O zamanlar zaten her şeyden bir - Fena mı Seza, dedi. Karanfil ~üphe kırıntılarına tesadüf etmen seni mer<:an rengi krizantemler çok. güzel, 
yacak, gizliyecek kadar yabancı ·\'e u- mana çıkarıyordum. Hatta sana yaz - dudaklı, ateşin bakışlı köy gelinlerine pek kızdırıyor . Dur bahsi değiştirelim. elbiseme de pek uyacak. 
zak!. ıı Işte bu his sevgimin ölümüne madığım küçük bir hadise dnha ol - benzemek istemez misin? Biliyor musun ki geçen gün ne keşfet- Selim Naci o gündenberi hiç görün-
açılc:.n bir yol olmasın korkuyorum. muş, Sırrı Nihat ağır, başında durması Sonra gü!iimsiyerek: tim .. benim küçük kızda bana benzi - medi. Doktor onun kendisine de uğ • 

Evvelce evlenmeden evvel o beni lazım gelen bir hastası olduğunu tele- - Şakayı bırak ama, dedi. Bu elbise yen bir şey .. bunu doktorla buraber ramadığından şikayet ediyor. Geçen sa-
seviyor, durgıın, garip bir adam söy- fonda söyliyerek bir gece eve gelme- sana müthi~ gidecek, muhakkdk ala - bulduk.. Ayşenin gözleri gözlerime bah tramvayda tesadüf etmişler. Ko • 
}ernekten ç.ekiniyor diye, Jiişiin- mişti. lım. öyle benziyor ki! Siyah, biraz çekikce cam: H Haloya gelecek misin" diye, sor-
müş ve bu hissin devamı yüzünde 1 E . k d k l h Bu muhavere alac.ağım elbiseliğin parlak gözleri var bücüriin, benim göz- muş. Gclıniyeceğini ~öylemiş. Selim 

. . . :.rtesı a ·şam a ço so gun cı,- k 1 · 'b" B 'lk d f .. N · · b d k h b d onun evıne kadar gıderek her şeyı açık- b" h Id Id" h - d önünde geçiyor ve iki satıcı ız gü - erım gı ı. unu ı e a geçen gun acının en en mi, yo sa «a u ost 
.. . . . . . ~ rap ır a e g-e ı ve emen o asma O .. d.. d k ·· J d" l' 1 k d" k 'kA · k ça soylemesını ıstemıştın1. 1· akat al - k d Be b k I ~ H.imsiyerek bizi dinliyorlardı. na ya- gor um ve o tora soy e ı m. ;zun u- u )> ı ye açı ca şı ayet ettığı ocam -

_ b" k h 1 apan ı. n unu uy us uz ugııııa zun güldük. Doktor bir zaman kızı mı- dan mı kaçtıg-ı belli deg-il. Ona kızmı-
"b k ır ur u verem e ı m. · ayet astane- zın basını go"'g~ su"' nden a) ırmadı. . görü· B h ı· b · · dıgım cevap ne saçma ır genç ·ız u -~b· t"' 1"' d" t\"h h vaşca: 

yasına kapıldığıını ağır bir raş g.ı : a- ye bir yabancı gıbi telefon ederek Sırrı _ Köy gelinlerini pek methettin, . yorum, acıyorum. u a me enım ıs-
f d S b 1 d. k yarsun ki, benim artık bir de hakiki terneden sebeb olmam büsbütün üzün-
_ama vur u. onra ozu an nışanıın. Nihadın evvelisi akşam orad'l olup ol- dedim. Biraz daha devam etsey ın ıs-
Al · d"l" d h · · · 1 k kızım var. İşte gözlerimiz bile benzi- tu·· 1 F k t b loya el ı"ye g-ı·ne emın ı ıne üşen aysıyetım yiı - madığını sordum. Orada imiş. o za - kanacaktım. O ne tabirler öy e (( a - o uyor . a a a g m ce 
zünden onun harekete gelmesı ve bJ.- l d k" b ş·· h 1 kt ranfil dudaklı, ateşin bakı~lı köy ge _ yor.. biraz da memnun oldum. Sırrı Nihadın 
b 

man an< ım ı en up e.er•me en Babacığımı çok göreceğim geldi Fe- halinden aramızdaki yeni deg-işiklig-in 
amın israrı ile alemi kandırmak icin h t I d.. .. .. H tt" I linleri)) .. • as a ara onmusum. a a sen ge - ride. Sen orun biraz rahatı:ıız olduğu- farkında olacak. Belki de dinde olmı-

yalan bir birleşme yaptık ve ben onun· dig~in zaman beni~le eg~:enmekter: ı>or- Gözlerimin içine bakarak güliimse • H Ib k" d k P-u yazmıştın. a u : sonra an · en- yarak kocamın sezeceği garib hareket-
la bulunduğum müddetçe hayatında karak bu vak'ayı anlatmadım. Belki di. a'"ıs"ınden aldıg-ım nıektupta •tçok ı"yı·- lerde bulunmıya kalkacaktı. Hu, iki 
benden gizli, saklı köşeler bulunduğu- bütün o şüphelerim saçma ve h,1ksızdı. - I liç üzülme karıcığım dedi. Se - yim kızım. Bol bol ava çıkıyorum. ı) di- arkadaşın bozuşmasını, hem de benim 
na daha iyice inandım. Sonra AHenin Fakat . .. Gene bu bahsi artık geçe- u in gözlerin.. yor. Önümüzdeki ye7ı çiftlikte geçir - yüzümden, hiç istemiyorum. Gelmeyi
hayatımıza karışması. O gelmeden lim. ş=mdi hala böyle şeylerden Lah - Devam edecekti. Kolundan tutarak mt>ve, doktorla karar verdik. Babamı ş: daha iyi oldu. En iyisi Selim Naci 
evvel ve o geldikten sonra S·rrı . ':ı,.,_ sett;;~rn için kim bilir bana ne kad<U biraz ötemizde duran kızlan işaret et· !drııi.işte ben·ber alacaP.•m. Zaten artık ile çok seyrek karşılaşmak. 1 
dm yavaş yavaş değişıniye b c:lomMJ. kızvr .. •n. He 1 k·n da var. p:i'i.iı1 btm· t :m. Sustu. lo"nn gelmt"k i!'ltememeqine hiç bir se- Gözlerinden hasretle ÖpP-rim. Artık 
bu 7. nnımı kuvvetlendirdi . Riliyor - ları 1 • ynna atıp mes'ut olrnıy.ı ç ılı - (' ö71eriınbn h"r z • '"'' ö ,ı· a~ .. .,li h l kalmedı. Bu unm ayrılıktan sonra öbür mektubumda benden bol bol balo 
sun ki Ayşeyi bir zamanlar onun ço- şalım. } ·ı .,J:yor i· ='. NI! tnl..,.f e~lwie-n d•! o u yenic' .. p vanı ba;:ımda görmek e- havadisi bekle. Seza 
cuğu sanmış hastaneye bile sormuş- Yarın akşam baloya gideceğiz. Sır- gciz:tıiıııe bakarak bana ümıd vermiş - 1 viıne beni cL .• J kuvetli bağlıyacnk. Sa- fArkııst var) 
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iTT.IH .. 10 ve TERAKK.I OEVR.INDE FiKiR HAREKETlERi Osman erkenden ovaya gidiy~rdu., Evin .önünden :~:;~!=::!:'·",e 5-\ Ali dayıların bahçesine gelınce çıtten seslendı : 

Y azan 
•• Eski Tan•·n Başmuharrirl MuhiHin Birgen - atlıyarak içeri daldı. Gülsüm inekleri -Kız, Gülsüm .. Bana bak b iraz .. 

ve mandaları sulamak üzere kuyu ba- Gülsüm, çitm ortasından başını u-

z• G k ı d• • d ı tt k şına inmi§ti. zattı. Osmanı görünce kızdı ve: 
ıya o•• a p ını ev e en ayırma Onu evde bulamayınca Osman için· -Ne o, gene bir şey mi istiyon? di· 

den bir küfür ·savurarak işine geç kal- ye sordu. 

ı •• b f ı h ı• d tt mamak için uzaklaştı. Köyün en belalı, - ·Anan bu akşam gelmiyecekmiş .. 

