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Musulininin Afrika seyahatl nas11 karşiiandi? 

IT LYA, INGiLTERE VE FRANSA YA 
. MEYDAN OKUYORMUS 

• 
F'r nsızlar, Italganların, Mısır, Tunus 
tJe Cezagirde ihtirasları körüklemeğe 
müfemagil olduklarını söylüyorlar 

b Moskova, ı 1 - Tas Ajansı • leri bazı muayyen fedakarlık· 
ıldıriyor: ' lara mecbur eylemektir. Zira, 

h ~usolinmin Libyaya seya· • .şurasıru unutmamak lAzım ge 
zatını tahlil eden Pravda ga- ..ı lir ki gerek Almanya, gerek 
etesi ezcümle diyor ki: l İtalyanın istikraz ve krediye 

(l··Bu seyahat, siy~si tezahür- çok büyük ihtiyaçları vardır. 
as~· 'fe bu tezahür, İtalyanın Vaktiyle İtalyan iaşistlerinin 
t e-rı kuvvetini göstermek· Uln ettikleri otarşı planları, ha 
a-,.en başka ayrıca iki gaye ta· ' kikatte bugün suya düşmüş 
'Yıp e.hnektedir. Bir kere, İtal bulunmaktadır. Gerek Alman 
h an Imparatorluğu dahilinde ra, gerek İtalya halen yalnız 
d.~r Şey yolunda gittiğmi bil· iptidai madde değil, fakat ay-
l~r~cek, sonra da !<~ransa ve ' ni zamanda hububat ta ithal 
A.t~tereye Faşist İtalyanın etmek mecburiyetindedir. 
lıb ika ve Akdenizdek~ meta. Musolininin vaziyeti sarsılımş 
!( atını hatırlatacaktır. Esasen Diğer taraftan, Hitlerciletin 
q~n~.~i~nonun raporu üzeri tertip edip Macarİstanda son 
ald • uyük Faşist kons~yinin günlerde meydana çıkarılan 
tı.ınıgı karar suretleri, ıtalya ve doğrudan doğruya İtalyan 
da ' Akde-nizin Şark havzasın tnenfaatleri aleyhine kurul . 
8 Olduğu kadar Garp havzc ~~i:ii.IiNi 
,.,.ında da bir hegemonya kur muş olan hükümet darbesi te 
·••ayı şebbüsü, Musolininin vaziye· 
a~ gaye edinmiş oldueum.. tini sarsın.I§tır. Gerek bu te· 
.. li{Ça göstennektedir. 
«<tn §ebbüs, gerek son Almanya -

nsa ve İnı,riltcrc üzerindt Avusturya konuıımaları şunu 
B tesir gösteriyor ki, harici siyaseti 

~ar Uyük F:ı~ist konseyinin gittikçe daha ziyade kuvvetle 
ll-ıat~rları. ile Musolininın, şi- Mı••r - Trabla• lıadudaada ltalyanlar tarabDdaa yapılaıı tel örtüler Berlin~ bağlanmakta olan İtal 
baı/ Airıkaya yaptığı bu tezahür seya- üzerinde tesiricra etmek ve müzakere~ yan faşizmine, ıtalyan ·Alman dostlu· 
~kt a~rı~ başka bir gaye d~ha güt- ler açılmasını mümkün kılacak bir va. !u pek pahalıya mal olmakr'adır. 

edır kı, bu da Fransa ve Ingiltere ziyet hazırlamak üzere bu memleket· (Devamı 5 linoi sayfada) 

Kendisini Dreyfüse 
benzeten katil suçlusu 

~tddei~mumi beraet istemişti, aleyhi?de delil yoktu, 
at bırdenbire meydana çıkan bir şahit suçluyu itham 
. . ederek davanın mecrasını değiştirdi 

tilafSılıvrikapı dışarısında bir tarla ih· suçlu bahçıvan Ali Rızanın duru,ma
t,s •rdan dolayı, bahçıvan Perikiiyi sı, ağır cezada son safhasına yaklaş· 
~arak kurşunla öldürmekten (Devamı 3 üncü aayfacla) 

)) ostadan 2000 lira çalın dı' 
~il(le 2000 lira bulunan paket Istanbul postaanesi ile 

ızıltoprak postaanesi arasında kayboldu, posta 
nakliye memuru zannalbnda 

la Paket postahanesinin dahalinden bir görünfit 
l-k P tanbul Paket postanesi ile Kızıltop- tatradan gelen ve Kızıltoprak poatahane· 
'- 1) ~•tanesi arasında 2000 liralık bir pos- sine ırönderilecek olan kıymetli paketlerle 

' eti lcaybolmu,ıur. Paket postanesi (Devamı 3 üncü aayfada) 

Sahte adli t1p 
raporunu 

kim haztrladt? 
---

Müessese Başkatibi suçlu 
olmadığını söylüyor 

Adli Tıp işleri umum müdürlüğü baş 
katibi Raü, müddeiumumilikçe sorgu. 
ya çekilmiştir. Müddeiumumilik Raifi 
sorguya ~oktilden sonra, Adli tıp heye· 
tinden bazılarının tla şahit sıfatıyle ma 
lfunatına müracaat etmiştir. 
Diğer taraftan, hakkında sahte rapor 

verildiği tahkikat mevzuu olan Beyoğ 
lu belediyesi sabık tahsildarlarından 
Naclinin de müddeiumumilikçe ifadesi 
alınması muhtemeldir. 

· (Devamı 3 üncü sayfadai 
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Atatürk Ankarada 1 

Cumhur Reisi Atatürküo Ankaraya avdetleri hükumet merkezinele btlyük bir 
•evinç uyandımııttır. Büyük Önder, Ankara istasyonunda, Meclis Reisi Abdülhalik 
Renda, Genel Kurmay Baakanı Mareıal Fevzi Çakmak Vekiller, meb'ualar ve ka· 
labalık bir halk kitlesi tarafından kartılanmıtlardır. 

Atatürk dün Ankarada tehir içinde bir gezinti yapmışlardır. 
Yukandaki reaim Atatürkü Ankarada huııusi trenlerinden inerlerken eöater.iyor. 

Suriyedeki düşmanlarımızın yeni yaveleri 

F aysalın projesini 
tahakkuk ettirecekmişiz! 

Dahiliye Vekilimiz Cenup vilayetlerine Hatay 
işlerinin Cenevredeki müzakerelt:rle hemahenk 

olarak yürümesi için gitmiş! 
Şam, 8 Mart - (Hususi muhabiri - den Türkler aleyhinde ateş püskürmek 

miz yazıyor) - Emir Şekip Aslanın tedir. 
bir Mısır gazetesinde neşredilmiş olan «Artık anlaşL1<lı, di~·or; İskenderun 
yeni bir makalesi bura gazeteleri ta· ilk merhaledir. Bu ilk merhale, ayni 
rafından iktihas edilerek neşrolunmuş zamanda Halebi muhasara altına ala 
tur. Bu makalede Emir Şekip yeni· (Devamı 3 üncü sayfada) 

Çekirdeksiz üzüm kongresi 
'' Tü r k m i I I et i h er 
zamandan kuvvetlidir, 

Dün İktısat Vekili tarafından verilen ziyafette V ekiller 
ve ihracatçılar nutuklar söylediler 

Kongrenin ilk toplantısında lktısat VekUi nutkunu sayierken 
Ankara, 1 ı (Hususi) - cÇekirdekl'fında .. , bugün Anch . .ı klübü büyük 

siz üzüm• kongresi azaları şerefine, salonun '· ~ k•ı;ilik bir öğle yemeii 
Ekonomi Bakanı Bay Cel&l Bayar tara (l.J, .ıncü sayfada) 



2 Sar~a ,SON POSTA 

------, R · z· ·· esım ı e rgun Terakkinin doğurduğu gayri memnun/ar •. 

Yeniden Öğrenmige 
Mecbur olduğumuz 
Bir mesele: Alevilik ... 

Yazan: Muhittin Birgen 

rtık öğrenmemiz lazımdır kı 

cAlevilik meselesi bizim şimdi
ye kadar bildiğimiz gibi değildlı:.» Tür
kün milli şuurunda bu bak~mdan dıı 
bir inkıHip yapmaya mühtacız; çünkü, 
Alevilik hakkında saltanat devirleri 
münevverlerinin bildikleri ve etrafa 
öğrettikleri şeyler kfunilen yanlıştır. 
Bunlan Cumhuriyet ve halk münev
verleri baştaiı başa değiştirrneğe mec
burdurlar. 

, Istanbul ~hrinde Boğaziçi vapur
brı işlemiye başlayınca sanda1cı1ar 
feryat etmişlerdi, tramvay çıkınca 
arabaeılar, otobüs ve taksi gelince 
tra.mvaycılar şikAyete koyuldular. 

YaTm orta asnn sonuncu hatırala- Medeni dünya yeni bir vasıta icat 
rından bi-ri olan sırt hamallığı kal - edince işleri ellerinden gidenler 
kıp ta yerine el arabası ve motörlü mutlaka sızlanırlar, fakat ne yapa -

* vasıtalar kaim olunca bütün hamal- lım ki sızıanmanın önünü almak için 
Türklüğün yav~ yavaş uyanan şuu- ların feryada başladıklarını görece - terakki hamlelerine set çekmek 

ru ile kendi kendine sönüp gitmekte ğiz. mümkün değildir. Medeniyet icabı -

~~~halde~~ızl~~rn~dan~.7=====~~~==============~~======~d~ı~~~k~a=t~~=a=a~~~~~======~ riyede yeniden uyandinlmasına çalışı- r ö - ' 
isminden de anlaşılacağı veçhile, A· ~ ! - .. _ lan •Alevilik• nedir? ' ; z A s 1 •• A J 

levilik, Ali taraftarlığı demektir. Alı , W _ 

taraftarlığı ise aYlli zamanda hem eli- v 1 ~~ 
ni, mezhebi; hem de siyasi mahiyeti .ı a nız ş&.<tlman 
haiz bir taraftarlık demektır. Şu halde Adamlar için 
Aleviliği anlamak için İslamiyetın ilk A,.ılan dükkan 
günlerine kadar gitmek ve o devrin si· v 
yast hareketlerini gözden geçirmek la· 
~ım<hr. 

Her inkılap hareketi gibi, islam hare 
keti de, zuhurunun ertesi günü birta
kım ihtilaflar& vesile vermiş, islAm ca
miası içinde, o günün siyasi menfaat
lerine göre, muhtelif fırkalar zuhur et
miştir. Bunlardan biri de, malum ol
duğu üzere, Ali taraftarlığı idı ki Ali 
lle Muaviye arasındaki Sıffin muhare-

BiR FlKRA 
Otomobildekiler 

Mi.ıSBhipzade Celal bir tanıdığile 
Şehir ~·atros~da ko.nuşurl>.cn: 

- Otomobili olan, otoınobi1e bi -
nen insanlarm hepsi şayanı hürmet 
insanlardır. demi§ti. Ött>ki itiraz et
mişti: 

- Ne nıünasebet! 

- Münasebetini bilmem, fakat 
bu böyledir. 

besi ile ilk mühim tezalıürünü yapmış- Biraz sonra birlikte tiyatrodan 
tır. Bu, Klıfe ile Şam, daha doğrusu ~ıktılar. Kttrşrya geç~~kft>rdi: jkl 
Kiıfe ile Mekke ve nihayet Irak ile Hi- otomobil önlcrindetı süzüliiyordu: 
caz arasmda bir mücadele idi. Bun::ı ller ikisi birden durdular, otomo-
bugünkü cemiyet ilmi göziı.: bakacak biller geçti; nıusahip:.uıd~ yanındn-
olursak, dava, Iraktaki ticaret burju- Şişmanlar ekseriya hazır elbise, ha- kinin yüLiinc baktı: 

105 yaşında 
Saatlarca 
Ognıyan dansöz 

vası ile Mekke ve Şamdaki Arap aŞiret zır gömlek, hazır çamaşır bulamazlar. - Ben sana öylemedim mi dos· 
feodalitesi arasmda bir hakimiyet mü- Zira kendi enieri boyları ile mütenasip tum, dedi, otomobili olan.; otomobi-
cadelesinden ibarettir. Bu bakımdan olmadığı için, normal insanlara mah- ı le binen insanlur hep şnyanı hiir • Ingilizce Daily Herald gazet~i f-
Alevilik daha demokratik bir sistem- h lb' l d . 'f d d 1 met in~nlardır. Bak u otonıobilde t ) d V ) t . L- •• d 10- ·L 
dir. Beni Ümmiyyenm· kurdug·u 15• ı:...n sus azır e ıs. e. er en 1sh a e e em. ez-~ 1 • kn a ya a e e n .. oyun e a y~ını 1._. 

ıcu 1 B N k h ..... N'n.eMn rsı mda na ıl elpen e ı ·-. . . . . 
devleti ise tam manasile otoriter ye e:: unun ı~n evyor şe. rınde divan durup, geçmelerim beldedik ~~l .. ettıgı ~alde hala 30 yaşında gıbı 
mutlakıyetçi bir devlet meChumu üze- munhasıran şışmanlara hazır gıyecek ıf--- - * gorunen bır kadından bahsederek ~u 
rine kurulmuştur. İslamın zuhuru dP.. satacak bir dükkfm açılmıştır. Dükkfma Çeşme g.:bi haberleri vermektedir: 
zaten ayni şekilde vukua gelmiş değil bütün şişmanlar hücum ettikleri için / çin den .~U ccBu kadının çehresinde en ufak 
miydi? Muaviyenin Sıffin ınuharebe~i-. mal sahibi bu orijinal buluşundan fev- }, bir buruşukluk, hacaklarında ya~lan-
ni nasıl Machiavel'ce bir hile ile kazan- kalade memnunmuş. A 'lan ağaçlar mış .kadınlarda görülen porsukluk gö-
mış olduğu hatırlardadır. p . · l i k 1 d Madagaskara gitmiş olan lngi- ze çarpmaz. Gayet çeviktir. Köyun·· 

Irak ile İran, halk kitleler! ile bu.·1- QllS e ranıvay a ma l 1 
iz seyyahların- sahnesinde saatlerce dan• eder. Kendi-

lara ·kılavuzluk eden Irak ve İran ti- Paris belediyesi şehirdeki son tram- d T 
an om Londra- si eski zamaniann danslarını bilen ve 

caret burjuvazisi elele vererek, islam vay hatlarını da söktürmüş ve onların d 
h ya av et ettikten onları yeni musiki tempolarına uydu-çerçevesi içinde, Arap fıkiıniyetine ve yerine orada ~a otobüs işletrneğe baş-

b~lh~s~a Kur.eyş feodalitesinin mutlak lamıştır. Tramvay Pariste eski ve an- sonra şu garip ran yegane dansözdür. 
h.akımı. yetlerıne_karşı durdular Gökle tı'ka bir nakil vasıtasa olarak telakki e- ma urnatı vermiş- Bu kadınla görüşen Oaily Herald 

t 1 ı tir : rın ımpara or ugu narnma hüküm sür- d'l k d" gazetesinin muhabiri onun sebze ve 
ek iste B • Ü ı me te ır. a.1 d 

m . yen em mmiyyeye karşı, · ·- --- - " a agas " kuru yemişten başka bir şey yemedi-
burJuvanın, halkın hakim"yctı narnma Al~vilik1e mücadele eden bütün Os- karda memba is-
h ih T .. k"' ğini, daima dans ettiğini ve 2:) sene-

areket eden Irak, Alinin arkasına s:- mnnlı tar· i, ayni zamanda ur u e- mini verdikleri bir 
ğın~r:ık ilk hareketi yapt•ktan sonra zen bir tarih hareketinden başka bir ağaç vardır, bu a- denberi ağzına et koymadığını söyle-
maglup olmu d b da .. · ı· şey deg"ildir. Bununla beraber, tiirlü ~ mekted.ir. ŞSa a un n umitsız ı- gacın gövdesi ya-
ğe düşmeksizin mücadelede devam et· türlü şekiliere giren Alevfk, tier ııcye rılınca içinden le· Kendine ~Öre Musolini 
miştir. İşte, Alevilik böyle bir siyase- rağmen, ölmiyen Türklükıe _birlik~ , b" 
Hn doğurdulit, ve uzun bir tarih dev- Osmanlı tarihi içınde ve devşırmenın. zız ır su ~~ıyor.. Musolini, United Pre3 muhabirine 

~- d tt B b I b eye ihtimal ver-rinde türlü türlü şekillerı e tezahürle- zulmü altında yaşamaktn eva~ ':, . ı. . en oy e • 1~ ş . kendi hakkında beyanatta bulunmuş 
rini gördüğü harekettir. Osman oğulları kendilerini Sunnılık ı medım, fakat hadıseyı gözle.~mle gö- ve şu sözleri söylemiştir: 

O t_arihlerde Türkler de kitle kitle;> y~liyle müdafaa ettil~r v: ~erek dev- rünce, ~oğr~su ~şırdım ... Gov~eye ~- <(Şarabı yalnız resmi ziyafetlerde 
ve aşıret cemiyetleri halind~ Jra1·a şırmeye, gerek Rum~lı hır.stıyan prens çı lan bır delıkten, buz gıbı soguk bır . . M b 1 "kt d Y • • 

'" • 'J 1 d 1 d ı Alev· k . d . k ıçerım. e zu mı ar a emış yenm. 
Anadoluya doğru, yeni bir dalga halin erinin var ım arına nyanaı a < ı- su a ıyor, içtim. Sizi ternın e erım i y kl . d 1 . d k ll 
d ·ı ı· . T" k"" h f t bu'dukca kest· b d" 1 . eme erm sa e erın en u anınm. e ı er ıyorlnrdı. Bu aŞiretledn demo:t yı v: ur u er ırsa ı . -: u kadar leziz bir su ·a unyanın uç y .. . k d k k 
ratık ruhları da henüz bozu:mamıştı. ler. Işte, Sünni ilc Alevi ara:.ın~a~! bir yerinde rastgelmemiştim. azın yuzmeyı, ı~ın a ~!a spo~
tlerlerken hep Alevilik h · · d b münaferetin hikayesi bizzat bu tdrıhın - · • ~~ • · · · • ~.- . · · · · · -~ -- ları yapmayı aevenm. Hergun ata bı-
lundular ve bu aradaı -~~ ud~çı? ek u kendisınden ibarettir. nilik davası ehemmiyetinı kaybetmış. nerim, bısikletten tayyareye kadar bü-

1 am mını en b" ı Tü k ·ı Bizan~ İran ile .. k 1 1 1 tıt di hayat anlayışiarına uydurmak ıçin Bugün Osmanlılık yıkılmı~tl'·. Bu - '.r zamana~ r 1 e -ı , tun ma ine i sporara ü ,..etim vardır. 
birtakım tefsirler yaptılar. Bu surelle gün hfıkim olan Türktür; şu halde Sün Bıza~s (y~nı O~manlı) çarp~.rlarken l Günde yedi, sekiz saat uyurum. Bir 
Alevilik, zamanına, yerine, siyasi v~ nilikle Alevilik arasındaki tTlÜcadele de en şıddetı.~ şe~~~- alın~~ ol:ın bu da~a, gün içinde ne gibi vak'alarla karAıla-
. · • .. · • b't · ı· F k t d C::" ·•;ı.. ·ı AI uvanan Turklugun musterek şuuru ıle T ıçtımaı şartlara gore1 ıslam akidelcrı- ı mış ır. a a ' sa e .... unnı · ı e e · . . . : - . . jşırsam karşılaşayım, uykum bozulmaz. 
ne verilmiş birtakım tefsir .. erle, tiirlıi vnik arasındaki mücadele bitm ~ de. mahıyetmı çoktan be~ı degıştı:z:ıyordu. Siyasi ve tarihi kitaplar okurum Caz-
türlü şek'll · d·· B'"C d k ... ·ı- ğil, belki de, Tü .. k bakım!nctan Alevı· 1 Fransızlar, bunu Surıyede yenıden u-ı b . · 
kitleler· ~a;re g~ .. :: ud un kemol ·~ ı' jliğin Osmanlının dilile anlatıh;n;; ola:-ı yandırmak istediler. Fakat, biz Türk-ı andı severım. Yazvı kıştan fazla o
kilatla ~a an, .. u uln k'"e~ko rrat! < ecr AJevtlikten büsbütün başk·ı birs~v oİ- ler, artık o eski Osmanlılar değiliz! kurum. Bir mevsimde okuduğum ki-

r ve ezcum e uçu s::ın at mu · F ı k · t d.kl · t J 60 d U · · · 
bitleri içinde tamamen hak~m olan ruh du~u görüJmeğe başlamıştır. Bu Rün f' rans~z arın •. uyandırma. . ıs..,.: ı erı ap arın m

1 
ecmd uuk ı1r. zvıyetımı 

budur B h . . görüyoruz ki Türklerin en kovu Siin- ılneyı ezecc~ız! 1\fulııttın uırgen tarassut atın a, ontro tahtında bu-

Mart 

Sözün ıs ası 

Acaba mı? 

- Hastayım, Talü! 
. - Nen var, Derdmend? Hakikat~ 
bir müddettir ı engin bozuk, neşen ıcıtt 
nazan dikkati cclbedecek kadar dur' 
gunluğun var. Halbuki ben seni şeJI, 
şatır, manen ve maddeten sıhhatli bi ' 
lirim. 

- Bilmem.. Her halde iyi değilidJo 
Beynimin içinde bir uğultu, göğsüJl'ld' 
bir sı·kıntı, bir tıkanıklık var. Rahai 
nefes alamıyorum. 

- İhtiyarlıyoruz. Derdmend! 
de, ben de.. Mekanizma pas tu 
vazifesini iyice Ha edemiyor. YakılldJ 
büsbütün pes diyecek. 

- Orası öyle. Lakin bence bu mhi" 
tat ikimizde de çok erken başladı .. 

- Feleğin çok kalırını çektik te, 
dan. Hayata bizim gibi mütemadiyeıı' 
göğüs gerenler kolay ve çabuk yıpra 
nır. 

- Benimkisi sade o değil. Benilll 
hastalığımda mutlaka başka arniller 41 
var. 

-Mesela?. 
- Mesela: Havadan zehi~leniyoruı* 
-Ne münasebet? 

- Evet, azizim. Her nef~sle birliktf 
bir sürü acayip şeyler yutuyo~ 
Bunlar beni zehirliyor. .& --tl 

- Derdmend! Kendine gel. ıns-"! 
dediğın böyle sapıtır .. Srınra seni ddl 
ru Mazhar Uzmana gör deriri er. 

- Nereye gönderirl~rse göndersiıt • 
ler. Umurumda değili Ben ne dediii 1 

mi biliyorum. İçimdE> bu vehim ne 
mandır mevcut, fakht kimseye söy~1!l 
miyorum. Şimdi sana izah edeceği.... 
ve sen bana hak vereceks:.n. 

- Buyur, dinı:yorum. 

-Şu yuttuğumuz havadı neler vatf 
Önce sen bana bunu izah et. 

- Mekteptc edindiğim mal~ 
zaman hafJ7.amdan kaydırdı. Düşü.ıı ~ 
aradan otıLz küsur yıl ~eçti. 

4 - Zat~n ben de sana otuz yıl ÖJl 
ceki ma~umatı sonnuyorum. 

- Y~? 

- Bugünkü havada neler var? on• 
söyle. 

- Bilmiyorum. .. " 
- Bilmiyor musun'? Sana ben so1 

liyeyun o halde. Şu makineye bir b~ 
Nedir bu? 
~Radyo. 

- Tamam! İşte havayı ifsat eden bul 
-Ne gibi? .. 
- Ne gibi olacak? Gün yirmi do1 

saat, dünyanın her bucağından yapıl 
makta olan telsiz neşriyatının kısa, 0~ 
ta ve uzun dalgaları havaya yayılı~ 
işba haline getiriyor .. Ve biz bun 
yutuyoruz1 

- Derdmen, seni bağlarım! 
41 

- Dinle! Bu neşriyatın arasında P' 
lavrası var, komünist, fasist. hP 
cephe, demokrat, liberal,· protes~ 
dinsizlik propagandaları var .. ~ 
var .. Yüksek müzik, pestekerani ~ 
zik, manalı manasız şiirler, hitaoe-: 
var .. Her nefeste, bunlardan bir kı~ 
benim içi me neden dolınasın? ~ ' 
Söyle?. Düşünürsen sen de vehıne dil" 
mez misin?. cl:Iayır• de, bakayım?. 

Bizim Derdmen:n bu iddiası beııl, 
epey düşündürdü .. 

Ne dersiniz?. Acaba mı?. 

Ez-~~ 
- ......... _ ......................... -~ 

Sen nehrinden neler . u ru , aynı zamanda tarıh ' • n · T- kı~x.·· b k h'm hiidl ] d 1 
içinde Türkün 15· la"mlıg·ı nirım t nileri bile Alevilikten bir parça birsev .. aT~ık. ur oı,.un u ço_ mtau 

1
t k tsei· un uru an ve mutlak bir ıttırad ile ha-. _ a .... a arıı- . . ·"" !'ını ur okuyu .. nlarına lyıce nı ma ç u k . .. . çzkarıfıyor 

dır kı Turk bununla, BizansJaşan, mut muhafa~ etmıştır. • Son p 0 .,ta sayf:ılarınrla nesredilmek üzere 1 r: et. eden bır motor haline getirmi- .ı 
lakıyetçi, Romacı Osman oğu~larına is- Türkün uyandıkça Alevıl:k ve Sün- ayrıca makaleler ft1 r.ırlamaktayım. •şımdır.» Sen nehrini temizlemek için ÜÇ .... 

yana ve ~ücadeleye kadar giltı .• \levi ;=~~;::::::::::;:::::;:::::;::::.::::::;:::::;:;::::;;::;5:=:=:::::;::::.:;:::;::::=:=::::;:::::;::::;:~:======~=======::=::::::;;:::;:::;:::;:::=:~ evvel bir komisyon teşkil ~ilı:ıı~ 
Şah İsmaıl, elbette Sünni Yavuzdan r . . . R ı· 1 Bu komisyonun neşrettiği bir ılle t' 
daha Türk ve Türkçü idi. Yavuz farisi I ST ER I NA N J ST E NA NMA! ğe göre bir sene zarfında nehirdeıı 
divan yazarken Ha~i ismile divar. vü- aşağıdaki çeşit naaşlar çıkarılınıttır. Jl 
cude getiren Şah Isınail Türk dil!ni:ı Dün bir musevi dostumuz şöyle söyledi: ka bır şey çarptı: 122 6')')"" k k 715 keD"" insan, -~ öpe , . .tf 
şairi oldu. Demirlenk'in Beyazıdı pe- _ .MemJekelte ne zaman bir dil meselesi çıksa ilk işi- İstanbulda dükkan sahibi ne kadar potin boyacısı varsa 885 f 3 .. 0 k 90 .. rctfl• 
risan etmek için davandığ! kuvvetler bun!ardan vi.izde sekseni arapça ile kürtçenin karıştırıl - are, • :ı tavu ' guv; .; .... 

niz yahudilerin ispanyolca ve fransızca komışma'arından " ördek, 255 muhtelif kuş, 13.J ta 
Alevi Türklerdi; buna mukabil Bcya. masından doğmuş, işitene sıkıntı veren garip bir dil ko -
zıdın ordusu devşirme ile hıristiyan şıkayet etmek o!ur. Haksız değılsiniz, ve bu şikfıyetlerin nuşıırlar. Sorulduğu zaman da Türk olduklarını söyler _ 140Gdomuz yavrusu, 2.) ko~un~ 

11
_,r 

Sırplara i~tinat ediyordu. '1'ı' rk olan k ıs faydası da görülmüyor, değil. Yalnız benim gözüme baş- ler. Bu n lan nc~en gönnüyorsunuz? eçen seneye nazaran 1056 y 1 tl 
mı da daha muhar<'benin ilk c;afhac;ın- J J İ f lannın miktarı çok daha a;ınış. D"'' 
d1 De>ııir1e.,l<'in kumanda-ındaki Türk ST E R NA N S T ER N ANMA J insan cesetlerinde 200 tane fark 

ki' .... ne i Chak etm'şlerdL loııı..-----------------------------------------------J mı ş. 
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SON PO ST!l 

Amerikada 100 bine yakın! 
işçi grev ilin etti 

İspanyada dört 
İtalyan Fırkası 

çarpışıyor 

Şikagoda nakliyat durdu, pamuk endüstrisi 
fena bir vazigete düştü 

Nevyork 11 (A.A) - Endüstri 
~~takalarında grev hareketi gittikçe 
f ~ ~ ziyade yayılmaktadır. Chrysler 
f~ tıkalarındaki i5 bin işçiden başka, 
d ıreatone fabrikalanndaki 1 O bin işçi 

panmıştır. 

İllinois, Wisconsin, Indiana ve 
Michigan eyaJetlerinde 40 bin işçi ka
dının grev ilan edeceklerini bildirmesi 
yüzünden pamuk endüstrisi fena bir 

Madrid 11 (AA.) - Milli müdafaa 
meclisi, dün saat 12 de asilerin Guadalaja
ra cephesinde tazyiklerine devam etmi~ ol· 
duklarını, ancak milisierin asileri tevkif e
derek mukabil taarruza geçmiş bulunduk· 
larını tebliğ etmiştir. 

Madrid ll (AA.) - Re!lmi rnahafil
de beyan olunduğuna göre, bugün İspan· 
yada dört ltalyan fırkası askeri hareketlt:r· 
de bulunmaktadır. İkisi Guadaljara cephe
sinde olmak üzere muhtelif mıntakahıra 
taksim edilmişlerdir. e ır ev ilan etmiştir. 

1 
Şikagoda 430 kondüktör yeraltı 

~tarnvaylarını işgal etmi~ ve her türlü 
rtı Ya nakliyeti durmuştur. Bu şehrin 
1' ~~allelerin.de eşya nakliyatı yeraltı 
t 

0 
.•le Yapılmakta olduğundan, grevin 

Dsırj nıühim surette hissedilecektir. 
la etroite'de müstahdemlerin grevi do· 

Yeniden S~alyan askerleri çı.kanlmı' 
Algesiras ll (AA.) - Dün akşam 

herbody fabrikalarında yeniden grev Cadix' den buraya gelen bir İngilizin söy· 

vaziyete girmiştir. 
General Motors, Chevrolett ve Fis-

çıkması pek muhtemel bulunmaktadır. ledi.kler~ne bakı~ırsa, bayrağı olmıyan ~e 
D t 't 'd Ch · 1 f b "k 1 d' ~smı yaglı boya ıle kapatılmı~ olmasına rag· e roı e e rıs er a rı a arı ı· 1 ı Id • .. men ta yan o ugu anlaşılan uç vapur ge· 

rektörlüğü, Lokavt yapmış ve fabrika- çen hafta sonunda Cadi:ıı:' e İtalyan kıtaatı 
ları işgal eylemiş bulunan işçiler ile çıkarmı~tır. 

Yısile büyük mağazalardan biri ka· 
sendika şefi John Lewis aleyhine dava 
açmıştır. 

Garp misakı 

~ .. ._ ________________ _ 

'Ve A lmango 
~ibbentrop İtalyanın da 
lllisaka id hal edilm esini 

f Zonguldak 
Denıirgolu 
Büyük tünel dün biiyük 

merasimle açıldı 

Zongudak ll (AA.) - Zongudak 
c.13erlin, 11 (A.A.) ,.!_ Siyasi mahafil, demiryolunun Zonguldaktaki büyük tüneli 
Y() bugün büyük merasimle açılmış ve candan 
ın n :Ribbentrop'un ingilterenin garp tezahürat yapılmıştır. önlerinde halkevi 
~ ısakına ait muhtırasına Almanyanın handosunun çaldığı milli marşlada ve elle· 
~~iş olması muhtemel cevabınj ha • rinde bir dağı daha deldik vecizesile çok 
ın~f~lınachğını beyan etmekte ve maa· kalabalık işçi kitlesi sevinç heyecanları' i· 
··ıq ıh çinde Parti ve hükumeti ziyaret ederek A· 
kı Almanyanın bu cevabı pek ya. tatürk' e parti ve Cumhuriyet Hükumetine 
d'nda göndereceğini ilave eylemektc • minnet ve şükranlarını sunmuşlardır. Bu 

isteyecekmiş 

r. münasebeıle Halkevinde bir süvare verile· 
J\·Öğrenildiğinc göre, Von Ribbentrop, cektir. 
kı:anyanın akdı muhtemel garp misa 
<1 a İtalyayı da ithal etmek arzusun· 
;. ~ulunduğunu ingiltereye bildire • 

11.tır. 

yeni bir lo ka mo yapılamadı 
ltı La Correspondance Allemanda, 2 
l}ı~rt 1936 senesindenberi, bir yıl geç· 
l}ıı~ olduğu halde yeni bir Lokarno 
lll \ıahedesinin vücuda getirilememiş ol 
~.a~ının siyasi Alman mahafilinde te· 

sur 
dı uyandırmış olduğunu yazmakta· 

t. 

l<ont Cianonun 
Belgrad seyahatı 
~<>ma 11 - Havas ajansı bildiriyor: 

