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Kadıköyündeki yangının 
esrarı pek çabuk anlaşıldı 

Bombalı Ermeni evi masaldan ibaret, 
lıô.dise komşu geçimsizliği ve zavallı 

bir kadının çıldırmasından çıktı .. . ............................... ____ ........ -
F acİanın bütün tafsilitı Suriyeliler 
Sağ kalan ve hiçbir suçları düşman diŞarda 

görülmigen ev halkı tahliye edildiler değil içinizdedir ! 
Ölen kızın anası "Zavallı Maryam, onu bir Türk f 

zabitine vermek istiyordum " diyor Politika tüccara bir Osmanlı 
meb'usunun maıifetleri 

faciadan Alıneler : 

Jiruhi ve HayglılJiu~ 

ile yaralanan polı1 

memuru, evde bulu

un cvralı: po)i• mer

kezine nakledilir ve 

müddeiumumi hii.diııe 

ı~~ahallinde tahlı:llcat 

yapar~e• 

lsıam aleminde Tüklere karşı 
husumet uyandırmıya çalışan Emir 
Şekip Aslan gibiler, İslam kitlele 
rinin en n.ühim menfaatlerini bir 
pul mükabilinde satmıya daima 

hazırdırlar. 

Yazan : Muhfttln Birgen 

Ankarada büyük 
radyo istasyonları 
Türkiyenin sesi dünyanın 
her tarafından duyulacak 

, Ankara, 4 (Hususi) - Ankara civa 
rındaki Etimesut nahiyesi yanında in· 
:şası mukarrer iki radyo istasyonu için 
yapılan rnünakasa muhammen fiyat -
tan yukarı olduğu için ihale yapılama 

(Devamı 5 inci sayfada) 

Şehinşahın 
Kerinıesinin nikah 
Merasimi dlin yapıldı 

, Tahran, 4 (Hususi muhabirimiz -
den) - Şehin~ah Pehlevinin kerime· 
Jerinin nikah merasimi bugün mutan

Idare itleri telefonu : 20203 Fiatı 6 Kurut 

f Miişahitler dün 
akşam geldiler 
Cenevredeki Komisyon 

Hey'eti Pazartesi 
•• •• gunu dinieyecek 

lskenderun Maliye Müdürü de gelerek Cenevreye gitti, 
Müdür Komisyonun daveti üzerine gittiğini söylüyor 

Mü§ahitler Haydarpaşa Istasyonunda 
Sancakta tetkikat yaparken Hata· Cenevreye hareket eden bitaraf müşa• 

yın ana yasasını hazırlamakta olan hitler, dün akşam Toros ekspresile 
muhtelit komisyonun daveti üzerine (Devamı 5 inci sayfada) 

Yugoslav Başvekili 
harici siyaseti anlattı 

Üzüm kongresi Ankarada 
çarşamba günü toplanıyor 

Silih baş1na! 
"SON POSTA, NIN YEN1 EDEBI ROMANI 

Yazan: BUrhan Cahlt 

H arlıiyenin tarihi çatısı altında başlıyarak s iperlere, cephelere 
kadar devam eden. bir maceranın masum ve heyecanh safha-

larını kuvvetli kaleroL ve derin görüşlerile tahlil eden arkadaşımız 
Bürhan Cahil bu romanile Türk edebiyatma yeni b ir eser kazan-

. tnn bir s"!rette icra edilmiştir. Pa)·itaht 

1 ta şenlikler yapılmaktadır. 
fsir kaç güne kadar başlıyoruz . 



2 · Seyfa 

Suriyeli bir politika 
ı Tüccarının mari/etleri 

- Yazan: Muhittin Birgen -
ir zamanlar Fındıklı Sarayının 

koridorlarında daıma telfişlı te 
laşlı yüriıyen, daima heyecan içinde ko 
nuşan, kah Talat Paşayı, yakalayıp o· 
na bir mektup okuyan ve okurken he· 
yccanlı jestlerle iza!\at veren, kah En
ver Paşayı bir tarafa çekip onunla fis· 
ko yapan bir insan tanırım; orta boy· 
da, orta yapıda, her hareketi sinirle
rinde fazla bir gerilme, fazla bir titre
me ve oynama kabiliyeti gösteren, da· 
ima ve her zaman meşgul görünen bu 
mebus ile konuşanlar, bu adamın göğ· 
sünde bir kalp değil, bir yanardağ bu-

Çocuk mütecessistir, sırf bu te • 
cessüs fikrinin sevki ile her gördü -
ğünü almak ister, her oyuncağın ö • 
nünde durur, her meyvayı yemek 
arzusuna kapılır. 

Anneler, babalar çocuklarına düş· 
kündürler. Onun her arzusunu ye -
rine getirmiye çalışırlar, neyi gö • 
rürse, neyi isterse hemen alıp ver • 
miye çalışırlar. 

Çocuk her istediğini alınca şima -
rır, büyüdüğü zaman her isteğini ya
pamayınca bedbaht olur. Çocuğa is· 
tediğini, istediği için değil, bir iş 
yaptırarak mü'I~:Mat şeklinde veriniz. 

lunduğuna zahip olurlardı. O kadar he ( - ) 
yecanlı, hararetli bir ınsan, bır Osmaıı 
lı vatanperveri, bir islam milcahidi idı! l. 

Onun bu vatanperverlik u:sturas.ı ıle '·--------·------------------~-----·-----------~~ 
kaç deta yüzümün kazınmı~ olduğunu Midesinden •--·---------- Gelinler 12 ve 14, 
hatırladığım bu zatın uzun, parlak VP. UE~cu o·n FlKRA 
Araptan ziyade Türk olan b•ı adı var. Tuzluk ve dolma n li 1 ' ı Damatlar 
dı: Emir Şekip Arslan! Sad2 ismi ıle Uafem ÇlkBn genç 75 Ve 77 gBŞlnd8 
değil, çehresinın rengı ile de Türk ren .Hı Dütmana arkasani 
gini andıran ve gözlüklerinn arkasm- çevirmeyen 
da Araptan ziyade Türk gözıerı taşıyan 
'bu yanardağ yürekli aslan, gayet halis 
bır Türk dostu, gayet coşkun bir Os· 
manlı ve ayni derecede hey(canl: bir 
panislamisi idi. Kendisi gıbi mebus c
lan kardeşi Necip Arslan, 31 Mart vu
kuatı arasında, asi askerler taraf·ndan 
Hüseyin Cahit z:amıediiıerek öldürülr 
müş olduğu için, Emir Şekibın ayrıca, 
Türklük, Osmanlılık ve islfı.mlık uğu· 
runda bir şehit vermiş olmak gibi bü· 
yük bir şöhreti de vardı. O, arada b.r Tirye•tcde geçen sonbaharda Ma
Talat Paşaya okuduğu mektup!ardarı, .rio Fusco isminde bir ıenç midesin· 
Enver Paşa ile yaptığı fiskos:aroan o!- d liyat edilmi-t ve yutmuot oldu-

• k d b .. h d . ·r d en ame T T dugu a ar, u şo retten e ıstı a e w k ik' ça de · m 
ederdi. Kah ondan bir caize koparır, gu se sen . ~ par . mır, para, ca 

k"h "t kın' in teşkilatı mahsusasın ka· parçaları gıbı muhtelıf feyler çıkanl-
a 

0 
e 8 k d' · b' d h b 'b' 1 rışır ve birşeyler alır, kah Cemal Paşa- mış, en ısıne .'r a. a . u gı ı şey er 

ya çatar, onunla bir iş çıkarırdı. Ken- yutmaması tenbıh edılmış. 
disi islamcı olmakla beraber tüıkçülü- Fakat huylu huyundan vazgeçer 
ğc de aleyhtar değildi: Herkesın miza mii Mario Fusco geçen hafta hastane
cına göre şerbet verir ve her bardak ye gene düşmüş, bütün nasihatlere 
şerbet için, yerine ve adanuna gorf, rağmen gene söz dinleyemediğini ya-
münasip bir mükiıfat alırdı! na yakıla anlattıktan sonra tekrar a-