Uzum U ı• r ormu•• a ın e ortaya a 1 en hovarda delikanhsıydı; sataşmadığı Gece de darı soyacaklar. Bana tenbih un kız, yapmadığı rezalet kalmamıştı. Bir etti; Gülsüm yemek getirsin bize de • 
kaç kızı lekelemiş; bir de katil cürmün· di. Hadi sen de çabuk davran, gün bat· 

Ziyamn IAyikligi 
Ziya, devlet bahsinde de beklenilen 

laruri ink l .. b 'lk ll . . . ı a ın ı teme erını atmış, 

~:~nsıplerini kısaca ifade etmişti. İşte 
ıı:rensipler: 
D tey var mukaddes: Biri devlet, biri din 

~'tlet, onan bqında, anealt halifemiz var, 

.., bir IDÜftii deiil, bir emlrelmüminin: 
ıretvaı an o ftl'mez kaoanları o yapar. n· , . 

•nin dahi başında miinü nr ki bildirir: 

:araın Ue helill, ıiiııalı Ue sevabı. 

1\leclisten, her me~rutiyet senesi. 
İki bütce edilemez istibsal. .. 

Ya her vakıt bir bususi bükı·dir, 

Evkaf adlı bir bazine bulunmaz ... 

Bu bütceler nahiyeye verilir , 

Meb'u anda arhk tasdik o1unmaz ... 

