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B. Antonesko'nun Son Posta'ya sözleri. 
Muhterem misafirimizin intibaları 1 ------------

'' Atatürkün dehalarına Türkmen aşiretlerini de tazyika başladilar 
• 

ve bilhassa siyasi Şapka giyen hapse 1 
dehalarına hayran oldum, .. -,,----

Rumen Hariciye Nazırı Başvekiiimizle bir buçuk Turkmenler: Erkekler kalmasa da 
saat görüştü. Iki devlet münasebahnın sulh için k d J k • kl d• 
bir emniyet teşkil edecek derecede sağlam oldu- a ınıarımız şap a gıyece er ır. 
ğunu söyledi. Belgrad radyosu B. Antoneskonun •• •• . 
Atatijrkü Bükreşe davet etti~ni bildirivor. Biz Turkaz " diye . bağırıyorlar 

(Yazısı üçüncü sayfamızda (sJ>n haberler) kısmımızdadır] 

Kadm tayyareci 
·Amelia Erheart da 
·istinbula geliyor 

Üç tayyare Okyanus 
üzerinde yarış ediyorlar 

San Fransisko, 18 - 1926 yılında 
Okyanusu aşmak suretiyle Amerika • 
dan İngilterey~ geldiği günden beri bü 

Aııı: mi .. firlmlı: Aahra lııtatyoauııda B. Rüttü Araa taraftadaa lcaffılaıurkea yük bir şöhret kazanmış olan kadın 
Ankara, ı~ : Telefonla ı tonesko şerefine v~ril~ ~iyafet esna- tayyareci Amelia Erheart son altı ay 

Bu gece Romany~ .sefırı Bay Tele- sında muhterem m~sa:ırımız cSon Po~ içinde fasılasız bir çalışma ile hazırlan 
mak tarafından Hancıye Nazın Bay An (Devamı S mcı sayfada) dığı devri ~nem seyahatine bu sabah 

Fransada sinirler yatısmadı 
başlamıştır. Amelia Erheart bu seya • 

(Devamı ll inci sayfada) 

Halkçılar- Milli birliklerin Nez!he Muhittin 

d "" J • t d•J · 6 gun hapse 
agı masını ıs e ı er Mahkum oldu 

İngiltere silih için 
180,000,000 lira 

daha tahsis ediyor! 
Sene sonunda lngilterede _ 148 küçük ve büyük 

harp gemisi tezgaha konmuş olacak 

İngiliz donanmaaı Dıanevrada 
Dün Pariste yapılan umumi grev yarım gün sürdü, Mefsuh «Kadın Birliği» nin eski ~ndra, 18 - İngiliz maliyes~ vergi lalık görü!ldüğünü kaydetmiştir. İyi~ 

memur ve işçiler vazifelerine gidemediler reisi muharrir Nezihe Muhittin, bir tahsi1a~mda _30 milyon sterlin (180 mil lilınat .alan mahafilde söylendikfne g~ 
P . 18 1-1 • • • h'"' . . v• • ı· k k L_ •• .. ı d'V' yon Turk lırası} derecesinde bir faz· . (Devaını 2 inci sayfada) arıs ( ususı).-Kiışı adısele- kabıl deği}dır. Heyecan e an durma· vatmana ya ışı aımıyan soz soy e lil 

tinin akisleri devam etmektedir. Bu mıştır. Henüz vaziyet tebellür etmiş iddiasile, B:yo~l~ meşhud suç hakye- Evvelki günkü tramvay kazasının muhakemesi 
~anlı hadiselerin ne gibi siyasi netice· değildir. Her kafadan bir see yüksel- rine gönderılmıştır. 
ler doğuracağını şimdiden kestirrnek mektedir. (Devamı ll inci sayfada) (Devamı 2 inci sayfada) 

• 
I talya, Suriye ve Tunu su istiyormuş! 
Musolininin seyahatinden bahseden Yugoslav gazeteleri " ltalya Müslümanlık 
aleminde hem fatih, hem de müttefik rolü oynamak arzusunda dır. Fransa 

ayağını tetik alsın ! ., diyorlar 

,. 
ı-

Fransanın müstemleke ordulanna ait görünüşler 
Bütün Yugoslav matbuatının Bay Bu seyahat faşist liderinin müslü-

~Usolini'nin Trablusgarp seyahatini manlık alemi ile temasını ifade etmek
Uyük bir dikkat ve alaka ile takip et· tedir. Musolini Miislümanhk alemin

lt'lt-kte olduğu görülmektedir. de, ayni zamanda hem fatih hem de 
Za Hırvat gazetelerinden «Ühzor)) - müttefik rolü oynamak istemektedir. 

greb)) diyor ki: (Devamı 8 inci sayfada) 

....................... -................. ______ _ 

ı Cevaplar 
gittikçe 

çoğahyorl 

Siz de yazın ız ! 
Gönfil i,Ieri sütununu 
idare eden T eyzenin 

açtığı anket 

Beğendiğiniz kadın 
ve erkek tipleri 

nedir? 
Her cevap gönderene 

hediye verilecek 
TafaUit tekiıinei aayfada 

Cevaplari 
._ __ __.. yarm neşre 

başlıyoruz 

V atman mahkUm edildi 
Meşhut suçlar kanununun tatbikındanberi en seri 

şekilde neticeye bağlanan kaza davası budur 
Eveiki akşam üstü Ha:rbiyede feci bir vak'anın tahkilkatı, sür'atle bitirilerek. 

tramvay kazası olmuş, bir askerimiz suçlu vatman 435 numaralı İdris oğlu 
tekerlekler altında can vermişti. Bu (Devamı ı ı inci Ayfada) 

~!IMiln,~tni? 
.__ Sizin ise " Son Posta , ya gelerek hadiyenizi ahmz -~ 

Resimlerini tanıyanlar hediyelerini almıya başladılar, 
fotograflan dördüncü noter s~çiyor 

• 

(Yazısı 2inô sayfada) 



2 Sayfa 

Hergün 
Akdeniz sahillerindeki 
C evelan 

Yazan: Muhittm Birceıı 

G özlerinde seyahat gözlüğü, di .. 

linde toz çeşnisi, dişlerinin ara· 
sında kum gıcırtısı, İtalyan faşizminin 
şefi, Bingaziden Trablusa bir s_e~cr 
yaptı. Sağ tarafında her nedense bızım 
Ak dedığimiz laciverd deniz, sol tara
fında büyük çöllerin kum denizleri, bir 
vahadan ötekine, yeni aç•lan bir yol 
üzerinden süra'tle geçip giden bu yol
cu nereye gidiyor? İtalyanın politika 
hayatında on beş senedenben yürü.yü.p 
giden, hiç bir menzilde mu'lyyen bır ıs 
tirahat zamanından fazla durmayarak 
daima yeni bir istikamete doğru ile.~ • 
leyen bu sıyaset seyy~ı, bu _d~fa ?.'~. -
zünü hangi hedefe çevırmı~tır. Butun 
dünya şimdi onwıla meşguı, herkes 
kendi kendısine bu suali soruyor. F -
ran.sız ve İngiliz gazetelerınde, Sov • 
yet matbuatında Duçenin bir emper.
yalizm nümayişi, Akdeniz üzerınde . I: 
talyan hakimiyet iddiala!'mın teyıdı 
için yapılmış yeni ve tantanalı bır ~e
zahür diye tavsif ~ilen bu hareketın, 
hakikaten siya.s1 olan bir tarafı var 
mıdır yoksa alelade bir medeniyet e
serinlıı açılı§ merasiminden mi iba
rettir? 

* 

Resimli Makale: 

Bazı kimseler hayatta sadece iyi 
giyimneye ehemmiyet verirler, bun
lar elbiseci mağazalarının camekfın
larına konulan mankene benzerler. 
Bilmeyen ve tanımayan üzerinde iy~ 
tesir yaparlar. 

Kadınlar elbiselerin-e 
Kendi resimlerini 
Yaptırıgorlar ~ 
Moda Paristen ..- f 

çıkar zannedilir- • 
di. Halbuki timdi 
Londradan çıkı- • 
yor. Geçeqlerde 
sokakta ernprime 
elbisesinek yer 
yer kendi resmi 
bulunan bir ba-

Utinlerin Mare Nostrum, c Bwm 
den:i3imh• dedikileri Alkdenızde İtal
yanın iddialan olduğu ~üphesizdir. 
Çizmesmin koncuna kadar Akdenizin 
içine girmiş bir millelin bu deniz. üze
rinde iddialan olması kadar tabii bir 

ı yan görünmüş ve 
Şey de yoktur. talyaya he!'Şey deniz-

. bu moda sür'atle le girer, her şey ltalyadan yine deniz-
le çı'kıp gider. İtalya yaşamak için bu ya~ı~~~ak ~n~ra- . . 
denize muhtaçtır. Bütün bunlar şüphe yı ıstıla etmıştır. Şımdı bayanların en-
siz ve, coğrafyanın yaradıiı~ına göre, tarilerindeki desende çiçek yerine kenA 
tabiidir. Fakat, bunun, ayni zamanda 1 di resimleri bulunuyormuş. 

SON POSTA 
1 

ll Canlı mankenler 

Ne için olacak ••• 
Yeni bir eve taşınan bir dostu 

Mahmut Yesariye yeni evinden 
bahsetmişti. 

- Ön taraf sokağa bakıyor. Ar • 
ka tamarnile bahçe. llava dersen 
bol. 

Mahmut dostunu ziyafete fitti. 
Bahçeye bakan odada oturdular. 

Bah~e cayet ufa]dı ve geride de ko
caman bir duvar vardı. 1\Jnhmut 
dostuna pencereyi gösterdi: 

- Sen bu pencereyi ak uk aç • 
rnahsın! dedi. 

-Niçin? 
- Niçin olacak, bahçeye hava 

---
..... -· 

İyi giyinmek elzemclir, insanın süfli 
yaratılışta olmadığını gösterir. Fakat 
asıl lazım olan teY kuvvetlı seciye, 
derin bilgi, temi.% huydur, mazruf 

zarfa uygun olmalıdır. 

lngilterede taç 
Giyme merastml 
Kaça çılıacalı 

J 

Mart 19 

Sözün Kısası 

Yazı Çok Olduğu i~n 

Bagiin Koraamtıtlı 
. . ........................................................... ~ 

ingiltere silah için 
180,000,000 lira 
Daha tahsis ediyor! 

(Baı taraCı 1 inci sayfada) 
re bu paraının da silahlaruna işlerinde 
ku1lanılması düşünülmektedir. · 

Thki yılllarda İngiliz maliyesi fazla ı 
tahsilat olduğu takdirde bütçe haricin 

1 

de ikalan parayı kısmen az kazançlı hal. 
kın vergisini geri vermeye, kısmen de 
az maaşlı memurları terfih etmeye has 
retmeyi adet .edinmişti. 

Bu yı1 siyasi vaziyetin nezaket! do 
layı.sile 'bu adette sehat edemiyecektir .. 
Bununla beraber si'lahlanma faaliyeti 
muhtelif halk tabakalarına yeni iş u
fukları açtığı için halk gene memnun. 
dur. 

Londra, 18 - İngilterenin 19 37 " 
19 38 yılı için kabul ettiği deniz bütçe~ 
si ı 05 milyon İngi~iz lirasım bulmut 
tur. Bu mikdar İngilterenin 1932 yılın .. 
da deniz, kara ve hava için sarfettiğt 
pararun yekünundan da fiıiladır. 

Bu yılın \inşaat programında 80 tane 
yeni harp gemisi vardır. Geçen yıl tez.. 
ıAha konulmuş olanlar da buna ilave 
edildiği takdirde yıt sonunda İngilte• 
renin yap:ilini halinde tamam 148 harp, 
eemisi bUlunacaktır. 

Bu yı1m en rnühim ~antı şunlardırı 
3 zırhlı 35 şer bin tonluk, 2 tayyarc 

gemisi 23 er bin tonluk, 5 kruvazör 
5 300 er tonluk, 16 distroyer, 7 deniz" 
altı. 

İtalyaya Akdeniz üzerinde ta~~ _ve kat Konuşan saatlar 
,i bir hakimiyet hakkı verecegını kabul . . 
etmek te imkansızdır. Milletıer arasııı. Moskovanın herhangı b~r telefa-

gitmesi için! 

··----·----------------------· 

cVaşington mukawlesini feshettiği~, 
den dolayı Japonyayı muaheze etmek 
doğru olamaz. Eğer buna Japonya teı 
şel:fuüs etmemiş olsaydı, Fransa ve. İ· 
talya teşebbüs edeceklerdi ve hatta InA 

1 giltere de 1930 mukavelsini yenilcrnl 

~~~~!!~~~~~~~. \ yecekti. Her iki rnuahedenin d~ kus~~\1 
daki münasebetler bugün o dereceye nundan !l. 1-98-ı!S ve yahut J. 1-98-49 
gelmiştir ki denizierin serbestis~ pren i numaral~rına tel~fon edece~ olursa· 
sipinin kıymeti her vakıtten ziyade art nız, dakikası dakıkasına saatın kaç al
mış bulunuyor. Her deniz her milletin ı duğunu size bildiren kalın bir erkek 
olmuş, her millet için her denizde ser- sesi duyacaksınız!. Saatin kaç oldu
besıçe dolaşmak bir hak şeklin: almış-ı ğunu bildirdikten sonra telefon derhal 
tır. İngiltere için bir şah damar, Fyan- kendiliğinden kapanmaktadır. Saatler 
sa için bir müstemleke köprüsü, Itnl- o~oınatiktir. Duyulan ses canlı bir in
ya için bir hayat havuzu olan. Akde- snnın sesi değildir. Bu saatler şöyle iş
niz, Yunanistan için, Türkiye içın, hat- ı kt d' . 

Amerikada · 1 deniz sillilhJarını asıl olan kalıte degıl, 

. ..., dah b k b' ey erne e ır. tA Yugoslavya ıçın a aş a ır ş 
değildir. Hatt.a Amerika memlel:etle- Moskovadaki muhabere ilmini tet-
rinin, hatta Hindin, Çinin, Japonyanın kik enstitüsü, herkesin ~ayet pratik ve 
Akdeniz~i hisseleri küçük değildir. otomatik bir şekilde saatini ayar ede
İlk Latinler, Akdenizden b!ı· Mare Nos bilmesi çarelerini 'araştırmış. Nihayet 
trum yapıncaya kadar hayli uğ"raştıJar, şöyle bir cihaz icat etmiş: Bir gramo
harp gemileri yaptılar, yenı muharebe fon plakı üzerine dakika ı dakikasına 
usulleri icat ettiler; gab galip, gah mağ 24 saat ve k.üsuratını bildiren bir insan 
lüp, senelerce döğüştüler. Bu döğüşme sesi tesbit etmiştir. Bu plak devrini 24 
o?lara bu deniz üzerin~e baştan b3~a sa tt e ik mal eden ve ayarlı' bir surette 
bır tasarruf hakkı verdı. Onlar bu de- d" kt 1 b" •· .. ·· · . .. . onme e o an ır ustuvane uzerıne 
nıze uzun muddet sahıp oldular amma, . . . . . . 
Sonra ba.,~~, "ht' 1 t "k lt tesbıt edılmıştır. Bu mekanızmanın ı-

~"'a ı ıyaç ann azyı 1 a ın- . . . 

Kraı Jor:l 

Köpeklere kaloriferli 
Evler yapıyorlar 

İngiltere maliyesi Kral Jorj ile Kra
Amerikalılar köpeği çok severler. 

liçe Elizabet'in taç giyme merasimleri-
Mesela Birleşik Amerika hükumetleri nin 52-l,OOO İngiliz lirasına mal olaca
dahilinde köpekler için hastane ve mu-

ğını ilan etmiştir. Bu meblağ şimdiye 
ayenehanelerden başka lokantalar bile kadar taç giyme meruiminde sarfedi~ 
vardır. len para yekun1arının en yükseiidir. 

Bir fabrika şimdi köpeklere içierin-
Masrafın ya1nız 70,000 lirası ala

de kalörifer tesisatı olan kulübeler de yın geçeceği caddelerde devletin sahip 
imal etmeğe başlamıştır. Bu kulubele-

olduğu yerlerin satılmaaile temin edi
rio hemen hepsi satılmıştır. 

lecek tir. 
Kışın ılık bir hava içinde uyuyacak D d J . ı'çın· 1821 de 

ı k.. kl w t . ör üncü orı 
0 an ope er, yazın da sogu ucu cı- '>'lS '>38 d"" d"' .. G ·ıı me 1 h ı ·ı d'll · · t d -o> .... , or uncu uı au çın 

az ari vasıdtası e, ı erı_nı kulzad~a za? 1 s:n de 42,298, Viktorya içinG9,421' 
ve !O uma an yaşaxabılece er ır. ı· d' . Ed d . . 1902 d 19'i 000 

A 'k 1 · .. kl · ye ıncı var ıçın e · • , 
ra merı a ı mısler, kope erın so be . . J . . . 1911 d 185 000 
1 ki h

. ve şıncı or) ıçın • e ~ , 
u arına ıç dayanamazlarmış. l .

1
. 

1
. f d'l . . 

ngı ız ırası sar e ı mıştır. 

Bir yemin yüzünden Ingilitrenin en boşbogaz 
geciken bir dava hakimi 

da, başka dünya hareket!erimn sevkı çıne g~~et ~assas bır fotograf cıhazı 
ile başka milletler çıktılar ve bu cieni· yer1eştırılmış bulunmaktadır. İşte gra• Pariste onbirinci ceza mahkemesi İngilterenin en boşboğaz haki.mi 
zi bir milletin havuzu olmaktan çıka- mofon plağı üzerindeki insan sesi üs- huzuruna bir şahit gelmiş, mahkeme 80 yaşında olduğu halde tekaüde sev
rara'k dünyanın umumi yol:s.rından bi· tüvanenin devrine müvazi bir surette reisi Bay Kahn kendisine malum olan kedilmiştir. Bu adam hakkında anlatı
ri haline getirdiler. Bugünkü dünyanın hareket eden bir fotograf aleti vasıta- şekilde sormu~: lan meşhur fıkralar meyanında tunlar 
milletleri arasındaki rnünasebetler o sile elde edilmektedir. Şimdi bu tesisa- - Şahitsiniz, hiç bir tesir altında da vardır: 
kada.~ girift bir hal_d~dir k' ]s~i~balin tın tecrübeleri yapılmaktadır. kalmadan, kimseden korkmadan, yal- Hakim bir gün bir aütçünün dava-
sulhu, ancak Akdenızın serbestısı pren Bugün için saat sormak ve ayar et· nız ve yalnız doğruyu söyliyeceğinize sını rüyet eöiyormu~: ((Ben demi~. 
sibine istinat edebilir. Herhangı bir d~- k k d d w 'k" erkez . . . . me yu arı a yaz ıgımız ı ı m • yemin eder misiniz, sağ elinizi kaldı - şimdiye kadar anne sütünden başica 
mz mılletı, kuvvetı ne olursa olsun, bu d k b"ld' S 1. 1 · d'l'k k 
d · .. . d h" l"k "dd" d k en a ı ır. es ı saat er şım ı ı mu rınız. süt içmedim. Mahlut au içere süt içti-
enız uzerın e sa ıp 1 ı a e ece o- . . . . . .. .. .. . 

lursa döner dolaşır, iş, bu iddia aley· habere ılmını tetkık enstıtusunun bı- Şahit sağ elini kaldırmıt fakat Ko- ğimi zannedeceğime saf au içerim.)) 
bine diğer milletierin ayak!anması ne- nasında bulunmaktadırlar. Her tarafa münist olduğu için yumruğunu sık - Gene bir ~ün bir alacaklıya fU söz 
ticesini verir. Bu deniz mutlaka serbest tamimi için tedbirler alınmaktadır. mış. leri söylemiş: 
olmalıdır. isterse büsbütün silahsız ol- dü;ya ·~~t~~ti~ı~· k~d{si~; i~nat--;t: Reis kendisine ihtar etmi~. komü - «Borcu ödemek lazımdır, fakat bu 

adet itibaniyle tahdit etmiş olmasında· 
dır. 1 6 pusluk top1ara dönülürse, tek~ 
nik sebepler dolayısiyle 35 bin tonila 
toluk hacimleri de geçmek zarureti bl 
sıi olacaktır ki, bu takdirde de deni~ 
silahları artık önüne geçilrnez bir yü~ 
rüyüş alacaktır.» --------
Bu resim 
Kimindir? 

. Son Posta okuyucuları arası nd~ 
bir eğlence tertip etti: 

Hergün şehrin bir semtinde kalaba• 
lık bir halk ititlesini gösteren bir fo• 
toğraf çektiriyoruz. Bu fotoğrafı dör «ı 
düncü noter B. Galip Gingöle göster· 
me'kte, içinden tek bir simayı ayır • 
.maldayız. 

Dikkat ediniz~ Bu seçilen sima belki 
sizi, belki bir dostunuzu, belkı uzaktan 
yakından bir tanıdığınızı gösteriyor. 
Mesele basit: Seçilen resmin sahib: idaA 
remize müracaat ettiği zaman kendısi· 
ne üç liralık bir hediye takdim edıleı 
cektir. Yu•karıda gördüğünüz foto~ra' 
Köprüde çekilmiştir. Çe h resi çızŞ' 
dahiline alınmış olan ve bunun büJll .. 
tülrnüş şekli ayrıca yuvarlak içinde 
gösterilen bayan matbaam!za mürac~~ 
at ederse hediyesi derhal takdi.ın cd' 
lecektir. 

Bundan evvel neşrettiğimiz fotoğrı:ı\ 
larda kendilerini tanıyan okuyucula ~ 
rımız matbaamıza müracaat ede~I( 
hediyelerini alrnağa başlamışlardır. ~ 
müracaat eden zat evvelki günkü nu;; 
hamızda fotoğrafı çıkan Eyüpsuıta.n da 
Kurukavak caddesinde 51 numR'ı:ı · 
mukim Bay İbrahim Öbeniktir. 

sun, isterse muhtelif silah!ar arasında- tiği fikirleri şiddetle reddetmiş olan nist selamı değil, yemin etmesi lazım- adam ölmeseydi sana borcunu ödemesi 
ki müvazenenin ifadesi bulunsun, her Duçenin, sulh lehinde sö.vlediği sözle- geldiğini söylemiş, tekrar elini kaldır için evvela karnını doyurması lazım
kesin bu denizden rahatça istifaöe et- rin samimi olduğuna inanmamız lazım dediği zaman, adamcağız yine yum • dır.ı> 
mesinden ibaret olan bu serbestlik mut dır: Dünya sulha mühtaçtır; bu sulhün J'Hezı·he 111ııhtlin rug~ unu kaldırmıı:ı, rei., tekrar söylemiş mı'n d b'}' · d · ı. ,. 1 l'ı 1 

Iaka temin edilmek lazımdır. Akdeniz bakımından ifadesi de, bu de.- Y "' e e 1 ırım emı~. 6 gu··n hapse * nizin herkese ait olduğunun, b~ç değil- fakat mumaileyh gene ısrar ederek Reis bakmı~ ki baŞ'ka türlü yemin 
Duçe bu ha~dkatleri bilmez bir in· se kuvvet müvazeneleri vasıtasile, te· yumruğunu ka1dırmış. ettiremiyor, onu Leninin başı üzerine Mahkum oldu 

san değildir; onun kuvvetli zekası, d~- yidinden baŞka !birşey olamaz. Nihayet: yemin ettirmi~. amma hırsından da ( Baştarafı ı inci sayfada) ~ 
namik bir hayat anlayışı, ona mahsus Muhittin Birgen - Ben komü· :st selamı üzerine ye davaya devam edememi~. Kendisi, Şişli tramvayında, arJ)ı:ı 
b. ~·,·ı k h d"k li · c:=:================~:::::::;;::::;;:;;::,::=::;:=::=::::.:;;:::::;::::;:;::::;:::======~=~~ " Al' · b na etra .. ır yumuşa.rı. ı ve er ı en rneseıe ... yı suren vatman ının, oyu ·f .16 
üzerinden, üstünü başını yırtmaksızın r . . . . fına bakındığını görmüş, vazı e~ı n 
kayıp gitme ıkabiliyeti, Akdenizden bir J S T E R I N A N I S T E R I N A N M A ! meşgul olmasını, etrafına bakınır ;et• 
Mare Nostrum yapmayı istemesine mfı bir kazaya sebep olabileceğini hat ır aş 
nidir. Eğer bugün Bingaziden Trablusa cAdaları Güzelleştirme Cemiyeti• bu yıl adnlara daha nı koymuş, bu mnlumatı veren fıkranın içinde ö:eki ada- mış. Vatman Ali, bu ihtara kızJll:; 
kadar Akdeniz kenarında tantanalı bir fazla rağbet temin etmek için bir program yapmtş, progra- ların adı bile geçmiyor. bunu c<fuzuli müdahaleıı 5ay~ı~ O"" 

cevelan yapan Bay Musolim, eğer hak• mmm en haşına da Büyükada plajının ıslahmı, Büyükada llız buna bakarak cAdaları Güzelleştirme Cemiyeti» bunun üzerine de Nezihe Muhıttın• ·-= 
katen Pantelleria adasını d~ tahkim nin s<ıdece Büyükada ile uğraştığına, böyle olduğuna .. leolı,• 
ediyorsa bunu, Akdenize hfı.kım olmak gazinosı.nun ıkmalini, fiatlarının indi~ilmesini ve Büyük- göre de sdını deği~tirmesi icap ettiğine inanıyoruz. b· na yakışık almıyan bir söz soY 
maksadile değil, belki de Akdenizde adanın madcn ~emtinde bir deniz hamarnı yaptırılması- ~at ey okuyucu sen: Iddia bu. .. hnpit 
İtalyanın da hakkı bulunduf{unu gös· 1 S TER ı NA N ı S T E R 1 N A N M A 1 Duruşma neticesinde, ~ gun ·ı e-~ 
terrnek fikriyle yapıyor demektir. Trab kararı verilmiş, fakat bn ce:ıa tecı 
!usta evvelki gün irat ettiği nutukta, dilmiştir. 



19 Mart SO N POS TA 

H ER E 
Türkmen aşiretlerini de tazgika başladılar ~~IJ • V L·ı· 1 ııarıciye eıd ın n 

Şapka giyen hapse f Bağdad ve _Bükreş 
• Seyahatlerı 

Türkmenler: "Erkekler kalmasa da kadınlarımız şapka 
giyeceklerdir. Biz Türküz,, diye bağınyorlar 

! Humus, 18 (Hususi) - Türkmen a-ı münaaebetler üzerinde tesir yapması· 
liretleninin baştan aşağı şapka giymiş na imkan olamaz.» 
ID'Imalan mahalli hüklımet memurları· Bu beyanatın arkasından demir 
lU pek kızclırmakta~ır. A~ir:ti.~ ~turdu gömleklilerin çelik gömlekli ha, ku· 
iu romtakanın nahıye muduru, Jandar mandanı Doktor Mohammed Sarrae 
ana kumandanı, Türkmen a§iret reisi· d 1 b b ı -'- d 
1 · · ı . 1 n'l · d ı 7 k " · . e gazete ere eyanatta u unarill!; e-e aşıret ı erı ge e erın en ışının d" 1ci. 
eline kelepçeler vurarak şiddetli taz· ı • 
Yikler yapmak suretiyle Halebe kadar «-Büyük müttefikimiz ( l) Fran-
götürmüŞlerdir. sanın yeni siyasetinin istikametl~rine 

Paı:ıis, 18 (Radyo) -Türkiye, İran, 
Irak ve Efganistan arasında akdedi
lecek olan Asya paktı müzakerelerini 
intaç etmek üzere, Türkiye Hariciye 
Vekili Rüştü Aras bu ayın sonunda 
Bağdada gidecektir. 

Misa.kın, Nisan başlangıcında imza 
lanacağı kuvvetle tahmin edilmekte
dir. 
B~ka •bir rivayete göre de, Tür!<i

ye Hariciye Vekrli Nisanda Bükreşe 
giderek, Balkan Antantının diğer Ha 
riciye Nazıriarı ile müzakerelerde 
bulunacaktır. Ellerine kelepçe vurulanlar bu taz. gelince, diyebiliriz ki, Fransa bize eli

Yika rağmen nahiye müdi.ırüne ve jan ni uzattıysa biz de ona kollarımızı a- :....------:..-------- 
darma kumandanına şöyle h itap etmiş çarak mukabele ettik. Halep ve Uz- Mısırda talebe 
lerdir: kiye hadiseleri, ne kadar teessüfe 

c- Erkekler kalmasa da kadınları- değer şeyler olursa olsunlar, bunlara Nümagişleri 
mız şapka giyeceiClerdir! Bundan bizı hiç bir zaman haiz olmadıkları siyasi d 
kimse menedemez. Biz Türküz!.ıt manayı vermek daha ziyade teessüfe Tekrar başla ı 
Şam, 18 (Hususi) -Türkmen aşire değer bir hadisedir. Demir gömlekli

ti mınta!kasındaki Türkten gayri un· ler, yer yüzünde sulhun idare
'Urlar da şapka giyrneğe temayü: et- sinden ibaret olan Fransız ordusun un 
lnişlerse de mahalli hükumet bu hare· kahramaniıkiarını daima takdir ile yad 
keti önlemek için her türlü tazyika bac:: 

"" eylemişlerair. Bundan böyle Fransa 
Vurmaya ve propagandalar yapmaya 
başlamıştır. ile Suriye arasındaki dostluk münase· 

Bu kabilden olarak bazı kimseler a- betlerini ihlal edecek hiç bir şey vuku 
leyhinde aşırı propagandalardan başka bulacak değildir l» 
din ve ırk bakımlarmdan arai.arında a:1 Işte, Suriyedeki demir gömlekliler 

Silah istimal edildi, 3 polis, 
9 talebe yaralandı 

Kahire 18 (A.A.) - Nil'in ileri
sinde Üniversite mahallesi olan Cize'
de talebe ile zabıta arasında bu sabah 
bir çarpışma olmuştur. 

Zabıta memurları silah istimal et
mişlerdir. Bir çok talebe yaralanmış-

tılık olduğunu söyliyerek birleşrnek ga operetinin bir sahnesi de böyle bitti! 
Yesile çıpınan Türkten gayri unsurları Cumhuriyet ve Nasyonalizm ope· tır. 
binbirlerine dililman etmek yolunu tut retinin başka bir sahnesi: Cize zabıtası, Kahireden elde bulu-
tukiarı ·buraya gelen haberlerden anla Son günlerde Beruttan bir propa- nan polis memurlarının kaHesinin 
§ılmaktadır. ganda sesi çıkıyor; Sancakta hangi di- gön~e~~me;~i istemiştir. C" d .. 

Demirgömlekfi ler c peretinin lin resmi dil olacağı hakkında beyhu· . a ıre (A.A.) - ız: e n~-
d Y d ·· k d"l" d u mayışler yapıldığı sırada Kahırede dı-

b. d · k d e ere ne en muna aşa e ı ıp ur • 
Ir per 851 apan 1 ı .,. B I .1 l l b" d"l I ğer bir takım talebe grupları sokaklaruyorr eyne mı e can ı ır ı o an 

Şam. 14 mart (Husus"ı muhabı"rı·- F A d"l · · ı_ 11 d" da dolaşmışlar ve Ravzatülyu~uf ga-ransızcayı resmı ı yapıp ışı PB e ı- . . . .. . 
m· d ı· ı zetesı ıdarehanesme hucum etrnıliler-ız en) - Son haftalarda Demir verme ı 
Rörnleklilerle Fransızlar, daha ziyade Bu propagandayı yapmaya başla- dir. 
S 1 ·ı Bugünkü hadiseler esnasında üç en ega zencı eri arasında bazı kanlı yan gazetelere göre Fransa Türkiye-
" k • zabıta memuru hafifce yaralanmış, !) u uat oıdu. Bu demir gömlekliler de nin dostu imiş. Zaten, 918 mütareke-
B D M 1 · · talebe de ikisinin yarası ağır olmak ü-
d

.ay e arte ı çın operet artİstler i- sinden sonra Fransa Türkiyenin kur-
ır; Bunlar rollerini lüzumundan faz- tuluşu için bir çok hizmetlerde bulun- zere mecruh düşmüştür. 

la ciddiye benzetmiş olduklarından muş değil midir? (Burada, Fransa, 
~eçen gün Şark ordusu kumandanı dünyaya iyiltk etmek için yaratılmış• 
~eneral Huntziger Şama gelerek Su- bir devlet olarak tasvir edilmek adet
r~~enin Cumhur Reisi EJatasi ile gö- tir.) Suriyeiiierin de dostu ve müttefi-

Filistinde vaziyet 
vehamet kesbetti 

~Uşt~. S~ylend~ğine göre General, bu ki olduğuna göre, neden dolayı F ran· h ki 
ernır gomleklıler oyununun lüzu- sanın dilini Sancağın resmi dili yapma- Kudüs şe rinin soka a-
~undan fazla ciddiyetic oynandığın- malı? rında bombalar patlıyor 
~an dolayı şikayete gelmiş. Avdetin- Bu sözler aize tu~f gibi görünür. Kudüs 18 ( A.A. ) - Filistin'de va· 
~en evvel, gazetelere bir de beyanatta lnanmıyacak olursunuz. Halbuki, bu- ziyet, daimi surette vehamet peyda 
k~lundu: <(Suriye ile Fransa araşında- nun içinde tek bir mübalaga kelimesi etmektedir. Dün ak~am tedhişçiler, 

1 
dostluk münasebetleri o kadar kuv- yoktur. şehrin merkezinde bir dört yol ağzında 

" etlidir ki, dedi; demir gömlekiiierin Biz Türkler bu memleketlere haki- bir bomba atmışlar ve birisi zabıta me-
l'aptıkları bir kaç şahsi taşkınlığın bu ka ten acımalıyız 1 m uru olmak üzere 1 G kişiyi yarala-

1\•0•• hak b·· t I M cl ı· t mışl~r:~~s halkının bütün mahafiline 
lYI U Çe er e S e mensup yahudilerin ~evkalade meclisi. 
J h ırk ve cemiyet farltı gözetmeksizin 
n isarlar varidat bütçesi 45,912,500, Posta ve Telgraf dün akşam bir toplantı için daveue bu-

bütçesi varidatı da 7, 789,240 liradır lunmuştur. Sebebi, vaziyetİn vehame· 

.~nkara, 18 (Hususi) -- Hükumet Ankara imar müdürlüğü bütçesi ge tidir. , .. . . 
~Ulhak bütçe ile idare olunan dairele çcn seneye göre çok .az bir farkla mü· Hebron da Arap mufrıtlerı, telefon 
lin 937 bütçelerini Meclise vermiştir. tevazin olarak ı55,457 liradu·. hatlarını keserek bu mıntaka ile payi-
~~~dut. ve Sahiller Umum Müdürlüğü Posta ve Telgraf bütçesi varidatı taht arasındaki münakalatı inkıtaa uğ-
3~tç~ı g~en seneye nazaran varİdatın ı ,4ı5,000 1ira fazlasile 7,789,240 lira- rat mışlardır. 
t 

