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Sene 7 - No. 2371 )'azı itleri telefonu : 20203 ÇARŞAMBA 10-MART 1937 • 

senede 5000 yedek 
pilot yetiştirilecek 

Motörlü tayyare mektebi temmuzda 
Ankarada açılıyor, mektebin 20 

tayyaresi olacak, tayyareler geliyor 
----··· 1 -·······-----···----·· ..... 

lürk Kuşu filosu dün geldi ve merasimle karşılaodı, 
Türk Ku1u bayramı Pazara kutlulanacak 

Tı..rkk-uşu filosu 
dün İ -;tanbula gel • 
nliştu·. Flloyu kar. 
§ıl11yan arkadaşmuz 
fUn!arı anlatıyor: 

Onlar Bursadan 
hareket ettiler. Biz 
Suıt n hmetten y-er 
le. Çıktık. Niyetımiz, 
onıaı-ı. Yeşilköyde 
kar ı .ımakt.ı. Fakat 
l"~ş .köye bizden ev 
veı \'ardıklan için, 

ıonıar bizi kalllladı· 
ar. 

"-N Yetimiz onlar • 
~n. eyahat esna .. 
Sttıda mUşkülata uğ 
rayıp uğrarnadıkla· 
~ı ormaktL Fa· 
b otobilsle İstan· 
~ d n Yeşilköye 

Rıtn Pk pla .. 1 8 • nor e 
ur:s dan :tStanbula 

~lmekten naha bU 
iık k ~:r kahraman .. 
Bot~.a~ak ki, S~al Türk Kuşu filoauaua l'elişiadea iabbalar: Filo kumaadaaı ve plbör 

Atatürk dün 
Ankaraya döndü 
Hususi tren halkın coşkun 

tezahürah arasında 
hareket etti 

Bir müddett~ beri şehrimizi şe· 
reflendiren Cumhurreisi Atatürk 
dün öğleden sonra hususi trenlerile 
Ankaraya hareket buyurmuşlardır. 
Atatürk retakatlerinde kız kardeşle· 
ri Bayan Makbule ve diğer zevat ol
duğu halde saat on beşe doğru Akay 
idaresinin Maltepee vapurile Haydar 
p~aya geçmişler, burada resmi zevat 
tarafından karşılanmışlardır. İstas • 
yonda toplanan halk Atatürkü coş· 
kun tezahürat ve alkışlarla selfımla· 
mıştır. (Devaıuı 3 iiııcü sayfada) 

Kültür Bakanıntn 
"Son Posta, ya 

Idare itleri telefonu : 20203 Fiatı 5 Kul".lf 

Suriyede Türkler 
tazyik ediliyor 

Hudutta çeteler teşkil edildi 
lskenderun maliye müdürünün Cenevrede Sancağı 

temsil edemiyeceğini telgraflarla Milletler 
Cemiyetine ve Fransız Hariciye Nezaretine bildirildi 

1 Dahiliye Vekilinin mUhim beyanatı J 

Suriyede tevkif edilen demirgömleklilerden bir kaçı 

Adna, 9 (Hususi) - Dahiliye Veki· ~anat cehaletinin manasız bir mezhep 
,li ve Parti Sekreteri Şükrü Kaya ,davasının adlarının başına bir Arap ıc. 
dün gece Ankaraya hareket etmiştir. ,limesi ilave ettiği ırkdaşlarımızdan mü 
Vekil hareketinden evvel Halkevinde rekkep grup teşkil ediyordu. 
yapılan bir tDplantıda hazır bulunmuş , Şükrü Kaya, konuşmalar esnasındf 
tur. Salonu dolduranların yansını sal· (Devamı 3 üncü sayFada) 

Yalan yanliş neşriyatın zarari 
~ cl~ a nıyetlenır· muallimleri {ortada Vecihl Hürku, muharririmizle koDUturkea) 

k n sorguya çekilınek mecburiyelinde yağdırmaya bqladıle.r: t1d k. Sanki tayyareden i!l€n bizıni· Onlar, Ankaradan İzmire, İzmirden 
mühim beyanatı Alman ve Bulgar ajansları Kadıköy yangınından 

" .. .. . . . .. . . .. •'Bir suil~3:~t teşebbüsi.i" kelimelerile bahsediyorlar f z gıbi, etrafımızı çevirdiler, ve sual (Devamı 5 inci sayfada) 
~~====~====--~~~==~-=~~~~~ 

lürkiyeden İspanyaya 
ki.mse gönüllü gidemez 
Menınuiyete rağmen gidenler olursa kanunlarımızın 

ahkamı tatbik edilecektir 

Ahiretten dönen adam! 
~~----------------· • * ------------------Atnasyadan Samsuna giden bir mfiskirat bayii evine ölü mü 

telgrafla bildirildiği gün dipdiri geri döndü, bir arkadaşının taka 
niyetine-bu işi yaptığı anlaşıldı, adamcağız timdi cenazesi için 

yapılan masrafları ödemekle m~gul :.::...------· 
ı , 

/ 

Samsundan gelen telgraf e vi çığhklarla doldurdu 

Kultur ışı mıllı ış tır. Atatur k Istanbul müd~eiumumiliği bir kı-ı 
sisteminden başka yabancı zın ölümile neticelenen şu Kadıköy pA 3 K pH Tb 3 Ar o B o p 

Z.ir sistem asla düşünülemez, yangınından bahsederken: . . 
- Mesele kapanmıştır, demıştı. hT{J i:JJ'J ., j 

Saffet Ankan 
Kültür Bakanı Saffet Arıkan dün 

Park otelde bir muharririmizi kabul e
derek .kendisine şu beyanatta bulun· 
muştur: (Devamı 8 inci sayfada) 

Adli tıp başkatibine 
Işten el çekiirildl 

Adli tıb işleri umum müdürlüğü 
başkatibi Raif hakkında, sahte rapor 
tanziminden, müddeiumumilikçe tah· 
kikata el konulduğunu etraflı surette 
yazmıştık. T ahkikata dün de devam e
dilmiştir. 

Diğer taraftan, dün Adiiye Veka· 
1 tinden başkatip Raife işten el çekti
rildiği bildirilmiştir. Raifin bugün 
müddeiumumiliğe eelbediterek istio
vap olunması muhtemeldir. 
..._ ••• ·~·-- .-.- • 1 • l:o"Jiil-a.- .. ·-·----..-· ·~ 

Kanun bakımından vaziyet hakika· l>h of l _,... r,.1{//':( 
ten öyledir: ~-;. ~_t·Ut.u~' ,u alJotf Alı. ırı-

" ' " .. u.~-~ .. ,. ,..., 
Bir komşu kavgası dedikodu uyan· " tı; " r:r •• ~ r"" •.uwırit 

dmh, dedikodu büyüyünce bir faciaya 
sebep oldu. Bir kız deliydi, sinirleri 
büsbütün gerginleşince evini yaktı. 
Bu bir suçtur, fakat ateş içinde kendi
si de öldü. Ortada takip edilecek auç 
mevcut değildir. 

Jlu, rneselenin bir safhası. Ikincisi 
de var~ Kanuni mevzuatımız dediko
du yaparak faciaya sebebiyet verenler Bir Bulgar gazetesinde hadiseden 

(Devamı 9 ncu sayfada) bahseden kısım 
-=------==~--====~-----===-===--======~------

İstanbuldan Tahrana 
Kış ortasında. Bağdattan kalkan bir yoJcu Iran· 

topraklarına nasıl girer? 
Yazan: lbralıim H oy i 

~ . \mdsya (Hususi} - Şehrimizde imzasile şöyle bir telgraf alır: 
n~tıp ve teessür uyandıran bir hadise «Damadınız Ahmet sizlere ömür.. J b 
•nust M ı d zmirde ütün spar ~ .ur·. ese e şu ur: Cenaze yarınki tren le hareket ettirile-
l'll 1uskırat bayii Çerekçi oğlu Ah- cektir.ıı klüpleri dagztıldı, yeni Tahranda bir mektep binası 
~{!t diıkkanına çeşit getirmek üzere Zavalh kayın baba vurulmuşa dö- 3 klüp kuruldu İran seyahatine devam etmek için! Sir, dedi. İran yolu kapalı .. 20 gün· 
..._:;~una gider. İki üç gün sonra Ah- ner .. Va~1yet cidden fecidir. Ahmedin [YaZIII 1 iac:i •..ı••zd•) !Jaş vu.rduğum vagonUnin Bağdat mü· dür uçan kU§Iarın bile ay ldorı donu· 

ın kaytn babaılı Samsundan Rifat (Devamı 4 üncü sayfada) ....._ _____ ......, __ ~a----....1 messi.U.: (De.vamı 7 inci sayfada; 