Yahud, denir, vakıfların yaptığı 

Vazifeler hep hükumet işidir; 
BeytüJmiile girer evkaf sandığı, 

Bir yurddaki iki devlet birleşir._ 

' ne 11ar'l, ne hukuk müşariri değildir, 
Ona lakva sorular, mey'lzedir cevabı. 

~~~~~"~;~··;~rese ayrı Iki ilemdir, 
Pt!" 

(1) Ziyanın (Beytülmiıl) dediği '}ey malf

yedlr. 

uftü ile halife birbirine karışmaz. · 
-'Yrıysa da bu Iki kunet dainı tev'emdjr, 
~ .. 
ufuı bende diyerek birbirile barışmaz! 

l Ziya, ilk defa olarak « din » i «dev
et)> te k ı ·· b" 1 k ... b' n ayırma uzumunu oy e at ı 
ır formül halinde ifade ediyor vi et· 

tafına «kaza)) ile «fetva)) diye bir 
l'tıevlu atarak bunu dikkat ve ehemmi· 
~~tle işledikten sonra gavet sağlam 
~~m esaslarına göre hazırlanmış büyük 
~r raporla meseleyi Ittihat ve Terakki

:ın Umumi teşkilatına ve ondan sonra 
a 917 sonbaharındaki İttihat ve Te-

rakkı' .. k . . . d umumı ongresıne getırıyor u. 
k Ziya, meseleyi hem sosyoloji ve hu
h~~ hakımlarından, hem de islam tari-
ının inkişaf hadiseleri bakımından u

lun uzadıya tetkik ederek «kaza)) ile 
C<ıfta>> yı ayırıyor, kazayı devlet, ıftayı 
~a ilim, yani darülfünun yaparak orta-

an şeyhislamı ve medreseyi kaldırı -
Yordu. Yalnız Ziya, bunların isimleri
n~ Ve kelimelerini değiştirrneğe kadar 
~ıtmiyor, sade vazifelerini, fonksiyon-
arını da değiştiriyordu. Halife ve p::ı
fişah aynı şey oluyor, ayn ayrı isim -
erle yad edilmesine lüzum ve hatta, o· 

na sadece halife denilmesinde de beis 
kalmıyordu. Böyle olunca, artık dev • 
let her iş,i yapmakta serbest oluyor, 
rnüftiye müracaat ve fetva almak ihtı-
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den altı yıl damda yatmıştı. Şimdi de madan yola çık .. 
Gülsümün başına bela kesilmişti. Mut· Osman bunları söyliyerek, ve için · 
laka onu kötü maksadına ram eylemek den hınçla gülerek uzaklaştı. 
istiyordu. Evvelkilerine yaptığı gibi o· Gülsüm yemekleri hazırlamış Ye yo
na da cseni alacağım!• diyerek nişan· la koyulmuştu. Molla Mustafaların tar
lıyacak, sonra yüzüstü bırakacaktı. lasına dönecek ayrıma yaklaştığı za -

Fakat onu tanıyan Gülsüm sözlerine man çalıların arasından biri sıçrıyaral~J: 
kanmadı .. Daha geçen yıl abiasının ba- üzerine atıldı .. Bu o domuzoğlu domuz 
şma gelenleri unutmamıştı. Sek\'ne - Osmandı. Demek onu tuzağa düşür • 
nin Mustafa cseni alacağım» diye onu müştü. Kız bir an şaşırdı. Bağırıp ça • 
kandırmamış mıydı? Bereket bir çok ğırmağa vakit kalmadan Osman onu 
mahkemeden sonra onların nikahları· sıkıca kollanndan tutarak ağzına ko-
nı güçbela kıydırmışlardı. ca bir mendil soktu. Ve oracıkta hazır-* ladığı atma bindirerek onu alıp götür-

Osman o gün Gülsümü göremediği dü. 

Yarmki nushamızda • 

İki arkadaş 
Yazan: Muazzez Tahsin 

için kızgın kız • 
gm çalıştı. Ak -
şam soluğu ge • 
ne onlarda aldı .. 
Kız evde yal • 
nızdı. Annesi 
kız kardeşini a
larak komşula -
ra geçmişti. Gül- ı--

Üç gün sonra, 
benzi sararmış 

ve bitkin bir hai
de Gülsüm, U -
murlunun arka 
yollarından ge • 
çiyordu. Köye 
uğramadan doğ • 
ruca Aydına yol-

süm bir yandan saçta bazdırma pişiri • 1 l~ndı. Köyüne 
yor, bir yandan da kızartmasını hazır - tı? 

hangi yüzle girecek--
lıyordu . * 

(Arkası var) 

Osman onu yalnız görünce sevindi: Aradan altı ay geçmUiti. Bir gün 
- Kız, dedi, sabahleyin seni aradım Aydına gitmiştim.. Pazardan öteberi 

bulamadım. Neredeydin öyle erken? almak için çarşıda dolaşırken birden 
Gülsüm Osmanın böyle apansı.z eve Gülsüm gözüme ilUiti. Yüzü büsbütün 

· · · · I · t' Y" .. .. ekşıterek gırışıne ıçe.r emış ı. uzunu sararmış ve çökecek kadar zayıflamış· 

cevap verdı: tı . Ayakta zor duruyordu .. Yanına yak-
- Nerede olursam olayım, s~.na ne? laştım: 
- Kız pek kafa tutuyun bugunlerde _ Kız nen var dedim hasta mısın 

sen. Beni günaha sokacan sonra.. Gel k ? ' ' 

d d'kl . . yo sa. • 
şu kafadan vaz geç te, e ı erımı yap.. _ Ah, sorma, bey, dedi. Ne ettim de 
Yok~a?.. :)töyden ayrıldım. Başıma bir dert gel· 

Boylece ya~ım s~at konuştular. Fa· di. Kötü şeymiş! .. Konaktaki (*) dok· 
kat ?s~an bır netıce alaroaclan ayrıl- t . bana bakıyor. Her hafta iğne- vuru
dı, gıttı.. yorlar .. Daha da böyle dört yıl iğnE:le -

* Bir akşam Osman gene, ovadan dö · necekmişim. Bunları söylerken gözleri yaşnrdı. 
nüyordu .. Gülsümün anası o gün darı Büsbütün bitkin bir halde devam etti! 
soymak için Mustafa Mollaların tar -
lasına gitmişti.. Bu fırsattan istifadeyi - Aman, bey, ne olur, beni gördü· 
aklına koyan Osman yolda gelirken ğünü köydekilere söyleme!.. 
şöyle bir plan hazırladı: Sonra gözlerini yere indirerek ha • 

cŞimdi Gülsüme anasının gece de yattan ve cemiyetten fırlatılmış. çıka· 
tarlada kalacağım, ve onlara yiyecek rılmış boş bir varlık gibi sarsıla sarsıla 
çıkınını oraya kadar göt~rmesini ba~a uzaklaştı ... 
tenbih ettiğini söylerim. Otesi de benım 
bileceğim iş .. » ( *) Hüku metteki demekt ir. 

i E."'l6k ve Eytam B~kası IIAnla_ı:ı 1 

KIRALIK EMLAK 
Depozito Esas No. 11 Mevki ve Nev•i 

c. 10 /3 Beyoğlunda Bedreddin mahatlesinde Orta Şi • 
mal sokağında S/7 No. lı Abuaf apanımanının 

3 No. lı dairesi. 40 lira 

c. 10 / 6 Ayni apartımanın 6 No. lı dairesi. 45 >> 

C. 10 / 4 Ayni apartımanın 4 No. lı dairesi SO n 
2S8 Büyükadada Nizamda Kamino Volisi. SO » 

Mevkileri yukarıda yazılı yerler bir ve yahut üç sene müddetle ki .. 
ralanmak üzere açık arttırmağa konulmu§tur. Istektilerin ihaleye mü· 
sad if 12 ıubat 1937 cuma günü saat 1 O da §U bemize gelmeleri ( 450) 

1 İstanbul Belediyesi ilanları 1 .__ _________ _ 
Senelik muhammen Ilk 

Köprüde yeni yapılan Kadıköy • H aydarpafa 
iskelesinin birinci kat salonu orta~1nda 2,S 
metre kutrunda büfe. 
Köprüde yeni yapılan Kadıköy • Haydarpaıa 
iskelesinin ikinci kat n ihayetinde 12 X 6 bo • 
yunda gazino ve 3 X S boyunda büfe ve 3 X 12 

boyunda tarasa':" 
Köprüde yeni yapılan Kadıköy • Haydarpaıa 
iskelesinin alt katında sağ tarafta 3 X 6 bo -

kirası teminatı 

600 lira 

1800 }) 

ı 

45 L. : 

135 L. 

yunda dükkan. 840 » 63 L. 
Yukarıda semti senelik muhammen kiralarile teminatları yazılı o • 

lan mahaller teslim tarihinden itibaren kiraya verilmek üzere ayrı 
ayrı açık arttırmaya konulmu§lardır. Şartnameleri levazım müdürlü • 
ğünde görülebilir. Istekliler bizalarında gösterilen ilk teminat mak • 
buz veya mektubile beraber 2/2/937 salı ıünü saat 14 de Daimi En • ' 

cümende bulunmalıdırlar. (i) (276) 
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MQ~azı,. c.mu•;n Akıbeti 

iKINCI KlSlM A. R. Yazan: Celal Cengiz 
Bir gün Rasputinin arabasına bir papas binmişti. 
Bu par- as eyaletin taa öteki ucundaki bir 

manastırı ziyarete gidiyordu 
Sama Tunçayı hatırladıkça, onu ne 

Babam, bunun için daima anamdan j yolların tenha bir yerine gönderiyor. 
~üphelenirdi.>) sözlerini de ilave etti. Orada, o müşteriyi soyduruyordu. Hat· 

kadar çok sevdiğini anlıyordu 
- Aman doktor, ne söylüyorsun .. ta, bu yolculardan bazılarının, büs • -Hayır. Benim bugün güneşi gör- eline düştüğünü sihirbaz l'•laya ile bir 