* meliyat masasına yatın1mış ve mide-
Güzel söz söyleyen ve gü~e~ yazı ya• sinden beş dolma kalem, iki tuzluk, 

zan bu şerbetçi, hakıkatte ınahır bir 
politika tüccarıdır. Osmanlı parlamen· üç kol saati, be.ş madeni lira çıkmıştır. 
tosu yılolalıdan beri kah 0 tarafa, kah · • Hasta iyi olduktan sonra emrazı ak 
bu tarafa baş vurduktan sonra Cencv- liye hastanesine sevkedilecektir. 

reyi karargah yapmıştı. Politika tüı:- Dünyanın en küçük kilisesi 
cariarı için her zaman herkes~ göre sa
tılacak mal bulmak mümkündür. Şım· 
di de Emir Şekip Arslan, Surıyede nıüs 
temlekecılere Türk düşmanl:ğı malını 
satınakla meşguldür. Şamdcı neşrolu • 
nan bir gazetede yeni bir makalesini o. 
kurken şu yukarda küçük bir portrcsi· 
ni yaptığım Şekip Arslan gözlerimin 
önünden geçti. Bu makalede Türk..E'r 
ve Sancak davası aleyhinde b' rçol: şey 
ler yazdıktan sonra şunları söylüyor: 

Dünyanın en küçük kilisesinin in~ 
şaatı Cueruesey'de ikmal edilmiştir .. 
Bu kilise ancak altı kişi istiap etmek
tedir. Bu kilise o adada sakin bir papaz 
tarafından tam kırk senede inşa edil
miştir. Papaz bu kırk senenin 35 ini 
içerisini s.üslemek ile geçirmiş, dünya· 
nın en güzel mozayiklerini toplamış
tır Bir Aır.erikalı bu taheser minyatür 
kiliseye orijinallik olsun diye 500,000 
dolı:T verdiği halde papaz kilisesini sat-

•Rivayet edUdiğine göre, Tevnk 
Rüştü Aras, Türklerin Araplar tm·afm 
dan idare edilmeğe hiç alı~ık olmadık- ~?.~!~.~~~: .................................. -......... . 
!arını, halbuki bunun aksinin doğru oJ pek iyi bilmeleri lazım olmakla bera
duğunu söylemiş. Eğer bunu söyled:y l ber ben gene onların dikkat:ierini eel
se yahındır. Türkler, asırlaıca Arc:pla- betmek istiyorum: Bütün söyledikleri 
rın hfıkimiyeti altında yaşadılar. Rüş- yalan ve maksadı da Türkiye ile Suri· 
tü Aras, ayni zamanda, şunu da söy- ye arasında dostluk teessüs etmesine 

Eski paşalardan biri yaver1erin -
den birine hiddctlenmişti. Onu bir 
gün yolda görünce g(irmeıuezliğc 
geldi ''C arkasını çevirdi. Yuver, pa
şanın yanına sokuldu: 

- Paşa, beni her halde görme • 
dil er. 

Dedi, paşa yeniden hiddetlendi: 

- Gördüm, fakat gördüğüm için 
arkarnı çevirdim. 

- Sizinle birbirimize diişnıaıı 
nuyız? 

- Evet düşmanız. 

1 
- İşte buna ta§tıın. Harpte bile 

aiz dü~anınıza arkanw çevir -
mezdiniz. . ----· 98 paşında 
Demirel ustası 

lemış: cArapların müslüman din:erinin mani olmaktır. . . 
tozunu biz çoktan beri ayak:arımızdan Suriyelilerı Şekip Arslandan ve onun . I~gıl!erede Metfıld k~sabası~d~ 
silkip attık. Eğer böyle birşey söyle- gibi olanlardan ıhtiraz ediniz ve bun-1 r rel ısmınde 98 yaşında bi~ dezı:ıırcı 
diyse ondan hesap lstemeği b:z Türk lan kendmize dost değil, düşman bill- uı tası vardır. Gücü kuvveti yerınde 
milletine havale edeeriz. Fakal, her za· niz Muhittin Birgen ol m bu adam hala örsünün başında 
man yaptığı gibi, o, bunu da inkar edc-
~ktirl• r 

Amerikan gazeteleri on ve on iki 
yaşında iki çocuğun evlenmeleri mü
nasebetile bir çok yazılar yazmakta
dırlar. Yapılan dedikodular ve anlatı
lan fıkralar meyanında nazarı dikkati 
eelbeden en şayanı dikkat hadise fU· 
dur: 

Oklohama eyaletinin Serninola teh 
rinde 75 ve 77 yaflarında bulunan iki 
sabi sübyan düşmanı birbirlerinin 12 
ve 14 yaşlarındaki kızlarını almağa 
karar vermişler, evlenmek üzere han
gi papaza müracaat etmişlerse, redde
dümişler, nihayet bir zenci papaza be
şer dolar mukahilinde nikahlarını kıy
dırmışlardır. 

400 Kilometrelik /ilm 
Almanlar 1936 olimpiyadları için 

kaç metrelik film çektiler dersiniz~ ... 
Mümkün değil tahmin edemezsiniz .. 
Tani 400 kilometrelik. Eğer bu filmi 
tamam iÖrmek isterseniz, üçer saatlik 
yüz otuz seans sinema seyretmeniz la
zımdır. Bu filmleri hükumet namına 
resmen çeken Le~i Riefen Sthol iki 
aydanberi ve günde sekiz ila on saat 
seyretmek euretile çektiği filmleri kon
trol etmektedir. 

-························································--çalışmaktadır. 
Ailesi :mo senedenberi demircilik

le geçinmektedir. Kendisi 200 senelik 
olan örsünün hMında ve ailesinin en 
son demireisi olarak 40 kilo sikletin
deki b~lyözünü savurup durmaktadır. 
Kendisi gazetecilere: ((Zorlu jşlerde 
ve rahat fikirle çalı~mak aıhhat ve sa
adetin başlıca yoludur. Yüz yaşıma 
geldiğim zaman gene görüşürüz.>> de
miştir. 

Bu adi politika tüccarının ş:md: nn
sıl bir kundakçıhk yapmaya başlamı~ 
olduğunu gösteren yukandak. satırla • 
rm gayesi, Araplarda ve müslümanlar
da Türklere ve bizim harici iş~erimiz· 

İSTER İN A N İSTER İNAN MA! 

de mümcssilimiz olan Dr. Arasa karşı 1 
husumet uyandırmaktır. Başvekilimi • 
zin Suriyetilere karşı tatlı sözlerine, • 
Hariciye Vekiliinizin Suriye dostluğu
na vermekte olduğu ebemmiyete ve ni ' 
hayet bütün Türk matbuatının bu da-l 

Resimde görünen şey Kırkçeşme su

' '·ına açılmış bir bacadır, Ticaret 

mektebine yakın bir yerde eokağın 

kenarındadır. Kapağı kırılalı epey 
vada Suriyeliler ve Araplar hakkında zaman olmuştur. Bir türlü yapıla· 
gösterdikleri dostluk hislerine karşı maz. Sokağın kiri, tozu toprağı bu-
nankörcesine ve haincesine mukabele· 
de bulunan bu eski Osmanlı mebus radan halkın içtiii auyun içerisine 

1 

hakikatte Arap veya islam kitlelerinin dolar. 

* 
ISTER INAN ISTER 

en mühim menfaatlerini rastgelen mü~ 
teriye bir pul mukabilinde satmaya ha 
zır bir politika tüccandır. Bugünün si
yaset perdesinde ona böyle bir kun· 
dakçı rolü oynatan elin hangi cl oldu-

ğunu aklı başında olan Suriyelilerin l""'--------------------------------------------...J 
INANMAl 

Yol 

lam t Hul0e1 
Bir dostum söyledi: 
Dilimizde yol kelimesi kadar faz~a 

kullanılan kelimeye rastlamadım. Bır 
çok tabirlerde yol kelimesine rastlarız. 
Şimdi sana bir kaç misal söyliyebıli • 
rim. Birini kandıramadılar mı? 