2 Snyf~ S O N P O ST A Mart 1 O 
~~~================~~===========-==-=======~===-======~===========--==-====~===========-==~================~=~ 

Hergün 
İhracat işlerimizde 
Nonnal şartlara 
Avdet lüzumu .. 

- Yazan: Muhittin Birgen -

on günlerde Türkiyede mevcut 

iktisadi kalkınma hareketlerin -
den bahseden bazı yazılar yazdım. 
Tiırkıyede buhranın nıha) et bulmak ü
zere olduğunu ka) deden bu yazılar a· 
rasında göze çarpan viıkıa şudur: Tür
kiyede toprak mahsulleri, sukutun son 
haddine kadar düştükten sonra, İktisat 
Vcldiletimn ittihaz etmÜj olduğu bir 
takım tedbirler sayesinde yava~ yavaş 
kendisini toplamıya ve son ıki senede 
de kalkınmıya başlamıştır. Bu tedbir
:er, ekseriya bugünden yarına değişen, 
kah bu tarafa, kab öbür tarafa dönen 
şeylerdir. Bu arada en ziyade işe ya -
ramış olan şey de Almanya ile olan ik
tisadi münasebetlerimizdir. İktisat Ve· 
kaleti, henuz teşkilatının zayıf olduğu 
bir zamanda, sırf Celal Bayarın bece· 
rikli zekasmın, el yordamlan ile yü -
rüycn faa'liyetleri sayesinde iktisadi 
inhitatı evveliı hafifletmiş, sonra da 
kalkmmayı kolaylaştınnıştır. Bu, bu -
günkü neticelere bakıldığı zaman, ha
kikaten teşekkürle kaydedilmesı lazım 
gelen bir vfıkıadır. 

C<!lal Bayann muhtelif zamanlarda 
ittihaz ettiği muhtelif tedbirlere par
ça parça bakıldığı zaman bunlardan 
bazılan manasız görünebilirdi. Haki -
katen de bunlar başlı başlarına muta· 
lea edildikleri zaman kısmen böyle 
idi. Fakat,•emsalsiz ve pek muşkül bir 
buhran içinden çıkmak için yapılan 
bu hareketlerin hepsi birden mütalea 
edıldiği zaman, elde edilen netice gös· 
teriyor ki bir kısmı manasız görünen 
bir takım tedbirlerin hepsi bir araya 
gelince, Türkiyede ka~kınma işi ta -
hakkuk edivernıiştir. Bundan dolayı 
memleket iktisadiyat! CeHil Bayara 
hayli şükran borçludur. 

* 

esim/i Makale: 

Dans iptidui insanlarm neşelendikleri zaman n~elerini Fakat insanlar bir çok şeylerde olduğu gibi dansta da 
ifrata gittiler. Dansı içkinin mütemmimi, şehvetin başlan-ifade eden bir tepinme, bir hoplama, bir sıçramaydı, me- b i b h' 
gıcı yaptılar. Bir çok yerlerde edi ir ıssin remzi ol -

denivet ilerleyip te insanda musiki ve ahenk zevki belir- maktan çıkardılar, her dakikanın eğlencesi haline getir-

d®~nn~~tW~~k~~n'bi2~~~d~~~i~~~d~u~·=~d~i=k~r~·=~~~~~~~~~~~~~=~~~=,~ 

( A J 
Hükümdarlıklan 
B ulaşıkçılığ;ı .1Et.GUN BiR FlKRA ·ı 

Beyni kurumu 
:M:ütarekede bir mecliste Ferit Pa 

şadnn bahsediyorlardı; orada bulu
nanlardan biri : 

- Bırakın şu adamı, dedi, beyni 
sulanmış. 

Ferit Paşanın adamlanndan' b'ir 
softa ayağa kalktı: 

- Affedersiniz, dedi, söziinürii 
geri almalısınız. 

Bir kelepür: 
Salılık volkan 

Beyni sulanmıştır diyen, hiddet • 
Jenmedi. Sakin bir sesle ~evap ver
di : 

Fn"kat, henüz nonnal şartlara geç - Iriandanın son Kralı Lamkrt Sim _ Sözümü geri alıyorum, Ferit 
miş değiliz, mesela, son zamanlarda Al n el öldüğü zaman bir bulaşıkçı idt. Ye Paşanın beyni sulanmış değil, ku· 
manya ile mübadele iktisadiyatımız fe- dinci Hanri onun yerini aldıktan son- rumt~tur. 
na halde muztariptir. Alman kleringi ra Lambert Simnel'i kendi mutfağın- • - ------------• 
işlemiyor. Almanya pahalı alıyor, fa.- da bulaşıkçı yapmış ve zavallı adam J(ı/ıbıh k oca/ar Şimdiye kadar, adaıarın, ormanla-
kat pahalı da satıyor. Bazı ah\·alde hıç sar~~ın mutfağında hayata gözlerini rın, denizierin satıldığını duyrnuf. fa-
satamıyor. Han gi m em ellelle kat Volkan'ların da satışa çıkarıldığı-

Klering işlerneyince bizim tüccarla- yummuştu. • Daha çok ? nı duymamıştık. Bu i~i 1lk defa Hon 
rımız da sevkiyat yapamıyor1ar. Yapa- Evlenmenın faydaları duros Cumhurı'yetı' tatbı'k etmektedir. 

d d Pariste birbirlerinin ı:ulmüne da-mayınca stoklar y-erli yerin e uru • Bazı memleketlerd~ erkekleri ev- '>000 · · f d b ı d 
yor. Bunlar durum·a. lüzumundan çok vanamıyarak kaçan karı kocalar hak- - metre ırtı a a u ıınan ve sene w e 
fazla yükselmı~ olan fiatlar da ge\'Şİ • lenmeğe teşvik için akla gelmedik ça- kında bir istatistik yapılmış ve son on iki üç kere indifa eden bu yanar daga 
yor ve hemen düşüyor. Mesela, bir a- relere baş vuruyodar. ltalya da bu iki ay zarfJnda !r){)() firari çiftin için- • hükumet 2.)0,000 dolar istiyormu~. fa 
ralık 68-70 kuru.şa kadar çıkmış olan memleketlerden hiridri. de HOOO ninin erkek ve 3;"'>00 ünün de kat altı aydanberi gazetelerle hergün 
yapağ bugün 58 kuruşa kad~r düşmüş· Faşist meclisinde, nüfusun arttırıl- kacbn olduğu meydana çıkarılmıştır. bu satışı ilan ettiği halde bir türlü 
tür. Halbuki bizim memleketimizde bu ması, ve genç kızların koca bulmaları Bu neticeden hüküm istihraç eden müşteri çıkmamı~. 
gıbi iŞlerin spekiilasyonu ile meşgu~ içiQ şu çareler teklif edilmiştir: bir Alman gazetesi şu m\italeayı ileri Modanın yeni bir garabeti 
bır ticaret şubesi de vardır. Söylenil- ) - Sekinlar devlet memuriyetin- sürmektedir·. 
d'·· .. h ft 1 d ı I Ötedenberi icat kabiliyetleri ile ta-ıgıne gore son a a ar a bu nevi spe- de terfi ettiri rnez er. ııFransada kadınlar erkekleri kor-
külasyon üzerinde duran tüccarlar 2 _ Ailelerine sarfetrneğe mecbur nınmış olan Paris kadınları bu şöhret-
ha,_··ıı· •ararda ve daha fazla endı'şe ı_ d' kutmuşlar. Kadınlar erkeklerden daha I .. A 'k ı k k d 1 rı'ne k • .. oldukları paralar vergi olarak Ken ı- ı . d d erını merı a ı ız ar eş e ap-
içindedirler. Buna mukabil bazı da • ı · d 1 müstebit ve Fransız erkek en e Ün- tırmak üzeredirler. Meydana attıkları 
hili sanayi, mesela, yünlü k'umaş sana- erınB.~t~. abınırt. 'k w ev der- yanın diğer erkeklerind~n daha kılıbık- son moda, manlo veya kürk yerine sa-

.. · · d ha . d d A u un u a7.vı a ragmen d l 
yıı ıçın e zı endışeler e var ır: - d' d b . k k . 'n ır ar.>) rı ipek astar ile kaplı kaplan pöstekisi-
rabn, diyorlar, Alman kleringinin ış -

111
} en akşını uza b'~u.~ma ıs~~y:n ~ğ: Gol/, siyaset ve Log d Core ne bürünmek ve pöstekinin tabii başı

'emesini temin etmek üzere, hüklımei san ar ço muş ve utun vergı er 

1 
1 1 Loyd Core'un og·Ju David, Jamaik nı da s,apka yerine saçlarının üzerine .thalatı genişletecek bir karar alır da men ev enmiyor armış. -

b. 1 b' b' t·ı d 1 ............. - •••••• adalarına gitmiş. Gnzeteciler bu siyasi geçir •1ektir. P!\ asa ır< f'n ı re ec ne ı mnAı e o ar ....................................... .. 

·? O 1 b 11 d b ' şahsiyetin og~ lun u kar ılamak istemiş- lık defa olarak bir Amerikalı kadın mı. zaman biz elim.7.deki mamul ku- la meşguldür ve elbet u yo arı a 1- • 

mas veva iplik stokları ile ne vaparız? r b' er bulacaktır. Celal Bayarın 1er. Delikanlı vapurdan inince yanınal tarafından Nevyork opernsında teşhır . , ., er ır . . . k 
Hiç şiıphe;,iz bu endişclerin biiyük simdiye kadar en kötü şartlar içinde sokulmuşlar, beyanat vermesını ıste- edilmiş olan bu manto o adar büyük. 

'·ı&m~ va~it. d~ğ.ildir:. İ~tisat Vekal~t~ tecrübeden geçmış Q}an bece:i.ği~ i~.in m işler. David: ı b~~ ra~ be~. ka~.anmıştır ki, Amer.i.kam~ 
.. ımdı eskısı g.bı de ıldır; daha çok ıyı bu ikinci safhasında da kendısını go:.-1 - Fevkalade golf oynuyorum, ga- kurkçu dukkanlarında kaplan postekı-
·~şki.~a~'anmıs:. b~tü'.n han·~etler~ gü·, terecektir. lzctelerinize yazınız, benimle boy. ölçü-ısinin ~t~ku kısa bir zaman içinde tü-
nu gunune df'~ıls .. bı_le P k kısa ?ır fa-l Bütün bu sebeplerden dofayı. ha:en şecek varsa kar ıma çıksın, demış. kenmıştır. 
<;ıla ıle, yakından takıp edecek ha e geL p,vasada mevcut vaziveti ve end.şcle-1 Gazeteciler bu sözleri alayla karı- ı Kastörlar, jibelinler, mavi ve kır 
mi~t~r. Tecrübel.~ri aı tmıştır. ~:lin~: ri kaydederken gecik~iy{'CC'k iyilikle· <>ık bir şekilde yazmışıar, karşısına da 1 tilkiler yerlerini yakında Bengal kap-
•edbır a 

1
mnk uzere kullanabılece~L · t h kk k d . · · d · Id '(. . . . . - • · 1 .. · · 

• • . . rm a a u e ecegıne C emın o U· ı Lırisını çıkararak DavıJı maglup ettır- anları na, Numıdı aslanlarına, Kafkas manıvelalar ç..ıg-.ılmıştır. Bunun ıçın g·umuzu söylememiz lazımdır Şimdiye ı . 
1 

1 k- _ı ki ' M.. k" d" 
b .. · ı k 't'b ·ı · · · m ış er. ayı arına ter eoece er r um un ur, ugun, mevsım sonu o ma ı ı arı e, k3 dar geçirilmiş olan müşküllere na • . . w f k . . • 

1 
I 

ne biriken stoklardan dolavı bir endi - . d k d d h . Loıd Core bu hnberı alır alrnnz og-

1 

a at bunun ıçın dagların avcı ara do-. zaran }uç enece erece e e emmı -
1 

l 
1 

• . . 'k 
>eye, ne de verli sanaviin düşündüi1ii 1 b ·· k" .. ktill d ge- una şu te grafı çekmiş: acagına hükmetmeyınız: Amerı anın ., yetsiz o an ugun u m us • er c F L _ J 

1 
~ I 

1 
b 1 

arzda tehlikelere ihtımal vardır. Fa- k "b d 1 'kt'~divatımız ya ((- azla atmamalı. sivasette oe-ıle e Amanyanın Şimi a oratuvar arı 
çece ve mu a e e ı ı ~ - . ~ . b ~d· b' · · · 

·at, bütün bunlara raı:'lllen, bu~ündcon , ş normal şekiliere doğru in • nım başıma gelen, sporda sen ın aşına 
1 
a ı ır tavşan densını kaplan, aslan, 

v~rına kendisini emniyctte hissetm~k ~f::;~j ~~:cektir. 1 geldi ... -:'Ilah vere de bu kadc:ırla m ii te- yahut tilki derisine benzetme k te pek 
çın etrafı çok hassas bır surette telk!k 1 rıebb1h ol~an.l) 1 ustadtrlar. 
ve mütalea eden ticaf€1 ve sanayi ha -ı- ---~== 
ratının kendisini büsbütün huzur içın- r·-=-::.;:::::.;;._::.:::::::.:;~--...:.;..-----------

!e hissetmemesi d~ t bıidir. İ S 1 E R İ 1\J A N 1 
l 

~----------------, 
Sözün ıs ası 1 

Şi/e hapishanesi 

E. Talu 

Dostum Dcrtmend elindeki gaze· 

teyi yere bıraktı: 
_ Hele şükür! dedi; dünya yüzün~c 

mes'ut asude bir bucağın mevcudiyetı·: 
ni öğrendim. 

_ Neresi imiş o? Sinema yıldızları·, 
nın serbe:stçe ve kolayca milyonlar ka
zanıp sarfettikleri Amerikanın, şu rneş 
hur Holivuclu mu? 

- Ne münasebet ? , 
- Ne bileyim? Ben öteden beri ~~r 

üzüntünün ziiğürtlükten ileri geldıgı-. 

ne kaniim de .. 

- Zengin olmamışsın da ondan. H_:· 
le birkaç yüz bin dolar sahibi ol da, u·. 
züntünün daniskası ne imiş, o zana~ 
öğrenirsin. 

- Bunlar ahlak kitaplarının, .ul~ 
masallarının ortaya attıkları köhne bit 
nazariyedir. Bugünkü günde bu naz~ 
riye çoktan iflas etti, Dertmend, og. 
!um! Bu kadar gafleti sana yakıştıra· 
mı yorum. 

_ Gafi1 sensin! Borçsuz olmak şar 
tiyle fıkarahk her vakit sultanlıktır. 

- Mahrumiyte ne diyelim? Tat 
min edilcmiyen ihtiyaçlar, arzular, e. 

. ? meller insana az mı ıztırap verır. 

_ Herhalde em1iık ve iıkarın idare
si, vergisi, çörçöpü, kiracısı, tamiri~ ~~ 
metten düşmesi, girdisi, çıktısı, fılan~ 
feşmekanı kadar değil. Sen bir mal sa· 
hibinin şu zamanda çektiği sıkıntıları 
'tasavvur edebilir misin? 

_ Haydi, dediğin gibi olsun. Ben a~ 
başında ipin iki ucunu bir araya get~ 
rip te nereye ne vereceğimi, elimdekı 
ufacık yama ile hangi gediği tıkaya. 
cağımı düşünüp tirnarhaneye namzei 
yazılma·ktansa, kiracılarıının ufak te · 
fek takınllları yilzünden üzülmeyi ter· 
cih ederim. Maamafih, sözü uzatmıya: 
lım da, dünyanın şu mes'ut köşesi ne• 
resi imiş? Sen onu söy1e!. 

- Şile! 
- Şu Karadeniz boğazının hemen dı 

şındaki Şile kazası mı? 
- Evet, ta kendisi! Senin bayıldı' 

ğın yer ı 

- Vakıa ben orasını pek sevdim· 
Manzarasının güzelliğine, kasabanın t~ 
mizliği ve şirinliğine, ahalisinin terb~· 
yesine, asaletine, çalışkanlığına v: mı: 
safirperverliğine hayranı~ .. ~.~erım ki 
orası İstanbul halkı, hatta butun yur~· 
daslarımız için mergup ve muteber bıt 
sayfiye yeri olsun. Fakat §U senin bU 
günkü verdiğin hükme saik ne? OnU 
aniayabilir miyim ? 

- Anlarsın, azizim! Al, bak, şu ga~ 
zetevi oku: Ş!Le hap hanesi bom~ 
dur~vormus. Cürüın işleyen yokmu~ 
ki m;hpus bulunsun. Bundan daha iY1 

yer mi olur? 
Dcrtmend durdu, yuzume baktı ve 

muzaHerane bir tavırla ilave etti: 
- Hem işte senin kanaatini çürüte

cek bir delil daha: Şile halkı ekseriyet 
le fıkara ama, hepsi de akıllı, uslu: fa· 
zilet sahıbi insanlar. Senin, bu fazıletf 
sahip kaç tane milyonerin var? 

-------~---~--~--·---··-·-----



SON POST li. 

Sariyede Tiirlller ((' ' . -· Dı 
Tazyih ediliyor t..)b..I(L4~,------

<Baştarafı 1 inci sayfada) -: ~ • 
1 oolitika işlen de dah:l olduğu halde Al.: E 

Türkiyeden İspanyaya yerli ve ~:.:::ı·:~~:~ı:d!:m~:~:r··di ve -.-~~·sp_a .. ny .. a ..... iş-,e·r-in_e_at. ··d-er8ni 
Vekil, bilhassa, Aleviler hakkında müdaha/e meselesi 

b lı 
e d şunları söylemiştır: 

•• •• •• «Tarih gerek Lazkiye, gerek Hatay 

Ya aneı gonu u gı emez ve gerekse Çukurovada bulunan Ale- l• spanyanm kendii'çi~ temizlemek
1 

viierin öz Türk olduklarını itiraz ka- için giriştiği mücadelenin bütı.in 

Yazan: Selim Ragıp 

M d ı ı k ı bul etmez bir şekilde göstermektedir. Avrupada bir çıbanbaşı koparmak .c; -

emnuiyete rağrrıen gi en er 0 UrSa anun arımıztO Bızim soyadını kabul etmediğimiz za- tidadını göstermesi, uzun müzake ~ • 
• manlarda bile on!arın aile adlarının öz lerden sonra, nihayet milletlere, İsp n· 

abkaını tatbik edilecektir. Ispanya tahtına sabık tlııkçe olduğunu gorlırÜZ.» ya ah\'al:ne karşı bitaraf kalmak k a· 
Hatay meselesi .. .. rını verd:rdi. S.mdi, bu kararın f,ı; ıır 

kral10 OğiU getirilmek İSt~niyor Memleket:n politıka::._ına dair soz soy surette tatb.k .ne çalışılıyor. Tarat a-
lerken Hatay me::.elesınt; temas eden 1 ra.f kara ve den.z hudutlannda m..ı. • 
B~y Şükrü Kaya. _Hatay ~nu yasdsının hcd~ komi~eler. te~kıl edilmiye u.., 
Mılletler So~syetesıı~de munaKa~d 1edıl: şılıyor. Yüz:erce fersah 5üren kare ... u
me~te oldugunu, ) a.nız son gun~erdc larının, çok defa aşılmaz ve geçilr'1.:!Z 
Surıyc matbuatm.n aleyhım ıdckı n:!? Pm•ne b 1- nz.aıır.ın murakabe alt na 
ri) atının üzcrim zde h~ç- te .yı bır tesır a:ınma~.n.n filen gayri mümkün 0 , _ 

bırakmıyacal{ şek 1 a.aıı;,ını ve bu neş- duP.unu sö"·lemi'-·e dahi lüzum voktur. 

1
• Ankara, 9 (Hususi) - İspanya ihti

ha.~ının elan devam etmekte olması sul 
Un halen mevcut tehlikeden korun· 

tn~.:;ı emeliyle İspanyaya gönüllü asker 
g'lnderilmesine maru olmak için azasın 
: n bulunduğumuz İspanya işlerine a-

rn. müdahale kontrol komitesinin de 
karar arı neticesinde devletlerce teşrıi 
V ld<tri yeniden bazı tedbirler alınma 
s.n. Clp ettirdığı ve esasen hı.ikumetin 
~~ ?desini alınaclıkça yabancı asker-
• h.ımetine girenlerle memleketimiz 

de a ker yazan yerli ve yabancılara kar 
ş.ı ·anunlarımızda müyyedcler bulun
~Uğu ellietle aşağıdaki hususlar Vekil-
er Beyetince kabul olunmuştur: 

1 - İspanyada cereyan etmekte olan 
lnuhaı ebeye, ne bir tarafa, ne de diğer 

tarafa yardım etmek üzere vatandaş· 
larırnı:ın iştiraki caiz olamıyacağı gi· 
bi, Türkiyede gerek yerli ve gerekse 
yabancıların bu mak.satla asker yaz -
maları memnu bulunduğu, 

2 - Bu memnuıyete rağmen gidt•n· 
ler olursa kanunlarımız alıkarnının tat 
bik edileceğı, 

3 - Halkca mallım olmak uz ~re 
keyfiyetın Resmi Gaıete ile ilan c lıl
mesi, 

4 - Zabıtaca bu hususta Uızırn ge
len tekayyı.idatın icrası, 

5 - Bu bapta dığer devletlere ve İs
panya )şlcrine ademi müdahale kon -
trol komitesine tebliğat yapılması. 

Krallyet için hazırlıklar 
Paris, 9 (A.A. ) - Buranın Kraliyet 

ingiliz Hariciye Müsteşannrn 
sözleri italyada firtına kopardi 

Gazeteler, bu beyanat ltalyaya karşı tavsifi 
gayri habil bir tecavüzdür, diyorlar 

taraftarı olan mahfe1lerinde söylendi· 
ğine göre, Kralıyct tarafları olan bazı 
nüfuzlu şahsiyetler, eski t;panya Kralı 
Alphonse'a müracaat ederek oğlu As· 
turie Prensi Don Juan lehinde tahttan 
feragat etmesini istemişlerdır. Bu mah 
feller, eski İspanya Kralı Alphonse'a 
oğlu lehinde tahttan feragat etmesinin 
İspanyada saltanatın avdetini kolay -
laştıı acağın! ıd dıa eylemektedirler. 

Asilerin tanrruzu 
1\iadrıt, 9 Ha\'as Ajansı muhabırin

den: Asi kuvve~:er, dün sabah Abana
des y1kminde ve Aragon yolu üzerın· 
de şıddetli bir t rruz icra etmişlerdir. 
1\'Iilisler, şiddet'e mukavemet etmşiler 
ve as .I erin tao rruzlarını püskürtmüş -
Ierdır. 

Yetim ve dul 
Maaşları 
300 kuruşe kadar aylık 
alanların bütün p :uaları 

15 günde verilecek 

. t 'k • k • d , . d t , .J .J ol 
rı\ a ın ı ·ı mem e ·e ara5ın ..ı ı< os - F kcıt İ ·p- nvava dışarıdan '-'ardım ya· 
1 k ·· b tl · h l ı ı. b'r cı s " ., ol " u ~una<;e e e.rıne a e v~_rece... 1 pılmama::.ını velev lafzi olarak ternın 
mahıyct almış o.mac;•Tldan Turk mılle- etmek mak5ad.le \'arılan bu neticenm, 
tinin mü.~essir oldugunu. halbuki, Su· b'ıyük ıhtilatlara yol açması ıhtimali 
rıye -efkaıı umum'-vesımn ~atay d~· yok değildir. Nitekim Franko hükCıme· 
\'asındakı Tuık hakkını tes.ım etınış t:nin Fran:sa\·a son zamanda vermiş 
bulund_uğunu binaenaleyh bizim_ s_urı- olduğu nota •. çok korkulan bu ihtima -
ye efkarı u~um.ye5.nde aleyhı~ızde lin bir gün, pekala tahakkuk edebile -
Y?ratılmak ı::ıLmen hav_a~ın, Su:ıyede ceğini göstermişt:r. Bir dağ ba§ından 
~ı bazı P. rl. rı~kab:tıeı ının eserı oldu gizli bir surette geçen ve Fransız me • 
gunu kabul ettık:eı ·nı ve Hatayda bu· murlannın pekala haberdar. bu:~un • 
l~.n~n bazı ekallıyet unsurlarının ~u ınıyacakları bir kaçakçı kafilesi, şim -
kotu propagandaya kapılmamaları la· dil'k ittifakla tutulan ademi müdahale 
zıın geldiğ.n.. nitekım Alevilerin ve kararının birdenbire bozulmasına ve 
Çerkes:er.n Türk kardeşleriyle :nlaş - bunun neticesi olarak silahların hiç 
mış hareket etmelennden duydugumuz beklenıniyen bir anda patlamasına se
memnun.) etin büyüklüğünü ifade etti bep olabilir. 
ler. Bundan öt~rüdür ki. İspanya etra .. 

Vekil:n ık: saat süren izahatından fında tahassül eden dünkü fili vazıyet 
sonra orada bulunanlar arasın~.a ~e ne derece tehlikeli idi ise ademi mü· 
Alevi Türkle den doktor Salim soz ıs: dahale kararının tatbikatı~dan doöa .. 
tedi. Ve çok heyecanlı bir tonla Ale~ı bilecek bucrünkü durum da o nisb~tte 
T_ürklerin büyük Turk camicsında~n hıç endişe uyabndırmaktadır. Çünkü ayni 

. Roma, 9 (A.A.) - Mareşal Gra·ı Roma gazetelerinin Londra muhabir· Ankara, 9 (Hususi) - Maliye bır zaman a)Tı kalmamış oldugunu, neticey doğurabılmek istidadındadır. 
tı ·· k 'f \ ' kAl · ·ı· 1 . b' · Cukurova A!evilerinin Yemende ı ' 
b 
anı ye karşı yapılan suikasdden ve leri, ((hainane tes vi atıı diye tavsı et· e a etı vı ayet ere yenı ır tamım ya- · Selı'm R 

T Havranda Türklerle yanyana harbet • ngıp 

l 
11• suikasd dalayısile alınan mukabe- mek.tedirler. . . . . . p.arak ;mo._kuıu.şa kadar olan dul ye- . d ~ .. 1 -- . ·- • ·~·-·-~ • - ·- • ---... -··---miş ve kan dökmuş ol ugunu soy emiş 
~ı bıl~i~il tedbirle~nde:n .sonra Ad- Pıccolo ~zetesı, lngılız harıcıye tım ve mutekaıt aylıklarının en kısa bul gazetelerinde vuku bulan beyana• 
dısabeba'da bir takım hadiseler çık - müsteşarının bu beyanatının halyaya l bir zamanda ödenere k, bu gibilerin tır. Hudutta çeteler te~kil ediyorlar tı Hatay halkı arasında nefretle karşı· 
ltıış olduğuna dair Lord Cranporne'un karşı yapılmış tavsifi gayrikabil bir te hazine ile olan alakalarının kesilme-

1 
• • • !&nmıştır. 

A.. k '. b .. Id w k d .. b h . . . 1" Hama J (Husu~ı) - Surıyenın H C bb • . S w t ·ı ~vcım amarasında vaKı eyanatını cavuz o ugunu yazma ta ır. sını, u ususu ternın ıçın uzumu o- .. . .. . d asan e are nın ancagı enısı 
_______ ,.._._.. • lan paranın en kısa bir zamanda bu- , Turkıye hududu uzerın e yer yer çe- edemiyeceği, al~ komisere bildirildiği 

Silahianma Eski Jngı•Jiz lunmasını ve 1.) gün içinde bu gibi pa- te teşkilatma devam olunmaktadır. gibi, Fransa Hariciye nezaretine, Mil· 
ralann muhaklcak ödenmesini emret- Suriyedeki Türkler aleyhine tedhiş ha· letler Cemiyetine de telgraflarla ve 

Yarşının akı.S}erı• K } • d• . . reketleri çetelerle temin edilmek isten- protesto mazbatalarile müracaatlar va• ra Inin IZ IVaCI mıştır. diği gibi diğer taraftan da Türklerin 
ki olmuştur. 

Alman kab~~i fevkalade 
bir toplantı yaptı 

lf·Serlin, 9 (A.A.) - Siyasi mahafil, 
ltlerın ihtimal bugün İngiltere, Fran 

s~ Ve İta.l.Janın silahlanmalarının hasıl 
~ llıekte olduğu akisleri tetkik etmek 
d Zere kabineyi fevkalade bir içtimaa 
lVet edeceğini beyan etmektedir. 

' londra, 9 (Hususi) - Alman kabi· 
i ~i bugün HJtıerin riyasetibde top. 
a~n1ış ve dört saat süren bir içtima 
det ıniştir. ~ 

h İçt ,mada, Almanya hudutlarının mu 
~fazası meselesi görüşülrnüş ve bu 
1tt~takalarda asayişin temini için, Da 

t. ıye Naıırına vasi salahyiet verilmiş 
tr. 

~ ~ndra, 9 (A.A.} - İngilterenin Ak· 
ıı enız ve anavatan filosu Atlantik ma· 
b evrrı.ları için Cebelüttank açıklarına 
areket etmiştir. 

t~ Lo~dra, 9 (A.A.) -Hava müdafaa 
~l~~ılatuun bütçe tahminleri 4.617.500 

1 :~ lınge baliğ olmaktadır. Bu mikdar 
&te ? ·enesi bütçesine nisbetle 3259250 

rı ng fazladır. 

Yeni kağıt paralar 
. 8astırılıyor 

Q Ankara, 9 {Hususi) - Merkez 
~nkası yıpranmış ve eskimiş kağıt 
Pi talararnızın değiştirilmesi ve yeni 
~ ~aların basılması etrafındaki tetkik
l~~e ~evam etme.ktedir. Halen elli ve 
~e . lıralıkları basan Ingiliz firmasile 
" ~ı Paraların basılması için bir muka.
'~:1 ~dedilmiştir. Yeni paralarımızın 
"a 1 lerı ve eb'adlarının tesbitine de-

m olunmaktadır. 

Madam Simpsonun 
yerleşeceği şatoda 
hazır h klar başladı 

Tours, 9 (A.A.) - Bayan Simpso· 
nun çok yakında, bir kaç zaman kal· 
mak üzere buradaki t::::ande şatosuna 
geleceği teeyyüt eder .~ib ıdir. Dün şa· 
toda çok mühim hazırlık ıarda bulunul 
muş ve hizmetcilerin miktan 25 
kişi fazlalaştırılmıştır. İsim!eri gizli tu 
tulan birçok Fransız ve yabancı yük
sek zevatın da şatoya geleceği bildiril
mektedir. Nihayet dük dö Vindsorun 
Bayan Sımpson ile nikahı merasıınınin 
Cande şatosundakı ufak kıl•sede cere· 
yan edeceği söylenmektedir. 

Tours, 9 - Madam Simpsonun bu
gün veya yarın Cande şatosuna ge:me 
sine illtizar edilmektedir. KendLc;i bir 
müddet şatoda ikamet edecektir. Can
de şatosu Tours şehrine 1 > kilomı:-tre 
mesafededir. ------
tJzüm kongresi 
Bugün açılıyor 

Ankara, 9 (Hususi) - Üzüm kon
gresi yarın lO da İktısat Vekilinin bir 
nutku ile açılacak ve mutad çalısma· 

• • 
larına başlayacaktır. 

Baldvin istifa edecek 
Ve kendisine 
Lordluk tevcih ed] ecek 
Londra 9 (A.A.) - Da=.y Te~cgraph 

g.ızetes~nın bildirdiğine gört'. Day Ba~d 
vın, taç giyme merasiı:ı:nrlen lıcmen 

Atatürk dün minarelerde, otomobil korneleri çal- Hasan Cebbare'nin maruf bir Al~ 
dıkları propaganda vaaıtası olarak vi düşmanı olduğu ve bu adamı iste· 

Ankaraya döndü ı kullanılmakt.ad~~- ~u delice. p.ropagan· me~lerine dair Aleviler de Milletler 
dalar herkesı guldurmektedır. Cemiyetine protesto telgrafı çekmiş· 

(Baş t;ıtrafı 1 inci sayfada) 64 Demir gömlekli tevkif edildi lerdir. 

Cumhurreisj teşyie gelen ze\·atın Şam !1 (Hususi) -Geçen ay Ha· Cenevredeki komiayonun dünkü 
ellerıni sıkara k iltıfat etmişler ve re- lepte Vatanileri n Faşist teşkilatı olan çalıtmaları 
fakat:ermdek! kız kardeşleri Bayan Demir gömlekli!erle, Fransız zabitleri Cenevre 9 (Hususi) - Hatayın 
Makbule \'e dığer ze,·at ile birlıkte arasında vuku bulan müsademe neti· ana yasasını hazırlayacak olan komito 
hususi trene bınmiş!erdtr. Tren saat 
15,30 da halkın tezahürat ,.e alkışiarı cesinde (it Demir gömlekli tevkif edil- bugün de toplan mı\' ve çalı~ malarına 
arasında hareke~ etmi~tir. miştir. Bunların muhakemeleri Halep devam etmiştir. 

Atatürk istasyonda Maarif Vekili askeri mahkemesinde görülecektir. Bugünkü toplantıda, Hatay .ile Su-
Saffet Arıkan. 1ehrimizde bulunan Hataylıların proteatoau riye arasında gümrük ve para İfleri 
mebuslar Valı ve Belediye Reisi Mu Halep !1 (Hususi) - Sancak mali- münasebatının tanzimi meselesi görü• 

ı . 

hittın Üstündağ. l.ilanbul Koroutant ye müdi.irü Hasan Cebbare'nin lstan· şülmüştür. 

Geneni Hal~. Ha~ Akademisi Ko· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
mutanı Genera l Alı Fuat, General Ce · ~-
m:ı Cahit. İstanbul Emniyet Direktö ~-Sal:ahtan Sabaha 1 · 
rü Salili Kı.ıç. Üıtversiıte Rektörü . . 
Cem!l Bılse! \e daha birçok zevat ta
raf!ndan teşyi edilmişlerdir. 

* E~kişehirden geçerken 
E l:i ,Phır. 9 Hu~usi) - Cumhur

re ..... A;atürki.ı hiımi: olan hususi tren 
sa ı t H , 30 da Eskışeh.r istasyonuna 
ge~di. Büyük Önder kadın tayyareci
miz Sabıha Gökçe ile Vali ve Beledi
ye Reisini vagonlarında kabul buyur 
dular. Havanın soğuk olmasına rağ
men istasyonda büyük bir kalabalık 
topianmıştı. Tren saat birde alkışlar 
arasında Ankaraya hareket ettı 

Ankara, 9 (Hususi) - İstanb~ldan 
Ankarava hareket huyuran Atatürke 
yolda Dahiliye Vekilinin mülaki ola· 
cağı tahmin ediimektedir. 

Ankara sevinç ıçindedır. 

Madalya 
Sıhhiye Vekaletinin eski bir kararı vardır. Altı çocuk yapan analara 

bir defaya :mahsus olarak elli lira ikramiye verir. Bunun uzun bir for .. 
malitesi vardır ve bunu hak eden analar da pek çoktur. Onun için altıyı 
geçip sekiz. on çocuk yetiştiren analar arasında henüz ikramiyeler:ni 
almamış olanlar da vardır. Bunu aldığımız mektuplardan anlıyoruz. 

)k ramiye işi bu kertede iken Sı hhiye Vekaleti bir babadan altı çocuk 
yapan anaların göğsüne birer de madalya takmak kararı vermiştir. 
Nüfusu arttırmak için ikramiye vermek, ve madalya takmak gibi teş\·ik 
edici kararların müsbet tesiri olmaz değil... Fakat yazıhanemin gözle .. 
rini dolduran çok çocuklu anaların mektuplarından anlıyorum ki nüfuc;tı 
arttırmak için yapılan bu teşebbüsler doğan çocukları büyütmek ve ye· 
tiştirmek için yapılmış olsa daha faydalı ve daha aıneli olacaktır. 

b;r har't..ı sonra istıfa e~mek niyet:nde- N 
dir. BaJdvine Lordluk tevcih edilecek Rumen azırının 
'e kend!s: Lordlar kama:-asına aza o.a 

Sıhhiye Vekili A dana caktır. A nkara seyahati 
s~yahatini tehir etti Irak ordusu askeri müşaviri Ankara, 9' {Hususi) - Romanya 

Türk kadını, bilhassa işçi ve köylü sınıfı hiç bir teşvika ihtiyaç olmı. 
yacak kadar veluttür. Fakat onun boynunu bı.iken nafakadır. İşçi ve 
kÇ>ylü babalar evlendiklerinin hemen beş on yılı içinde yuvalarının bir 