bu adam sakın gizli bir asılzade olma· bütün ortadan kaybolduğu da rivayet düğümü hiç kimseye söyleme, Camol kaç zenci uşaktan başka bilen yoktu. 
sın? ediliyordu. Belki yarın .. belki bir saat sonra ondan Sama o gece tılısımlı ilacı yere vu-

- Bunun için, kat'i olarak bir şey - Vay mel'un herif, vay... tekrar kaçmak isterim ... Acele etme rup döktükten sonra sabaha kadar şa-

rüst. metin iradeli, ciddi ve dostl~ 
karşı faydalı olmaktan zevk duyall 
erkekti.. tam bir erkekti. 

•• ıt: 

söyliyemem ... Ancak ~u var ki; Ras- -Bu mesele de zabıtanın nazan sakıni rap içti.. ağladı .. !Öylendi .. ıstırap ve Camo, Uran'a neler anlatiyori 
•tputin keskin zekasını, kuvvetli görüş- dikkatini celbetmişti. Rasputin, bir ke- * * * kara~sızlık içinde kıvrandı. 
lerini, vaziyetini büyük bir maharetle re daha tazyikten .geçirilmişti. Hatta iş Sama'mn yere vurdu"gu \!e dünyada kendisinden daha baht- p . . . . c bit 

d'kk 1 d b' . Im v • rensesın carıyesı zencı amo, 
idare edişini n azarı ı at e a ır sam; o ereceye gelmişti ki; zabıtanın t 1 l kl s ız ır ınsan o adıgına ınanarak s ız- ı bah I d hi' I . d UraJl 
böyle bir iddiayı da reddedemem. takib ve sık sık isticvabındcın bizar 1 Sim 1 çana dı.. uyudu. k 'lsarayın oş e ız erın e 

S " I R . k 1 d b Gece S .. U • d' V. •• • arşı aştı. - onra.r.. o an asputın ,artı ora ar a arına • .. ama, o gun ran ın ver ıgı mu)- · Ca h t . . .1 .... ev 
R · b 1 b ~ h 1 S od d 1 d d ,_ mo, as a prensesın ıyı eş ... - asputın, işte öy e ir serseri, mıyacagını isseylemişti... şte tam ama asın a ya nız.. e en memnun ~almamıştı. . . d y d' ld G d hsl 

h h ı . d . . . b d A • d ·ı k k Sarayda herkes uyuyor. G S k l 'b' b' h"k" ıstı)'or u. e ı yı ır u eanın sar oş ve ırsızın e ın e yetışmıştı. u sıra a, mucıze enı ece adar ga- erçe umer ra ı gı ı ır u um-
c k b '"d' k' k d" · d b "b b' d"'f R ' Samanın yanındakı' od- _ıa yatan U- d k I ki k'" k -k kızına bakmaktan usanmıştı. ~o ta ıı ır ı; ·en ısı e aynen a- rı ır tesa u , asputin in imdadın::ı aa arın ızını a ma a m ev ıı ço yu - r- --d kı ede h .di} 
ba ı . k R . . Ça I b bı' m''dd t f d' .. b kl d'kt I k .. f k B b"l' '-'ll eanın zı n n asta ı sının mes eğıni ta ip etmişti... as- yetışmış .. onu r ığın aşına bela e· ran, r u e e en ısını e e ı en se ece ve nu uzu artaca tı. unu ı ı· c·· . . k d " 

· h b k l h d 1 ~ · kl sonra, kulagy ını kapıya verdı' .. dı"nledı·. d F k U ld"Y d uneşten nıçın açıyor ur putm; ayatın ın u ısım arını, mu - en son m es egıne sürü emişti. yor u. a at, r sarayına ge ıgın en B .. k de h. k' ~( 
telif zamanlarda, parça parça anlatır- Doktor Lazover, hatıralarını topla - Bir ses alamadı.. niçin memnun değildi~. f-_ı u sırrı.~ gune 8 

r ıç ımse 
k k b . . k b' . . k . . kl ·ı 1 Sama uy B k d' . d b'l . d eoememşıtı. en, ço üyü ır teessür göstermıştı. ma ıçın, parma arı e a nını tazyik et- - umuş.. unu en ısı e ı mıyor u. U d b k . . 
V h " b' N 1 k K 'k .. 1 . d Diyerek yatag·ına gı'rdı".. Uran ona·. ran a unu mera etmıştı. e atta ır gün, « e o aca } .. aya- tı ten sonra, soz erıne evam etmiş • 
1 I k · Uyudu. c·· k b' d Camoya sordu: ar ve ormanlar içine soku mu~ uytu tı: - oz ama~tırıcı ır saa et ve alA., 

T • • T - Gudeanın kızı neden hast w 
bir köşede, korkunç bir canavar yav- - Bir gün, Rasputin'in arab:ısına Halbuki Sama uyanıktı. varlık ıçınde ya,ayacaksınızl dı G" k b b' pe 

ı b. b' . . B Ve odasında kendı" kendı'ne D d"k s· Il"d k Id V "d ~ uneşten açmasının se e ı rusu gibi doğan .. hayatın geçim yo u- ır papaz ınmıştı. u papaz, eyaletin şarap e ı çe, o, ırte a a a ıgı mu • d' ~ 
nu, yalnız babasının yaptığı işlerden taaa, öteki ucundaki bir manastırı zi- içiyordu. detçe kalben daha müsterih yaşadığını ır B G .J d k tt' SC 
ı.ibaret sall6n bir çocuktan, ne beklene-yarete gidecekti ... İşte; bu uzun yol- SamabiraralıkTunçayıhatırladı. söylüyordu. -d unkud uaAea a merah e. ı:', 11• 

ı k b h · 1 O k k (S ) d k k . . mer e ne a ar su varsa, epsını v 
1hi1ir? .. n demişti. cu u ta, u i tıyar papaz a başbaşa ka- - nu ~ e uz an açırsay- Sama aaınlara karşı her erkek gıbı t" tt' d H" b' . . . ... 11 ~ 
· 1 R • kal d ş· d' k ı k k . ge ır ı .. sor u. ıç ırısı gonu ere - E bu dogy ru an asputin in bi ve hi ss iyatı bir ı m. ım ı, onun yo s uz uğu ar~- sırna-:ı ve düşkün degv i Idi. 1 unçayı f hi k k b' b d"le.f .. · ' - d b k d r T a ı verece ır ceva vererne ı • 

- Babasının sevk ve ilham ile, Ras· denbire değişiver~şti. Bir taraftan sın ::ı u a nr ıstırap çekmezdim. candan sevmişti. . _ Tuhaf bir hastalık bu~ Insan ~ 
putin de, ufak tefek hırsızlıklara girif- daima halkın tahkirlerine uğrıyan, di- Diye söylendi .. gözleri ateş kayna· - Tanzerle Naraş da onu sevıyor t k h' " 

y f d b w b · d T h I d k . n eş en açar mı ıç .. , mişti. Bir müddet sonra., babasına iyi ger tara tan a za ıtanın mütemadi ta- gına enzıyor u. un çayı atır a ı • amma .. Tunçayın hayatı benim elım- Fakat b' k .. d•tı 
b d · · bl k d k d' 1 . . - , prenses ır aç gun "' ir yardımcı olarak. yetişmişti. Fakat rassu ve ıstıcva arından usanan Ras· ça, onu ne a ar ço sev ığini an ı - de ıdı. Onun gözlerini ben açacaktım. be . . . d" 

· d rı ıyıce ır. 
babası bir aralık ormanda bir köylü • putın; tam o manastırın kapısına ge- yor u. O, elbette ötekilerden ziyade beni se- G" t k " 

I. 1 T ba h 1 d k - uneş en açıyor mu gener 
nün karısınQ tecavüze yeltenmişti. ır ge mez: - unçay aca ayatta o $ay ı, vece , bana gelecekti. diyordu. H Esk' . 'b' d ~·ı P eel-

B k b ba h · · d T N - ayır. ısı gı ı egı. en 
iram zamanında karısının imdadına ko- - a sana ana ba .. ben; şu atı, angımıze varır ı~ anzer.. ara.ş.. Artık mademkiTunçayda ölmüştü. . ··rt··ı . k d Id Oda~ 

b b be O k k h 
nm o u erı yarıya a ar açı ı. 

fan köylü, bir balta darbesile bu şerir ara ayı u manastıra terk etsem .. ara- ve, n. nu seven üç er e ten iç O, bütün Elamlılar gibi sevgilisinin . . .. v . d' 
b ı k h k k be h k 

. . ~ .. Jçıne guneş ışıgı gır ı. 
herifi yere eermişti. Ve sonra da karı- acı ı tan vazgeçsem .. acaba beni bu • şüp e yo i, ni terci edece ti. matemını tutacak; yasını en aşagı uç _ 0 halde prensesin n~'esi de ye 
:sının yardımile, bu kanlı cesedi, orta- raya kabul ederler mi~ ... Anlattık!arı- Çünkü o, Naraşa, kamçısından kork- yıl unutmıyacaktı. rinde demektir? 
dan yok etmişti ... Bu herifin esraren- na nazaran, kendimde iyi bir papaz ol- tuğu için boyun eğmişti. Tanzere ge- Bu sırada yüzünü görmediği bir kızı _ Burası pek malum değil. Ba.za' 
giz bir surette ortadan kaybolması, o mak istidadı görüyorum. lince .. artık, bu kadar güzel bir kadın, nasıl sevebilir .. onunla nasıl evlene • .. .. ..1.. G .. . .. k iste' 
muhitte o kaçlar memnuniyetle telakki Demişti... İhtiyar papazın iltiması gözüne mil çekilmiş bir erkeği seve - bilirdi} ~z~ ~~ uyo~ « u~eş.ı gorme aır 