- Hala yola getiremedirol 
Derler. 
Baştan çıkan insanlnr için: 
- Yolunu sapıtmış. 
Tabirini ku1lanırlar. Uslanmıyanla 

nn adları: 
-Yola gelmez olur. 
- Bir fırsat bulup söyliyeyim 
Yerine, 
- Bir yolunu bulup söyliycyim. 
Kullanılır. Daha bunun gibi içerisi• 

ne yol kelimesi girmiş yüzlerce tabir 
bilirim. 

* - Sebebini biliyorum, dedim, bU 
memlekette çok eski zamanlardanberi 
en çok ncsizlikten sıkıntı çekilıni~tirl 

- Yolsuzluktanı 
- Memleketin bir ucundan öbür u-

cuna gitmek kolay mıydı? 
- Güçtü, hem ço'k güç. 
-Sebep? 
-Tabii yolsuzluk. 
- Yolsuzluk bu memlekette yaşı • 

yan herkesin kafasına saplanmıştı. U" 
zaktaki akrabalarını hatırlıyanlar yol• 
suzluktan yanlarına varamıyacaklarını 
düşünürlerdi. Bir yerden bir yere git" 
rnek i eseler yolsuzluktan gidemiye• 
cekleri gözlerinin önüne geli.rdi. Bit 
ticaret işi yapmayı tasarlasajar yol • 
suzluk yüzündım yapamıyacaklarına 
üzülürlerdi. 

Takvimlerder( mev.simleri, yağmur" 
ları, fırtınaları hesaplarlardı. ÇünkÜ 
fırtına demek bozuk yolu büsbütün or: 
tadan kaldırmak demekti. Kış demele 
yolsuzluktan olduğu yerde hapsedil " 
rnek demekti. Yağmur demek, çamu• 
run en geçilmezi demekti. 

Bu yiızden bu memlekette herkesin. 
c:klı fikri yolda idi. 

Ve her ne vakit bir söz söylemek 
için ağızlarını açsalaı, ağızlarmdan ye" 
rinde olsun olmasın yol kelimesi çıkı" 
veriyordu. 

* Meşhur hikayedir: 
Adamın biri bir eve gitmiş, evin ba• 

yı kanburmuş. Kanbura bnktıkça kan· 
buru düşünmüş. Bir aralık su İstiyecek 
olmuş .. Kapıdan giren hizmetçiye: 

-Bir su ver! 
D1yeceği yerde: 
-Bir kanbur ver! 
Demiş. 

İsınet Hulusi .............. ,. ............................................ ..... 
Biltyor musunuz ? 

1 - Büyük harpte Belçika toprak • 
larında kaç harp olmuş ve bu harpler .. 
de kimler galip gelmişlerdir? 

ı - Lankastr şehri nerededir. bt1 
şehrin kontluğuna başka ne isim ve
rilir? 

3 - Laskaris ailesi nedir, nerede ya· 
şamışlardır, bu aileden kaç hükümdar 
gelmiştir? 

(Cevapları Yarın) 

* Dünkü Sunllerin Cevnplaıı: 
ı - Yavuz zırhlımız ıs yıl evvel, 

Hamburg tersanelerinde yapılmıştır ... 
ı - Hamidiye kruvazörümüzUil 

süı·l':.ı saatte ıı mildir. 600 ton kÖ " 
mür alır. 

3 - Avrupanın en küçük devleti 0~ 
lan Monako prensliğinin nüfusu 23,95 
dir, arazisi 1,5 kilometredir. ---... --~--· -· -· ___ .............. _ 
Ille 20 defa evlenecekmiŞ 

Macarİstanın büyük çiftlik sahiP" 
lerinden birisi olan Mi~·ot Ventra ]7irı 
c'i karısını almıştır. Şimdiye kadar btJ 
17 karıdan ancak ikisi ölmüş, diğer' 
leri hep boşanmak suretile kendisi~· 
den ayrılmışlardır. Ventra boşandığl 
kaniarına ayda l 0,000 franktan faz1ıt 
nafaka veriyormuş. 

Şimdi 93 yaşında imiş, aldığı ka' 
dın da 42 yaşında bulunuyormuş. 

22 ya~ında iken ((ben ölünceye kıt• 
dar 20 kere evleneceğim diye ileri siir .. 
düğü· iddiayı yerine getirrneğe çalıt' .. 
yormuş.>> 



İngilierede 148 harp 1 

gemisi birden inşa ediliyor 
.Ordu mevcudu da 156,400 den 

168 bine çtkarıldı 
· Londra, 4 (A.A.) - Deyli Telegraf hrasına baliğ olmaktadır. Şu halde 9 36 
fazetesi, deniz bütçesindeki rakamlar senesi bütçesine nazaran, munzam kre 

1 
akkında tefs:ratta bu!lunarak, halen diler de dahil olduğu halde 7,239,000 

d48 harp gemisinin İngiliz tezgahlaı·ın İ~lız lirası mikdarında bir fazla.ık 
5 a ın~a edilmekte olduğunu iJild~ı ıy~r. vardır. . . . • .. . 

2 ~.rhlı, 21 kruvazör. 5 tayyarc gemıc:~, Hındıs~an harıç _?lmak uzere, ~ı.~u 
4 .a~upa 2 sahil muhafaza geın1s .. , mensuplarının yekunu 168,000 k.ş.ye 3 ·opçekeı: ve ı 7 avizo. balığ olmaktadır. 19 36 senesi nd.! 1 5 6 
. :SütÇe ile de rp iş edilen 7 de\·riye de bin 400 kışı id i. .. 

~ııaltı gemisi ll 00 tonluk olacak ve Londra. 4 (Hususi) - ~3va hucurrı 
, Unlarıa birlık te İngilterenin h:zmet~e !arına karşı korunma .teşkıltmı ger..~
'0 denizaltı gemisi bulunacaktır. 1 :etmek üzere. bütün Ingiltcrede 3 )~ 
b Londra, 4 - 1937 senesi H~rb::eı bin kı:;ımın yenıden seferber e<hlm~~ı 
ıtçe'Sı tahmmleri, 63,120,000 In~ li7 kararla~tırılmıştır. . . .. ._.... .... 

lta[yanzn lspanyol Asileri 
lfazzrlzkları Müşl<il mevkide 
~aş i st Meclisinin te br ği 

lngilterede heyeca.n 
.uyandırdı 

Hü!dimet kuvvetlerinin 
To:edoya girdilderi 

~öyien jyor 

L..,ndra 4 (A.A.)- Büyük F 3S;st Londra ı {Husus i) - İspanyol hü 
llı.edis.nin tebliği, büyük bir heyecan kurnet kuvvetleri, başlamış cldukları 
~Ya.ndırmıştır. Evening Ne.,.,·s gazete-! yeni taarruza büyük bir azirole devam 
'~· ha.lyanın Avrupadaki vaziyetin 1 etmektedırler. t trıdı.ki kararsızlığı karşısında icap e· Madrid ~ephesini müdafaa ~den 
, n ıhtiyat tedbirlerini almakta oldu- milisierden J00 kişi, üç kol halınde. 
gunu yazmaktadır. ı şehrin etrafında mevki tutan a~ilerin 
'· . :ı,1orning Post, büyük Faşist me-c- me\'Zilerine kadar iledem işlerdir. 
Lısırtin kararını Ingilterenin teyakkuz Hükümet kuvvetleri T oledo' da 
\·e intibaı üzerine İtalyada hasıl ol- Madrid, -l - Havas ajansı mulıa-
l't\ı.ış bir aksülfımel diye tarif ve tavsif birinden: 
etn1l'ktedir. Bu gazete, yeni emirna- Hükumet kuvvetleri Talavera ile 
l'tıe'er· h"kA · · A d k 1 T 1 d d T h · · ı·· d ,. • ın u umetın emrıne ama e ı - o e o arasın a age ne rını geçm 'l" 

bıg~. ihtiyat kuvvetlerinin 8 milyona lerdir. Bu kuvvetler, bu geçmeye 23 
.alıg olduğunu hesap etmekte ve ltal- saatlik kanlı bir muharebeden sonra 