ilk mektep dershanesi kadar kala balıkiaştığını görürler. Bu Tanrı ver· 
gisi yavruların beşiği, yeşil çayır gıdası da yavan ekmektir. Türk ba -
basının içini kemiren yegane derı bu yavruların bakımıdır. Beş on 
çocu~unun nafakasını çıkaramadığı için ıztırap çeken fı:ıkir ana ve baba· 
ları Sıhhiye Vekaletinin elli lirn ikram:yesi ilc yaldızlı madalyası bil .. 
mem ki tatmin edebilir mi? 

Bana kalırsa ne madalya, ne ikran1iye maksadı temin edemez. 
Çünkü maksat sağlam, gürbüz nesil yetiştirmektir. Sakat, cılız bir ka· 

labalık her hangi bir cemiyet için ayakbağı oluı-. Yarının çetin müca • 
delesiıfe karışacak bir nesil yeti:jti rmek için zaten velut olan Türk anala
rını teşrik etmemize hacet yok. Y eler ki onların yetiştirdiği yavruları 
himayemize alalım. Yapılacak vardırnın gayesi analar değil, çocuklar 
olmalıdır. Bürhan Cahit 

~ I Adana, 9 (Hususi) - Sehrimize Londra 9 (A.A .) - Bağdad'daki Hariciye Nazırı B. Antonesko'nun a-
l!ıe tn . b ~ 1 A k 1 it es ı eklenen Sıhhiye Vekilinin ngiliz askeri hey' etinin reisi general yın 1 H inci günü n araya ge m esi 
tt/' hatini tehir ettiği haber alınmış· ı H. W. \';'atson Irak ordusu askeri mü- münasebetile bir proğram hazırlan-

. şavirliğine tayin edilmiştir. maktadır. 
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PE 
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KANUNDAN 

sinemasında 
büyük yıldız 

'in 

ACilMAZ 
ve J 

LYA ASI 
Ingil tereden dün altı mühendis geldi, fabrikanın m üm es 

sili yakında 50 mühendis daha geleceğini söylüyor 

Emlak Bankası tekaüt 
maaşlannı vaktinde 

neye veremiyor ? 
Mütekait bir okuyucumuz yazıyor: 
c3 Mart 937 tarıh'nde maaşımı kır 

dırmak için Emlak ve Eytnm Banka
sına müracaat ettım. 1 1 Mart perşem 
be günü maaşımı alabileceğime dair 
elirne bir fiş verdiler. Dernek ki mü
racaatunın dokuzuncu günü ancak 
maaşımı alabileceğim. Dünyanın han 

GÖ 
filmlerini görOp alkışlndınız. 

Stzt TEl\llN EDERİZ KI bu filmler 

Ll NU 
şaheserler şaheseri yanında 

SONOK KALACAKTIR 
Reiisör : F R 1 T Z L A N G 

Cuma altşnmından llibaren 

~m~l~~ndeb~~~r~nb~ ~~~~=-==============~===========~========~===============~=~ arnelesi görülmüştür? Ah. tt Deniz işleri: 
Maaşlarından bır para feda etmek· zre eR 

sizin malmüdürlüklerinden alan di- D .. adam ·' Yolcu salonu müsabakasında 
ğer mütekait arkadaşlarım paralarınil one n birinci seçildi 
benden evvel alacaklardır. Bu halde · ii• (Baştarnfı ı inci sayfada) Galata yolcu salonunun maketlerı ,• 
bankaya müracaat etmekle ne kazan- 1 w tAh 

1 
m? M ' karısı bayı ır, nyılır, çocukları aglaşır zerinde seçme yapan jüri heyetinin.. l 

mış 0 uyoru · aaşımın bir mikda- d" .... 1 Ah d' k ba komisyonlan dün ögwleden sonra Guze 
nnı faiz olmak üze f d d' ve ovunur er.. me ın a ra ve ısı 

Y
orum? Buna akıl re~~:: eGaa et 1: taallukatı telaş ve heyecana düşerler. San'atler Akademisinde son toplant 

) r. ze e .. .. h b . d h 1 1 nı yapmı§tır. 
Dünkü toplantıda binanın §ekli e r .. !erin ashabı maaşa kolaylık g"o'stere- l Olum a en er a şehre yayı ır, aa- t .,, 

ceğini ilfın ettikleri bankanın maaşı- , pasağlam olarak Samsuna giden Ah- ue -d ı d Jd !ında salonda kendilerine yer ver " 
mızı bu ka ar geciktinnesi kolaylık medin ne en ö üğü malum değildir. cek jüri azaları arasında münakaşaıaı. 

Dün gelen mühendisler 
Karabükteki demir fabrikalarını ku 

racak olan Braserd adlı İngiliz firma
sının miimessili Bay Makenzie dün An 
karadan İstanbula gelmiştir. 

Bay Makenzie dün kendisile görü
şen bir muharririmize demiştir ki: 

c- Karabükte faaliyet inti7.amla de· 
vam etme'ktedir. Bugün gene Karabü
ke gitmek üzere buraya altı mühendis 
daha geldi. Bu akşam (dün) Ankara~a 
ve oradan da Karabüke gideceklerdir. 

Yakında elli kadar mühendis daha ge· 
lecektir. Ben yarın (bugün) İngiltere
ye gidereek merkezimizle bazı temas
larda bulunduktan sonra tekrar Türki· 
yeye döneceğim.:. 

Dün sabahki ekspresle İngiliz Bra
serd kumpanyasına mensup Pearson 
Porter, Potts, Cockburn, Bravood v~ 
Veli .Mon adında altı mühendis İstan· 
bula gelmişler ve ak..~am trenile Kanı· 
büke hareket etmişlerdir. 

dernek midir? Herkes bir türlü mütalea yürütür. olmuşsa da Liman umum müdürü R~' 
Maaşlarını kolaylıkla ve erkence 

1 
Cenazenin geleceği gün evdeki va- ufinin teminatı ile mesele halledi.lJlU; 

almak için faiz vereerek bankaya mü ziyet daha elimdir .. Karısı mütemadi- ve maketler arasında son bir seçme ya 
racaat eden ashabı maaşın bekledik- yen çırpınmakta, çocuklar kalpleri yır pılarak birinci belli olmuştur. 
leri muamele bu mudur? tan bağrışmatarla herkesi ağlatmakta· Maketler üzerinde sahibinin isıni Y~ 
Onların öteden beri gördükleri ve dırlar. Teneşir, Tabut; techiz ve tekfin zılmadığından kimin kazandığı beııüı 

çektikleri sıkıntıya ancak maaşlannı için lazım olan her şey tamamlanmış belli değildir. Tali komisyonlar seçıni~ 
erken alabilmek i"in tahamınu"l ettı'k ,. k b' d h T . oldukları bidnciyi cuma gun-'kü u111ıt~ . . ~ hatta a ır e azırlanmıştır. renın O 
lerını banka elbette bilir . k mi jüri toplantısına arzedeceklerdir. 

.. .. .. _ · gelmesıne ya ın, sular ısınmış, hoca-
Gunu mınune mua ı k1 gün birinci ilfın olunacaktır. 

-----------------·-·-----------------
.. b. me c yapma a lar kollarını sıvamışlar, diğer taraftan 

mukellef olan banknda işlerin yoluna Id Ah d' k _ı.__ .J 1 lsmarlanacak Akay vapurlatJ 
Şe~ ir işleri: f 

Beledıye kuntural muayenelerine 
ba~lıyor 

Belediye, bütün bina ve emsaline 
konturatların muayenelerine başlıya -
caktır. Hiç konturatı olmıyanlardan 

icar bedelinin yuzde dört buçuğu, tas
dik edilmemiş konturatlardan yüzde 
bir buçuğu nisbetinde ce·.a alınacaktır. 
Ancak icra veya mülk sahibi tarafın· 
dan tahliye ettirilmckte olan yerler -
den ceza alınınıyacaktır. . • 

Bina vergileri tahsildarla alınacak 

Bina ve arazi vergilc.ııi şimdiye ka
dar mükellefe ihbarname gönderilmek 
suretiyle tahsil ediliyordu; bu şekilde 
verginin vaktinde tahsil edi1cmediği 

bakaya kaldağı görülmüştür. Belediye 
bundan sonra tahsildar göndererek tah 
silat yapacaktır. 

Çöp istasyonJan 

Çöp imha yerlerinde yazın herhangi 
bir taaffüne meydarı kalmaması için 
Belediye- temizlik işleri müdürlüğü Hi
zımgelen tertibatı almağa başlamıştır. 

Çöp imha yerlerine daha fazla muza· 
dı taaffün maddeler dökülecektir. Bu 
işin, çöp yakma fırınlarile daha iyi ya
palacağı da söylenmektedir. 

Sırt hamallığının kal 'ırılması 
yeni bir i~ çığırı açıyar 

Sırt hamallığının men'i hakkındaki 
tetkikler devam etmektedir. Bazı hu-
susi teşekküller de sırt hamallığı yasak 
edildikten sonra nakliyalın kamyon ve 
arabalada yapılması için bir nakliyat 
şirketi vücude getirrneğe karar vermiş 
lerdir. Ancfik bu gibi nakliye şirketleri 
inhisar mahiyetinde olmıyacaktır. 

TAKVIM 
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g. d. w, . .. b'l k .. ? a me ın a ra.oa ve uost arı cena- hakkındakı' mu"zakereler 
ır ıgını gore ı ece mıyız.:. . k .. . · · 

----------------~. zeyı alma uzere ıstasyona gıtınışler-
Bir mütecaviz az daha .............................................................. dir devam ediyor ·ıJ 
yangın çıkarıyorrlu Ha/iç Şirketi .Derken tren gelmi~ ve gelince işin AlmanyaKrup tezgahları mümess\, 

Potiste: 

Üsküdarda Va1idei atik mahallesin-

1
. l • l rengi değişmiş: leri Ankaradan gelerek dün DenizY

0 ~ 
de ot r K be k h 'tt'w· ş etme larında akşama kadar meşgul oJınUŞ u an an r a veye gı ıgı za· yz e e Ahmet dipdiri ve pürneşe, elinde U~~ 
man ayni mahallede oturan Rahmi is· 1 ld h 1 k 1 lardır. Toplantı eŞnasında Denizyo . 

Al k . • va izi o uğu ade çı age mez mi} "'d"' •· S d tt' avitl 
minde bir adam pencereden evine gir- ma ISfemzyor rı umum mu uru a e ın ve mu miştir. Kamberin karısı Mürüvet Ra h· Herkes birbirine .. bakı~ır. Umumi bir Nihat ta bulunmuştur. Teknik ınü~ 
miyi görünce hemen uzerine atılmıs Eski Haliç şirketi umumi heyeti sc- hayret ve fevkalade bır heyecan .. Ah- kereleri devam eden iki Akay vapu ll 
Rahmi ile mücadeleye başlamı~tır. B~, neli:k adi top.lantısııiı dün yapmıştır. retten avdet eden Ahmedi aralarına a- nun son şekli etrafında görüşülmÜŞ V 

mücadele esnasında odadaki mangal 1936 bilançosu gözden geçirilmiş ve larak öpüşürler, kucaklaşırlar. Almanların hususi şekilde yaptıklaJ1 
devrilerek minder Ve yasdıklar tutuş- idare meclisi a7.alığı intihabı yapılmış Ahmet tabii bütün bunlara bir ma- teklifler dinlenmiştir. Teknik roüzak~ 
m~, kadının bağirmasından ve rnüte· tır. Eskiler aynen ipka edilmiş; çekilen na veremez. Şa,kın hir halde sağa, 80• relerin bu hafta içinde bitmesi mubte'l 
madi hücurnlarından maksadına mu - iki azanın yerine avukat Hayri ile mu- la bakar .. Ne oluyoruz diye bağırır .. meldir. Bu iş bitinee derhal mukavele' 

f! ı ha ·ebe · y f ·ı · · si imzalanarak gemilerin yapılmasına. 
va ak o arnıyan Rahmi knçmıştır. Et· ::. cı usu seçı mıştır. Yüze yakın tanıdığınan böyle cerruni 
raftan yetişen komşular mangalın dev Toplantıdan sonra kendisi ile görü- gafir halinde kendisini istikbal edişle- başlanacaktır. 
rilmesi ile başlayan yangını söndür - şen bir muharririmiıe idare meclisi a- rine bir türlü mana veremez. Husuat Bir kadın boğuldu 
müşlerdir. Mütecaviz Rahmi de yaka· ~asından ve şirketin avukatı Narlıyan 1 k b Kanlleada Hüseyin kaptanın evinde q 
lanmış, Üsküdar müddeiumumiliğine ışletmenin tekrar şirkete geçmesi etra· işleri için bir kaç gün ü gay ubetin- turan 50 yaşında Azize deniz kenarırl 
teslim edilmiştir. fındaki rivayetler etrafında şunları söy den sonra böyle taşkm bir tezahüre ne da bulunan evin rıhtımından den~~ 

İki otomohil knzası lemiştir: lüzum var} diye düşünüp dururken kül dökerken müvazenesini kaybetrrıij 
Beşiktaşta oturan Şeref, Karaköye -:- ~u?ün'kü toplantı, mutat olan se- bindiği araba da evin yolunu tutar. düşmüş, ölmüştür. 

gitmekte olan bir tramvaya asılmış, ~elık ad~ toplantıdı:. yoksa biz bugiin Ahmedi oyalarlar, lafa tutarlar. Bun- Ton/antılar : 
trarnvay cadde üstünde duran 319S ışletmeyı tekrar elımıze almak üzere dan evvel evine haber gönderilerelr r 
nurnaralı karoyanun yanından geçer- toplanmış değiliz. Bir gazete benim ağ teneşir ve tabutun kaldırılması bildiri- Baro toplanbsı 0~1 
kcn Şeref kamyonla tramvay arasında ~ımdan belediycye müracaat yapılarak lir. fakat iş işten geçmiştir. Canlı ce- Baro umumi heyeti, 28 Martta 
kalmış, ağır surette yaralanmış, has- ışletmenin geri alınacağı tarzındaki naze evine girer .. Artık vaziyetin ~ek- leden sonra Ağır ceza salonunda p.f 
tahaneye kaldırılmıştır. yazmış olduğu yazı doğru değildir. Ben }ini siz tasavvur ediniz.. toplantı yapacaktır. * Kasımpaşacia oturan Hasanın 13 bu. şeki~~~ söz sö~·leme'k . s~lahiyetini Bu defa evde, ölüm havası estiğini Bu toplantıda, yeni idare heyeti s~ 
yaşında'ki ooJu Necmettin Hasanpaşa haız degılım. Samyen eSkı şırket, işlet çilecek, Ankaraya gidip gelen heyet ~ .. 

b m · bel k d w gören Ahmet; karım mı, yoksa çocuk- ııs~ 
karakolu önünden geçerken 2260 nu- ey~ ediyeden alaca egildir. Böy rabndan yeni avukatlık kanunu . ~ 
maralı otomobil çarpmış ağır surette le bır te~ebbüse de hazırlanmıyor. Iarımdan biri mi öldü, hakikah niçin kında izahat verilecek ve baro ikiJl;d 
yaralanan çocuk Beyoğl~ Zıikür hasta ........................................ : ... - ..... - ....... _ söylemiyorsunuz diye feryadı basar .. reisi, baroya yeni giren avukatlada p;..> 
hanesine kaldınlmıştır. Otomobil kaza 1 ) eni l\eşrJyat =:J Nihayet kendisine Samsundan ge- hasbühalde bulunacaktır. 
yı müteakıp kaçmı~tır. Arkltt•kt _ Bu aylık yapı sanatı, şehlrcı _ len telgraf gösterilir, Ahmet bütün Küçükpazar Gençlerbirliği 
Sahte pasapoıtla gelen bir Lehli lik ve dekoratif sanatlar mecmuasının 6 nc.ı bütün hayretler jçinde .. Baş sağlığına kongresi 

tevkif edildi Yıl 12 nci sayısı tanınmış mlmarlanmızın ya gelen kimseler bu kere Ahmet ve aile- Küçükpazar Gençler Birliğinden.: -oa 
zılan, bir çok kroki, plfın ve rcsimlerıe çık- · .. d 1 w • 1 Ah d" c · ı· · · 193 7 1 "· resı J. Evvelisi gün polise ynpılan bir ihbar mıştır. sıne goz ay ın ıgı verır er.. me ın emıye ımızm yı ı r.ong pııA 

üzerine Leh tebaasından Yokoloviç is· Yeııl Adam_ Yeni adamın 165 nc.ı sayısını ailesi yeni baştan bayılıp, bayılıp ayı- zar günü saat 14 te C. H. P. Küçiilt tl 
minde bir adnm yakalanmış, yapılan mutlaka görünüz. Bu mccmua sizin fikir lhw lır .. Sevinç göz yaşlan, hiddet, kahka- zar Karnun kurağında yapılacağındtl * 
tahkikatta üzerinde bulunan pasapor - tlyaçlarınız."l. çok hizmet cder.ektlr. Bu sayıda ha hepsi bir arada kaynaşır .. l~e zabı- cemiyetimize bağlı arkadaşların }Ulıı 
tun sahte oldugu· anlaşılmıştır İlk t h- İsmall Hakkının ı~ahnede_n korkan kadın) ta müdahale eder. Vilayet mesele ile bulunmalarını rica ederiz. 
. . , .. .. : a yazısını okuyun uz. Il'lnoe bır çok makale var k K ~ıkat ~ apılmak uzere muddeıumumili- 1 ... \'eni webiyat _Bu .ranat ve fikir mccmu alakadar olur. Şişli Hal·evinde onferan.5 
ge sevkedilen Yokoloviç .ıf ii ncü sulh asının 4 üncü sayısı ank~t. makale, ~Iir, ro- Hakikat şudur: Ahmedin, Sam- Şişli Halkevinden : ıı-e 
.ceza rnahkeme'>i kararilc tevkif e-1 man ve hlkrLyelerle çıkmıştır. Cuma günü akşamı saat 2 1 de l'İ8 t"' sunda bulunan ve henüz hüviyeti an- '' dilmiştir. · Varlık - 88 nci sayısı çıkmıştır. l vimizde Dr. Muhittin Celal DurU d' 
-;· ·ş-- -- A;;;d~~ld--;;· ll;ıiu'nu;;- -·--.=-E -R·-A· .H ... sin-e~m· 'a' d~---- aşılamkıyan bir arkadaşızbu hlladAdihni a- rafından bir konferans ve Lamia 1\-s .. :ı~ 

1 
ı şan şa nyı yapmıştır. .ava ı met ri Raı.:it, N;h ... l Adil ı'le Peruz ve .f 

• Diş Tnblpleriııe bera- "' • .. t;> 

• berjnde ~ölOrt:cc~ı M u" n ı· r N u re d d ,. n ve çocukları lüı:umsuz ve mfmasız bir karde§ler tarafından da birer t;o11S 

1 

. • şakanın heyecanile hfıla sarsı1makta- verilecektir. Herkes gelebilir. / 
malları satmak Ozere SOO veyn 500 · - • · • lirnsı bulunan fanl lıır kimse nranı- dırlar. Işin tuhafına bakınız Id, Ah- ki dUkkan~~~· ~~~~maktad~r:." Snt11

5
v, 

yor. lş kArJı ve devamJıdır. K Q N S E R J met şimdi bir de kendi cenazesi için na telgrnflar çekilmiş, fail arannıakt' 
lstanbulda Mısır çurşısımn ynnın· 13 Mart Cumartesi yapılan masrafları verrneğe mecbur ka dır. Halk hala bu vak'anın dedikod~: 

da Makulyan Hanında Dış deposu YerlPrinizi ulnıııktn ı:cele ediniz. lır. sile mesguldiir. Işte size vakitsiz Y' 
Mehmet İbrahim'e rnOracaAt. Ahmedin asabı o kadar bozuktur 1 pılmış ~~k elim bir puvason darvil··· 

ı 
. Bu akşnuı snat 9 c..hı 

T O R K sinemas:nda 
-------------------~ 

HANS ALBERS - BRlGİTTE HORMEY KA TE DORSCH 
Bütün kadınlar ~mu ıırtıy?r •• Üç . l..ıulı.n onun aş~ı _ içın miie-ı~c_lc. i;diyor. Bırinc; kadı D ona lwensını öldürtım•lı _ iııtiynr. 2 ınci kndıD onıı 

katıl dıye rnııbkumıyctını ıııtıyor, 3 ncullu onu scvdıtı ıçın ondan ka~ıyor, Hepsı onun aşb ıçı,, • Muthı~ lıir (Lcin. 

Aşk merak ve heycc:\n filmi, Rua ruini~i Bıılalnilcıı lıavctu Eleler tlünra haberleri. 
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HABERLERİI 
Uzunköprüde 15 ayda 40 / K~rısını ö~.d~~e~ 
k•• 15 d 10 nufus muduru oy yapısı mey an, mahkum oldu 

Çeş , 5 fidanlık yapıl ı Edirne (Hususi) - Karısı öğretmen 
~ebahatı çifte tüfeği ile dört sene evvel 
öldüren Kırklareli eski nüfus müdürü 
Mithatın Edirne ağır ceza mahkeme -
since devam etmekte olan muhakeme
si neticesinde f8 sene hapis ile tezmi
nata mahkum edilmiştir. 

T emyiz mahkemesi bu kararı tas -
dik etmiş ve keyfiyet alakadarlara bil
dirilmiştir. 

Köy muallimleri kursu 1 nisanda 
açthyor 

Edirne (Hususi) - Kök mua1lim
ler kursu 1 nisanda Karaağaçta yatı o· 

Uzunköpriide mtRI bayramlanmızdan birinde geçit resmi yapılıtken kulunda açılacaktır Yatı okulu lağve-
Uzunköprü (Huauat) - Kayma • dilmi~ ve talebeleri 15 marttan itibaren 

karrı Nami Mihalıççık kaymakarnlığı· Adapazarı başka mekteplere nakledileceğinden 
1\a tayin edilmiştir. 15 aylık kayma • bu kurslara iştirak etmek için Trakya 

brrıtığı. zar&nda köy ıişlerine _bü;ük Vilayet oluyor köylerinden bazı müracaatlar yapılmış-
ehemmıyet veren kaymakam Namı 20 tır. 
~t odası, 16 okuma odası, 8 köy ko- Adapazarı (Hususi) _ Adapaza· Vilayet maarif idaresine kursa işti-
ıÖ odası ve muallim evi, 5 fidanlı.k, rının pek yakında Sakarya Vilayeti rak etmek istiyenlere ait fişler hazır -

.. çeşme, 40 ldlometre köy yolu, 15 namı altında bir vilayet merkezi olaca- lanmakta olduğundan yakmda Maarif 
coy meydanlığı ve köye ait daha bir w Bol . w• • Vekaletine gönderilecektir. 
Çok I gı u ve Bılecegın de bırer kaza mer ~-,.~·---

Kaşeybaerd yapd hbr~lft~. . . . l l kezi olarak buraya bağlanacağı haber ~-K"- _k ___ -_-_···-·-·~·-··---~-
~a a a ır ço~ ıyı lŞ er yapı • ı uçu memieket haberl~j 

:mıştır. Keşan yoluna 3 bine yakın a _ a. ınmıştır. Bu haber halkımızı ziyade- _ 
L_ s 1 h k Ayvalık belediye reisi istifa etti 
~sya dikilmı'ı::tı"r. Yollara J·~aret levha- ı e memnun ıra mıştır. Ay ı k l Y T • va ı. tan bUdirildiğine gore belediye re-
arı konmuş, Uzunköprü • Edirne yolu . ısı Basrı Akın istifa etnılştir. Belediye reis-

tarnir edilmiştir. Edtrnede Uç toplantı ll •ine c ... "ı reis Kadri Aral Vekalet etmekte-

Elektrik işi için belediye bankasın· Edirne - Dün ikisi Halkevinde dir. kh' d ~O A ısard:ı avcılar lculübü açıldı 
k ~n • bin lira ödünç alınmıştır. Hü·ı biri de yeni İmaret Halk Parti- Akhl:ıardn bir avcılıır kulübu açılmış, rcl.s-
. ~lllet konağı için 2 Obin liralık havale si ocak binasında olmak üzere üç hü- U~ine Süleyman Efe getirllmiştlr. 
1~n k t•" · ı Od a ı vaıt a ınmıştır. . yük toplantı yapılmıştır. un kesrnek yüzünden kavga 

Evvelki kaymakam Necmi Önerin Nlksarın Blreze köyünden Hikmet ne J(o.-
baQı d w f bah k Bunlardan biri, hava kurum u nda \"aklı köyünden Eyüp odun keserierken am-

.., a ıgı enni mez a j mal ettiril-
llliı:: \' 1 .. . I U bir kadınlar kolu teşkil etmek maksa- l::ırında knv"{a çıkmış, Hikmet tabanca He 
~··Y e açı ma torenı yapı mıştır. zun- . . . Eytibı.i yaralaınıştır. 
~~rünün en mühim ihtiyaçlarından dıle yapılmıştır. Edırnenın bütün mü- 1 1\Iu tnCabeyU köyünde bir cinayet 

bır, ol n Arazöz makinesi ısınarlan _ nevver kadınlarının iştirak ettiği bu 1 Ceyhanın Mustafabeyli köyünde iltl evli 
mışbr. Meyvalı, meyvasız yüzlerce a· toplantıJa bir idare hey'eti seçilmiştir. Mestan adlı bir köylü sokakta fena yola s:ıp
ğaç fidanını .ihtiva eden bir fidanlık ku !Idare hey'eti hemen faaliyete geçmiş- mış bir kn~ın. görmüş, bu kadını alıp akra-
rulrnu~t tir. basından bırL ınln evine götürmüş, sonra dıı 

\ ur. bu kadınl:l birllkte yola çıkm~tır. Köyden 
Nami Ünal buradan ayrılırken bir Ikinci toplantı gene halkevinde E- Battal oıtlu Abdullah lle arkadaşları yolda 

~tnimle en ufak köyün muhtarına va- dirne kredi kooperatifinin senelik kon- Mestnnın önune çıkıp kadını elinden almak 
rıncay k d b'" .. . k d ı . 'd' B ı d ı-() k" ll.steınlşler, Mestan da tfıfekle bunlann üze
rı a a ar. utun ınesaı ar a aş a- grseı ı ı. u top antı ya a .> ışi ka- rlne nteş etmiştir. Battal o~ıu Abdullah öl _ 
le~a veda etmış ~e ~nl~ra yeni hamle· dar iştirak et~i~ bulunu~ordu .. T oplan- müştür . . .. 

le başanlar <lılemıştır. tıda kooperatıfın senelık faalıyeti ra-ı Giresunıla bır koprü çöktü 
poru okunmuş yeni idare hey'eti se- Giresundil Keşabey ilerisindeki bir köprü 

~·müşto tUtünler 
1
·y

1
• fiatta satıldi ·ı · k ·f· ·ı ·ı d' üzerinden nıtır yüklu bır kamyon geçerken QU çı mış ve ooperatı ı ı gı en tren me· b' d b! ök - tür ır en re ç muş . 

Merzifon (Hususi) _Gümüş nahi- seleler üzerinde uzun boylu konuşma- 1 1\lenifonda ~uklara yardım 
~esinde 936 mahaulü tütünler piya- lar yapılmıştır. ı Merzifondo. Ço<'.uk Eslrgeme Kurumu bü-

. tün okullardaki fakir talebeye elbise, iç ça-
laya çıltarılmıtbr. Kilosu 1G5 kuruş - Üçüncü toplantı da yeni imaret maşırı, !oUn, fapka temin etmıştır. 
t.n 230 kurota kadar sablmaktadır. parti ocağının yeni binasının açılması ı İpsalada Hava Kurumuna yardım 
~iye halki şimdiye kadar 150 bin müna.sebetile tertip edilmiş ve ocak ipsııla <Hususn - Ba)7aın münnsebetlle 
'l.ltalık le- .L - - 1 d B 1 b b l ı Hava Kurumuna 30 kurban, 400 deri verildl-SO .. aaar tutun satmış ar ır. u yı inası töreninde hazır u u nan vali Os- • ği glbl 58 lira da nakdi yardımda bulunul-
~nüm tütün ek.ilecektir. man Şahinbaş tarafından yapılmıştır. muştur. Hnlk hava tehlikeslnln ehemmiyetl-

--I ni nnlamış oldu~und:ın yardımlarını arttır-
Z:J!IIı~.,~ 1 mn ktadır. 

1 
1\lımisada imar fıı.aliveti 

'8iga Idrnan yurdunun yeni idare heyyeti 
Biga ( Hususi ) - ldman yurdu gençleri senelik kongrelerini yap • 

~~şlnr, yeni idare heyetini intihap etmişlerdir. Reisliğe tüccardan Recep 
kız, umumi kaptanlığa baytar Resul Uğur, muhasebeciliğe Alaettin, ka -
tipliğe Dilekçi Yunus, veznada.rlığa Ali Katırcıoğ1u, azalıklara foto Fethi, 

belediyeden Yaşar Vehbi seçilmişlerdir. 

Manlsa (HususU - Belediye caddelere 
a~aç dikUrmektedlr. Yanıt arsniarın ctru
fınıı duvarlar çekllmLştir. Hı.ikümet kona~ 
'le postan~ o.rnsındakl ana caddenln parke 
ı.ş1 döşenmesi lşlnl 28.600 Ura verilerek bir 
ıüteahhlte Ihale yııpılmıstır. 

Ampgirde lttı.ılay konırre<ıi 
1 Arap~>lr (Hususn - Burada Kmlay k:Q'1-

gresi yapılmış ve reic;}tır,. hükfı,.., "t h"k'nıl 
doktor Fl'ridun İzmirli o~\ıı ~l'l'ilmic:tfr ~~
zılny ve Çocuk Eslrgeme Kurumlan VE' mek
tep himave hı-yetlıorl btrle, l'Pk YS'"'"m kol
ları vaıııtııqfle m&hııUe lhtivnr ,,,,.,.tııorlndrn 
ve m'lh::t11~>1Pt'lien nara ve yivec"'k topl•yarat 
fnldriP"l' d<ı~ıtmı•tır. 

A.rapılr hikinılitl 

Arapgir (Hususi) - Sorgu hıiklm veklU 
Süleyman mesleki imtihanını Yerdikten son
ra Ankaradan dönmüştür. Yakmda asaleti 
gelecckLlr. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor KI: 

-u 
de ... ... n Bey, ~on günler - İstanbulcia kargalar ..• - Pek, ama pek çoğa\ -

mış.~ .. 
Hasan Bey - Desene 

bostan korkuluklan azaldı. 

Sayfa 5 

5 senede 5000 yedek 
pilot yetiştirilecek 

(Baştarafı 1 inci sayfndn) 
Bursaya giden, ve Bursadan da dün sa 
bah İstanbula gelen tayyarecilerim.iz. 
Kumandanları yüzbaşı Zeki Gülsen. 
İki tayyare ve bir planörle gelen arka 
daşları da, Vecihi Hürku.ş, }'erit Or
bay, Ali Yıldız, Tevfik Atyan ve Fa
ruk Erdoğan ... Hepsı de plan ör mual
limi... 

Biz de onları karşılamaya gidenle -
riz ... Başımızda, Hava kurumu İstan
bul şubesi müdürü İsmail Hakkı var ... 
İstanbul Türkkuşu reisi tayyareci Nu
ri, ikinci reis Rüştü, birçok planörcü 
ler de karşılayıcılar arasında ... 

Hepimizin yekfınumuz otuzu aşkın ... 
Bu otuz erkek arasında tek kadın, pla
nörcü Naciye Toros... Mütemadiyen 
göklerde dolaşan parlak gözlerindeki 
aşikar arzudan belli ki, imkan olsa, bü 
tün ömrünü, karaya hiç ayak basma
dan havalarda geçirecek! ... Mütemadi
yen tayyareden bahsediyor. Planörden 
bahsediyor. Paraşütten bahsediyor: 

- Hele, diyor, atlamasını öyle sevir 
yorum ki sormaym! 

Gülüyorum: 
- O halde, istikbalinizden hiç kork 

mayın: Çünkü gazeteci olabilmenize 
imkan yok! 

Evvela, Hava kurumu, İstanbul şu
besi başkanı İsmail Hakkı ile, gelen 
tayyarecilerimiz arasında geçen konuş 
mayı dinliyorum: 

- Buradaki bayramı pazara mı ya
palım, cumartesiye mi?. 

- Pazar muva.bktır! 
- Fakat o gün öğleden sonra mü • 

him futbol maçlan var ... Birçok kim
seler, bu yüzden, bayramımııda bulu
namazlar. 

- Cumartesi günü öğleden sonra ya 
pa lım . 

- O da mahzurlu. .. Talebeler için 
iyi. Fakat esnaflar nasıl gelsinler ? 

- O halde, pazar sabahı, saat on bir
de yaparız. Bu suretle, maç seyretmek 
ten vazgeçemiyenler, bayraını gör
mekten de mahrum kalmamış olurlar ... 

- Muvafık!. .. 
- Bayram programı nedir? 
- Akrobatik uçuşlar .. Yani tayyare 

lerle, planörlerle havada cambazlık • 
lar ... Pliınörleri yedekte çekmek. Pla 
nörü havada bırakmak. Ve grup halin
de paraşütlerle atlamalar ... 

- Bayramın adını ne koyacağız ? 
- cTürkkuşu uçuş bayramı•!... 
Tam bayram programının tamamlan 

dığını sanıp ta, notlarımı cebime indi
receğiın sırada, gelen tayyaredierden 
birisi söze gir~ti: 1 

- Yalnız mühim bir ricamız var ... 
Seyircilerden isteyenleri uçuracağımız 
gazetelerde ilan edilmesin! Çünkü ak· 
si takdirde, izdihamı önlemek için, İs
tanbulun atlı atsız büLün polislerini 
hatta itfaiyeyi buraya getirmek icap e
der! .. 

- Demek uçmak isteyenler çok? 
- Bır ilan edin de görürsünüz ... İz-

mirde, Bursada, bu yüzden çektikleri
mizi bir bız biliriz, bir de tayyareler! .. 
Esk:den herkeste, tayyareye karşı müt 
hiş bır korku vardı. Biz, tayyareye bin 
direcek adam arardık. Ve buldukları· 
mızın korkularını giderineeye kadar 
dıtierımiz dermandan kesilirdı. Çünkü 
herkes tayyareyi vahşi bır hayvan gibi 
görüyor, içine binrnek şöyle dursun, ya 
nma sokulmaktan bile çekiniyordu. 
Şimdi ise yaziyet tam tersine döndü~ 
.ine bizi de uçurun!» diye etrafımızı 
saranlara meram aniahneaya kadar di
limizde tüy bitiyor!.. 

Mesela İzmiri ele alın. Bayram gü
nü, koca meydanda 60 binden fazla 
insan vardı. Bila istisna hepsi de uçu
rulmak istiyorlardı. Halbuki, 60 bin in 
sanın bu arzuiannı yerine getirmeye 
imkan var mı ? 

Fakat gelin de meram dinletin! Uçu
rulmak arzusu gözlerini karartmış ... 
Yanımıza sokulmak için adeta biribir· 
lerini ez.yorlar, hatta dönen pervane
ıcı e çarprnaktan bile korkmuyorlar -

dar akla karayı seçtık. Fakat bugün, o 
kadar muvafak olmuş bulunuyoruz ki, 
otomobilıe binerken ·btle ötler~ patla· 
yaniar, tayyareye bınrnek için can atı· 
yorlar ... Herkes tayyareye binrnekten 
değıl, binememeki-en korkuyor. Onla .. 
rın bu korkulan da bizi korkutuyor ... 

Hele bu sefer İzmirde ve Bursada 
karşılaştığunız izdihamı tasvir ede .. 
m em. 

Bu itibadadır ki, isteyenleri uçuraca 
ğımızı gazetelere yazdırınarnanızı rica 
ediyoruz. Vakıa biz, her isteyeni uçur· 
mak isteriz. Fakat buna maddeten i~ 