~~~tıt ug~slavya orta elçisi B. Y ova n Duçiç 
\o~rrıı· ~ıano şerefine bir akşam ziyafeti 
~lıı,0}~tı~. Diplomatik mahfeller bunda, B. 
&. St ını tarafından Milano nutkunda ve 
~tr ,. 0 Y.adinoviç tarafından Belgradda ha
lırıdlk'ıılen İtalya . Yugoslavya münaseba
ttirrıı k devamlı salahın yeni bir nişanesini 

B e tedirler. 
~tlıcr a~ı Şayialara göre, Ko nt Cia no' nun 
~~ da h bu ayın sonunda yapacağı seya

B~ enüz tesbit edilmemiştir. 
lııtk .~r <1Centlmens Agreementı> akdedil
l'itiarU~ere ve hatta akdedilmi~ olduğu ta· 

ı ıae hakikate uygun değildir. 

Uskudar hapishanesinde 
~ .. yangm ve kavga 

~td kudar hapishanesinde mahkum • 
~1 jn E.lazizli Yusuf ile Malatyalı Bat
dtttı~l'llir}j Karabıyık ismindeki adamı 
~titı~ çividen bir şişle muhtelif yer -
t ~n Yaralamışlardır. 

dqtı vb~~lki gece hapishanenin bacasın
fqjYe ~ de yangın çıkmış, yetişen it -

r"~~~ı~~a~ . ~ö.n.d.ü.r~~~~.ş~~r; ... _ 

~ 
Resmi Devairin ı 
nazarı dikkatine 

İngilterenin 
yeni gemileri 

Londra, 11 - Samuel Hoare. Ava m 
Karnarasma deniz bvtçesinı verirken 
ezcümle demiştir ki: 

c Sizden bu yıl yekunu 1 00 milyon 
İngiliz lirasını geçer masrafla 80 harp 
gemisi inşasını ihtiva eden bir progra 
mm tasdikı istenmektedir. Geçen sene 
ni-n programını takip eden bu program, 
bu yıl sonunda, 5 saf gemisi ile 4 tayya 
re gemisi ve 1 7 kruvazör de dahil oldu 
ğu haılde, 148 harp gemisinin inşa ha· 
linde olacağını göstermektedir. Bu man 
tıki bir programdır. 

Tayyareel Lindberg 
Ayın 19 unda 
Şehrimize geliyor 

Amerikada Cangsterler tara~ndan 
çocuğu çalınan meşhur tayyareci 
Lindberg ile zevcesi Bayan Lindberg 
tayyare ile ayın on dokuzuncu cuma 
günü şehrimize geleceklerdir. 

Lindberg şehrimize sureti mahsu -
sada gelmemektedir. Bir Kalkuta, Lon
dra seyahati yapmakta ve bu seyahat
te Irak yolile Istanbuldan geçmekte -
dir. Seyahatin sebebi Avrupa ile As
ya arasında en muvafık hava yolları -
nı tesbit etmektir. 

Postadan 2000 
Lira çalındı 

(Bqtarafı 1 inci sayfada) 
beraber içinde 2000 lira bulunan bir para 
paketini de nakliye memuruna teslim et• 
miştir. Paketler Kızıltoprak merkezine tea
Jim edildiği zaman içinde 2 bin lira bulu
nan paketin çıkmadığı görülmü§, bunun Ü· 

zerine Kızıltoprak Postanesi keyfiyeti tele
fonla paket postanesine bildirmiştir. Paket 
postaneai bir taraftan bizzat harekete ge-

~bJ"ı.Vrupaya fazla döviz verrneğe çip tahkikata batierken diğer taraftan da 
~ ep i i Emniyet Müdürlüğüne bildirmiştir. Em
tcthct· olan fazla kağıt sarfiyatını niyet müdürlüğü derhal tahkikata başla-
d 1' ı~. e~ebilmek için şimdiye ka • mış, paket postanesinden Kızıltoprak pos
lar ~Uyuk puntolarla dizilen ilim· tanesine gidinceye kadar paketler kimlerin 
S\lk 6 mart tarihinden itibaren kü· elinden geçmit. hangi harnallar ve hangi 
laı-ı PUntolarla dı.zilecektir. Punto- memurlar bu işde çalışmış ise hepsi sorgu-

n ) ya çekilrniştir. 
t'tıı,> • ani hurufat eb'adınm küçül- Neticede şüpheler posta nakliye me-
~~te~nd~n. dolayı resmi ilanların ga- m uru Orbanın üzerinde toplanmışhr. 
~ate e btıab ettiği yer nazarı dik • Orhan, bu paranın Haydarpaşa garın
te b· al:narak bu nisbet dairesinde da birisi tarafından çalınmış olacağından 
ı ıt ed'l bahsetmektedir. 
~ e k' .. en ücretler netıce itibari- Kendisi, dün akşam üzeri müddeiumu· 
f ':>} t; • ucretin ayni o•up hiç bir milikçe meşhud suç nöbetçisi üçüncü sulh 

aıı "'ı h · b ı d • • ~cier· avı u unma ıgını ilan cezaya verilmiş, fakat hakim, bazı nokta· 
~ lardan tahkikatın ikmali lazım geldiği kay-

-------------·' dile, dosyayı geri ~ıöndermiştir. 

Çekirdeksiz 
/Jzüm kongresi 

(Baştarafı ı inci sayfada) 
verilmiştir. Yemekte Dahiliye, Adliye, 
Ziraat vekillerile iktısat ve ziraat en· 
cümenine mensup mebuslar hazır bu
lunmuşlardır. 

Ziyafet dört buçuğa kadar devam et 
miş, ve hararetli nutuklar söylenmi~tir. 

İktısat Vekilinin nutlua 
Bay Celal Bayar, çiftçinin menfaati, 

ihracatçının menfaati diye bir şey ol· 
madığını ve Milli Ekonomı bakırnın • 
dan tek bir menfaat söylemi~ şiddetle 
alkışlanmıştır. • 

Dahiliye Vekilinin nutku 
Bunu müteakıp büyük bir ekseriyet 

Bay Şükrü Kayanın söz söyiemesıni is 
temiş ve genel sekreter söz almıştır. 

Genel sekreterin irat ettiğ; nutuk 
şüphesiz ki kendisinin en heyecanı. ve 
en büyük nutukları arasında yer ala -
caktır. 

Fasılasız alkışlanan Bay Şükrü Ka· 
ya, Türk milletinin bugi.inkit dnvası 

kalite davası olduğunu bilhassa izah ct 
miş ve her çalışan Türkiin milli disip 
lin ve ileri tekniğe uygun çalışması mil 
li ödev olduğunu söyliyerek kongre 
mevzuunun ehemmiyetini gayet par · 
lak şekilde tebarüz ettirmiştir. 

Genel sekreterin büyük Atatürk ve 
onun büyük Başvekilinin adiariyle bi· 
ten sözleri uzun müddet ve mükerrc
ren alkışianmış ve salon heyecan için 
de bir ağızdan İstiklal mar~ını söyle· 
miştir. 

Bundan sonra İzmirin mühim ihra . 
cat tüccarlarmdan ve İngilL~ tebaasın· 
dan Gıraud, ecncbi ihracatçı tüccarlar 
narnma söz istiyerek ingilizce olarak, 
kendisi gibi yabancı olmasma rağmen 
ömrünü bu memlekette geçirm!s ecne 
biler için, bugünkü sahnenin yalmz 
unutulmıyacak bir şey değil, yeni ve 
modern Türkiye hakkında tam bir fi
kir veren bir hadise teşkil ettiğin. söy· 
lemiştir. 

Bunu müteakıp Şükrü Saraçoğlu s'Sz 
alarak mutat ne.şe ve nükteleriyle İz· 
mirlileri selamlamış ve kongre mevıu 
unun chemmiyetinden bahsederek ha 
rarellc alkışlanmıştır. 

Harici siyaset 
Son olarak sözü Bay Tevfik Rüştii 

Aras almıştır. 
Tevfik Rüştü Aras siyasi vaziyeti 

hulasa etmiş ve cTürk milleti her za· 
mandan kuvvetlidir. Türk milleti sul· 
ha bitişiktir ve dünyanın sulh eleman 
larından birisidir. Türk .milieti uzak, 
yakın bütün milletlerle samimi dost • 
tur. Türk milleti bugün yalnız hel' mil 
leti seven değil, her milletçe de sevilen 
bir millettir.» demiş ve Celal Bayarın 
dış tiaret politikasında büyük müsbe~ 
rolünü ve muvaffakıyetlerin~ izah cd~ 
rek ckuvvetli harici politikanın temeli 
kuvvetli ve rasyonel bir milli istihsal 
ve ticaret kuvvetidir» sözleriyle nut • 
kunu bitirecek şiddetle alkışlanmıştır. 

Bugünkü ziyafet Ankaranın aYni za 
manda en mühim fikir ziyafetlerinden 
biri halini almıştır. 

Ziraat Bankası U mum 
Müdür Muavini 

Ankara, 1 1 (Hususi) - Ziraat Banka
sı umum müdür muavinliğine Merkez ban
kası İdare Meclisi azasından Nüsret Mithat 
tayin edilmiştir. Umum Müdür Suphi de 
Istanbul Ziraat bankası mürakipliğine nak
ledilmiştir. 

Suriyedeki düşmanlarımızın yeni yaveleri 

Faysalın projesini 
tahakkuk ettirecekmişiz! 

(Baştarafı 1 inci sayfada) nu.n bulunduğunu lJildirmiştir. 
cak ve ikinci merhale olarak ta onu Işin doğrusunu söylemek lazım ge--
ele geçirecektir. Halepten sonra da bii lirse Suriyeliler hakikaten müşkül ve 
tün Suriye, baştan başa Türklerin isti acınacak mevkidedırler. Fransa açık· 
lfısına maruz kalacaktır ki bu da üçün- tan açığa Lübnanı, bırisyanları hıma. 
cü merhaleyi teşkil edecektir. Kral ye etmekte ve onları elinde sımsıkı tu· 
Faysalın son günlerinde, bu zatın Su tarak Suriyeyi daimi tazyik ile her iş· 
riyc ile Irakı birleştirmek fikrinde ol te kendisine tabi kılmak siyasetini gut
duğu, fakat, İngilizlerle Fransı~ların mektedir. Fransadan tardedilmiş o'an 
bu hususta anlaşamamaları yüzünden rühbanın Lübnancia yaptıkları şidd . tli 
bu fikrin tatbik edilemediği sözleri ç•k 

1 hıristiyanlaştııma propagandasın! h:ıt
mıştı. O zamandan beri Kemalis~ Türk 1 Hi bugünkü sosyalist Fransa bile bü ı ün 
ler İran ve Rusya ile anlaştılar. Şımdi. l kuvvetiyle tutmaktadır. Suriyeliler bu 
Emir Faysalın düşünmüş olduğu şey günlerde onlarla da mücadele halınde 
onların ellerile tahakkuk edecektir!» dirler. Araplar arasında hıristiyanık 

Bu tarzda tahrikat ile başlayan E- lık din'ini neşretmek üzere çalışan mis 
mir Şekip, uzun makalesinde devarr. yonerler son günlerde müfı·it nasyona 
ederek, Avrupada fütuhat yapmaya listlere karşı şiddetle mücadele ediyor 
muvaffak olmaları imkfmı bulunını - lar. Demir gömleklierin hareketeri 
yan «Ankara Türklerinin"t yüzlerini, hakkında son günlerde yaygaralar ko 
zayıf olan Suriye ve Iraka doğru çevir parmakta ve Fransanın bunlara karsı 
diklerini söylüyor ve buna karşı muka şiddetle hareket eylemelerini istem;k 
vernet çaresi olmak üzere Suriyenin tedirler. Bunların iddialarma göre De 
ve Irakın silahlanınalarını ve Arap mirgömlekliler Halepte misyoner rnek 
memleketlerinin ittihat etmelerini gös teplerine hücum ederek bunları tahrip 
teriyor. Bir Suriyeli dosturnun müta· \'e buraya devam eden talcbeyi döve-
leasma göre Emir Şekip, bu neşriyatı rek tehdit ediyorlarmış. 
ile Türkiyeyc şantaj yapmaktadır. * * Türkiye Dahiliye Vekili Şükrü Ka· 

Bugünlerde burada dolaşan şayiala· yanın Cenup seyahati de burada hayli 
ra göre Cemıl Merciiimden Cenevre dedikoduyu mucip oldu. Bu hususta 
müzakereleri hakkında nikbinane ha- her ağızdan bir ses çıkıyor. Bu seyaha
berler gelmiştir. Fakat Ba~vek'J e g· hatin Cenevrede müzakereler cereyan 

' ~ ı n ı d k H ta · ı · · b .. bi sebeplerden ileri geldiği ve hang! c er en Aa Y ış ~rını~ . u. muza.kere-
. . lerle hemahenk gıtmesı ıçın yapılmıq 

noktalarda Surıyenın iddialarının dik· oldug· un .. ı ı d • .., 
kate alınmış olduğu hakkmdakı sua:- Bay Şu" ku - sKoy eyen erH etn LUtunuz da 

. . . ru ayanın a ay hududuna 
lere cevap vermemıştır. Ancak, kendı· kadar gidip oradan Sur· k · ·ı k .1 .. . . ıyeye arşı ya· 
sı ı e onuşan gazetecı ere umıt verı- pılacak bir taarruz · · ı· ı t 

• .. .. J • • . • • ıçın azımge en er 
cı so~ler SOJ!,lentı.ş ve. şın:ıdı_re kadar h batı almış olduğunu söyliyenlere va-
yaptıgı temasların netıcesınaen mem· rıncaya kadar her rivayet vardır. 