4 'bın lu·a fazlasile 986,300 lira, mas dır. Kudüs, ı8 (A.A.) - Bu~ün saa t ı9 
afı 485,8ı9 liradır. Devlet Demiryolları varidatı 3 buçuk dan itibaren örfi idare ilim edilmiştir. 
'.r.ahlisiye Umum Müdürlüğii bütçesi milyon lira fazlasi-le 26,920.000 liradır. 

~arıdatı 26 bin lira fazlasiıe 365 bin Yeni orman kanununa göre mülhak Gümüş paralar ıradır. Masrafı da 364,9 13 liradır. bütçe ile idare edilecek olan orman u-
\> ~akıflar umum müdürlüğü bütçes: mum müdürlüğü bütçesi ve hava yol
ı·atıdatı 246,300 lira faz1asile 773 260 ları ic::letme idaresi bütçesi bugünlerde 

--~ 

ıradır ' ·-s 
· · Meclise verilecektir. Orman umum mU 

Suriyede gümüş paraları
mızan kalpları yapıldı 

ti lnhi~arlar umum müdürlüğü bütçe- dürlüğü bütçesine yeni teşkii oluna -
rq· varıdatı 1,372,000 lira fazlasile 45 cak orman muhafaza komutanlığı için 

ıl yon 9ı 2 bin 5 00 liradır. de tahsisa t konmuştur. 

Ankara, 18 (Hususi) - Suriyede ye 
ni gümüş paralarımızın kalplarının ya 
pılarak sürüleceği haber a1ınmı§tır. Ma 
liye Vekfıleti keyfiyeti valilere bildir 
miş ve gümüş paralann sahte olup ol
madıklarının daimi surette kontrol e· 
dilmesini istemiştir. 

Adisabahadaki 
hadiseler 

~ec~şi Milletler Cemiyetine 
bır protesto gönderdi 

fvı·ılondra 18 (A.A.) - Haile Selasie, 
A. ı !etler Cemiyeti umumi katibi B. 
t \'~nol'a bir mektup göndererek Ma-
efa) C · ·• k d l razıanı ye arşı yapılan suikast 
~o ayısile Adiı;ababa'da İtalyanların 
ajft ~trniş oldukları mukabelei bilmi
~ik:r~ ~rotesto etmiş ve meselenin tet
~il ~ ı~ın b~y?elmilel bir komisyo ... teş-

dılrnscını talep eylemiştir. 

Avusturyada 
saltanat meselesi 

Belçika Kralıntn 
Vatan sever I erin to plan- Londra seyahat/ 
tılannda nutuldar söylendi Londra, 18 (Hususi) - Belçika 

Viyana 18 - Başvekil ile Viyana Kralı pazartesi günü buraya gelecek, 
Belediye reisi, vatanseverler cephesi Belçikanın bitaraflığt hakkında muh
tarafından tertip edilmi' olan bir çok telif Ingiliz ricalile görüşecektir. Kral 

iç~imal~rda müteaddit nutuklar söyle- ~~ı:~:._=~ g~!!-.~2!<::!!'~··-- ·
mışlerdır. . . . . mesele, tamamile Avusturya'yı alaka-

. ~eledıye reısı, 'hılhassa şöyle de- dar eden bir meseledir. Alakadar 
0

]. 

mıştır: malarını bilmekle beraber diğer mem-
«Saltanat, ne dahilde ne de hariçte leketlerin buna müdahale etmelerine 

cebren kabul ettirilecek değildir. Bu m üsaade etmiyeceğiz.~> 

ana 
Dün Halkev!r:de v~ 

Çanakkalede merasim 
yapıldı 

Dün akşam Eminönü Halkevinde 
18 mart Çanakkale harbinin yıldönü
mü münasebetile merasim yapılmıştır. 

B. M asolininin 
Trablus seyahatı 
ve diinya efkarı 

Yazan: Selim Ragıp 

Merasirnde öğretmenler, halkevi üye- B ay Musolini'nin Trabıusgar • 
!eri, üniversiteliler hazır bulunmuş- ha vuku bulan seyahati muh 
!ardır. Açış sözünü söyliyen Halkevi telif şekil ve suretierde tefsir olun -
Başkanı Agah Sırrı Levent'den sonra 1 makta d evam ediyor ; hadiseyi, tahi: i 
Abidin Daver tarafından projeksiyon- bir gözle tetkik eden bir kısım Avru ı 
la Çanakkale deniz muharebeleri an- ~atbuatına göıe, bu seyahat , fa~.-~ 
I t ı b ··t k d k ··b Halyanın veni ve faal bir ıslami s·, i· a ı mış, unu mu ea ıp ye e su ay . ~ . . . . • .,. · 

k ı h · ı . .. V • 1 .1 set takıp etmek ısternesının bır d .. !.. ı-o u u arp tan 11 ogretmenı smaı d ' 

Hakkı ta~afın~an Ç~na~kale deniz mu ı~ünkü : Bugün burada kurulan bir 
harebelerıne aıt hankulade kahrarnan- camii, biraz ötede bir medresenin te -
lıklar nakledilmi-litir. sisi takip ediyor ve böylece, faşist h al-

Bundan sonra muhtelif şair ve e- ta, ıslam Trablusgarba bir tak ım ko· 
dipler tarafından Çanakkale hakkında laylıklar göstermek istedığini hissetti· 
şiir ve nesir parçaları okunarak o za- r iyor. Bu siyasetin bir neticesi olmak 
mana ait heyecanlar canlandırılmıştır. üzere de onun güzergahı üzerıne çı -
Merasirnin sonunda Kemal Emin Ça- kan müslüman, . cemaati ~rup larından 
nakkale savaşına ait hatıralarını anlat- bazılarının e~I~rınd~ !utukıa~ı ~~yrak
mıı:: ç kk 1 "t h lk t"" k""l · larda, Musolınıye, ıslamın hamısı sıfa· 

• • Y ve ana a .eye aı a ur u e~ı tını veren cümleler vardır. 
soylenmek suretıle kutlulama merası- B M ı · · d Tr bl · ı . uso ın ı e, a usıu arın 

mine nihayet verilmiştir. bu hararetli tezahürlerinc karşı 
Çanakkale deniz ibidesi önünde gayri hassas kalmamıştır. Yolu 
Çanakkale, 18 (Hususi) - Boğa- üzerine · tesadüf eden bazı tür • 

za hakim deniz abidesi sahasında deniz belere girmiş, kabile şeyhlerile oturup 
zaferimiz bugün parlak bir ımrette konu§muş, velhasıl m üstemlekeci bir 
kutlulandı . Abideye ordu ve Halkevi hükumet reisin in yapageldiği her tür
taraflarından çelenkler kondu. Tahta- lü cemilekar hareketi yapmıştır. 
ya gerilen büyük haritada düşman ta· Şimdi, Habeşteki müslümanlarla be-

raber İtalyanın idaresi altmda bulu • arruzu ve zaferimiz deniz binbaşısı 
nan müslümanların sayısı beş milya

Rüştü tarafından gür sesle mufassal nu bulmuş sayılmaktadır. Bundan ö • 
bir surette anlatıldı . General Kılkış Ça türüdür kı .M. Musalininin Trablusta 
nakkale tarihine ait heyecanlı bir nu- ~rat ettiği nutuktan ziyade, gelecekte 
tuk söyledi. Halyanın takınacağı tavrı hareket ve 

Merasime binlerce halk iştirak etti. bunun m uhtelif inkişafatı dikkatle ta
Merasimden sonra askerlerimiz tara- kip olunup bekl-eniyor. Maamafih bun
fından lbüyük bir geçit resmi yapılmış· dan, ne İngiltere, ne de Fransanın 
tır. Yıldönümü münasebetile şehir bay şimdilik çekinecek bir tarafıarı yok gi
raklarla donanmıştır. bidir. Çünkü eski islam ve müteassıp 

Arap alemi, muhtelü saik1erle bir ta
kım cüzülere ayrılmışlardır. Bu cü • 
züleri birbirle rile birleştirebilecek ya. 
kın ve büyük bir müşterek menfaal te 
yoktur. Bu itibarla İtalyanın yapabi

Balkan ekonomik 
konseyi toplandı 
Atina 18 (Hususi) _Balkan eko- leceği şey, diğer müstemlekeciier gibi, 

bu alemin bir kısmı üzerinde hüküm· 
ran olmak Ye tesadüf edeceği menfaat
leri çimlenerek vakit geçirmekten ib:ı
rettir. Yani italyan:n yeni İslam siya
setin'in Fransa ile Ingiltereyı şimdilik 
tehdit eden bir tarafı yoktur. 

nomi konseyi !bugün öğleden sonra sa
at beşte açılmıştır. Dört Balkan antan
tı devletleri murahhas hey'etleri içti
roada hazır bulunuyorlardı. Yunanis
tan Başvekili General Metaksas söyle
diği bir nutuk ile müzakerelerin başla
dığını bildirdi. ve riyasete Yugoslavya 

baş murahhası geçerek müzakr~e baş
ladı. 

Bu ilk celsede muhtelif meseleleri 
tetkik edecek encümenler s~ildi. Kon· 

seyin müzakereleri bir hafta kadar sü
recektir. 

lj=:şabahtan S;;baha ı 

Selim Ragıp ------
Elçilik ve Konsolosluklar 

için parasiz arsa 
Ankara, 18 (Hususi) - Maliye Ve

ka1eti elçilik ve konsolosluklar için bi
na yapmak üzere parasız arsa verilme 
s i hakkında b ir !kanun projesi hazır
lamaktadı r. 

Para 
. Viktor H~goda~ bizim rahmetli Tevfik F ikrete 'kadar edebiyat alemi

nın, mede~ıyet dun~~smm tanınmış §airleri, edipleri ve maliyecileri 
parayı tanf etmek ıçm oldukça kafa yormuşlar, teşbihler, istiareler ve 
sairelerle pa:anı~ hüv.iyetini, ma nasını ifade etmeğe çal ışmışlardır. 
Fakat hem bır şaır, edıp ve maliyeci parayı halk temsillerı ve halk bu· 
luşları kadar vuzuhla ve kuvvetle tarif edememiştir. 

Fakat ona haşmetlu ünvanını Veren ediplerle ·maddi ihtiraslara alet 
olduğu için onu tel'in eden şairler hep ayni malırumiyetin hıncı ile lisa
~a g~lmişl~rdir. Fakat bu. ~ıncı ve ikini edebiyatın o kof ve hayat san'atı 
ile suslemıye çalıştıkları ıçın halk ruhunun samimi ve açık dilinden 
uzak kalmışlardır. · 

Hiç şüphe yok ki zengme karşı züğürtı.in duygusunu Viktor Hügodan 
daha iyi ifade eden hall( temsilleri vardır. 

cZengiinin malı züğürdün çenesini yorarıt meseli ilk hamlede bayağı, 
mütebezzil gelir. Fal<aı bence sekiz yüz sahifelik Sefillerin ifade ettiği 
felsefeden daha ·;azibtir. 

Geçen gün bir Paris gazetesi İngiliz krallarının taç giyme merasirnin 
de sarfedilen yüz binlerce sterlingden bahsediyordu. 

Parisli gazeteci yak•nda İn~iliz hazinesinin gene sağa so1a altın döke 
ceğini haber verirken adeta ağzı sulanmış, bu m ünasebetle do~vasını 
açıp ta dördüncü Jorjdan, kraliçe Viktoryadanberi bu taç gıyme ~era
s'imine sarfedilen yüz bınlerin hesa bını çıkarıyordu. 
Haklıdır. 

Geçen yaz .açılan İngiEz dahili istikrazı iki yüz milyon sterling tutu • 
~ordu. Yani Ingiltere hazinesi halktan bono m ukabilinde iki yüz milyon 
Ingiliz lirası istiyordu. Bu istikra z muamelesi için 48 saa t tayin edildi. 
Hal'buk'i yirmi dört saat ıçinde iki yüz milyon stcrlin İngiliz hazinesine 
girmis bulunuyordu . 

Bugünlerde Fransızla~· da bir is tikraz yapıyorlar, m üddeti saatle değil 
haftalarladır. 

Bu vaziyette olanlar içir. zcngınin malı kadar zengin hayal olur mu~ 
Uürhan Cahit 
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ŞI iR BABBRLIRi 
Nakil vasıtaları 
Bir yılda kaç 
Yolcu taşıdılar 

Deniz Bankın Havuzlarımızın 
Merkezi Beynelmi/el 
İstanbulda olacak Şöhreti olacak 

Belediyenin hazırladığı bir istatisti- Deniz Bank ka Havuzlar idaresi bu sene 200 bin lira 

Bugtın maUneleden başlıyarak 
• P B K sinemasında 2 

Mart 19 

bO yOk 
şaheser 

birden 

1-SEViŞMEK ARZUSU 
Baş rollerde : 

MARLEN DIETRICH ve GARY COOPER 

2-B0LB0LLER ÖTE KEN 
Baş rolde: 

MARTHA EGGERTH 
ğe göre 1924 senesmde şehir tramvay- nun projesini Dev kar etmiştir. Geçen sene havuzlara pek 
ları 58,615,024 yolcu, 1935 senesinde let Ştırası tetkik fazla rağbet edildiği halde eldeki vesa- Müle.çerrik : 
ise 59,397,577 yolcu taşımışlardır. etmektedir. Proje itle isteklerin hepsi tatmin edilmemiş Po/iste : Jl 

İ h t ı ~ k d D ı t ~r. Havuzlar yeni ıslahattan sonra Ak L db d 1 ..ı: stanbul tramvay a tın n uzun ugu ya ın a ev e ,.ı Şoför kaçmamıf, yaralanm~ in erg ün ge emew 
36 kilometredir. Bu <:ebekede işleven Ştırasından çıka. denizdeki benzerlerinden daha istifa -

1 
. 