}.ada Ingilterenin programına müma- muvaffak olmuşlardır. Bu muharebe
:ıl bir program tatbiki mevzuu bah· ye :iO.OOO milis iştirak etmiştir. Mu
dolrnadığını, çünkü halyanın milli mü harebeye topçu ve tayyare kuvvetleri 
afaa.. · 'ba 'k 1 · b Id · · ""k · · 1 "ı na aıt tertı tı ı ma e tm ış u- e ıştıra etmıştır. 

llnduğunu yazmaktadır. Madrid 4 - Claridal gazetesi, hü-

İtalyada tayyare meydanlan kurnet kuvvetlerinin Toledo'ya girmiş 
2() Rorna 4 (A.A.) - Halihazırda oldukları~ı haber vermekte~i~. h " .. 

.Ooo arnele yeni tayyare meydan- Madrıd -l -General l\lıaJa. uku-1 • • . . ('tt iıışa etmek veyahut ötedenberi met kuvvetlerinin T oled? ya ~ırmış 
lalYad 1 d olduklarına dair olan haberı. teyıt ede-

ı ~ a mevcut o an tayyare mey an-
"ttht miyeceğini söylemiştir. 
~lll 1 

asri bir şekle sokmak için meş- Bir Yunan gemisi (mayn) e çarptı 
bulunmaktadır. 1 k b' 

Bugün üçün!ü defa o ara . ır 

ıorg, hiikimliklerine 
t'rfi edenler 

h· Ankara 4 {Hususi) - Sorgu ha
~~~ \' killiğinden sorgu hakimli.f;ine 
tıı.t ı edilenlerin isimlerini bildiriyo· 

ltı: 

mayn çarpma hadisesi olmuştur. Is
panyol sularindan· geçmekte olan bir 
Yunan gaz gemisi mayne çarpmıştır . 

Hasarat hakkında tafsilfıt yoktur. 

Alnıanya ile Anıeriha 
Arasında bir hadise 1\ı· C~\iboluda Mehmet. Mecitözende 

'ttlıı, havzada lhsan, Ermenakta llha- Yaşington 4 (A.A.) - Nevyork 
tn: Mudurluda Faruk, Bünyanda Ha- belediye reisi Laguardia'nın dün söy
tcı.ı, k andrede lrfan, Bandırmada Meh !ediği nutku Alman elçiliği h3.riciye ne
~~:t, Ürduda Memduh. Çumrada Na- zareti nezdinde şiddetle protesto etm;ş
l·d· Şarköyde Mehmet Necati, Sandık- tir. Laguardia, bu nutkunda <cşimdi 
ak· Nüseyin, Marmarisde lhsan. Lfıp- dünya sulhunu tehdit eden ~o~ göm
~ 1 ıde Fey?i. Mudanyada Adil Kan- !ekli mutaassıp lldan bahsetmıştır. 
~,da Avni, Arabkirde Süleym;n, Mi- Buradaki Alman mahafili, 'evyork 
N ·ıçtcı E~in, Anderinde Hüseyin, belediye reisinin nutkunu Alman mii-
L,Iı.saybinde Celal Siverekte Seyfi !etine karşı bir hakaret te1akki etme~-'lek· , , . 
t .ılllhanda Abdurrahman, Kil iste tedırler. 
l&~ıtı Behiştide Şafi, T ireboluda S3.

rıatt · 
~iını · ın, .Ardı handa Tahsin sorgu ha-

ıklerıne terfi etmişlerdir. 
IJ 
8?1thçılıll Bankası 11e 

1Yorta sandığı 
l~ti~nkarn, 4 (Hususi) -Su mahsul
~ anun projesi mütaleaları alınmak 
\·e t •• Vekalctlere gönderilmiştir. Uzun 
j~ Şttrnullü hükümleri ihtiva eden pro 
~~~su rnahsulleri avcılığı ve avetlık 
~~ ı, balıkçılık sUngereilik kısımları-

a:yrılınıştır. 

~ıB~ Projeye göre bir balıkçılık ban
tiij . urulınakta, satış kredi koopera

erı t k ·ı I htt eş ı o unmakta ve balıkçı si-
a sandığı v.ücuda getirilmektedir. 

Polislerin kart vizit~eri 
hakkında bir t~mim 

Ankara l (Hucıusi ) -Emniyet l!
mum Müdürlüğü emniyet teşkilatma 
bir tamim yaparak polis teşkilatı men

suplarının Hsiyasl ikinci komiser ''· 
ccVali polisiı> gibi kart vizitler bas -
tırdıkalrı bütün meslek mensuplarının 
kanunen muayyen olan sınıflarından 
ayrı kart vizit bastırmamaları teb -
liğ edilmiştir. 

--------
Mısır Kralının seyahati 
Saint Moritz 4 (A.A.) - Mısır 

Kralı Faruk ile annesi Kraliçe, bu sa
bah maiyetlerile buraya gelmi~Ierdir. 

Rus, Çekoslovak 
paktı 

Divrikte 5 bin lira S4~ 
dolandıranlar ~ı.:E 

burada aranıyor 
~ıiiiiiiiiıiiiiliiliilııill--·-
• Ahdeniz davası 

nedir? 
Bir Çek gazetesi, bu pakt Dolandırıcı :ar ma den kül
olmasaydı Almanya b:ze çelerini altın diye salmışlar 1• talyanın Habeşistana el atmasıle 

Yazan: Selim Ra gıp 

. . .. ortaya çıkan, o vakte kadar an-
taarruz etmiş olacaktı, diyor .. Di~·=~~ zabı~ası Istanbul Emnıyet mu cak diplomasi mahafili arasında muh.ı· 

durlugune muracat ederek 3 dolandırı bere ve müzakere mevzuu olan bir A<.
cının aranmasını \'e bulunduğu tak~ır deniz meselesi vardır ki henüz ne s'· 
de Divriğe gönderılınesini .rica etcı:·.ı~-ı kil alacağı tahmin edilemez. Mahı~ 'i 
tır ... Divrikten veril~n. malu~:a~a ?o:-~ şudur: 

Prag 4 (A.A.) -Çek «Naroni Os
vobozeni)) gazetesi, Sovyetler Birliği 
ile Çekoslovakya arasındaki karşılıklı 
yardım paktının umumi barışın mu
hafazası için olan ehemmiyetini kcıy~ 
dederek Çekoslovakya dış siyasasının 
ana hattını değiştirmek ve bu paktı 
iptal etmek isteyenleri tenkit ediyor ve 
diyor ki: 

<<Çekoslovak milletinin büyük ekse
riyeti muhakkak bu paktın lehindedir. 
Çekoslovakya Sovyetler Birliğile kar
şılıklı yardım paktını akdetmiş olma
saydı Almanya çoktan bu memlekete 
taarruz etmiş olacaktı. Fransa ve Çe
koslovakyaııın Sovyetler Birliğile olan 
paktlarına Ingilterenin iltihakı umu
mi barış için en iyi zaman olacaktır. 

Alman cemiyetinde arafhrma 
Reichenberg - Çekoslovakya 4 (A. 

A.) -Polis dün Bund der Deutschen 
ismindeki Alman cemiyetınİn merke· 
zi ile bu cemiyet başkanının evinde 
araştırmalar yapmıştır 

İtalyanın nüfus 
• • 

sıyasetı 

Büyük faşist meclisinin 
verdiği yeni kararlar 

Roma. 4 - Buyük Faşıst meclic:;i, 
dün akşam Duçenin rıya.::etinde faşiz 
min on be§inci senesinın iiçüncü içti
maını akdetmiş ve memleketin nüfu · 
su ile a!ıikadar me ... e!e!e::-ı muzakere ey 
lemi.ştır. ,. 