kan yok!.. Gene elimizden geldiği ka
darını uçururuz. Fakat eda edemiyece 
ğimiz bir taahhüt altına girmiyelim! 

Bu talebin is'afı da muvafık bulun
du. Fakat verilen karara rağmen ben, 
bütün memleketin kalbine yayılan tay, 
yare sevgisinin sonsuzluğunu geniş bir 
belagatle anlatan bu konuşmayı, bahti 
yar bir müjde halinde buraya geçir • 
rnekten kalemimi menedemedim! 

O müzakrenin bu mahrem kısmını 
üşa etmekten kaçınamamanın ezasmı, 
bu müjdeyi vermenin zevkiyle giden
yorum! 

Ve diliyorum ki, pazar günkü bay
ramda bulwıacak olan uçma heveskar. 
ları, tayyarecilerimizi, korktukları iz· 
diliama maruz bırakmasın1ar ! 
Konu~ma arasında havadislerin en 

f~rahlatıcılarını Vecihi Hürkuş verdi 
Üç tayyare, bir otomobil, ve kotra sahl 
bi olması bakımından, milyarder 
Roçildden farkı bulururuyan değerli 
tayyarecl: 

- Bugün, diyor, memlekette pilot ol 
~k isteyen binlerce genç var ... Şim. 
d~~e k~d~r y~lruz plünörcü ve paraşiit 
çu yetıştırebıliyorduk. Bu, bize müra 
caat edenlerin mikdarını azaluyordu. 
Çünkü tayyareelliğin ana mektebi sa 
yılan planörcü1ükle kalmak, gençlerin 
heveslerini azalhyordu. Halbuki şim • 
di, Türkkuşu, motörlü tayyare mckteb! 
de açıyor. Ve heveskar gençlere, emel
lerine kavuşmak, yani pilot olmak im· 
kanlarını hazırlıyor. 

Motörlü tayyare rnektebinin Anka ~ 
rada yapılmakta olan binası bitrnek ü• 
zere. Etimesutta, gayet geniş ve mü· 
sait bir de meydan satın alındı. .. 

Isınarlanan Foke Veli tipinde on 
tayyare Martta buraya gçlmiş bulun.J 
cak. Salahaddin fabrikası da ısmarla
nan on tayyareyi, mümkün ınertebe ya 
kın zamanda yetiştinneğe çalışıyor. 

Yani, Temmuz ayında, ınotörlü tay. 
yarc mektebi, faaliyete geçmiş buluna 
cak. Plfınörcülük imtihanlarını vermiş 
olanlar. orada ders görecekler. 
Me~tebin ihtiyacına yetecek kadar 

muallim yetiştirmiş bulunuyoruz. Ben· 
ce, motörl~ tayyare ınektebinin faaliye 
te geçm~sı, tayyarecillk sahasında attı 
ğımız adımlann en genişi olacak. Ve bu 
hızla, 5000 yedek pilota sahip olmamız, 
beş seneye kalmıyacak!• 

Naei Sadullah 

Dün akşam saat ~6,30 da, Güneş klü 
bünde, Ha\•a kurumu tarafından, dün 
gelen plfınör muallimlerimiz ve Türk
kuşu üyeleri şerefine ibir çay ziy:afeti 
verilmiştir. Perşembe günü Ankara -
dan gelecek olan üç tayyareyle üç pla
nör de, pazar günü yapılacak olan bü 
yük uçuş bayramına iştirak edecekler 
dir. 

Ha\'a kurumu 1> gün meydana git -
mek isteyecek olan halka ucuz ve bol 
vasıta tedarik ~tmek için icap eden te 
şebbüslerde bulunmaktadır. 
Türkkuşu bayramı günü Sirkeciden 

YeşUköye e hususi 'katar hareket ede· 
cektir. Bütün mektep talebelerinin bi
let ücretleri Hava kurumu tarafından 
verilecektir. 
Türkkuşu umumi müdürü Zeki, mu

allim Vecihi \'e Türkkuşu İstanbul şu 
besi reisi Nuri bu cuma günü İstanbu
lun muhtelif yerlerinde planör uç~u 
na müsait bir yer arayacaklardır. Bu 
heyetin müsait gördüğü saha dcrhal sa 
tın a1ınarak faaliyete geçilecekt.ır. 

dı! .. Bu vaziyet bizi hem sevindlı-di, Trakyada t 8 Marl şantikieri 
hem endişelendirdi... Vakıa tayyareye 4 
binmenin hiç bir .tehlikesi yoktur. Çün- yapilacak 
kü tayyare, oi<mıobilden, tramvaydan r. .Jirne 'Hususi) _ Köy k _ 

k dalı .. t kA ·ı b' akil ta ~.:Al \ anunu 
ço a mu e amı ır n vası sı • ..:L·k· ik Id ı. - ~ ld" 

ha d ı 1_~ nun .,_aroı me onu ugu gunun yı o-
dır. Bu bakundan, va a uçan ar, ru:ı.- • •• a··f ·-· . · b.. .. T "'-
rada yürüyenlerden çok daha emindir num~.ne t~sa u -~ttıg1 1çın utun rnıt-
ler ... Heni gökyüzünde belediye olmalya 'koy1erınde t?re~ yapılması karar
dığı için, yollar da rnükemme1dır... laştınlmıştlT. Şımdıden hazn'lıklare 

Biz, bunu herkese isbat edinceye ka baş1anmıştır 
• 



6 Sayfa 

aznun hakime söz verdi 
Derhal okuyup yazma öğrenmiye başlıyacak, yeni 

ölçüleri tanıyacak, eski ölçü de k~llanmıyacak 
Ölçüler kanununa muhalif hareket men teyit ettiğine ve kantarı damg~ 

davaları, hakyerlerinde arada bir görü- sızlığını bilerek kullandığı sabit olma-
1ür. Bunların çoğu, herkesin alakasını dığına işaretle, beraet istedi. Hey'et de 
uyandırmaz. Ufak, tefek davalar ara- beraeti kararlaştırdı. 
sında sayılan bu davaların duruşmala- Çiftçi Muharrem, salondan çıkar
rı, ya on lira para cezası alınmasile ne- ken, kendisine nasihat veren reiee, va
ticelenir, ya da beraetle biter. Bu para detti: 
cezaları da, duruşması yapılanların - Okuyup yazma öğreneceğim, 
ekseriya sabıkaları olmadığından, en damgaları tanıyacağım. Artık eski öl-
çok tecil edilen cezaıardandırt çü kullanmam. 

Fakat, bu arada duruşma safhası Gülizar hakkındaki karar 
veya duruşmada geçen sözler itibari- 6 Hisana kaldt 
le, oldukça enteresan olanlar da var- Galatada Kazımı öldürmekten suç-
dır. Mesela, şu: ı c··ı· V d ı d · 1 d. u u ızarın agır ceza a yapı an u-

Salona gıren boylu bos u, ınç ta- d d.. ak ·· t•• k b.l S ruşmasın a, un şam us u arar ı • 
vırlı, kumral pala bıyıklı adam, arı- d .. 1 k . K .d d dah ·· v 1 d be 

· · · .. h li · d ırı ece tı. orı or a a og e en -yer elVarında DemırC1 koy a a sın en . . . d 1 · 
. f . 131 o d V 1 ı ·ı vl M ri dehşetli bır ızdıham var ı. ntızam, 

çhı tçı ogum u smaı og u u- güçlükle temin olunabildi. Fakat cel-
arrem.. 1 k .. k · b. 

v •• .. l d. se açı ınca, ararın muza eresı ıtme-
- Dogma buyume ora ıyım, ıyor, •v• •• V • • 6 · d ·ı 

d 1 b 1 d h dıgı ogrenıldı. Karar, nısan a verı e-
Sarıyere arada sıra a, stan u a a a k , 

k . . d. A d Id b. 1 ce tır. aeyre 1nerım, ıyor, Y a, yı a ır· . · • · · 7 b k 1 
-Sen, ölçüler kanununa karşı mu- Sthvrtl~ Nazm1 UÇU YI 

halif harekette bulunmuşsun. Yani, haptse mahkOm oldu 
yeni ölçüler yapıldı, eski ölçüler orta.- Silivride Hasanı tehevvüren öldür-
dan kaldırıldı, ya?. rnekten suçlu Silivrinin Yabancı di-

- Haa, .. Evet .. Işittim, ama •onra- ğer ismile Ali paşa köyünden Mustafa 
dan l oğlu N azmi, temyiz umumi ceza hey-

- Sonradan i~itmi~ olaan da, evvel- etinden nakzen duruşması neticesin
den işitmiş olsan da, kanun ne zaman de, dün ağır cezada 15 sene ağır hap
çıktıyaa, o tarihten itibaren, eski ölçü- se mahkum olmuş, ancak vak'ada hak-
leri kullanmak ya~aktırl eız tahrik görülerek, ceza müddeti 7 

- Evetl buçuk yıla indirilmiştir. 
-Evet, a~~· ~~k senin elinde dam Çatalca cez3 hakiminin 

gasız kantar gormuşlerl b 
- Kantan gördüler, ama ben kan- mektu U 

tarın damgasız olduğunu görmemiş· 19 Şubat 937 tarih ve 2355 numaralı 
tim kil Var mıydı damgası, yok muy· gazelenizin altıncı sayfasında çift sü
du> Farkında değildim doğrusul Hala tun üzerine dizili ve (!) işaretini havi 
da bilmiyorum 1 (Hakim davacı, avukat maznun) baş-

lıklı henüz muttali olduğum bir yazıya - Nasıl bilmiyorsun? 
vazifemden münbais bulunan bir dava 

-E, ne bileceğim, yal Benim oku- ya ve aynı zamanda şahsıma taalluk 
ma~, yazınam yok 1 Cahil adamım hasebile cevap veriyor ve bu cevabı -
hen ı mın 1881 numaralı kanunun 48 nci 

- Okuyup, yazmak öğrenseydin l maddesinin tarifatı dairesinde gazete-
C..ahil kalmak iyi ~y mi ra? nize dercini yine o maddeye istinaden: 

- İyi deiil ama.... Öğreneceğim !stiyorum: 
elbette .. Daha öğrenemedim, ama... cAvukat olmayıp bir dava vekilibu· 

-Kendini müdafaa et. Ne diyecek- lunan maznun Hasanın Adiiye Veka· 
ain~ letine va:ki ihbaratınm, usulen vekil-

- Ha, müdafaa mı. Biliyorum, likçe bittahkik iyi niyetle yapılmadı-
baki ben, 0 kadar da cahil degı· ·lim 1 ğınm anlaşılinası Üzerine mumaileyh 

hakkında 2556 numaralı kanunun 99· 
- Söyle, bakalım ı uncu maddesine tevfikan kanuni tak i 
- Bu kantar, benim değildir. Bu bat yapılmasına izin verilerek dosyası 

kanlar, Sarıyerde Orta çeşme cadde- c. müddeiumuıniliğine gönderilmiş 
sinde kömürcü lsmailindir. Ben, çuval ve bu dava halen İstanbul ağır ceza 
tartacakbm. Ondan kantar istedim, ba ma.hkemesbde görü.lınekte bulunmuş 
na bef kuruş kira ile verdi. yalnız çu- tur. Ben şahsen bu davada her hangi 
va11arımı tartmak için ı bir ma'kamı ikamei davaya tahrik et-

Kömürcü lamailin ifadesi okundu. mediğim gibi şahsi hak talebini muta· 

SON POSTA 

Musevi Cemaati Reisi 
Marsel Frankoya 

açık mektup 
Bay Franko, 
Birkaç gün evvel bir gazetede çıkan 

beyana'tınızı okumuş ve şaşmıştım. Ge 
ne ayni gazeteye upuzun bir makale 
yazmışsını.ı. Bu makaleyi de okudum. 
Ve neticede şuna kani oldum: Siz ya la 
tifeyi çok sever bir adamsınız, yahut ta 
yanlış davayı müdafaa eder avukat gi
bisiniz, fakat muvaffak olamıyorsunuz. 
Makalenizde : 

cYahudi haddi zatında muhite inti
bak istidatlarına malik bir mahluktur.» 

Diyorsunuz. Buna İngiltereden, Fe
lemenkten misaller de getiriyorsunuz 
ve gene itiraf ediyorsunuz ki: Yahudi

-ler TüTkivede her yerden fazla hüsnü 
kabul gÖrmüşlerdir. Fakat Türklerle 
kaynaşamamış1ardır. 

Bu söze bir : 
-Niye ? 
Suali soruJabiliir dcğJl mi? Siz bu 

melhuz sualin cevabını da veriyorsu-
n uz: 

Yahudi Türk1erinin ço~u Beyoğlun
da oturuyorlarmış. O muhitte hava ma 
lummuş, orada öyle öz Türklere rast
lanırmış ki; türkçe bitaba fransızca ce
vap verirlermiş. 

Ne mükemmel bir buluş. Siz bu bu
luşu bir zeka, yahut bir deha eseri zan 
nediyorsanız yanılıyorsunuz Bayım .. 

Biz Yahudi vatandaşlarımızın Beyoğ 
lundan zivade, Balatta, Hasköyde, Or
taköyde woturduklarını biliyoruz. Bir 
kısmı da Beyoğlunda oturabilirer. Bey 
oğlundaki malum dediğiniz, havayı, 
malum şekline koyan zannede -
rim ki onlardır. Beyoğlunda türk
çeye fransızca cevap veren öz Türkle
rin bulunduğundan da dem vuruyor
sunuz. Böyleleri vardır. Fakat bir iki 
züppeyi kabahatli çıkarıp o İstanbul
da elli bin olduğunu söylediğiniz Ya
hudieri temize çıkartmakta bilmem ne 
dereceye kadar haklı olabilirsiniz. 

İntibakın tahakkuk şartlarını bir pa
zarlık gibi ortaya lkoyduğunuzun siz 
de farkına varmışsınız. Hatta farkına 
vardığınız: cşart derken tabii şartları 

kasdediyorum; yoksa bir pazarlığın ka 
yıtlarını değil» diye yazımza bir cümle 
ilave etmek mecburiyeLini hissetmeniz 
den belli: 

.:Devlet, intıbak etmiş fertlere haki
ki Türk muamelesini yapmalıdır.» de
mekten de maksadınızı hiç anlamadım. 
Türklüğe intibak etmediğini birkaç 
yerde söylediğiniz bütün Yahudi1er, bu 
gün hakiki Türke yapılan muameleden 
başka bir muameleye mi maruzdurlar? 

Dedim ya, siz ya latife sever bir a
damsınız, yahut ta yanlış davayı mü
dafaa eder avukat gibisiniz, fakat mu
.vaffak olamıyorsunuz. 

İl\ISET 

Sahnede kırk beş sene 
Birzamanlar Türk sahnesinin en tanınmış san'atkar• 

larından olan Karakaş hatıralarını anlatıyor 
- Salıneye ilk defa 1892 de çıktım. J 
Hesap ediyorum; kırk beş sene ol ~ 

muş. 

- Salıneyi ne vakit bıraktınız?. 
Yüziline bakıyor; o şimdi biraz ev -

velki sessiz ihtiyar değil. Yüzünün 
hatları değişti, sertleşti. Beklemediği 
bu sual karşısında isyan eden bir sesle: 

- Ben salıneyi bırakrnadım, dedi, 
ben gene sahnedeyim. Kırk beş sene 
hep sahnede idim. 

- Tiyatroya nasıl başladınız? 
- Büyük Benliyan amcamdır, Ka -

rakaş hemşireler halalarımdır. 

- Desenize, sizde aktörlük irsi imiş. 
- Evet, ilk defa sahneye çıktığım 

zaman on sekiz yaşımda idim. Hiç u • 
nutmam, Kınalıadada Değirmenci Kı
zı operetinde Tiba rolünü oynadını. 
Sonra turneye çıktım. Bulgaristanda, 
Yunanistanda, Mısırda temsiller ver -
dim. Şunu söyliyeyim ki bütün oyun· 
ları türkçe oynadım. Kırk beş sene 
.sahnede türkçeden başka lisan konuş
muş değilim. Turneden döndüm, Ma
nakyan kumpanyasına girdim. Manak
yanın bütün repertüvarında oynadım. 

Soruyorum: 
-.Mesela Lfıdam o Kamelyada? 
- Arman rolünü yaptım. 
Gene soruyorum. 
- Simonla Maride? .. 
- Oynadım. Hem başıma ne geldi 

bilseniz. 
-Ne geldi? 
- Kuşdili tiyatrosunda oynuyor • 

dum. Sahnede Simonu ve Mariyi öl • 
dürmüştüm. İki ölünün ortasına geç • 
tim. ve rolümün icabı şu cümleyi söy
ledim: 

- Şimdiye kadar hiç bir katil, öl • 
dürdüğü insanların karşısında soğuk
kanlılığını benim kadar muhafaza ede
memiştir. 

Ben bunu söyler söylemez, ön sıra
da oturan bir adam ayağa kalktı, aan
dalyeyi yakaladı: 

- Yaptığın meydanda iken, daha 
kendini mi methediyorsun! diye san • 
dalyeyi sahneye fırlatmaz mı? Ken • 
dimi güçhalle koruyabildim. 

- Vatan ve Silistirede de oynadı • 
nız mı? 

- İslam Bey rolünü yapardım. 
- Manakyandan sonra?. 
- Rıdvan Paşazade Reşat Beyin ve 

A. Benliyanın kurdukları operet kum
panyasında çalıştun. FelınÜ~".le, Raşit 
Rızayla, Muvahhitle, İsmail Zahitle 
Fahri ile birlikte oynadım. Hele Na • 
şitle uzun zaman beraber oynadık. Da· 
ha daha Şadi ile, Behzatla, Galiple, 
Saitle de birlikte de oynadım. 

- Bürhaneddini de tanır mısınız? 

Karakat 
mlıj zeytinin meğer hepsini bitirrni§i.Z., 
Bir gün gene gittim. Zeytin alacak 11 

tım. Bakkal vermedi. Küflü zeytin bitıı 
miş, öteki zeytinden bize veremezmift 
Küflü zeytinden de mahrum kalınca 
açlık kendini göstermişti. Bu bir şey 
değil.. Buna benzer daha neler .. 

- Peki amma, sahne sevgisi bu ka• 
dar sıkıntıya değer mi? 1 

- Değer, hattA daha fazlasına bil8 
değer, 

Ben bir kaç lisan bilirim. Bir çok J~ 
ler teklif edenler oldu. Fakat hiq bi ' 
rini kabul etmedim. 

Biz sahneye para 
kış ümidile çıkarız. 

Alkış isteriz. 

ümidil• değil, all 
Para istemeyi~ 

Kırk beş sene sahnede kalan bir ak• 
törü alkışlamak, muhakkak ki tiyat • 
royu sevenler için borçtur. Türk tiyat
rosuna çalışanlar için yapılacak jübile-o 
leri Karakaş fazlasile haketmiştir. 
rakaş fazlasile hak etmiştir. 

İsmet Hulfısi 

Sesi[ Sorel 
Ağır hasta 1 

O ((k t b · d. 1·ı-·ı buçuk zammın bir müdahale 8 rzuha1i de ver-' ~n ar enım ır, ama ıL • • • • k d·1· 
. medım. Bu işde Vekaletımız, en ı ı· 

senedır kullanmıyordum, arpa, aaman V. d .. k k akd' t ·b· · kul 

Bir tahsildar 3 sene 1 1 ay 
hapis yatacak - Tanımaz olur muyum? Onunla da 

Napolyonu, Neronu oynadık. gın en yu se t ır ve cnsı ını 
anbarında asılıydı. Muharrem, s.a- lanarak dava vekili Hasanı, Hakime if· 
m~n, a~a alırken, kantarı da alıp gıt- tira fiilinin suçlusu sayarak onu adli 
m ış h> dıyordu. takibata tevdi etmiştir. Keyfiyet bu n-

Müddeiumumi, bu şahitliğin, <luru~ dan ibarettir.» Çatalca ceza hakimi 
ması yapılan çiftçinin ifadesini kıs- Edip Öztiirk 

Okuyucularıma 
Cevap/arım 
Bayan Rukiyeye: 
Kocamza anlatılacak şey çok de· 

lildir, birkaç tanesini sayayım: 
1 - Almanyada evleıunek isteyen 

fakiriere hükılmet cihaz verir, para
ca da yardım eder. 

2 - İtalyada evlenmek isteyenle 
ı-in balayı zarfında yaptıkları bütün 
yolculuklar bedavadır. Otel masra • 
fında da istifadeleri vardır. 

3 - Roma hükumeti şimdi nüfusu 
arttırmak için yeni bir teşvik proje 
sinin tetkiki ile meşguldür. Bu pro· 
jeye göre hükfımet dört çocuğu olan 
bjr adamın servetinden ölümü halin 

de veraset vergisi almıyacaktır. Ço
cuk sayısı 3 olursa dörtte bir vergi 
2 olursa üçte bir vergi, bir olursa 
servetin yarısı, hatta bir rivayete gö 
re servetin dörtte üçü vergi olarak 
alınacaktır. 

Netice çıkarmıyacağım. Bunu zev 
cinize bırakınız. 

* Çivrilde Bayan (K.K.) ya: 
20 yıldan beri bir çatı altında met 

res hayatı yaşayanlar bazılarının gö 
zünde evli sayılırlar. Fakat terbiye 
telakkilerinde esaslı ve ciddt olan • 
!lar bu gibileri de benzerlerinden a· 
yırd etmezler. Ailenin sofrasında ni· 
kAlılı ol.mıyanın v&ri Yoktur. 

TEYZE 

• 

Beyoğlu belediye tahsildarlarından 
Mehmet oğlu Halidin, tanzifat, tenvi
rat resimlerile para cezalarından 120 
lira 55 kuruş ihtilas etmekten yapılan 
duruşmasında, ağır ceza kararını ver
miştir. Halid, 5 sene 1 O aya ve 140 li
raya mahkum edilmiş, ancak suçunu 
ilk safhada dürüstlükle itiraf edip tah
kikatın inkişafını kolayla~tırdığından, 
cezası :l sene, 1 O ay, 20 gün, 9:~ liraya 
indirilmiştir. 

Karakaş güldü: 
- Niye güldünüz? 
- Bir vak'a aklıma geldi, dedi. Bir Sesil Sorel 

gece, Odeon tiyatrosunda Bürhaned - Paris, 9 (Hususi) .- Sesil Sorel~ 
dinle birlikte Neronu oynuyorduk. Ne- hastalığı artmıştır. Müstacelen kaldırı 
ron rolünü yapan Bürhaneddindi. Gu· dığı hastahanede baygın yatmaktadır; 
ya Roma tutuşmuş yanıyordu. Bürha- San'atkarın tedavisi için çağırılan fa 
n-eddin: külte profesörleri vaziyeti fevkaladd 

Elinde harpa: ciddi görmektedirler. Bununla berabef 
- Varayun, tahtıma oturayım. henüz ümit kesilmemiştir. 
Dedi. Taht gaz sandıklarından ya - Sesil Sorel kimdir ? 

pılmıştı. Bürhaneddin o koskoca vücu- ni' 
Kendisini müdafaaya lüzum dile tahta oturur oturmaz, taht çökü~ l Sesil Soreli, İstanbul halkının ec dı 

verdL Bürhaneddin başı aşağıda, a . bi tiyatrosuna meraklı olan kısn:ıı i~ 
görmiyen a.uçlu tanır. 9, ı O yıl önce, 2, 3 defa şehrını yakları havada kaldı. Dramın en acıklı 

Bir müddet evvel Kızıltoprak pos- Eahnesi bu yüzden komik oluvermişti. de gelmiş, birkaç temsil verrni~ti. 
tanesi müdürlüğüne vekalet eden pos- Sesil Sorel Fransanın meşhur. kon: 

K.. 1 f h 1 1 . . - Siz, dedim, sahnede kaldınız.. d·ı Fransez·ını·n ta~. hı·s~~ye ~~lık Ibd1J ta memuru azım te gra ava e erını 
Bundan memnun musunuz? Güçlük - dd t do tahrif ederek 700 lirayı zimmetine ge- san'atkarıdır. Tekaut mu e ını .A 
lere rastlamadını.ı mı? runca resmi tiyatrodan ayrıldı, hus~, 

çirmişti. G b b · ah 
- üçlük, sefaJet u enım s • tiyatrolarda oynamaya başladı. Fran: .... 

Kizımın ağır ceza mahkemesinde neye girdiğimden bu ana kadar her za- sanın en zarif giyinen ve en zeng-
mevkufen muhakemesine devam edil- man rastladığım şeylerdir. Neler gör - san'atkarlarmdan biridir. 
miştir. Müddeiumumt muavini KAzı- düm. Fasulyeciyanla Sereze gittiğim di 
mın cezalandırılmasını istemiş, kendi- zaman günlerce aç kalmıştım. Biz üç Kont dö ~eg~r. ismind; .?ir asilz~ır" 
sine müdafaa için aöz verildiği zaman arkadaştık; Fasulyaciyan en iyi otelde ile evli oldugu ıçın resmı unvanı ~Jl'll 
Kazım kendisini müdafaa etmiyece· kendisine yer ayırtınıştı. Bize de en tes dö Segürdür. Fakat sahnede d.~~·r.rı 

kötü hanın en kötü odasını kiralanllJJ • Sesil Sorel ünvanı ile tanınır. Mu / t" 
X..:nf, mahkemenin kararına fntizar et• bi kt d h il~< e edelim· Sana 5ı tı. Orada oturur ve Fasulyeciyanın r no ayı a a cıv · ıitl 
tiğini aöylemi,tir. gösterdiği bakkaldan onun hesabına a- karın yaşı 70 e yakındır. fa~~.t e fO 

Muhakeme karar verilmek Uzercı lış veriş ederdik; aldığımız da küflen- ge~ç kız rolü oynar, ibda ettıgı sı.ı. 
ba§ka bir rıüne bırakılmıttır. mlf aytindi. Biz bakkaldaki küflen -1 rolü meşhurdur. 



lO Man SON P.OSTA 

• 
Istanbuldan Tahrana Atinada kanli bir 

aşk faciası 
Bağdattan İran hududuna Merkez kumandanlığı mu

harebe meydanına döndü 
Hattıüstüva ikliminde kar fırtınaları - Huduttaki 
Şayloblar - Mağazasını üstünde taşıyan şeyh -

Gümrük memurlarile bir muhavere 

,------···-----: Bir miralay öldü, bir ihtiyann 
gözleri kör oldu, bir yüzbqı ile 

diğer bir adam ağır surette 

yaralandılar Y•z•n : lbrahlm Hoyl 
-4 

(Bqtarafı 1 iııd sayfada) 
)'or. O kadar soğuk. Kaç gündür, Tah
'l'andan buyana ne bir yolcu, ne de pos· 
1a gelmedi. Amma, gene siz bilirsiniz. 

bedikierine bakılacak olursa, Ha • 
tlekinden Kirmanşaha kadar yol açık • 
~ış .. Bu akşam hareket edersek, yarın 

anekinden otomO'bil emrimize ama • 
de, bizi götürebileceği, ulaştırabileceği 
)e~ kadar ul~tınrsm.• 
lis Arkadaşlarla bir m~veret mec
la i kurduk.. En korkağımız, eka· 

lun!:. dedi Ben de bir an ev· 
Ve}, «mahalli maksuda» erlş • 
~ sevdasında okluiuından onları 
cesaretıendirdim: c Yola çıkalım. Bu
rada avare beklemektense İran ıopra· 
tıncia yolun açılmasını gözlerizıt de • 
~. Şurasını da okurlarıma arzede • 
r~ ki: Bu yıl İranda görülmemiş so • 
15~Utlar hüküm sürmüş. Kirmanşah, 
~etnedıın • Tahran yollan günlerce 

Pan.tnış, postalar işlememiş, Tahran
~ benzin kıtlı~ı baş göstermiş. Ve se· 
b; bir rüzgar nedir bilmiyen, daima 
~tıU.tüva sıcakları altmda iniiyen 
~kin, Kasn Şirinde bütün, porta • 
~ ln.andarina ağaçlan mahv ve harap 
:ıa UŞ. Binnetice köklerinden budan • 

ları ioap etmiş.. Otomobil yollarını 
~iıl!yen yüzlerce amele, insafsız 
eler tipisinin altında canlarını feda e • 
) tcesıne ça~lanna rağmen, bir 
~ i.ıtdan açılan yollar, öbür taraftan ge· 
e kar tepeciklerile kapanmış. 

h !tte bütün bunlan öğrendikten, ve 
k e fJ bir otobüsün 23 yolcusunun 
ıı:~ donduklannı duyduktan ve da-

.. Una benzer • elbette ki çiğ gibi bü
~tühnu, - vak'alan dbıledikten sonra r: a devam llrtmek Adwta bir aslan yü
ctu~ ihtiyaç hissettirlyordu. Nasıl ol· 

• bUenıem arkadaılar kabul etti1er. 

, Atina, 5 (Hususi) - Atina Merkez 
kum~danlığı evvelki gün büyük bir 
aşk faciasına sahne olmuş, askeri dok· 
,torlardan yüzbaşı Kastritin mütekait 
bir bahriye miralayııu öldürmüş ve 
,maktulün kardeşi ile eniştesini de ağır 
,surette yaralamıştır. Bu kanlı hadise· 
ye sebep maktu'l\in kardeşi yüzbaşı Te 
odoropulos ile doktor Katriti hem· 
şiresinin evlenmeleri meselesi. .. Hadi· 
se şöyle cereyan etmiştir: 

Yaralı yüzbaşı Teodoropulos katil 
doktorun kız kardeşi ile evlenmeğe ka 
rar verm~ ve geçen şubatın 15 nde de 
nişanları yapılmış. 

Fakat yüzbaşının ailesi bu işe razı ol 
,mamışlar, bilhassa ihtiyar miralay bu 
.~e muhalefet etmış, yüzbaşı da onları 
,kıramamış ve nihayet doktora kız kar 
.deşile evlenemiyeceğini kat'i bir lisan 
la bildirmiş. 
Kız kardeşinin böylece meydanda 

kalmasını hoş görmiyen doktor, hemşi 
lrana giderken resinin yüzbaşı ile olan münasebetleri· 

nılacak akçeye ihtiyaç duyuyor musu· .ni aile namusunu yıkacak mahiyette 
nuz .. O halde, hemen bu arı gibi ça • görmüş ve derhal merkez kumandan· 
lışkan, dillerinde şeytan tüyü bulunan lığına giderek yüzbaşı hakkında şika· 
iri göbekli Şayloklara yanaşımz .. On • yette bulunmuştur. 
lar leb demeden Ieblebiyi anlıyan kim- , Merkez kumandanı her iki tarafı ay 
selerdir. Ve dünya borsasını da günü ,rı ayrı dinlemiş, bilhassa yüzbaşı Te· 
gününe, takip ederler.. odoropulosun kızı istemiyerek terket • 

Biz de öyle yaptık. Elimizde kalan tiğini anlayınca, bunların aralarının 
Türk liralarımızı tümene değiştirdik. bulunabileceğine kanaat getirmiş ve 
Değiştirdik amma.. Bu baziçede, gene ,yüzbaşının ağabeysile eniştesinin de 
bizler yandık... ,bulunduğu bir toplantı tertip etmiş. 

Bavu!lanmız açılmadı. Elimizdeki Bu toplantıda yüzbaşı, doktora : 
gümrük beyannamelerini aldılar, ve , - Kız kardeşinizle evlenmeğe muva 
hemen otomobilimize atlıyarak gene fakat ediyorum, fakat kendisile şimdi· 
yollandık Başımı arkaya çeviriyor. ,lik nişanlı kalalım demiştir. 

Irak toprağına son bir kere daha ba • Doktor buna şiddetle muhalefet et • 
kıyorum... miş : 

İran hudurluna yaklaşıyoruz... - Kız kardeşimi dillere düşürdü • 
On beş dakikalık bir seyahatten son· nüz, namusunu payimal ettiniz, bu va· 

ra sanki yeni bir iklime kavuştuk. ziyeti bir an evvel temizlemelisinız! 
Bağdadda o kadar şişirilerek bahsedi- mukabelesinde bulunmuştur. 
len soğuktan eser yoktu burada .. Ilık , Söze yüzbaşının ağabeysi Miralay da 
güneşi, mavi semasile, İran hududu .karışmış, doktora : 
Hasravide bir bahar hüküm sürüyor • , - Size namımızı veriyoruz, namus
du. Paltolanmızı bile çıkarmayı dü • suz kızınızı temizliyoruz, da haHi mem 
şündük... nun değil miı:::iniz? Öyleyse bu evlenme 

İlk defa olarak ayak bastığımız İran hiç olmıyacak! sözlerini söylemiştir. 
hududunun, çöl üzerinde bulunan hu • Bu sözleri işiten doktor, ccbinden 
dutlardan hiç bir farkı yoktu. Otomo- dcrhal tabancasını çıkarmış ve Mirala 
bilimiz, küçücük, lakin zarif bir villa yın göğsüne nişan alarak ateş etmiştir. 
kapısını andıran ve yeni baştan yapıl - ,Miralay derhal ölmüştür. Katil bundan 
makta olan gümrük önüne yaklaşınca, .sonra yüzbaşı ile eniştesine ateş etmiş, 
başlannda tulgah kasketler bulunan Ü· fakat kurşun seslerine gelenler, yeni 
niformalı iki polis ( ajan) yanımıza infilaklere meydan bırakmadan dokto 
geldi, ve pasaportlarımızı istediler. Bu .run elinden tabancasını almışlardır. 
muamele bittikten sonra. binadan içe- Bu arada müzakereyi kapının arka 
riye girdik. Dışarının yakıcı güneşin • sından dinleyen doktorun babasına da 
den sonra, mabedimsi bir loşluk ve se- bir kurşun isabet ederek adamcağızın 
rinlik içinde, Bağdaddan gelen hacılar, ,gözlerini kör etmiştir. 
arap ~eyh1eri, ve etraflarında, üzer]e - Miralayı öldüren, iki kişiyi yarala • 
rine kat kat elbise ~iymiş, . başlarına yan, ve babasını da kör eden doktor 

Methed'den bir manura çatkılar çatmış, ellerıne eldıven~er, o- ,şimdi, hapishanede muhakemesinin ya 
V · nun üzerinde türlü türlü altın yüzük • pılmasını beklemektedır. 
Lı~ henıen o aece, Bağdacim şimal is • ler geçiren ,..arşaflı hanımlar teHişlı a. • ............................................................ . 
.:...".)Yon dan ;ı kadın (hikmetinden sual olunmaz), o 
Cıa un bütün jestler~ First dımlarla oraya buraya gidip geliyor, da ipekliler, canfeslerle davuı gibi şiş-
lığıss, Second class, diye sorarken yap· muayene memurlarının hiç te acele et- mişti) Şıpadak düştü, bayıldı. Manza· 

!'ıt~;~ldyae:!e b~;r ı!~~~~fı:r ;:;;nra~ mekbsizin,llçamaşııl·l~rınt ı tar:şt~rmaları· ra gayet hoş, o nisbette gülünçtü. 
' "'\} na, avu arını a tus e me erıne, sa - Sonunda mesele anlaşıldı, Kirman • 
h ... } ~tr zatın de_l.lletile, oyuncak hırsız sabırsız bakıyorlardı. 
:--~un Tanrının bu nı'sbeten sıcak gününde şahta, mağazası bulunan yerli arap • 1ttik •/~ bindik. Oneeden tenbihli lardan biri, kaçak götürmek istediği 
~Uk.t renimiz sabaha kaJlı saat üç bu· arkasında kalın kürkü, onun altında 
~i"-· a llanekine varacaktı. Otomobi - lt d h lt d d .... ·ı b bir çok eşyayı usta ve tecrübeli me • 
·••ız s pa osu, a a a ın a par esusu ı e u- murdan kaçıramayınca bu komerliyi 

;ı " aat sekizde hareket edeceğinden, ram buram teriediği halde, şişkin cep-
"e kad oynamış, lakin komedi muvaffakiyetle tla,,.., ar uyuyabilirdik ... Mihman • lednin bir türlü kavu~turamadığı, ce-
-.rnıza b' kk.. ed b d · bitmemişti.. &det ır teşe ur ip, ir e bir ketini bir düzüye çeken bır arap şeyhi, Kadınlar, bizim Şehir Tiyatrosu ar· 