d·ı · · k' b k b 1 b .. · R · k b 1 mezdı'. O, benı' mutJ~La sevecektı·. O- rım » ıyor. encere en açıyoruz. e ı mıştı ı; ü Cımet i e, u mese • uzerıne, asputın manastı ra a u e- a.K ~ 

Hem Gudeanın hastalıklı kızı ile. . zan da: «Ne ses .. ne güne~ .. hiç bir şeı 
leyi takibe lüzum görmemişti. Kısa bir dilmişti. Günahları çıkarıldıktan sonra, nun canı benim elimde idi. Onun göz- tı 

( bir kere olsun yüzünü görmü!ll, gözle- istemem!)) diyor. Pencereleri kapa"Jir 
zaman sonra da, Rasputin, köylülerden papaz namzedi) sı fatile eski papaz - lerini ancak ben acacaktım. •. T 

ı d b S T d d 
rinin içini görmüş, yürüyüşünü gör- yanından çekiliyoruz. 

birinin atını çalmış; zabıtanın eline· ar an irinin refakatine verilmişti... ama, unçayı üşün ükçe şarap 
k 

müş olsaydı .. yüreği yanmıyacaktı. Uran dudağını bükerek mırıldan 
1 

geçmişti. Ve artık o günden itibaren Ço hayrete şayandır ki; Rasputin, içiyor .. şarap içtikçe düşünüyor, kel-
derLnı'yordu. bı"rden yerı"nden fırladı.. Tunçayın gözlerini çok yakından dı: bu genç hırsız, zabıtanın şiddetli mü • kısa bir zamanda yaptıklarına nedamet .ııe 

k b · It · · t' R . t · b 1 v · ·ı b · sandıgvı açtı.. toprakla o"'rtu'"lmu·· _q bı'r görmüştü .. içi sevgi ve ateş doluydu.. - Çok garib bir hastalık. Uykusull' za a esı a ma gırmış ı... aspuhn · e mış; u mes egı tamamı e enımse- T 

k ' • çanak vardı. Yüzü, bütün kadınları kıskandıracak da neler sayıklıyor acaba .. ~ gördüğü bu tazyi altında, kendisine mişti. Telkin, ibadet, muntazam ha - H 1 
bir iş aramak mecburiyeti karşısında yat, bol yiyecek içecek; Rasputin'in - Bunu Tunçayın gözlerini açmak kadar güzeldi. e e yürüyiiş.ü .. Sam~, - Geceleri odasında benden başlcS 
,_ 1 N'h h h . . ki d Mad k" h Suz sarayında onun kadar ınce bellı, bir kimse yatmaz. Dün geceye kadıV Ka mıştı. ı ayet; ne yapmış, yapmış ayat ve issiyatı üzerinde, büyük bir ıçıı:) sa ıyor um. em ı o ayatta .. ..1.. . . . . 
'-' b 1 hac L- "1 h 1 B d v· ı B d bu ··k·· k guzel endamlı ve su un gıbı sevımlı uykusunda benı'm anlam-_ııg~ım bı'r dı'l• oır .ara a a mış; ara ılıgv a ba_qlamış· taııp.vvu us u e getirmiştı'... u sar- CO'' un an sonra yu u taşıma ta aa 

T oo- ·... "\ t bir kadın görmemişti. T un çay sarayın 
h .. · F akaaat; fenalığın lezzetini tat - hoş, serseri, hırsız, dağ şakisi, çılgın ne mana var t .. . k v , le konuşurdu. Bu gece: «Samadan kof' 
mış olan Rasputin, bu işde de haydud- şehvetperest genç arahacı; bir iki sene Ilaç çanağını eline aldı: bahçesıne çı tıgı zam.an, kral Nabo- ku yorum!» diye söylendi. 
ı k ı f d b F k h tt ı d b 

nun bütün hassa zabıtleri arkalarını 
u yo una sapmıştı. zar ın a, ütün manastır papazlarının - a at, o aya a o say ı unun- h - Sahi mi söylüyorsun? Demek u"/' 
-Nasıl?.. gıpta ettikleri dindar bir (Allah Ada - la onun gözlerini açtığım zam~n, kim· dönerlerdi .. F~~·1 ~~si de yıldınmla kusunda da Sama ile meşgul. 

M ı ) ı bü. k d · c kt' vurulmuş gıbı, ıç erını çekerek sende-
- ese a .. kendisi gibi, bir kaç şe- mı o uvermişti. ır ne a ar sevıne e ı. k - Uyanık iken de bana Samadali 

:rjr bulmuştu. Kasabadan kasabaya, ve - lnanılmıyacak bir hadise... Tılısımlı çanağı birdenbire kaldırıp ~er;r, titrer ler, aya ta güçlükle durur· bahs~diyor. 
yahı·j köylere gitmek için arabasına - Fakat; Rasputin'in hayatında, yere vurdu: ar ı. 00. 1 b' k k N ·· ı· b k I 

S ·ı· · · · b Sama onu ye ır aç ere gör - - e soy üyor a a ım~ 
zengince bir müşteri biner binmez, en mühim hakikqt noktası burasıdır, - evgı ımın ışıne yararnıyan u . . . 
derhal bunlara haber verı'yor. Onları, dostum. "1" t ba k b' kimsen' · 'f d müş .. sendelemış .. tıtremı\S ve gözü -1 

aç ~~ . t ş a ır Demek ~n ıstı ~ ed.et· nün ucile tecessüs etmek fırsatını da 
(Arkası vu) 

Pazartest 

-Sonra?.. 
- Manastırıo rabibi, onda başka bir 

istidad da keşfetmişti. O da; gözlerin
deki sihirkar kuvvetti. Insan kalbieri-

ra da n (*) ne ok gibi saplandığı zaman, bütün i-
Miizmiıı apandisit~--ı rade ve kuvvetlerini felce uğratan bu 
Şiddetli n~n ne ba§lıynn ve bütun drizı- gözler • onun kudretli bir ma na ifade 
nı goteren hM blr npıı.ndlslt oldukça ba· eden çehresinde her türlü telkinleri ic
slt blr meseledlr. Derhal teşhis konulur- taya kadir bir kuvvet teşkil etmekte i
sa ve siır'ntle mudahale edilirse bugün nr- di. Bu nokta üzerinde c4ıran başpapaz, 
tık hlç bir tehlike mevzuubahs de~lldlr. şu hükmü vermişti: 
Fakat bir çok npandJsltler vardır kt müz- - Bu adam, yaman bir papaz olur .. 
mindirler ve sinsi slnsi flrüz göstererek bunu, mukaddes kilise hesabına kul _ 
h~stayı ve doktoru müşkül vnzlyetıere lanmalı.. bunun vasıtasile dindarlığı 
düşurür. Bunlarda tam mevzU arfız gö- kökleştirmiye çalışmalı. 
rülmez. A~ıı.r bllılkls daha ziyade cl var Başpapaz, bu kararı verir vermez., 
blr aza üz rinde görillfir. Mesela 

Rasputin 'in papazlıg~ a terfiini temin et· hasta mide ağrısından §ikAyet e-
der durur. B.ış ağrıinn ve in- miş .. ilk iş olarak, köyünün küçük ki-
kıbaz ve hazımsızlıktnn ı:lkl!.ye~ e- lisesine papaz gön~ermişti ... KöY. hal
der. Boyle vnk'nlnrda mutlaka np:ı.nrllslti kı, evvela onu tanımamışlardı. Ve, kim 
duştınrnek lazımdır. Knn tahlili, röntgcn olduğunu öğrendikten sonra hayrette 
muayene ı ve mev-.ll.i !'ır1iz, t:mum! flrl\z kalmışlardı ... Rasputin, burada uzun 
heyeti meemu. ı teşhisi katıle,tlrdıkten müddet ikamet edememişti. Çünkü; 
sonrıı ameliyat yapılıt. Ve ıımcllynttan artık inkişaf eden hissiyatına, bu mu· 
sonra hastanın bULUn şikAyet etti~ Anı- hit dar gelmişti ... Hatta Rasputin, şe· 
zın k boldu{;u ve rnhnt ctlH~ gorillür. h' k'l" el • d k ır ı ıs enn e i papazlığı bile az gö-

<-J Bu notinn kesip s:ıklayınıı, yahu& recek kadar kendinde bir kudret his • 
bir nlbiinıe ynpı!ltırıp kolieksiyon yapıJU?~ lsetmişti. Ve bu kudreti hissettiği an • 
Sıkıntı zamanımıda bu notlar bir doldor ~ b 

aa, yeni ir ( tarik) icadına karar ver ~ 
rl"ıt Imdadınıza yetişebDlr. 

mişti. (Arkası var). 

mk edsınıbıs em emt . mışım unu ~ırn ı ye kaçırmamıştı. T unçay sarayın bahçe-
a ar oşuna aşı .. k "k 

S T · Tunç U d ~ sine ceylanlar ve eyı yavrularile oy· 
amt' ~vg~~sı V a~ın rd agı namak için inerdi. O sırada hassa za • 

yamdaç arbı·nı .ad. ~r magara a yaşa ığmı bitleri yüzlerini duvarlara çevirerek 
neren ısınır. d' 

Za ı ık "b tt k b I etrafta nöbet beklerler ı. Bunlardan 
ten ıa onu ma e e ur an o a- . . h d bu Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 2S. 

k k ·ıd· du T-'- N"' başka hıç bır erkek ba çe e lunmaz- l 
:a _:._sı !.., ~nı.>:o.~ : . :ı':!'!J' . . ,.a~ş.ı~ dı. 1==-====S=T==A==-N=-B-=-=U=L=-=----"' 

[ Sama bu kadar güzel ve sevimli bir 
Nöbelcf kızı kaybeder de onun sevgisini çabuk 

Eczaneler mu unuturdu} 
Bu gece nöbetci olan eczaneler lUnlar • Elbette yıllarca onun yasını tutarak 
dır: ve inliyerek yaşayacak.tı. 
İst:ınbul clhetlndekDer: 
Aksarayda· : (Şeref). Beyazıdda, : CAsa
dor>. Fenerde : CEmllyndl). Şehrerolnin
de : (Nazım). Kanıgümrükte : (Kemal). 
Samatyada : (Rıdvan>. Şehzadebaşında: 
(Asnf}. Eyüpte : (Arlf Beşir). Emınönün