Büyük konsey , kanun!aria tesbi: e
dilecek olan kararl:ırı a!dıktan sönra 
şurnsuıı bütün f şıstlere hatırlatır kl, 
nüfus meselesi İtalya ıçın bır hayat me 
selesidiı·, zira, nüfus olmazsa ne genç 
lik, ne askeri kuv\·et, ne ekonomik ge 
nişleme ve ne d \'atanın tsl:klall var
dır. 

Büyük Faşızm konseyı. yarın bei 
martta yeniden toplanacaktır. 

Tayyare motörü 
Fabrikası 
kıırulacak 

bu uç dolandmcı Dıvrıkte Al~ ısmınd.l Bu denizin hak:mi kim oıacak? 
bir tüccarı beş b:n !ıra doland~rmı~lar İtalya) a göre kendisi. Çünklı bu d ' · 
dır. ı !et arazısinin dortte üçi.ınün Akdcı ,_ 

Hüviyetleri mali'ım olmİyan yalnı7. le ~·ıkandığını ve hayatının bu den · e 
§~hısları ~arif ~~ilen b~ dola~~~·ıcıl~r 1 kaim olduğunu ve dünya ile temas nı 
tuccar Alıye ku.çe halınde b • kc.ç p .. r bu denizın temin eylediği idd.asınd -
ça altın göstermişler ve: . dır. · 

. - Bı~ ci:·~ı·daki :·ilay~:l~.rde~ bırı-, ingiltereve nazaran denizler serbe,t
sınd: ~ır k~ !ıs~ tamır edı) 0 ~uk. _ora- tır. Bu prensıbe istinaden herkes gıbı 
da kullıyetlı mıkdarda al~ın b!llduk. sat kcndis:nin de Akdenizden s~>rbec;tçe .s-
mak istiyoruz demişlerdır. .. tifade oetıncsı lazımdır. Kaldt ki İng 1-

Tu .. cca · Al' kendı'sı'ne ver!ien kulçe- · w • • ı ı · . tere ile Imparatorlugunun cuzulen ar 
lerı ötekine berikine göste~mış, ha~ı- sınd irtıbatı temin eden en kısa y~l 
ki altın oldu~unu an"iayı~ca ~azarlıg~ bu a denizdir. Esasen bu yolun 
g.ırı~mt§ ve bırkaç to:ba ıçerı::>ınde ~e bütün mahreçleı·i kendi elindcd:r. O· 
tırılen altınları beş bın lıraya satır. .,.]. nun iç.n Hili hakimiyetını kapılarını 
mıştır. .. k elde ederek temin eviediği bu demze, 

F k t ·t · · d h t gun c..- • . a a eı esı gun, a a er esı elbt>tte ki herhanr.:i b.r muh:ılefetı t~c-
~abada altın satın aldığı adamlara rast viz etmemektedir.' 
lavama~ınca kalbırıe şüphe ~ırrrı~, ~a~ Fransanın vaziyeti de ~udur: "fran~cı, 
tın aıdıgı al tmları tekrar mutcha::>s.ı::> b~r zamanlar den.z ku\ \'etı ıtıbarılP 
.ara göstermi~. bunların ilk gösterılen Akdenizde c~ kudret:i devıe' olmak 
let g.b. altın w olmayıp alelade macier.i idd.a5 nda bulunuyor, İtalya ise bu . .ı 
ci-, mler oldugunu anlayınc? başına ge muha:efet ed:yordu. Çi.ınkti, Fransanın 
'enleri anlatmış, hemen Jandarmaya Atlas Okyanusu ve Şımal ve M ... lŞ 
ko muştur. dı:ınız!erile olan tcmac;ı noktasınaan de

Gerek Div ilde, gerek civar kasabn; n!z kun•etlerinin mecmuu 1le İtalyan 
larda yapılan bütün araştırmaiara. rag deniz kuvvet!eri arasındıı muayyen bir 
men bu adamlar bulunamayınca Istan nıc;bet n m\·cudiYetini zaruı~ adcıcc!.ı
bu!a kaçını~ olmaları ihtimalı düşünili yordu. \yakta ki Ingiltere ile İtalya aı -
müş ve İstanbul zabıtasına miiracnat c smda malüm rekabet başgösterdı; Fr.:ın 
d:!miştir. sa. bu rekabettil neticesini beklemek 

}"ugosla 11 B~tşvehili için şöyle b ir kenara çekıld. ve sey:r· 
ci halıne geldi. 

Harici siyaseti anlattı Bu denizle kıyıları yıkanan devletle-

Belgrat, 4 (Hususi) _ Yugosla\•ya rin de bu da\·a karşısında elbette ki söy 
livecekierı pek çok şeyler vardır. İşte Hariciyc bütçesınin müzakeres. mün::ı 

sebctile Baş,·ekil Dr. Stoyadıncdç mü bütün bu söylenen1 ~rin yekunu. A1
.:

him beyanatta bulunmuştur. Başveki~ deniz meselesinin umum.i heyetini vı.i· 
Yugoslavyanın barışçı siyasct:nı teb~ cude getiriyor. Bakalım bu girıft dava 
rüz ettirdikten sonra Milletler Cemiye için insan oğlu nasıl bir hal şeklı bıı

lacak? - Selim Ragıp ti hakkında şunları söylemiştir: ---· •• ~ •. M ••••••••••• ~ ·~ • • • ·-

c Milletler Cemiyeti, otori.tesin. gös- şekkül olduğunu. bu Antantm muaz -
termemiş olmakla beraber, Yugoslav - zam ku\'\·etinin her gün biraz daha te 
ya bu müesscseye bağlıdır. Çünkü he barüz ettiğini söylemış, Bulgar - Yu -
nüz bundan daha iyisi bulunamamış- goslav dostluk paktmın Balkan Antan 
tır.» tının prensip ve hedeflerine uygun oi 

Ba§vekil, Yugoslavyanın İngiliz - İ- duğunu, Yugosla\·yanın kat'ıyyen Habı; 
talyan Akdeniz anla~masmın mesut bir burgların tekrar tahta geçmeleri,ne mu 
hadise olarak kabul ettiğini söyledik - arız kaldığını ilave etmiştir. 
ten son ra İtalya hakkmda demiştir ki: Baş\·ekil Yugoslavya ile Fransa ara-

«İtalya ile Yugoslavya arasındaki es sındaki samimi dostluktan bahsettik -
ki anlaşmamazlıklar yavaş yavaş silin ten sonra; «İngiltere münasebatımız ga 
mekte ve bunların yerine iyi kom~u- yel samimidir. Almanya ile gerginlik 

Ankaradan ibildirıldiğıne göre Tür- luk münasebetleri kaim olmaktadır.» me\·cut değildir. Ticari münar;ebat iyi 
kiyede tayyare motörü sanayii kurul- Doktor Stoyadinoviç küçük Antant dir.» demiştir. 
ması kararlaştırılmıştır. Karabük de - ile Balkan Antantının birer sulh amih Doktor Stoyadinoviç nutkunu: cOr
mir ve çelik fabrikasının inşasını mü- o~duğunu kaydettikten sonra Balkan - dumuza, millete dost ve müttefikleri -
teakip tc1yyare motörü ımalatı da mil- larda vaziyetin sa!ah kesbetU.g!ni, Bal mize dayanıyoruz.• diye sözlerini. bilir 
li sat.tayiimiz arasına girmiş olacaktır. kan Antantının müessir ve can!ı bir te· miş \'e alkışlanmıştır. 