~~~ıra h~::~~izsi::~a:~ ~~~n eyt:i~~e~ ~-a)lm·ısını Allahk biklir, ba~ulla~ıı;da; di • tisUerini kıskandıracak, hele Bediayı 
"•1itnıza .rv..kı'ldı'k. ~i emiş ipe li umaş ar. 0 ye er, a- büsbütün çileden çıkaracak bir maha· 

Y'" rap işi bilezikler, yün fanilalar, hülasa h aneki d retle bayılıyorlar. Şey in, Medine di· tık1 .. t n eyiz... Penceremizde bir bütün bir dükkanı donatacak eşya çı • 
• ı iencisi gibi feryatlarını hatırlıya hatır-~Uh ' açtım. Bir el, sabahın ayazile, karak muayene memuruna gözile, ka • 

ı_i:,.a.trı· .tu-ten çaylarla bı'r tabak bı's - ·ı ki h d ll ll lıya gülerken, ayni usta ve gün gör . "'\(v • sı e, parma arını ava a sa ıya sa ı· 
kı·hdı ı ıçeriye uzattı .. Adetmiş .. Hane· . ı· w müş memurun bana doğru geldiğini 

., Ya «para» ışare ı yapmasına ragmen, gördüm. Inanır mısınız? Sanki bende 
Ç0k e Yolcuları böyle uyandırırlarmış. namuslu memurun hiç ehemmiyet ver-
• Yılla d de bir şey bulacakmış gibi, yüreğim tes1• b r ır şeklini bile unuttuğumuz mediğini görünce, bir vaveyladır, fer-

, u f atmıya başladı. Yüzüro sapsarı kesildi. ~'UliJe ~e er biraz daha uzamış, mah· yattıt' kopardı. Buna, onun gibi yüklü, 
ı."fa. Ştnış olarak Iraklı tacı'rbaşıların 'k' d 1 w Memur gayet terbiyeli ve nazik bir e • ..... on, on ı ı yaşın a o masına ragmen 
ı. sınd x da ile: •ıudud a gurüyorum .. Bu tacirba~ılar kürk manto giymiş, kızı da cırlak se • 
~'aca.,- un seyyar sarranarıdır. Bozdu ~ sile tempo tutunca, hepimiz o arafa Bef.ermayid Baz Kunid (buyurunuz, a· 

1\ pa çınız, lütfen) didi. l'liı, d' sapartunuıda yazılı sterlini - seğirttik. Kapıda, pasaport1arı numa • 
ola Muayene memuru, adam sarrafı ol-

l'lıı ttı rınız, frangınız ve Türk lira - ralıyan memur bile bir an için işine h 
la.. ı var? Ve v.ahut bi a bakmadı. Sansasvonu, Çl'pil gı:zlerl, ve malıydı ki, e§yalarıına iç te el sür • 
~aca w ·.. " r z sonra u • " u medt deraem, inanmız. Üzerlerinden 

gınız sınırın öbür ucunda kulla- · s· tav la ile s .. yreden iht' 'L.f sın ı ır r .. ıyarca '"" r (Devamı 9 DCU sayfada) 

Sayfa 7 

• 
lzmirde bütün spor 

klüpleri dağıtıldı, 
yeni 3 klüp kuruldu 

Yeni kurulan klüp Üçok, Dotanspor ve Yamanlarspo1 
adlarını aldılar. Eski klüp binaları fokal olarak kalaca/4 

İzmir, 9 (Hususi 
muhabirimizden)
İzmirin spor varlığı 
nı kurmak ve millt 
küme maçlarında İs 
tanbulun ve Anka· 
ranın karşısında kuv 
vetle durabilmek t. 
çin vali ve parti baş 
kanı Fazlı Güleç İz 
mirde yeniden üç 
klüp kurmuştur. Ge 
eeleyin partide top· 
lanan ve saatlerce 
müzakeratta bulu • 
nan spor klüplel'i 
murahhaslarina §U 

tebliğ bildirilmi§tir: 
ı - İzmirde mev 

cut klüpler isim ve 
renklerini terkede • 
rek üç ad altında bir 

f 

1 
le.ştiler: Altay, Altın .. 
ordu, Buca klüpleri Birlqen klüplerden AlbDordu ve Goztepe 
.siyah sarı renkler üçok adını aldı. aksarnıyacak olursa, bu seneki tecrü'De 

2 - Göztepe, İzmirspor, Egespor, den sonra bu maçlarm bundan böyle 
kırmızı beyaz renkle cDoğanspor» adı devamı bir hayli kolaylaşmış olacak ve 
nı aldı. bu suretle de maksada kavuşulacaktır. 

3 - Karşıyaka ve Burnova klüpleri Üç şehirde birden b~layacak olan mil· 
siyah kırmızı renkle, Yamanlarspor a. li küme oyunları bütün dikkatleri eel· 
dım aldı. bederken, haricinde kalacak olan klüp 

4 - Bütijn klüplerin merkezi parti ler de yeni bazı teşebbüslere girişmiş· 
binasıdır. Eski klüp binaları Jokal ola· lerdir. Futbol maçlarının en hararetli 
rak kalacaktır. bir zamanı olan Mart ayı ortasında ken 

Not : Parti umumi spor federasyo· di başlarına ortada kalmış olan İstan· 
nuyle temas ederek yeni teşekküllerin bulun milli kümeye dahil bulunınıyan 
milli kümeye girmelerini temin etmiş· klüpleri bir toplantı yapmışlar ve bun 
tir. Yani klüpler yeni formaları ve ye da haklı bir heyecan göstermişlerdir. 
ni kuvvetleriyle milli kümeye. girecek Bizde klüplerin kurul~ şekli herkesçe 
lerdir. malumdur. Bir klüp bütün faaliyetini * )>ir tek spor üzerinde yalnız futbole in 

hisar ettirir, futbol sporunu da yapa-
Milli KUmeye giremiyen klüpler ma1.sa müşkülatın büyük tarafı bütün 

etrafın ja düşünceler açıklığiyle meydana çıkmış olur. 
Klüplerimiz mevsim1ere göre spor 

yapar vaziyette olmadıkları için varlık 
larını futbole ve onu da mevsime has• 
retmişlerdir. 

Futbol Federasyonunun karara aldı 
ğı «Milli küme» maçları birkaç gün son 
.ra İstanbul, İzmir ve Ankarada hep 
birden başlamış olacaktır. 

Yepyeni bir şekilde ortaya atılan ve 
memlekette birinci defa tatbik edile · 
cek olan bu milli küme işinin nasıl bir 
,netice vereceğini ancak maçlar nihaye 
~e erdikten sonra anlayabileceğiz. 
Muvaffakıyetle başarılması ıçin her 

türlü tertibatı alınmış olan Milli kü· 
me oyunları, ya mali cihetten, yahut 
ta takımların muhtelif şehirlerde yapa 
cakları maçların müşkülatı yüzünden 

İşte kendi başlarına ortada bırakı~an 
klüplerimiz yaşamak için ilk defa müş 
kül bir vaziyette kaldıklarını anlamış· 
lar, ve bu vaziyeti gidermek maksadi· 
le bir toplantı yaparak hiç değilse ken 
di yağlarile kavrulınağı, başl}arının ça· 
resine bakmağı görüşüp bu hususta ba 
zı esaslı kararlar da almışlardır. Saat· 
lerce süren bir toplantıdan sonra da şu 
neticelere varılmıştır: 

Yeni memurin 
J(anunu ve 
Bir eski nıemur 
Devletin yeni hazırladığı Memu • 

rin kanunu projesi memleketin dört 
köşesindeki memurlar arasında bü· 
yük bir alaka uyandırdı. Bu arada o· 
kuyucularımızdan Ahmet Yardım 

de bize gönderdiği öir mektupta bu 
münasebetle diyor ki : 

- Ben bir yatı mektebinde idare 
memuru idim. Mektep lağvedilince 
bittabi \'azifem de nihayet buldu. 
Bir ay açık maaşı aldım, Memurin 
kanunu mucibince maaşım nisbetin 
de bir vazife bulacak iken bir derece 
tenzil ile on iki lira maaşh hastaha
ne etliv memurluğuna geçtim. Hak· 
kı müktesebim baki kalıyordu. Biz· 
zarur kabule mecbur oldum. Tekaüt 
müddetin, geldiği halde muhasebei 
hususiyenin .ikramiye tahsisatı ulma 
dığından o talepte bulunamıyordum. 

(Devamı 8 inci sayfada) 

Müvazenei umumiyeden bir memu· , 
riyet istiyordum. O esnada etüv işi 
fen işidir, diye beni muhasebei hu~ 
susiye tahsildarlığına tayin ettiler. 
Kabul etmiyerek istifaını verdim. 
Bilfıhara nüfus ikinci kitabetine ı O 
lira ma~la tayin edi'ldim. O sırada 
tekaüdiyemi istedim. Kanun son ma 
aşla tPkaüt edilir, diyordu. Halbuki 
ayni kanunun diğer bir maddesi 
(hakkı müktesepler) mahfuzdur, di· 
yordu. Bu madde hiç göze çarpma· 
dı. Memlekette mühim bir zümreyi 
teşlti1 eden memur zümresinin istik 
balleri üzerinde durulacak bir mese· 
ledir. Memur buna karşı da alami 
hassa davranmaktadır. 

İşte yeni Memurin kanununda dü 
~ünülecek en mühim nokta buniar· 
dır. Bana öyle geliyor ki kanunla kü· 
çük memurların terfileri, kıdemleri 
usulü kat'i değildir.:. 

Okuyucumuzun bu mektubunu, 
yeni kanunu tanzim eden millet ve· 
killerimizin nazan dikkatine koyu· 
yoruz. 



SON POSTA Mart 10 

ızmirde biitün spor 1 Kültür Bakanının ,"Son 
Klüpleri dağıtıldı )'\ 

-ö - (Baştarafı 7 
inci sayfada) Posta,, ya mu·· hı· m be" ( atı ğretici VP. teknik filmlerden Her klüp kendi rengi için etrafında 

1 

toplanan sporcu kitlesini neye mal o-
gÜmrÜk alınınıyacak lursa olsun, ismi ve şekli ne renk alır- (Baştarafı 1 inci sayfada) - Öğretmen ihtiyacını karşılarnaJ 

sa alsın hareket yaptırmak ve toplu gi - Liselerin 12 seneye ibiağı haberi için neler düşünüyorsunuz~ 
Öğretici~~ teknik filmierin her tÜr· öğretici veya öğretici filmlerden olup den bir işi dağıtmamak ıztırarındadır. doğru değildir. Bundan 2 ay evvel top _ Öğretmen ihtiyacı bilindği üıere 

lü verg; ıesimlerinden muaf olarak olmadığı genel kurmay ı:eisliği ile da- En küçük bir gürültüye sebebiyet ver· lanan uzmanlar komisyonunda bu i~ en ziyade ort~ mekteplerdedir. anuıı 
nıcmlekete sokulacağı vilayete bildiril· hiliye, maarif, iktısat ve ziraat veka- meden birkaç saat içinde yeni baştan çok esaslı surette incelenmiş ve vücu- içindir ki Ankaradaki Gazi Terbiye 
miştir. 1 tl · d t • ed'l b "' d " bir hareket p:ı.Anı çızen klüplerirnizin e erın en ayın ı en eş aza an mu- da getirilen programlarla okutulacak Enstitüsünden çılacaklara ilaveteJl 

Cümrüklere gelen bu çeşit filmierin rekkep film mürakabe komisyonu ta- gösterdikleri cesaret ve iktidar her ci· b hi 1 · · ı· 1 · b k 'b 11 hı hetN> takdire layiktir. Bu maçların tan a s er ıçın 1~ erın ugün ü gı i ilk mektep muallimlerinden lüzuın 
4••••••-•••••~•~ rafından tesbit edilecektir. ,- k 1 · d " "1 " " I h I ve " zimini üzerine alan komite tesbit edi- sene a ması yerın e goru muştur. şart arı aiz olanlar için yapı mış 
İstanbul Borsası kapanış Sinemalarda esas filmlerle birlikte len fikstürü tatbik için büyük ve yeni -Son günlerde gazetelerde Alman yapılacak olan imtihanlarda muvaffak 

fiatları 9 _ 3 _ 1937 teknik veya öğretici bir filmin de gös- bir müşkül karşısında bu1unmaktadır. terbiye sistemlerinin kabul edileceğ~ olanların tam bir sene devam etınek 
1--=-·:c=,___....,.=--n:oo--=------1 terilmesi mecburi olacaktır. Mecburi· Maçlarm yapılacağı salıayı ternin etmek ne dair havadisler okuyoruz. Doğru üzere bir kursa tabi tutulmaları sureti· 

PARALAR 

ı Sterlln 
I Dolar 

20 Fransız Fr': 
20 L!ret 
20 Belçika Fr. 
20 Drnhmt 
20 İsviçre l"r. 
20 Leva 
ı Fılorın 

, 

20 Çek kuronu 
ı A vustur)'a BL 
ı Mark 
ı Zlott 
ı PengQ 

20 Lev 
20 Dinar 

Ruble 
ı :isveç turonu 
ı Türk altını 
ı Banknot o.. B. 