de : (Bensason). Alemdarda : rsım A

sım). Küçük pazarda : (Necati Ahmet). 

Zaten Suz şehri ahalisi garib inanış
larla yaşarlardı. Bu inanışiara göre bir 
erkek, bütün ömrünce bir kadın sever, 
onun sevgisite yaşar ve onun sevgisite 
ölürdü. Bir kadından öbür kadına ge -
çen, kalbinde birden fazla kadın sevgi
si yaşatan erkeği uğursuz sayarlardı. 

Beyof-In clheUndekiler: Samanın Suz sarayında da uğurlu ta-
TiinClbaşında : (Matkovlç). Yüksekkal _ nınmasının sebeblerinden biri bu idi: 
dırımda : (VJ.ngopulo). anlatada : (Mer- Sama hiç bir kadının yüzüne bakmaz
kez). Taksirnde : <Kemal Rebul) . ŞişU- dı .. O, sevebileceği kadını henüz bul -

1 de : <Pertev). Bakırköy : <İstcpan). Be- mamıştı. Bulduğu zaman, tereddüd • 
şlktaşta: (All Rıza). süz: e<fşte, ben bu kadını seviyorum., 
Üsküdar, Botazlçi Te Adalar: Onunla evleneceğim hı diyecekti. Bu-, 
Üsküdnrdıı : <İskelebaşı). Sanyerde nu herkea gibi kral Nabo da bilirdi. 
(Asaf). Büyükadada : <Halk). Heybell - Bunun içindir ki, Samaya herkesin 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize aittir. 
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b· Geç~ haftaki RADYO 
ılnıecemızde kazananlar su9unkü Proa.ram 

ı Şabat 193'7 
isTANBUl 

1 
Bir kol saati Ankara çankaya binbaşı Zeki oğlu 

&tcanbuı 7 · • k 
1 

. . Muammer Solmaz, Edirne Gazihoca 36 
'llı/tQıı G·· .ıncı me tep ıncı 11 • da Cevat Sayın, Tahtakale Deveoğlu ötle nefriyatı: 

vnerı. yokuşu Hocahamza mektebi sokak 8 de 12
·
30

: Pllkla Türk muslldsL ıuo: HaTa· 

n
. MUHTIRA DEFTERi N t· L··ı b ilk mektep 2 de dis. 13.05 Muhtellf pJAk neşıiyatı. 
ıyarı . . ,. . . eca ı, u e urgaz .. 

dık 
0

•

1 
bekır aslıye ceza hakimı Sa • 446 Hüseyin oğlu İhsan, Ankara ıkın· Akşam nqriyatı: 

cadd g. u Haydar, Ankara Ulucanlar ci orta mektep ı /E den 24 Muzaffer, . 
neylesı lOS de Nazmi oğlu Kemal, Ankara birinci orta mektep 1/7 den 

18
.30. Pl~kla dana muaW.sL 19.30: Çocuk-

~ef' erbeyi Küplice sokak No. 76 da ı o o ı Feridun Atila, Ankara Işıklar ıara masal: İ. Gallb Arcan. 20: Rıfat n arka
rnek::·. Ankara Mimar Kemaleddin cad. Necatibey mektebi 828 Zeki De • daşlan tarafından Türk musikisi ve halk ear· 
ğaıo·ı bı 5 .. den Hamdi, İstanbul Ca • mirtaş, Ankara Cebeci Yazgan sokak 6 kıları. 20

·
30

: Bay ömer Rıza tarafındanA -
~ü g u Guzen apartımanı Y. Güray, da Orhan İstanbul H üncü mektep rapça havadls. 

20
·
4
6: Satiye ve arkadaşlan 

lıç, ~ 36 .ine~ mektep 305 Hüseyin Kı· , 12 2 Nuri.' Haydarpaşa lisesi 1186 Vas· tarafından Türk mustkisi ve halk §arltılan. 
be b' ~rsın Ithalat Gümrüğü muhase· fi Pamir Ankara Mimar Keına1eddin saat t\yarı. 21

•
15

: Şehir Ttyatrosu dram tıs
Ceı ırınci katibi Esat kızı Suna, Fatih 'nk mekt~p 415 Hüsameddin Kas1m • mı tarafından bir temsil. 22.10: AJans ve bor
tuı~7~evi_ orta mektep ı 1 A dan İsmet, paşa Hacıhüsrev cad. 22 de' Huriye, sa haberlerı. 22

·30: Plakla soıoıar, ıJ:ı.ıera -ve 

han .~a lıse 2 talebesinden Sakip, Ci· Ankara Atatürk erkek okulu 493 Zeh· opcrct parçnlan. 
re 3gdır Kumru sokak Kumru apar. dat· ra Tarhan Cebeci Bog· atörler 6 da N ec· Y & r ı n k i p e A G" , ro 1 ra m 

· uler. det, Yeşilköy ilk mektep ı 05 Muzaf · 2 Şubat 1937 

ter, Balıkesir lisesi 7 i~ ci sınıf ı 5 5 Sa· ISTANBUL 

diye, Ankara Cebeci lltekin mcktebi Ötle neşriyatı: 
440 Şevket Tömer, Ankara kız lisesi 
423 Semiha Erözü, Ankara Yeniyol 12·30: Plll.kla Türk musikts1. 12.50 nan-
cad. S ı de Fahamet, İzmir Boca birın· dls. 13·

05
: Muhtelif pl~k neşrlyatı. 

ci ilk mektep ı 45 Süha, Ankara Divanı Akş:ım neşriyatı: 
Muhasebat mürakiplerinden Seyfeddin 18.30: Pl~kla dans musiklsl. 19.so: Eminö-

kızı Mecdudc Ankara Cebeci İltekin ııü Halkevi neşriyat kolu namına Bay Nus

it ALBÜM 
me: anbuı ticaret lisesi Nureddin Ah· 

Sayfa 15 
~~======---=======~~ ==-= 

9 
Beynelmilel Kömür Sergisi 

(Kömür yakan vesalt ve teshin aletleri 
ve tesisati beynelmilel sergisi) 

26 Mart- 26 Nisan 
Sergiye iştirak ve sergiyi 
ziyaret edecek/ere emsalsiz 
holaylıhlar gösterilecektir. 

452 

Akay İşletmesi Müdürlüğünden : 
Haliçte Unkapanı köprüsü yanında demirli ve lduemizin mali bulunan 

Haydarpata vapuru açık arttırma ile aa.blığa çıkanlmı,tır. 
Artbrma 5/Şubat/937 Cuma günü Akay tefler encümeninde saat 15 de 

batlıyarak 16 da ihalesi yapılacağından taliplerin ~rtnameyi görmek üze

re itletıne tefliğine ve o/o 7,5 güvenme ve arttırma paralarile o gün en cÜ· 

den' ~kara iıtekin ilk mektebi CIS 
ll"lekt 70 Suhey1a, Kızıltoprak orta 
A.I.eriep 

1
Satia, J!=laziz ipekçi Halis oğ!u 

sesı ~ ~ekçı, lstanbul Getronagan li· 
3.fB d rkıs Kürkçü, Elfiziz orta mektep 
sesi 3~n 308 Halic;, Beyoğlu musevi li· 
cadd 4 Jak Papo, Arnavutköy birinci 

mektebi 387 İiikmet, Ankara İnönü ret Sa!a tarafından konferans. 2{): Vedla Rı mene aelmeleri. ((460)) 
mektebi 89 İhsan Özbek, Manisa Mu · zn ve arkadaşlan taratındnn Türk nıusild.sl rn~yek~ü~eThiliSeren~u~-~~k~~~n.~~:BQ~MR~W~,~---••••••••••••-------------~,~ 

Erenk" TAR~K cep, Eskişehir Cumhuriyet ilk .. mck~cpjrından Arabca havadts. 20.45: cemal KamU Tu••rk Hava Kurumu 
e 90 da Şake. 

tı İhsan °.Y' Kozy.nta?ı 37 de. İhsan kı· ,5 den 561 Hikmet, Çankın Guneş ılk ve arkndaşları tarafından Türk muslklsl ve 

Gi.in "l,Is~.kızlısesı4 1G.den 1237M. mektcbi 85 Nuri, İzmir Bornuva orta halk şarkılan. 2115• Şehi Tl • t a·u ·yu·. K PI.1ANGOS gu er Ista b • k k ı· . 803 N' k K · · · r ya.rosıı opere hat lo.,. ' n u. er e ısesı ı· me ·tep 1 /B den 5 4 Hikmet, ayserı kısmı tarafından bi te 11 22 10. Aj 
• l'~Uruosma · ş f k N 32 . . /C _ r ms . . ans ve de 
0 

h . nıye ere so ak o. lısesı T den 1142 Cabir Guner. borsa haberleri. 22 30 . Plfıkl 1 1 
r an, lstanb 1 k k ı· . O h - -- . . a so o nr, opera 

l(argas u er e ısesı r an D • ve operet parçaları. 
. e n ız -··-····-·· .. ······-··················--······· .... ·- Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

-p DİŞMACUNU IT d • •1•k -~------·...... 4.cU ketlde 11/Şubat/1937 dedlr. 
ıneter~vni~allisesi 4/C den 121 Ser. ve enızcı l DOYÇE ORIENT BANK x.,;, İemuı rta mcktep 11 A dan 117 ( Baştarafi 7 inci sayfada) Büyük ikramiye: 5 o . o o o liradır .•. 
Ali ~lh ren, ~stanbul erkek lisesi 171 S Dört mayin gemisine gelince bunun Dresdner Bank Şubesi 
liarru rİ an, Sıvas erkek lisesi 4 den 539 lüzumlu olup olmadığını Çanakkale • Merkezi: Berlin 
l~ledd,. sta~bul erkek lisesi2/Gden Ce· de torpı'lle batan du"şrnan gemı'lerini r·· k" d L ın Dıy b k' k" ur ı ye e~ri pbeleri: 
21 c-_ • ' arı e ır is an müdürü kı· h b k ~ d k' ~vırn Günd" esa a atmasak bile şu aşagı a ı ra · 

uz. karnlardan anlamak çok kolaydır. 
Ka ntş FlRÇASI Cihan harbinde İngiltere adalarının 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: İst. Tütün Gümrüğü 

1 * H er türlü banka iıi * 
----~--------------------~ 

Ay nca: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikramiyelerle 
ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır. 