-ı " k ı 1 k H E lk" ·· O tako··y..ıe. petro •ır • Dün Jıehrimize gelmesi beklenilen arabaların günlük vasati mikdarı 25 3 rak Büyük Millet deli şekle .so u muş 0 aca tır. ariçten vve ı gun r ı.ı.!i T T 

tür ve-Tramvay Şirketinin araba mık Meclisine sevke- tamir ve ıslah için getirilen vapurlar ketinin 3606 numaralı kamyonu ile tayyareci Lindberg gelmemiştir. Lind .. 
ıi fi tl kabul Olunacakt B b . aha şmıştı Bu bergin bugu·· n tay ya resile gelmesi b ek .. darı 320 dir. dilecektir. Ayrl asga ya a ır. u su ır tramvay ar sı çarpı · 

Üsküdar ve havalisi tramvayiarı 928 zamanda Deniz retle havuzlarımızın beynelmile! şöh • müsademede ~oför Bahtiyar da omu- lenmektedir. 
yılının altı ayında 819,710 yolcu taşı· Bankın kurulma· reti arttırılmış olacaktır. zundan yaralanmış ve kaza yerindeki- Toprak Bayramı 
mışlardır. 1935 yılında 5,965,745 yol· sı için hazırlıkla· ----- ler tarafından evine götürülmüştür. Bu ayın yirmi birinde memleketin 
cu taşınmıştır. Bu hattın uzunluğu 40 ra başlanın~tır. Şehir işleri: Fakat :bu zabıtaya <<şoför kazayı müte- her tarafında kutlulanacak olan toprali 
kilometredir. Hat uzatıldıkça yolcu sa Deniz müesse .. akip kaçtm şeklinde aksetmiştir. An • bayramı için hazırlıklar yapılmaktadır. 

Denit Bank Miidürlüpne B J d• d f" • bü t • d"Jd" 0 k } 1 yısı çoğalmış ise de bu çoğalma şebe- selerinı toplıya - retirilecek olaa l.tanbui e e ıye e a ı~aJ rosu esıs e ı ı cak yapılan tahkikat sonunda kaçma~ gün öylüler ve çiftçi er ça ışmıya~ 
kenin uzunluğiyle mütenasıp değildir. cak olan Deniz lı Bankuı Müdürü Belediyede afişaj işlerine bakmak yıp evine götürüldüğü, yapılan mua-· cak, bayram yapacaklar ve toprak di.ıl 
B d h.,.,l beb" b k · k B k 4 

Y f z· · .L· b"" 1 lenecektir. Halkalı Ziraat mektebinde unun a ~ ıca se ı; şe e enın e an m uınurnı \ml •r• üzere dün yenı ıoır uro tesis edi miş- yenesinde de yarasının daha ıs gün 
seri kısmının sayfiye yerine isabet et- merkezi İstanbulda olacaktır. Haber al tir. Büroya eski ve afişaj işlerinin ter· evinden çıkmasına mani olduğu anla,. yapılacak bayram için de bir progranı 
mesi dolayısile kışın o yerlerin boş kal dığımıza göre Deniz Bank umumi mü- tibinde tecrübe1i memurlar alınmakta- 1. b l 1 tanzim edilmiştir. Bayrama köylüler 
ması<hr. dürlüğüne İş Bankası İstanbul Merkez şılmıştır. Hadiseyi po ıse öy e yan ış çağırılmışlardır. İstanbuldan çağırılan 

Tünel yolculan gittikçe azalmakta - Şubesi Müdürü Yusuf Ziya Önişin ta- dır. Bugünlerde büronun ~efi de tayin aksettirenler hakkında 'kanuni muame- davetliler de pazar günü sabahı Sirke<~ 
dır. Tünel arabalan 924 senesinde yin edilmesi takarrür etmiştir. Deniz edilecektir. ıleye tevessül edilmiştir. ciden 9,40 ve 10,30 da kalkacak ikt 
10,893,609 yolcu taşımışttr. Bu mik - Bank için müsait bir bina bulununca- Mez:bahada geçen ay kesilen Sirkecide bir makasçının hacaklar trenle Yeşilköy istasyonuna gideceklel'! 
dar 935 de 6,146,582 yolcuya inmiştir. ya kadar Merkez Rıhtım Hanının bir hayvanlar kesildi dir. Davetiileri orada liususi otobüsle~ 
Tünel yolcu mikdan yarıya yakın düş katı tahsis edilecektir. Son bir ay içinde Mezbahada 15,0~0 Sirkeci rıhtım hattında yük vagon· bekliyerek Halkabyn götürecektir. 
müştür. Deniz Bank kurulduktan sonra bu- karaman, 1,211 dağlıç, 3,044 kıvırcık, ları na manevra yaptıran ı numaralı Klasik mimari hakkında konferans 

Anadolu banliyö trenlerı: 1929 sene raya bağlanacak olan bütün deniz mü- 775 keçi, 21,0~.t ku7u, 7 oğlak, 1,57H makinist Tevfiğin idaresindeki loko- Dün akşam Eminönü Halkevinde 
sinde 3,217,978 ve 935 yılındn 2580598 esseseleri bankanın direktif ve mü ra- k 70 · k 308 d 15 l d müzeler mimarı Kemal tarafından (kl~ 

h ö ·üz, me , ı man a, • ana, motife 2:~ numaralı makasçı 45 ya-
yolcu taşımışlardır: Azalmanın sebebi: kabesi altında ve birer şubesı :ılınde 1 SO 1 k 6 b - k .1 B sik mimarimiz) mevzulu bır konferans 
Üs'küdar • Kadıköy tramvay hattının çalışacaklardır.. m_a a , . . ~ga esı mişti.r. u _n-I şında Sursalı Mustafa makası açtıktan verilmiştir. Konferansta eski eserler .. 
Bostancı~a kadar uzatılmasıdır. ı Yu:uf z~.Y~. Ö~~~~ İ~ Bankast İstanbul ların sıklet ıtıbarıle tutarı ],.i 10,8J0 sonra lokomotife atlamak istemiş aya- den bazılan projeksiyonla gösterilmiŞ 
Rumelı banliyö trenleri: 929 yılında şubesı mudurlugunu muvaffakıyetle kilodur. 1 ğı kayarak lokomotifin altına düşmüş- ve halk verilen izahatı alaka ile takiP 

3,792,501 ve 935 yılında 3.024,142 yol idare etmiş, kıymetli bir bankacımız· ~eçen a: et fiatları -~ldukça. yük- !tür. Sağ hacağı diz kapağından ve sol etmiştir. 
cu taşımı~ır. dır. Yeni bankanın inkişafı!lda da bir selmış, hatta yılın en yuksek fıatla ct ayağı parmaklarından kesilmiştir. Ya- Tonlanılt/ar : 

iunil olması' evleviyetle beklenir. yediğimiz ayı geçen ay olmuştur. Fa-' ralı Cerrahpaşa hastanesine kaldırıl- _Y --. 
Kültür işleri: Deniz Bankın teşekkülünden SJnra kat bu ay et fiatlarında yüzde beııle on Şark demiıyollan şirketi kongresi ... mıştır. 

Mugw la kültür direktörlüğü birer şube halinde Deniz Bank•n idare arasında bir tenezzül görülmüştür. Bir arnele elini makineye kaphrdı Sabık Şark Demiryolları Umumi Hey•ct1 
sinde çalışacak olan deniz müesseleri- B ı d" s- A ı w bugün Avrupa hattı dokuzuncu işletme bi .. 

İstanbul ilk tedrisat müfettişlerin- nin biıribirine yakın ve toplu bır hn'de e C·- ıye urp gop mezar ıgının Galatada 4 numaralı şekerleme fab- nasında kendilerine tahsis edilen salond~ 
den bazılarının açık bulunan Kültür bulundurulması istenmektedir. Viıı<•a .. t:ıpusunu ahy_or j rikasında çalışan Osman çalıştığı ma- lik toplantısını yapacaktır. Bugünkü topıan .. 

1 k ı S A ı - h d tıda hey'etl umumiye, hattın sntıldı~ını t:ı5"' Direktörlüklerine tayin eri arar aştı- bu mahzur, Yeni·kapıda Liman in~a e- urp gop mezar ıgı sa asın a kineye elini kaptırarak kestirmiştir. dik edecektir. 
rılmıştır. Bumeyanda Istanbul il~ ted- dildikten sonra kalkacaksa da o ?ama\ Ermeni kilisesine terkedilecek saha Yaralı hastaneye kaldırılmıştır. Eminönü Halkevinde konferans 
risat müfettişlerinden Nazım Muğla na ka<iar da bir çare aramp bulunnıa!>i 

1 

hakkında belediye ile mütevelii hey'- Mer i ver k3yünde yangın başlangıcı · 
Eminönü Halkevi tarafından tertıR 

Kültür Direktörlüğüne tayin edilmiş- zaruri görülmektedir. eti arasında bir uzlaşma yap:lmış ve Kızıltoprakta Merd"ıven ko""yu""nde f 1 
O edilen felsefi ve içtimai kon erans arın 

tir. ç müfettişin daha tayinine intizar bu uzlaşma mahkemece de tescil olun- pahriye mütekaitlerinden Necmettinin 13 üncüsü bugün Halkevi salonundil 
olunmaktadır. B -.~ d muştur k b" k d ogaz a vapur . evinde yangın çı mış, çatının ır lS• saat ı7,30 da Edebiyat Fakültesi ()"' 

Aile bilgisi kitabı müsabakası • Mutabakatnameye nazaran kilise- mı yandıktan sonra söndürülmüştür. çentlerinden Sabahattin Rahmi tara" 
Kültür Bakanlığı tabiat bilgisi kita- ·sefer lerı arttırıldı nın önünde bulunan akarın sahası Yeniköy hakiminin evine hırsız girdi fından verilecektir. Konferansın ıne-v-• 

bından sonra «aile bilgisi» kitabını da Patrikhane uhdesinde kalacaktır. zuu (Fransada ı"çtı"ma"ı romanlar) dıt• 
Şl.rketı· Hayrı"ye Bog·az"çine mnhc;us Yeniköy hakimi Cevadın evine bır-müsahakaya koymağa karar vermiştir. 1 

" Belediye, Tapuya müracaatla me-
Müsabaka şartları ve müsabaka müd- ilk•bahar vapur tarifesini hazırlam1ştır. sız girmiş, bazı eşya çalmış. Harndi is- Tabiat bilgisi hakkında konferans 

1 b"ld Birkaç güne kadar rnatbaaya verilerek zarlık sahasının tesciline ait muamele- minde biri suçlu olarak yakalanmış. 25 mart perşembe günü saat lf> de 
deti bugünlerde alukadar ara ı irile- tiastırılacaktır. Yeni bahar tarifesinde nin yapılmasını istemiştir. Usulen davaya o mıntakanın hakimi- üniversite konferans salonunda Keırıal 
<:ektir. • • l k k vapur seferleri ~her senekinden dnha nin bakması lazım geliyor. Fakat, Kaya tarafından tabiat bilgisi rnevzud 

Vali yenı açı aca me tep çoktur. Sabahleyin Yeniköyden dog·ru Denı·z ı·,~!/erı· : h k" kt"r 
d ~ suçlunun davacısı, oranın a ımi~ Do üzerinde bir konferans verilece 1 • binalannı gez i Köprü seferini yapan vapur şimdi 8 i .. 

1 M O İ Y il layısile, bu dava, civar meşhud suç hak Konferansa bütün ilk okul öğretlllen stard>ul Valisi uhittin stundağ 45 geçe yolcularını stanbula çıkarır- eş ı.öyde oturan vapur 
ile KültürDi~börü~vRk Kutdün ken bu ~r~ de 8 buçukt& Köpıtiye kurtanlıyor ~eri~~e=n~b=ir=in=e~g=ö=n=d=e=ri=lm~iş=t=ir=·~~~le=r=i=d=a=v=e=~)=~=i=~~~~~~~~~~-
Kadıköy ve Üsküdar havalisinde tet- yanaşacaktır. Her sabah Büyukdere- Evvelki gün Yesilköyde karaya otu- D h • ı • V k A ı • d 
kikierde bulunmuşlardır. Vali ve Kül- den do~ İstarrbula gelecek va~ur __ da ran Bükreş vapur~nun tnhlisi için ge- a } ıye e a e"tın en: 
tür Direktörü gelecek sene için Vila- 55 dakıka sonra tam dokuzda .. Ko~ruye mi kurtarma ~irketinin Saroz vapuru 
Yet. kt ih · k 

1 
k · yanaşmış olacaktır. A'kşam uzeı-ı Bo-

ın me ep ı tıyacını ·arşı ama ve - gönderilmiştir. Kurtarma arneliyesine . .. gaza çıkacak vapur seferleri de sık1aş-
mektep bınası olarak kullanılmak uze- brılmıştır. Saat 1 6 dan sonra 1 Q a ka-l dündenberi devam edilmektedir. 
re .yeni~cn isticar edilecek binaları gez_l dar saat başında bir vapur hareket e· Bir Romanya vapuru kaıaya oturcu 

mışlerdır. decektir. Ayrıca tam saat 19 dn Köprü lskenderiye'den Tunaya giderken 

A k l •k • / • den kalkacalk bir vapur S 5 dakika son d ii n saat J (j raddelerinde Yeşilköy fe-
• ft er l 1.~ ert : ra doğru Büyükdereye vara.caktır. R:.ı 

melihisarı ile Emirgana gıdcn vapur - neri önünde karaya oturan H.omanya 
Hnrp malüller içağırılıyor b d 

lar da çog· altılmıştır. an ır alı B ucurest i vapurunun kurtar-Beyoğlu kayma'kamlığından: Beyoğ-
lu cmvalinden maaş alan ve Beyoğlu ma ameliyatına Türk gemi kurtarma 
Askerlik şubesinde kayıtlı savaş saka- Mahkemelerde: ~irketinin Alemdar gemisi tarafından 
tı malul sübaylarla erierin ve şehit ye- Bir abone havagazi şirketini başlanmıştır. Kazaya uğrayan gemide 
timlerinın 937 yılına ait ikramıye ka- dava ediyor pirinç, pamuk, hurda demir gibi cins-
yıUarını yaptırmak üzere Cumartcsin- lh h k k leri muhtelif 2.000 ton yük vardır. O-
den maada her gün öğleye kadar 15 Ni Beyoğlu üçüncü su u u ta dün 
san 937 tarihinden evvel Beyoğlu As- sabah hava gazı şirketinin aboneleri uruş vaziyeti, tam yolla kayalar üzc-
kerlik şubesine müracaat etmeleri.. aleyhine açtığı 19 abone bedeli dava- rine çıkmadır. 

Şubeye davet sına ve 20 inci dava olarak da diş dok- -······ ... ···············-· .. ·•••••• .. ·····--·······-·· .. 
Beşiktaş Askerlik Şubesinden: toru Ruhi Vamık'ın hava gazi şirketi TA;( V 1 M 
5 73 sıra, 23707 sicil K. No. lı Meh- nleyhine açtığı bir davaya hakılmıştır. 

med oğ. Avni. 316, S 79 sıra, 30267 si- Davacı, bu davasında hiç borcu ol
cilK. No. lı Ali Osman oğ!u Mehmed madığı halde şirketin guya 15 lira 40 
Ka.zım 31 7, 569 sıra, 42000 sicil K No. kuruş borcu varmış diye, hava gazını 
lı Ihrahim oğlu Said 322. haksız yere kestiğinden bahisle, :l8() 

Yukanda adları yazılı Sübaylarm a- 1. · · k d" D 
el be .. 

1 1
• ıra tazmınat ısterne te ır. uruşma, 

c e şu ye muracaat arı i an olunur. . . . · · k 
--.-..--"'---~--- -" ·- aradakı vazıyetın tahkıkıne almıştır. 

tililiM lflfiSıQni 

Şehir'l\"gatrosa 
Şehir l'ıyatroatJ "B . k d d k 

Tepebaşı enım ocam an avam yo , 
dram kısmında Beyoğlunda karısı Sabahati öldür-
bu akşam oyun rnek maksadile yaralamaktan suçlu 

Y 
yoktur. Cemalin duruşması, dün ağır cezada 

nnn akşam · K RA l l. R yapılmıştır. Sabahat, 7 senelık kocası 

- 1 olan Cemalden davacı olmadığını söy-
Fransız tiyatro:JJ lüyor. Ayşe ismindeki şahit: <(Cem:l-
Operet kısmında lin Sabahati lbir kavgadan sonra hıçak

akşam saat 20,3o dn ladığını gördüm)> demiştir. Daha baş-

S A Z C A Z J ka şahitler dinlenilecektir. 

MART 

ltuml sena 
19 

Arabr sana 
l!SOiJ laüJ - -Mart Res.ur sene J{asım 

6 l\IJ7 132 

CUMA 

• AHAli 1 ı 
~6 \Muh~rem 
06 

f}1SAK ' 

;:, . "· 10 06 
4 26 -

ı lldl 

..... 
11 

..!! 
()~~ 1kıııct Ak şu m .. r 

' i$1 
19 50 

·ı iJ. 6 02 
u 2~ 

::s. ı. 

9 26 
J.I.J. ·- -
18 20 tfi 41l 

1 

1 - V ekaletçe yaptınlacak yazıhan e, Ma.sa, koltuk, sandal ya ve müllla~ 
&ili mobilya açık eksiltıneye konmuttur. 

2 - Eltsilbne 24/3/937 taribinde çartamba günü saat 15,30 da Anka"' 
rada Yen iliehirdeki V ekaJet binuı içinde toplanan Satınalma Komisyonun~ 
ca yapılacaktır • 
3- Muhammen keşif bedeli 2680liradır~ 

4- Muvakkat teminat 201 liradır. 

5 - İstekliler bu İ.fe dair ,arınameyi Vekalet Levazim bürosundan paral .. 
alırlar. 

6 - Istekiiierin 24/3/937 günün de muayyen saatte teminatlarını hi~ 
milen komisyona müracaatlan ilin olunur. «504)) «1234n 

------------------------------------------~-
KUŞ Oio KULLANIIANIZI . TAVS~E ~~~~~~~~ 

Hem sıhhatinize faidelı. hem de kesenıze elver1şlıdır. Kuştuyu ya larJ 
100 kuruş, kuştüyü ve yatak takımlan da çok ucuzdur. Kuştüyü kumaŞ'felo 
vardır. Fabrika ve deposu: İstanb~l, Çakmakçılar, Sandalyacılar so~a~ llaf 
23027. Satış yerleri: ANKARA, İZMffi, BEYOGLU, SümerBank Yerli~ a ' 
Pazarları. 

-·- ···---------- ---------------
Dahiliye V ekaletinden: 

tırıla • 1 - Vel.aletin Bodrum kat koridorlannda beton direkler arasında yap 
cak arşiv dolaplan açık eksiltıneye konmU§tur. 

2 - Yapılacak dolaplar 205,05 metre murabbaıdır. da 
3- Eksiitme 31/3/1937 tarihindeÇar§amba günü saat 15,30 da Ankıırıı ~" 

Ye "ceh"ırd kı" Vek::.let bı"na~ı ı"çı"nde toplanan satınalma komı"syonuncn yapılıı.cıı nı,. c .. ., 

tır. 

4 - Muhammen keşif bedeli 3 731 li ra 91 kuruştur. 

5 -- Muvakkat teminat 2 i9 lira 90 kuruştur. I 11~ 1 e'' 
6 - Istekliler bu işe dair l'ksiltme §8 rtnamcsini vesair evrakını Vekiı et 

zım bürosundan parasız nlırbr. belgcle~ 
7 - Istekiiierin 31/3/193 7 gününde muayyen saatte teminatlarını ve •) 

(588) { 1 44' • 
rini hamilen komisyona mürncaatları ilan olunur. 



19 Man SON POS~A 

• 
LE ET HABERLE 1 

T a yada bütün abidelerimiz 
• tam ı ettiriliyor 

Gönen ( Hususi 

Nurettin Aslaner 
köy işlerine eh • 
emmiyet vermek· 
tedir. Doksandan 
fazla köyde, köy 
1canunu tatbik e· 
dilmekte, kültii 

- Bir gazete bir anket 
açarak sormuş .. 

. . . cı:Erkekler güzcileşi ~ 

yor mu, çirkinlcşiyor mu?. 
... Bazıları, güzellc§iyor, 

bazıları da çirkinle§iyor: de 
mişler. Sen ne dersin Ha · 
san Bey?. 

Hasan Bey - Vallahı ba 
zılarını.n kaşlarını yolup, 
krem ve saire kullanınala· 
rına bakılırsa çirkinleşiyor 
ı. • . ı :u- azızım ... 

B. Antoneskonun "Son Posta, ya sözleri 

uhterem misa irimizin intiba r1 
(Ba~tarah 1 inci sayfad ) ı Daha dün, üzüm kongresi münase· 

ta» ya h~.ta?en ban~ .d~i ki: betile verilmiş olan !bir ziyafette Dıt 
cı:- Hukwnet reısınız muhterem Ata Işleri Bakanımız Doktor Aras, şöyle 

türk ile vuku Ilmlan mülakatlarım be· söylüyordu: 
ni tamamile tesbir etmiştir. Kendileri· «Türkiye asırlardanberi bir şey· 
nin esasen ma!lfımum olan yüksek de ' 

. . . den mahrum kalmıştı: sevmek ve se-hal arına ve bilhassa sıyası dehalarına .
1 

k A .. '- d . . . h 
h Id vı me . tatur.. evrının yepyenı u· 
. ayran o um. . 1 . d b' . T" .. J'-1 . b"' 

Başvekilinizle bir buçuk saat süren s~sıye~ erm ~n ırı d_e, u~~ .~rı n . u· 
mü1akatımız neticesinde her ikı devlet tun mılletlerı sevmesı ve butun mıllet· 
arasındaki münasebatın dünya sulhü ler tarafından sevilmesidir.» 
için bir emniyet teşkil edecek derecede Işte bu sözleri bütün Balkan An
sağlam dlduğunu bir kere daha müşa· tantma teşmil etmek mümkündür. E
hede etmekle bahtiyarım. sasen müşterek davamızın asaJet ve 

Ankara şehri bir milletin medeniyet manevi derinliği de, buradadır. 
sahasında ne kadar kabiliyet göstere- Belgrat gazetelerinin dostane ncşriyntı 
bileceğine bir bürhandır. Seyahatim- Belgrad, 18 (A.A.) _ Avala Ajansı 
den ve ziyaret~erimden son derece bi:ldiryior: • 
memn~nunu Hükümetin nAşiri efkfm Samvupra-

* 
E. Talu va gazetesi Bay Antoneskonun Ankara 

Ankara, 18 (Telefonla) - Romen 
gazetecileri, Matbuat Müdiriyeti umu· 
miyesini.n ziyafetini müteakıp Çubuk 
barajını gezdi1er ve gece Ankara Pa· 
lasta Romen Hariciye Nazırı şerefine 
sefir tarafından verilen süvaredc bu· 
lunmuşlardır. 

Romen gazetelerinin mütalealan 
Belgrat, 18 (Radyo) - Rumen gaze 

te1eri, Hariciye Nazırı Bay Antonesko 
nun Ankara seyahatine büyük bir chem 
miyet atfetmekte \'e bu münasebetle 
Türk - Rumen dost1uğundan hararetle 
bahsetmektedirler. 

yı ziyaretine tahsis ettiği bir makale
de ezcümle diyor ki: 

Bay Antoneskonun Ankarada, Bal
kan Antantma has samimjyet havasını 
bulmuş olduğuna eminiz. Bay Antones 
ko, başta Başvekil İsmet İnönü ve o· 
nun muhterem mesai arkadaşı Dr. A· 
ras olduğu halde Türk siyasetini tem, 
sil edenlerin Türk efkiırı umumiyesine 
büyük bir ölçüde makes olduklarını 
mahallinde anl~tır. 

İyi hazırlanmış bir ordu 
Gazete, yazısına şöyle devam etmek 

tedir: 
Dış ~leri Bakanlarmın, müttefik 

memlekette, iyi hazırlanmış bir ordu
yu, tam surette muntazam bir bütçeyi 
ve refah ve inkişaf içinde bir memle· 
keti, velhasıl Dr. Stoyadinoviçin son 
Ankara seyahatinde gördüğü manzara 
yı kendi gözlerile görmeleri lazımdrr. 
Bay Antone.sko da Türkiyede bunları 
görecektir. 

Ba.tvekilin ziyafeti 

Ankara, 18 - Başbakan İsmet lnö 
nü ve refikaları bugün Anadolu ku • 
lübünde Romanya Dış Işleri Bakanı 
Ekselans Antonesco ve refikaları şe -
refine bir öğle ziyafeti vermiş1erdir. 