İlk ~a~k Kınkkaledeb~ fabrika inşa~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
edilecektir. 1 fSabahtan Sabahij 

Musolini Lozan Universilesi 1 Ayıp! F ahri Müderrisi 
Bern , 4 (A.A.) - Lausanne üni

versitesi. B. Musaliniye eski bir tale
besi sıfatile içtimai ilimler fahri mü
derrisi ünvanını te .. ·cıh etmiştir . Bu 
tevcihc ait diploına. Duçeye haziran a
yında tevdi edılecektir. 

Alman Sefri dün 
İktı .. at Vekili ile 
Uzun müddet görüştü 

Ankara, 4 ( A .\.) - Aı.1rıan St>fıri 
Fon KeHer ber;ıbeı·ınde sefaret mi.ı.ste 
şarı bulunduğu halde ıktısat vekıı. Ce 
lal Bayarı zıyaret etımş ve aralarında 
ki göruşme uzun müddet devam etmiş 
tir. 

Adiiye merkez teşkilatında 
değişiklikler yapılıyor 
Ankara, 4 (Hususi) - Adiiye Ve

kaleti, merkez teşkilatında değişikl ik
ler yapınağa karar vermış ve bu husus 
için Adiiye teşkilat kanun layhasm 
da bazı tadHier yapılmasma dair bir 
kanun projesi haztrlanmıştır. 

Ceza kanunumuzun müstehçen söz ve yazı hakkında çok yerinde bir 
maddesi \'ardır. 

cHalkın edep ve haya duyguları nı rcncide edecek söz ve yazı müsteh· 
çen telfıkkı edılir.» 

İlk bakışta hudutları pek sarih görünen bu maddenin tatbik sahasın
da hakimleri, mütehassı-; heyetleri de tereddüde düşürdüğüne sık sık 
tcsadlif ediyoruz. Çünkü bu çerçeveye girmesi icap eden söz ve yazı za
mana. mckfına, muhite ve seviyeye göre o kadar muhtelif telakk: şekil
lerı alıyor ki iş nihayet vicdan1 bir karara takılıp kalıyor. Bunöan başka 
işe çok defa edebiyat, bediiyat gibi ahlaki telakkilere tam b:ı· elastiki
yet veren san'at iddiaları da karışınca iş mihverinden çıkıyor. 

Bır sözün \·eyahut ya7.ının rnüs lehçen olup olmadığını nasıl tayin ed e· 
ceğiz. Sokaklarda din, iman, nam u s gibi mukaddes duygu la ra, ana, av 
rat, kardeş gibi şeref ve haysiyet timsaHerine iğrenç kelimelerle dil uza~ 
tan küçük. büyük saygısızların kü fürlcri işitenlerin ar Ye haya duygula
rını rencıdc değil kökünden kırıp geçiriyor. Fakat itiyat haline gelen bu 
sö\·üp saymalar müstehçen sayılmıyor. Sonra kitlenın muhtelıf seviyele· 
ri arasında da telakkı farkları ar ve h aya du) guları üzerindekı hiıkmü
müz de bizi şaşırtıyor. İçtımai ter biyesi incelm.ş bir mu h itin insanltırı 
ıçin müstehçen telakki edilecek bir söz veya yazı bu terbiye ve sevıyeye 
yükselmemiş ham bir muh·tın inı;anları için pek tabii \'e hatta dostane 
bir yazma ''e konuşma mevzuudu r. 

Maddenin tatbik sayı:;:nda insanı tereddüde dü~i.iren sebepler çoktur. 
Gazete neşriyatı gibi hudutlan genişleyen me\'Zu:arda ·bile ka ri zümre· 
sinin se\·iyesini gözönünde bulundurmakla vazıı kanunun maksadına 

yaklaşılınış olur. Ayıpla çiı·kini güzelden nyırt etmek heı· münevver içın 
kolaydır. 'f. kat halk seviyelerinin ayıp \'e çirkin i.ızerindeki telakki fark-
larını kim inkar edebilir? Biirhan Cahit 

• 
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1 cak 

Hava 
Ayın 

Bayram~ 
14 ünde 

Türk kuşu filosu ayın 

I ı I - 1 13 ünde Ankaradan ta yan ar bu gemiyi aln1ak için 18 bin ngiliz lirası l 
fiat teklif ettiler stanbula gelecek 

~--- İzmire gıtmiş olan Buıbaşı Zekinin 
Almanyadaki Krup tezgah'arına ıs - caatta bulunarak bu gemilere şımdı - kumandasındaki Türkkuşu filosunun 

marlanan gernilerden i~ki on .k aj son den talıp olmu~~ardır. ita:iyan firma- İzmirden Ankaraya g·d€~ği, billihara 
ra gelecek ve bu gemiler g~.me e b ş larından bıri Gütcemali bu~ünku hali Ankaradan hareket ederek Esk:şehır iı 
ladıkça halen sefcrde ça ırı anlaı ile 18 bin İngıliz lirası ver"rek almak zerındcn İ tanbula gelecf'ği anla.şılmış
peyderpey kadro har:ci bırn ·ı ac '·tır. arzusunda 9:duğunu bildirm:ştıı. tır. Yapıl· n proğrama göre Tür~kuşu 
Kadro har,ci kalacak gemi'er satılnc<ı!~ Diğer taraftan ye-niden 12 şılep ıs - filosu l3 Mart cumartesi ~üni.i Istan-
tır. marlanacaktır. Bu ış için tetkikata başi b~lda b.u·~ınacak \e 14 Mart pazaı gü 

Bu gıbi gemilerin alıcıları baş.nda lanmışt;.r TetkU<at esnasında ıhli) açlar nu YeşJkoydc ha\·a bn) ra mı yapıla -
İ ta yanlar vardır. İtalyada ~en ·ş m. K- g( zc,r.unde tutulmakta, yeni şilep!<.-ı ın cak tır. . 
yasta sanayıleşme siya5et" \arsa da de· hangi eb'adda yapılabilmeleri lazım ge Merzıfonda hava nıeydrını 
mir sanyiinde kullanılan iptidai mn ad Ieceği hesaplanmakadır. Yakında tek- Türk Hava Kurumu Merı.fonda da 
hariçten tedarik edilmektedir. nik tetkıkler bitiniecek ve bu iş. üzeri bir hava me~danı te ·r etmeğe kırar 

İlk yenı gemi gelınce kadro har.ci k:ı ne almak ısteyen firmalarla müzakere- karar vermı~tır. Mr.>yddnın yanında b:r 
lacakların başında Gülcemal vapuru lere geçilecektir. Almanyadakı Krup hangar ve bır :J ,h1ne binası yaptı
vardır. Bunu bilen ecnebi f1rmaiarm- tezgahları taliplerin başında gelmektc rılacaktır. İnşaatın esasları ve krok le 
dan birkaçı İktısat Vekfıletin_ müra - dır. ri tesbit olunmuş ve münakasaya ko-

-------.--.-. nulmasına karar verilmiştir. 

Mahhemelerrle: 

Tıb günü 
14 Mart Pazar günü Tıp günii ola

rak kabul edilmiştir. O gün sa:ıt 15 de 
Üniversıte konferans salonunda mera
sim yapılacak, Tıp fakültes•n n tarıhi, 
kuruluşu hakkında konferan.lar veri • 
leccektır. Konferansiar Ye soylevler -
den sonra konservatuvardan Seyfettin 
A~ar b.ir konser verecek ve gece 2 1 de 
Tokatl.yan salonlarında bir ba:o tertıp 
olunacaktır. 

İstifa etti 
Üniversite tedrisat işleri m:idiirii c(\ 

mal Hakkı istifa etm1şt"r. İstıfanın se
bebi henüz malum değild.r 

Şehir işleri: 

Zincirlikuyu yatı okulunun 9 3 7 yılı 
bütçesı hakkındaki daimi encümen ka· 
rarı da bütçe encümenine havale olun
muştur. Bunu müteakıp 936 bütçesinin 
müşterek masraflar yanında yer alan 
hesap işleri teşkilatı kadrosunda yapı 
Jan t:adılata dair bütçe encümeni maı.
batası okunmuştur. 