------------------·~------------------~ ... alıte adli tıp 
Raporunu 
Kim hazırladı? 

(Baştarafı ı inci sayfada) 
Bu ışin tahkikatını yapaıı müddeiu· 

mumi muavini Sabri, ba:ıkatıp Raifin 
sorgusunu yaptıktan sonra, kendisile 
beraber Adli Tıp müdürlüğü bınasma 
gelmiş ve orada, Nadinin müşahedesi 
ve raporile alakah bazı evrak ve def· 
terler üzerinde tetkikat yapmıştı!'. 

Nadinin asıl raporunun rıetic~ hüla. 
sası, diğer bütün raporların netıce hü· 
lasaları gibi, Adli tıp işleri mUşahede 
\'C muayene kararları kayıt defterinde 
yazılıdır. Bu rapor hüliısası, kendisin· 
de cezaya ehliyetini giderecek bir gu· 
na akıl hastalığı görülmediği mealın
dcdir. Raporun hülasası. defter~ 131 
sıra numarasile geçmi§tir. Buncian baş 
ka, usulden olduğu üzere, raporur. kop 
ye kağıdı ile alınmış iki örneği de mii 
dürlük dosyasında saklıdır. 
Öğrendiğimize göre, başkatip Raif, 

kendisinin heyetçe verilen hak~ki ra • 
poru müddeiumumilik vasıtasile ağır 
cezaya gönderildiğini iddia etmekte, 
hakkındaki tahkikat dosyasında bulu • 
nan Ye Naclinin deliliğine dair olan 
taklit beş imzah sahte raporun, kendi· 
si tarafından gönderilmediğini, bu 
rapor olmadığını ortaya atmaktadır. 
Müdafaasına göre, sahte rapor, Adli tıp 
müdürlüğü binası haricinde başka her 
hangi bir kimse tarafından hazırlan · 
mış ve ağır cezaya, asıl raporun yerine 
konularak gönderilmiştir. Fakat, Rai· 
fin, bu deği!itirmenm nerede ve nasıl 
vuku bulmuş olabileceğini izah edeme 
diği söylenmektedir. 

Yaşı kırktan fazla olmıyan başkatip 
Raif, Adli tıp iş1eri umum müdürlü
ğünde 1331 senesinden beri memur o 
larak çalışmaktadır. Müdürlüğün bu 
eski memuru, 6 seneden beri başkatip 
tir. Mali vaziyeti. orta halli bir adamın 
mali vaziyeU gibidir. Şimdiye kadar 
bir g(ına sui hali görülmemi~, hakkın· 
da bir suizan uyanmamıştır. 

Tahkikatın bugünlerde bitirileceği 

tahmin ediliyor. Neticenin Adiiye Ve
kaletine bildirileceğini, oradan vaki O· 

Jacak iş'ara göre kanuni merasim te
kemmül ettikten sonra takibatın yürü 
yeceğini, evvelce kaydetmişti!<. Raif, 
şimdiki halde evinde bulunmaktadır. 

Kendisini Dregfüse 
B enzete n 
Katil suçlusu 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
mış, müddeiumumilik, suçun usulü 
dairesinde ve kanaatbahş olacak şekil
de, bu suçlu tarafından işlendiği sabit 
olmadığından bahisle, beraet istemiş, 
şahsi iddia ve müdafaa da yapılmış, 
duruşma, karar için kalmıştı. Fakat, 
bu safhada davacı taraf, F eriköyünde 
F erahnak sokağında oturan H:J tevel
liitlü Bahçıvan Bektaşı şahit olarak 
göstermişti. Suçlu Ali Rıza ve avu
katları bu safhada şahit ikame edile· 
miyeceğini ileri sürmüşler, ve Ali Rı
za aj' ağa kalkarak: (( ()() yaşında bir a
damım, bana merhamet ediniz, halim 
Dreyfüs meselesinden beter oldu)) dive 
söylenmişti. Halbuki davacı taraf va~·
adan bir müddet evvel bahçıvan Ali 
Rızanın bu şahide tarla meselesinden 
dolayı Perikiiyi öldüreceğini söylediği
ni iddia ediyorlardı. 

Dün, bahçıvan Bekta~ dinlenilmiş, 
bu iddiayı teyit ederek mahkemenin 
garip bir safhaya girmesini intaç et
miştir. 

Aleyhindeki bu şahitliğe karşı, Ali 
Rıza, yıllarca evvel Selanikte vaki o· 
lan bir sığır meselesinden dolayı Bek· 
taşla arası açık olduğunu ortaya at• 
mış, Arnavut Rızanın avukatları da. 
bu şahidin davacı tarafın para ile itma 
edildiği ve böyle bir pazarlığın netice
si olarak bu yolda ifade verdiğini söy
lemişler, ((bunu şahitle ispat edece· 
ğiz)) demişlerdir. Buna karşı da Bek
taş, <casıl onlar tarafından şimdi kori

darda bana kendisini tanıdığım birisi 
vasıtasile para teklif edildi, Ali Rıza 
lehine ifade vererek, hak ve hakikata 

saklamak için ... Fakat ben kabule ya· 
naşmadım.>ı demiştir. 

Taraflar arasında hararetli müna· 
kaşalar olmuş, bunun üzerine davact 
vekili yeniden iki şahidin çağırılması· 
nı istemiş, hey'et, her iki tarafın gös
terdiği şahitlerin de çağınimalarını 
kararlaştırarak, duruşmanın devamını 

8 nisan perşembe saat 1 O a bırakmış-

1 .!. d k i tır. ueyve (;. -..tn- •••::. : .. 1 •••• ' •• 1. 1 •• ..._.... .... __ _ 

v ruyu tahrıp etmıştır. Bu yuzden munakalat 
Karaçay ta!iıfl ıv·~ ~.u lar i~tasyo~u .kasaba)::" bağla}:~n kö~-

Ankara, ll (Hususi) - Burnya gelen inkıtan uğramıştır. 150 hektar arazı au al· 
haberlere .ıöre Geyvedeki Karaçay ta§mıı tında kalmıştır. 
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Şehir Meclisi dünkü toplantısında 
1 

otobüslerin hasılatı gayri safiyesinden 1 
yüzde on alınması haklandaki belediye 
teklifini. muvafık bulmuştur. 

Kazalara meydan verilmemesi için 
kayık ve sandalları kullananlar hak
kında hazırlanan talimatname etrafın
da görüşülmüştür. 

Talimatnameye göre 18 yaşını do1-
durmıyanlar, sporcu ve hususi kayık
ları olsa bile kayık ve sandal kullana
mıyacaklardır. Sandalcılar mutlaka 
yüzme bilecek1erdjr, 

On sekiz yaş meselesi üzerinde 
münak~alar olmuştur. Azadan bazıla
rı, bu kayıt kabul edildiği takdirde 

Bu akşam i PE K 'te 

Müthiş- insani- Muazzam- Hissi 
H arikulAde sahnelerle dolu 

L ç 
u 

Baştan başa HEYECAN ve MERAK 
(Fransızca sözlü Metro Goldwyn 

Mayer şalıeseri) 

Rejsörü ; METROPOLIS ve NlEBE
LUNGEN rejsOrn 

FRITZ LANG 
Baş rollerde : 

SiLViA SiDNEY ve 

Mart~ 

SPENÇEII 

TRASY 
Ayrıca: Paramoont dünya hnvadialeri, Madrid bombardımanının gözleri yaprtacak teci 
sabneleri, be.J"'ldmilel t1p0r maçları naairc... Numaralı lcoltukların evvelden aldırılııı.-ı 

rica oluDur. Tdefon : 44289 

Dünkfi toplantıda bulunanlar deniz 8J>Orculuğunun inkişaf edemiye-
.Türk 

Eksiitme ilanı 

Hava Kurumu 
Erzurumun kurtuluşunun on dokuzuncu yıldönümü dün Erzurum lisesin - ceğini aöylemişlerdir. Vali ve Belediye 

den çıkan gençlerle şehrimizde bulun an Erzurumlu1ar tarafından Istanbul Reisi Muhittin Üstündağ da bu fikir
Erkek lisesi salonunda kutlulanmıştır. lde olduğunu. bu şekilde tahdidin ye
Merasiıne İstiklal marşiyle başlanmıştır. Bundan sonra Erzurumltı gençler ni baflayan deniz sporculuğuna mani 

den Murat ve ÜniVersite doçentJeri"l den Ziyaettin Fahrl, Zekeriya, İbrahim 1 v .. 1 . . M 
1 

. b 

Genel Merkezinden : 
1 - Bir tayyare hangan ile bir yatakhane binasının Merzifon' da illf'" 

11 kapab zarf uaulile ebiltmeye konulmuttur. 
2 - Bu ite ait proje, kctif ve tartnameler on lira mukabilinde AnJı.tl! 

da Türk Hava Kurumu Genel Merkezinden ve latanbulda Türk Hava JCd' 
rumu tubeainden alınacaktır. • 

b .. ı T" k d' h kk da ·· 1 .. ı . ı o acagını soy emıştır. ese enın u Erzurumun kurtuluşu ve u guze u r ıyarı a m soz er soy emış er- . .. • 
dir. Erzurum havalan da söylenerek milli oyunlar oynanmıştır. noktaı nazara gore formüle edilmesi i-

---------·-· çin kağıt tekrar Mülkiye Encümenine 
Hava Bayramı Donanmamız dün gönderilmiştir. 3 - fnta edilecek hangar ve yatakhane binaamın ketif bedelleri tul,tl 

(109.200) lira (32) kuruttur. 
Keçi eti de satan kasapiarın dük-

baştan başa filme geldi ve tekrar kaniarına <ckeçi eti satılın> diye levha 

K d 
,. asmaları, tavuikçu, ve kasap dükkan-

4 - Eksiitme 20/Mart/1937 günü saat ll de Ankarada KUJ'WII Ge
nel Merkezinde yapılacaktır. 

alınacak ar d enize çıktı larında akar su bulundurulması kabul 
edilmiştir. 

S - Ekailtmeye girebilecelder: .. 
Isteklinin diplomalı mimar veya mühendis olması ve bilen inpal tti" 

teahhidi olduğuna dair kayıtlı bulunduğu Tıcaret Odasından alınmıt ı' 
mi veaika göstermesi ve timdiye kadar bir defada en az yüz bin lira lılf 

Türkkuşu bayramı hazırlıkları de
vam etmekn,dir. Dün Ankaradan ge
leceği yazılan üç tane motörlü ve iki 
tane motörsüz tayyareden mürekkep 
Türkkuşu filosu havanın muhalefeti 
dalayısile seyahatini tehir etmiştir. 
Şehrimizde bulunan Türkkuşu filosu 
dün İstanbul üzerind~ uçuşlar yapmış-
tır4 

Bugün Türkkuşu Umumi Müdürü 
Zeki, Türkkuşu muallimlerinden Ve
cihi, Türkkuşu İstanbul şubesi reisi 
Nuri tehrin rDuhtelif yerlerini gezerek 
Türkkuşu için tatbikat yapınağa ~lye
rişli bir saha arayacak.lardır. Seçilecek 
saha Hava Kurumu tarafından satın 
alınarak İstanbul Türkkuşuna verile· 
cektir. 

Bayram merasimine pazar günü sa
at 11 de başlanacaktır. Türkkuşu bay
ramı baştanbaşa filme alınacaktır. 

Deniz işleri: 
Denizyollan tarifeterde tenzilat 

• Ayın üçündenberi Karadenizde 
manevra yapmakta olan donanmamız 
toplu olarak dün sabaha karşı Kara
deniz boğazından girerek Büyükdere 
önünde demirlemiştir. Başta Yavuz 
olduğu halde harp gemilerimiz öğleye 
kadar buraat\ kaldıktan sonra tekrar 
manevraya devam etmek üzere Kara
denize açılmıştır. Donanmanın yarın 

]imanımıza dönmesi muhtemeldir. 
Manevra esnasında torpidolarımız

dan iki tanesi Romanyaya giderek ma
zut almış ve tekrar dönmüşleıdir. 

Kültür işleri: 
Maarif müdürünün bir tamimi 

Pasta, şeker ve şekerleme yapan i
malathanelerin ayrı binalarda olmast 
hakkındaki talimatname münakaşa e-
dilmiştir. ' 

Bazı otelierin alt katlarında bu gi· 
bi imalathaneler mevcut olduğundan 
bunun ayrılmasına imkan bulunmadı
ğı ileri sürülmüştür. 

metinde bir bina İnfaalı itini muvaffakiyelle ba.tarmıt olduğunu v~ 
isbat etmesi f&rllır. 

6 - Istekliler (8.190) lira muvakkat teminatlarını Kurum Genel r.fet" 
kez veznesine yatırarak alacaklan makbuzu ve befinci maddede talep ~ 
vesaiki tekliflerini havi kapalı zarfla birlikte 20/Mart/1937 günü ,..ı ~ 
na kadar Türk Hava Kurumu Genel Merkez Batkanlığına teslim etııleli' 
diriCI'. ( 1219) 

Talimatnamenin ona göre tadili i-

çin Mülkiye Encümenine gönderil- İstanbul Üçüncü İcra Memurlug"' unda.ıı: 
miştir. 

Hastanelerde ayakta tedavi ücreti Zehranın tasarrufunda olup Emniyet Sandığın& birinci derec~ 
için Sıhhiye Encümenince hazırlanan tekli bulunan ve tamamma 7200 lira kıymet takdir edilen Boi ··/ 
tarife görüşülmüştür. Beylerbeyinde Arahacılar sokağında eski 13. 15. 15 Mü. 15. Mü. 15 ~" 

T arife tedavi ücretlerini 37 madde· yeni 6. 31. 29. 2. 4 No. lu bir tarah 2 harita No. lu mahal bir tarafı ...v; 
ye ayırmıştır. Bu ücret 2.5 kuruşla hacılar caddesi Şeken:i Salih VCI'esesi dükkanı bir tarafı vapur iskelesi'' ..• 

Maarif Müdürlüğü mekteplere gön- d · '1 hdut lt d dö'rt d"kkA 1 " k t h 'k' kı _.__ 11111 
1500 kuruş arasındadır. Bazı kısımlar- esı ı e ma • m • u anı o an uç a a taP ı ı sım~:.~ 

derdiği bir tamirnde gerek muallimle- kk h · f ~ d 1 dır z · k lk' N 1 düP-da yükseklik görüldüğünden tadil e- re ep anenın evaa ı Bfagı a yazı ı . emın at: ı o. u tO 
rin birbirlerini, gerek talebelerio mu-- zemini mermer döteli ve camekinlıdır. 4 No. lu dükkin zemini çiıııel' 
allimlerini muallim bey, rnuallime ha· dilmesi için Sıhhiye Encümenine iade ~..,t' 

edilmi•tir. dö,eli ve camekinlıdır. Altı No. lu dükkin zemini çimento döteli c-d·.,, nırn, hoca hanım, bey, beyefendi. ho· Y N 1 kanh P 

'b' b' 1 1 1 Beledı'yenı'n af'ışaı' işini ı'dare ı'çı'n kiı i dır. Yirmi dokuz o. u dükkin zemini çimento döteli came t: cam gı ı ta ır er e çağırmama arına •- b' · ıı-
d kk d·ı bu"ro tesı·sı'ne aı't tahsisat kabul olun- 31 No. lu hane zemin .aatı ır medhal bir mutfaktan ibarettir. Birincı . i at e ı mesini tavsiye etmiştir. od b' h 1 ·~ 

mus,tur. Bundan sonra !)37 bütresini., Bir sofa üzerinde iki a ır elidan ibarettir. kinci kat: Bir sofa iJ .... 
Maarif Vekilinin tetkikleri ~ ibar • lll"" yapamıyor müzakeresine başlanmıştır. de üç oda bir belidan ettir. 8 No. lu hane zemin katı bir methal ~ır • lı'~ 

Deniz Ticaret Müdürlüğünde çalı- Kültür Bakanı Saffet Arıkan bera· Meclis Pazartesi günü bütçenin mü- faktan ibarettir. Birinci kat: Bir aofa üzerinde iki oda bir heli ikınCI. 'i' ,.n navlun komisyonu dün tekrar top berinde yüksek tedrisat umum müdü- zakeresine devam edecektir. Bir aofa üzerinde üç oda bir belidan ibarettir. Her iki hanenin bahçet'ısO 
lanmış, Akay ve Denizyolları biHinço- rü Cevat ve talim terbiye reisi lhsan su ve elektrik tesisatı vardır. Umum meaahası 222 m2 olup bundan ıJ 
ları üzerinde son tetkiklerini yapmış- olduğu halde şehrimiz okullarındaki Po/iste : m2 üzerinde bina kalanı bahçedir. Evsafı yukarıda yazılı gayrinıefl 
tır. tetkiklerine dün de devam etmiştir. ---- tapudaki kaydında olduiu gibi açık arttırmaya vaz'edilrnittir. 

Komisyonda bulunan lktısat Veka- Bakan ög~leden evvel Güzel San'at- Bir çocuk çöp )'lğınlan altında · d' A · · k ed -•- 1 • kı ti ııı"" Id Arttırma p~ın ır. rttırmaya ıttıri eceK mütteri erın yme . ,t 
leti memurları Denizyolları navlun ta- lar Akademisinde meşgul olmuş, öğ- kalarak ö ü hammenenin o/o 7,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teJSI~tıi• 
rifesinde tenzilat yapılmasını telhar !eden sonra Yıldızdaki Hakimiyeti Kumkapıda oturan 1 O yaşında mektubunu harnil olmaları icap eder. Arttırma sartnamesi 4/3/937 t•''. 
tale~ etmişler, fakat Denizyolları ida- Milliye yatı mektebile Istanbul birinci Hayko Kumkapı deniz banyosu civa- ne müsadif Pertembe günü daireele mahalli O:absusuna talik edilec:e~~ 
resi buna imkan olmadığı cevabında yatı mektebini gezmiştir. 1 rıodaki çöp iskelesinde ç.öpleri k~rıştı- Birinci arttirması 26/4/937 tarihine müsadif Pazartesi günü dairelllıı:,~ 
ısrar etmiştir. Öğleden sonra Vekile Maarif Mü- rırken çöp yığınları üzerıne devrılmiş- eti sıı 

Bu mesele etrafında fikirlerini söy- dürü Tevfik ile Maarif mühendisi de tir. Hayko çöp yığınları altında kala- saat 14 den 16 ya kadar İcra edilecek birinci arttırmada bedel, kı~ ,ol' 
]emek üzere Denizyolları Umum Mü- refakat etmiştir. Nafia Fen mektebine rak ölmüştür.. hammenenin o/o 75 ini bulduğu takdirde üstte bırakılar. Aksi takdirele ~il 
clürü Sadettin Ankaraya giderek te- bitişik bulunan .Hakimiyeti Milliye Bir kamyonla bir araba çarpıştı arttırmanın teabbüdü baki kalmak üzere arttırma on bef gün daha t Jli 

1 b edilerek 11/5/937 tarihine müsadif Salı günü saat 14 den 16 ya Jı- bl' maa ara başlamıttır. rnekte inin bazı kısımlarının Nafia Sipahi ocağı önünde demir yüklü d 
Tarifelerdeki tenzilat meselesi an· Fen mektebine ilavesi Nafia Bakanlı- Örnerin idaresindeki araba ile bir çö~ dairede yapılacak ikinci arttırma neticesinde en çok arttıranın ü&tÜII e jıt' 

k d ı b. · V • k b 1 1 k • rakılacaktır. 2004 numaralı icra ve iflia kanununun 126 ıncı m•.~ ı:.. ca umum mü ürün temas arını ıtı- gınca Jstenme ·te u unduğundan Kül- kallJ,Yonu çnrpışmış, amyonun ça- _ ., .. 
'rerek dönÜfÜnden aonra belli olacak- tür Bakanı mahallinde mühendislerle 1 murlukları kırılmış, araba parçalan~ tevfikan haklan tapu sicillerile sabit olmıyan ipotekli alacaklarla dıget ıJ' 
tır. birlikte tetkikat yaparak binanın buna 1 mış, hayvanların bir tanesi de ça1ışa- kadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz "'e ~~ 

Yolcu aalouu müsabakaaı müsait olup olmadığını araştırmıştır.l mıyacak halde yara1anmıştır. sarife dair olan iddialannı ilin tarihinden itibaren 20 gün zarfında e"';ı,rı 
bugilıı ndieeleniyor Kültür Bakanı bugün de tetkiklerine 1 Bir motör batb rnüsbitelerile birlikte dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdird~ ba ııl•t• 

Galatada yapılacak yolcu salonu- devam edecektir. Hasan kaptanın idaresindeki Şahin tapu sicillerile aabit olmıyanlar salıf bedelinin payiatmasından harıç k ıf'ıJ 
ııun maketleri üzerinde seçme yapa· isimli motör Beşiktaş açıklarından ge- lar. Müterakim vergi, tenviriye ve tanzifiyeden ibaret olan belediye rutt.J ıO 
cıak jUri hey'etj bugün aaat 14 de Vali Davetler : çerken Galata ismindeki vapura çarp- ile deliiiiye resmi ve vakıf icaresi bedeli mi:zayededen tenzil olunur· ııl· 
~e Belediye Reisi Muhittin Üstündağın mıştır. Bu çarpışma neticesinde motö- senelik vakıf icaresi taviz bedeli müşteriye aittir. Daha fazla malurı;::Jiefl 
rlyasetinde Güzel San'atlar Akademi- Halkevinde konfenns rün altı delinerek batmış, içindeki tay- mak istiyenlerin 935/2640 numaralı dosyada mevcut evrak ve Jlla 3g~) 
.inde aon toplantısını yapacak ve bi- Eminönü Halkevlnden: Bugün saat C17,30J fı cıa~la~r_;k;u~rt~a~r~ılm:ış~t~ır~.-------~~h;a;ci;z~v~e0;ta;k;d;in~·.;kı~y~m~;.et~r;ep~o;ru~n;u;.:g~o;' r~ü~p~a;n;l;a~ya;c;a;k;l•;r~ı~il;a;n~o;l;u;n•u•r•. •(•l ~·ı rinqi olarak kabul d'l k hak da pedagojl enstıtüsünden Doçent Sabri E- i& • 

e 1 en ma et • sat taralından 1lk okul hocalannı alı1kadnr r 
kındaki kafi kararını verecektir. eden (Çocuk terblyesı ve çocukta mantık) Göre 'lerı heyecan içinde bırakan bUlyUk sEOperr ILm Meşhur2HA1NS 7ALBERS'~in'lı'ŞsoE.rTı DT~RahSeCHei~RNf.Y 

mevzulu bir konferans verilecektir. Davetlye s V o y -ı 
CüB'rllmwımeşhhnt vak'alarl azaldl yoktur. HeGr~·eıshgeleblllr~ . - ···-- GUSTI HUBER 

eyog u ci etinde cürmi.i me<Jhut u ane musameresı 
vak'aları hemen hemen yi.\zdc 95 nio::- Gülhane Tatbikat mektebtnden: Gülha- Bugnn J ilatan kadınları peşinde koşturan blr gencin son derece 
batinde azalmıştır. St>ne ba~ından ber· ne Tatbikat mckt.~blnln tıbbi mtisamereıerı- T ıA B K s'ınemasında meraklı, heytcanlı fevkalıl.de maceraları .. Muazzam sııtıne-
D ·, ··d d · · · , nin yedincisi bucun saat 17,30 da ynpılnca- U ler-R .ıs mOzi~i, Balalaika. Rakslar. lıaveten Ekler Jurnul. 