DiKKAT: -------Bilet alan herkes 7 1 Şubat 1 937 günü akşamına 
biletini değiştirmiş bulunmalıdır. 

Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakit olur ... 

o 

(10.000 

kadar 

san :;ı~i ı· da 6 inci kor yarbay İh· şimal noktası ile Norveç sahi11eri ara· 
~teb· Re rhan, Senbenuva Fransız sındaki (233) millik sahayı kapamak 
lnekt ı cai Galip, Adapazan orta üzere bir kaç tabakada ve bir kaç hat
lıça}i ep. 2 ı 6 ~ethi Sezen, Beşiktaş Kı· ta olmak üzere (56,000) ni Amerika · 
Ank Çı~Ienbık sokak 32 Fethi Altay, lılar ve ( 1 S,OOO) ni İngilizler tarafın · 
Bah ~ra ınıar müdürlüğü yazı işleri şefi dan olmak üzere 70 binden fazla mayin 
ııokar~ ~flu O~han~ Pangaltı Bilezikçi dökülmüş ve bu iki büklımetin dök · 

de Alı evınde Sokrati. tüğü bütün mayinlerin adedi tam 
M.. ( 1 72,000) i bulmuş idi. Almanlar 
UREKKEPLİ KALEM (43,636) ve İtalyanlar (ı2,293) mayin 

De~~oğlu ı ı inci ilk mektep ı 05 M. dökmüşlerdir. Bütün dökülen mayin· 
cürn ır, İstanbul erkek lisesi ı 719 Er· lerin harpten sonra taranıp toplanması 
Pazaeıot Celal Çalpan, İstanbul Küçük· için aylarca süren bir müddet, (600) 
'l'evf~ K~tucular Limoncu sokak 1 de zabit ve (ı 5,000) efrat kullanılmıştır. 
S 1 A d' Istanbul Sultanahmet 44 üncü Artık bu rakamları gördükten sonra ıs· 
lises· :n 567 Mazhar, İstanbul musevi marlanan dört mayin gemisinin lüzu • 

KUMBARA. BIRE, 
1000 

1 ncı sınıf 321 Eliezer Vitali mu hakkında münaka.şa edilebilir mi? 
İşte cumhuriyet devrinde de donan • 

'Vet ~OY~ KALF..l\fİ 
Sab a Darulhadıs mahallesi İmaret 
E:y~"Unhane sokak 19 da Fatma Yalçın. 
rer up 36 inci mektep 305 Hüseyin E -
da D~kara Hacettepe Söğü~ sokak 40 
kaı t~ndar Ataman, Ankara Iktisat Ve
G~ ı Zat işleri müdürlüğü Zekiye kızı 
ıoı ay, Kadıköy 1 inci mektep 21C den 

Şerif Uğur. 

KiTAP 
2
1 
~kara Humarnönü İnönü ilk okul 

lo' dan 260 Nejat Arkun, Topkapı 
k:~asultan mahallesi Şeyhislam so -
dür)"ı•ı" de Selim, Sivas emniyet mü • 
tım ugu polislerinden Edip oğlu Yıldı· 

2 ' .Tokat Gazi Q:;manpaşa ilk mektep 
Yo~cı sınıf 2 ı 7 Oğuz( Fevzipaşa D. D. 
t1 arı S ı şube şefi Adil kızı Şükran, 
lii en~en Kubi1ay mektebi 5 den Hay· 
ca~rusa Günay, İzmir Halil Rifat paşa 
ae : 138-1 de Nevin Uz. İzmir kız li· 

8 
sı ı /C den 8 7 3 Celalet Benar, Tar· 

A~ost~hane karşısı 1 O 1 de kahveci 
p et oglu Abdüsselam, Fatih Eskiali· 
r aşa Mütercim Asım sokak ı 3 de Tu· 
an Akı .... nozu. 

KART 
d }{on ya Pörçüklü mahallesi No. 2 7 
d e ~Seınahat, İstanbul Vezneciler Boz ~ 
k?gan. kemeri Kirazlımesçit 17 de Pa· 

ma böyle takviye ediliyor. Mevcut ge
milere ilave olarak sipariş edilmiş o
lan bu vahitler, Yavuz başta olmak ü
zere tam bir kül teşkil etmektedir. 
Cumhuriyet hükfunetinin her işte ve 
her yerde ve bilhassa memleket mü . 
dafaasında gösterdiği yüksek alaka ve 
hassasiycte karşı sevinç, gözyaşı dök -
rnekten kendimi alamadım. * 
Tarihten sayfalar 

(Baştarufı 9 uncu sayfada) 
On iki bin Fransızdan yalnız yirmi 

dört kişi sağ kalarak ~ir edildiler. Ef· 
luk prensi Mirçc Türkler tarafına ge . 
çerek kendi müttefiklerini vurmağa 
başladı. Ufak tefek gayretlerden sonra 
bütün düşman ordusu kaçıyor; yahut 
kılıçtan geçiyordu. Kral Sigismond ken 
disini güçlükle bir kayığa atmış, kur -
tulabilmişti. 
Fransız esirleri iki yüz bin altın mu· 

kabilinde azat edildiler. Yıldırım Be . 
yazıt onları salıverirken korkusuz 
J anın harp meydanında diz çökerek: 

- Hayatımı bağı.şlayınız. Bir daha 
size karşı silah kullanmıyacağıma ye -
min ederim. 

Dediğini hatırladı ve şunlan söyledi: 

1.ze, İstanbul 1 inci mektep 419 Salih 
r:rkkolu, Konya Pörçüklü mahallesi 

5 
de Muammer, İstanbul erkek lisesi 

1 A dan 385 Ekrem. Fenerbahçe tren 
Yolu 9-6 İclal Altın, istanbul erkek li · 
~esi 1248 FeiTUh·, İstanbul birinci rnek 
kep 412 Muhsin Tuncer. İstanbul er • 
b ek. lisesi 2/C den 158 7 Kemal, İstan -
l Ul birinci mektcp 1 36 Kenan Tosun, 
~tanbu1 kız san'at mektebi 2~0 Sıdıka, 

tanbul Amerikan kız koleji Inci Fuat, 

_ Ettiğin yemini sana geri veriya · 
rum. Eğer şerefli bir adamsan silahını 
yeniden alarak daha büyük kuvvetler· 
le karşıma çık ve bana daha büyük za· 
ferler kazanmak için f1rsat ver!• 

Turan Can 

ÇA PINTIVA NE ROL 

- ' ,li ..,, ' -"1 • 

. ""' .. li~._ -

Emsalsiz ilaçtır. Sinire, l-hı . kan.; 

tcessürle bayılanlara 20 c.amlaai 

hayat verir. 
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~·~--------------------------------------------~ Pı ·inç - Yulaf - Mercimek - Buğday - İrmik - Patates - Mısır - Arpa 
Bezelye - Çavdar - Türlü - Badem 

ZLO 
Unlar1n1 

lY avrular seve seve yiyor. Ve bu 
feziz gıdalara bayılıyorlar. Tabi -
atin saf hububatın özlerinden is
tihsal edildiği için çocuklar ça • 
buk neşvü nüma buluyorlar. Ça ~ 
buk büyüyorlar. Hastalıksız ve 

çok uzun ömürlü oluyorlar. 

t·llutlaka H A S A N ısmıne ve 
ınaı:kasına dikkat ediniz. Eczane • 
lercj_e ve hakkaliyelerde bulunur. 

HASAN DEPOSU: 
İstanbul, Ankara, Beyoğlu 

Betil~, Eskitehir. 

~----a.------------------------,ı,--------m.----1~ 

Tıraş bıçağı yerine başka 
bir bıçak verirlerse 

aldanmayınız. 

Israrla POKER PLAY 
Tıraş bıçaklarım isteyiniz. 

, ....................... ~ 
ÖKSÜRENLERE: 

OKSüROK ŞURUBU 
Göğüs nezlelerile had ve müzmin 

kasabat iltibablannda, zatürree, 
zatülcenb ve boğmaca öksürük~e, 
rinde çok faydalı bir iliçtır. G~ 
ğüsleri zayıf olanlara ayrıca tav· 
siye olunur. Bir çok profesörlerin 
takdirine mazhar olmuştur. Kanzuk 
Öksürük şurubu maı:ııf eqane-

l
lerde bulunur. • 

Umumi deposu : 
İNGILiz KANZUK ECZANESi 

1 BEYOGL.U ·ISTANBUL , ____________________________ _, 

• 
1 ; 

U Jkasuztufta, baş dönmelerıne,lster!, çarpıatıya1 
asabl öksarakıere, baygınlık ve sıkıntıya 

karşı terahlık ver:r. 

BANKA KOMERÇiYALA 
iT AL YANA 

Sermayesi Llret '700,000,000 
İhtlyat akçes1 Llret 145,7G9,tst,50 

Merkezi İdare: MİLANO 
İtalyanın başlıca şehirlerinde 

ŞUBELERİ 
İngiltere, İsviçre, Avusturya, Maca-
ristan, Yugoslavya, Romanya, Bul

garistan, Mısır, Amerika Cemahirl 
Müttehldesı, BrezUya, Şili, Uruguay, 

ArJantın, Peru, Ekvatör ve 
Kolumblyado. 
Afllyasyonlar 

İSTANBUL ŞUBE MERKEZİ 
Galata Voyvoda caddesi Karaköy 

Palas (Telef. 44841 /2/3/4/5) 

Şehir dahilindeki acenteler : 

istanbulda : Al~emclyan hanında 

Telef. 22900 /3/11/12/15 Beyotı -

lunda: İs tiklll caddesi Telef. 41048 

İZMİRDEŞUBE 

-------------
( Daimler - Benz) arabaları 

T!i:keMAZUT ile 
KüçQk kamyoııet 140 kilometro yapıyor 
Kısa şası kamyon 115 » • 
Uzun şası kamyon 90 • , 
Koca kamyon 80 • » 
7 kişilik binek tr>O • • 

Raklhlerımize kanma,boş lata inan
ma; tecrülıe:r·e gel, be:,ubını bil, başka 
tmıba alma, emret katıılog gönderelım. 
Taksım Bahçesi karştsı 2.:> telgraf 
adresi, Dize' - Istanbul. 

6f Doktor ~ 

1 !~~:~i=rş~ı~.~.l ~~!! 1 
uıddesiııde 21 mımarada hergnn J 
n~lcden soııra hastı\larını knbtıl 

~----,. eder. <••---• 
······························································ 