Emirgan - Eminönü 
otobüs seferleri 

Martın yirmisinden itibaren 
başhyacak, Ücret 17,5 kuruş 

Emirganla Eminönü arasında işlet:. 
lecek otobüs seferlerine 20 Marttan iti 
barcn başlanması karaı la')llııstır. Bu o
tobüc;ler İstinye ile Emırga11 arasında
k! durak yerinden kalkncal{ ve Emin
önündeki Kızılya bınasının önüne ka
dar p,elecektir. 

Her iki mıntaka arasındakı nakliye 
ücreti 1 7 buçuk kuruş ()!,arak tesbit 
edilmüıtir. Bu seferlere engel olarak 
gösterilen Rumelihisarı cıvarındaki 
tckke ile fenerin yıktırılması için yapı· 
lan ti~şebbüsler devam halindedir. 

Otobüs seferleri birkaç z::ıman son
ra Yenimahane ile Taks m arasınd~ i~ 
1eyenlerle birleştirilecektir. 

Külliir işleri: 
Acıbademde ilkmektep açılacak 
Kadıköyünde Acılıadernde yeni b:r 

ilk mektt•p açılacaktır. Bu cıvarda rnek 
tep yapılmasına elverişli binalar Nafia 

Bu mazbataya na1..aran Belediye he· mühendislerince görülmüştür. Şehir 
sap işleri kadrosuna Vilayet husust mu Meclisinden tahsisat almır alınmaz, 
hasebe işlerinin belediyeye devrinden mektep yapılmak üzere seç!len bina
oolayı tahsiliitın muntazam ve Jayikıy lardan en münasibi satın alınacaktır. 
le yapılabilmesi için 6 veznedar, 1 6 ic- Mekteplerde sağhk odalan 
ra memuru 68 katip, memur, odacı ve Kültür Direktörlüğü şehrimizde mev 
bekçi ila\·esi icap etmektedir. Bu ıla- cut ilk okullarda tesis edilmiş olan sağ 
venin bütçedeki senelik inik5sı 22,S40 1 ıık odalarının teşkilatını tevsi etmeğe 
liradır. Mazbata umumi mcclısçe kabul karar vermiştir. Şimdiki ha1de Fatih 
edilmiştir. ı 3, Şehremini 34, Beşiktaş 20, Eyüp 

Pazartesiye tonlanmak üzere içtimaa 36• Beyo~.lu 11: ~~~dık lı 1
,3' Üsküdar 

niha}et verilmi tir. 20, Kadıkoy :s ıncı ılk okultarmdd me·: 
p ş r cut olan saglık odalarına hastabakıcı 

. . . r~st ge ıyor . hemşıreler tayin edilccekir. Bu odalar-
Şehırcılik mutehassıs Prust bırkaç da talebe , ıı·mıerin fıni ve ·· ; 

·· k d A h · · 1 1 \e mua ı muı:;, 1 
gun~ a ar vrupadan ş~ rımıze ge e eel tedavileri yapılacaktır. Sağlık oda-
cektır. Prust şehir planı ışıyle ıtıeşgul lar nd 1 ha~erat sok 1 . h ı a, yara ı ve ·· • ma arı 
olacak ve Ankaraya kısa bır seya a-. ı·ç· lk 1 t onvak tentu·· d. 1 ın a ·o , e er, am ., , r ıyo , 
) apacaktır. pamuk gibi malzemeden başka diğer lü 

zumlu tıbbi müstahzarat ta bulunncak 
Esnaf işleri:_ 

Esnaf cemiyetlerinin mü~terek binasi 
Esnafın bir arada bulundurulacağı 

müşterek büro içın Beledıye civa ı ınd.ı 
ki büyük bir binanın tutuıması karar 
la~tırılmıştır. Bu bina geniş olduğun
dan tekmil esnaf şubclerinı istiap edc 
bilecektir. Sahibi ile yapılan konuşma
lar bitmiş, mukavelenn hazırlanmasına 
başlanmıştır. Büı-onun şimdi bulundu
ğu dörditncü Vakıf Hamndaki dairenın 
konturatı Nisanda bilecektir. 

Esnaf teşekkülleri yakınd'l yeni bi
naya taşınacak, ve derhal müşterek 
menfaat esasına göre kurulacak yardım 
teşkilatı faaliyete geçirilecektir. 

Arahacılar hakkındaki rapor 
Arahacılarm şikayetlerini tetkik e

den Ticaret odası raporunu hazırlamış 
tır. Raporda, arahacılar haklı goster.l
miştir. Hususi müesseselere ait kam • 
yonların umumi işlerde çalıştırılması 
muvafık görülmemekte, araba adedı • 
nin ihtiyaca göre tahdit edilmesi ısten 
mektedir. Rapor odanın toplantısında 
görüşüldlikten sonra Vekalete günderi 
lecek tir. 

• 

tır. 

Potiste: - ·---Bir çocuğa motör, bir çocuğa da 
tramvay çarph 

Sirkecide Hüdavendigar cadde~in _ 
den geçmekte olan Fethı isimlı bır ço
cuğa vatman İsmailin idaresindeki 
tramvay arabası çarparak ağır surettP 
yaralamış, yaralı hastahaneye kldırıl
mıştır. * Dün sat ı 6 da Veznecilerde bir 
çocuk motör altında kalarak ağır su
rette yaralanmıştır. Yaralanan çocu'k 
Veznecilerde bakkallık eden Recebin 
oğlu Ahmcttir. Fen Fakültesinin ö
nünden geçerken Beyazıda doğru gi · 
den bir motörün sadameo;ine maruz kal 
mıştır. Yere yuvarlanmış \·c motör de 
üzerinden geçip gitmıştir. Çocuk boy
nundan ve başının muhtelıf yerlerin -
den tehlikelı surette yara almıştır. 

1\!otör çocuğu orada bırakarak kaç
mıştır. Biraz sonra vak'a yerine çocu
ğun babası yetişmiş ve yara!ı Cerrah
paşa hastahanesine kaldırılmıştır. Mo
tör \'e sahibi aranmak ta dır. 

L EmlAk ve Eytam Bankası IlAnlar• 

az ı a a 

Esas No. ı:ı Mevkü ve Nev'i Depo~ 
229 Ulelide Laleli caddesinde tramvay yolu üzerin

de eski 102, 104, 106 yeni 114, 116. llS No. lı 
4 6 metre murabbaı arsa. 1050 ura 

T af silatı · yukanda yazılı arsa, peşin para ile veya ilki pe~in ol• 
mak ve kalan yedi taksiti yedi senevi ve müsavi taksitte alınmak 
üzere sekiz taksitle ve pazarlıkla sahlacakhr. Taksitle satıldığı su· 
rette geri bırakılan yedi taksit için faiz ve komisyon alınmaz. 

Tatipierin 8 Mart 1937 tarihine müsadif Pazartesi günü saat ıoda 
şubemize gelmeleri. (465) 

Es~s No. 

c. 1017 
Mevkii ve nev'i Depozito: L.!! 

c. 10/8 
c. 10/10 

162 

Beyoğlun'da Bedreddin Mahallesinde Orta 
Şi mal Sokağında 5-7 No. lı Abusi Apar
tımanının 7 No. lı Dairesi 

Aynı apartımanın ts No. lı dairesi 

Aynı apartımanın 10 " " 
Nişantuşın'da eski Teşvikiye yeni Harbiye 
Sokağında 135 No. lı eski Ekmek F abri-

42 
50 
so 

kasinln bo rum ve zemin katı 225 
Mevkileri yukarda yazılı emlak bir yahut üç sene miiddetle 

kiraya verilmek üzere açık arttumağa konulmuştur. Istekiiierin ibll' 
leye müsadif 15 Maıt 1937 pazartesi günü saat onda Şubemiıe 
gelmeleri. 4.67 

Eksiitme 

ürk Hava urumu 
Genel Merkezinden : 

1 - Bir tayyare hangarı ile bir yatakhane binasının Merzifon'da inf"' 
sı kapalı zarf usulile eksiltıneye konulmuttur. 