Alış 
617.00 
12,,00 
111.00 
120, 
80. 
18. 

\ S6S. 
20. 
61. 
70. 
20.00 
25. 
20. 
21, 
11,50 
43. 

ııo. 
ıon. 
246, 

ÇEKLER 

Londra 
Nev-York 
Paris 
MU ll\ o 
Bruksel 
AUna 
Cenevre 
Sotya 
.Am.sterdaıu 

Prag 
Viyana 
Mndrld 
Berlin 
Varşova 

Budapeşte 
Bükreş 

Bclgrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

j 

Açılış 
614,00 

0.7947 
17.44:l.S 
15,135 
4.7125 

89.17 
!,4857 

64.6575 
1.4S2S 

22.80U 
4.2425 

11.4820 
1.9771 
4.18S6 
4.3975 

108.795 
S4.69 
2.7925 

24.375 
S.1S87 

ESHAI\1 

Açılı1 

Anadolu tm. % 60 
peşin 22 . .CO 

A. Şm. ~ eo va.dell ()11.00 

Bomontl - Nettar o,oı 

Aslan çimento 14.60 

Merkez bankaSı 00,00 

Satış 
617.01 
126,00 
114,00 
ı25. 

84. 
ıs. 

565. 
23. 
63, 
75. 
23.00 
28. 
22. 
23. 
u.so 
52. 

n 
1038. 
247. 

Kapanış 
614. 

0,7935 
17 .4S2S 
ıs,ıoıo 

4.7125 
89.17 
S,48SO 
64.6S7S 
1.4525 

22,8Jl3 
4.2425 

11.4948 
1.9768 
4.1856 
4.3975 

108.795 
S4 .69 

2.7925 
24.375 
!.1587 

Kap&Dı1 

22.SO 
00.00 
o . .10 

14,6') 

oooo 

. 

İSTIKRAZLAR 

Türk borcu I peşln 
• • I vadeıt 
• • n vadeli 

Açıl ı~ 

19.90 
19.80 
00.00 

TAHVİLAT 

Anadolu I pe. 
• I v&dell 
• n pe. 
• n n. 

Anadolu mil. pe~ 

Milli roman 

Açılı1 

S9.SO 
S9.SO 
l9.SO 
S9.SO 
00.00 

Kap-...., 
19.90 
19.90 
00.00 

KııpanıJ 
S9.SO 
S9.SO 
S9.SO 
S9.80 
00.00 

yet hükmü 16 nisan 93'7 de tatbik e· tahmin edildiği kadar kolay ve çabuk mu} le orta tedrisat muallim kadrosuntJtı 
dilrneğe başlanacaktır. Mecburiyete ri- olmazsa, ışte o zaman bu işin muvaf- - Alman mektebi öğretmenlerinin genişletilmesi jçin tedbirler alıntn1~: 
ayet etmeyenlerden belediye encümen- fak olması için~eniden gayretier sarfı Alman terbiye sistemi hakkında bir tır. Bu sene 1 iO kadar öğretmen G&ıl 
leri kararile on li;adan elli lirayş ka· icap edecektır. Ömer Besim rapor hazırlayarak Bakanlığa gönder- Terbiye Enstitüsünde ders görmekte-
dar hafif para cezası alınacaktır. J Id rnek üzere olduklannı hen de gazete- dirler. 

staııbu an Tahrana lerde okudum. Şimdiye kadar böyle Bunlar Enstitüden çıkacak diğer ,r 
Nakliyat işleri için bir rapor ( Ba tarafı 7 inci sayf da ) bir rapor almadığım gibi böyle bir ra- Icadaşiarı gibi ayni imtiha.na tabi ola· 

haz1rlanryor yalnız şöyle, hafifçe bir el gezdirdi. Ve por geleceğini de zannetmem. Çünkü caklar ve muvaffak olanlar diğer ~· 
tütün, şekere ait bir şey bulunup bu • pozitif ilimler müstesna, Kültür işi sırf kadaşları gibi orta tedrisat öğretmenli· 
lunmadığiill sordu. Valizdeki mahut milli bir iştir. Bunun için Türkiyede ği ka;lrosuna alınacaklardır. Bu klJT' 
ilaçlan görünce, gayri ihtiyarl: Büyük Şefimiz Atatürk'ün bütün mil· için bu sene de yeniden müsabe!U jJıt' 

Tıcaret Odası nakliyat işleri için e
saslı tetJcildere ba~lamıfhr. Bu tetkik
ler bir raporla lkbsat Vekaletine bil
dirilecektir. 

Ticaret e)lyası taşıyan vasıtalar e
saslı surette ıslah edileceğinden bu ra

pora ziyadesile ehemmiyet verilerek 
çalışılmaktadır. , 

İSTANBUL 

Ticaret ve lahira Borsasr 
9 /3/937 

==~==~flATLAR~~~=-~~ 

- Eczacı mısınız? .. diye mınldandı .. 1 1 d - "L_,_ k .1 h 1 bU· 
Güldüm. Hayır, yolda, bilhassa İran· ete aşı a ıgı YUJUıe& iı tür eyeca- tihanı açılacağı daha dört ay evve . 

da icap ederse kuUanınm diye İstan • nından, Atatürk sisteminden başka ya tün ilk öğretmeolere tamim edilmittıf· 
bulda almıştım .. dedim.. bancı bir sistem asla düşünülemez. Lise öğretmenlerine gelince: Bust" 

Bu sefer büsbütün şaşırdı: Ve. - Ilk mektep rnüfredat program~ lar malum olduğu üzere yüksek :ııııı• 
Peki. dedi.. Bu tentirdiyot, aspirin, lannın tadil olunacağı hakkında bir sa- allim mektebinden veya Avrupad' 

kinin, hele pamuk, yalnız İstanbulda bah gazetesinde bir havadis okuduk. tahsilini bitirenlerden seçilir. Bu # 
mı vardır. Buralarda bulamaz mıydı - Bu hususta bir teşebbüs var mıdır? Avrupadan 32, yüksek muallim ın~· 
nız~.. - Ilk mektep müfredat programla- tebinden 37 genç arkadaşımızın kadrO' 

- Çöl geçecektim. Ben biraz titiz rının bu sene tadil e<Aldiğini biliyor- ya girebileceğin umuyoruz. 
insanım; ufa bir yara, bereden fazla sunuz. Yeniden bir tadil mevzuu bahs - Ilk tedrisat müfettişlerinin urıı"' 
sinirlenirim .. Bulunsun dedim... değildir. mi bütçeye nakledilecekleri doğru ııtll' 

Lastik borular, seyyar filitre de dik- - Orta mektep kitapları hakkında dur} 
kat nazarını çekti, ve affedersiniz ... de- f Aşn~ı Yukarı di. Bu da neye iyi?.. . Bakanlığınızca alınan kararlar hakkın- -Böyle bir tasavvurumuz var. •· 

K. P. _ Filitre .. İranın suları 0 kadar iyi da bizi tenvir eder misiniz? kat henüz kanun halinde Kamut•f' 
Cl N S 1 

K. P. 
Bu~da.y yumuıat 
Bu~day sert 

6 ıo 6 ıs değilmiş. Hele çölde hiç su bulunmaz- - Orta mektep kitapları hakkında sevketmiş değilim. 
! ;: ~ : mış , binaenaleyh susuz kalıp ta, ihti - geçen sene Kamutaydaki bütçe müza· Kültür Bakanlığı muallim ve t.1l' 
-4 2s 4 27,5 yaç hasıl olunca, bu Amerikanın icadı keresi sırasında söylediğim usul bu se- be için Çamlıcada Altuni zadede ınef' 
4 26 o otomatik filitre ile, içinde değil, yalmz ne tahakkuk ettirilmiş ve tek kitap cut prevantoryomun yanındaki ar.-d' 