B. Musoliniye 
"İslamın kılıcı , 

merasimle verildi 
Tarablus kıt'aları dün 

manevralar yaptılar 
Trablus 18 (A.A.) -Bugün öğ

leden sonra B. Musolini kendisino 
«lslnmın Kılıcm nın tevdi merasimi 
münasebetile loaa bir nutuk söyle~i' 
ve ezcümle demiştir ki: 

<lAz bir zamanda Roma, kendi ka· 
nunlarile, T rablus ve Libya Müslüman 
ahalisite ne derece alakadar olduğunu 
gösterecektir. Bilirsiniz ki, ben pek az 
vadeden bir adamım, fakat bir kero 
de vadedersem, onu mutlaka tutarım.)) 

Roma 18 - B. Musolini, bugün 
Trablus kıt'ala.rının manevralarında 
hazır bulunmuştur. Bu manevralara, 
hücum ve bombardıman tayyareleri, 
topçu kuvvetleri, hücum arabaları ve 
saire de iştirak etmiştir. 

1 Gazeteleri~ 
Okurken 

AKŞAM - Paristeki kargaşalık
larda altı ölü, ikiyüz yaralı var! 
-Komşu İspanyayı mı kıskandı

lar ? 
HABER - Ben Habeş olmak isti

yorum. 
- İşte Amerikanca istek buna 

derler. 
SON TELGRAF - Pariste sokak 

muhare'besi oluyor. 
- Oluyor, hale aittir. Mazi için ol 

du derler. 
'l'AN -- Hastalardan para alınma· 

sı işi kaldı. 
- Çok §Ükür, bundan böyle ist& 

ğimiz kadar hastalanabiliriz. 
KURUN - Bir borç hikayesi. 
- Sonu nasıl, kavga ile mi biti· 

yar, döğüş ile mi. yoksa icru karari
le mi! 

• 
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arhoş bir kocanın k nı 
has 

~ 

arı ı a 
·nak e • ? ır s ne o • 
Bir Fransız doktoru bizzat şahit olduğu hadiseyi 
anlatarak cevap veriyor: "Herif ayıldı ve kadın 

bulut gibi sarhoş oldu " 

• Kan nak li anıeliyesi 
Fransızca Le Jour yazıyor: f Kan nakli suretne bir çok defalar, 
Doktor Louis Jube hastalara kan can çekişen hastalar ölümden kurtarıl

na~J.i meselesinde ihtisas kazanmış bir l'Ill§lardı.r. 
adamdır. İlmin ve fennnin dev adımla· Şurasını da ilave edeyim ki, kan ve · 
:tile ileriediği bu sahada kendisile gö - ren insanlar bünyece hiç zayıflamaz -
~re!k, okuyucularıımızı bu meraklı lar, ne kadar kan verirlerse versinler, 
mevzu üzerinde tenvir etmek istedik. yerine daha iyi ve daha temiz kan ge· 

Kendisine, konserve kanlar hakkın- lir. 
da fikrini sorduk. Hemen okuyucula • Kan nakli suretile hemen hemen her 
nmızm fikrinde beliren isti.flhamları da hastalık tedavi edilir, ve her hastalık -
çözelim ve ilave edelim ki, tıpkı, pat· tan ileri gelecek ö~ durdurui.ur. Bu 
hcanm, fasulyenin, enginarın konser· usul iledediği zaman beşeriyet büyük 
vesi olduğu gibi, kutular içinde kan - istüadeler temin edecektir. 
larm rla konservesi yapılıyor, ve bu Size biraz da mesleğin tuhaf taraf
konserve kanlar, tababette büyük iş - larmdan, başımıza gelen vak'alardan 
lere yarıyor. bahsedeyim. 
Artık şimdl, bir hastaya kan vermek eBundan bir sene evvel bir hastaya 

için sağlam insanların hayatı tehlike- kan vermek lazım geldi. Adamcnğız ih· 
ye atılmıyor. Doktor Louis Jube bu tizar halinde idi. Ona bu iyiliğ: yapa· 
münasebetle şunlan anlattı: ca'k b'ir insan ararken hizmetçisi orta· 

- cKan nakletmek için iki usul ya çıktı. Kanını muayene ettik, uygun 
mevcuttur. Birincisi vasıtasız kan nak· olduğunu gördük ve ameliyeye başla
tidir, bunda hasta ile kanını verecek dık. Adamcağız biraz kend:ne geldiği 
kimse yanyana yatarlar. Damarları zaman yanmda upuzun yatan hizmet
birbirine raptedilir, ve öylece sağlam çis1, irlcildi, başında duran hemşirenin 
insandan hasta insana kan nakledilir. kulağına bir şeyler fısıldadı. 

Bu eskimiş olan usul şimdi hemen Ben merak ettim, hemşireye, hiz -
hemen terkedilmektedir. Şimdi kanını metçinin ne isterliğini sordum. 
veren şahsın kanı ahnmakta ve kanı Ne söylemiş olsa beğenirsıniz? de • 
bir halita ile karıştırılarak hastaya zer· miş ki: 
kıedilinektedir. - Efendim çok unurlu bir adam • 

Konserve kan usulü de bu işi çok ko- dır. Hizmetçisinin verdiği kanla ha • 
laylaştı.rmışlır. Kan veren kimseler, yatınm kurtulmuş olmasını belki iste
kanlannı ağızlan kapalı §işelere akı • mez, bana minnettar olmasını da ben 
tlrlar, bu kanlar buzlu yerlerde durur. istemem, rica ederim gözlerini bağla • 
Hastaya zerkedileceği sırada 3 7 dere • yınız da kenrlisine bu iyiliği yapan 
ıeye kadar ısıtılır ve hastaya zerkedi· kimsenin ben olduğumu anlamasın. 
l1r. Ben derhal hastanın gözlerini bağ • 
Şimdi her hastanede kan veren in • !attım. Hasta iyi oldu. Şimdi sapasağ • 

ıa.nlar bulunuyor. Kan da diğer me • lamdır. Geçenlerde hizmetçisine kıza
talar gibi para ediyor. rak, o fedaıkar kadını yanından kov .. 

Okuyucularıma 
Cevaptarım 
Hayreboluda Bayan cM. Ş.• a: 
Dünyanın en iğrenç, en şeni mah

J(ıku kadından para alan erkektir. 
Bu para ister nakit, ister hediye 
,eklinde olsun hareketin mahiyeti 
değifmez. Madem ki aldatıldığınızı 
anlıyorsunuz, hareketin çirkinliği· • 
Di de göz önüne getiriniz, unutınak
ta zorluk çekmezsiniz. 

* Mersinde Bay cD.• ya: 
Arada bir haftalık eksik Muddet 

yardır. Fakat her hangi bedeni bir 

-

rir. Bugünlerde İstanbulda olmuş 
bir vak'ayı anlatacağım. Okuyunuz. 

* Sirkecide Bay cF. T.• ye: 
Şimdiki halde vaziyeti aynen mu· 

hafaza ediniz, geçinecek kadar pa • 
ra kazandığınız, ayni zamanda da 
terakki etmek ihtimallerini kuvvet
lendirdiğiniz gün bana tekrar ya • 
zarsınız, meseleyi bir daha gözden 
geçiririz. 

* Ankara Bay (H. R. H.) a: 

Sahneye, komik fahri ile 
birlikte çıktım 

Bana: 
- Ko mik Fahriyi tanır mısın? 
Diye sordular: 
- Tanırım, dedim, birlikte sahneye 

çılanıştıık. .. .. fi .. 
- Sen aktör musun, guran mısın, 

nesin? 
- N e aktörüm, ne figüran, ne de bir 

şey .. Fakat aktör ve yahut fıgüran ol· 
marnam sahneye çılmlama mani ola -
m.adı. 

Bir gece; Fahriyi görmek için Turan 
tiyatrosuna gitmiştim. Fahri sahnenin 
arkasındaki odasında idi. Odada bir -
likte epey oturduk. Neden sonra ben 
gitmek üzere kalktım. Fahri de beni 
yola vuracaktı. Kapıyı o açtı. Ben ar · 
tist odalaruun önündeki dar halkona 
çıktım, o da geldi. Birdenbıre ~aşır · 
dım. Karşımda tiyatronun içi olduğu 
gibi görünüyordu. Seyirciler bıze bakı· 
yorlardı. Fahri kolurodan çektı. Tek -
rar odaya girdik. 

Sonradan öğrendim. Meğer, Naşit, 
Fahri, Halide birl'eşiği o akşam bir o
peret oynuyorlarmış. Operetın bir ye· 
rinde sahnenin gerisindekı perdeyi 
kaldırıyor, ve artist odalarının kapalt 
kapılarile ayrı bir tablo yapıyorlannı~. 
Tam bu tablonun yapıldığı zamanda 
da biz Fahri ile birlikte odadan çık • 
mışız. 

Ne vakit Fahriye rastlasam; bu 
vcı}k'ayı hatırlar, gülerdik. Fahrinin ö· 
him baberini aldığım ~u anda gene ha
tırladım, fakat artık gülmüyorum .. Ve 
gözlerim yaşarıyor. Çünkü benimle be
raber gülecek Fahri sahneden ve ha • 
yattan çok uzakta. 
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muştur. Fakat, kendisine onun kan 
verdiğini ve ancak onun sayesinde 
kurtutduğunu öğrenmemiştir. 

* Gene bir gün mühlik bir peritonit 
hastalığından bir kadın az daha ölü · 
yordu, kocası derhal ve blatereddüt 
kan verrneğe razı oldu. Adamcağızdan 
6 gün zarfında tam on bir kere kan al· 
dık. Biçare koca artlık yatağa dü§mÜş, 
fevkalade zayrflaınıştı. 

Bize rica etti. 
- Karımı fevkalade çok sever ve 

kıskanırım, dedi, zinhar ona başka bir 
erkeğin kanını vermeyin, belli olmaz, 
karım o kana çeker, bir gün beni be • 
ğenınez, aile saadetim mahvolur. 

Bereket versin ki kadına, on ikinci 
defa kan vermek lüzwnu olmadı da a
damcağızın şüpheleri ve kıskançlığı a. 
y$1anmadı. 

* Bundan üç ay evvel yeni çocuk do • 
ğuran bir kadın, dahi.ll bir nezfe uğ • 
ramış, mütemadiyen kan kaybediyor • 
du. Kocasr ise hayırsız ve münasebet
siz bir adamdı, karısının haline acıya
cağına, o akşam gitmiş, bulut gibi sar· 
hoş olmuş ve gelip hasta karısının ya· 
nma sızmıştı. Kadına kan vermek la· 
zım geldi kocasının kanını muayene 
ettik, uygun geliyordu. Ondan kan al
dığıınız halde hiç farkında değildi, ni, 
hayet gene o farkında olmadan karı • 
sına kan naıkletmeğe başladık. 

O kan verdikçe ayılıyor, karısına da 
yeni kan geldikçe kadında sarhoşluk 
alametleri beliriyordu. 

Ameliyenin neticesinde adam tama· 
mile kendine geldi, kadın da bulut gibi 
sarhoş olarak sızdı. 

* Kan nakli davası muasır tıp llmt • 
nin üzerinde ısrarla uğraştığı belli başlı 
davalardan biridir. İspanya v~ Sovyet 
Rusyada bu uğurda mühim hatveler 
atılmıştır. 

Kan nakli suretile yakında tıp alemi 
yeni bir istikamet peyda edecek, ve 
~eriyet bir çok hastalıklardan bu u
sul sayesinde kurtulmağa muvaffak o
lacaktır. 

lnza, her hangi §iddetli bir heye • 
oan, yahut ta fazla bir zaaf bu neti
ceyi doğurabilir. Ben on beş günlük 
eiksiğine de şahit oldum. Merakınızı 
giderecek çare yok değildir. Birin· 
cisi benzeyiştir, beklemek ister, son· 
ra tesiri mutlak kat'i değildir. İkin
cisi kan tahlilidir. Müsbeti göster • 
mez, menfi, kat'i hüküm verdi • 

Firkrimde ısrar ediyorum, ilk ma
cerayı bir kazaya atfetmek müm • 
kündür, fakat tekerrür ederse itiyat 
halini aldığını gösterir. Bununla be· 
raber binbir maceradan sonra bir 
genç kız saffetini iktisap eden ka -
dmlar da bulunabilir. Fakat on bin· 
de bir, yüz binde bir, müstesnadır, 
Istisna kaideyi bozmaz, takviye eder. 
Bir yazım bu çeşit bir ailede geçici 
bir bulut yarattruş olabilir. Fakat 
takdir edersiniz kl vazifem azlığı 
neğil, çokluğu kQrumaktır. 

TEYZE 

Yumurta piyasasi hararetlendi 
Bir müddettenberi cansız giden 

yumurta piyasaaı hararetlenmeğe yüz 
tutmuştur. Hariçten talepler arttığı gi-

- bi Istanbul içindeki istihllk de artmıt
tır. Geçen hafta Istanbul piyasasında 
e~ndığı 15 lira olan yumurtalar dün 
17,5 Üraya fırJamıttır •. 

........ ---..ybe tiği iz kıyme i 
halk sa 'atkirı: F ahri 

San'atkar ölümünden bir müddet evvel hatıralarını 
anlahrken " 30 küsur yı) evvel anladım ki ölümüm 
de sahnede olacak, demişti. Filhakika sahnede öldü 
Gazetelerden birisi geçenlerde en es 

ki tulfıatçılarımızdan, en kıymetli aaıı.. 
ne ve halk san'atkarlarımızdan Fahri 
Gülüncün vefatını bildiriyordu. 

Ben, sıhhatli yÜ2JÜnü, daha bır kaç 
ay evvelki parlak n~esini hafızamda 
dipdiri sakladığım san'atkarm ölüm~ 
ne kendimi hfı.la inandıımış değilim. 

Fakat ciddi bir gazetenin verdiği 
böyle bir habere inanmak mecburiyeti 
teselli verici tereddüdümü maalesef gi· 
deriyor.: 

Fahrı, kahrını kırk yıl çektiği sah • 
neye intisabını, bana son görü§memiz
de şöyle anlatmıştı: 

- O devirde, sahneye çıkmak oyun
cuhik sayılıyordu. Ben üstelik memur
dum da ... Oyunculuk, meınurluğun şe
refini alçaltacaık mahiyette görülüyor
du. 

Binaenaleyh, ekmeğimden olmamak 
için sahneye karşı beslediğim heves 
ve sevgiyi, ancak gizli gizli tatmin ede· 
biliyordum, İbnirrefik Ahmet Nured
dinle, Manyasizade Refikle, Kadıköy
lü Refikle, ve ressam Muazzezle bir· 
likte hususi sünnet düğünlerine gidi -
yor, orta oyunu oynuyorduk. 

Fakat heves artınca işi açığa vur • 
duk. O sıralarda, Ahmet Fehim, Ma .. 
nakyandan ayrılmı.ştı. Yeni bir kum -
panya kuruyor, ad<tör arıyordu. Onun 
yanına girdim. 

O sıralarda, bir gece yarısı, evimizin 
kapısı şiddefıe çalındı. Aşağıya inip te 
açtığım zaman, iki sivil, bir de resmi 
memurla karşılaştım. Tevkifimi icap 
ettirecek en ufak bir suç işlediğimi bi· 
le hatırlamıyordum. Evvela bir yan -
lı.şlık olması ihtimalini düşündüm. Fa • 
kat muhataplarımdan biri, bana ismim. 
le hitap ederek tabancasını göğsüme 

dayaymca, feci bir ittiraya kurban ol· 
duğumu anladım. 

Bana, kim, ne için, ve ne ütira ede • 
bilirdi? Buna bir türlü akıl erdiremi • 
yordum. Fakat içinde yaşadığımız dev· 
rin dehşetini hatırlamak, gözlerimi 
hayretle, merakla, korkuyla doldur .. 
muştu. Ağız açamaıruş, ürkek ve mü· 
tererldit, dal.mı.ştım. 

Resmt memur: 
- Haydi, dedi, durma, yürü! 
-Nereye? 
- Gittiğin zaman görürsün! 
- O halde iJki dakika müsaade bu • 

yurun da giyineyim! 
- Hayır... Giyi:nmeye hacet yok. 

Düğüne, baloya ~decek değilsin!. 
- İyi amma, böyle gecelik.le, yalın

ayak ta sokağa çıkılmaz a .. · 
- Biz sana gelinciye kadar neleri 

ç.ıkaroık. Geçen akşam, bitişik evden 
kaldırdığımız mümeyyiz gibi pa.nta • 
!onsuz olmadığına dua et te düş önü • 
müze ... Yoksa köteği yersin! 

Çare yoktu. Hani şu cyalınayak, ha· 
§ı kabak. dedikleri kılıkta düştüm ön· 
lerine, soğuk öyle müthişti ki çenem 
mitralyöz gibi takır takır atıyordu. 
Uzwı ve feci bir yolculuktan sonra, 

zaptlye kapısına vardık. Beni derhal 
nazır paşanın huzuruna çıkardılar. 

Gözlüklü Arap: 
- Hah •.• dedi .•• Şu, Jön Türklerle 

toplantılar yapan, Avrupaya kaçıp o -
yunlar verecek olan oyuncu aensin de· 
ğil mi? 

Yerinden hiddetle fırladı, aol elini 
yüzümü tokatlıyacakmış gibi havada 
savurdu. Ve ilave etti: 

- Şimdi ben sana bir oyun oynıya.. 
yım da gör! 

Canhavlile atıldım: 
- Aman paşam, benim A vrupaya 

detll, Kasımpaşaya gidecek param 
yOk! 

- Ya, demek paran olsa girleeektin 
alçak! 

- Ne mlinasebet efendim... Param 
olsa bile, benim gibi lisan hilmiyen a
dam Avrupada nasıl oyun verir? 

Bu cevabımla hiddeti büsbütün ar· 
tan nazır pa§a ifuiil fÜI'Ül &ürledi: 

.Falui Gülilnç 

- Demek inklr etmiyorsun? Dem 
üstüne üstelik utanmadan itiraf ta e ~ 
diyorsun? Demek gitmek ve orada o • 
yun vermek için harıl harıl lisan öj • 
reniyorsun, paralar biriktiriyorsun! 

Benim: 
- Aman! demerne değil, ağız açmıte 

ma bile vakit kalmadı. Barut kesil~ 
nazır, yanımrl.a bekliyen zaptiye nef~ 
rine emri bastırdı: 

- At bu iti içeri! 
Ben işi, içeri atıldıktan sonra anla ~ 

dım: Biz arkadaşlarla evde toplanıt 

gazete romanlarından piyesler çıkarır. 
kendi kendimize oynardık Meğer ma.' 
hallede bolca olan hafiyeier, bu fusa:.ı 
tı !kaçırmamışlar, bizi jurnal etuiliılcr. 
Atıldığım delikte, İttihat ve Tera~ 

ki reisierinden Abdülhamide benziyeıı 
insan :resmi satınaktan suçlu bir yahU/" 
di kartpostalcıya, sarıklı hocalardaıfl 
mahalle bakkalına, ve: 

- Ben yıldız şehriyesi sevmem! dtJot 
rnek gafletinde bulunmuş bir biçari 
ihtiyardan, padişahın arabasına selful' 
dunnamış dalgın bir delikanlıya kadal'J 
türlü türlü mücrim (!) vardı. 

Orada günlerce, haftalarca kaldıılla 
Bir çak istintaklardan, tahkikattallı 
tazyiklerden ve iltimaslardan sonr' 
&erbest bırakılınca ilk i~im, tiyati<I 
sahnesine çıkmıyacağıma, hattA tiyatA 
ro seyrine bile gitmiyeceğime yemiıı 
etmek oldu. ı 
Keşki o yemini, o tövbeyi tutsaydırtı 

da, şu körolası sahnenin kahrını kırli 
yıl çekmeseydim! 

Fakat sahne merakı öyle bir illet l<fJ 
bir tutulan bir daha kurtulamıyor. 

Nitekim ben de tövbemi iki aydaJ~ 
fazla tutamadım. Ve o zaman aniadın 
ki, ecelim de sahnede olacaktır! 

Bugün, o tövbeyi boztışblldan 30 ki~ 
sur yıl sonra, Fahrinin bu hazin kera.t 
meti tahakkuk etmiş bulunuyor. 

Fahriden o zaman, tulfıatm kalrll 
1 

rılması hakkındaki kanaatini de öğre~ 
rnek istemiştim. 

Bana verdiği cevabı, ve sorduğu su~ 
li hatırlıyorum: ·ıl' 

- Bence, diyordu, tuluatın kald11 cfJ 
masına lüzum yoktu. O, zaten :keıı19 
kendini ortadan kaldırmıştı. Zira, "~u 
tile bir san'at, hem de çok ine~ ıl' 
aan'at olan tıulfıatçılık, bugün ınus~.e 
cen bir şaklabanlığa döndürülmüşttı~·, 

Fakat tuluatın san'at olduğuna, b~ 
zim zamanımızdan kalan nükteler 1 

.. gl' 
bugün Şehir Tiyatrosu sahnelerını 
çindirmesi ci€ delildir. bit 

Biz, fakir sahnelerde, hUdayi n: 
1 

, 

baldıranlar gibi yeti§tik. Konserva ı li
varlarımız kulis aralarıydı. Ve bu ?:~ , 
luk içinde doğurduğumuz naçiz nı~a:rı 
teler, asri konservatuvariarımız ldll 
yeti§en san'atkarlarımıza miras k~ , 
Onların, o büyük san'atkarların ~Joı 
nezzül edebilecekleri bir miras bır ·oiı 
makla olsun iftihara hakkımız ) 
mu? ~ 

Bilmem, içimizden, çok vaki~~z ~~s; 
bile, kadıini bilenlerin gözlerını ?. •itH 
ve yüreklerini ıztıraba bürüyen bU)' 

san'atkarın bu sualine: tııtl' 
- Hayır! cevabını verebilecek 0 

!Ar çıkabilir mi? u~tı 
Nac:i Sadu 
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Alman Erkanı Harbiyesi benzini gizli depolara 

sak/atmakla beraber sun 'i benzin yapan fabrika
ların da senede 2,400,000 tonluk istihsale 

elverişli hale sokulmalarını emretti 

. .,., .,_ ,... 
-e~~~ - -....a~,.,_---=-c..-,·•"-~· .... ----~ ·xı• "· .. 