Hr)rt u MU " :.ımumı.ı .ne anca;: ~ından an:u eden meslekdnşlnrın tcşriflerl ..._,.IIIW~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;. ••••• ____________________ .. ...,..... 
l 50 kaı..a r va'>'a geilniştir. irıca olunur. .,.. .. 
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12 Mart SON POSTA 

EM LE KET HABERLERI 
şta Krom madeni bulundu· Bursada Şehir 

tiyatrosu teşkil 
edilecek Kazanın bcitün yollan yapılıyor, yeni yapılan 

3 mektebin inşaab da bitmek Üzere 
Bursa (Hususi) - Halkevi spor 

komitesi seçimi yapılmış, azalıklara 
Tal}ir, Saim Altak, Faik Tinel, Zeki, 
İhsan Celal, Turgut Karatal, Zeki Kı
zıloii_lu seçilmişlerdir. 

Halkevi temsil kolunda çalışan bir 
kısım gençler belediyeye müracaat ede
rek, Şehir tiyatrosu adı altında çalış
mak arzusunda olduklarını bildirmiş
lerdir. 

Kaştan bir görünii§ 

Seksen bin nüfuslu büyük bir şehrin 
tiyatro ihtiyacını tatmin edecek böyle 
bir teşekkül yapılmak istenmesibeledi
yece memnuniyetle karşılanmıştır. 

f l:(aştan yazılıyor: Kaşın bütün bina- da ktom madent bulunmuttur. Türk 101 b 
hrı adeta yeni yapılmı~ gibidir. Ve hep ve Amerikalı dört mühendis madenin yaşına asan 

lrbirinin örneği gibidir. Kasabanın bulunduğu sahada tetkiklet yapmışlar, Dinç köıı [Ü 
}'olları yaptınlmaktadır. Gömbe - Ka- :::1 
&ab müsbet neticeler elde etmiflerdir. K 

3 
a yolu yakında ikmal edilecektir. aştan yazılı -

ay sonra Kaşlılar Gömbe yay la sına yor: Davazlar yay-

~ e .iç kazalara tekerlekli nakil vasıta - Bir kög [Üye , !asında Mustafa is- ~==~~ .... 
1arıle gitmek imkanını bulmuş olacak- minde bir ihtiyar 
ardır. Bu ay içinde Kaş, Çatallı yolu- Yıldırım çarptı vardır. Üç gün ev 15i\.\--.~"'' 
tıa da başlanacaktır. vel 1 Ol yaşına has 

Bazirgun köyünün kış günleri yağ- Kaştan bildirildiğine göre Demereye mıştır. Hayatının i-
?t.ur suyunun istilasına uğrarnaması gitmekte olan üç köylü yolda yağınura kinci asrını idrak 
1Çln 180 metre uzunluğunda bir set tutulmuşlar ve bir ağaç altına iltica eden bu ihtiyar sa • 
}'aptırılmıştır. etmişlerdir. Ağaca yıldırım düşmüş. pasağlamdır. Dim -
.
1 

Akörü, Kalkan ve Kasahada birer köylülerden biri kömür haline gelerek dik yürür. Dişleri 
ı kınektep yaptırılmaktadır. Bu rnek - ölmüş, diğer ikisi de saika tesirile sar· tamamdır. Sıhhati fevkalade iyidir. 

tbeplerin tamamlanması ıçın vilayet k b'ı h ı ı · 1 d' B da 1 O Bursa AtatUr k d iit . sa r a ~ gemışer ır. ura sta yomu 
Çesınden para yardımında da bulu- . . v 

tıulrnu t K 1 . b d d b' dakıka devam ~den bır dolu yagmuru Bursa (Hususi) - Atatürk stadyo-
ı_, Ş ur. aş genç en ura a a ır 

h~alkevi tesisi arzusundadırlar. Parti olmuş, fındık cesametinde dolu düş • munun daha modern bir hale getiril-
ımayesinde çalışan gençler Halkevi müştür. mesi için Ankaradan beş bin liralık bir 

}'apılınca daha hızlı hamlelerle çalışa- Bir araba çamura battl tahsisat gönderilmiştir. 
taklarına emin bulunmaktadırlar. . . . .. KI 1 h k 1 1 

Demr h' . d b 1 'kd Şevketiye nahiyesının Oeyın ko- ll Ca amam ap ıca ari 
... e na ıyesın e me zu mı ar- . . . . 

........ - ................................................. yünden T opal Cemıl ısmınde bır ara- Kızılcahamam (Hususi) - Sağlık 

IKUçük 1 k 1 h b 1 i-l hacı biri kadın diğeri çocuk iki rnüş- bakanlığı Kızılcahamam kaplıcalarında 
mem e e a er erl_ı teri alarak yola çıkmıştır. Edincik na- tetkikat yaptırmılo bu yıl havalar ısın-

B Bursa doktorlan arasmda yeni tay~..ıler hiyesinin Çepni köyü civarında Man- madan ya bunların hıfzıssıhha talimat-
dok~rusa H( H~ > - Gemlik hukfımet yas gölünün kenarına yaklaşıldığı za- namesine uygun bir şekilde tadil ve 

nydar Ist.nnbul tıp tnlebe yurdu . •. ... . . 
llıüdür munvinll{tlne, Orh.o.n gazi doktoru İh- man lodos ruzgarının tesırıle suların ıslah edilmesini, yahut da kapattml -
:~· Orhanlll doktoru Lem'i Bursa sıtma mil- kabardağı ve arazinin su altında kal- masını emretmiştir. 

eıe doktorlu~unn t.nytn ~dllmlştlr. dığı görülmüş, arahacı da geçit yeri Kızıkahamam kaynakları çok şifa-
Gebzede domuz mucadelesl b l v. • k ba ·· 1 d b h al'd h ~ b' "h t Gebzeden yazılıyor: Burada silret avcılııtı u up geçece_gını sanara ara yı sur- ı ır ve u av ı e ususı ır ~o re e 

~:klşar etmektedir. Şimdiye kadar 300 den mekte devam etmi~tir. Fakat araba bi- maliktir. Fakat bir kaç metre murab
bu~a domuz ltlftf edllmlştlr. Buradan İstan- taz ilerleyince bataklığa saplanmış, baında tek bir havuz içinde bir kaç ki-
l a knsaplık koyun ve kuzu sevkiyatı baş- b .. k"l~ 1 · · · k f · anı.tştır. Koyunculuk l§lerl gün geçtlk~e lnld- kadınla çocuk ve ara acı muş u at a ~ının bırden yı anmasının ayda yerı· 
§ar etmektedir. kurtarılmış, hayvanlar yavaş yavaş ne zarar vermesi ihtimali Sağlık Ba -

1{ Karııma~ıda mektepliler ma~ı hatarak çamura gömülüp boğulmuş· kanlığnın bu bakımdan müdahalesi 
U araman (Hususi) - Orta okul son sınıfı l d k . b ı· · d Im r:ı l. B ve n. B muhtellti arasında yapılan ar ır . ço ısa et ı ve yerın e o uştur. 

bol maçı çok heyecanlı olmuştur. h 
·-~aha çok kalabalıktı. Neticede aon sınıf K ı z ıl ca a m a m ya t ı o k u ı u 

RaUp gelmiştir. 
IUzıtcabamam dispanserinin faaliyeti 

Se ltızılcahamam - Kazarnazın ufak dlspan
~nde üç sene zarfında iki bin kişiye yakın 
thııta tedavi edilmiştir. Bunlardan 1580 Id
lll ~ ilaçları bedava verllmlş ve 45 ldşl de 
ltnu taç ve köylerinde t~davi edllmelerlne 
~;ıtA.n görUlemedl)tlnden bunlar da dlspan
tio e Yatırılmış, sıhhat bulmuşlar ve köylerine 
~ı nıntl§lcrdlr. Hükümet doktoru İbrahim 
ayp Ccceıcrı içinde yntt.ı~ı ve hiç bir zaman 
tn~ılrnadı~ bu dispanser Içinde bu hastalarla 
(at~ernadtyen al!\.kadar olmuş bir baba şef
Renıle tednvllerine çalışılmıştır. Knzamız çok 

ş ve 180 den fazla köyü vardır. 
B Jlavıı Kurumuna yardım 

{{u u Yıl her t.nrnfta kurban derileri Havıı 
~tır~ınuna verllmlş, bir çok vatandaşlar da 
Cllr. nnlannı canlı olarak kuruma vermlşler-

!lı~lZılcahnmamda Salın köy muht.nn Harndi 
tie In toplad$ paradan başka Kuruma bir 

0 
canı ı Ere eç hediye etmıştlr. 

lcur~nenın Sarıköy nahlyesinde Kuruma 410 
bır an dcrısı verllmlştir. Abdullah isminde 
rısı Vatandaş dn bir deve kurban etmiş, de
bır nı Kuruma vcrmfv, Kurum Abdullahı 
~nlya lle taltit etmiştır. 

Kızıteahamam yatı okulu talebeleri 

Kızılcahamam yatı okulu muhit için örnek. ittihaz edilecek bir yuva 

halindedir. Okulun talebeleri umumiyetle anasız, babasız yavrulardan se

çilmiştir. Bunlar mektepteiaşe ve ilbaa edilmekte, tıpkı bir aile yuvasındaki 
şefkat ve ihtimarola yetiştirilmekte, bu yüzden de mektep müdürü Ziya 

Unlu ile hocalarını bir baba gibi sevmektedirler. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor KI : 

- Ha an Bt:y bir g .... • 
~ete . • ... 

yazıyor. Istanbulda .. 
... Cinli, perili apartı

:manlann sayısı ... 
... Günden güne artıyor 

muş. 

Hasan Bey - Tabii bir 
şey azizim, apartımanlar 
bu kadar pahalı kaldıkça 

... Apartırnan sahipleri 
apartunanlarına cinler -
den, perllerden başka 
m~eri bulanuyacaklar -
dır. 

Musolininin Afrika 
seyahatı nasıl karşılan ? 

o 

(Bnştarafı 1 inci sayfada) riye nazırının, beyanatıarına rağmen, 
İtalyan gazetelerinin cevaba Akdeniz statüsü meselesi bugün artık 

Milano, ı~ (A.A.) - Gazzetta del açılmış bulunmaktadır. Bu mesele, esa 
Popolo, Bay Musolininin Libya seyaha sen bugün değil, fakat Almanya ve 
tini İngiltere aleyhinde bir tezahür gi· İtalyanın İspanya topraklarına yerleş 
bi gösteren yabancı gazetelere hücum mcsine müsaade edildiği ve demokrasi 
ediyor ve diyor ki~ lerin bu tecavüz ve ilhak hareketinin 

İtalya, çok sarih ve vazıh bir Akde- yapılınasına göz yumdukları gün orta· 
niz siyaseti takip etmektdir. Bu siyaset Ya çıkmıştır. Duçenin scyahatı v.e Gu 
keyfernaye.şa tefsir götürmez m~hiyet- adalajaraya yapılan taarruz, basit bi 
tcdir. Maamafih diğer taraftan !talya- rer tesadüf eseri değildir. 
nın Akdcnizde bu denizin İtalya nez· Sulh bir küldür. İtalyan _ Alman an 
dindeki ehemmiyeti ile mütenasip bir laşması da bir vAkidir. Akdeniz, ancak, 
vaziyet iş&al etmek istediği de bedihi- bir kollektif emniyet siyasetinin tatbi· 
dir. Fakat İtalyanın beynei.milel saha· kı ile kurtarılabilir. Fakat maalesef, 
da takip ettiği ancak bir sulh ve iş bir bu babiste Fransız - İngliz diplomasi 
liği siyasetidir. Duçenin seyahati ve faa iyetinin bilançosu menfidir. 
deniz ınanevralan, hiç bir suretle bu Matin gazetesinin muhabiri ise gaze 
siyasetle bir zıddiyet göstermcmekte • tesine şu telgrafı çekmiştir: 
dir. Musalininin Libyaya hareketinden 

Paris, ll (A.A.) - Echo de Paris ga biraz sonra, bir İtalyan hükfunet rücü
zetesinde Pertinax, Musolininın Libya- lü bize, Düçenin Libya sahilleri açık
ya yaptığı seyahat hakkında diyor ki: larındaki deniz ve hava manevraların 
Bu seyahat, her şeyden evvel, İngiliz da bulunnuyacağını bildirciL Bu hare
silfihlanrna programma bir nevi muka kete siyasi bir kıymet vermek belki de 
bele teşkil edecek bir kuvvet tezahürii ka-bildir. Bu hareket, filhakika, bu ma 
dür. nevraların bir nevi kuvvet gösterme 

İslam ilemine beyanname tezahürü olduğu hakkındaki ızam edil 
Diğer taraftan Duçenin Trabıus Gar miş tefsirlere bir cevap gibi teHlkki o· 

bi ziyaretinin en mühim sebeplerinden lunabilir. 
biri de, muhakkak surette, son zaman- Manevralar başladı 
larda islam alemine hitaben neşredilen 

İ d Tobruk, ll (A.A.) - Havas ajansı 
beyannamedir. talya, şimali Afrika n bildiriyor: 
hAla oldukça ufak bir parçayı istila ey Musoliniyi harnil olan Pola zırhlısı ya
leınekte bulunduğu kanaatindedir. Bu nında Corizia, Zara ve Fiume kruvnzörle
itibarla İtalya halen mevcu~ nizama ri olduğu halde Syracuse önünde Trento, 
karşı vaziyet almaya ve islam aleminin Trieste ve P'<>lzano kruvazörlerine mül&ki 

olmuştur. Bu birinci Filo Arniral Umberto
Mısırda, Tunusta, Cezayirde ve Fasta nun kumandası altındadır. 
yerleşmiş olan devletlere karşı ihtiras Manevralar öğleden sonra cenupta baş
larını köriliderneğe mütemayild!r. E · larnıştır. Mukabil tarafta Romeo Bornetti· 
ğer bir anlaşmazlık patıarsa İtalyanın nin kumandası altındaki ikinci filo hafif 
Sicilya ile Bizerta arasındaki deniz yo kruvnzörlerden keşif ve denizaltı gemile-

rinden ve deniz tayyareterinden rnürekkep
lunu kapayacağı muhakkaktır. İ tir. 

Şurasını görmek lazımdır ki, span
yadaki dahi:li harp, muvakkaten dahi 
olsa, İtalyaya başka suretle ancak bir 
bahri zafer peticesinde elde edebilece 
ği bnzı mühim noktaları elde etmek 

- ' __... . ..__._... .. ._ __ 

fırsatını vermiştir. 
Fakat Almanyanın olduğu gibi İtal

yanın da zayıf tarafı, ekonomik ve mali j 
biH1nçolandır. Bu mcselede insana en 
ziyade emniyet veren cihet ise, dlğer 
taraftan Almanyanın halen büyük rısl~ 
ler almaya tamamile mütemayil olm:ı 
dığı ve ne de olsa gidişini kontrol ey. 
!ernekte bulunduğudur. 
Fransa ve ingiltereye kn~ı meydan 

okuma 
Humanite gazetesinde Gabri~l Per! 

ise ayni mesele hakkında ~öyle diyor: 1 
Düçenin bu tantanalı seyahati, Fran ı 

saya ve ingiltereye karşı bir meydan 
okumadır. Hariciye Nazırının ve Balı-.......................................... ·-················ 

Sağlam 
DiŞLER 

hayatın aa, 
sıbhatın da, 
saadetin de 

temel taşıdır. Çünkü sağlam diş
ler, insana sıhhat, neş'e güzellik 
ve saadet verir. 

• 

Günde iki defa Radyolin ile 
fırçalanan dişler inci gibi güzel ve 
sağlam olur. Sağlam dişler midenin 
sağlamlığ"inı, sağlam mide de 
vücudün sağlamlığını temin eder. 

. ı· ' ~ . ,. . . ' ' ~ ... • o • • •: r..- • • - 4 ' ~ \ J. .,.., ,.. 
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İstanbul Borsası kapanış 
fiatları ı ı -3 - 1937 

ÇEKLER 

Açılış Kapanış 

Londra 61S,OJ 615. 

Nev-York 0.7946 0,79S1S 

Paris 17.365 17.3550 

MU n no 15,0992 15,0975 
Brüksel 4 715 4.7234 

Atina 89.025 89.7162 

Cenevre 3,48" S,4833 

Bofya 64.115 64.715 

Amsterdam 1.4525 1.4520 

Prng 21.7740 22,774\l 
Viyana 4 .2550 4.2050 

Mndrld 11.4875 11.5040 
B er Un 1.9756 1.9750 
Varşova 4.1870 4.1870 
Budapeşt. 4.39 4.39 
Bükre1 108.6175 1(8.6175 
Belgrad 54.7667 34.7667 
Yokohama 2.7875 2.7875 
Moskova 24.415 24.415 
stotholm S.1SS6 S.l5S6 

ES BAM 
-

Açılış KapanıJ 

Anadolu tm. % 60 
peşin 23.00 23.~ 
A. Şm. '1o 80 vıı.dell lO.OO 00.00 
Bomontl - Nektar 0,00 0.00 
Aslan çlmento 14.55 14,55 

Merkez bankası 97.00 96 50 

İSTİKRAZLAR 

Türk borcu I peşln 

• ıı I vndell 
• • n vadeli 

Açılıt 

()0.00 
19.615 
19.175 

TAHVİLAT 

Açılış 

Anndolu I pe. 39.90 

Kapanış 

oo.o::ı 
1!1.45 
19.]0 

Kapaıııı 

39.65 

• I vadeli 00.00 

~-:J • n pe. 5>.60 

• n va. oıı .oo 00.00 
Anadolu mü. pe~ 0000 00.00 

İSTANBUL ı Ticaret ve Zahire Borsası 
--

11/3/937 
---= 

Fİ~TLAR 

CINSI_ f -
Aşa~ yuk an 

. 
K. P. K. P. 

Bu~dny yumuşak 6 13 6 20 
Arp:ı 4 25 430 
Çuvd:ır 4 27,5 4SO 
Mısır san 425 4 35 
Mı..ır beyaz 4 12,5 000 
Yulif 425 o 
Zerdeva derisi 4SOJ 59JO 00 
Sansar derisi 3000 4500 
Tilki derisi 620 1500 
Kunduz dertsı 1900 00 
Porsuk 600 630 
Tavşan derisi 25 00 



'J 
1 

• n nun ay e sı 

vrupayı karıştır r! 
Aimanya ile ltalyanın asiler nezdine elçi gönderme

lerinin manası ve neticeleri 
Yazan: Süleyman Sıtkı 

Madrldden bir manzara: Don Gişot ile yamağmın heykelleri miistahkem bir 
mevki hallnde 

~en.lerde bır gazetede inti • 
tar eden ufak bir telgrafta İtalyanın, 
General Franko nezdindeki sefiri ke· 
biri (Ambassadeur), Mösyö (Parbi • 
yeri)nin (Salarnank) şehrinde General 
(Franko) ya itiınatnamesini takdim et
tiği ve Alman sefiri General (Fauel) in 
de iıümatnaınesini takdim etmek üzere 
bulunduğunu bildiriyordu. 

Bu telgraf, ihtimalki bir çok okuyu· 
-cuların nazarından kaçmıştır, Hele bi· 
zim İstanbul matbuatında, zannederiz, 
biç intişar etmemiştir. 

Halbuki gazete verdiği bu kısa ha· 
berin çok ehemmiyeti vardır. Bir kere 
bundan, İtalya ve Almanyanın Gene -
ral (Franko) hükumetint tasdikleri, 
kağıt üzerinde bir sözden ibaret kal • 
madığı, bılakis İtalyanın (Salamank) a 
bir sefiri kebir göndererek, o sefirin, 
mesela İngiltere kralına olduğu gibi 
General (Franko) ya da itimatname 
takdim etmesi, gerek İtalya ve gerek 
/lbnanyanın, İipanyadaki vaziyetc çok 
büyük ehemıniyet verdiklerini isbat 
eylernektedir. 

tspanyada hAla bütün ~iddetile de • 
vam etmekte olan dahilt cidal, daha 
doğrusu kital, harbi umumiden sonra 
bütün cihanda başlamış siyasi teşev • 
v\14lerin ne kadar derin oldu~a, ne 
kadar içinden çıkılmaz bir garibe haw 
lini aldığına en bariz bir delildir. 