--Arpa 
Çavdar 

Susam 8 ı o o tifo basilleri, bütün dünyanın mikrop- sistemi üzerinde çalışılarak bu rnek- 100 yataklı bir sanatoryom yapurtı~•• 
~~~:~ı Anadol s~ 6~ 00 ları da bulunan suyu korkusuz, en tat- teplerin bilhassa müshet ilimler kısmı- ğa karar vermiş ve i~ müteahhidine tt•• 

Mısır 

Peynlr kaşar ~ 39 lı bir şerbet gibi içebilmek için yanı • na yani riyaziye fizik, kimya, tabiiye vale edilmiştir. 
İç ceviz 39 40 maMa~ımb. .. 

1 
i d . b' şubelerine lüzumu olan kitap malze- Önümüzdeki cumartesi günü birı~" 

Zerdeva derısı S~ 5200 k u atladım~ gd~~ eHr n eh lgdarıpb . ır mesi hazırlanmıştır. Bunlar mütehas- nın temel atma merasimi yapılacaktı.f• 
Tavşan der_=ls=l--==6....,.;~=-==-,:;;:0?= ışı par a ı son u. er n e e>nım w I d k'l k l k f 1 fe. 

GELEN titiz1iğim v~ saflığımla fazla eğlenmiJi sıs ögretmen er en .teş ı ı ınacak o- Ankarada yapılacak olan e se 
-
B~day 

Arpa 
Çavdar 
Mısır 

Fasulye 
Un 
K e pek 
Tiftlk 
Yapak 

153 ToD 
ıs • 
ıs • 
ıs • 
98 • 
65 • 
45 • 
12 D 

44 n 

GiDEN 
=-=--== =-===il 

1
,!apaR"J. --=: . 1 6 Totl 

DIŞ FiATLAR 

Bu~d&J ; I.Jverpul 
Bu~day : Şikago 
Bu~day : Vlntpek 
Arpa : Am·ers 
Mısır : Londra 
Keten T. : Londra 
Fındık O. : Hamburı: 

Fındık L. : Hamburg 

K. S. 
s 89 
6 29 
s 96 
s 48 
s 49 
7 26 

79 
78 

49 
98 

No. 5 

bürhan Cahit 

olacaktı .. Ben de, bu aııda, arkadaşım misyonlara talebenın gayet açık anla~ dil • tarih fakültelerinin planları ıı:: 
ve bu fılitrelcrin İstanbul, Ankara yacakları tarzda yazdırılacaktır. fstı- zırlanmıştır. Yakında inşaata başlan 
mümessilliğini yapan Bekir Nüzhetin Hihlar üzerinde son zamanlarda çok caktn. 
muzipliğine kurban gittiğimi anlayın - derin ve esaslı çalışmalar yapılmakta
ca, içimden a:alacağın olsun Tannnın dır. 
ya Bekir Nüzhet kulu!..• diye söylen ~ Bunun için bu kitapların yazılması 
dim. İbrahim Hoyi 

Fransız meclisi • 
istikraz layihasını 

.... ---.. .... _....::M' -· • • .... •• - bir zaman meselesidir. 
- Mektep ihtiyacını kar,ılamak i- Kabul etti 

h14fltcll 1 f ftflllf\t 

~ehirTıyDİrosa 
Şehır l'ıyatro:llı 

Tepebaşi 

dram h~ mn 1l 
10·3-B37 

akşam saat 20.30 da 

0 M iT 

çin ne gibi tedbirler alındı~ Paria ~ (l~~s~ai) .-:- Mill.i Müd~:. 
-Orta mektep ihtiyacını kar\Jılamak anın takvıyesı ıçın hukumetın haZI , • 

için icabeden tahsisat bütçenin müsa- dığı istikraz layihası, bugün, ~b ıl 
adesi nisbetinde alınma~ üzeredir. Şu- san ~eclisinde müzaker~ edilıniş~·J,it 
rası unutulmamalıdır kı memleketteki Muzakereler hararetlı olmu' "" 

Fransı:-ti;a~rJ~il inşaat imkanı bu mektepleri hemen i- çok. hatipler söz aöylemiflerdir. s-:: 
Operet ltısnıı ı h ki üç sene zarfında meydana getire- vekil Blum da layihayı müdafaa e 

akşam s uıt 2.5.30 da cek derecede değildir. Bunun için en miştir. ~ 
D E L i O O l U sıkı,ık yerlerden başlamak üzere en Layiha 46 ya karşı 470 reyle .1 

gündOz saat 14 de çocuk ll. a rosu az beş senelik bir progtam göz önüne edilmiştir. lstikrazın azami tutatı bı 
ooaA •LA sELMA .alınıyor. milyar frank olacaktır. ~ 

lan topçu karargahında bu ak~ bü- bataryalanmız emir bekliyor. silahlarile Türkün karışık: silahlı • .,;: 
yük bir hareket göze çarpıyordu. Batarya kumandanlarından yüzba- rışık cephaneli, yeni kurulmuş ordıJ' , 

Batarya kumandanları karargahtan ~~ Cevatla yüzbaşı Hikmet tenvir fi- na karşı çıkan düşman kuvveti bu~. 
aldıkları emirle karakızların başına gi- ~eklerıni hazırlayan çavuşlara talimat ruru duymakta bir noktadan haklı i.O' 
diyprlardı. Seri ateşli topların adı ka- veriyorlar. Yeni silahların kahredici kuvvet bıl 
rakızdır. Her batarya kumandanının Sakarya cephesine yerleştiğinden- güvenmek .. bunda haklıydı. Fakatı;J 
dört karakızı vardır. Taksim araların - beri topçu fırkası yaverliğine geçen cephanesi karışık, silahları k~r"' 
da her zaman canlı şaknlar geçmesine mülazım Fikret bey sevdiği batarya- Türk ordusunun yek.pare olan bır. ~ 
fırsat verir. sının başından alındığından mütees- rafı va.rdı. Yüreği.. Bu bir garabe~ 

Bü) ük Ba~buğ, genç ordunun ba - lu olur. Küçük- fakat süratlı ve heye· Almanlar da büyük harpte Parisi sir. Fakat bu ak.şamk..i hazırlık ona he- Şefyeki fabri.k.alannın çelik JJler d( 
şındadır. canlı ordusıle koca Avusturya ve Pu- döven kırk ikilik toplarına ~işman yecan vermiftir. ri İfleyemez. Armiatrong'in ağıt t 

Pulatlı tepelerinden Tireboluya a - rusya ordularını hallaç pamuğu gibi Berta adını vermişlerdi. Şimdi ordu kumandanlığından ge- laıı dövemez. 
mut olarak kurulan cephede mühim at.:ın Napolyonda biraz da tarihi bilgi Şişman Bert.a adının verdiği ağır- len emirleri okurken bu gece kocaman 11-
hadiseler hazırlanıyor. •te bir parça da şuur olsaydı Fransa ha lık gibi büyük harpte bu göz dağı bile kaputunun vah'i zevkini hissediyor. Gece saat üç.. e.f 
Düşman İzmirden Sakaryaya kadar rabeye dönmez. lnkılap daha metin o- olamadı. Harbi kazanan gene aeri a- · Keşif kollarının ve istihbarat büro-- Topçu ateşl bir anda ve bütUrı 

yaptığı yürüyüşün muvaffakiyeti ile lur ve dör.t ı:nilyon .Fransız genci dün- teşli küçükler oldu. . . . sunun raporları düşmanın yarı,? g?- hede batladı. • ştı~ 
şişmiştir. yasını değıştırmezdı. Filde biraz manevra kabıhyetı ol- neşle beraber cepheyi zorlayacagı bıl- l.(arşı taraf piyadesinin mane"ı!1t r 
Gördüğü mukavemetin kınlacağın· Ihtilal ordu1arını şahtandıran his ve saydı ormanların hükümdan aslan de- diriliyor. nı sarsmak, mukavemetini kırJJlP"'" ~ 

dan emin olarak cepheyi tazyik edi - heyecandır. Fakat bu yüksek harareti ğil fil olurdu. • . Sakarya hattı ba.ftanba.şa bu taar- çin topçu bombardımanının ~~le~ 
yor. ~ir no~ta~~ teksif ederek_ ~nunla teh- Seri ateşli obüsler bu gece yennd.e ru~ ~rtılamak için hazırlanmıştır. ~tsiz olaun tesirini kim inkar rJt"_ 

Fa kat artık karşısında teşkilatlı bir lıkelen erıtıp yok etmek ıçın 'normal durarnıyan canı tez kısraklara benzı- Çetin bır muharebe olacaktır. bilir. B umakaatla sarfedilecek ce yetJ 
o:-dt• ve bunun başında yirminci asrın zekaların üstünde düşünebilen ve nor- yor, numara neferleri kara kızların ba- Düşman mağrordur. neden bir tahrip gayesi bekletJ'I;re~' 
en buyük erkanı harbı vardır. mal gözlerden fazla iferiyi görebilen şında. Hedefinin Ankara olduğunu ilan topçu]ar, batarya ile yaptıkları 10ariJ~ 
Akın akın Ankarada toplanıp kitle bir göz ve bir baş ister. Tarassut kulesinde düşman hatla- etmekte tereddüt etmeyen düşman baş li atışlarla en kuvvetli siperleri ç 

halinde duşman karşısına. yığılan kah- 1 !)18 de istilaya uğrıyan Türkiye rını kontrol eden kumandanlar sık sık kumandanı bu hücumu bir manevra türler. ı-· 
ramanlar Sakaryanın kıraç tepelerinde topraklarında böyle bir çift göz ve bu notlar alıyorlar. hareketi şeklinde ifade etmektedir. Ha- Düşman topçusunun geceden }Jş~,t 
bir çel'k kale kurdulr.r. kıyratt~ üstün bir baş ;.ard~.. .. .. Bu gece düşmanın topçu düellosu zırlığın.a-ve kuvı·etine göre Sakarya yan ateşi tesirli değildi. F~at 08:;11ltı 

Az fakat özlü bir ordunun iyi ku _ O gozler ufukların otesını gordu. açacağı haber alınmıştır. Bunu geniş cepheaınde tutunan Türk ordusunu bol cepllane harcıyordu ki ınak . qef 
mand·mlar idaresinde kazanacağı zafer Ye 0 baş milli heyecanlardan bir ta- bir piyade hücumu takip edeceği mu- ilk hücumda. bir çürült tülbent gibi yır~ sinirleri ge~etmekten başka bıt 
gözlf"r; kamaştıran insan yığınlarını si- rih yapmasını bildi. hakkak. Düşmanın topçu mevzilerini tıp geçecek.tiı. olmadığı anl~ılıyordu. llr) 
•:Tldir g:bi çiğneyip geçecek kadar zor·l Kıraç tepenin oyakJarı arasında kuru taramak. piyade hatlaıuu bozmak için ~:vrupa fabrikalannm eon sistem {Arkası ""' 
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ittihad ve Terakkide on sene ~--------ı 
- On ikinci kısım No. 30 -

ERDESi 
Hikô.yelerı .. 

Alma s 
Muhittin Birgen 

akletmek 
PRENS Yazan: Eski Tanin Başmuharriri 

lh • Nakleden: Faill Bercnıen 

a a • 
ıçın 

o aşvurm ştu 
---

Berlinde Alman dost!arımız, "Haydi memleketinize dönün, öbürgüne kalmamanız 
çok hayırlı olur, belki yollar kapanır muvasala kesilir , diyorlardı 

Muvaffak olabilecekler miydi~ Ro • J te olduğunu söyledi. Bununla beraber, radına ermişti: Bir buçuk sene evvel 
letıberg ümitll görünmediği için iki ben, ondan çok bedbin olduğum için, Rusxada vukua gelen hadiseler, şimdi 
\iç. gün sonra Balkan treninin işliye ·i hatta bizim trenin dahi geçecek yol bu- aynen Almanyada cereyan ediyordu. 
bııyeceğini tahmin ve bize de bir an lamaması ihtimalini hesap ederek, Ber- Almanyada da işler, evvela siyasi 

~VVel hareket tavsiye ediyordu. Her linde satın aldığım bazı şeyleri bir san- bir çözülme ile ve imparator aleyhine, 
ıki taraf ta müteessir, Rosenberg ile dığa koyarak sefarethanede bırakınayı rejime karşı demokratik bir hamle şek
"edalaşıyorduk. O, beni kolurodan tu- tercih ettim. Yolda bir avantüre uğra- linde başladı. Evvelce anlatmış oldu • 
tup bir tarafa çekti. yacak olursak hiç olmazsa başımızda ğum veçhile, evvela, merkez ve sol 
-Yarın muhakkak hareket ediyor- yük ga.ilesi bulunmamasını düşünü- cenah unsurları arasında, harbin idare· 

au n uz, değil mi? } ord um. 1 sinden ve rejimden ~ikayet suretinde 
- Evet. O sırada Herlinde bulunan bir hayli başlamış olan hareket, harilin jkindi 
- Her halde öbür güne kalmama - Türk ve dost vardı. Bunlar arasında senesi sonlannda Rusyada olduğu gibi, 

llız hayırlı olur. . . . . .. .. bulunan bazı dostları vaziyetİn veha- evvela szyasi bir kaynaşma, ondan 

- Hayır, zaten bıletlerımızı uç gun metinden haberdar etmek iktiza edi - sonra nümayişlere geçme yolile gittik- Bırın.ci kanunun yaslı bir akşamıydı. alemin efendisi olduğu anlaşılan oı.ı 
tvvel aldık. yordu. O gün hep bu işle meşgul ol - çe büyümüş, düşman tarafından gelen Belleville caddesinden geçerken karşı gelirdi. 
r Bunu nüzerine bana, mahrem ola - dum. Bu arada Uşaki zade Halit Ziya, propaganda ile, nihayet kuvvetli bir tarafta yinni y~ımın hatırasını doldu· Başında, H ind racalarınınki gibi bir 
Ilk, şu sözleri söyledi: doktor Tevfik Rüştü de vardı. Usak- k"tle harek t' h li . 

1 
Al ran ve bir gün ansızın beni bırakıp gi· sarık, ve üstünde koyu kırmızı kadife-

M h k bed·ı · · I ·ı · · .' 1 e ı a nı a mıştı. manya- d .. 1 116 t - d"' P k b 't'k den b' lb' larmda be az - aalesef, arp ay ı mıştlr, ıgı yerınde kalmayı, vukuata ıntızan h f d 
1 

.. . 
1 

en guze ıvıar onu gor um. e ı ı ır e ıse ve o~uz Y 
dedi; peki hükumet, Yilson prensip- tercih ediyor, fakat, kızının dönmesini nın' lAer tara ın ~ yapı a? nu~ayış ~r ve ~er~an Wr hali vardı. Son zamanda ll bi:. bornosu vardı. Ömrümde bu kadar 
leri d hilind lh akt\ı • • Y.il .. · .. .. Id k d' . ev'We a zayıf alelade fakır kutlelerın geçırdigi sıkıntılar sıhhatini harap et - as11 ve muhteşem çehre görmeıniştim. 

a e su lÇln sona munasıp goruyor ve yo a en ısıne şikayet ve pr t t h k tl · d · · ı· Bütün hareketlerinde, şarklılara malı· 
rnh Üracaata karar vermiştir. Eğer yarın yardımımı rica ediyordu. baret 

8 
...... 

0
kes 

0 h ar_e eBerı1? den ı -~ mıMş 1· ha tt . d b ' k h ' 
ar k de . y· • B d B . .. ôO O orunur en, enım er ın e ge- er me en zıya e ır mera ıs· sus bir yumuşaklık ve derinlik sezili • 

e et e rsemz ıyana veya u a- u suretle, ertesı gun, -7 kadar · d·w· h f l d ·ı~Lı ·ı d w .. ··d·· B · k rsı yordu. 1>e t l .. T" k . çır ıgım a ta ar esnasın a sı ön ı sı e ona ogru yuru um. enı a ~ • 
~ eye varm~an e~e. muracaatın ur vatandaşı Berlınden,. son ~la:ak ı kuvvet, polis ve askerle demokratik sında bulunca bir hayalet görmüş gibi Bu tuhaf kiracıları her gün tetkik 

~apılmış oldugu habennı almtş olur - hareket eden Balkan trenıne bındıler k"tl 1 d I k d 1 silkinerek havkırdı etmegw e başladım .. Bir akşamüstii evin 
nuz. zamana adar ımseye ır ve yo açı tılar. Bu sırada Almanya da t ( A k , ) .-Ah! Sen misin? efendisi beni gördü. İri gözlerini otur. 

•u 0 k k' b' l k 

1 

u e er arasın a çarpışma ara a ar ~ · 
fty .. 1 . . . _.ı . .. .. 1.. I varmış ı. .~r ası ı~ar f 

aoy ememenızı nca eoerım... çozu uyor, yıkılıyordu. Henüz yıkı - -·--·- _ _ Yanyana yürümeğe başladık. Hafi duğum pencereye çevirdi. O anda, bil-
Ben bu havadisi, daha bir kaç gün ma başlamış değil, fakat, başlamak ü- iıu tanlarını parantez Içinde ninye karar bir sesle konuşuyordu: mem neden, vücudumda bir ürperme 

evvel Talat paşadan da almıştım. Fa- zere bulunduğunu gösteren bütün ala- verdim. Mademki liüıt harflerile yazıyoruz, - Sen bütün bedbahtlıklarımm baş- duy<ium .. Şüphesız ki heyecanlanmı~· 
kat o b b d h ·· · ı· 1 1 ha ·· · b 1 d latin elifb~ine mensup milletierin tuttukla- ıangıcısın. Seni bıraktıktan sonra ha - tun. Çok durmarlım ve perdenin arka-.. • , unu ana a a umıt ı şart ar met er şgostermış u unuyor u. rı u.sulden ayrıJmanm: da dotru dt>lildir. 
~~ı nde söylemişti; cephelerde şiddetli Erzberger [Eztberger J ( 1) mu- Es:ıseıı raıetelerde ecnebi Isimlerinin. ~otu- ya tım hep hüsranla geçti.. sına geçtim .. Fakat o, haUı güzel göz-
ır mukavemet, Bulgar gediğinin tı • nun tel:Hfuzu da yanlq yapılıyor. lnriJb., - Ne o? dıye ya.rı ~üste??.i b~.r t~ • lerini pencereden ayırmamıştı. 

karı..... "tt"k f I S . d (l) Ben latin elifbelerine mensvp millet- Alma~ı ve İslb lsimleıi. ekseriya Frano;ut'a vırla mukabele ettım. Zengın mosyo - Bundan sana hiç bahsetmiyordwn. •uası, gı ı çe ena acuın urıye e- . . kJ ,_.,,, 
1 

ı·rr ti In . . .. •:: . • lt>re mensup lslmlenn, esas imliilarla yuıt • 1 gazetelerde ana uuı.uarının yan •11 tt' a uı den ayrıldın mı?.. Günden güne anlıyordum, ki karşıdaki 
\' aıl~ taanuzunun onun e geçılmesı ması taraftarıyım. Fakat., Son Posta bunun 

1 

edilen ş:kmerlle na~ediU!.or._ .. _ . l Ondan ayrıldığım biliyordum .. Za· şar)dı bana. gittikçe artan bir aHi ka 
e aynı zamanda mÜsait şartlarla bir halkça kolay okunabil.mesinl temin maksa- Mesela, F.den ismınl rorduğunuz şekılde t k f t. d d k rd 

•ulh ani · · k 1 dile, bunların okunuş tekiller~ıe röre yazıl- yar.arak öyle okuyorlar. natbukl telifluı en ı~a e ın .~~- e_ 0 ~nuyo U. _ gösteriyordu .. 
1-J aş~aaı ıçın onuşma ar·· • ınasını, aıt er bazı pzetelerle birlikte, usul edlldlti tarzda yazılma lı: ka ide olunca iden Be nı m bu sozum uzerıne Marton ag- Bir öğleden sonraydı. Gene evde yal· 
albukı, Rosenberg, bana bu mah- Ittihaz etmiş oldotu için ben de flmdiye ka- şeklinde yazılmak lcap ederdi. Ben enter - lamağa başladı : mz oturuyordum. Kapı çalındı. Tanı· 

b~rn haberi tevdi ederken daha düşkün dar bu yoldan ridiyordnm. BJr çok münev- n:as:ronaJ kaide!e r~re yazmaya karar ftl' - - Beni incıtmek ve kırmak için bu madığım bir ihtiyar adam, kendisinin 
ır tavırla daha ümitsiz bir dil kullanı· nr okuyucutarımdan son J.amanlarda pek dım. Ecnebi bımleriııin okunu~ tarıl~nnı zamanı seçmcmeliydin dedı. komşumuz Birmanya kraluun katibi 
~o d ' çolı: flkiyet aldım. Bunun Için bundan sonra b Omeyen okuyucular da bu roretle tedncen 1" b. k ' t 

r u. Onun çehresindeki mana bir bu lslnıle.ri asıl tmtiıarne ya:mıaya n ayni bunların okonu' tanlarını ötrenm~ olaeslı:- l ·;.--: e?.a . ır. ma :atla sormamış 11!1 .. olduğunu söyliyerek benimle konuş • 
a?lafma esasları arama değil, bir aman umanda y~larma, bir müddet Için, oku - lardır. Uzulecegını bııseyd~r_n . sormazdım . ." Is- rnak istediğini iHive etti. 
~lerne mevkiinde bulunma manalarını ~~rsen akşam yemegım beraber yıye - Arkasında da bir zenci vardı. Salona 
1

."<~e ediyordu. Demek ki, askeri ve Ya 1 an ya n ll ş n e ş r 1. ya t 1 n zarar 1 ı m.. aldım. İhtiyar adam oturrnadı. Önüm-• Marton nğlamasını kesti ve tehali.ik- d - k 
IYasi vaziyet bu kadar fena idi} le: e egilerek bir mektup uzattı ve te • 

D rar eğilerek çıktı gitti 
ÖOÜŞ 1 · · f d ) 8 h be ı f ı B 1 -Hay hay! diye cevap verdi. Sa ' · 

A (Ba§tarafa ınca say a • u a r maa ese · ya nız u gar Cı'vardakı· lok t 
1 

d b ' . ·r _ psarı kesilmiştim ve -bir rüyadan 
cı'-] b" d tl k d .. d 1 h" d d w d d w"'' t k"b ı . . d w '}d" Çu"nku'' <:m a ar an ırıne gı 'b' k .. h ll 1 ır os u uygusu ıçın e a ey ın e ogru an og.,....ya a ı at gazete erıne geçmış egı ır. d"k. Sıcagwın te . 

1 
k' .

1
. . uyanır gı ı şaş ·ınlaşmıştım. Zarfı bu-

1"\oaen'-- J d 1 k d 'Id' A1Ak d 1 D . f ı sırı.e. es ı se\•gı ımm "k b" h ı . oerg e ve a aştı tan sonra gene İcrasına müsait eğı ır. a a ar ann . M. B Alman aJansı tara ından ve- h stalıktan \"e sefair-tt 
1 1 yu . ır e~ec~n :ı açtım. P.rens, zarıf 

"eda t k .. M" ki be be f d I lA 1 · 1 · · d'" a -= en so muş 0 an 1 ran bır uslu ı b' · · · k n. e me uzere uşta a ra r j tira ava.sı açma arı azım, on ar ıse ri mi~ olduğu ıçın unya gazetelerin- .· .. pembeleşmeg- b 1 d p . ve şaı e Pa ır zıyaretını a-
"1fat · · 'k Ilk d f b I b 1 • k" T. • - 1 ) ~z~. . • w 7 aş a ı. erışan • bul etmeıni rica ediyordu. Mcktuba 0ı_ paşayı zıyaretye gıttı · e a öy e bir teşe büse üzum ve ım an den bır çoklarına da geçmış olduguna Iıgı uzerınden da!•ı ır gibi oldu. Şimdi ed . 

&atak d · · h' ·· kl 1 h ik 1 cevap verm ım. be 0 a vazıyetı va ım gorme e görmemişlerdir. Bin~na ey · İncj hi.ikmetmekte hata yoktur. hem çarbasını içiyor, hem de aniatı • w . . .. 
raber h ·· M k d h · · b Al . d . Buna ragmen ıkı gun sonra, prens, enuz a e onya cep esının safha hiç açılmamıştır. Bununla bera er man aJansına yor u. .. .. ht b" lb' 

1 ~ıkıla w fik · · d V b .. b 1 Ç ı H · · b ta .•· 1 1. . ustunde gayet mu eşem ır e ıse o -,.. cagı rıne manmıyor u. on Bununla beraber gene ugun u kızmaya hakkımız o amaz. ünkü yu- - epsını aş n soy erne ıyım sa - _ 
1 

ld' O k b 
1 ıvıaken . l . k . 1 b d f d h b h d w. . . . na .. Bilmerli gw in bir çok şe-.•ler var. Ha- dugu halde ya nız ge .. '.·.· .~u ·a u e-

.. senın cep ıeyı tutma üzere mese eden ir e a a a a se ecegız. karıkı satırları bazı gazetelerımızden 
1
• . d b ak k tJ _ .h . ı dip etmemek için duşundum. Fakat rtıuhim 'kd d k k k ı ·ı B 1 k . . 1 a scnı ne en ır ıp aç ıgımı ı tıma . . . . . . ;::: ••• _'!!! •••• ~: •• !! .... ~~.:.t ... ~:~ .. -;~!!!.,C: •• : Bizi buna sevkeden arnı . u gar ıaze- hemen hemen aynen opye etmıştır. "!rrcnmemişsindir .. Öyleva kimd .. w. sankı ıpnotıze olmuş gıbıydım .. Bcra • 

ı -- telerinde gördüğümüz bır haberdir. Tü~k vata~~ ~çinde. suikast~ıları~ ~~necektin .. Bilmem 0 z~manlar~nşi~- bere€ salon~ girdi~.. . . 
8ir Doktorun ((İstanbulda meydana çıkarılan bir su- yaşadıgı ve musaıt zernın buldugu bır di hatırııvabiliyor musun. 0 zamanlar Ne yaptıgımı bılmıyordum. Iradem 
Qij •. 1 jkruıt teşebbüsÜ)) ~erlevha.sını ta~ıyan toprak değildir. Buna rağmen azami ki hayatı~ın en güzel günleriydi. Sen el!~den gilmişti. Hayatım~a b~ ~adar 

nluk Çarşamba bu haberi aynen nakledelım: hassas, azami müteyakkız bulunmak 1 e\·de olmadığın zaman ne kadar sıkı • hak1m ve bu kadar sempatık bır ınsan 
"ouarlndan (*) 1 Istanbul, fi (Mart) -.-Dün polis vazifemizdir. lırdım. Bütün gün pencerenin kenarı - gönnemiştim. Gözleri adeta kıvılcım 

.............__ K d k" ·· d ·· nı kadınıniJl D f 1 na oturur, senin gelişini bek!erdim.. saçıyordu. .. ~ , a ı oyun e uç erme e- iğer tara tan .gazete erimizin bu ıo.ır b ı ı k 
1 UlllUJtak ş k ı · d k d I h Bir gün gene böyle pencerenin kena- .1\ a.rt.on un.arı. an atır en gulmc • "'l' an r vın e araştırma yapmış ve a ın ar gibi meselelerde da a ciddi davranma- k k d t d o " C d k rındaydım. Bilir misın, hani karşımız- me: ıçın ·en ımı zor tu ~yor um. 

'hancremou, ,~ul ara~tır:;Y~-~üma~:i~l:r~;re po-·ları icap eder. Hariçte düşmanlarımı- da büyük bir. apartırnan vardı, işte 0 aynı ~araretle devam ettı: 
'l'ena.ruıtza.ıan üzerinde başka birisin- ıs ere ıça a ucum e . : ~ zın yaptıkları propagandalar kafi, bu- giin bu apartımanın birinci katı gözü- - Uç. ay prensle beraber yaşadık .~'e :en alrayet eden bulaşık hastalıklardan Çarpışma esnasında bır polıs agır na kendiliğimizden de bir şey ekleme- me çarptı .. 0 daircde garip şeyler ge • ~nra bır gun ansızın kay~ldu .. Mut. 

~tldir. Şankr tabiri kullanılır. Fakat bu surette yaralanmış, kadınlardan biri yelim. çiyordu. Sabahleyin, geniş balkona, h~~ sarsıl_mışt:m .. Buna ra~en sana 
t~h~ın rrengl ile hiç blr al!ikası yok- de aldığı yaraların -~es.~rile ~lmüştür. Emniyet Müdürünün bir mektubu sırma işlemeli elbiseler giymiş iriyarı donrnek ıstedım. Fakat o vakıt sen be-

F'rengl yarası daima tektir. Chancre:ou ise bir kaç tane olur. Frengl yarası 
:F'rrtçedlr, Chancremou ıse yumuşaktır. 
m engı vanımsı çok a~rımaz. Chancre
C~u lse oldukça ıstırap verir. Nihayet 

aucremou kasıklarda hıyarcık denilen 
ll:tftAı yapar k1 frengl bunu yapmaz. Ch
;ncremounun aypca bir mlkrobu vardır. 
~nkır uınumi hlç bir llraz gostermekslzln 
davı lle hem de yalnız mevzil tedavi ile 

~lleşlr. Çok çok yaptı~ı ihtilfıt knsıkta ri Yanı hlyarcıktır. Azayıtennsüllyede gö
len biıtfin çıbanları frengl diye teH\kkl 

e tm emeUd!r. Frengiden başka gerek ch-
ancreınou ve gerekse tedavi edilmemiş 
"Yuz çıbanlan d:ı azayıtenasfillyede sık 
Stk görUltır. 

b (•) Ru noUarı kt>slp saklayrnız. yahut 

8
1
t tlbüme yapıştırıp kolteksiyon yapınız. 
•kıntı tamamnn:da bo nottar bir doktor 
~ lmdadınıu ,.-~fl!!~blllr. 

-Neticede her turlu mumanaatın iki zenci çıkı,vor ve si~ara iN>rck etrafı nim müracaatıma kulak bile asmamış· 
k d ı Gazetelerimizde yanlış, heyecanlı ~~ :ı- t r 

faydasız olduğunu gören ·a ın ar ev1 seyrediyorlardı. Öğleden sonra, siyah m ... 
yakmışlardır. ve mübalagalı bir surette intişar eden ceketli bir Japon pcyda oluyor ve so· Eski sevgilim sözünii bitirince gü -

.ı!kl Kadıko"y yangını etrafında resmAl tah- ıı"ım._ı·v,..rek· d Türk gaze!e1erinin verw eri ha- kağa muztarjo muztarip bakarak bir · "' · . w 
kikata ı'stinaden - en dog-ru tafaı'laAtı k · - Vah bemm zavallı Martoncu•fum berierden anlaşıldığına göre mevzuu " saat ·adar halkonda oturuvordu. Son- , 

bahis üç Ermeni kadını yabancı mem- hSON POST An vermişti. ra da, saat üç le beş arasında, bu garip' dedşim. Ş~mdi hatırladım~·t 
b 1 1 Dün Emniyet Müdürlüğünden al- ------- ~ . -· ... ·-·· . . ·~ ·- u semn prens, o va ı ek antrik 

leketlerle irtibatta u unuyor armış. b m."C"'r" ~ariic Parisi altüst eden Romnn. 
d dığımız bir tezkerede Son Postanın lerinden irinin cehalet ve fazla asabi- .. "" Komşularının id iasına gör~ bun- . . . . k \.·alı b:r dıs.c.h·di. 

h k d h t t d 1 k yeti neticesi tapusu ·endi üzerinde o-lar İstanbul ve Ankara sür'at katarına neşnyatı ır ere a a e}'l e 1 me • Ben bunu sövleyince Maı ton \ üzü-

lbir suikast hazırlamışlar ve sık sık gi- ted~~· Em~iyet Müdürü. tetzkeres'inde lan bu eve ateş vererek yakınakla be- me tuhaf tuhaf baktı. Adeta mahzun • 
dip gelen Türk devlet ricalini öldür- ezcumle şoyle demektedır: raber kendisini de evin içinde öldür· lac;mıştı. Sonra sesinı çıkarmadan ~!ÖZ· 

k d 1 f d h dügw ü meydana çıkarıldı. ı · · d 'k4 · }i 1 rnek istem işlerdir. <(Ala a ar artara ın an emen ma· erını ) e>re ı ·.ı. ayatınm en r:uze 
Polis arama yaptığı zaman eline hallinde yapılan tahkikatta yirmi sene· Esası böyle olan bu hadisede resmi ı Ü\·ası da yı kılmıştı. 

b k k 1 · · 1 d' B \d b · · h 11 d · d tahkikat sonunu öğrenmeden kendi--~-----------ir ço me tup ar geçırmış er ır. u en en aynı ma a e e ve aynı ev e Yarıılki nushamızda .. 
mektuplardan anlaşıldığına göre bu oturan ve başlarında erkekleri olmı- muhbirlerinin bildirişlerine müsteni· 

kadınlar Ermenistanda bulunan akra- yan bir Ermeni ailesinin ötedenberi den bazı gazetelerin yaptıkları asılsız Solcin Ümİt 
baları ile muhabere halinde imişler, komşuları ile olan geçimsizliğinden ve yanlış neşriyat halkın haklı olarak 
ve oraya kaçmak için hazırlanıyorlar· dolayı ruhi hallerinin ve hususi ha- telaş ve endişesini mucip oldu. Hülasa Yazan: Me/ahat Tezer 
mış.)> vatlarınm fena bir tezahürü olarak iç- bilinmiyerek fena bir ~ey yapıldı.>> 

--------------------------------
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Yazan : Celal Cengiz 
Suat, erkekten kaçmaya başladığından beri ilk defa bir 
gençle konu şuyordu, içinden "Ne yakışıklı delikanlı, dedi 

- Çok doğru söyledin. Eğer bu de· - Öyle üç kelimeyi, o kadar hoş bir 
nizin alt kısmında, (Mendep) boğazın- surette sıraladınız ki... Sihirbaz Maya: ''T ~nzerin de Tunçayın 

da gözlerini açacağım, dedi daki açık kısmı da olmasa; koskoca -Hangi kelimeleri) .• 
bir tuzlu göl olurdu ... Fakat, bu deni· - Esrarengiz .. korkunç .. tehlikeli .. 
zi (lJmman) denilen denizle birleşti • Suadın bu sözleri, mülazim Asafa 

ren bu boğaz o kadar dardır ki; Akde· çok garip gelmişti. Mat rengi, hafifçe Dedim. Fakat dün gece Tunçayla nı da buldu. Fakat, Gudeadan korku· 
nizden kanal vasıtasile gelen sular; pembeleşen Suadın yüzüne bakarak: konuşurken, bır noktaya şaşmaktan yoruz .. 0 beni ne zaman ölüm ceza • 