Almanyaom yarınki harpte en çok benzin harcıyacak silAhlarmdan tayyareıer ve tanklar 
Alınanyada sun'l benzin imalinin !,.için verilen para hep Almanyada kaldı Alman erkaru harbiyesi, bir taraftan 

lt\'U{~~ .. n~rilediği v_e Alma~ların, ğından bi~ bakıma ~un'i be~zin, ~lman böyle benzin. ~tiyacını dahilden tcmi~ 
)tpur kamunınden terkibi benzın yap lara lh3.rıçten getırdHderı benzınden etmek çaresını bulmakla beraber, dı· 
lnQ.k suretiyle bütün benzin ihtiyaçla- daha ucuza mal olmaktadır. Çünkü ha .ğer taraftan da bir senelik harp için 
~ dahilde temin edebilecekleri son . riçren alman benzinin bedeli altın para ,Almanyada benzin depo etmeğe de lü-
...... ııanJarda Avrupa matbuatında sık ile ödenmektedir. zum göstermiştir. 
8Üt ileri sürülmektedir. Almanyada bugün başlıca üç sun'i Bu erkanı harbiyenin hesabına göre, 
. J\lnıanıann bir sene zarfındaki ben- benzin fabrikası vardır. .Almanya bir tek cephede bir sene har 
~ sarfiyatı 1935 senesi istatistikleri· Bunlardan (Benzol - Verband) 19 36 bi idame edebilmek için tank, mo tör i na_zaran 2 milyon .fOO bin tondur. da .(700,000) ton benzin imal ~tmiştir. ve tayyarelerde bol bol benzin kullan· 
b u.:nikdann 1936 da 2 buçuk milyona Ikincisi (Braunk okb- Benzın) fab· mak şartiyle Alınanyanın iki buçuk 
alıg olduğu tahmin ediliyor. ,rikasıdır ki (550,000) ton imal etmiş. milyon ton benzine ihtiyacı vardır. Hal 

&.ı:ı l3u iki buçuk milyon ton benzinin tir: buki Alman erkanı harbiyesi, Alman , 
~ Cak 400 bin tonu, Alman toprakların Üçüncüsü (Leuna) fabrikasıdır, kı ,yanın bir harp zuhurunda daima iki 
•h nıevcut ta:bii petrol kuyularından bu da (350,000) ton imal ~ylemiştir. ~epheden birden h~rbe. mecbur kalaca 
bu tıınaktadır. Alman topraklarında ta· Şu halde 1936 senesinde Almanyada gı i:ti.kadındadır. Nıtekim 1914 de de 
b· Petrol pek azdır. (Hanovre) deki imal edilen sun'i benzinin mikdan bi:: öyle olmuş, Almanya daha ilk günde 
~tkaç kuyudan senevi azami 500 bin milyon (600) bin tonu buluyor. Buna ayni zamanda hem Rusya ile, hem de 
b n Çıkacağı tahmin ediliyor. Şimdiki dahilde istihsal edilen ( 400) bin ton Fransa ile çarpışmak mecburiyetinde 
tl'ıalde senevi hasılat 400 bin tonu geç· tabii benzin ilave edilince, Almanyanın ,kalmıştır. 
tnıektedir. nayı bulur, ki senevi sarfiyat 2 bu- Şimdi ise Fransa ile Rusyıı gene itti· 

e\1 Şte bu petrol noksanını telafı için girişir girişmez, bir iki haftada haricicz fak etmişlerdir, Avrupada gene bi:::
~~a~.~aden k~mürü~de.n, ham n~.a suk milyon .olduğuna gör~ 1936 d~ Al· harp zuhurun~a. Almanya tıpkı 1914 
~~uru add~.dıl:n_ (hn~t) ten, çu· manlar ~arıçten yalnız yar~ın mılyon ,de olduğu gibi~~ ateş arasınd:ı kalacak 
be) U§ nebatat korouru denılen (Tour- ton benzın almışlar demektır. tır. İşte bunu bılen Alman erkanı har 
llü dan sun'! ben~in ist~hsalatı usul.ü· . Maamafih yukar~da ismı. ge~e~ fa~- biyesi bir sene iç_in 5 milyon ton ben 
~r beş altı senedır tatbık etmektedır· rıkalar, Alman erkanı harb~yesının gos zine ihtiyaç oldugunu hesap etmiş ve 
it . . . . terdiği lüzum üzerine imalatı .. t~~yit e- Hitler hükümeti d~ bu hesabı muvafık 

biııı;aınafıh bu suretle terkıbı benzin decek surette tesisatıarını buyultmek bulduğl,ından, bugun Almanyanın pek 
)it) SSa maden kömüründen ve (lin- te olduklarından 1937 de Almanyanın muhtelif mınıakalarında ve daima giz 
~ll ten yapılıyor. Bu usul kömür to· hariçten benıin almaktan tamamile li tutulan noktalarda, yer altlarında 
ttı~U (ınüvellidü~a . hy~rogene) ile ,mi.istağni olacaklarına kat'i nazarla ba- sure~i mahsusada ~ap~ırılan depolarda 
~ {:ele etmekten ı~r.ettı~: Maama • ,kılmktadır. . . . ,5 mılyon. ton benzın ı~~r et~ştir kı 
~ık U muame~e esas. !tıbarııe pek ka- . Almanların. sun'i benzın .ımalıne bu ·?u (benzı~_) .~ alelade ih~ıyaç ıçın kat'· 
~iiv b~ .. amelıye dcgılse de, pek çok ,kadar ehemmıyet vermelerı yalnız ik- ıyyen el surulmemektedır. 
~hı ellıdülma, sarfını isti!zam eylediği tısadi düşüncelerden ileri gelmiyor. Almanların hem böyle milyonlarla 
<\ıınPahalıya mn.ı o~aktadır. ,Bunun başlıca saiki müdafaa: milliye ton benzin depo etmeleri, hem de da-

ilti U ~yada ~ımdı~ kadar başlıca pı.eselesidir. Filha•kika bugün benzin hilde benzin imalini, hariçten tamami· 
~asuı ıl~ su~'ı benzın. ~apılıyor. B un ,harb halinde milletler için bir hayat ve le müstağni olacak derecelere çıkarma 
~ı-. au ~iz: (~~e~),. ~geri (Ber~ius.) pı.emat meselesi olmuştur. Be?-Zin~ ol· ları, bu milletin bir harp için çok bü
tı oıu ikincı~ı bırınc~n ıslah edılmı· mıyan veya sulh zamanında kafi dere- ,yük faaliyetle çalışmakta olduğuna de· 
(2o00P Prosefor (Bergıus) un usulü ile cede benzin biriktirmemiş olan millet· Jalet eder. 
a.ll(!aıt) b~etre mika~ı~ müvelli?ülma ile ler, tayyaresi çok bir düşmanla harbe İşte Fransızlan, Almanların bilhas . 
ltıebili ır me~re mikabı benzın elde e· giri.şir girişmez, bir iki haftada haricez sa bu hazırlıkları çok düşündürmekte, 
~iiıl'll.a !or .. B.ır metr~ ıni~abı müvelli- ha:p olmağa mahkfundurlar. çok endişeye d{Şirmektedir. 
fl~alt lSe bızım para ıle bır kuruşa mal Işte Alman erkanı harbiyesi bunu Memlekctimzide de maden kömürü 
~ftb1 • t~d.ır. Şu halde 2000 metre mi- düşünerek sun'i benzin imaline fevka pek boldur. Keza memleketin her ye
~du~çııı yalnız 2000 kuruşiuk müvel- Iade ehemmiyet atfettiğinden (Hitler) rinde (liynit) madenieri de pek meb· 
~e in~~ lbımd.ır. Buna .imal masarifi bu işi de eline almış ve iki üç senelik 

1
zuldür. Şu halde bizde de bir an evvel 

Ya lll ıınam edınce benzın hayli paha- ,gayret ve himmetle sun'i benzin ima- sun'i benzin imaline teşebbüs edilirse 
t relt al olu~o~. Fa~a~ buna mukabil lini yukarıdan beri i~ah ettiğimiz dere· elde edeceğimiz menafi hudutsuz ola 

rnuvellıdulma ıçın, gerek kömür ceye çıkaıııruştır. c&ktır. * * * 

Sayfa i 

15,000 Çifti evlendiren 
bir nikih memur 

hatıralarını anlatıyo 
lpnotize edilerek nikah dairesine götürülenJgenç kız ve 

düşmanını öldürmek için evlenen adam 
Hatıraları merakla dinlenecek veya 

okunacak kimselerin en başında ge • 
lenler, nikah memurlarıdır. Bunların 
hele mevkilerinde eskiyenleri fevkala
de ala.ka verici hadiseler anlatırlar, 
bB§larından garip aş-k maceralan, aca
yip nikah vesileleri geçer, 25 sene , 
den!beri Paris belediyesi nikAh me • 
murluğu yapan Pierre Dırnon tekaüt 
olduktan sonra, gazetecilere ba§ından 
geçen tuhaf maceraları anlatmış, ve 
hakiki olduğu kadar, meraklı olan bn 
maceralar, Fransada merak v alaka 
ile okunmuştur. 

Pierre Dirnon diyor ki: 
- MemuriyeUmin ilk devrelerinde 

kıydığıın ni.kahlan maalesef kaydede· 
medim. İlk üç sene zarfında kaç kişiyi 
başgöz ettiğimi bilmiyorum. Fakat on· 
dan sonra, bütün kıydığım nikahlan 
defterime de kaydettiğim için 22 sene 
zarfında 15,000 çifti evlendirdiğirni 
anladım. 

Bir çok defalar, genç ve güzel kızla· 
rın, yaşlı erkeklerle evlenmelerine ma· 
ni olmak istedim, sözlerimi kimseye 
dinletemedim, üstelik ihtiyar aşıklar 
beni ibelediye reisliğine §ikAyet etti • 
ler, oradan iki kere ihtar aldım. Bu ih-
tarlarda: · 

eSizin vazileniz sağa sola nasihat 
vermek değildir, siz ancak gelenlerin 
:nikiı.hlanm klyımakla mükellefsiniz!t:t 
diyorlardı. 

Ben bu ihtarlara rağmen insant va , 
zifemi hiç bir zaman ihmal etmedim. 

Onun ~çin bir defasında Marsilyalı 
büyük bir bankerin güzel ve genç kı • 
zile evlenmek üzere müracaat eden 
Albert isminde birisinden şüphelen • 
dirn. Bu herif kızın ne içtimai mevki\, 
ne de yaşı ve başı ile mütenasip değil· 
di, kız da adama karşı çok alakasızdı. 
O günlerde bir akşam iine • 
maya gitmiştim. Sinemada bir film 
gördüm. Bu filmde ıbir kız ipnotize e
dilerek uyutuluyor ve kendisine her 
istenilen şey yaptınlıyordu; acaba bu 
kız da uyutulm~, ve arzusu hilafına 
evlendirilmeğe kalkışılml!l olmasın? 
diye düşündüm. Tam nikabları kıyı -
lacağı gün karşımda erkek ve kadın o
turur.larken bir t«rübe yapmak iste • 
dim,~: . 

- Kulağim iyi işitmiyor, biraz yanı· 
ma yaklaşınız!. dedi~. Kız hiç bir şey 
işitmemiş gibi yerinden kıpırdamadı. 

O sırada elmden tuttum, yanıma doğ
ru çektim, o birdenbire uykuda yüzü
ne su serpilen bir insan gibi, tevahhuş 
ederek uyandı ve aglamağa b~ladı. 
Biraz sonra da bayıldı. 

Derhal adli ta-bibi çağırdım, yapılan 
tetkit.k ve mü~ahede neticesinde kızın 
ipnotize edilmiş olduğu teeyyüt etti. 

Alöert hakkında dernal taktbata baş. 
landı, ve bu adamın bu işi kızın tra • 
bomasma korunak, zengin babasının 
işlerine sahip olmak için yaptığı anla· 
şıldı. 

Kız uyandığı zaman: 
cAlberti ancak bir kere gördüğünü, 

kendisile evlenmek mevzuu bahsolma· 

u-

Denizyolları 
Gemilerinde üçüncü 
Mevkilerin hali 
Samsundan Ege vapu:·ile üçüncü 

mevkide İstanbula gelen okuyucu
larımızdan M. Talat Acun imzasile 
.aldığımız mektupta üçüncü mevk!. 
hakkında şikayet edilmektedir. Oku 
yucumuz diyor ki: 

c- Üçf cü mevki deniıen mahal· 
lerde, yük ambarlarında oturup din
lenecclt, yatıp uyuyacak ne bir ku· 
ru tahta kanape V'~Ya herhangi bir 

Pierre Diman 
dığını, böyle bir şeyi aklından bile ge
çirınediğini• söyledi. 

Ve mesele de böylece meydana çı ... 
kınca Albert hapishaneyi boyladı. 

* Bir defa da mühim ve esrarengiz bir 
cinayetin önüne geçtim, altı sene ev -
veldi, bir gün daireye yaşlı bir erkekle 
yaşlıca bir kadın geldiler, ellerindeki 
vesaik tamamıle yolunda idi, fakat er· 
kek çok fazla sa:bırsızlık gösteriyor, ni· 
kahının bir an evvel kıyılmasını ısti -
yordu, onun bu hali nazarı dikkatimi 
cclbetti, ayni zamanda mütemadiyen, 
kapının önünde duran bir gence de 
sık sık bakıyordu. 
Bunların vesaikini bir kere daha 

muayene ettim, kağıtlardan bir tanesi
nin son tarafından yarım santımetre 

kadar bir kısmının kesilmiş olduğunu · 
gördüm. Erkekten bunun sebebın: sor· 
dum, o cevap veremedi, ben de: 

- Nikaluruzı yarına bırakıyorum, 
evralu bir ·kere daha tetkik edeyim, de
dim. Ben bu kararı verir vermez, ka • 
pının önündeki genç 'birdenbire orta • 
dan sıvışıverdi. 

Vaziyeti deııhal polise haber verdım, 
genci yakalattırd.ım ve ifadesini aldır .. 
dun. Ve şu hakikat ile karşılaştım: 

Evrak sahte imiş, kadına nikahlı • 
yacağım erkeğin evrakı Touionda baş· 
ka bir şahsa aitmiş, o şahıs ta bir bira· 
hane sahibini öldürrneğe karar ver .. 
mi.şmiş. İ§liyeceği cinayet meydana 
çıkmasın diye bir çare düşünmüş, zev .. 
ce olarak bir kadın ve kendı yerin~ 
ikame edecek bir erkek bulmuş, arada 
irti;bat vazilesini görecek bir de deli • 
kanlı temin etmiş. O Tou1onda bira • 
haneciyi öldüreceği esnada burada da 
nikahı aktedilecek ve tabii o da: 

- Benim cinayetten haberim yok, 
vak'a olduğu zaman ben evleniyor • 
dum diyecekmiş. 

* Aradan altı ay geçtikten sonra ö • 
lümden sayemde kurtulan birahaneci 
bana geldi, çok sevimli bir k1zla ni .. 
kahlarını kıydım, diğerleri de hapis • 
hanede oldukları için rahat rahat yu • 
valarına çekilip gittiler. 

isıirahat vasıtası, ve ne de soğuktan 
masun bulunmak için hiç bir muha· 
fazalı yer yoktur. İstanbula meşak
kat içinde geldim. Bundan sonra bu 
hatta yolcu sıfatiyle bulunursam ce• 
ketimi satarak hiç olmazsa ikinci ka 
mara bileti alacağım Çünkü birinci 
ve ikinci kamaralarda ıstirahat te. 
min edilmi-ştir. Fakat üçtincü mevki 
denilen güverte ve ambarlar koyun, 
keçi, sığır ve emsali gibi hayvanların 
barınmasına müsait bir şekilde ya .. 
pılmı.ştır. 

Alakadar makamların bu mühim 
nokta üzerinde dikkat nazariarını çe 
kerim.• 
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Ma;tar~ hahhında 
(Baş tarafı t ind sayfada) lunmaktadır. Müslümanhk dünyasının Bi tamim 

Maamafih bazı sahalarda Musolini In- kaynaşma halinde olduğuna şüphe yok r F 
·ı F k ..ı1.. b' I B" ··k d 1 1 dak' 'dd t Türk Spor Kurumu utbol Federas gı tere ve ransaya arşı açr~ ır ro tur. uyu ev et er arasın ı şı e • 1 d 

k d B h · k b ı ı· ·· .. d ı 1 · 1 1 yonu milli küme maç arın n oyuncu-oynama ta ır. u seya atın vu u u· ı nufuz muca e e en ve spanyo ge- hakemierin tabi olacakla· 
d V f · 1 1 · · b'' ··k h 1 · · F II d · t' d t t larımızın ve ~gu ~ ~şı~t ta ya ıçın u.~ .. e em- ne:a erının as ı ar an !IS m~. a e me· rı kayıtları bildiren bir tamim neşret· 
mıyetı haizdır ... İtalya Muslumanlık len ve bu suretle bunlara yuz.lerce se· miştir. Bu tamim münderecatına naza· 
dünyasile temasında Ingiltereye karşı ne evvel lspanyada maruz kaldıkları ran gerek !hakemler ve gerek oyuncu
itinalı hareket etmelcte ise de Fransa· hezimetin intikamını almak fırsatının lar ciddi bir disiplin altına alınmış lar· 
ya karşı aldırış etmemektedir.n ver.ilmiş ohnası vakıası endişelerin dır. Tamim şudur: 

Makalenin biraz aşağısında da deni· kuvvetlenınesini mucip olmaktadırlar. Milli küme maçları için oyunculara 
liyor ki: Buna F ransıziarın irtikap ettikleri bazı ve bu maçları idare edecek hakemiere 

((lskenderun hakkında son zaman· hataların da ilavesi gerektir. Velhasıl tamim: 
ı ah ı h Hakem raporları 

lara kadar devam edegelen Fransız • talya kendine müd a e zemini azır· 

ı Her milli küme ertesi ~ünü hakem 
Türk ihtilafı talyanlar için bir ihtikar lamağa uğraşmaktadır. 

raporlan ait olduğu Ajan vasıtasile 
mevzuu olageliyordu. Halbuki bu ihti- FTansanın buna meydan vermiye- Futbol Federasyonu adresine gönderi-
laf Milletler Cemiyeti buzurunda In- ceği açıktır. Fakat faşist İtalyanın kay lecekıtir. 
gilterenin yardımile halledildiğinden f. naşmakta olan Arap dünyasında oy· Maçın teferrüab bütün tafsilatiyle 
talyanın bu ihtikarları kıyınetten düş· namak istediği Tol şayanı dikkattir. hakem raporlarında yazılacaktır. Ra • 
müşlerdir. Maamafih İtalya Türkiyeye Bundan maada faşist emperyalizminin porlarını noksan yazan hakemler me· 
yanaşmak hususundaki gayretinde de- AraplaTa ve · müstemleke milletlerine sul tutulur lar. 
:vam etmekte ve bunda çok muvaffak karşı takip ettiği hattı hareket bunların . Bir maçta hakemden ihtar alan oyun 
olmaktadır. Fakat bu hususta mübala- Trablusgarpta faşistlendirilmesini ifa- cunun siciline, aldığı bu ihtar tarihile 
galı kombinezonlar yapılmıştır. ltalya de eder. Yani bugünkü ltalya eski Ro- kayd:W!i~. V~a7-açlard~ sık sık ilitar 
ve Almanyanın tasvibi ile ve lngilte- manın batbariara kar'ı takip ettiği po- almagı ıtıyat mte ~etedıren ?!unchulta· 

ra Federasyonun ayın ecegı mu e· 
re ve F ransaya karşı olmak üzere Tür- litikayı takip etmektedir. Bunun için 1'f 1 r verilir. 
Ikiye - Iran - Efganistan • Irak paktının ltalya bu milletiere karşı hiç bir zaman ı :n:an ihraç ve boykot cezaları 
akdinden bahis olan kombinezon mü- halaskar rolü oynıyamaz. İtalyanın Hakem tarafından oyundan çıkarı • 
ibalaganın kusva derecesini teşkil edi- Tunusta ve Suriyede takip ettiği gaye 'ıan oyuncu takımının yapacağı mütea 
~·ordu. Türkiye bu kabil maceralara Tunus ve Suriye milliyetçilerine yar- kıp ilk maçta oynayamaz. 
girmiyece'k olan gayet ihtiyatkar bir dım değil bu meınleketlerin :işgalidir.)) Maçtan men ve Boykot cezalarını Fe 
devlettir. Bundan başka Türkiyenin derasyon oyuncunun mensup olduğu 

~rap memleketlerile ve bilhassa Suri- Afrikada kaleradan 200 ajanlıklara tebliğ eder. Mıntaka ajan -
~e ile münasebetleri fevkalade samimi ları ve klüpler federasyonun tebliğle-
bir mahiyette değildir. Bilakia Millet· kişi birden Öldü rbinidehe

1
mmiyetle takip ve tatbika mec 

ler Cem· t' d kd I 1 Lo d 18 (AA ) K ' ur ur ar. ıye ın e a o unan an aş.ma· n ra . . - ap tan ge· Mmtak ajanları Federasyonun ver 
C:lan sonra. lskenderun meselesi Türki- len haberlere göre, Coimhatore'de di· diği ceza~rı cezaya çarpan oyuncula
ye ile Surıye arasında bir zıddiyet mev nt bir ziyaretten dönmekte olan iki ra ve diğer 

1

klüplerer bildırrnek sure· 
:zuu olagelmektedir. yüz ki~i koleradan ölmüştür. Bwlaşık- tile ilan ederler. 

halyanın nazarları şimali Afrikada- larm tecridi için :icap eden bütün ted- Federasyonun verdiği cezalar kat'i 
ki Fransız müstemlekelerine matuf bu birler alınmıştır. ve gayri kabili itirazdır. 

. . 

talih~ kumanda etmd ve Insanın kendı gemisini istedi~ hedefe yürülebil· 
,mek.tır. Sa~lanı sinirler müthi$ hayat nıucadeıesınde muvaflakıyetin en ıyi 
lemınatıdır. Bınaeaaleyh sinlrtcrtnııl 

Bromural .acnoıı. 
ne kuvvct~ndirinlr.. bunun mOsckl\in ve mukav\1 ltıiri her 1$tC ~rüH'h. 
Hıç bır ıararı yokıur ve alısıkiılı vermez.. .,. 

tO " • tomprimcyt llawt tQp. 
lerde ecuııdcrdt reçete lle nlılır. 

Maçların hakemleri 
T. S. K. İstanbul Futbol Ajanlığ n· 

dan: 
21/3/937 tarihinde icra edılecek Gi.ı 

nel'i - Galatasaray ve Bel'iikta~ - Fener
bahçe maçlarını Beynelmile! hakemler 
den Bay Kaçef idare edecektır. Yan 
hakemler: Güneş· Galatasaray. Samim 
Talu, Feridun Kılıç. 
Beşiktaş -Fenerbahçe. Burhan Atak, 

Şazi Tezcan. -------
Çekoslo\'akyada kadın 
erkek herkes askeri 

terbiye görecek 
Prag 18 (A.A.) - Milli Müdafaa 

Nazırı Maşnik, parlamentonun müda
faa encümeni huzurunda halkın aske
ri terbiye görmesi hakkında beyanatta 
bulunmuştur. Cins farkı gözetilmeksi
zin bütün vatandaşlar, çocukluk dev
resinden 30 yaşına kadar askeri terbi
yeye tabi tutulacak ve hükumet, lüzu
mu takdirinde bunu daha yaşlılara da 
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··~Posta,, aın (Gönül fşle-ri) sütununu Idare eden 

·(Teyze) bir Anket açıyor 

- Beğen i ği niz kadin 
tipi nedir? 

Çehresi, tabiatİ, bilgi derecesi 

2-
~ 

ege diğiniz erke 
tipi nedir? 

· Çehresi, tabiati, meslek ~e san"atl 

Anketi açan 

(Teyze) yi dinley elim 
Gün ceçıniyor ki kadın veya 

erkek okuyuculanmdan fU meilde 
~upl ahoouyayun: 

.reııç Idilar birlikte yuva kura • 
ca1dan erkelin naaıl olmasım 
istiyorlar? Öyle ümit ecliyonnn Id 
aorduğuın auallere alacağım ce • 
vaplann neticesi bize ııençleriD 

et seçmekteki dü,üncelerinl an • 
latacaiı cibi lzdivaç yolUDda 
Janht iatikamet tutanlara da fay· 
dalı olacakhr. 

<ıBekinm, evlenmek istiyorum, 
Fakat mubayyel~e canlandırdı
iun P,i bir ef bulamıyorum.» 

Bu, muhayyelede canlandınlaD 
ef nasıldır? Delikanlılar hayat • 
larını birlqtirec:ekleri genç kızın, 

Son Posta. (T e)'%e) nin suallerino verilect:,k 
cev.tplann 1\epsini yazacağı_ gibi 

Neşredecefti her cevap sahibine • bir dt 

H ·ye· verecek 
veya bu hediyeyi adresine yollayacaktır. 

Bundan başka neticede cevabr en çok beğenUenler~811: 
Birinciye : 50 llrlf 
ikinciye : 25 llrti 
Oçilnciiye: 15 lira 

Mii".Af.ıa.t verecektir. 
Cevaplar 80 kelimeyi ıeçmiyec: ek, ııeçene bu 

.'iöndeıilecek za.rflann üzerine ( Gönül İtleri 
miktara 

Anket) 

Knoll A.·O., ktmyevl maddeler fabrikaları, ludwlgshafen stRhlrı. teşmil edebilecektir. 

~=========================================================~=====================================~ 
kuvvetile kalabalığı arıyordu. Yapura yüzbaşı Fikret kalabalık arasında Ni- sevginin ihtilaçlı, iltihaplı hamlesi 1/B 

= 
Milli roman No. 14 

1 ' • 
bürhan Cahit 

en çok onun bindiği motör yakl.ışmış- lüferin o daima gülen yüzünü görebil- dı. 
tı. di. 

Gemidekiler lzmire giren milli or - Şimdi usanç verici bir takip başla-
dunun ilk zabitini gördükleri için onun mıştı . 
şahsında kahramanlar ordusunu se - Motör o kadar yaklaştığı halde ko-
lamlıyor. Onun karısını, eşini aradığı- nuşamıyorlardı. 
nı farketmiyerek mütemadiyen alkış- Limana girdikçe kalabahk artıyor. 