Orta ça~lar tarihinde, milletler ara-

Bir ahlaksıziılı 
Nümunesi .. 
cŞa.şırmış:t imzası ile mektup ya· 

zan bir okuyucurn hülfısatan diyor 
ki: 

- Bir genç kızla sevişiyordum. 
Derken bir izzeti nefis meselesinden 
aramız açıldı. O sırada kıza bir ta
lip çıktı, nişanlanmak üzereydiler. 
Kız bana mektup yazarak elan beni 
sevdiğini, ve izdivaca müvafakatim 
halinde nişandan sarfı nazar cdcce· 
ğini söyledi. Menfi cevap verdim, ni· 
şanlandı. Bu defa da ben kızdım. 

Binbir hileye baş vurarak kızı ni -
şanlısmdan ayırdım. Te!trar konuş. 
mıya başladık. Fakat doğrusu ben 
bu hareketi sırf kızdan intikam al -
mak için yapmıştım. Hakikatte o -
nunla evlenecek değildim. Bununla 
beraber eski sevgilerim tekrar u • 
yanrnıya da başladı. Meselenin so -
nu ne olacak bilmiyorum, fakat bu 
iiırada ailem bana zevce olabilecek 
başka bir kı:ı buldu. Bu kız eskisin
den hem daha güzel, hem de daha 
ıengindir. Evlenirsem dar olan mali 
vaziyetimi muhakkak ısbh edecek· 
tir. Büsbütün şaşırıp kaldım, ne ya • 
payım?• 

* Meselede mevzuu bahso)an ilk kı-
za acırnasaydırn, bu delikanlıya 

sındaki karışık davalar ve harpler is • 
tisna edilirse Avrupa tarihinde, bilhas
ı;a son bir iki asır zarfında bu kadar 
ltanlı ve kanlı olduğu kadar da karışık 
ve tehlikeli bir vak'a daha gösterile • 
ın ez. 
İspanya vakayiinin bu kadar karış· 

masının başlıca sebebi ise, iki tarafın 
arkasında iki büyük devlet grupu, ya· 
ni bugünün en başlı iki siyasi 
(iman - mystique) bulunn,asıdır. Ya
pi bugünün en be11i başlı iki siyasi 
dar bir çok defa tekrarlandığı üzere, 
faşizm ile bolşevizrn çarpışmakta, bu 
asrın garaibinden olan bu ikı siyasi 
yeni (din) birbirlerini canevinden vu· 
rup boğrnak istemeleridır. 

İşte gerek Mösyö Musolini İtalya · 
sının, gerek Mösyö (Hitler) Almanya
sının, henüz General (Franko) kuv · 
vetlerinin akibetinin ne olacağı bilin· 
mediği bir sırada kendisini bir d!vlet 
reisi olarak tanırnaları bundan ileri ge. 
liyor. 

Bu iki hükfunetin İspanyol isileri 
reisi, henüz hükiimetçiler ma~lO.p ol· 
ma dan tanıması ise, General (Frank o) 
nun ergeç kat'i muvaffakiyet kazana • 
cağına delil gibi addedenler vardır. 

Hakikati hal de a~ğı yukarı bu mer
kezdedir. General (Franko) bundan 
sonra mağhip ta olsa arttk İtalya ile 
Almanya için, eski İspanya hükiime
tini, yani cumhuriyetçi denilen ve ha· 

biraz ahlak, biraz dürüsti dersi ve • 
rirdim: 
Oğlum onunla evlenmek senin 

borcundur, vazifendir, deı dirn. Fa· 
kat hayat fırtınasında binbir macera 
geçirmesi mukadder bir adamın kar· 
şısında bulunuyorum. Kızı kendi 
hocalamalarma karı.ştıral'ak, bed -
baht edecektir. Onun için: 
Oğlum ailenin bulduğu zengin 

kızla ev1en. Fakat bu işi çabuk yap, 
ta ki birinci kız çabuk kurtulsun, 
zararın neresinden dönülse kardır, 

ağlasın, ağlasın harap olsun, fakat 
sonra bir uçuruma düşmek tehlike· 
sinden kurtulduğunu görerek sevin· 
sin, mert bir adamın kollan arasın· 
da mes'ut olsun, diyorum. 

* Üsküdarda Bay (A. Ç.) ya: 
Hareketiniz doğrudur. Zevcine 

ihanet eden kadın ondan ayrıldık • 
tan sonra varacağı ikinci erkeğe de 
ayni hakareti yapacaktır. Münase • 
beti bir an evvel kesiniz. Kocasının 
bu sırada askerliğini yapınıya git -
rnek üzere olmasını iyi bir tesadüf 
eseri sayarım. Aksi halde kadının 
reddedilince duyacağı hiddetle mü· 

nasebctsiz bir harekete teşebbüs et
mesi ihtimalinden korkulabilirdi. 

TEYZE 

Amerikalı milyonerin 
vasiyeti 

Bir Amerikalı milyoner, bir vasiyet· 
name yazmı§. :Su vasiyetname ile bü· 
tün servetini karısına bırakıyormuş. 
Ama bir şart koymuş, Kendisini hayat.. 
ta iken cigara içmekten meneden karı· 
sının günde beş tane püro cigarası iç· 
mesi elzemrniş .. 
Kadının ne yaptığını bilmiyorum, 

herhalde beş cigara içmeye razı olrnu§ 
ve milyonlan eline geçirmiştir. Doğru 
su insaflı erkekmiş, hüsnü niyet sahibi 
im~. Kendisini çok sevdiği cigaradan 
mahrum eden karısının günde beş ci· 
gara içmesini isteyeceği yerde yirmi 
beş cigara içmesini de ısteyebılirdi. ı 
Hatta daha ileri de gidebilır. Mesela 
günde beş clgarayı ezip suyunu içme. 
sini, yahut ta beş cigarayı muz yer gi
bi çıtır çıtır yemesmi de vasiyetnarne· 
ye koyardı. 

Mart 

1 

Erkek insaflı imiş ama kadın da a· 
kıllı imiş. Kocasını yalnız cigaradan 
mahrum bırakmış. MeselA içkiden de 
mahrum bırakabilir, ve ölümünden son 
ra karısını günde beş cigara içmeye 
mahkfun eden insaflı koca bu sefer de 
beş cigaranın yanına yarım şi~e de vis 
ki nave edebilirdi. Ve kadın biltün ha '• 

BUyük Önder Generalle rin ellerini aıkarlarken 

yatınca kör kütük sarhoş ya§ardı ... 
Her ne ise bu, Amerikada olan iş. 

Bizim de aramızda birçok erkekler var 
dır ki karıları onları cigaradan, içki
den mahrum bırakmışlardtr. Sakın er· 
kekler bu havadisi kaniarına yeti§ti· 
rip: 

- Bak karıcığım, eğer sen beni ha
yatı.mda cigaradan, içkiden mahrum 
bırakırsan ben de !eni ölümümden 
sonra cigara içmeye , içki içmeye mec
bur ederim. 

Dernesinl~r .. Mahcup olurlar; bu aö· 
zü işiten kadın kahkahayı basıp: 

- Hangi milyonlarını bana bırakı • 
yorsun da ben onlara sahip olmak için 
bu eziyetlere katlanacağım ... 

Cevabını verir. İMSET . ........................................................ _ 
kikatte komünistlerin elinde bulunan 
hükümetle bir daha münasebette bu .. 
lunmanın imkanı kalmamışhr. 

İşte bu imkAnsızlıktır, ki (Franko) 
nun mağ10~yetİ hali!nde Avrupayı 

büsbütün içinden çıkılmaz bir vaztye. 
te sokacaktır. Çünkü timdi (ValAnsi • 
ya) da bulunan İspanyol hükümeti, 
tekrar Madridde yerleşecek olursa ttaı. 
Ya ile Almanya bu bükilmetle resmen 
değilse bile (bil'kuvve) hali harpt& bu
lunmak mecburiyetinc düşeceklerdir. 

Hülasa bir taraftan İspanya hadisa · 
h nın Avrupa ya sirayetine man i ol • 
mak için İspanya sahilleri abluka edi· 
lirken, diğer taraftan bu hadisatın, e -
ğer devam ederse ve hele (Val§nsiya) 
hükumeti galip gelirse, Avrupa yı ka • 
rıştırmasına rnani! olmak imkAnlan 
kalmamaktadır. 

İtalyanlarm General (Franko) yu il· 
tizam etmeleri, yalnız bir (prensip) 
meselesi değildir. İtalyanlar, yarı ya· 
rıya sosyalist ve komünist nüfuzu al· 
\ında bulunan Fransadan sonra Bah • 
risefit kapılarını tamarnile bir (ko -
münist) hükiirnetin daha tutmasmı, 
faşist rejimi için büyük bir tehlike ad· 
detmektedirler .. Zaten İspanya itinin 
bu kadar azıtmasının ve uzamasının 
başlıca sebebi de, bilhassa İtalyanın, 
kendi rejimi noktai nazarından bu i~e 
verdiği ehemıniyetten ilerı geliyor. Ve 
gene ondan dolayıdır, ki General 
(Franko) nun mağlO.biyetini, bilhassa 
İtalyanlar hazrnedemiyecekler ve işte 
o zaman Avrupa, şimdikine nisbetle 
daha çok tehlikeli bir vaziyete dli§e • 
cek tir. 

Süleyman iıtkı 

Yarnun büyükleri A tatü:rkü selimlıyorlar 

Ankarada üzüm konuresi açılırken 

Üzüm kon,ıresi.Di Afllll iktı At Vekili nutkUDu iö)'lüyor 

Uzüm kongresinde t~bir edilen nümuno üziimler 
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Kad nka 
a laşılan şey: 

lstanbulun sayılı antika meraklılarından 
Saminin evinde neler gördüm? 

fazan: Naci Sadallah 

Fmdıklıdaki evin mavi salonunda 

Doktor 

~n akıl erdiremedt~ zevklerden l Antikadan anlamak, bir kadın kal • 
biı ısi de kolieksiyon ve antika mera • bini anlamaktan çok zordur. 
kıdır. Yoksa dünyanın parasını verseniz, e-

Merak bir türlii olmu ya, bir çok linize bir tek antika geçiremezsınız ... 
luxnselerde antika, kolieksiyon merakı, Çünkü bu işin de~etli mukallitleri 
:ben de ise, antrka ve kolleksiyon me • var. Mesela epey evvel, çarşıda, rne.ş • 
~'lkına akıl erdirmek merakı var... hur Püskülciyanın dükkanındaydırn. 

:Nitekim dün, doktor Çörçöp Sami ile Bir Ermeni antika mukallidi, bir Al • 
konuşurken, gene, bu merakıma kapı!· man seyyahına bir yüzük gösterdi. Bi· 
dıın, w sıraladığun wallerle, nazik çare Almanı, gösterdiği yüzüğün Bi
ll'lUhatabıma hayli ter döktürdüm. zanslılara ait lahitlerden çıktığına inan· 
Sabık Çörçöp Sami, şimdi Sam~ dırdı. Sonradan Beriine giden dos • 

Mo.rta olmuş. tum Püskü1ciyanm söylediğine göre, 
k O; mesleğindeki ihtisasile oldu~ A~~a~, burada aldığı yüzüğü, Berlin 

adar, h!aivdeki mahareti, giyimdeki muzesme satrnış. Yüzük şimdi orada 
le.rafeti, ve sohbetinin kan!lmaz hoş · teşhir olunuyormuş. Fakat hınzır Er • 
luğ~ de meşhurdur. Değerli dektorun rneni yüzüğü yaparken, esk~ Bızans 
tıı. maruf hususiyetlerinden birisi de, istilini öyle maharetle taklit etmiş ki, 
lntlka merakıdır. Fakat ben dün, o • insanın Almanı ayıplamıya dili vara • 
nunıa antikadan bahsetrniye yeltenir· mıyor! 
Iten anladım ki, cantiku, kadri kiy • Antika mera kı, Avrupa da, bizdeki 
l'neti. kolay kolay kestirilir bir nesne gibi değildir. Orada, göz koyduklarını 
degudir. ele geçirmek uğrunda cinayeti bile gö-

Onun Fındıkhdaki ~vinin tavanın • ze alan meraklılar vardır. 
dan döşemesine, perdesinden halısma, Onlar bizim antikalarımı.zı, bizden 
le saatinden vazosuna kadar masmavi iyi araştırmışlar, toparlanniJardır. 
16lonuncla elimi hangi köşeye uzattım- Mesela vaktile Türkler, Hi.nd Levai· 
16, gözümü hangi tarafa çevirdimse, ve lerinin eşierini yapmışlar. O taklit ku· 
:z~nıü hangi biçime .oktumsa çam maşlar Selimiye adile dünyaya nam 

Vinnekteııı kurtulan•adım. vermiş. Mesela, şimdi müzeyf: kaldı • 
Elde oyu.lm~ bir :f:i.ldiJi kutu için: rılan sakalı şerif bobçaları içinde, b~ 
- N• güzel tabaka! dedim. kumaşlarm eşsizleri, emsalsizleri var· 
O.vap verdi: dır. Ve biz onları aramayız. Halbuki 
- Tabaka de~ kartvizit kutusu Venedik müzesinde, eski ve çok kıy . 

•... metli Türk kumaşlarının barikulade 
l:>elikll bir k:ri6tal kbe için: zengin bir kolleksiyonu mevcuttur. 
- N. kıymetli ,ey? diyecek oldum. Bu itibarla, bence, antikaya daha 
Dudak büktil: • fazla ehemmiyet vermek lazımdır. 
- De~ldir. Buraya sadece rengi Müzelerimiz, antika rnerakhlarını ta • -.\'i olduğu için koydum! nımalı, onların terekelerini yoklamalı, 
Bir daha bozulınamak için, basit tarihi miraslarını her ne pahasına olur. 

~Vi bir vuocuğa bakıp dudak bük - sa olsun tarihe maletrnelidirler. İnscn 
: bu terekelerden işportalara düşmüş 

~ - Bunu da renge uysun diye aldı • öyle kıymetli antikalara rastlıyor ki 
ıa galiba? şaşarsınız! 

-,_?• vazoyu, Kur'anıkerim tutan bir Antika, geçmiş bir devrin. ruhunu, 
Utnin hürmetile eline aiarak: sabrını, enerjisini, san'atini, kabiliye • 

b.- Yooo ... dedi... Bu nefis bir Bo • tini göstermesi bakımından çok kıy . 
@Jlı.dir... metlidir. 

ee~rtık, gWiyerniyecekim.i anladığım Fertler antikayı, eşi hiç kimsede bu· 
aletimi açıa-a wrdum: lunınıyan bir şeye malik olmak arzu. 

- Bobem nedir? sile ararlar, bulurlar, toplarlar. Buna 

.. 
SON POSTA. 

60 Yaşmı geçen 
herkese 200 

dolar aylik! 
Amerikada iktısadi buhranı 
ortadan kaldırmak için yeni 

bir teklif ileri sürülüyor 
Nevyorkta çıkan Life gazetesi yazı· 

yor: 

Sayfa 1 

''Ne yed.ğin.zi söyle 
nasıl bir adam 

olduğunuzu bileyim!, 

• 
• 

lsveçli bir meraklı, bütün meşhur adamlara~ mektup 
yazarak hangi yemeklerden hoş)andıklarını sordu 

Kopenhagda herkesin husus1 haya· 
tiyle meşgul olmasını seven garip bır 
adam vardır. İsmi Nielsen olan bu a· 
dam yeni bir eser çıkannışıır. 

Bu kitap mevzu itıbarıle !evkalade 
alii.kayı celbetmiş olduğu için, hemen 
mütcaddit lisanlara çevrilmiş ve yalnız 
Norveçte iki buçuk milyon satılmı~ · 
tır. 

«Doktor Townsend'in makaleleri ef· 
karı umumiyeyi fevkalade a1akadar et 
mektedir. Birçok iktısatçılar1 Townsen 
dizm usulı'yle dünya bulıranının önü -
nün tamamiyle alınmış olacağına ka· 
nidirler. Bazılan henüz kani olmamak 
la beraber kafalarının böyle bir plfına Bay Nielsen fevkalade şikemperver 
yatmış olduğunu söylüyorlar. bir adam olduğu içın, dünyadan gelıp 

Doktor Townsendin dedikoduyu mu geçen meşhur eşhasm en çok ne ye. 
cip olan meşhur planı şudur: rneklerini sevdi:klerıni tesbit etmek ü-

cBuhrarun iki sebebi vardır: Birinci zere uğraşmıştır. Bu arada halen ha· 
si mübadelenin az olması ve ikıncisi yatta olan eşhası da unutmamıştır. M. 
de herkesin istikbal endişesil e tasarruf Nielsen Kopenhagd~ . intişar .. ede~ ~.ir Karışık sebze or· 

etmeğe kalkışması, Mübadejeden para rn
1 
e~t~anın muharrırıne şu sozlen soy basını aevdı~ıni 
emış ır sÖyliJen ve lı:nrı• 

ları çekerek tasarrufa yatınnası. Bu ' .: .. .. . şık Işlerden hoş-
mübadeleden paraları çekmenin bir -:- Dunyanın but.~n meşhur. şahsı~et lanan Loyd Core 
ikinci sebebı' de ruhi .. 'Id' Yanı· em lerme mektupla muracaat ettım. Dun· 1 1 d h 1 . b arnı ır. d . . w. ı şey er en oş anırmış vemış . VQ 
niyetsizlik. ya a zan ve tahmın ettıgımden fazla ' . . . ' "' ' · 

T d .... ·· ,meşhur insan varmış Ne dersiniz ta- ,peynırı çok yermı.ş. 
own.sen , hem paranın tedavulunu marn ı 200 İn T 

1
: t ' Meşhur Confcius gayet az yeme}( 

teshil edecek; bem de ist;kbal end~P- d' s· gıız .ırası. pos a parası yer ve hiç bağaziyle uğra"mazmıs. Bir. 
,ver ım. ınema artıstlerınden mebus· . . . ~ . ~ ' 
ıara hatı'plere .. 1. 1 h d tl az pırınç ve bır bardak su 1le kefafı , , a ım ere, ay u ara efse 1 . 
.kadar her meşhur insana mektup yaz· n . Y ~rmı~. . 
,dım. Beni'ın bu herkesin merakını tat Şımdı tarihte b~az daha yakın za4 
,min edecek tarzda h areketim birçok manlara gelelim. In~ilteı_:ede ve F ran. 
.me.şhurlar tarafından ehemmıyetsiz .s~~a ~raııa.r dehşetlı agır yemekiere 
.Xarşılanmış olacak ki pek az ınsandan duşmuşlerdır. Oniarın yemeklerini si" 
cevap aldım Dikk t tt' M ela"' E. ,.e bir tarif edecek olsam muhakkak ağ • . a e ım. es 0 d'' .. 
,d€n cevap vermedi, fakat Loyd Corç ~ınız sulanıı:. n orduncü Lü. yağlı 
,bir hafta sonra büyük bir nezaketle ce et yemeklerıne bayılır. Ve ~efe~i tıka 
,vap vererek hayatta en fazla sevdiği ,nıncaya kadar bunları yermı~: Bı~. ara 
,şeyin, karışık sebze çorbası olduğunu ,lık fazla ?~rdal yemekten vucudunde 
bildirdi egzema gıbı şeyler de çıkmıştır. Av et 

ı Esase~ insanların huyları ile sevdık ,!erine hayılırrn.ış. 
leri yemek arasında da mühim rabıta Sekizinci Hanri, karaca, tavşan etin 
:vardır. den çok hoşlanırmış. 

Ortalığı biribiri'ne katmak isteyen Göte kuşbaşı et doğranmış çorbayı 
insanlar, türlüleri karışık salataları ,hergün yese bıkmazrnış. 
fazla severler. Hırslı insanlar tek ye· Biraz da son zamanlara gelelım. Re• 

Doktor Tovvnsend ,rnekleri, fakat onların baharh, biberli· .si karda olan insanlar hadiselerin se\•• 
. w . . sini tercih ederler. Silik insanlar, süt· kiyle iştihalarını kaybetmişlerdir. Hig 

sı mevc.~t .. olmadıgı ı~ın herkese her za ,ten, yoğurttan ileri gidemezler. ;biri mektuplarıma cevap vennedi. Yal 
man, butun kazandıgı parasını sarfet· . Tetkikatımı ilerleteceğirn. O zaman nız Göringin tereyağını fazla sevdiğ~
tirecek bir usul bulmuştur. Bu usul şu ,göreceksiniz ki insanların sevdikleri nİ, fakat yiyemediğini gazetelerden 
dur : .. yemekleri anlamak suretiyle ne çeşit duydum. 
Altmış yaşını tec~vuz e~en herkese .insan olduklarını derhal anlayabilmek Dük dö Vindsorun da Macar Gulası• 

2?0 dolar aylık ve~ıl~cektır .. Şu ,artla kabildir. na meftun olduğunu gene gazetelerdt:l 
kı bu 200 doları o ıhtıyar, hıç tasarruf E . . tamamı k . k t kud f d . . serımı ama ıçın arış ır· o um. 
etmeden bir ay zar ın a son santımıne .madığım tarih kitabı kalmadı. Kuranı, Greta Garbo domuz etini çok sever 
kadar sarfa mecbur tutulacaktır. teYrat . T t t k d f 

Bütün ihtiyarlar bu havadisten fev- Eskı:•yınemcı ıksla ~r ~a.mlır o .u. umt d .. t et ve yermiş, sebzelerden de so rasında 
.. . . -e erın ısı erını a a • daima kuşkomnaı bulundurunnuş. 

kalade memnun olrnu§lar, hepsı ae sem hiç birşe ı nız Yemek Con Gravford ise her sabah çiy '"'lJ.II 
Townsendci kesilmişlerdir. Ellerini şa ' zevk'ı· ve yem ky an.da~azshı kk. k k" .. - J 

k d
.. .. . e çeşı ı mu a a ı m murta içenniş. 

kaklarına koya.ra . uzun uzun uşunen ,gw er sahalardaki her e ı· ktan e mi 'f. k'k 
ler yalnız mahyecıler olmuştur. Onlar tı'r Sonra ın' san ş Y kço k gd çt ş et ı lerimi daha derinleştireceğim, 

kl . ın yeme zev ı e ıp- üç sene sonra asn hizır rüesa ve meşa 
bu sistemi kabul etme e beraber bi~ kı kadınların m d .b. d w .. 

k ah 
.. üşlerdir 0 h . o ası gı ı egışıyor. birinin nelerden hoşlandıklarını bildi• 

: ~ zur go:rm ma zur İşte size bir misal: Meşhur Anibal, ren bir kitap neşredeceğim. 
a ~u ur: d .. .. hayatını hemen münhasıran zeytin ile Şu arada m~hur Landronun kadın, 
«lnsan1ar ~O yaşın a~ sonrr. olunc:· idame ettirmiş. Anibal ze tine ha ılır Düseldorf canisinin de çocuk kanı iç-

ye kadar mukemmel bır maaşa sahıp ve baska birşey yemezm· y y ' rnekten zevk aldıklarını söyleyivere • 
olacaklarını bildikten sonra çalışmaz· Eflfittın kat'i)ryen t ış. . 

la~d~yab~~m~Th~eolu~wrWat~;~~~~~~~~e~s;e;~~e;z;m;ı;~.=~;t~y;~~··~~~~=~~~~~~~~ 
membalarırnız kurur, biz de ihtiyarla· -
rın paralarını veremeyiz.» ~-

Doktor Townsend bu meseleye bir 
çare bulmak için düşüne dursun, yap
tığı plfm ufak bir köyde küçük mikyas 
ta tatbik edilmiş ,.e herkesin parasını 
israf ettiği görülmüştür. 

tQ- Yani Bohemyada yapılm\ştır. Ma- siz isterseniz Egoizm · hodbini adını 
~ Ya, (nereden malfun oluyor?) Es· \•eriniz. Fakat muhakkak ki, hodbinle· 
)l ~n bu kabil vazolann, kaselerin en rin en asilidir. • ......................................................... _ .. 