~~~-----·------------~,1 a Pos 
Yerebatan, Çatalçeşme sokak. ıs. 

Müz'ic Boğaz Ağr1lar1 ISTANBUL . 

En en mühim tedbir 

Soğuğa karşı birçok lüzuınld 
ve lüzumsuz tedbirler aldı~ 
halde bunların en basit, fakat 

en mühimini unutmuştu. 

Kendisini 
üşüttü ve 
yanında 
bir kaşe 

-----
GRİPİN : Bütün ağn, sızı ve san

cıları derhal keser. 
GRİPİN : Nezleye, baş ve diş 

ağ. ılarına, soğuk algınlığına, ro
matizmaya karşı bilhassa mües
sirdir. 

GRIPiN : Bütün ateşli hastalıklar· 
da ehemmiyetle tavsiye edil· 
m ektedir. 
Icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

• 
1 

bulundunnaııı' 
mn cezasiiii 

çekerek 
hastalan& 

Gripin : Radyolin, diş macunu fabrikasının mütehassıs kimyagerled 
tarafından imal edilmektedir. 

Bütün eczanalerde bulunur. Fiyati 7,5 kuruştur. 

- --·-------------------·------

ROMATiZMA 
LUMBAGO 

SiYATiK 
Omuz, s1rt ve Kuyruk 

eokumu •Arllarana 

Teskin ve izale 
eder. 

-·---·--------·-"-~---"----------
Dört meşhur Doktor tarafından 

p A ZER 
YAPILAN TEDKiKAT NETiCESiNDE 

. Şayanı hayret bir inkılab 
Dört biiyUk doktor, pudrarun cild 

üzerindeki tesiri hakkında yaptaklan 
fcnni tedkikat bitama ermiştir. Mub· 
telif yaşlarda 467 kadın üzerindeki 
tecrübeler neticesinde bazı pudralar • 
da cild üzerinde siyah benlerle leke • 

1 ler husulc getiren ve cildi tahriş eden 
ve mesamatı genişleten ufak taneler 
bulunduğu anlaşılmıştır. Halbuki To-

1 kalon pudrası, biitiin bu ufak taneler· 
den tamamen muarra olduğu kemali 

Kışın birçok insanlan rahatsız 
eder. Yutkunınakta zorluk 

ve astırab tekerler 

İlan fiatları 
_ Gazetenin esas yazLSile bir sü

tunun iki satırı bir (santim) 
sayılır. 

1 hayretle giiriilmiiştiir. Tokalon pud - __. 

1 

rası cchavalandırılmış, olduğundan ca.. ~ -;,-

zip bir hafiflik ve inceliktedir. M un ta zaman ve ycknasak bir halde cild üze
rinde yapı~ır ve cildi ince bir giizellik tı.ıbaka!)ile kaı•lar. Ayni zamanda bu 

l-aıulıf• uıütebusı" 

Puzl\rdan ınnad ı herJOıı S - , 
!J. \ ıınyoı ı(h.l lı N.l. Te. e: ll ı: 2:B, • 
'i~,. Knndill1 8ij - HeyleriJ.Ji4 ~ 

Boğaz ve bademcik iltihablannı 
, pek çabuk geçirir. Soğuk algınlı· 

ğından, Grip ve Nezleye yaka
lnnnıaktan bizleri korur. 

ller eczanede bulunur. Küçük 
kutu 35, Büyiik kutu 

70 kuruştur. 

Son Posta Matbaası 

Neşriyat MOdOrU : Selim Ragıp EMEÇ 

l 1 
( A. Ekrem UŞAKUGlL 

SAH P1.ER ı lS. Rııgıp lütEÇ 

ı _ Sahilesine göre bir santim ilan 
fiatı şunlardır: 

Sahile 

• 
• 
• 

Diter yerler : 
Son sahıte : 

ı - 400 kW'u, 

ı- ıso • 
S- Zot • 
'-lot • 

60 • - 31 ' 

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

4 - İnce ve kalın yazılar tutacak
lan yere göre santimle ölçiiljj,. 

Tokalon pudrası, hususi bir usul daire sinde pudrayı seki ı: saat sabit tutan 
kreına köpiiğü ile karışhrılmış olduğundan, ne riizgar, ne de yağmur, ne de 
terden kafiyen ınüteessir olmaz ve te nin «Cini mat» seviınliliğini hiç bir vp· 
kit tağyir etme. Hemen bugünden Tokalon pudı·asını tecriihe ve istimale baŞ 
layınız. Sıhhi bir surette kontrol edilmiş olduğundan mutlak bir itimad te 
min eder. ------· 
M AZ ON MEYVA TUZU 

İNKIBAZI, HAZIMSIZLIGI, MiDE EKŞİLİK 

ve YANMALARINI 

giderir. Hiç bir zararlı ve müshil maddesi yoktur. 
Şeker hastalığı olanlar bile a~abilirler. MİDE ve BAR
SAKLARı ALIŞTIRMAZ. içilmesi latıf, tesıri kolaY 
ve mi.ilayimdir. Yerini hiçbir mürnasil müstahzar tu· 

ianıaz. MAZON lsım HOROZ markasına dikkat 