* * * iı.Jf" 
' lstanbulun bulanık havası~ao rı'i--
tulup İzmire kocasına kav~şarı ~ 
lüfer o kadar mes'uttu ki gecıkeO 0 ··yıere 
aylarının yeni başladığını s~ gil' 

lıyorlardı. Gemi yolunu kesiyor ve alkışlar kızı-
Yüzbaşı Fikret bu villöya emirberi- Vapurun nerelerden geçtiğini öğrene- Bu gürültü ve heyecan arasında bir- şıyordu. 

ni yerleştirdi. Karargahtan yolladığı bilecekti. birlerini bulmaları pek müşkül olacak-

genç yüzbaşının hergünkü işlerırıe ıı' 
rnek için bile yanından ayrılrtıası 
razi olmuyor, sabırsızlanıyordu. . e'l 

hizmet neferlerine temizlik yaptırdı. Nihayet vapurun kalın düdüğü Ka- tı 
On iki saat içinde her .şey hazır ol- leyi ve lzmiri selamlarken binlerce 

Vapur demir ahneaya kadar bir H 1 b 1 b h · iıııirıı e e u güze a çe ının . r"'' 
buçuk saat süren bir takip aylardanbe- cennetteki mev'.ut köşklere berııt:1 rıl1 

muştu. halk rıhtıma dökülmüştü. 
Ertesi gün Nilüferi karşılamak için Ne zamandanberi Türk bayrağına 

erkenden kalktı . hasret çeken İzmir körfezi kalın dü • 
Vapur öğle üzeri bekleniyordu. Fa- dük seslerile sahilleri dolduran binlerce 

.kat yüzbaşı Fikret o kadar heyecanlı halkı selamiayan Türk vapuruna1 yol 
idi ki daha saat onda rıhtımda görünü- verir gibi durulmuş ve sakinleşmişti. 
·vermişti. Yüzbaşı Fikret sahil muhafazası 

Merkez kumandanlığına uğruyor, emrine alınan eski sıhhiye motörle • 
tesadüf ettiği arkadaşlarına soruyor: rinden birine atladı, vapura doğru yak· 

- Gülcemal acaba kaçta gelecek~ laştı. 
Herkes ayni cevabı veriyor: Koca gemi o kadar dolu idi ki dol • 
- On ikide 1 gun bir üz~m salkırnma benziyen ka-
Şimdi kumand.ınlıkta kalıp sahil Iabalık güvertelerde tanıdıkları ayırd 

muhafaza bataryalarından telefonla etmeğe imkan yoktu. 
haber sormad.ığına kızıyordu. Bütiin Hasret kavuşturan vapurun etrafını 
sahiller Çanakkaleye kadar sıkı bir daha limana girmeden yüzlerce sandal 

Bir uğllltu balinde devam eden se- ri çektikleri hasret acısının tuz, biberi k · sarı ~ 1 
vinç ve alkış sağnakları bir saniye ve oldu. du. Kader ve kısmet, fele ' ın çhtJ 

mukadderatına hükmeden ~e e'~" 
biraz hafiflemişti ki yüzbaşı Fikret or· Bin mü~kulatla Nilüferi rootöre ala· ıf 
ta güverteden çagv rıldıgw ını duydu. kuvvet sanki onları imtihan etııı. 'dell 

bildikleri zaman genç yüzbaşı daya • b' b' }erırı 
_ Fikret bey, Fikret bey! tendiklerinin ferdasında ır ıre-le\(et 

namadı. Kucaklaştılar. ... 
Be~ on kişinin bir ağızia kendini ça- ayırmış, ayrılık ıztırabını :ın et' • 

Coşkun bir bayram hayatı geriren k I b nı ııı 
ğırmalarını duyan genç zabit sesin gel- 'S acısına atmış on arın sa rı ' btJ• 

kordonboyunu geçip Karşıyakaya va- · ve 
diği tarafa baktı. netini, mukavemetini denemıf hı'ç e~· 

rıncaya kadar hemen hiç konuşmadı • b 
Kalabalık tekrar etti: nun mükafatı olarak onları u . }eştir• 

lar. Konu~acak o kadar çok ı::eyleri var- b r 
- Fikret bey. Burada, eşiniz bura- Y T sikliği olmayan güzel yuvada 1 

da ı dı ki bunları sıralamadan ve içlerinde . 
mişti. .. eahtııt• 

Gürültüden genç kadının sesini du- en mühim olanları birinci hatta alma- Bu ev düşman ordusuna mut ardirO: 
yurmasına .imkan olmadığını gören dan başlamak için kıvranıyorlardı. lik edip onunla beraber kaçan ~ rıdll~ı 
yanındaki yolcular yüzbaşının kocası Fakat daha içeri girerken Nilüferin bundaki çamaşırlardan rn~tfagıkııd'f 
olduğunu öğrenince böyle bir ağızdan hoşuna giden küçük viilan ın ikinci ka- pişirilmeden kalmış sebzesıne. 
haykırarak onu haberdar etmeyi dü - tına çıkıp yalnız kaldıkları zaman genç öylece bırakan bir zengine ai~t~~ırıesiııi 
şünmüşlerdi. yüzbaşı bir kelime söylemeden karısını Yüzbaşı Fikret yemek pış 

kontrol altında idi. Bütün hatlar her ve motör kaplayıvermişti. 
;ı • ·n le karşı telefonla bağlanmıştı. Yüzbaşı Fikret gözlerinin 

Motör henüz ihareket halinde olan kucak'Iadı ve göğsüne bastırdı. Bu ku- de iyi bilen bir emiı'ber bulnWşt~~d 
bütün vapura biraz daha yaklaŞtı. O zaman caklayışta kanmamıf, doymamıt bir -" - <ArkaS' 
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lttihad ve Terakkide on sene ~--------. 
- On üçüncü kısım tio. 1 -

MOTAREKE GONLEHiNDE iTTiHAD VE TERAKKi 
Bugünkü Aşklar •. Yazan: Eski Tanin Başmuharrlrl uhiHin Birgen 

Fra sa V g re y· son prensiplerİnİ Yazan: Peride Celal 

• • • e ış er ve ışı 
uv eğe kalkınışiardı 

----~--------------
Talat Paşanın treni kontrolsüz İstanbula gelebilen son trendi. Talat Paşa yolda Çar 
Ferdinant ve Malinof ile konuşmt·ş ve vaziyetin vahametini onlardan da öğrenmişti 

Merkezi um um ide ağır, düşünceli, J Talat paşanın Berlin de bulunduğu 1 hususunda tesir yapıyordu. 
ezici bir hava ile karşılaştım. Vaktin günlerde, müttefiklerin vtlson pren- Her ne hal ise, Talat paşa,J3erlinden 
henüz erken olmasına rağmen, hemen 1 siplerine göre bir sulh yapınağa hazır hareket ettiği sırada Mekedonya cep
herkes orada idi. Zihinler o kadar meş- bulunduklarının Amerika hükumetine hesi de bozulmu• bulunuyormu~. Ta
au], sinirler o kadar gergindi ki, sa - bildirilmesi kararlaştırılmı~. Müracaa- lat paşanın treni Çariprot ile Sofya 
londan içeri girdiğim zaman karşılaş- tın ayni zamanda, fakat her devlet ta- arasında bir istasyona geldiii zaman 
hğım insanlardan kimse benim geli • rafından ayrı ayrı yapılması da karar- Bulgar kralı F erdinand ile başvekil 
timdeki fevkaladeliğin farkına varma- laşmış olduğundan, evvelce yazmış ol- Malinofu orada bulmu~. Her ikisi ile 
'dı. Katibi umumi odasına girdiğim za- d uğu m veçhile, Talat paşa, bu karar; de biraz görüşerek vaziyetİn vehameti
ınan Mithat Şükrü bey: Berlinden lstanbula bildirip iki üç gün ni anlamş. Malinof, Talat pil{laya as -

- Hoşge1din, yahu, 6en nereden sonra da, memlekete dönmü~. kerin isyan ve mevzilerini terkederek ~ 
k B k Al d k 1 f 1 S f .. · b ı Geçen gün sokakta siyah maruken Hiddetle döndüm. Fakat öyle tatlı b çı tın} iz seni artı manya a a- ranSIZlar Y8 ngilizfer 0 ya uzerıne doğru yürürneğe aş a- kaplı küçücük bir defter buldum. Bu gülüınseyişıe yüzüme bakıyordu ki s 

dı zannettikl. . . . . . Vl'l . . ' dıkla. rını .. ve h_und_an dolayı da hüku-SOn prenSiplerı defterde şapka, terzi adreslerinden, bir simi çıkaramadım. ~. Demeseydı, kımse benım gelışımın metın rnunferıt bır mütareke aktına k ık 
h 1 f k 1 Id B l f · 1" 1 f cb k Id 1 kaç telefon numarasından ba~ka ır eNihat ne t haf adamrruş meğerse' 

ay i ev a ade bir şey o uğunu an- un ar, ac~anın ma um o an tara ·ı me ur a ığını bildirmiş. Bulgar ar- dökük bir yazı ile yazılmış bir takım Bugu"n Leyıaıau dan çıktıg-ım zaman C: 
Iayamıyacaktı. larıdır. Tahmın sahasında kalmakta la kolayca bir münferit mütareke ya- U d t d"'f tt" k' b n1 bir ı r 

lk ı b 1 no ara a esa u e ım 1 u ar nu ikapının bir kaç adım ilerisinde bc.c 
i kelime :ile herkese başımızdan ° a~. azı şey er de vardı: Fransızlarla pan düşmanların diğer üç devletin genç kızın hayatını kısım kısım aydın·! ni bekliyor buldum. Öyle arkadaş vE 

geçenleri anlattım. Ondan sonra, ~un- lngılızler, son zamanlarda neşrediJmiş müracaatJarına kulak bile asmayışları }atıyordu. O satırları aynen buraya ge· sevimli bir hali var ki kızmak insanili 
dan bundan konuı;mag~a bn.ı;ladık. He- .olan. Yilson prensiplerini hiç beğen - gösteriyordu ki aradan küçük Bulga.- çırıyorum. ı· d Im' H "1 

T -. d ki e ın en ge ıyor. emen gu erek kOt aapsız, intizamsız, rnuayyen bir silsile me ı eri için çoktanberi, bütün cep· ristanı çıkardıktan sonra sevkulceyiş 1 eBugün on yedi y~ıma girdim. Ar • luma girdi ve benim ne diyeceğimi sor. 
takip etmiyen bir konuşma. helerde hazırlamış oldukları taarruzla- vaziyetlerinin bu suretle kuvvetlenme- tık mektebe gHmiyeceğim. Benim de madan bir otomobil çağırdı. Apartı 

Herkeste işlerin gidiş istikametle- n tacil etmişlerdir. Bilhassa Bulgar sinden istifade ederek ötekileri istedik- ı annem gibi tuval~tlerim, danse~~ manına gittik. Salonunu pek beğen 
rini kaybetmiş olmaktan doğan bir fi- cephesinin çürümüş olduğunu gördük- leri gibi ezmek fikrinde idiler. için bol kavaıı:~1:.rı~ olacakf. Oh bn: 1~~ dim. İkimiz yalnızca gramcfC'nt.. ku ~ 
k. leri için k ] · · d 1 k Annem yaş gunumun şere ıne uyu d ttik N 'h ıı.. • k ll ır perişanlığı vardı. Ben de öyle idim. en o ay netıceyı ora aa aca - (Arkası var) . . . b n eni tu· rup anse . ı at venı o arn" a 
Ö~ k . larını du"şu" k V d ·ı Ç ........•.. - bır zıyafet verdı. Babam e ı y lara:k o"pt" b' bırakmak ·.,. gr en me ıstedigı-·m bir ro k şey oldu- n ere ar ar ı e er na ara- ..._ 

1 
. . . d .. .. e bu kız ı' yı· bı" ı· u ve ır zaman ı~ 

.. ~ d k' . . -, va etım ıçın e gorunc c t d' K 1 - .. 1 .. 
1 1 gu halde bunları öğrenmek için arada sın a ı yarma taarruzunu tacıl etmış- 1 ı akalıvacak·» diye omuzumu erne ı. u aguna oy e guze şey eı 

b' d ll ler Bu ta T IL b' v·l . ı parça y " 1 söylüyordu ki lkaçmak istedig-im hal ır _sor uğum sua erde hiç bir sıra ve . ·. . cı ı_n .seo~ ~·. ı son prensıp e okşadı. Bu söz hoşuma gitti. Fakat ge. 
tertıp yoktu. rının cıhan fıkırlerını ışgal edecek dere- ce hiç eg"lenmedim. Davetliler hepsi de yapamadım. Akşamın nasıl oldu~U'\ 

d d k 1 nun farkına varmadık. Bulgarl~r yorulmuslar ce e mey an azanmasına vakit bırak- göbekli, şişman erkeklerle, şık, boyalı 
B ' .. ~ mamak arzusu olduğu tahmin edili - fakat yaşını başını almış kadınlardı, Eve epey geç geldim. Neyse ki ba " 

n· ununla beraber, yavaş yavaş ogre- yordu. Hakikatte bu prensipler bizim bir kere bile dansetmek kabii otmadı. bam, annem o gün bir çaya davetH 
~yo~dum, ~nim Almanyaya yeni tarafta fikirleri sulha yanaşt:rmaya Nihayet onlar sofrada b~n! unutup imişler, yok'iular. Pek yorgundum, he-

gıtmış oldugum sıralarda cephelerden yardım ettiği gibi, ötekilerin tarafında viski kadeh!erini birbirlerinin sıhhati- men yatağa girdim. Meğerse ben Ah-
Ve memleketin muhtelif köşelerinden ,da fikirleri sonu gelmiyen bir harpten ne k.aldırmıya başladıla;r. Ben de hıd - medi hlç sevmivormuşum, A~ln bana 
~elen fen: haberler~e vaziyetİn çok sı- insancasına bir sulha doğru götürmek det içinde titriyerek odama kaçtım.» Nihat anlattı. Nıhat ne güzel ad::ım1 
~ışık oldugu kanaahne gelinmiş. Bulga _ cAllah babamdan razı olsu~ .. :Su ge- Yarın gene onunla bulu~ncağı.z. Bana 
tıstanda Istanbulİst Radosla f h"k"- 1 ce beni c**:ıı deki baloya gotunncye kapıdan çıkarken: cSenı sevıyorum~ 
lnetinı'n t t ' k · vod u ku RA D~O • rnzı oldu Annem ıbiraz itira~ edecek' dedi. Tıpkı Ahmet gibi..» u unamıyara yerıne emo - U lA.' • ' · 
tat Malinofun gelmesi de bir siyaset U 0

0
ldu a~~a, sonra sesbi~ı. ~ıbl~a1 :amadı. Bundan ötesini o, yazmtyor. Fükat, 

teıb dd'"l" nun ltırazırun se'be ını ı ıyorum. · t . b . 1 t , B e u u demek oluyordu. Oradan ge- . . 
1

• t k'" ıs ersenız en sıze ana a) ım. mnya 
le h B Şımdıye kadar dostlarına me {~ep e Lt· ya· 1 b. k. t t· k S n aberler de Bulgarların bir an evvel U gUnk ü Program "k b' k . h lb ki be zı sa epey ır ye un u aca . an • 
bu .i • · · d . . · . çu ır ızım var dıyordu, a u - şın, csmer, kumral daha 'bir çok genç· 

. şın ıçın en sıyrılmak ıstedıklerını 19 1\lart 1937 Cuma T hl•k • ni yaninda görenler hakikatı anlıya - 1 1 b"' . . . . 
iöst · B' ı k h"k" e f eyı .. er e oyle bır haftalık aşkıar gee. dı: 
.. erıyormuş. ır ara ı u umet iSTANBUL caklar, tabıı bunlar benim urourumda Bazan aö)adı b '"ld" k d · . 

tUph d" .. B ı · k eli Öfl N • ı .. 1 y .. . . d'.. b , a?.an gu u, ız ı, sı • 
. . eye uşmuş: u garıstan, en - e. eşrıya ı: Bu"" yu·· meden 1 degı. aş gunumde ilk defa gıy ıgım nirlendi. Muhakkak k' d ·ı ( 

•ını T" k' ·ı k . A 12 so· Plflkla Türk mus1kls1 12.50· Hav .. 1 t ı t· . d' S 
1 

ı epey e er" en 
n ur ıye ı e mer ezl vrupa ara- ' · · · a- guze uva e ı gıy rm. aç arımı, tır - di Sonunda ne mi '-'apt ? d' ok • ''nd k' 1 h k dls, 13,05 Muhtellt Plflt neşrtyatı. -1 kl "b' d . .J ı. ıyece sı i 

b a ı _yo a a im bulunması hasebile Akşam neşrlyatı: l o•• nley:nl"z 1 na. ar~ı .. a~?:~ gı .' _ben e yaptır ~ niz, anınesinin yaptığ.!nı .. Ev1end:. ve 
.u vazıyetten istifade ederek münfe- 17: İnkılAp dersleri üniversiteden naklen • dım. Yuzumu oyle ıyı boy:ımı.şım ki onun da kızı... ı 

rı_den bir sulh aktının yollarını aramak Yusuf Hikmet Bayur, 18,30: Plıi.kla dans mu- 1 ann __ em b_ ile ş.a.şırd.ı. Ne kadar eğıcnc - ı 
fık · slklsl, 19,30: Spor müsahabelert ~rer fl-rık env. Ok, kOçOk birçok hastalık· g m kım bilir Artık devam eLmiye lüzum kalını <, rıne dü~m" F k t T" k' '] ~">C " ce t .. » d • O k d h 

T uş. a a , ur ıye ı e 20: Türk muslld heyeti, 20,30: Ömer Rıza tu- lar so~uk algınlı~ ile baş- .. k" nl k yor egil mi? nun ızının a ayatım 
ltıerk "A d 'k' . b' I rafı d ·· 1 20 45 v d1 cDun gece ı yorgu u tan kafam ı 

ı ezı vrupa arasın a ı ıncı ır yo n an arapça soy ev, . : e a Rıza ve lar. Mikroplar nşnyeıı vncucle ıın- k g'bı' Fakat n .. , ·ı d' öğrenmek için anasının notlarına tck ~ 0 an R arkadaşları tarafından Türk mlslkfsl ve halk N 1 ·azan ı . e guzeı eg en ım. amanyanın bulunması Bulga cum ederler. ez e ve kan'·lık baş- b b b" k rar bir go"z tmak ka·fı'dı· s"nırım t' ' • şarkıları, Saat ayarı, 21,15: Orkestra, 22,15 : Orada a am ır ar adaşının oğlunu a r ·"' · ~sta~ın bu bakımdan itilaf devletleri Ajans ve borsa haberleri, 22,30: Plak:la soıo- gösterir, ıııırnret yUkselir. Artık tanıttı. İsmi Ahmet. Sapsar
1 

parlak 
-1 e~dınd_eki kıymetini düşiirdüğü için lar, Opera ve operct parçaları. ı en korkulıwak hast<>lü lar için hıle saçları vardı. Bir çok dansettik. Yarml<i nushamızda : 
\.le M I f h BUKh:EŞ zernin huzırlınmış deıııektır. 
8 lh a ıno ükumeti hep birlikte bir ıs: Orkestra. 17,10: Çayakovski'den par- 1 Bacaklarımın dans için pek mükem- y A L A N 
u Yolu aramayı tercih ediyormuş. çalar. 18,5: Şarkılar. 18,30: Muhteut hava- Kendinizi UşüUügUnüzü mcl olduğunu söyledi. Vücudum kol • 
Işte, Talat paşanın seyahati de bu lar. 19,15: Avrupa konserl. 20,30: Haberler. ! hisseder etmez derhal larında tüy gibi kalıyormuş. Ona cu -

•ulh meselelerile meşgul olmak arzu- 20•45
= Plak neşrtyatı. 21,46: Haberler. martesileri sinemaya gittiğimi söyle - 1 

•undan ileri gelmiş. Bulgarlarla Avus- 17,25: Macar ~~~~=~ş~gan orkestrası). bir kaşe mekle fena mı yaptım acaba? Neden 

turynMarla temas etmek, Ah~anlarla 19: Plfik neŞ1'Jyatı. 21,45: Orkestra. 23,25: ı G R ~· p ~· N fena olsun. Onun ö~le güzel, par]~~ ~0nuAmak .. b k l Cazbant havaları. 24,5: Haberler. sapsan saçları var kı .. Sonra ne de gu-
T , ona gore azı arar ar ver- · · · · · 

~ele iatemi~. PRAO zel danse1~bıyor. Itıraf~an çekıbnıyorurr. 
T . 16,10: BreUslav'dan nakli. 17: Naklller.j l amma, ga 1 a onu sevıyorum en .. -. 

aiAt Paşa seyahatmda 17•5: Mozart'tan parçalar. 19•10: Askeri han- 8 lnlz cAhmet beni sinemadan sonra bır 
do. 20,10: Müsahabe. 20,15: Avrupa konser!. 

Yazan: 

İstanbul asliye 

mahkemesinden : 

F. V aral 

alhncı hukuk 

Lıitfü tarafından Sarac;lıane bıı-:ın , 

da Kırık çeşmc sokak 23 numaralı evde ilc~ 
lkametr;fıhı belli olmıyan karısı Ayşe nley • neler go"rmüşlü 22: Haberler. 22,25: Pliik neşrlyatı. 22,45: den 1 • • arkadaşının evine götürdü. Orada daha GRh• ~ sızı grıpe kar:-ı ko· F 23 e kadar Brno'dnn nakli. ı ~lPIN 'dd ·~ bir çdk genç 'kızlar ve erkekler vardı, hine açılan boşauma tesçlll davasının icra, 

tt akat, onun bu seyahati ve takip yiYANA rur. Gl en şı elli baş ve dansettik ve viski içtik. Ahmet ile be • kıl!;ımnkta olan tahkikatındıı: Teblif;ata 
h·rnek istediği az zararla sulh siyaseti 

1 17•30 : Kıtıslk muzlk. 18•55
= Haberler. 19,10: diş altnlarını geçirir. GRlPJN raber bır aralık halkona cıkmıştık. rağmen mahkemeye gelmedf~inden haldun .. 

lt ta ft I VJynna Oda muslldsl. 20,15: Avrupa konse- OşHtnıekten mOteveım bel ve Benim başım dönı.iyordu. O da gıyap kararı ittihazile bVl gün içinde on 
k•r ra an tam zamanına ge miş, di- rt. 21,30: Sonatınr. 22.20: Operet muslklst. ~lnir a'"'ılarını, bUtUn sızı ve muzuna 
"'" ta f d k ] T ) n• yaslandım Benı' o"ptt" beş gun müddetle iliinen teblilfnc ve tahkl .. a . ra tan a geç a mıştı. aat paşa. VARŞOVA.. suncılan dindirir. ' u 
erlıne giderken Bulgarİstanın da A- 16,55: Ş:ırkılar. 18,20: Muzlk. 19: Naklller. cArtık Ahmet ile daha sık buluşu • katın 20/4/937 Salı saat 14 e talikine kara• 

'-'Ustur M . .' ~9.20: F~ld Leh Cumhurreisi Pllsudskl'nln yoruz. Dün Bebeğe gittik. Kırlarda verilmiş ve gıyap kararının bir nüsbası da 
ti~ett yal • acarıstanın da, aynı va- hatıraları. 20,15: Avrupa konsert. 21,35: den G R 

1
• p 

1
• kol kola uzun bir gezinti yaptık. Bir mahkeme divanhanesine asılmış bulundufı& 

Ya el o duklarını görmüş, Almanya- 23,30 n. kadar: Opera müzik. aralık beni kollarında sıkarak cseni se· dan beş gün Içinde itiraz etmediği ve nıuay .. 
~ ge dig·ı· zaman Almanyanın da ba • Yarınki Program ı ·· tt ı'sta bul ı· h 

ş 20 •ı t 937 c ....... viyorum» dedi. Tınkı sinema artistieri yen ° an gun n sııa e n ııs ıye ma • 
l türlü düşünmediğini anlamıştır Ş - •• ari - - uma.~· K f • 'b' r-- kemesi altıncı hukuk dairesinde bulunma .. •ıa.Jd • U STANBUL aşe eri g1 ı .. » 
,... e. a.z zararlı bir sulh yolundan git- Öfle ne riyatı: _ Ah madığı takdirde gıyabmda yapılan muame• 
"

1
ek ıçın, bütün müttefik] _ 12.30: PlA.kla Türk muslktsJ. 12.50: llavadıs. icabında gllnde 3 kaşe alınabilir. eBugün met bana bir arkadaşını lelerin muteber tutulacağı tebliğ yerinde ul-

''tıda fik' . er ara 13,05: Muhtelif plfık neşrtyatı. takdim etti. Esmer uzun bovlu bir a _ mak üzere iJnn olut;ıur. 
bı.d ırlenn tamamen hazırlanmış Akşam neşdyatı: BUtUn eczanelerde ••tllır. dam. İsmi Nihat. Berabere~ sinemaya -----------------~ 
ttı Unduğu bir zamanda seyahate çık- 18,30: Plakla dnns musıt:ısı, 19: Şehtr tt- gittik. Ahmerlle arkadaşının arasında 0 
d ı~tı. Harbin gidiş tarzı he.r tarafta yatrosu komedi kısmı tarafından CTrlstnn turdum, iki güzel genç adamla beni b!r 
e\'let d I . '. . . Bemnrln La GloJre Ambulangere). 20: Fasıl D B NI d ·· ı k' b'l' · k 

l)}j11 a am arına aynı fıkırlerı ver • hey'ett. 20,30 : Ömer Rıza tarafından Arap- r. ara a goren er ım ı ır o gun ne a. 
daY olduğu için ve bunların araların- çn söylev. 20,45: Fnsıl hey'etı. Saat Ayarı. EmfnönU Eczahanesi yanında dar kıskannuşlaTdır. Sinemada Ahmet 
tq anlaşrnak, uzun münakaşalara muh- 21,15: Orkestra. 22,15: AJans ve Borsa haber- llastalnnnı lıergnn kabul edor. blr aralık elimi tutup öptü. Bu bir şey 

ç kalrn k k 1 b' . 1 leri. 22,30: Pliikla solalnr opera ve operet 1 ~ dE'i{il. Tam o sırada arknda. •nın sıcc..K a sızın, o ay ır ış o muş. parçnlan. 1' 
nefesini yüzümde hissetmıyeyrm mı? 