kola} kolay bu boğazdan Uroman de· -Anlayamadım. kendimi alamadım: Tunçay beni a _ sından affederse, ben o zaman göze 
ılizıne akıp gidemiyor. Denizin sathı Demişti. dım la çağırmıştl. Ona sordum: görüneceği m! 
kabarıyor .. sahillere taşıyor .. bir çok Suat, dudaklarında genişleyen bir _Sen ben;m adımı nasıl ve kimden - Pekala. Ben.i ne vakit kurtara • 
yerlt>rde tehlikeli akıntılar ve ana for· tebessümle cevap vermişti. öğrendi n~ caksın buradan? 
lar yapıyor ... İşte, biraz evvel anlattı· -Tuhaf değil miL Ben, bu üç ke- Tunçay boynunu bükerek cevap - Bu işde biraz da senin yardımın 
ğı m 0 ters rüzgarlar esmese .. ve s ula- Jimeye bayılırım. verdi: gerek! 

nn mü him bir kısmı da buhar haline -Allah, Allah... _Geçen sabah rüyamda (Firat ma· - Ne yapmamı istiyorsun? 
gelerek ha veya karışıp gitmese; bu - Siz, esrarengiz şeylerden hoş lan- budu) nu görmüştüm. Mabut bana: - Buradaki mahkumları kral aley· 
Şap denizi her gün etrafa taşar .. sular, maz mısınızL (Seni, benim adımı taşıyan bir genç hine kışkırtmnnı istiyorum 1 Mahkum· 
sahılleri basar .. denizin genişliği her -Ne gibi esrar şeyler).. kurtaracak!) demişti. Uyandıktan lar arasında bir isyan çıkarabilir misin~ 
gün. arttıkça artar. -Mesela .. bir roman okumuştum... sonra düşündüm .. senden başka beni Tanzer düşünrneğe başladı: 
Boğucu bir sıcak, iştiha ile söz söylet· Hint denizlerinde gezen bir gemi, bir burada bilen ve gören bir mahluk yok· - Burada cansız iskeletler gibi ya· 

miyordu. Mülazİm Asafın gözleri, ge- gün bir deniz kızına rastgeliyor. O gün tur. Arasıra sihirbaz Maya gelir .. işte şayan mahllıkları harekete getirmek 
ridt:" kalan Süveyş !imanına doğru sü • akşama kadar o gemiyi takip ediyor. 

0 
kadar. Ve 0 sabahtan beri inandım kolay bir iş değil. 

rukleniyordu. Ve, bu esnada da geminin genç kap- ki, beni bu felaketten sen kurtaracak- - Bunu ancak sen yapabilirsin, 
Si.ıveyş önünde demirli olan gemiler, tanlarından birine aşık oluyor. sıni Haydi, şimdi bana hakikati söyle: Tanzer! Ve buna muvaffak olduğun 

artık yavaş yavaş gözden kayboluyor· - Ey .. sonra~.. Adın ne senin? gün, hem sen kurtulurs~n buradan. 
d S h . k kt bı' çı'zg' gı' -Sonra .. o gece, deniz kızı gemi- d k H d be O G d u . .._ e- ır, açı mor ren e r ı • Işte onun bu rüyasın an sonra, en· em e n.. zaman u eaya: 
bi go. i.ınüyordu. (Musa dağı) bile ya· ye tırmanıyor. Doğruca 0 kaptanın disine adımın Firat olduğunu söyle _ (Tanzeri oradan kaçırınakla sana iyi~ 

k .. "1" d karnarasma sokuluyor. Ona, ilanıaşk l'k Id E- T o" l" v ş \avaş uçu uyor u. miştim. ı yapmış o um. ger anzer um 
G c.>rninin tutumbaları mütemadiyen ediyor. Tanzer, yeğeninin sözlerini helecan- kuyusunda kalsaydı , bütün mahkum· 

· ı · 1 'b' h t la -Aman Suat.. ne enfes şey buL 1 b' b' · · t b' k k ış ıyor .. yı an gı ı uzayan or um r· la dinliyordu. ar ır ırının sır ına mere yu anya 
dan geminin güvertesine, ve her tara· Allşlıümme yessirlena ... Sonra ne o- _ Pekı amma, dedi, gözlerimiz na· çıkacaklar ve şehre yayılıp kaçacaklar-

fa gerılen tentelere su sıkılıyor .. güne- luyor?.. sıl görecek? Bu ilacı Sama yere vurup dı!) diyeceğim. 
· k h tı' jJ " d 1 d'lı' - Sonra, ne oldug-unu unuttum.. T t ~ın ya ıcı arare e muca e e e ı • dökmüş diyen sen değil miydin? anzer susmuş u. 

yordu. galiba, kaptan da ona aşık oluyor, ama.. - Samayı çok sıkıştırdım .. o bana Firat: 
Suat, bu konuşmadan memnun gö- günün birinde deniz kızı ortadan kay- hakikati söyledi. Fakat, onun ilacı ye- _ Ben gidiyorum, dedi, yarın gene 

rünüyordu. Onun için, sözü uzatmak boluveriyor. re vurmasile. gözleriniz müebbeden gelirim .. görüşürüz. Yarına kadar dü
:stiyordu. - Ben de epeyce roman okudum sönük kalacak değildir. Sihirbaz Maya şün .. kararını ver! Ölüm mahkumları· 

-Bu denize niçin Şap denizi diyor· ama .. böyle bir şey hatırlamıyorum. bana vadetti: nı ayaklandırmak senın elindedir, 

lar, efendiroL -Benim okuduğum roman, Ingiliz- t(Onların ikisinin de yakında gözle- Tanzerl 
.... "' . -Sade, Şapdenizi demezler .. Kızıl çe idi. rini açacağımin ded-i. 

deniz de derler. - Ay, sen lı:ıgilizçe bilir misinL - Sahih mi söylüyorsun, Firat} Tanzer, yeğeninden ayrıldıktan son-
- Sebeb}.. Eh .. 1 b" 1 Beni aldatmıyorsun, deg- il mi? ra, yattığı köşe ye çekildi. 

Ç .. k" b d · · d'b' d Şa - " şoy e, oy e ... 
- un u, u enızın 1 ın e, P _ Bütün dileğim. sizi bu felaket - (Ölüm kuyusu)nda isyan çıkar • 

ag"' açiarı bulunur. - Evet.. evet .. evet ... Şimdi hatır· 
t b Id h k ed k ten kurtarmak ve birbirinize kavuş - mak .. ölmüş gibi yaşayan mahlukları _ Şap ag" açlan mı? .. Ay, 11ap deni- lıyorum. stan u an are et er en 

- l turmaktır!. ayaklandır mak. lon ey ağaçta mı olurL kulağıma böyle bir şey ça ınmıştı ... 
' C 1 ba " d b' 1 ·ı· · · d - Ya sen, Firat) 1.. Seni bir daha. Bu, düs, ünüldüğü kadar kolay bir i' - Hayır ... Şap denilen şey, ağaç ai , n1oda a ır ngı ızın evın e ... . 

gibi olur. Tıpkı, bodur meşe ağaçları _ Bahçıvan çıraklığı etmi~tim de .. dünya gözile görmiyecek miyim} Sa· değildi. Fakat, mademki Gudea böyle 
· · dece sesini mi işiteceğim ~ bir isyan sonunda hem yeğenini, hem gtbi... orada öğrenmı,tım. l 

_ Ne tuhaf şey. (Arkası var) - Merak etme .. Mara bunun sırrı· de kendisini affedecekti. Böy e bir ih· 
- Bazı yerlerde, bu küçük şap ağaç· 

ları o kadar sıktaşırlar ki, adeta saatler· 
ce süren bir orman halini alırlar ... Al· 
lnh. bu şap ormanının üzerine bir ge· 
miyı düşürmesin. 

- Niçin efendim) .. 

- Niçin olacak? .. Şap, denizin için-
de o kadar serttir ki,; geminin teknesi 
ne kadar kuvvetli olursa olsun bir bi· 
çak gibi keser. Şapa oturan bir gemi -
nin kurtulmasına imkan yoktur ... Son· 
ta, K1zıl deniz denilmesinin sebebine 
veli nce . .. Gene bu denizin bir çok yer· 
lerinde de, mercan tarlaları vardır. 

- Mercan tarlaları mı? .. 
-Evet. 

-.Şu bildiğimiz mercan ... 
- Evet ... O da. bu denizin dibinde, 

tıpkı minimini dikeııli çalılar gibi bi· 
ter ... Bazan bu mercan tarlaiarı, ır. il·! 
lerce devam eder. Buralarda deniz. 
kıpk l ll bir renge girer, 

Suat, gözlerini mülazim Asafın göz
lerinr!en ayırmayarak dinliyordu ... 
A af; mektepte öğrendiği şeyleri, 

şimdı burada bir sübyan neferine an· 
lntar<>k ona hocalık etmekten büyük 
bir gurur duyuyor .. vakit vakit başını 
daha dik tutarak gözlerini süze süze, 
Suad•n gözlerinin içine dikiyor .. Sua
dın büyi.ik bir telaş ile, derhal gözlerini 
kaç r'll..ısmı tatlı bir büyüklük zevki 
hisst ' ygrdu. 

- Sirndi biz, bu şap ormanları, mer
can • •rlaları üzerinden geçeceğiz değil 
m: . \~af bey~ 

- Evet.. öyle tahmin ediyorum ki; 
kırk llı mil sonra. artık bu esrarengiz 
den>ın insanları korkunç maceralara 
se vkeden o tehlikeli ınıntakasma gir
miş olacağız. 

- -:\e tuhaf bir şey oldu .. farkında 

mıı;ınız, bilmem~ .• 

-~e olduL 
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tirnal karşısında Tan zer harekete geç· 
rneğe karar vermişti. 

O gece Akat lı esiri yanına çağırdı: 
- Ben buradan kaçmak istiyorum. 

dedi. Eğer seni de kaçırırsam, bana 
yardım eder misin? 

Akatlı mahkum bu sözleri İfitin • 
ce birdenbire sersemledi: 

- Kulaklarım beni aldatıyor mu 
acaba?.. 

Tanzer: 
- Hakikatten bahsediyorum. Bu 

rada hayatı özleyenlerin sayısı eBiden 
fazladır. Bunları kışkırlamaz rnıyız? 

- Sonra ne olacak? 
- Göze görünmeyen bir İn$1n, te~ 

pemizde dolaşan nöbetçiyi öldürecek 
ve bize bir ip sarkıtacak. Bu iple yu· 
karı ya çıkacağız. Fakat, benim gözle• 
rim görmediği için, senden yartlıın 
istiyorum! 

Akatlı mahkum, Tanzere söz verdi: 
- Dediklerine inanmıyorum.. fa • 

kat, böyle bir kurtuluş gününü gözle
rimle gön.'bilmek için, her türlü feda " 
kfırlığı yapınağa hazırım. Hatti icaP 
ederse elimi kana bile boyamaktan çe· 
kinmem. 

Bundan sonra Tanzer bu cesur fe-
laket arkadaşına yeğeninden bahsede· 
rek: 

- Ben de ondan yardım görece " 
ğim, dedi, bizi o kurtaracak. Hiç me· 
rak etme. Burada uzun müddet katını· 
yacağız. 

Akatlı ölüm mahkumu 
neş'e içinde çırpınıyordu. 

T anzerin yeğeni dayısına yer yü .. 
zünde olup biten işler hakkında da 
malumat vermişti. O sırada Suınef 

kralı, Akatlarla harp ilan etmifti. 
Tanzer arkadaşına Ur'da yapılan 

har phazırlıklarından da bahsetti: 
-Sumer ordusu bir kaç güne kadar 

Akat üzerine yürüyecek imif. Gudea 
ile Akat kralının arası açılmıf. 

Bu haber Akatlı mahkumuo canant 
sıktı: 

- O halde biz Ur'da sığinacak bir 
yer bulamayız. 

- Niçin~.. koskoca tehir bize daı 
mı gelecek) 

- Öyle değil. Sen Sumerlisin .. bel· 
ki bir çok kimselerden himaye görebi 

lirsin 1 Fakat, mademki Su merliler A· 
katlarla harbe hazırlanmış, benim gibi 
bir Akatlı ölüm mahkumunu kim ko· 
ruyabilir~ 

- Merak etme dedim ya. Yeriıniı 
de hazırlandı. Sumerin her k.öşe~inde 
beni öldii sanıyorlar. Beni de senin gi· 
bi. hiç kimse himaye edemez. Biz de 
ölmüş bir adamın tekrar hayata çıkına· 
sı uğursuzluk sayılır .. o adama kiınS~ 
selam \'ermez .. onunla alışveriş etıneı· 
ler.. (Arkası var) ..-

fttdibetçl 
i_ ezaneler 

Rugece nöbetçi olan eczaneler ,utab". 
dır: 

h tanbul dhetindekiler: 
Ak~r:ıyda : (Sarım), Beyo.zitte: (Ge -

mllı, Şehrenılnlndc : <Nazım), Fenerde· 
!Hus mett11 ı, Kuragumrükte: (l''U3t). 

S:ımntynda IErotılos), Şehz:ıdeb:ışındıı· . ) 
ıUnlversitel , Eyuptc : \Hikmet At.ııunaZ' 
Eınlnonündc · CBensasonl, Küçuıtpaz:ı.r· 
d :ı · fHikmet Cemttı, Alemdnrda: (EŞ· 
ref Nf>c;'ı> tl Bakırköyundr: lHUal) 

RP'""'u cihetinıtekiler: 
Io;tlklii.l r.nctdPslnde (GalatasaraY> -ve 

(Gnrlhl, Gnlatada . CHidnyetı, Kurtuıuş· 
tq : C Kurtulııo;\, Mnck'ı.da: (FcyzH. seY· 
cı~~.,.,,,d1 : fRiiiE'vm nn R~>repl . 

, .... r. .... il'i ve \~a1nrda: • 

i'r .. lriirl<ırrl<ı ti'\.,,pr KPnıınl, S:ırıverd". 
tliJıırtı. Büvii\;adrı.dn · rHalkl, Heybellde 
(f.lcılld . 

' 
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En hoş ve taze mcyv1larm Usareler inden lstıhsnl e<iilmiş tabii bir mey
Va tuzudur. Emsalsız bir fen knrikıısı olrtugundn tamamen taKlid edı1e
bUnıesı mUmknn dettıldır. Hnzimsiz.li~i, mide y lll"\al.ırını ekşıliklerini ve 
hıuannld in kı bazlnrı gıderir. Agtz kokusunu ı zn le eder. Umumi hayatın in 
hzanısızlıklnrını en (.'Jllin surette ıslah ve insa ııu huyat ve canlılık.bahşeder. 

INGILiZ KANZUK ECZANESI 
BEYOGLU - lST ANBUL 

SON POSTA 

lRA([))YO 
Bu gUnkü Program 

10 mart 937 çarşamba 
İSTANBUL 

ötıe neşrlyatı: 
12.30: Plakla Türk mus1klsJ. 12.50: Havadls. 

1

13,05: Muhtelif pl~k. neşrlyatı. 
Akşam neşriya&ı : 

18,30: PlAkln dans m uslkisi, 19,30: Tayyare 
cemlyeU namına konrerans Nuri Kızılkanat, 

20: Vedla Rıza ve arkadaşlan tarafından 

Türk musikisi ve halk şarkıları, 20,30 ömer 
Rıza tarafından arapça söylev, 20,45: Blmen 
ve arkadaşları tarafından Tı.ırk muslklsl ve 
halk şarkıları, saat ayarı, 21,15: Orkestra, 
22,15 Ajans ve borsa haberleri. 22,35 Pliikla 
sololar Opern ve operet parçaları. 

ı B~EŞ 
17,5: İtalyan mu,..n..,., .J: Harıt muziK, 

19,45: Şarkılar, 20,30: Haberler, 21,25: Plak 
neşrlyatı (hafif müzik), 21,45: Haberler. 

BUDAPEŞTE 

Sayfa 11 

1 Emlak ve Eytam Bankası Ilinlari 1 

Satılık Çiftlik 
Mevkii ve Nev'i Esas No. sı Depozito --

263 Küçük Çelanece ve Isparta Kule civarında otuz bir 
tapu senedile mutuamf olduğumuz Tahtakale 
çiftliği. 2100 n 

(Tapu senetlerinde yazılı hudutlar mucibince) 

Tafailib yukand~ yazılı çiftlik, pqin para ile ve kapalı zuf usulile art
tırmaya konulmuttur. Jbalesi 26 mart 937 tarihine tesadüf eden cuma aiJ. 
nü saat 1 O da tu bemizde yapılacaktır. 

İ&teklilerin tubemize müracaatla bir lira mukabilinde birer f&l'blame ala· 
rak tartnarnede yazılı hükümler daireainde teklif mektuplannı o gün saat 
1 O na kadar tu bemize vermeleri. 

Satılık Çiftlik 
Esu No. sı Mevkii ve Nev'i 

• 

16,45: Haberler, 17,30: Macar hııJk şarkılan, ----
Depozito 

18,20: Salon orkestrası, 19.30: Macar kral 222 Küçük Çekmecede içinde muhtelif binalan havi otuz 
operası. 20,30: Haberler, 2:?,25: Plfık neşriyatı, l 
23 : Hnberler, 2s,ıo: Plak neşriyatı, 24.5: atı tapu ve senedile mutasarrıf olduğumuz Alibey 

Çiftlig~ i 4140 ı:. Haberler. 

ı PRAO (Tapu senetlerinde yazılı hudutlar mucibince) 
17.50: PlCık neşrlyatı, 18,10: Almanyadan TaEsilatı yukarıda yazala çiftlik, pqin para ile ve kapalı zarf usulile art-

nakil, 18,55: Pl!ık neşrlyatı, 19.20: Halk or- lh 
kestrası. 20: Konser, 20,5: Fıarmonlk orkes- tırmaya konulmuttur. alesi 26 mart 1937 tarihine teadüf eden cume 
trası. 22,20: Fransız h aberleri. günü saat 10 da tubemizde yapılacaktır. 

v ARŞOY A Istekiiierin tu bemize münı.caatla t afsilat ve bir lira mukabilinde birer 
17,15: Karışık neşrlyat: (konser, şarkılar), t artname alarak tartnarnede yazılı hükümler dairesinde teklif mektuplan-

18,10: Haberler, 19,20 Plük neşriyatı, 19,55: nı o gün saat 10 na kadar fUbemize vermeleri. 469 
Muhtelif hnvala.r, 20,45: Haberler, 21: Chopin 
resltall. 21,30: Konservntuvar orkestrası ta· 
ra!ından Bach'ın Kantnbas'ı, 22,15: Orkes
trn, 22,30: Dans plô.kları. 

ı VİVANA 
17.5: Avusturyn muslklsl, Plftk neşrlyntı, 

20,30: E~lencell neşrlyat, 20,40: Askeri bando, 
22.10: Haberler, 22,20: Plfık neşrlyatı, 23,50: 
Haberler. 

l'arıııkl proııam 

ll 1\lar& 937 Per,:e mbe 
iSTANBUL 

Öt le n~rlyatı: 

,---------ı------------------~ Türk Hava Kurumu 

UYUK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

5. cl ketlde 11 1 Mart 1 1937 dedlr. 

Büyük ikramiye: 50 • 000 liradır ... 12,30: P lftkla T urk m usikisl, 12,50: Hava
dis, 13: Beyo~lu Halkevi gösterit kolu ta ra- 1 

....,. .. _________________ , __________ ,, fından bir tem:..il, 

Akşam neş.-lyatı : 
Ayrıca: 15.000, 12.COO, 10.003 Liralık ikramiyelerle (10.000 

ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır. \ 

~----ls_ıa_n_b_ul __ va_k_ıı_ıı_r __ Di_re_:c,_ta_· ._: n_j_ı_l_u_ı_ıı_·, ______ j 
Muhammen lık 

......_,Cinsi Mikdan bedeli teminat lh:-le günü 
11-kaleın bez 15300 9177 ~-lıra '1.1./:;i':J .. 1 
lt ~uınaı metre Lira 27,5- kuruş Pazartesi aaat 15de 

l Gureha hastanesine lüzumu olan yukanda dna, ve mittan yazılı bez 
--~ ~ kapalı zarf uaulile eksiltıneye konulmuttur . .Ihalesi yukanda ya
'- ~ Ye saatte Bat Müdüriyet binumda toplanan komisyonda yapılacak. 
~ ~~une ve f&rlnam~i her gün Levazım kaleminde görülebilir. lstekli
'-.ıa teklif mektuplarını u2~90ıı aayıh kanunun tariiab veçhile hazırlandak-

. lonra ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde ko-

~Yon Ba,bnJıiına vermeleri mecburidir. Posta ile gönderilecek mektup
_,ı-:ne ihale aaa.tindm bir aaat evvel gelmit bulunmalan pıtbr. Postada 
......_ gecikmeler bbul edilmez. ( 1187) 

Eksiitme ilanı 

Hava Kurumu 
Genel Merkezinden : 

ta~- Bir tayyare lıangan ile bir yatakhane binaamm Merzifon'da inta· 
J)alı zarf usulile eksiltıneye konulmuttur. · 

ct_ ~.:-- Bu ite ait proje, ketif ve f&rlnameler on lira mukabilinde Ankara. '\iri[ Hava Kurumu Genel Merkezinden ve lstanbulda Türk Hava Ku
u tubesinden alanacaktır. 

()~- ln,a edilecek hangar ve yatakhane binasanan ke,if bedelleri tutan 
·200) lira (32) kuruttur. 

~ !. - Eksiitme 20/Mart/1937 günü saat ll de Ankarada Kurum Ge
•VJerkezinde yapılacaktır. 

fa - ~siltı:neye gireb~lecekler: . . A • .. 

l~hh~e~larun dıplomalı mımar veya mühendas ,}ma:- v~ hilen mfUt mu
~· ıda olduğuna dair kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından alılllDif res
~ ~eaika gö.termeai ve 'imdiye kadar bir defada en az yüz bin lira kıy. 
~'nde bir bina inp.atı İfİni muvaffakiyelle batarmıt olduğunu veaaikle 

t etrnesi prtbr. 

k 6
- İstekJiler (8.190) lira muvakkat teminatlannı Kurum Genel Mer

~=-~~Zılesine yatırarak alacaklan makbuzu ve be~ inci maddede talep edilen 
~ kakı tekliflerini havi kapalı zarfla birlikte 20/Mart/1937 günü saat o-

cfitı adar Türk Hava Kurumu Genel Merkez Batkanlığına teslim etmeli-
tr. (1219) 

~-·---------------------------
.......__ İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
l6J~~abahçe Milskirat Fabrikamızda mevcut ( 600) adet boş bidon 
J.ttk/19~7 tarihine rastlıyan Salı günü saat 10 da pazariılda satılacaktır. 
~t ılerın bidonJarı görmek üzere hergün Paşabahçe F abrikamıza 
~~larJak için de tayin olunan gOn ve saatte % 7,5 glivenme para• 
ct~ıı.~ .. biıJikte Kabatatta İnhisarlar Levazım ve Mübayaat Şubesi Mü-
-~i Satı, Komisyonuna müraeaatlan. (1215) 

18.30: Pl&kla dana muslkls1, 19,30: Çocuk 
Eslrgeme Kur umu namına konferans: Dok
tor Şükrü Hazım , 20: Sadi ve arkadaşlan ta
rafından Türk musiklsi ve halk şarkılan, 

20.30: ömer Rıza taratından arapça söyle-r, 
20,40: Satiye ve artada~ları tarafından Türk 
muslktsı ve halk ~kılan, saat ayan, 21 ,15: 
Orkestra, 22,15: Ajan'l ve borsa haberleri, 
22 30: PIA.kla sololar ()pera ve operet parça-
ları . 

--·· ........ ···--························-......... .....-. 
, Dr. SUPBI ŞINSES ., 

1 ldrar yollari hastah k lan 
mUteheeetat 

Bevottlu YJJ.dız sıneması karşısı 
Leklergo Apt. muayene 4 den sonra 
Cumartesi fakiriere Paraaaz 
~---• Tel •3~24 ..,.. ___ • ________ , ____ _ 

Tl FO BIL 
Dr. IHSAN SAMI 

Tiro ve partttifo hastıılıklanna tu
tulnıamak için 8~ızdan alınan tito 
haplanctır. Hiç nthatsızlık vermez. 

Herkes alabilir. Kutru;u 55 Kr. 

--~----------------
İstanbul İkinci İfiis Memurluğun • 

dan: Müflis manifaturacı Vahram Ar· 
zuyana aid manifatura ve saire eşya 
alncaklılann verdikleri karar üzerine 
pazariakla satalacaktır. İsteyenleriu 20/ 
3/937 Cumartesi saat 10 da Yeniposta. 
hane arkasında Beyker Hamnda 34 No. 
da hazır bulurunalan ilin olunur. 

. : '(30MO) 

DIKKAT: 
Bilet alan herkes 7 1 Mart 1 937 günü alqa.mına 

biletini değittirmil bulunmahdu • 
Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı •akit olur." 

kadar 

Istauhul 
ğundan: 

Beşinci İcra Memurlu-

F atma, Hatice, V esime, Saniyenin luarnıflannda. olup Emniyet San 
dığına birinci derecede ipotekli bulunan ve puaya çevrilmaine karar ve
rilip tamamına (12165) lira kıymet takdir olunan Kabalafta eeki Ömer 
Avni efendi yeni HaceFatma hatun mahallesinde eski Gümüfluyu yeni 
lzzet pafa sokağmda eski 7, 9 yeni 28/1 No. lu ••i tarafı Ay Yıldız 
Osmanm çimento tirketi anası ve su hazinesi arkası Çetmi ıüzel Hü· 
seyin arsası ve sol tmfı Emin uhdesinde kalan arsa cepbeai İzzet pqa 
sokağile çevrilınittir. Evaa.fa: Zemin kat: bir koridor üzerinde dört oda, 
bir banyo, bir heli, bir mutfak. Birinci kat ll daire bir koridor üzerinde bq . 
oda bir banyo, bir heli bir hamam 2 inci kat: ll No. lu dairenin aynıdır. 
3 üncü kat: Bir koridor üzerinde üç oda, bir mutfak bir beli cephesi çimen· 
to tarubr. Bodrum kat: Bir sofa üzerinde iJci oda bir küçük mutfak iki kö

mürlük bu katın altmda gene bir bodrum vardır. Apartımanın deniz cep· 
lıeai boydan boya tarutır. Elektrik, pz, su vardır. Iki sed üzerinde bahçe 
vardır. Umum mesaha.sa 344,50 m2 dir. Bundan 109 m2 binadır. Yukarıda 
evsafı yazalı apartımant tapu kaydmda olduğu gibi açık arttırmaya vaz' • 
edilmittir. 

Arttırma p~~ndir. Arttnm•ya i§tir•k edecek müşterilerin 
kıymeti muhammenenin ~o 7,5 nisbetinde pey akçesi veya milli 
bir bank~mn teminat mektubunu harnil olmaları icap eder. 
Müterakim vergi, tanzifat, tenviriye ve vakıf borçlan borçluya aittir. 
Aıttırma şartnamesi l/4/937 tarihine müsa rlif Perşembe günü dairede 
mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttırması 19/4/937 
tarihine ınüsadif Pazartesi günü dairemizde s·aat 14 den 16 ya 
kadar icra edilecek birinci arttırmada bedel, kıymeti mu• 
hammenenin %75 ini bulduğu takdirde üstte bırakıhr. Aksi takdirde aon 
arttırmanın teahhüdü baki kalmak üzere arttırma on beş gün daha 
temdit edilerek 4 1 5 1 937 tarihine müsadif Salı günü saat 
14 ten 16 ya kadar dairede yapılacak ikinci arttırma neticesinde en çok 
arttıranın üstünde bırakılacakbr. 2004 numaralı İcra ve lflb kanunu
nun 126ıncı maddesine tevfikan hakları tapu sicillerile sabit olmıyan 
ipotekli alacaktarla diğer alakadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin 
bu haklannı ve huauaile faiz ve masarife dair olan iddialannı ilan 
tarihinden itibaren 20 gün zarfında evrak! müsbitelerile birlikte daire• 
mize bildirmeleri lazımdır. Aksi takoirdt· hakları tapu sicillerile sabit 
olmıyanlar aatq bedelinin paylatmuından hariç kalırlar. Müterakim vergi, 
tenviriye ve tanzifiyeden ibaret olan Belediye rusumu ve Vakıf icaresi 
bedeli mü:z.ayededen tenzil olunur. DeliAliye ve 20 senelik vakıf 
icaresi tavizi de diğer bilümum vergiler gibi borçluya aittir. Daha 
fazla ma .... mat almak isteyenlerin 1136/698 nurnarala dt:ı:yada mH cut 
evrak ve mahallen baciz ve ta}fdiri kı,met raporunu ı;orüp anlaya· 
caldan ilin olunur. (1320) 
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SATIŞ YERLERi 
ve 

acentalara 1 

Muhteşem tekli baricisi ve teknik 
tekamülitı itibarile göz kamaşb
ran bir cibaz. 

BÜTÜN DALGALARI 
Pek açık alan ve Radyo Elektrik'in 
bütün teknik tekemmülatinı haiz 
radyodur. Büyük kadranı vardır. 
Afrikanın Zapelli kaplaması çok 
güzel ve zariftir. 

Galata, Bankalar caddesinde RADYOFON Ma~azası. 
Pendik, :Elektrik Ma~azası, ŞEVKET KA~fBER. 
Bursa, NUREDDlN NEŞ'ET, Uzunçarşı No. 128. 
Izmir: A. FELDMANN, Peştemalcılar Çukur han. 
Zonguldak: Mobilya Evi ALl RIZA. 
Adana, Y. SAMl 0NL0ÇAÇl ve NUREDDİN ATAÇ. 
Ve Istanbul Sultanhamam Harndibey geçldl No. 64. 

INKiBAZ 
ve ondan mUtevellid bnş agnlannı de
feder. MlDE ve barsakları kolaylıkla 
boşaltır. Son derece tcksir edilmiş bir 
tuz olup MÜMASlL MÜSTAHZAHLAR· 
DAN DAHA ÇABUK, DAHA KO· 
LAY, ve DAHA KA'I' 't tesır eder ye· 
rneklerden sonra alınırsa HAZlMSIZ
Llöl, MIDE EKŞILİK ve YANMA • 
L ARINI giderir. Ml DE VE BARSAK
LARI ALIŞ'J IR M AZ. 

Ajtızdaki kokuyu ve tatsızlı~ defc· 
der. MAZON isim ve HOROS marka

. -sına dikkat. 
Knçuk şişesi çıkmıştır, fakat bUyük 

şi şesi ekonomiktir. 

--
ŞI SIN DA 

Salonunda 
.su aktam 

BÜRHAN Sesyılmaz konseri 

İnhisarlar Istanbul 
Başmüdürlüğünden: 

Çamaltı tuz:lasında sureti mahsusada tesis olunan ince tuz 
değirmeninde sıbhi ve fenni bir surette ibzar olunan ince sofra 
tuzları yanmşar ve birer kiloluk paketler ve mutbak tuzları da 
"50, şer kiloluk içi kağıd kaplı çuvallar içinde satışa çıkarıl
mı~tır. 

Sofra tuzları "64, ve "128, zer paketi havi sandıklara ko
narak ambalajlanmıştu. PakeUi sofra tuzlarının beher kilosu 
kabatat ambarında "9,50, ve mutbak tuzlarının heber kilosu 
"5,25, kuruş fiatla satılacaktır. 

Gerek mutbak ve gerek sofra tuzlan bir sandık veya bir 
çuvaldan daha az satılamaz. Sandık ve çuval bedelleri tuz fia
tına dahil olduğundan müşterilerden ayrıca sandık veya çuval 
bedeli aranmıyacakhr. 

Tuz sabcılarının İnhisarlar Istanbul Başmüdürlüğü merkezinde 
Kabataşambarına müracaat etmeleri ilan olunur. "1184, 

Maliye V ekiletinden: 
1/6/1937 Tarihinden itibaren tedavül mevkiinden kaldıralacağı evvelce 

ilin edilmit olan nikel 25 kurutluklarla bronz 10 kurUfluklann 1/ Kl
Dunuev•el/1937 tarihine kadar tedavtilmeYkiiacle kalmuuua takarrar 
etıait oldutu iJiD oluıuar. (443) (1 108) 

SON POSTA 

ŞA YANI HAYRET 

YENi PUDRA 

. .., . 
ıgnenın 

mikn~tıs 
üzerinde 
yapıştı ğı 

gibi 

CiL DDE V APIŞIR 
Pudranın icadındanberi en şa

yanı bayret pudradır. Cilde son 
derece tevafuku hasebile Alimierin 
"Lektro- Statique, tabir ettikleri 
bu pudra tıpkı bir iğnenin mikna
bs üzerinde yapışbğı gibi cildde 
tamamen ve bugüne kadar tanıdı
dığımız herhangi bir pudradan daha 
kuvvetli yapışır ve daha uzun za
man sabit kalır. Bu pudranın tene 
verdiği " fini mat , güzellik ne 
rüzgardan, ne yağmurdan, hatta sı 
cak bir salonda saatlerce dans ed il .. 
diği halde terden kat'iyen mütees
sir olmaz. Hiçbir vakit burunda ve 
yüzde parlaklık izle ri birakmaz. 
Hemen bugünden bu yeni Tokalon 
pudras.ı.nı tecrübe ediniz. Diğer 
pudralardan tamamen farklı ola
rak mükemmelen yapıştığını göre 
cek ve çok memnun kalacaksınız. 

Kayıp : - Adapazarı Emniyet bankasın
dan 21/9 930 tarihinde aldı~ıın on liralık 
muvakkat hisse makbuzunu kaybettim. Ye
nisini çıkartaca~ımdan eskisinin hukmu yok
tur. 

l\lara köyünden Yörük isınail 

Dr. HAFIZ CEMAl 
(Lokman Hekim ) 

Dahiliye mütebassısı: Pazardan manda 
hergün (2 ..-. 6) Divanyolu numara 104, ev te
lefonu 22398 - 21044 • .............................................................. 
Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragtp EMEÇ 

sAHlPLERI: A. Eıtrem UŞAKLIGİL 
s. Ragıp EMEÇ 

Mart 10 

Yalnız güzel diş değil, demir gibi 
sağlam diş yaratır. Bunun için 
daima Radyolin kullanmak ve 
günde iki defa dişierinizi onun-

la fırçalama k kafidir. 
DAiMA RADYOLIN 

----------------------------------------------------------------------------
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giirüleceklir 