~JSler.i orada yapılırdı. Sonra, antikanın göze verdiği zevk kelımesini, hakaret manasma kullanı • Zonguldc.h 
Anıelesinin 
Sıhhi v_aziyeti 

ki dispansere bakmaktadU'. Bu dıs· 
panseri idare eden yalnız bir göz dolt 
toru ile iki hasta bakıcıdır. ci J\r~k mütalea denneyan eyleme - te payansızrlır. Mesela ben, bana çok rız: cAntikanın biri», cantikauk cr · 

en soruşturuyorum: , erneğe v~ çok paraya mal olan şu d~ me» tabirleri de bunun delili değil mi. 
- Bu nedir? korun içinde, kapıının önünden geçen dir? 
- Bakkal Arifin Bulyesil sokağın pis1iğini unuturum. Bay Sami Morta müdafaa ediyor: 
- Bu? Güldüm: - Hayır ... Antika, ha!<aret manası· 
- Rıaa Efendinin levhası! - Öyle olsaydı, bütün İstanbullula • na kullanılmaz. cAntika:. nev:'i şahsına 
- Bu? rın antika merakına tutulmaları la • münhasır bir adama verilen sıfattır. tat· Sami Efendinin mürekkepli bir zırndı? cAnlikalık etme» sözü de: «Lutfen he· 

li ~ı ... Bunun bir eşi, yalnız turake~ O tutturduğu mevzua ciddiyetle de· pimizc benzeyiver!• kabilinden bir is · 
a kıda vardır vam ediyor: tirham mahiyetindedir! 
-O da kim?. - Milletler bile antika meraklısı... Gene güliiyorum: 

tiıı~Özlerin.i bürüyen h.iddeti, gözlükle· Çünkü antika, fertler için olduğu gibi, , - Bu tarife göre, bütün antika me
~~ kalın camlarından bile okuyo • milletler için de bir iftihar vesilesidir. raklıları da birer antikadırlar ... 

Faraza İngiltere, eşi dünyanın hiç bir Naci Sadullah 
- Sağ kalan yegane müzehhip .. 
- Ya bu nedir? 

~a; Bir İznik çinisi ... Bizim koca Top· 
tır ~sarayında yaln1.1 üç tane kalmış· 
Iner ~la~. Bizde maalesef, antika 
trı.r:va ı gun g€Çtikçe ölüyor ... Bugün 
din ~t. meraklılar sayılıdır. Salaha d . 
tep z:fık.~e, Salahaddin Cimcozda, Re-

yerinde bulunınıyan bir çok kıymetli ------

Saat çalmakta suçlu KAzım 
mahkOm oldu 

tarihi san'at mahsullerim Britiş Mü . 
zeuma doldurmakla müft::!hir ,ve mağ. 
rurdur. Ve bu iftiharının hudutlarını 

genişletrnek uğrunda hiç bir fedakar • Samatya civarında bir evde haciı 
lıktan kaçınmaz!.. ,yaptığı esnada lromodin üzerinde du· 
Muhatabım, csefle soruyor: 1 ran bir cep saatini çalan Maliye me. 
-Halbuki biz? .muru Kazıının duruşması bitmiştir. 
Giilüyorum: Kazım 4 üncü ceza mahkemesi tarafın :a Uhtude iyi parçalar var .. 

tiltot en bunlardan başka, anlayışlı 
llle.rakJısı hatırlıyamıyo:unı! 

an · - Biz, biziz işte ... Bizde antikanın dan btr aY on gün hapse mahkum ed il· 
kıymeti o kadar yoktur ki, cantika• miJtir. 

7.onguldaklan yazılıyor : 
- Zonguldak kömür havzasında 

ı O • ı 2 bin ameie çalışır. Bu amcle· 
ye yardım gayesile teşekkül etmi~ 
bulunan bir arnele birliği vardır 
ki, her ay arnele ve memurların ka· 
zançlarından yüzde bir alarak yar· 
d:m imkanlarını temin etmektedir. 

Fakat asıl dü:jünülece~ arnelenin 
sıhhatidir. İşte bu gaye He bir sene 
evvel arnele birliği tarafından bir kı 
sım azalar tarafından bir «sıhhi te~· 
kilat» kurulmuştır. Bu teşkilatın pa
rasını da madenciler bizzat vermek· 
tedirler. 

Bu teşkilat arnele birliğinden al. 
dığı ı 00 bin lira ile 70 yataklı bir 
hastaha~ yapmış, fakat bu hastaha 
nenin ' er.şeyi tamamlandığı halde 
suyu temin edilememi~, ve bir türlü 
açılamamıştır. 

ı O • ı 2 bin arnele ancak Kozluda· 

Geçenlerde, 4 şubatta ocaklardan 
birinde 2 arnele yaralanmıştı. Bu ilti 
arnelenin dispansere nakli için ne 
bir sediye, ne de bir hasta otomobili 
vardı. Bu iki arnele 3 saat uzaklık. 
taki dispansere götürüldüler. Bun· 
lara bu yaralanmadan aniayacak bir 
hekim lAzımdı. Halbuki dispanserde 
yalnız bir göz doktoru vardı. İşte bu 
yüzden dispanserin ihtiyaçları bir ke 
re daha kendisini göstermiş oldu. 
Hazır bir vaziyette bekliyen has· 

tahane açılsa, sıhhi teşkila~ tam ''e 
mükemmel bir şekilde tamamlansa, 
Türkiyenin sanayi merkezi olan Zon 
guldakta ı O - ı 2 bın aınelenin sıhhi 
durumları üzerinde bliyülc ve iyı bir 
tesir yapmış olacaktır. 
Kıymetli Sıhhiye Vekilimizin na .. 

zarı dikkatini Zonguldağm bu derdi 
üzerine çekerim. Sayın vekil, göste
receği iyi niyetler neticesinde Z'Jn· 
guldağın ı O bin arnelesim sevind!r· 
miş olacaktu. 
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MIDENIZ 
dikkat ve fYl HAZIM ediniz. 
Çabuk, iyi çi~nemeden yemek 

yiyenler, fazla baharatlı ve biber 

Istanbul Belediyesi 
MEMURLARI Piya 

e 
go nun beşinci 

AZON 

·nhisar ar 

isim, 

li yiyenler, bilhassa içki içenler 
midelerini tnhriş ederler. Ve EK· 
ŞlLtK, HAZIMSIZLIK, agırlık ve 
baş dönmeleri htssederler. 

MAZON EYVA TUZU 
HAZl~SIZLIÖI, MlDE EKŞlLlK 

' ve YANMALARINI GlDERlR. 
lNKIBAZI defedcr. Bugünden bir 
şişe AZON alınız. Hıçbtr mü· 
masil mustahzarla kıyas kabul 
etnıez. 

H O R O 8 markasına dikkat. 

Isanbul 
aşmüdürlüğünden: 

Kooper tlf Irk tl nd n: 
Şirketimiz umumi heyeti 26 Mart 

937 tarhüne tesadüf eden Cuma günü ı 
saat on yedide Türbede Kooperntif sa· 
!onunda adiyen senelik toplantısım ya 
pacaktır. 

- Müzakerat Rumarnesi -

1 - 936 senesi hesap dcvresinl.! ait 
İdare Medisi ve Mürakıp raporlarının 
okunma sı. 

• s 

ira 
kazanan 

2 _ 936 senesi bilanço \'C l~ar ve za· Sonlan ( SO ) rakamilc biten bütiin 
rar hesaplannın tetkik ve tnsdikı ve numaralar yinnişer lira amurti pla • 
İdare Meclisi azalarile mür:ıkıbin ib-

3 - Yeııiden iki mürakip iııtihap ve 
ücretlerinin tayini. 

c~ır. ' 

' kazanan 

u 

31723 
15519 
35507 
22367 
16200 
26403 

7860 
30772 
9606 

20264 

•• • n ı 

1 

50 ıra 
kaza anlar 

5680 
24631 
175 73 
32649 
24683 
17416 

87 
34340 
7344 

13288 
21198 
. 2090 

13061 
21767 
26038 

7045 
6861 

38123 
24993 

4241 

34203 
28297 
20261 
32983 
33517 
21 190 
5317 

36 

17187 
5os6 
271 .. 

J215S 
~994 

,3796 
24578 
25967 

3'7'27 -JQ771 
66 ısQ46 

34150 
11788 

35'n7 
1800 

36796 
29226 

Çamnlh tuzlasında sureti mahsusada tesis olunan ince tuz 
değirmeninde sıhhi ve fenni bir surette ihzar olunan ince sofra 
tuzları yanmşar ve birer kiloluk paketler ve mutbak tuzları da 
"50" şer kiloJuk içi kiiğıd kaplı çuvallar içinde satı~a çıkarıl· 
mıştır. 

istanbul Ikinci lrliis memurluğandan: 
istanbolda Takyecl ve Gedllqı:ı.şada ohır
makta ve Çarşuyl Kebirde 1\laknsçılarda kö· 
sele ve deri ticaretlle iştigal eden Eelvar ve 
Nubar Sinanyan ııirketi ve şiirekanın şahıs
lara olan ifiıisı 8/31937 tarihinde açılıp t:ıs
fiyftlln adi şekilde yapılmasına karar veril· 
miş oldotundan: 

Sonları ( Oı ) rakamilc biten bütün 

4634 
19940 
29076 
31534 
27785 
18709 

18059 
35242 
10043 
39877 

3670 
26317 
13459 
29875 
27743 
21430 
33802 
35964 

?7(1Q) 

12330 
37814 

693 
1751 
3716 
3007 

Jl694 
2653 
QJ01 

Sofra tuzlan "64, ve "128, zer paketi bavi sandıklara ko
narak ambalajlanmışhr. PakeUi sofra tuzlannın beher kilosu 

numnralar yirmişer lira 8 murti ala • 9372 
36817 
.14504 
,17664 
22320 
35585 
14708 
17389 
32930 
36439 

4716 
32236 
26620 
5472 

17642 
3319 
647 

32959 
15693 

753 

4188 
4275 
3300 

kabataş ambarmda "9,50, ve mutbak tuzlarının heber 
"5,25, kuruJ fiatln sablacaktır. 

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 
bedeli aranmıyacaktır. 

Tuz satıcılannın fnhisarlar Istanbul Başmüdürlfiğfi merkezinde 
Kabataşambanna müracaat etmeleri ilan olunur. "1184, 

ab 
zay1fhk, uykusuzluk, baş ve yar1m ba 
ağrtsl, baş dönme i, b y 1 hk, çarpı 1, 
ve sinirden Ileri gelen bütü rahatsizlik-

la 1 glderl~. 
Günde 2 - 3 kahve kaşığı. Her eczaneden arayınız. 

SARK iSPENÇiYARI LABORATUARI 
' 

----~------------------------------------------~ ı İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
------------------------------------------------· 180,000 Adet bobin 20 1/2 milim ll sigara ki.ğıdt. 

20,000 Adet bobin 20 1/2 milim 1 külü yaptfmtyan sigara kağıdı. 
120,000 Adet bobin 28 milim ll sigara kağıdı. 

1/11/1937 tarihinde sabn alınacağı ilin edilınit olan yukanda cins ve 

mikdan yaztlı (320,000) adet bobin sigara kağıdının pazarlığı 15/3/937 
tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 16 ya talik olurunu,tur. 

Istekiiierin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte %7 ,S güvenme para

larile birlikte Kabatlllta Levazim ve Mübayaat tubesindeki alım komis -
nuna gelmeleri ilan olunur. (1258) 

Milli roman No. 7 

1- Müfliste alacnğa olanların ve is. 
tihkak iddiasında bulunanların alacak· 
Jannı ve istihkaklarını ilandan bir ny 
içinde fs. ikinci iflas dairesine gelerek 
kaydettinnelerl ve delillerini (senet 
ve defter buiUsaları ve saire) asıl veya 
musaddak suretlerini tevdi eylemeleri 

2- Hil8fına hereket cezai mesuli • 
yeti müstelzim olmak üzere mUflisin 
borçlannın aynı müddet içinde kendi· 
lerini ve borçlannı bildirmeleri. 

3- Müflisin mallarını her ne ıla~ 
la olursa olsun eJJerinde bulunduranin 
nn o mallar üzerindeki hakları mah • 
(uz kalmak şartile bunları aynı müd· 
det içinde daire emrine tevdi etmeleri 
ve etmezlerse makbul mazeretleri bu 
lunmad~ça cezni mesuliyete uğraya
caklan ve nıçhan haklarmdan mah • 
nun kalacaklan. 

4 - 17/3/937 tarihine müsndif çar· 
şamba günü sant ll de alacaklıların ilk 
içtimaa gelmeleri ve müflis ilc miişte· 
rck borçlu olanlar ve kefillerinin ve 
borcunu tekeffUI eden sair kim~cleriu 
toplanınada bulunmağa hakları oldnğu 
ilıin olunur. (30926) 

Istanbul Kada 
Mahkemesinden: 

ro 

istanbulda Şehzadeba~nda Fevzlye mahal
lesinde ve caddesinde eski 1 • 3 - 5 • 7 •• ve 
yeni 5 lll 9 No.h rayri menkulden dolayı 
Ahmet Sadık Ue Halki, İsmet, Nahlde, l'tteh
me&, kakdl, IU-tlfe Havva aralarında cere
yan eden davanın muhakeme günü ka,ıre 
..-ereseleri'hden Selahattin ve Neenıettlnln 
lkametri.bları meçhul olduiandan mubake
mede bulunmamalara üzerine ırıyap kararı
nın tebliti kararı mahkeme iktizasından 

olmakla muhakcme 9/f/937 Cuma 'ünü saat 
14 de talik kılınmış oldotundan mezkür gün 
ve saatte mahkemeye gelmedikleri •e:rn bir 
vekll göndermedikleri takdirde muhakemenln 
gayaben cereya~ı edecetlnden Işbu gıyap ka-
ran ilineo tebll~ ohınur. 816 

caklardır. 

3,0 o lira 
kazanan 

14126 

1,000 lira 
kazanan 

22564 

500 lira 
kazananlar 

16976 6413 20617 6<>26 
39716 19072 10340 2778J 

200 l·ra 
kazananlar 

12826 18677 34331 27020 
32673 27803 37332 17951 
33928 26641 27370 37404 
16429 37310 19984 19579 
3QJ46 31559 3478 25214 

648 11986 2 .. 22 

100 lira 
kazananlar 

39507 4507 189 39138 
9212 8978 13649 23453 
9804 27536 26576 36554 

21408 3551 36705 12566 
14998 34 ı 75 12402 24326 
30622 25910 32689 34140 
15169 7537 32060 23412 
28575 4269 22293 16112 

29947 

)73~8 

31705 
25043 
17120 
32480 

3638 
4395 

34731 
36151 
4792 

33025 
286 78 

mikyasta çalışınağa başlıyan Türk er- siper hayatının itiyat haline gelen dar 
kanıharbiyesi mühim işler hazırla • çerçevesi içinde kendilerine eğlenceler 
maktadır. bile buluyorlardı. 

En uzak vatan köşelerinde kalmış Bu eğlenceterin başlıcaSı Istanbul· 
ağır silahlar bile binbir fedakar1ıkla dan mektup ve haber bekliyen nişanlı 
yeni cepheye taşınıyor. Cephe arka - ve yeni eviilere uydurma mektuplar 
sında -düşmanın görmediği derin bir hazırlamak ve bunları hakikaten men
kaynaşma var. Ve Türk erkanıharbi- zildeki arkadaşlarla gerilere yollayıp 
yesi vaziyeti düşmandan saklamak için elden geliyor şeklinde adreslerine gÖn· 

Sakarya muharebesi genç ve yeni J cevabı verdi: bütün tedbiri almıştır. dermekti. 
Türk ordusunun geçirdiği en çetin - Zamanı gelince ordu vazifesini Şimdi büti.i.n hatlarda derin bir sü- Topçu fırkası ya veri birinci müla-
imtihan oldu. yapacaktır. kunet var. zim Fikret yakın arkadaşlarının hazır-

Bin türlü mahrumiyete rağmen Türk O biliyordu ki düşmanı tutunduğu Müstakil topçu alayı yaveri mülazim ladıkları böyle bir mektubu alanların 
çocukları, genç Türk zabitleri bu mu- bu yeni hattan söküp çıkarmak için Fikret Sakarya harbinde bir derece ter- ilki idi. 
harebede bütün kıymetlerini gösterdi- hazırlık yapmak lazımdır. Aksi tak • fi etmiştir.Birinci mülazim yıldızını fstanbuldan gelen mektuplar tesa. -
ler, Başkumandanın dahiyane planını dirde eldeki kuvvetleri israf etmiş ola- Afyon karşısında takan genç zabitin düfe bağlı olduğu için mütemadiyen 
yerine getirmek için canlarını dişleri- caktır. Şimdi Eskişehirden Afyonkara- yegane endişesi lstanbuldadır. Bir ay- Anadoluya kaçıp gelenlerle mektup 

8657 
;i2428 

6386 
9870 

5505 
18500 
38154 
31300 

12496 
33638 
35291 
32241 
17063 
27262 
35698 
ı 55 73 
11841 

7085 
11946 

2235 
6311 
1032 

28899 
27839 
12105 

1646 
H965 
36120 
4468 

32067 
35673 
20062 

30 lira 
kazananlar 

12614 37627 
27086 33956 
12114 29018 
6216 37794 

1262 ı . 20835 
7052 2701 

22017 20026 
37380 16999 
15242 30041 
25245 24330 
19284 12238 
4979 9416 
8602 26631 
8442 36~27 
6476 31584 
8034 20963 

37503 1823 
't6254 36420 
13306 24402 
34992 7264 
35170 30668 

1251 32432 
26503 2866 

1311 4738 
38212 24147 
37328 24479 
23246 9943 
8322 19030 

30648 8633 
17221 20679 
30571 31153 
28997 3503 
3':3192 17095 
23132 1426 

6980 
1989 
8587 
11257 
6382 

20036 
6994 

16602 
853 

10007 
7196 
3126 

17413 
20898 
11125 
34509 
35704 
32387 
32477 
22285 
10376 
15085 
14367 
30245 
14880 

698 
33371 

450 
24509 
16853 
20724 
20856 
38751 
8497 

32326 
7598 
7 lO 
9261 
1287 

11596 
33303 
9925 

37788 
16709 
36033 
24081 
3206 

438 
32073 
23125 
22661 
29663 
32283 
30498 
20431) 
34828 
12635 

646 
1453 7 
8471 

15674 
235 

3560 
25468 
10724 
23860 
18871 
22884 

Mül<afa lar 

3J21t 
so84 

ı 12~9 
19208 
3.S9l 

,,ısi 

-2338 
4981 

2795~ 
7!H4 

15969 
.3.380 
2126 
ııo63 

23~ 
20499 
21223 

7190 
t356S 
19.36~ 
5·42' 
.3290 
6461 

18806 
36150 
9018 

1soss. 
3420 

32817 
s soo 

2ıa6d 
22411 
2988° 

)331/ 
226 

19779 
357~ 

'7284 
2;o9 
s4ıB 
110• 

2961~ 
23641 
32Z6~ 

İkramiye kcşidcsini müteakip do'-J:; 
tan yeniden 40 numara çekilmiş, 
bin lirahk miikfıfat şu kırk nurn•; 
arasında bcşer yüz Jira olarak tak5 
edilmiştir. 

39695 18697 
23450 6155 
38849 5597 
21723 5009 
29757 31115 
10304 25208 

21113 
3026 
5489 

38115 
26523 
39594 

39369 
32913 
27212 

6096 16170 
22189 17001 

6070 
35923 

30492 
19188 
8139 

26951 
31125 ne takarak çalıştılar. hisara kadar uzanan geniş bir cephe danberi mektup alamıyor. Snhra pos- gönderenler pek çoktu. 

Ve Türk milleti bir daha anladı ki üzerinde bütün kıt"alar vaziyetterini tasile yolladığı mektupların lstanbula O . . b"" l d I 10 00 1 ra 
basında o bulundukça hiç bir düşman almağa başlıyorlar. vardığından da "'üphededir. ktnunl ıçın ]day e akam~askı~ ge ekn E k~I ( 352Sl ) nurıı• • 
b k · "' me up ara a an m am ı m anı yo - . n son çe ı en ~ 

u topra ta dırenemez. '* • • Şimdi cephenin için için kaynayan tu. Cephede, düşman karşısında, siper raya on bin liralık .mükafat vurrntl' 
* * • Müstakil topçu fırkası. hücum taarruzu ve intikam arzuları içinde yaşayanların arkada bıraktıkla- tur. -·····' 

o·· man her ihtimale karşı hazırla- Afyon önündeki tepelerde düşınan ordu saflarında mayalanıyor, zabitle- rını, sıcak bir hasret sevgisi ile düşün- .................................................. . 
dı · ı Eskişehir, Afyon hattı üzerindeki hatlarına hakim mevzilere yerleşmiştir. rinden neferlerine kadar bütün bu düklerini ancak cephe hayatını yaşa • 
mü faa mevzilerine girdi. Ordunun siklet merkezi bu hat üze • kahramanların içinde onları sevgilile- yanlar bilir. 