M usta m el B u Z· 
milkinesi aramyor 

Eli rinde bulunup ta satmak 
isteyenler Galatada Mahmudiye 
caddesinde No. 44 e mı.iracant· 
laıı. (8~..4) 
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-r 
(Ertuğrul faciasına karışan aşk macerası) 

Yazan t .A. R. 

SON POSTA Mart 19 

Yazan : Celal Cengiz Suat genç mülazım:arla Ingiliz kızlarının birbirlerine 
ittifat eden sözlerine tercümanlık yapmamıştı. O aşk• 
çok başka türlü tahayyül ediyordu. Onun genç kız 

ruhunda Pol ve Virjinin hatıralan yaşıyordu 
Hassa zabitleri Tanzerin dönüşünden 

Mül8zim Haydar bey: veyahut mülazim Asafm zihniyetleri· 
- Asaf efendi!. Seni, hesap memu• ni öğrenmi~ olmakla kalsaydı; mese· 

ru arıyor. leye bu kadar ehemmiyet vermiyecek't 

Dedikten sonra, Suatla söze giriş • kalbinde sakladığı (Pol ve Virjini) 

çok sevinç duyıiıuşlardı, Sarayda 
Tanzeri herkes severdi 

mişti: aşkının, bir gün olup da kendisine de 
- Oğlum 1.. Şimdi kumandan bey müyesser olmasını bekliyecekti ... Hal· Üç gün sonra, şehrin batı kapısında 

söyledi. Yarın, gemiye bir çok ziyaret· buki; itte bugün, o İngiliz kızı da in· müthiş bir kalabalık vardı. 
çiler gelecekmiş .. bunların kamilen re· sanlığın hakiki çehresini saklayan Herkes, Tanzerin aşağı Firatta diri 
simleri çekilecekmiş. Şimdiden hazır· maskeyi bir anda yüzünden indiriver· olarak bulunmuş .. bugün yurduna dö· 
lık yapmak lazım. Acaba, mevcut miş .. iğrenç ve aüfli hir hayvanlık his· necek diye aeviniyordu. 
camlarımız kifayet edecek mi) .. Sı· sine kapılarak: Sokaklarda kadınlar, çocuklar ve 
cak tan, eczalar bozulacak diye, ödüm - Bu geceyi sizinle beraber geçi - ihtiyarlar küme küme toplanmışlar: 
kopuyor. Sen, şu cam kutularını say. relim. - Tanzer yurdumuzu kurlarmağa 
Ben eczaları gözden geçireyim. Diyecek kadar cür'et göstermişti ... geliyor .. diye bağrı~ıyorlardı. 

Suat, !hiç bir şey düşünecek ve an• Kendini bildiği gündenberi, büyük bil" Gerçek Tanzerin Surneriilere yap-
layacak ıhalde değildi. Bütün hisleri sabırsızlıkla beklediği ilk aşk hitabı, tığı iyilikleri hiç bir kumandan bu ka· 
ve filrirleri, büyük bir buhran ve teşev- böyle mi olmak lazım gelirdi. dar büyük bir feragati nefsle yapma • 

vii~ içinde idi. Suat; bunları düşündökten sonra, de· mıştı. 
Biraz sonra, Haydar lbey çıkıp git - rin derin içini çekmiş: Tanzer üç büyük savaşta muzaffer 

roişti. Suat, brandaya uzanmış .. göz - -Yazık .. çok yazık ... Meğer; er - olmuş ve harp dönüşünde yurduna re· 

lerini tavana dikmişti. Birbirini kova· kek ve kadın, hepsi de ayni ~eymiş.. fah ve saadet getirmişi. 
Jıyan gemi böceklerini, gözlerile takip hepsi de hissiz, kaba, riyakar .. hepsi Sumerlilerin en çok korktuğu nok· 

ederken acı acı gülümsemiş: de; bir anda hayvanlaşıveren, temiz ta şu idi: 
- Ben de kendimi zeki, akılı, kur- hisleri ayaklar altında çiğneyen birer Ölen bir insan tekrar dirilip halk 

naz, bir çok şeyler bilir bir kız zanne· rnahluk imiş.. . arasında dolaşmağa başlarsa, bu ma· 
Öerdim. Meğer; pek saf, pek cahilmi· Diye, söylenmişti. but (Enhil) tarafından hazırlanmış bir 
şim. Okuduğum beş on .kitaptan; ha· Ve sonra .. kalbinde açılan yaraya felaket demekti. Ölmüş adamın dirii-
yat için lazım olan, hiç bir şey öğren· sanki zorla bir şifa bulmak istiyormu ş mesini meş'um sayan SurnerJiler böy· 
memişim. gibi, ilave etmişti: le bir hadise yüzünden yurdlarına u-

D iye söylenmişti. _Oh!.. Ne iyi ettim. O hayvan ruh- ğursuzluk çöktüğünü elbette istemez· 

Bunda da, haksız değildi ... Çünkü lu kaltağa verdiğim cevapla, onun su· lerdi. 
o; (aşk) ı (hayatın en büyük nimet ve ratına ne kuvvetli bir tokat indirdim.. . Bu inanış yalnız Surneriilerde değil, 
saadeti) olmak üzere telakki etmişti. Hele, onun söylediklerini, mülazİm bütün Mezopotamyalılarda kökleşmiş· 
Günün birinde, o n imet ve saadete, Asaftan saklamak 0 kadar iyi oldu ki... ti. Elam ve Akatlarda bu inanışın çok 
kendisinin de ereceğini beklemekte i· Oh olsun .. hiç olmazsa onları birleş - canlı ve sayısız örneklerine rastlan -

di. Hiç şüphe etmiyordu ki, nihayet tirmedim. Ikisinin de çılgın his ve he- mıştı. 
bir gün gelecek .. tıpkı (Bernardan de veslerini ayaklarımın altında çiğnediın. Bir gün (Kalde) de genç bir kız da· 
pen piyer)in düşündüğü gibi kartısına Güvertede, gece nöbetine çıkmış o· ğa çıkmış .. bir daha dönmemiş. Akat· 
bir PoJ.. bir Ahmet .. bir Mehmet çıka· lan Ertuğrul handosunun çaldığı oy· lılar genç kızı öldü sanmışlar. Aradan 
cak .. candan, yürekten doğan bir hisle nak bir Mazorka, bir ahenk sağnağı yıllar geçmiş. Bir sabah ayni kız ya • 
ona: halinde işitiliyordu. Tavanda ve duvar· nında Üç çocuğu ile dağdan şehre in -

- Seni seviyorum. larda gemi böceklerinin koşuşmahm miş, kendisini görenler: 
Diyecek .. ve bunu derken de; tıpkı, devam ediyordu. Bunlar, bir müddet HHortlak!H diye bağırarak kaçı smış· 

(Virjini)ye söyleyen (Pol) gibi, insan- koşarak birbirlerini takip ediyorlardı. lar. Hatta kızın anası, babası bile ken· 
1ığın en yüksek heyecanı ile titreyecek- Ve sonra duruyorlar, başbaşa veriyor- disinden uzaklaşmışlar. Kızcağız kim~ 
ti. .. Işte o; (aşk}ı (Pol ve Virjini) ro- lar .. aanlr.i leziz bir pusenin sermest seye derdini anlatmak imkanını bula
manından böyle öğrenmiş .. ve iki se- eden hislerile gaşolmuş gibi, dakikalar- mamış.. tekrar çocuklarını alıp dağa 
nedenberi de böylece beklemişti. .. Hal· ca durup düşün_üyorlardı. çıkmış. Meğer vaktile dağda bir çoban· 
bu ki; o kadar kıymet ve ebemmiyet Suat, birdenbire bir kah ka he, atmış· la sevişerek ana ocağından kaçan bu 
verdiği.. çok hassas hir genç telakki tı: kız yıllardanberi dağda, çobanın yanın· 
ettiği mülazim Ali; lngilizçeyi öğren· _ Ah .. ne iyi olacakL Onlardan da yaşıyormuş. Onunla evlenmiş .. ço
miye başlar başlamaz. kadınlara hitap asıl intikam ı, şimdi alacağım ... Evve· cukları olmuş. Gelgelelim, bu hakikati 
etmek için klişe halinde bir takım ke· la onları, büyük bir heyecan karşısında halka anlatmak kabil olamamış. Üç 
limel~r ve cümleler beliemek istemiş .. bırakacağım. Sonra da karşılarına ge· çocuklu :kıza: «Uğureuz kadın l>ı de -
aşk hitaplarını maddi ve sefil bir dere· çerek gülrnekten katılacağım ... Vakia; mişler ve şehre sokmamışlar. Çünkü 
ceye indirmiş.. aşk namına söylenen yapacağım şey, biraz tehlikeli olacak .. herkes onu öldü biliyordu .. · 

bastığı yere alnını sürerek: 
- Hoş geldin, Tanrının oğlu .. yur· 

dumuza uğurlar getirdin, büyük akın· 
c ıl 

Diye bağırışıyorlardı. 
Tan zer halkı selamlıyarak, doğruca 

Sumer sarayına gitti. Sarayın kapısı 
önünde de bir hayli kalabalık vardı. 
Hassa zabitleri T anzerin dönüşünden 
çok sevinç duymuşlardı. Sumer sara~ 
yında T anzeri herkes severdi. 

Ur'da onun bir tek düşmanı vardı: 
N. 
araş .. 
Bu iki kahraman arasında ilk önce 

kadın yüzünden başlıyan gerginlik, 
aradan yıllar geçince şeref ve akın me· 
seleri üzerinde de kendini gösterrneğe 
başlamıştı. Naraş, Surnerde kendisin 
den daha büyük ve şerefli bir kuman~ 
danın bulunmasını istemiyordu. 

Ana yurttan yabancı iliere yapılacak 
akınlarda da , akıncıların başında yal
nız kendi.•inin bulunmasına taraftar 
dı. 

Halbuki Tanzer de hem iyi bir ku • 

mandan, hem de cessur, akıllı ye ö .: 
lümden yılmaz bir muharipti. YeTlileı 
Naraşı sevdikleri kadar T anzeri de se 
verlerdi. 

T anzerin ölüm haberi Ur'Julann ma· 
neviyatını o kadar $arsmış, cesaretini 
o kadar kırınıştı ki .. çünkü Tanzerin 
varlığı, halkın cesaretini arttırmağa 
kafi gelen bir kuvvetti. Herke. onu 
gördükçe başını yukarı kaldırarak bir 
muharip gibi sert adımlarla yürürneğe 
bBillardı. -Tan zer atta n iner inmez sarayın i .. 
kinci katın~ çıktı.. Gudea kendisini 
taraçada be.ldiyordu. 

Tanzer kralın huzuruna çıkar çık • 
maz yerlere kapandı .. 

- Beni öldü sandınız, fakat yaşıyo· 
rum, mella 

Diyerek üç kere yerdeki kırmızı 
granitleri öptü.. sonra yerden kalktı·· 
kralın yanına sokuldu .. ve eğildi .. ii~ 
kere dizini öptü, Cudea: 

(Arkası nr) 

MIDENIZE 
dikkat ve lYJ HAZIM ediniz. 
Çabuk, iyi çi~nemeden yemek 

yıyenler, fazla baharatlı ve biber 
li .Yiyen.ıe;, bilhassa içki içenter 
mıdelerını tahriş ederler. Ve EK· 
ŞlLIK, HAZIMSIZLIK, agırlık ~e 
baş dönmeleri hissederler. 
MAZO~ MEYVA TUZU 

HAZlMSIZLIÖI, MIDE EKŞIIJK 
ve YANMALARlt-H GloER.IR. 
l~KIBAZI defeder. Bugnnden bir 
şışe MAZON alımı. Hiçbir ınO· 
masil mnstahzarla kıyas tabul 
etmez. 

MAZON isim, H OR O & markasına dikkat. 

r-ı ----::-:----~:;:::;:::::::::::::::::::;.] · 
_ • ıstanbui Helediyesi ilanlara _ 

ı - 180 
181 - 365 
366- 660 
651 - 725 
726- 858 

22/MarV1937 
23 
24 
25 
26 

Pazıutesi 

Salı 
Çarı;;anıba 

Perşembe 

Cuma 

. ~elediye,den aylık alan emekli ve öksUzlerin Mart 1937 üç ayhk maaştart 
) ~~ımda ~ azılı gUnler~e aylık cllzdanlanndaki tediye sıra sayılanna gOrt' 
Zıraat Bankasından verılecektır. Aylık salıiplerinin mllracaatlan nan oıonur· 

kelimelerin, iğrenç bir riya ve iğfalden fakat ben, icap ederse, onun mes'uli· T anzerin merasim le şehre gırışı, 
başka bir ~ey olmadığını göstermişti ... yetine de katlanacağım. halktaki inanışı kökünden silrneğe ve-

Onun için Suadın hayalinde yaşayan Diye mırıldanmıştı. sile olmuştu. 
~------------------~--------------·-=(B~.)~(~ı6-~ 
İstanbul Beşinci İcra M~murluğundan: aşkın samimiyeti bir anda, iflas ediver· Hemen, yeririden fırlamıştı . Bu gün Tanzer kır bir ata binmiş .. eski sa· 

mişti. karadan dönerken getirdiği küçük bir vaşlara giderken giydiği demir örgülü 

Eğer bu işde; yalnız mülazim Alinin paketi çıkarmıştı. Bu pakette, Bir kaç elbisesin i giymişti. Ur kapısından gi -
;::.:' ~ · ' · ' ' · · · ' · · · · · · -·- ·-:= arşın uzunluğunda siyah bir bez ile, rerken, herkes onu muzaffer bir ku -

bir kaç tane renkli kalem vaı:dı. mandan harpten dönüyor sanmıştı. 
Bir Doktorun 
Günlük 

otlarindan 

(Jözlerde 

Cuma 

(*) 

(lörülen şaşılık 
Şa§ılık ekseriyetle ırsidlr. Fakat tfsbt 

yani sonradan da olablllr. 
Göziı muhtelif lstlkametlere çeviren 

ndo.latın bir veyahut ikisinde felç olur, 
o göz muntazam devirlerini yapo.rn:ız. Ve 
iki gözfın mihvcrl arasında fark husule 
gelir, bu suretle şaşıhk tczahür eder. 

Şaşılık bugün kablll tedavi bir hasta
lıktır. Bir çok ş:ı.şılıklar amellyntlo. hemen 
hemen hali tabliye yakın bir derecede 
düzelUlmcktcdir. 

Sonra s:ışıh~ın sebf'blerlnden en başh
r~sı hyprmctropidlr. Boyle olun<'a göz
ı .ık tnkmak l~ımdır . Miyyoplardn da 
ş:ı.şılık olur. Farkları şudur ki birinciler
de goz Ireriye kayar mlyyoplar dn ise dl
şanya yani burnun aks! tnrarma kaçar. 
Her ikisine de gözlük takmak mecburidir. 

Şaşılık hakkında tekrar b:ı.zı izahat ve
receğiz. 

(•) nu notları ke ip saktn.yını7, yahu\ 
bir albiıme ynpı .tırıp kolieksiyon yaı:anz. 
Sıkıntı za m:ınınızda bu notlar bir doı.tor 
r:ibi imd:ıdmızıı ~ etlşebilir. 

Suat, bunları bir daha elden geçir • T anzerin zekası bu mesele üzerin· 
dikten sonra; fotograf malzemesinin de işlememiş olsaydı, tekrar bu şerefli 
nrkasında saklamıştı. ve eski mevkiine geçebilir miydi? * Şimdi bütün Ur'~ular onun atının 

Ertesi gün, daha sabah karanlığın· 
dan itibaren, gemiye bir hücum baş· 
lamıştı. Bombayda ibulunan müslü • 
manlar, kayıklara ve sandallara dola· 
rak gelmişler; ve geminin etrafını sar· 

mışlardı. 
Kumandan Osman bey; derhal mer

divenlerin indirilmesini .. ziyaretçilerio 
gemiye kabul edilmesin~ emretmişti. 
Bu emir cümlesinden olarak, bütün 
genç zabitler, gelen misafirleri karşı· 
layacaklar .. geminin her tarafını gez·· 
direceklerdi. 

Mülazim Haydar bey ile Suat, fo • 
tograf makinesini güverteye çıkarmış· 
lar; akın halinde gelen halkın resmini 
alınağa başlamışlardı. 

Suat, sık sık fotagrafhaneye inip 
çıkıyor .. mütemadiyen camları değiş • 
tiriyordu... Bir aralık, mülnzim Ali 
ile karşılaşmıştı. 

(Arkası var) 

-· •••• "W •• ~ ••• 1. ·-

J.l\öbetçl 
1 E1czaneler 

Bu gece nöbetçi olan eczaneler JUnlar
dır: 

istanbul cihetindeldler: 
Aksarayda: (Pertevı, Beyazlıte: (Bel

kls) , Fenerde: (Hüsamettln), Şehreml
nlnde: (Hamdl), Karagümrükte : (Suat), 
Samatyada: (Erofllos>. Şehzadebaşında: 
(Asafl , Eyüpte: (Arif Beşir), Emlnönün
de: (Beşir Kemal), Küçükpaznrda: (Ne
cati Ahmet), Alemdıı.rda: (Esat), Bakır
köyünde: (Hllftl), . 

Beyoğlu cihetindekiler: 
istıkl§.l caddesinde : ( Galatasaray ) , 

Tünelbaşında: (MatkoviçJ , Oalatada : 
(Yeni yol), Fındıklıda: <Mustafıı Nail(, 
Cumhuriyet caddesinde: (Kürkçlyım>, 
Kalyoncu da: <Zatiropulos>, Flruzn~ada : 
(Ertugrun, Şişllde: (Asım>, Beşiktaş ta: 
(Süleyman Recep). 

Bor;aziçi ve Adalarda: 
Üsküdarda: < İmrahor ) , Sarıyerde : ı 

<Nuri) , Büyükadada.: (Şino.sl), Heybellde: 
(Tanaş). 

Emine, Nuri, Mehmet, Ahmet, Talip murisleri Etbemin tasarrufunda 
0111

' 

Em~iye; Sandağına birinci derecede ipoteldi bulunan ve paraya çevn1mesine k_.,. 
verılip yeminli üç ehli vukuf tarafından tamamına (2073) lira kıymet takdir oht' 

nan Kırkçe,mede eski Hocateberrük ve yeni Mollabüsrev mahallesinde ~ 
sokağında eski ıs, ı 7 mükerrer ve yeni 31, 33 Nolu aai tarafı ı 77, arkası 127 ~'!' 

solu ı29 hari:a No.lu Celi11eresesi gayri menkulleri, cephesi yol ile çe~' 
(MahaJien Himmet sokak No. 7 dir) kapıdan ~rildikte bir koridor üzeriilde bl' 
oda, bir bela, birinci katta bir şofa üzerinde 2 oda, bodrum katında bir aralık. ı tP 
ı mutfak, Üzerinde asma ı oda, bir belidan ibare:tir. Elektrik vardır. M~~ 

mucibince S ı ,SO m2 olup bundan 49 m2 bina arka kısmında 2 SO m2 ard.,.JIIı 
b h al • • ılı 

a çe k maktadır. Yukanda ev~afı yazılı ev tapudaki kaydında olduju ıibi !IÇ 

arttınnaya vazedilmit olduiundan 3·5·937 tarihine müsadif (Pazartui) giilli ... ~ 
14 ten ıG ya kadar daireele birinci arttırması icra edilecektir. Arttırma bedeli W 

meti muhammenenin % 75 ni bulduiu takdirde mütleriai üzerinde bırakı~: 
Aksi taktirde en ion arttıranın taahhiidü baki kalmak üzere arttırma 1 5 riitl rtJiıit4 

detle temdit edilerek 18-S-937 tarihine müsadif (salı) günü saat ı4 ten ı&~~: 
dar, keza dairemizde yapılacak ikinci açık arttırmasmda arttırma bedeli kJ1111etJ .• ~-ıaı' 
muh.ammene~in % 75 ni bulma~ı~ taktirde satıf 2280 No. lu kanun .~eti 
tevfikan gen bırakılır. SatlJ petındır. Arttırmaya ittirak etmek is~iyenlcnn kJytP • 

muhammenenin % 7,S nisbetinde pey akçası veya milli bir bankanın teminat J11~. 
tubunu harnil bulunmaları lazımdır. Hakları tapu sicili ile sabit olmıyan~~ 
larla diğer alakadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve bususiJ.e • 
ve masarife dair olan iddialarını evrakı m üsbitelerile birlikte ilan tarihindeP ~ ~-., 
ren nihayet 2~ .~ü~ zarfında birlikte dairemize b.ildirmelcri lazımdır. Ak~i ,.1..r· 
h~ları t.apu sıcıl.ı ıle •·~~t olmıya~~ar aabf be~~lınin paylatmasın~~n haı:•ç ~edi1e 
Muterakım vergı, tenvmye, tanzıfıye ve dellalıye resminden mutevellıt B ;care.t 
rüsumu ve Vakıf icaresl bedeli müzayededen tenzil olunur. 20 senelik vakıf 'ti· 
tavizi müıteriye aittir. Daha fazla malumat almak i tiyenler J-4-937 tarihindeli ~ 
baren herkesin görebilmesi için dairede açık bulundurulacak arttırm~ • ~ • 
ile 936·690 No. lu dosyaya müracaatla mezkur dosyada mevcut vesaıki ı 
cekleri ilan olunur. ( 1512) 



19 Man 

Fransa da sinirler yatışmadı 

Halkçılar Milli birliklerin 
dağılmasını istediler 

(Baştarafı 1 inci sayfada) Bunun neticesi olarak bütün memur 
Yalnız muhakkak olan cihet, fa- ve işçiler vazifeleri başlarına aelme

'istlerle komünistler arasındaki müca- mişlerdir. Yalnız grevden gazete mat
delenin had bir devreye girdiğidir. Her baaları istisna edilmiş, gazeteler mu
iki taraf dökülen kanların mes'uliyeti- ayyen saatlerinde çıkmışlardır. 
tıi yüklenmek istemediklerinden hadi- Saat on birden sonra işçileri yerle
leyi kendi görüş ve kanaatlerine göre ı ine götürmek için bütün nakil vasıta
lefsir etmektedirler. Komünistler, kan ları harekete geçmi~lerdir. 
dökülmesine faşistlerin sebebiyet ver-, Halkçılarm toplantı.sı 
diklerini ileri sürmekte, buna delil ol- Ayni zamanda a:ıütekabıl toplant~-
bıak üzere de arnelenin kesif bir halde lar devam etmektedır. Halkçılar teş.kı
bulundukları Klişi'de toplantı yapmış latına mensup ~3000 kişi Klişi belediye 
olmalarını göstermektedir ler. Faşistler dairesinde toplanmıştır. 
de arbedeyi bizzat komünistlerin çı- Hatipler faşist birliklerinin feshe-
\ardıklarını söylemektedirler. dilmesini istemişlerdi. Ayrıca kabul e-

Nim resmi mahafil ise bu kanlı ha- dilen bir takrirde tedbirler almak üze
diseye rağmen halkçı cephenin mevkii- re bir sosyalist - Komünist komitesi 
Ili muhafaza ettiğini, kabine için bir teş'kili talep edilmektedir. Mitingde 
lehJi~e mevcut olmadığını iddia etmek- hadise olmamıştır. 
ledir. Paristeki balyan paviyonu da 

Komüniatlerin talepleri itgal edilmit 
Diğer taraftan kabine nezdinde te- Roma 18 (A.A.) -Sabah gazete-

tehbüslerde bulunan Komünist meb- leri, Pariste zühur eden hadiseler esna
tıılar Albay Rok tarafından son za- sında beynelmilel sergideki halyan pa
lllanlarda tesis edilen sosya) partisinin viyonunun da nümayi~çiler tarafından 
~iılrnasını, buna benzer diğer faşist işgal edilmiş olduğunu yazmaktadır. 
~telcküllerinin faaliyetlerine sed çe- Paristeki halyan aefiri, protestoda 
ılınesini ~iddetle istemişlerdir. bulunmuştur. 

Bütün bu telsir ve iddialara ra~en Yeni hadiseler 

:rtada rnevcut vaziyet sinirlerin son Pqr.is, 18 (A.A.) - Parisin muhtelif 
erece gergin olduğunu açıkça göster· ndktalannda bu sabah fazla ehemnu-

4lektedir. yeti olmıyan müteaddit hadıseler vu-
Yanm günlük umumi grev ku bulmuştur. Şimal garında, tezahü-

Nitekim bu sabah başlayan ve saat ratçılar bazı arabaları ve taksilerı dur-
Iltı ik"ı k d d d .. durmu~lar ve bazı lokantalara malze· ye a ar evam e en umumı . . A • 

Rlev ük. .. h .. .. d ,me verılınesme manı olmuşlardır. 
d ıı unun enuz teessus e erne- S . D · k ı s · t ~ı ~· İii aınt enıs apısıv e am n ar~ın 

tıe canlı bir delildir. kapısında dağıtılan t~zahüratçı grupla· 
Jıa Crev yüz~nden bu sabah Pariste ,rı 15 metre ileride tekrar teşekki.i! ed! 
lt Yat tamamıle durmu~tur. Ne yeraltı! yorlardı. Bazı tczahüratçılar tevkü e
~ri, ne otobüsler işleyebilmiştir. dilmiştir. 

f:vvelk i günkü tramva}l 
kazasının muhakemesi 

lı·· (Bqtarafı 1 inci Ayfada) ı ta tabur mensuplarının tüfeklerini kal 
tu lls~Yin, Müddeiumumilikçe rneşhut dırara.k işaret ~rmeleri ve cdur• diye 
b Çlar kanununa göre dün akşam üstü, bağırmaları üzeine, tehlik~ zili çaldı
l'ilanbuı Asliye dördüncü ceza hakye- ğını, fakat vatmanın derhal durdurma 
~~ Verilmiş, duruşma başiamış ve b;r dığını söy'ledi. ~ 

SON POSTA 

Kadın tayyareel 
Amelia Erheart da 
lstanbula geliyor 

(Bqtarafı 1 inci sayfada) 
hatinde üstüva hattını müriıkün oldu
ğu kadar yakından takip edecektir. Fa
kat bu seyahatin en meraklı noktası 
Amelia Erheart'ın tayyaresi ile kendi· 
sinden az önce hareket etmış olan iki 
büyük ticaret tayyaresi arasında Ok
yanus üzerınde bir yarış yapılacak ol
masıdır. 

Halk arasında şimdiden bu seyaha
tin vereceği neticeler üzerinde para ba 
hislerine girişilmektedir. 

San Fransisko, ı 8 - Kadın tayyare
ci Amelia Erheart seyahatinin kara Ü· 

zerinde geçen büyük kısmını yalnız o
larak yapacak, fakat denize açıldığı za 
man yanına deniz yüzba~ısı Karry Man 
ningi a1acaktır. 

Bindiği tayyare Amerikada alelade 
olaraık kullanılmakta olan seki~ kişilik 
ç.ift motörlü bir tayyaredir. Fakat bu 
tayyare üzerinde son altı aydan beri 
birçok tadilat yapılmıştır. Ezcümle lü
zumsuz yolcu yerleri kaldmlmtş, yer
lerine tayyareye 6000 kilometre yol 
katetme imkanını veren büyük bir 
benzin deposu konulmuştur. Bunun ha 
ricinde küçük bir harita odası yapılmış 
tır. Bu harita odasında tıpkı büyük v:ı 
purlarda olduğu gibi birçok haritalar
la birçok ölçü ve tayini mesafe aletler!, 
alıcı ve verici teslsiz makineleri vard:r 
Bu makineler sayesinde tayyareci bu 
Iunduğu noktanın üç bin kilometre u
zağına kadar sesini duyurabilecektir. 

San Fransisko, ı 8 - Amelia Erhaert 
ın seyahatini, Amerikanın zengin bir 
kitap lllasıcısı olan zevci hazırlamıştır. 
Tayyare 10,000 İngiliz 1ir.1sına mal ol
muştur. Saatte üç yüz kilometreden 
fazla sür'ati vardır. Durmadan kated~ 
bileceği mesafe 6000 kilometredir. Ha 
va ve rüzgar cereyanı miisait olduğu 
takdirde bu mesafenin 7500 killome~ 
rcyi bulması · bile mümkündür. 

San Fransisko, 18 (İngiliz telsizi ı-
Amerika hükumeti Amelianın sevaha
ti ile yakından a'lakadar olmus v~ tay l 
yarecin~n geçe<.'cP,i memlekntlerin hü -
kfımet1erine baş vurarak müsaadelerinı 
almıştır. · 

1 
Tayyarecinin yol istikarneti takriben 

şudur: 

A1aska, Japonya, Hindistan, İran, 
Irak, Türkiye, Avusturya, İngiltere, 
Groen1and, Ternöv. 

Fak·aı programın İstanbnlu derpi~ e
den kısmı muhakkak değildir. Tayya- 1 
reelnin Irakı müteakıp Adannya uğra
yarak veya doğrudan doğ::-uya Atina, 
yahut Roma istikametinı alması d~ 
mümkündür. 

Seyahat on beş gün sürecektir. 

bi ?de !bitmiştir. Vatman Hüseyin, ted Cemal oğlu Altay işaretiere ragmen 
~ets~ik, dikkatsizlik, nizarnıara ria - vatmanın gayet lftkayıt durduğunu. ba 
~ tsıuikle ölüme sebep olmaktan, hap- riz el hareketleri yapmad<ğın., Sıtkı, 
llj~ahkfun edilerek, derhal tevkif e· indiği tramvayın arkasından geçerek Uçu~ muvaffakıyetle ueticclendi 

l) l§tir. sdl kaldırıma geçmek isteyen f!üseyi- Honolu1u, 18 (A.A.) - Dünyayı de· 
~ Uruşma sırasında, hakyeri salonu nin, karşısında kendisine çarık ozen O· vir seyahati yapmakta olan meşhur ka 
tl :~ç dolmuştu. Balıkesirin Sındır lan tramvayı görünce sağ elini ve sağ dın tayyareci Amelia Earhart 16 saat 
lıı 1-.fa.zası Alacak köyünden 329 doğum ayağını uzatıp, durması için işaret ver süren muvaffakıyetli bir uçuştan son
lıı~ ~et og·ıu Hüseyini, va tınanı bu- dig~ ini ve tramvay üzerıne gelince eli-
"'ld - ra buraya gelmiş ve yere inmiştir. llı.et ugu arabanın altında 41 buçuk le tuttuğunu, sonra tramvay tarafın- _ ·-·-·-·------------
~:e sürükliyerek ölümüne sebep ol dan alta alınarak ezildiğini, metrel~~-
-l'ab tan suçlu ı .of ı numaralı tramvay ce sürüklendiğini; Kemal, kendısı
~ . asının vatmanı Hüseyin, sorgusun nin tatbikattan dönü.ş sırasında, tabu-

. run sonunda yürürken, askerin, vatm:ı 
·~~Ben, diyordu, tedbirsizlik, dikkal nın arabayı durdurması içm bağırdı · 
(til Ö nizarnıara riayetsizlik gösterme- ğını, buna rağmen durınıyan arabanın 
<\tıid leni de, daha önceden görmedim. altında parçalandıftını anlattılar. 

SV E C i A 
Markalı 

SOT MAKiNASI 
Devarı ol&!l he,. lı:öylüye 
:ı:aruri olan makinedir. 

:JiirK-.:JfcNıpa ıtd. şt;. 
titt· ~ önüme çıkıp, tramvayın altına Takuhi, ziyarete gittiği Manniğin e
q t.~?· kendi dikkatsizliğine kurban- vinin penceresinden, cd ur, dur!» sesle
~~ ız vatmanların, yoldan gelıp ge- rini işittig~ ini söyledi. o civarda bulu-
t~:ıti;ere De kasdirniz Var ki kendiJer:n: ISTANBUL GALATA PE:ASEMBE PAlARI eı 
~ '4p t t d nanların hepSinin ifadelerile, Va tma " Telgral ZIRA T lat•nbul · 1 elefon 41100 

it§e e ramvayı urdurmak için hiç nın ikazına azami surette çalışıldığı tes 
'~· Y Yapmıyalım? Biz, önümü1.~ bir ·················-············· ............ __ ···--·- ı L ~ ç ks bit edildi. 
oıql ft ı a, gördüğümüz •akdirde, dcr- Okunan ehli vukuf raporunda da, letici hali gözönünde tutarak, ceza isti 
~~aeıık .Y.apar: kedinin ?He canını kur vatmanın suçlu oldugu~ neticesi ortaya yorum. 
'eyi .. ıçın ugraşırız. Bız, kasden kim 
~~~~ı. ~l<iürımeyiz. Kazaen de öldürme- konuluyordu. Vatman, ((Söyliyeceğimi ~öyledim. 
~ ırın· ı· d K ı Tekrar ederim)) dedi. Reis Fazı!, aza ~h~ e ımiz en geleni yapanz! Müddciumumi muavini ema, vat-

Sayfa 11 

Mersinde ticari vaziyet 
Biraz durgun 

Mersin (Huausi) -Alman kılıringlruştan muamele görmektedir. Eslti 8&'
tediyatının durması pamuk piyasası tışlara ait ?lmak üzere geçen hafta 
üzerinde tesir yapmaktan hali kalma- zarfında lımanımızdan Alınanyaya 
mıştır. Bu seneki Çukurova rekoltesi- ihra~ olunan çavdar 145,483 lira kıY.
nin kısmıazamının elden çıkarılmış metınde 2504 tondur. , 
bulunması ve yerli fahrik.alarımızın Yulaf fiatlarında da düşüklük kay
ihtiyaçları için tevali eden talepler bu dolunmuştur. halyaya İhracat, 3on ild 
tesiri izale edecek gibi aörülmoktedir. aydır yapılmamaktadı.ı. P.iyasa çoW 
Çukurova pamuk rekolteainden tim • durgundur. 

diye kadar yalnız Adana borsasında Portakal ıihracatı sona ermiş bulun 
muamele gören pamuk mikdarı 69,100 maktadır. Eldeki on altı bin kasalıli 
balyeyi rnütecavizdir. son parti, Jamanka firmasının burada· 

Kılıring vaziyeti buğday fiatları ü- ki mümessili Herr Degn tarafındar, 
zerinde de müesser olmuştur. Evvelki paketi (210) kuruşa alınarak Alman• 
hafta 6,50 kuruşa kadar muamele gö- yaya gönderilmiştir. Bu parti ile bera• 
ren sert buğdaylar 5,75 kuruşa düş • ber Dörtyoldan Almanyaya ihraç edf• 
müştür. Muameleler yalnız dahili ihti- len portakalın mikdan 94-,000 paketi 
yaçlar için yapılmakta ve ecnebiye sa- bulmuştur. 

tış işitilmemektedir. Kılıringten yapağı da müteessir olmu~ 
Buğday ihracatı için Filistin iyi bir aa da fzmirli bir firmanın mübayeaC 

pazarsa da iyi kalitedeki buğdayın da- için buraya gelmesi endişeleri hertaraf 
hildeki satış fiatı daha yüksek olduiun- etmiştir. Mevcut muamele ehemmi • 
dan bundan istifade edilememektedir. yetli değildir. Geçen hafta zarfında 
Mahaza, Filistin hükumeti buğday ihracat olmamıştır. 
ithalatı üzerine mevzu gümrük resmıni 

En ehemmiyetli alıcısı bulunan Al· kaldırmış olduğundan buğdaylarımız 
hakkında daha yüksek fiatla talepler manyaya satışların durması üzerino 

keçi ve koyun derilerinde de düşük elde edileceği umuluyur. 
lükler görülmü~tür. Halen, tuzlu kuru Alman kılıringinin durmasından 
koyun derisinin kilosu 48-50, kezalik en ziyade müteessir olan maddemiz 

Al tuzlu ve kuru geçi derisinin çiftti 150. 
çavdardır. ~ebebi, Ihracatın yalnız - 160 kuruşa verilmektedir. 
manyaya yapılmasındadır. Fiatlar çok 
düşmüştür. Evvelki hafta 5,125 kuru
rucıa satıfan çavdarlar bugün dört ku--Jstanlul Eorsası kapanış 

fiatları 18 .. 3 - 1937 
PARALAR 

A:ı Sııtı'l 
ı SterUn ( 19.00 619.•1() 
l Dolar 123,00 126.00 

20 Fransız Fr. 111.00 11S,03 
20 Uret 120, 125. 
20 Belçika Fr. BO. 84. 
20 Drahml 19.~ 22.00 
20 İsviçre Fr. 565. S1S. 
20 Leva 2iJ. 2.1. 
ı Fllorın 63. 66, 

20 Çek kuronu 70. 7S. 
1 Avusturya BL 21.00 23.00 
ı Mark: 25. 28. 
ı Zlotl 20. 22. 
1 Pengü 25, 25. 

20 Lev ıs. oo ıs.oo 
20 oınar 48. 52. 

Ruble 
ı İsveç kuruııu 30. n. 
ı Türk nitını 1037 1038. 
ı Banknot Os. B. 246, 248. 

ÇEKLE R 

Londra 
Nev-York 
Paris 
MllCıno 
Bruksel 
Atina 
Cenevre 
Sofya 
Amsterdam 
Prag 
Viyana 
Mndrld 
Berlln 
Varşova 

Budapeşte 

Bii k re~ 
Belgrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

Açılış Kıtpıtrıış 
616,00 617.00 

o. 7~305 1), 7930 
17.29.!S 17.26 
15,0682 15,042S 
4.7V31J 4.71130 

t:ı8 .88 88. 7.3l8 
3,4835 3,4~ 

64.61 64.5056 
1.4S 1.4484 

22.2751) 

4.23 
11.477S 
1.!020 
-4.1834 
4.3830 

10ö.2792 
34.74 
2.i830 

24.57 
3.1484 

E SHAM 

22,71 
4.:.m6 
11 .4~ 
U688 
4.1766 
.f.3.6J 

108.1037 
34.77136 
ı:/186 

24.61 
3.1434 

Canlı hayvanların son partisi aevke
dilmektedir. Filistinden bildirildiğine 
göre kuzu eti mevsımı başlamıştır. 
Hayvan borsasında, koyun 900-1150 
Keçi 480 ve öveç dörtyüz kuruşadır. 

1 Geçen hafta zarfında Mersin lima· 
nından Filistine 5,878 lira değerinde 
1,172 baş keçi ihraç edilmiştir. 

Mahsullerimize rağbet artıyor 
l Istanbul Ticaret Odası hariçten şa .. 
yanı dikkat talepler karşısında kal
maktadır. Belçika güyanı memleketi-
mizden tahin hetvası, lokum, bal, la· 
kerda ithal etmek istemiştir. İspanya 
güyanı da bir müracaatta bulunarak 
ynğlarımızın ndasetinin meşhur oldu· 
ğunu ileri sürerek yağ nümuneleri is· 
temiştir. Bundan başka da uzak yer
lerden yeni müracaatlar yapılacağı tah 
min olunmaktadır. Oda, istenenleri 
temin ederek yollayacaktır. 

İSTM'BUL 

Ticaret ve Zahire Borsas1 
18/3/937 

---==-=-== ~====--~-· 

Aşa~ı Yukarı 

K. P. K. P. 
Buğday yumuşak 6 16 6 23 
Buğday sert. 6 12,5 000 
Buğday kwlca 6 12,S 000 
Arpa 4 13 4 24 
Çavdar 420 4 35 
Mısır san 4 3J 000 
Afyon ince 540 ı)() 00 OJ 
Yapa~ı Anadol 58 00 
Peynlr kapr so 00 
Zerdeva der:ls1 5000 00 
Sansar derisi 3000 350;1 
Tilki derisi 450 1250 

GELEN 
415 Ton 
60 • 
7S • tij li ıtıer çağırıldı. Şişli nahiye müdii man Hüseyinin, caddenin o sıradak; ka Suud ve Atıf, müzakereye çekildiler. 

~~ .. Uhlsi, komiser Nazm:1 Cemil, Ra- labalığına göre fevkalade hassasiyet Yarım saat sonra da, bir sene hapis, Anadolu ftll. ~ 80 
h- . -.rı ı· k I d ki peşin 00.00 00.00 :'ı.lı-. ' Po ıs Niyazi, Zeki, Ahmet, Os- ve hevecanla vazifesini gözetmcs: icap ~iO lira para cezası arar aştır ı arını 

2
., 

05 
.,., 

10 

25 • 
Un 66 • 
Tirtık 4 

~ '' t ..... __ w A. Şm. ~ 60 vadeli J. "-' · ı]~l ·znizlık kontrol memuru İsmaiJ, ederken, bunu ihmal ettiğini, kaza kur ve tevkif kararı verdiklerini bildirdi- Bomontl _ Nettar u,ou o. JO 

~ ~; eki, Rüştü, yedek sübay okulun hanının amuden sol kaldırıma geçmek ler. Kararda, cezayı hafifletici bir se- Aslan çimento 14 45 14 45 

131 ~be 2 inci tabur 5 inci bölükte istemesinin kazaya başlı başına sebep hep görüldüğüne dair kayıt yoktu. Merkez bankası 00.00 00 lıO GİDF..N..,......======~==""' 
13~~~rnaralı Cemal oğlu Altay, 171 ı sayılamıyacağını, bunun o sıradakı va Bir sene hapis, otuz liraya mahkum tS Tt K RA Z LAR Arpa ll 270 Ton 

3e .. ı Şem'i, ı 440 numaralı Sıtk•, ziyet dotayısile böyle olduğunu ve vat Çavdar 200 • 
·•Urnaralı Kemal, Anterno, Tako- manın böyle bir ihtimali hesaba kat- olan vatman Hüseyin, salondan çıktı- Açılıt Kapaıııı Kuşyemi ·==:: ; 

~ l:lq ması lazımgeleceğini ileri sürerek, ğı zaman, gülerek yürüyor ve bu ka- ~rk bo:cu ~ ~~~11 ~~~~s 00 00 Ji fındık __ 
~ Jtai:hıtıerden bir kısmt, vak'a yeri- cAncak, heyetiniz takdiri olarak ce- dar cezadan memnun bir tavırla, etra- » , n vadeli 18.70 :::~ DIŞ FiATLAR 
~~latd dan sonra gelerek, tahkikat yap zayı hafifletici sebep sayabllir.• dedi. fındakilerle konuşuyordu 1 1-----T-A_H_V-7İ-L--;;A-T____ K. s. 
~ ~ij~·ü ~~r kısmı da kazayı, cadde- Mütaleasını.şöyle bağla.?ı:. k Meşhud suçlar kanununa göre, bir Buıtday : Llverpul 6 35 

··ııı d Yuş sırasında görenlerdi; bır - Suçlu vatmanın, onun~ çı an ve akşam evvel olan bir eeyrüsefer kaza- Açıl&J Kapanıı BultdP.y : Şl.kago : ~~ 
h.ı a cnddedeki evle.rinin pencere- oldukça yüksek irtifada bir insanı gör- I h Anadolu I pe. oo.oo 00.00 Buğday : Vlnlpek s 

45 "4~tı ·· sının bu kadar aür'at e akyerine gel- • • I vadel1 40.00 4J.40 Arpa : Anvers ~~e b gl orenler... Sonra, tramva:ıı: mesi Ye bağırmalar üzerine, der ha! el . ik. . d f larak vak· 
1 

• n pe. oo.oo 
00

.
00 

Mısır : Londra 3 56 
lll'et ~ Unanlar. ve elektrik frenlerini tahrikle tramva- mesı, ıncı e a 0 1 0 uyor. » n va. 40.00 .fJ.40 Keten T. : Londra 7 60 
tııatı çı ı 28 numaralı Rüştü, askere yı durdurması Iazımdı . .fS S inci rnad- Bu kadar aür'atle bitmesi de, ilk defa- Anadolu mil. pefl 42.S5 41..4J Fındık o. : Barobur 79 35 

arabanın biletçisidir. O, etraf dcnin ilk fıkrasına göre, cezayı hafif dırl .. •••••••••••••w ı..:.Fın.::;:dı;::k:...;;;L.;....;:~H;;;;a;;,;,m;;,;;;b.;;;u,;,:r';;a..._...;7~9-•3S __ _. 

« 
Knşar peyııtr 1 • 
Susam ya~ı 7 • 
Zeylin yağı 13 D 



12 Sayfa 

En hoş ve taze meyvalann Oaarelerinden istihsal edilmiş tabii bir mey
va tuzudur. Emsalsiz bir fen karikası olriu~nda tamamen taKlid edile
bUmesi mümknn de~ildir. Hazimsizliai, mide yan"\alarını ekşiliklerini ve 
muannid 1nlnbazları giderir. A~z kokusunu izale eder. Umumi hayatın in 
tizamsızlıklarını en emin surette ıslah ve insana hayat ve canlılık babşeder. 

INGILIZ KANZUK ECZANESI 
1 BEYO~LU - lST ANBUL 

KE,RBELA YAKASI 
Alt, Hasan ve Hnaeyin. Tarıhi, meraklı roman çıktı Fiah 5 kuru1tur 

SON POSTA 

Bu çok güzel cihazın Salonunuzda bulunduğunu bir an düşün_. 

cek olursanız. hem aileniz efradına ve hem de sizi ziyarete ;elen 

dostlarınaza memnun edeceğiniz• derhal lnanantz. 

Bu abize bütün düoyanıQ programlaruu p~~~~~ 
t·akhkla neş.-eder. 

Fiyata ve satın alma -şeralll Okadar tl· 
"erişlidia· Id, bedelini farkına \'armaüa 
öfleyebilh•slniz. 

Ayda 12 liralık küçük bir 
taksitte hakiki R. C. A. radyosu· 
na sahip olabilirsiniz. 

R. C. A. Dünyanın en Büyü~_ 
Radio Teşkilatına sahiptir. -

SAÇ 
BAKIMI 
GUzelliğin 

en birinci tart1d1r. 

PETROL NiZAM 
BÜTÜN KıŞ 
C E BINIZDE , 

Hir kutu ı 

AKRiDOL ; 
Bulundurunuz. Bu sayede 

Soğuk algınlığından 

Grip, Nezle ve Boğaz 
olgıaktan kurtulursunuz. 

AKRIDOL boğaz ve badem
cik iltihaplarını da pek çabuk 
ıreçirir. Her eczanede bulunur 
Ufak kutu ,5, bOyük kutu 70 

Sinir ağrtlar1, asabt öksUrükler, ... .,ı 
zay1fhk, uykusuzluk, baş ve yar1m bat 
ağr1s1, bat dönmesi, baygtnhk, çarptiiiii 
vasinirdan Ileri gelen bütUn rahatsazltll-

kuruttur. 

Or. SUPBI liNSES 
ldrar yollara hastah ki arı 

mUteha•••s• 
Beyo~lu Yıldız slneınüsı karşısı 
Leklergo Apt. muayene 4 den sonra 
Cumarte•l takiriere paras•z 

---~ Tel. 43924 ·---r# 
Son Posta Matbaasa ---------
Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp EMEÇ 

SAHİPLERİ: A. Ekrem UŞAKLIGİL 
S. Ragıp EMEC 

lara glderlr. 
Günde 2 - 3 kahve kapğı. Her eczaneden arayınıJ. 

ŞARK iS PENÇiYARI LABORATUARI 

. , 
Kartaı Kazası MalmUdürlütftnde~' 

eti 
Mevkii No, Ciasi DönUm Jü)'IIJI{. 

Başı BU yUk narh ~ 00 
Çiftli~i Tarla 3 • ~·,tii' 

Yukanda cins ve mevkii yazılı gayri menkulün vergi borcundan dolayı t• ,ııii:t' ' 
• w· • h ll' 15 / 3/ 937 'h' d · 'b 20 "n ınüddetle ettıgınden mezkur ma a ın tarı ın en ıtı aren gu 

yedeye konulmuştur. . • il 1{.•''"1 

ihalesi 3/ 4/ 937 tarihinden 2 gün evv·eı tatipierin ro 7.5 pey akçeler e 

Malmüdürlüğü tahsilat komisyonuna müracaatları ilan olunur. .ı470» 