Genç Türk ordusunun bu zaferin - rindedir. rinden, yuvalarından, ocaklarından Siperde ve çadı.da hayat çerçevesi 
den ş,..vke gelenler Millet Meclisinde Düşman yeni bir taarruza girişemi- ayıran düşmanı yakacak bir ateş hazır- o kadar daralmıştır ki orada düşünen 
haykıı;.,-lılar: yecek kadar sindiği için şimdi tutundu- l~nıyordu. ve duyan bir in sam meşgul edecek ha-

- Ne duruyoruz. Hücum edelim, düş ğu bu hat üzerinde geeeli gündüzlü Cephe hayatı ilk bakışta sakin geçi- dise olmayınca hayal ve hatıralar can-
man ileriyi ve vaziyeti iyi gören ve ya- tahkimat yapıyor. yordu. lanır, yaşar ve bu düşünen insanlara 
n-ıcağını pek iyi bilen Başkumandan şu Fakat yeni cephenin gerisinde geniş Ve genç zabitlcr artık bu çadır ve yegane teselli olur. (.ıUA ısmpv) 
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i 
Yazan: Eski Tanin Başmuharrirl Muh.Hin Birgen 

Tevfik Rüştü beklemek isteyenlere: 
'' Durmak, yok tren gittikçe biz de 
gideriz. , dedi, hepimizi yola çıkardı 

Bulgarlar kamilen bozularak mütare-ı Bulgaristandan geçerken bir haylı ana bekledik. Alman kumandanına 
lee yapmışlar, Balkan yolunu açık tu- kurşun yemiş olduğunu anlatarak se - yaptığım müracaatlarda, daima telaş 
tabiirnek için Almanlar la Avusturyalı- yahate devam etmeme ği ve ıeri dön· etmemekliğimizi, bize vagon vereceği 
lar bütün gayretlerini sarfetmekte idiler meği tavsiye ediyordu. Biz, kafile ele- cevabını aldım. Elimde diplomatik bir 
F'akat, muvaffak olabilecekleri ümidi başları, aramızda bir konferans yap - pasaport bulunduğu için, bir aralık 
kuvvetli değildi. Bana Balkan trenile tık. Doktorla ben gitmek istiyorduk. bana Istanbuldan gelen Balkan trenin
Yola devam etmenin avantur olacağını, Fakat, sonra Türk kafilesi içinde bir de yer temin etmeği teklif etti. Fakat, 
Pqtede kalıp bu cephedeki vaziyete çok kadın ve hatta çocuk da bulundu· ben bunu kabul etmedim ve sırayı 
bakma~ın daha muvafık olduğunu ğunu görerek onları yalnız başlarına bekledim. Halbuki biraz sonra öğren
IÖyledi. Ayni zamanda bizim Suriye bırakmamak için sürüden ayrıimamayı dik ki Celal Bey kimseye haber ver -
ordumuzun cia peripn olup mütema- tercih ettik. meden, elindeki diplomatik pasaport-
diyen geri çekildiğine dair ıelen en son Hayatıının en acı, en üzüntülü sa • tan istifade ederek, trene atlamı~, geri 
haberleri bildirdi. atierini bu ista.ayonda ıeçirdim. lstas- dönmüştü 1 

Balkan treninde yola devamın bir yonun etrafı saatten saate artan Bul· Akşama doğru bir aralık baktım ki 
avantur olmasına rağmen, durmak caiz gar ordusu ankazı ile dolarken bir ta • artık cenuha doğru tren gittiği yoktur 
deiiJdi. Ne alacaksa ora da hep bera - raftan yeni Alman kuvvetleri cenuha ve bütün trenler Belgrat istikametine 
her olmalıydık. Bu haberleri kendisine doğru gidiyor, bir taraftan da İfe ya • gidiyor. Biraz sonra şuna da dikkat 
bildirdiğim 'Z8lllan Tevfik Rüştü de: ramıyacak Avusturya kuvvetleri de ettiııı: 

- Durmak yok. Tren gittikçe bizde ağırlıkları cepheden çekilerek dahile Orada bulunan Alman zabitleri, A\-
rideriz. O gidemezse biz de o zaman alınıyordu. Istasyonda bir Alman, bir man askerleri, aileleri, çocukları ile ve 
dütünürüz. Şimdi memlekete gitmeyi Avusturya - Macar, bir Bulgar ve bir hatta en küçük ve ehemmiyetsiz eşya
dütünmekten başka yapacak bir ~eyi· de Türk n"'kta kumandanlığı vardı. laril~ beraber trenlere doldurulup geri 
ın i% yok 1 Fakat, bütün iş bir Alman binba~ısının istikametine sevkediliyorlar. O dakika-

Mutaleasında bulundu. Bu haberler elinde idi. Bütün hareketi o idare edi - ya kadar ric'at halinde bulunduğumu
Üzerine bizim kafile arasında başka fi- yordu. Istasyon civarı Bulgar ordusu- zu bize hissettirmeyen bu sakin, soğuk
kirde bulunanlar da vardı. Celal Bey nun döküntülerile dolmuş, askdler kanlı intizam, Almanların dört sene· 
dağ baflarında kalmak ihtimallerini birer külçe gibi, oraya buraya yıkıl - dir neden dolayı bütün cephelerde ha
dütünerek Peştede durmanın ve yol mışlardı. Alman kumandan, bunları rikalar göstermiş olduklarının sebebini 
hakkında sarih malumat gelmesini bek- istasyon içine sokmamak üzere bir izah ediyordu. Nihayet, bütün asker
Iernenin daha münasip olacağı fikrini kordon çevirmiş, muntazamen her 
lrıüdafaa ediyor ve onun fikirlerine iş- yirmi dakikada bir aşağıya ve yukarı· 
tirale edenler de bulunuyordu. Fakat, ya trenleri hareket ettirmekte idi. Al
lrıünakaşa devam ederken tren kalktı manların bir ric'at hareketini nasıl 
ve davayı kendiliğinden halletti. idare ettiklerini, harbin bu •onuncu 

O gün ve o ıece gittik. Ertesi sabah günlerinde orada gördüm. 

leri~ kendi memurlarını yerleştirip 
işini bitiren Alman kumandanı bize 

de iki vagon gösterdi ve biz de bu dör
dün-'ü mevki Alman vagonlannın tah-

erkenden Belgrata geldik. Belgrat is- Biz öğleden itibaren akşama, saat 
t.ayonunda aldığımız haberler iyi de- yediye kadar burada ıeri gitmek için 
lildi: Bulgarlar ka'Sıyorlar, Avustur
Yalılar cepheyi tutamıyorlar, Almanlar 
da imdada yetişrneğe çalışıyorlMdı. 
B.ıkan hattı tutulmadan evvel harp 
hııntakasını geçebileceğimiz şüpheli 
olmakla beraber tren yoluna devam et

ta kanapelerine yerleştik. Eşyamızı bi
le istasyonun hamalları taşımıştı. E -

(Arkası var) 

ti. 

Tren yo~una devam edebilecek mi 
Öğle sıralarında Aleksinaç :istasyo

rıuna ıeldik. Biraz sonra istasyon mü
dürü bütün vagonları dolaşarak haber 
~erdi: 

-Tren yoluna devam etmeğe ça
lı~acaktır. Fakat, Bulgar hududunu ge
ç~bileceği şüphelidir. Bundan sonra 
•eyahat etme.k istiyenler her nevi teh
lilc.e ve muhataranın mes'uliyetini biz
tat kabul etmis olacaklardır. 

fatasyon müdürü hem bunu söylü • 
Yor, hem de bir gün evvelki trenin 

[RA[()YO 
lu günkü Program 

12 1\lart 1937 Cuma 
İSTANHUL 

Öfte nelfl'iyatı: 
tııs 12,30: PHikla Türk musikisl, 12.50: nava

.ıı: Muhtelif pHik neşriyatı. 
Ak~m neş.·lyatı: 

~ 11.30: Plil.kla dans musikisl, 19,30: Spor 
Ica llııahabeleri Eşref Şefik, 20: Nezlhe ve ar
k daşınrı tamtından Turk musiklsl ve halk 
ç rıtuarı, 20.so ömer Rıza tarafından arap
)' löylev, 20,45: Türk muslki heyeti, .saat a
h arı, 21,15: Orkestra, 22,15: AJans ve norsa 
r:~erıerJ. 22,35 · Pl~kla sololar Opera ve o -
~~~:t Parçaları. 

Yarınki prn~am 

13 l\lart 937 Cumartesi 
iSTAı'lı'BUL 

?tle nf'.şriyatı: 
,3 0

2:J0: PUtkJa Türk: muslklsı. 12.50: Havadls. 
• 5: Muhtellt plak neşrtvatı. 

1 
"'k4am neşı;yatı: 

'htS,3o: Pliikla dans muslkisi, 19: Şehir tı -
~osu komedi kısmı iki temsil (Baş
lO Ye Büyük söz>, 20: Fasıl saz heyeti, 
2o'~: Ömer Rıza tarafından arapça söylev, 
~t Fasıl saz heyeti, Saat ay:ın, 21,15: Or
fıılı.~· 22,15: Ajans ve borsa haberleri, 22,35 : 

"'A IOlolar, Opera ve operet parçaları. 

İstanbul Yedinci İcra Memurluğundan: 
F atma Behirenin Emniyet Sandığına birinci derecede ipotek bulunan 

ve tamamına 1100 lira kıynıet takdir edilen Bağaziçinde Anadohisannda 
Göksuda eski ve yeni Gökau caddesinde eski 4 mükerrer yeni 41 No. lı 
taj. 43 No. lı bir tarafı F atma Lemanın mfifrez maa bahçe hanesi ve 
iki tarafı Kamile ait müfrez mahat bir tarafı yol ile mahdut Te evsafı 
•Jağıda yazılı bahçeli bir evin tamamının satıl1118S1na karar verilmiştir. 
Sözü geçen yerin evsaf1 : Bodrum kah : Odunluk ve kömürlüktür. 
Zemin kahnda : Zemini renkli çini bir antre bir sofa ~ oda bir bela 
bir mutfak birinci katında : Bir aofa üç oda bir beli cephede bir bal· 
kon vardı-. Içinde elektrik Te kumpanya suyu vardır. Umum mesahası 
235 metere muraabbaı olop 64,50 metre murabbaı bina zemini kalanı 
bahçe olan bir evin tamamı tapudaki kaydında olC:uğu gibi açık 
arttırmaya vazedilmi~ir. 

Arttırma peJindir. Arttırmaya iştirak edecek nıüfi:erilerin 
kıymeti muhammenenin % 7,5 nisbetinde pey akçesi veya milli 
bir bankanın teminat mektubunu hArnil olmalan icap eder. 
Müterakim vergi, tanzifat, ·tenviriye ve vakıf borçlan horçluya aittir. 
Arthrma prtnamesi 30/3/937 tarihine müsadif Salı günü dairede 
mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttırması 26/4/937 
tarihine müsadif Pazartesi günü dairemizde saat 14 den 16 ya 
kadar icra edilecek birinci arttırmada bedel, kıymeti mu
hammenenin %75 ini bulduğu takdirde üstte bırakıhr. Aksi takdirde son 
arttumanın teahhüdü baki kalmak üz r! arttırma on be, gün daha 
temdit edilerek 1 1 1 5 1 937 tarihine müsadif Salı günü saat 
14 ten 16 ya kadar dairede yapılacak ikinci arttırma neticesinde en çok 
arttıranın üstünde bırakılacaktır. 2004 numaralı İcra ve İflas kanunu· 
nun 1 ~6 ıncı maddesine tevfikan haklan tapu sicillerile sabit olmıyan 
iF ot ekli alacaklar la diğer alaikadaı anın ve irtifak hakkı sahiplerinin 
bu haklannı ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialannı ilin 
tarihinden itibaren 20 gün zarfında evrakı müsbitelerile birlikte daire.o 
mize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicillerile sabit 
olmıyanlar satış bedelinin payla§masından hariç kalırlar. Müterakim vergi, 
tenviriye ve tanzifiye ve delialiye resminden ibaret olan Belediye 
rusumu ve Vakıf iceresi bedeli muzayededen tenziJ olunur. 20 •eneJik 
vakıf icaresi taviz bedeli müşteriye aittir. Daha fazla malümat almak 
isteyenlerin 361 1349 numaralı dosyada mevcut evrak ve mahallen 
baciz ve talldiri kıymet raporunu görüp aniayacakları ilin olunur. 

(1388) 

Daktilo isteniyor 
Yüksek Mektepler Muhasebesinde çalışmak üzere bir daktiloya 

ihtiyaç vardır. fsteklilerin Cağaloğlunda kiin Yükesk MektepJer 
Muhasebeciliğine müracaatları. "1349, 

Yazan: Meliilıat Tezer 
Dünkü ktsmm hUIAsasl ekmek ve ilaç, küçük Zelıraya kim süt 

alacaktı? .. Babalığı evdeki kınk dô • Osman zavallı bir delikanlıdır. Ço-
cukken orta halli bir aııe içinde gam- kiık eşya!arını da satıp bitirmişti. Şim• 
sız, kedersiz büyümüştür. Fakat baba- di rakı parasım bile utanmadan Osman 
sı öldu~u zaman evlertntn duzenl bo- dan istiyor, çocuk yerıney ince çıngar 
zulnıuş, anası dikiş dikerek, hergün bir çıkarıyor, bağınp çağınyordu. O ma • 
parça daha solarak geçlnmeğe başla- na bu mecburiyet pek ağır geliyordu. 

mışg~an evlerinin kapısı önünde si- Anasının, küçük karde~inin nafakala • 
yah ekmeg1n1 yemek gormiyen dişleri- rından kesip elinin emeğını babalığına 

ıe kemlrirken birgün mahallenın rastıklı kaptırmak, sonra da dövü~üp, sövul • 
kadınlan evde toplandılar. Anasını da rnek ... Buna kim dayanabilırdi. Israr • 
süsledller, ayakknplannı boyadılar. Os- lara aldırmadı, eve geç geldi, onun ya .. 
manın ellne bir çil k\ll'Uf sıkıştırarak: 

_ Bu akşam etendi baban geliyor nma çıkmadı. Rakısızlıktan gözleri 
Osman, gelince elini öp, yanında ust- dönen ayyaş; bir gün çalıştığı dükkan• 
ruplu konuş da seni se•sin!. dediler. da Osmam yakaladı. Müşterilerin Ya • 

Osmana dört senedenberi anası bir nında ağza alınmaz küfürlerle zavallıııı 
gün olsun ebaban gelecek!• dememiş- yı dövdü. Bu hal bir kaç defa tekerrÜI u. Bu itibarta haber Osmanın tuhafınn 

edince ustası bu bahtsız çırağa yol verı. gltmlşti. 
rnek mecburiyetinde kaldı. 

Kendisme karşı çömertçe gösterilen * 
merhametli sevgi ... Ah! Bu panltının o günden sonra Osman için derbe • 
ne felaketli bir manası olduğunu de- der, sefil bir hayat başladı. Sabahta• 
nemişti. Acınarak sevilmek.. Merh.a - a~ama kadar bazan sıcaktan buna1Jp. 
metle okşanmak ... Osman bunları ıs • te-rliyerek, bazan rüzgarların yüzün<! 
temiyordu. Hem bu niçındi~ Neden indirtiiği şamarla sersemliyerek dola • 
icap ediyordu. şıyor, yük taşıyor, güçlükle bir ekmel 
Akşam olunca kaba, saba, pos bı - parası çıkanyordu. 

yıklı, sert bakı§lı bir adam evl:rine İşte bugün de akşam olmuştu. Ka • 
girdi. Osman, korkusundan bir k.?şe~e ~abanın pazarında sabahtanberi dolaş.. 
çekilip büzülmek istedi. Fakat gundu- tığı halde bir tek müşteri bulamamıştı. 
zün kendisine para veren kadın; onu Bir aralık böyle soğukta titremektense 
zorla sürükliyerek babalığının yanına evine gitmek, sefil yatağına girer~ 
götürdü ve elini öptürdü. . . yorgunluğu dinlendirrnek istedi. Faka.t 

Bu adamı hiç mi, hiç sevmemıştı. birdenbire kapsız yorgarunın altmda 
Hem neden ona cbabaıt demesi için bir mum gibi eriyen aç ve ilaçsız ann • 
zorluyorlardı? Babası, ona tatlı gözle;- cığını düşündü. O şimdi kendisini, ona: 
le bakan kollarının arasına alarak ha- getireceği bir lokma ekmeği ve katıjtı 
la kulaklannda çınlıyan sıcak sesile bekliyorlardı. Dcminki isteğinden vaa 
cyavrum Osmancık!» diyen babası ne - geçti. Köşesine daha ziyade büzüldü. 
rede bu soğuk, sevimsiz adam nerede Hareketsiz kalan parmaklannı yırtıll 
idi.. 'o geleliberi evlerinin düzeni, ra· CQP astarına sürtcrek ısıtınağa çalıştı. 
hatı büsbütün bozulmuştu. Osmanı Kulaklarında vızhyan, gözlerinden 
sabahtan akşama kadar dükkanında yaşlar getiren rüzgar ona şimdi bir ö• 
çalıştıran akşamları meyhanelerde u - lüm musikisi gibi geliyordu. 
yuklatan, yahut eve gelip bakkaldan Osmanın boş ve ıslak yollara bak • 
ş~e şişe rakı, peynir ve tuzlu balık ~a- maktan yorulan gözleri nihayet uzak
~ıtan, hepsinden fenası ondan anacıgı- ta beliren bir karartıyı seçti Kalbi hız
nı çalan bu menfur adama baba de - lı hızlı çarptı. Bu gelen iki elleri dolu 
rnek zarureti ona her şeyden ağır geli- geçkince, düzgün kıyafetli bir adam • 
yordu. Osman öyle hissediyordu ki: dı. Tam önünden geçerken çocuk dişle· 
Dudaklarını yakarak dökülen her ba· ri birbirine vurarak güçlükle seslendi~ 
ba kelimesi o uzak diyardaki toprak _ Bayım, götürelim mi? Yaşlı adam 
olmuş sevgiliyi darıltıyor, incitiyor.. durdu,. dönüp Osmana baktı. Hiç bir * şey söylemiyerek elindeki paketleri ço. 
Osmanın babalığı sarhoş, serseri bir cuğa uzattı. Adam önde, Osman arka-

adamdı. Eşin dostun yardımile bu ta- da bir hayli gittiler. Çamurlu ve ka • 
ze ve güzel kadını bulduğu için pek ranlık yollarda müşteriye yetişrnek 
memnundu. Fazla olarak karısının e • için güçlük çekiyor, paketierin sicim
linden dikiş, biçki de geliyordu. Bu sa- leri soğuktan karıncalanan parmakla • 
yede tümen tümen para kazanıyordu. rını acıtıyordu. Uzun bır yokuşu çık • 
Şu halde ne diye çarşıdaki leş gibi et tıktan sonra müşteri büyücek bir evin 
ve kan kokan dükkanında kapanma - kapısını çaldı. Kırmızı yün entarili kü
lıydı .. Zaten epeyce borçlanmış, ipin u- çük bir kız çocuğu koşarak kapıyı aç· 
cunu kaçırmıştı. Osmanın babalığı ka- tı. Adam paketleri Osmanın elinden al
saplı'ktan vaz geçti. İşi gfıya toptancı • dı, ona bir yirmi beşlik verdi. Yirmi 
Jığa, simsarlığa döktü. Fakat hakikatte beş kuruş ... Osman için bu adeta bir 
(Pannaksız) ın meyhanesine postu servetti. Bu yirmi beş kuruşla neler a
yaydı. Her akşam eve kör kandil dö - lınmazdı ki.. Has ekmek, peynir, küçük 
nüyor, karısının, o gün az kazandığını kardeşine leblebi, hasta anncığına ne 
bahane ederek, türlü zahmetlerle ha • zamandır istediği haJde bir türlü ala " 
zırlanan basit yemekleri beğenmiye · madığı portakalı bu gece pekilla te .. 
rek hiddetleniyor, bağırıp çağırıyordu. darik edebilirdi. Şimdi rüzgar hafifle • 
Bazan fazla ileri gittiği de oluyor, bü- miş, ortalık yeni doğan ayın ışığile ay
tün gün makine çevirmekten halsiz dü- dınlanmış gibiydi. Islak kunduraları • 
şen zavallı :karJsına hırpalıyordu. Bu nın içinde ayakları da o kadar sızimm
suretle üç uzun sene geçti. Osmanın yordu. Osman; hızlı adımlarla adeta 
bir kardeşi daha olmuştu. Bu kıvır kı· koşarak yoluna devam ediyordu. Te -
vır sarı saçlı, pembe tenli bir bebekti. sadüf ettiği kapanmak üzere bulunan 
Çocuk, bu kızı canı gibi seviyordu. bakkal ve yemişçi dükkanıarından is • 
Artık Osman çalışınağa da başlamış· tediklerini aldı. Bu kıymetli şeyleri 

tı. Çoktanberi zayıf ve hasta düşen an- göğsü üzerinde sıkarak eve geldi. Oda 
nesini doktorlar çalışmaktan menet • karanlıktı .. İdare lambası kırık camdan 
mişlerdi. Şimdi Osman, hem ailenin ek· giren rüzgarla sönmüş olacaktı. Pis bir 
rneğini temin ediyor, hem de hasta a- İspirto kokusu yüzüne çarptı. Ayni za· 
nasma ilaç, - belediye doktorunun tav· manda çirkin bir horultu işitti. Baba
siye ettiği - kan yapıcı yiyecekler ah - lığı kendisinden evvel eelmiş ve sız • 
yordu. İki lira haftalıkla bir berber mıştı. El yardamile kibrit konan yere 
dükkanına çırak girmişti. Halinden yaklaştı. İdare lambasını yaktı. Göz • 
memnundu. Yalnız annesinin hastah • leri aydınlığa alışınca bakındı. Ann~si 
ğı, sert ve kesık öksürükleri onu dü - küçü Zehra ile koyun koyuna yatmış .. 
şündürüyordu. Bir de sabah akşam te· tı. Kendisinin gelişini galiba işitme .. 
miz kıyafetleri, dolgun çantalarile diik- mişti. Her halde yolunu gözliye gözl~ 
kiının önünden geçen kendisile yaşlt ye uyumuş olmalıydı. İskemle üzer·ne 
çocuklar ona hasetle karışık bir ağlama bıraktığı portakalları eline alarak ya· 
ihtiyacı veriyordu. Osmanın onlardan tağa yakla~tı: 
nesi eksikti? Şöyle kalın ve temiz bir - Bak, anne, sana portakal getir • 
pa..lto giyip, çantasını alarak mektebe dim, dedi. Kadın kıpırdamadı. Küçük 
gitmek .. Yaldız kenarlı defterlere, re • kız derin derin soludu. Dö~cme tahtası 
simli kitaplara sahip olmak ... Bunlar (Lutfen 58yfay1 çevirini1.) 
kendisi için ne uzak, ne erişilniez bir ·····························~~~··············· .. ····-·····--
hayaldi. Osman bu perisan kıyafetile ı 23 Nisan 
de mcktebe gitrneğe ra-nvdı. Fakat k<'n- 1 Çocuk haftasının bJş!angıcıdır 
disi okumağa ba§lı:ı.yınca annesine kim 1 '----------------ıı 



, nın tefrHH!Sl: ~9 

(Ertuğrul faciasına karışan aşk macerası~ 
Yazan : A. R. 

Suat mülazım Aliye baktı onun için de: " Bu da tıpkı 
mülazım Asaf gibi hoş ••• Pek hoş bir genç eğer arka
sı nda bir sevgili bırakmışsa AIJah zavallı ya im d at 
etsin, doğrusu ben bu genci sevseydim ayrılığına 

katiyen tahmmül edemezdim " diye düşündü 

(Arkası var) 

üzerine boylu boyuna uzanan sarhoş ı Osman, dehşetten büyüyen gözleri
bir iki söylendi, sayıkladı. G€ne sükiıt.. le ebedi uykusunu uyuyan anasına1 bir 
Gittikçe derinleşen korkunç bir ölüm de yere yüzü koyun uzanmış, horlıyan 
se~sizliği... Yanlarındaki mezarlıkta b:r sefil adama baktı: Ah, hep bunların 
baykuş uzun uzun öttü. Rüzgarın uğul müsebbibi o duygusuz adam değil miy
tusuna karışan bu uğursuz haykırı§; Os di? Senelerdenberi biriken nefreti si -
manın tüylerini diken diken ettL I~ığı nirlerini bir yay gibi gerdi. Bunlara 
alarak yatağın üzerine eğildL Anne - sebep 9 idi.. Anasının katili de o .. Os
sinin yüzünde yorgun ve uzak bir gii- man; dişlerini gıcırdattı, çirkin çirkin 
lümseyiş vardı. Kapalı gözlerinin altı güldü. Sarboşa yaklaştı, çömeldi. Asa
büsbütün siyahlanmış, küçük yanak - biyetten çelikleşen parmaklarile bu hı
ları yan karanlıkta yeşilimsi görünen rıldıyan gırtlağı sıkmak sıkmak, daha 
garip bır renk almıştı. Titriyerek elini olmazsa onu dişlerile söküp atmak is
hastanın alnına dokundurdu. Her gece tedi. Tam bu esnada küçük kız ağlıya
bu zaman nemli bir ateşle yanan bu rak uyandı. Zelıranın hıçkırıklarile 
solgun alın; bu gece buz gibi idi. Os • kendisine gelen Osman; birden doğrul· 
man insan sesine benzemiyen bir sada du. Kardeşini ölünün koynundan çı • 
ile bağırdı: kardı. Susturmak için kapalı gözlerin· 

- Anne! den akan yaşlarla ıslak yanaklarını 
Her çağnşında büyük, hümmalı göz- öptü. Sonra anacığma çok benziyen bu 

lerini açarak kendisine bakan, ne ka - sev.~ili vıücudu arkasından çıkardığı 
d r muıtarip olursa olsun kavruk du- paltosuna sardı. Bir yangından kaçar 
d.ıklarında hazin bir tebessüm çiçek -
lcndireıek ona: «Yavrum!ıt diyen an - gibi evden çıktı; Zelırayı bağrına has-
nesi bu efcr hiç tınmadı. Çocuk zalim tırarak karanlıklara karıştı. 

bir şüph.:yle sarsıldı: Sakın anacığt öl- Yarınki nushamızda : 
müş olmasın? .. Bu sefer O;:.man yorga-
nın üstundeki kadit ele dokundu, evet.. yalnızlığa dair 
Babası g·bi o da ölmüştü.. . 

H d .. I d b .. t d.w. ı Yazan: Efım Zozula em e gun cr en erı ıs c ıgı por - R d . Alaz 
taka ları ) iyemeden... _ usça an çevıren: 
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Yazan : Celal Cengiz 

Gözleri açacak olan tılsımlı iliç meğer 
· Mayanın elinde imiş 

İstanbul 4 üncü İcra Memurluğundan: 
Vasilikininin Emniyet Sandığuıa birinci derecede ipotek olup tamamma 

yeminli üç ehli vukuf tarafından ( 17000) lira kıyınet takdir edilen Büyük 
adada Maden mahallesinin eski Ayanikola yeni Yılmaz Türk sokağıDda T. 
K. 177 ada, 72 panel 11 ve kapı yeni 7 4, 76 No. lu evsafı a,ağıda yazıh 2 evin 
tamamının satılmasına karar verilmittir. 74 No.lu ev: Zemin katı: Karo· 
simen bir tatlık, bir yemek odası, beli, alafranga bir mutfak kazanlı bir çama· 
tır lık, banyo odası, bodrum bir merdiven altı: Birinci kat: Hariçtea ayrı· 
ca rnoza~k rnerdivenle çıkılır carnekinlı bir antre camlı kapıdan ıiri]dikte 
bir sofa üzerinde 6 oda mermeı- musluklu bir beli. lkin ci kat: Çatı katı 

olup taraslı bir çatı aruı üzerinde. iki oda :!-.i dolap iki çatı arası 3 adet de
mir su varili mevcuttur. Bahçede sarnıç set divarları çarn incir zeytin ve 
meyva ağaçlarile iki kuyu bir ahır vardır. Bahçenin yan ve cephesi divardır. 
Binanın zemin katı kigir diğer katlan ahşaphr. Zemin kat pencereleri de
mir parmaklık diğer katlar pancorludur. Elektriktesisatı vardır. Bu ev ye· 
nidir haricen ve dahilen ve tamamen yağlı boya ile boyanmıt olup diğer 
aksamında zeminden tamir edilmittir. Bahçede istinat duvan olarak üç 
s~ duvan yapılmıttır. 76 No.lu ev: Karosimen bir gezinti mahalli ve antre 
antre katı bir sofa üzerinde iki oda { tavanları kartonpiyer) arka kısımda 
karosimen bir koridor üzerinde iki kiler mermer mosluklu beli 'bir oda 
karoshıen zerninli, ocakh çamatır kazanını havi bir mutfak, bodnunda tu· 
lumbalı kuyu iki oda bir çamatırlık brinci katta bir koridor üzerinde iki 
oda bir beli bir kiler mermer banyo odası ve tekrar bir sofa üzerinde iki 
oda zemini çinko bir taras ikinci kat çatı arası olup kartılıklı dört oda bir 
çatı arası demir su deposu vardır. 76 No.lu evde tamir edilmit olup baricen 
boyasızdır. Maabahçe her iki evin umum sahası {7921) metre terbiinde 
olup bundan 177 m2. 74 No.lu 153 mZ 76 No.lu ~vlerin zemini olup kala· 
nı bahçedir. Hududu sağı kısmen 10 parsel No.lu Andiripirim oğlununun 
46 vergi No.lu anası ile kısmen yine Sait kızı Salunun 46, 41 ver-ri No. 
lu arsaları ve kısmen Mehmet Mernduhun 41 No.lu araası kısmen Fatına 
Saidenin 46 No.lu analarile henüz mülkiyeti tesbit edilmiyen dİğer' iki par
ça tarla solu kısmen henüz malsahibi taayyün etmiyen tarla ile Foti Foti· 
yedenin 44 vergi No.lu arsası arkası kısmen Foti Fotiyadi mahalli kismen 
Fatma Saidenin arsası önü Ayanikola caddesi ile rnahduttur. Elektrik vu· 
dır. İtbu maarnüttemilit raynmenkullerin tamamı tapu kaydı üze • 
rioden açık arttırınaya vaz'edilrnif olduğundan 26/4/37 taribine 
müsadif Pazartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci arttır
ması icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti muhallliDeDt:nin 
% 75 ini bulduğu takdirde müşterisi fizerinde bırakılacakbr. Akai 
takdirde en son artbranın taahhüdü baki kalmak üzere art
tırma 15 gtin müddetle temdit edilerek 11/5/937 tarihine mü
sadif Salı günü 1aat 1 4 ten J 6 ya kadar keza dairemiz de yapıla
cak . ikinci açık artbrmasında arttırma bedeli kıymeti muhammenenirı 
~ô 75 ini bulmadığı takdirde satı~ 2280 No. lu kanun ahkamma teriikao 
geri bırakıhr. Satış peşindir. Arttırmaya iştirale etuıek isteyenlerin 
kıymeti muhammenenin % 7 ,S nisbetinde pey akçesi veya mi W bir 
bankanın teminat mektubunu harnil bulunmaları lazımdır. Haklar• 
Tapu sicili ile sabit olmıyan i potekli alacaklar da diğer alikadaranın 
ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve aıasa
rife dair olan iddialarmı evrakı müsbiteleri ile birlikte ilAn tarihinden 
itibaren nihayet 20 gün zarfında birlikte dairemize bildirmeleri li.zımdır. 
Aksi takdirde haklan Tapu 1içjli ile sabit olmıyanlar sa~ bedelinin 
payiaşmasından hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye, tanzifiY~ 
den mütevellit Belediye ıüsumu ve Vakıf icaresi ve deliciliye resını 
bedeli müzayededen tenzil olunur. Ve ~O senelik vakıf 
icaresi tavizi müşteriye aittir. Daha fazla malumat almak 
isteyenler 1 1 3 1 937 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi içiP 
dairede açık bulundurulacak arttırma şartnamesi ile 934/ 1361 
No. lu dosyaya müracaatla mezkiır dosyada mevcut vesaiki görebile"' 
cekleri ilan olunur. (1384) 
--------------------------------------·------------~ 

Akay İşletmesinden: 
15 1 Mart 1 1937 Pazartesi gününden itibaren Adalar hathnın ss~ 

19,15 seferi Köprüden saat 19,30 da ve Yalova hattının saat 16, k 
seferide Yalovadan saat 16'15 te kaldırılacak ve bu seferl~r aralı 
iskelelerden 15 şer dakika geç hareket edeceklerdir. (1362) 
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BU KOLAY ve YENi TEDSfR 

SAYESINDE 

'la YA Ş 1 N 1 Z D A 

GÖRÜNEBiLiRSINIZ 

30 yaşından sonra, 100 kadında 
hemen yara ölmüş- beslenmemiş 

cildieri vardır. 
Buruşuldukl&r, solmuş tenler, zayınanıış yoz ndaleleri, sarkık 

yanaklar... B!l hn1in bazı ıtlıluıetleridir. ---

Viyana Oniversıtesi pr ... resörn 
Dr. Stejskal, kadınlım gençleş
tirrnek için yeni bir tedbir keş
fediyor. 

Cıld için bu yeni unsurda. 
genç hayvanlardan istihsal ed.l
mlş Biocel vardıri Cild ııncey

ratını cımlandıran bir cevher
dir. 

4.0- W yuşltırı.ıda b.ıılerce 1\8-

dın, bu sayede hemen bir genç 
kızı ki ne mnş.ıbih bir' cild ve bir 
ten ternın etıneı;e muvaffak ol
muştur. 

Bu Biocel cevheri şimdı pı:ııı
be rengindeki Tokalon krenıınin 
terkabine karı~tırılmıştır. Yulnız 
bir gece zariııı J,ı cıldımzi can
landıracak ve geaçl.ıştırecekt r. 

Gnzelım; b 1Musı.a s zı kcınaAi 

htıyretle seyrcdi)'Oruın. Teııiniz 

snyanı ba.yrett r. - Nıçin d!lnkU 
sualime ınUsbet bir cevab vermi
yorsunu7. 

- Bır sya knd ır ev.enebilirjz. 

Terkibinde cildin yegane un suru olan Biocel cevheri bulu
nan p E 1\1 B E R E N n İ N D E K İ Tokalon kremini gece 
yatmazdan evvel kullanınız ve B E Y A Z R E N G İ N D E • 
K i yağsız Tokaloıı kremini sabah kullanınız. Pembe ren
gindeki krem, cild için gayet b esleyicidir. Fakat beyaz ren~iıı
deki yağsız krem, gündüz için en giizel kremdir. Cild için miı
kemınel bir unsur olduktan ba§ka pudrayı görünmez ve son 
derece yapışkan kılar. Hemen tecrübesine ba~layınız, son de
rece memnun kalacaksınız . 

Karadeniz Ereğli Belediyesinden: 
Belediyemize ayda 140 lira ücretli bir memur alınacakbr. Mühendis 

~ebinden mezun olanlardan isteklilerin memuruyeti Bayındırlık Ba -

~lığından tasdik edilmek üzere ellerindeki diploma ve bulunduğu yerler

den aldığı vesika suretlerini Mart aymm 15 ine kadar Belediyemize gönder

lrleler;, Makina, Elektrik ve au itlerinden anlıyanlarm tercih edileceği ilan 

~huıur. ((1069n -------------- -----------------------
[ Istanbul Belediyesi lıa:1llrı 1 .......__ ______ __ 

Itfaiye efradına yaptınlacak 50 tane kaput açık eksittmeye konul· 
lnuttur. Bir kaputa J 4 lira bedel tahmin olunmuştur. Şartnamesi ve 
kuma~ nümunesi Levazım Müdüdüğünde görülebilir. İstekliler 2490 
No. lı kanunda yazılı vesika ve 52 lira SO kuruşluk ilk teminat mak
buz veya mektubile beraber 19/ 3/937 Cuma günü saat 14 de Daimi 
tncumende bulunmalıdırlar. (B.) (1138) ------
Yüksek Zir"at Enstitüsü 

Rektörlüğünden: 
kurumumuz Hıfzıssıhha ve Bakteriyoloji Enstitüsü için 35 lira asli ma

-,lı ikinci a·nıf iki asistan alınacaktır. 
Bunlardan birisi l.ademli olduğu takdirde birinci sınıf asistan olabilir. 

latekiHerin mektepten iyi derecede mezun olduklarına ve bir yabancı dil 
~ldiı,.lerine dair vesikalan veya bunların suretleri ile birlikte Hıfzısaıhha 
,.e Balderiyoloji Enstitüaü Direktörlüjüne müracaatlan. ((365)) «916,, 

1 EMNIYET IANDIÖI ILANLARI 

Emicik ai1C1Iar1na 
s e k iz ta k s. i tt e sat 1 ş 
ADRES İ 

Üsküdar Ayazrna Değirmen sokak es
ki 3 yeni S No. 
Üsküdar Hacehesnahatun mahallesi 
Camiişerü sokak eski 7 Mü. yeni 13/1 
No .lı 
Üsküdar Rummehmedpaş8 mahallesı 
Uncular sokak eski 57 yeni 73, 75 
No. lı 

Üsküdar Kazasker Ahmedefendi ma. 
hallesi Salıtekkesi sokak eskı ı ~. ı3, 
ı3, yeni 19, 21, 19j2ı;ı, ı9t2ı/2 No. 
Üsküdar Arakiyeci Hacımehmed ma
hallesi Nuhkuyusu caddesı eskı sı y~ 
ni 107 No. lı 

Kadıköy Caferağa mahallesi Bahçe so
kağı eski 48 yeni 54 No.lı 
Üskı.idar Açıktürbe Ahmedçelebi ma
hallesi Uzunyol sokak eski ı O ) eni 16, 
22 No. lı 

Yenikapı eski Katibkasım yeni Yalı ma 
hallesi Katibçeşmesi sokağı eski 5 yeni 
5 No. lı 

VASlFLARI 

A~b üç katlı 6 oda 1 taşlık 2 sofa 
elektrik ve terkosu havi. 
~b iki buçuk katlı 6 oda ve bır 
kuyu lu 

Ahşab biri iki kat diğeri bir buçuk 
kat ikişer odalı 

Ahşab iki katlı 6 odalı 

Bahçeli ahşab iki buçuk kat 8 oda 
ve terkosu havi 

Kargir bahçeli 3 kat 6 oda 3 so!a 
elektrik ve ter'kosu havi 
Ahşab iki buçuk kat 13 oda 2 sofa 
ve elektrikli 

Kargir iki kat 6 oda kuyu sarnıç ve 
elektriği havi 

Kadıköy Caferağa mahal~esi Tevfik Ahşab iki kat 4 oda iki sandık odası 
sokak eski ı, 3 Mü. yeni ı4 No. lı 2 sofa ve elektriği ha vi 
Erenköy Sahrayiccdid mahallesi Ka'- Ahşab bir buçuk kat bir daire 8 oda 

Cayrimenkultı.n 

cinsi 

Bir ev 

Bir ey 

Ev 

Dükkanlı bir ev 

Bir ev 

Bir ev 

Bir ev 

Bir ev 

Bir ev 

ı 

Muhamm• 
lnymeU 

.. -'ll . 

76t 

70~ 

j 

sı~· 
ı 
i 
1 

78~ 

.1572 

205t 

1921 

884 

yışdağı caddesi eski ı5, ıs Mü. yeni bir sofayı havi bahçeli 
ı58, ı58 No. lı Bir ev ı 856 

1 - Arttırma 23 mart 937 tarihine düşen salı günü saat 14 te yapılacak ve gayrimenkul en çok bedel verenin 
üstünde kalacaktır. ı 

2 - Arttırmaya girmek için muha mrnen kıyrnetin yüzde ı O u nisbetınde pey akçsi ya tırmak lazımdır. 
3 - Bedelin dörtte biri peşin geriye kalanı sekiz senede sekiz müsavi taksitte ödenir. Taksitler yüzde 5 faiz• 

tabidir. 
4 - Taksitler ödeninciye kadar gayrimenkul sandığa birincı derecede ip otekli kalır. 
5 - Fazla izahat için Bınalar S~ simize müracaat Hizımdır. 

Dr. SUPBI ŞBNSBS MUZAYEDE ILE SATILIK KÖŞK VE EV 

1 1 h 1 kı ı - Yefllköyde Kaletarya Ballar me•kiinde 2 dönüm bat yerini havi 800 lira mııhana drar yo lari asta 1 ari men kıymetli kÖlik. 
MUteh•••••• 2 _ Ba•·ırköy Kız mektebl sokağında 19 nurnarall n elektrik tesisatı bulunan 1201 

Beyo~lu Yıldız sineması karşısı lira muhammen kıymetli n. 
Leklergo Apt. muayene 4 den sonra tzalel fiiyu zımnıncla 937/1 dosyl\ Ue 19/3/937 cuma ~ünü saat 14 den 16 ya kadar Sul• 
Cun~•rfe•l f•klrler• P•r•••z tanahmet 3 ~ıcii Suth Duluak mahkemesi tarafından nıüıayede surdile satllıta çı· 

~---ı. Tel 43924 ____ ., j karılmqtll'. 
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~ ADEMi iKTiDA 
ve BELÜEVŞEl\.LİÖİNE KARŞI 

HOR os· 
Tabietleri ~ Her eczanede arayınız. (Posta kutusu )125_S_H_o_r_m_o_b_in _____ _ 

Hemen bir aera yakın bir 
tecrUbe devreetne day•· 
nan Revue eaatlerl ı elze 
tamUlAyar ve teminatlı bir 
eaat takdim ederler. T .. 
kem~l etmlt fennf alet, 
ler, kontrol ve çalıtma 
metodu eayeelnde Revue 
eaatlerlnln muvaffak olma• 
larına baflıca Amlllerdlr. 

BqlıCI autcılarda bulunur. 

~~~~u• 
Urnumt oepaeu • 

.........,., ·-K-.T .. Hen NO--l 
TeJ, • .._. 

Ayarı daha dakik 
Fiyatı daha ucu• 

~a(itla'tt 

VENÜS gibi ı nzel olmak 
isliyorsuııız; daima 

VENÜS Kremi 
VENÜS Pudrası 

VENÜS allıbrı 

vm·rOs Ruju 

VENÜS Ri m eli 

VENÜS SU rmesi 

VENÜS Briyantini 

VENÜS Es ansı 

VENÜS Kolonyası 

VENÜS Glıserinli ve tuvaJet 
sabun u 

ÇQm kokulu ERE~ kolonyası 

kullanınız. 

VENÜS mlistehzımtlı nam ve şöhretini s{)z ve şarlatanlıkla değil ınalını bU· 
ton dOnyaya beğeııdirırıek snretile isbat eden şayanı itimııd yegane markadır. 
VENÜS mllstıhznralına : Tanınmış oczane, ıtriyat ve tuhariye ma~azala· 

rı ıda en kıymetli yerler verilmiştir. Deposu Evliyazade Nureddln 
ticaretbaDesi - latanbul 

' 

OERı-.AL 

e1ç~ı ALıNız. . .,.,~UN K.AJ::"r'l';~· ... , 

SAÇ 
BAKIMI 
Güzelliğin 

en birinci t•rt1d1r. 

PETROL NiZAM 

' Nlçla berkesla Defell alltbbıllill abde 1olk t 
Niçin Radyonaan getiroeejt ....t.te. aepra kapılanaasa 1utpacatt •atu,......a..t 
Radyoyu çok mu pahalı ~ ? R.c.A mühendisiertnin u._ a-.le~ 
beri rorulmak bllmiyen bw a.,.t1e H mOiııemmel neflc:ere ngart bir ..... ,... 

. .il •~•Oe '"uvaflak olduklannı zahmet ecfw- ~~~ 
"'*""? ~ lwtlde R.C.A. mükeıntnef ve luiCwaul 
R.cfro ~"' dlnlerlnb. fiatlannı va Tablfle ..... . 

terallini tetldlı edlnla. 9. ..... 1 
menfaaflnlı: lcabtdır. Bir R.CA1 
~adrosuna .ahip olduktılıt ~ 

~ 
ra, nlkblniiOINa artaoe~ ~ 

( , nli oololtooolo. •• g•ot• ~ 
, 'JII niz Insanlarda" .. rltı"g 

~' 
yacak. Ayda 1 2 hra '"' 
tartlle haklkf bir R.CA 

t'/JfM auna aahip olablllralrria. 

En hoş ve taze meyvalann Usarelerinden istilısaı edilmiş tabit bir roe:f· 
va tuzudur. Emsalsiz bir fen knriknsı olrluğunda tnmnmen trudid edile
bilmesi ınUınkOn de~Udir. Hazimsizliğl, mi<lo ynn""lalnrmı ekşiliklerini ""6 

munnnid inkıbazlurı ğiderir. Ağız kokusunu iznle eder. Umumi hayatın in 
tizamsızlıklarını en emin surette ıslah ve insana hayat ve canlılık bahşedef· 

İNGILIZ KANZUK ECZANESI 
BEYOGLU- İSTANBUL 

,_. Dr. BOBBOliNI ~ 
Eminönü Eczahanesi yanında 

Hastalannı herglln kabul eder. 

Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdii'rit"Selim Ragıp ~.i 
sAHIPLERi· A. Ekrem uşAKIJ 

. s. Ragıp EMEÇ 