2- Bu ite ait proje, ke~if ve.tartnameler on lira mukabilinde Ankat'' 
da Türk Hava Kurumu Genel Merkezinden ve lstanbulda Türk Hava ı<ıı• 
rumu şubesinden alınacaktır. • 

3 - ln,a edilecek hangar ve yatakhane binasının kesif bedelleri tutllt1 
(109.200) lira (32) kuruttur. ' 

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

5 - Eksiltmeye girebilecekler: 
İsteklinin diplomalı mimar veya mühendis olması ve halen İD.fUl 111\i• 

teahhidi olduğuna dair kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından alınmıt reS' 
mi vesika göstermesi ve timdiye kadar bir defada en az yüz bin lira kı1' 
metinde bir bina intaatı işini muvaffakiyelle b~armış olduğunu vesaikle 
isb!lt etmeai tartbr. 

6 - Istekliler (8.190) lira muvakkat teminatlarını Kurum Genel Met' 
kez veznesine yatırarak alacaklan makbuzu ve beşinci maddede talep edile.., 
vesaiki tekliflerini havi kapalı zarfla birlikte 20/Mart/1937 günü saat O' 

na kadar Türk Hava Kurumu Genel Merkez Ba,kanhğana teslim etıtıeli· 
dirler. (1219) 

"' ------------------------------------------·-----~ 
Kapalı zarf usulile eksi:tme ilanı: 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
Merkezindn: 

Genel 

Ankarada Çocuk Sarayı caddesinde yaptınlacak apartıman, tiyatt0' 

yüzme havzu, gazino ve garaj binalan inşaatı; porje ve keşfinde bııı' 
tadilat yapılmak suretile yeniden eksiltıneye cıkanlmıştır. lhııl~ 
22/ .i /937 Pazartesi günü saat 15 de Çocuk Esirgeme Kurumu GeJJ 
Merkezinde yapılacaktır. Yeniden tanzim edilmiş olan münakasa doS' 
yalan 15 lira mukabilinde Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkel 
Hesap İşleri Di rektörlüğünden verilmektedir. "1204, 
~=============================~ 

KOçOk Haberler ---~ 
Şaheye dnnt J ötretmeııltr konferansı 

Kadıköy Askerlik şubesindcn: Kadıköy ıcot' 
askerlik şubesinde yazılı iken şimdiye kadar . 24 mart çarşamba günü snat 14 de ı,ıl' 
meçhul kalan aşa~ıda adları ve adresleri ya- tur direktörlerinden Kemal Knya tab1 t ıılt' 
zılı süb:ıyların çabuk şubeye gelmeleri, taş- glsi hakkında şehrimiz ilk okul ö~retıııe 
rada Iseler bulundukları yerlerini blldirme- rlne bir konferans verecektir. / 
leri. -- ., ••. ·- .. .. • • • • • . ............. · • 

Kadıköy Yeldeğlrmeni İ?.zettln sokak No: ,.------------~1 
58 de Refet oğlu emekli blnbnşı Müntt. H A N S A L B E R S 

Beyogıu Agahamam Nimet apartımanı 
5 dnlrede Yusuf Ziya ~lu piyade aste~en 
Ali Sedat. 

Kadıköy Yclde~lnnenlnde Hucıeyln o~ıu 
topçu yuzbaşısı Mehmet Tevfik. 

Ilalkevinde konferans 
Eminonu Halkevinden: Evimizde tertip 1 

edilen felsefi ve lçtımnl konferansların onun
rusu bugün snat 07,30l dn Evlmlzln konfe
rans salonunda Dr. Zlyneddln Fnhrl tara
fından verllecektır. Davetlye yoktur. Herkes 
celcb!lir. 

Ye Ila• mfısameresi 
istanbul Er.ltek Llsesi Y~lay Gençler Blr

llgl üyeleri 6 mart cumnrtesl günii saat 1~ de 
mekteplerlnde Ye!}Uay taraftariarına bir mil
samere vereceklerdir . 

1 SAVOT· 
\ Pek yakındn .... 



5 Mart SON POSTA 

HABE ı Müşahitler dün 
Akşam geldiler 

(Bnştarafl 1 inci sayfada) 
şehrimize gelmişlerdir. 

Sayfa 5 

tJzüm kongresi 
Ankarada Çarşamba 
Günü toplanıyor 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

izmirde amuk 1sl h ve üretmo Bulunan altın 
Madeni nerede? 

Haydarpaşa istasyonunda Kadıköy 
kaymakamı Muhittin Üstündağ 
narnma müşahitleri selamlamıştır. 

sör Bade, Ziraat Vekaletinden bir mu• 
rahhasımız da kongreye iştirak ede
cektir. 

istasyonu tesis ediliyor Madeni bulan adam " Mu
kavele yapılmadan yerini 

söyleyemem, diyor 

Bu akşamki ekspresle Cenevreyo 
hareket edecek olan müşahitler, dün 
gece Perapalaa otelinde kalmı~lnrdır. 

Kongre ruznamesi şudur: 
A) Üzüm kongresine gelen ra• 

porların okunma ı. 

Ekicilere 300 ton pamuk tohumu bedava, getirilecek 
Mibzer makineleri de borçlanduma suretile dağıblacak 

Takriben iki aydanberi Sancakta 
tetkikler yapan bitaraf mü~ahitler, dün 
akşam, Haydarpaşa istasyonunda bir 
arkadaşımıza ~u beyanatı vermişler

B) Üzüm mahsulünün standardi· 
ze edilmesi. 

C) Milli üzüm tipi meselesi. 
Murahhaıılar Ankaraya hareket et

mişlerdir. Kuru meyva ihracatcılar bir
liği, borsa idaresi, Ticaret Odası ve {i. 
züm kurumu tarafından kongreye bi
rer rapor gönderilmiştir. Bir kara be
la gibi üzümlerimize musallat olan ka
ra böceklerin ~züm ihracatı esnasında 
ayrılarak imhası ileri sürülmektedir. 
Bazı ihracatcı firmalar etandardizas· 
yonun tarlada yapılmasına taraftar
dırlar. Bazı tacirler ise tesbit edilecek 
tiplerle standard işinin kendiliğinden 
hallini ileri sürüyorlar. 

r-------------------~--~--~--~---------- İzmir 4 (Husust) - Faik Akkoyun 
lsminde bir zatm vilAyete ve İktisat 
VekAletine müracaatla İzmir civarın· 
da bir yerde zengin altın madenieri bu
lunduğunu iddia etmiş olması ciddi bir 
renk almıştır. Faik, bu madenierden 
elde edilen cevher nümunelerinin İn
gilterede olduğu gil1i Fransız maden 
araştınna enstitülerinde de tetkik e • 
dilerek raporlar verildiğini bildirmiş· 
tir. İktisat Vekaleti maden araştırma 
enstitüsü bu ihbarla alakadar olarak 
Failde temasa geçmiştir. Faik tarafın
dan gönderi'len tahlil raporlan üze -
rinde tetkntle~ devam edilmektedir. 
Neticesi Faik Akkoyuna bildirilecektir. 
Maden araştımıa enstitüsü mahallinde 
sondaj yapılmak üzere madenin ma • 
hallinin hUdinnesini istemiştir. Fakat 
Faik Akkoyun bir anlaşma yapmadan 
madenin yerini bildirmem imkansız • 
dır. Fransada ve İngilterede yaptırdı· 
ğım taMiller beni tatmin etmiştir. Den 
bu madenieri satmak niyetinde deği
lim. İşletme imtiyazına ortak olmak is· 
tiyorum. Yan hasılatı bana terkcdil • 
diği muka\'ele ile temin edHınedikçe 
yerini gösteremem demiştir. Söyleni -
lenlere ba.kılırsa bu maden Urla ile Se
ferihisar arasında imiş. 

dir: 

Nazilll pamuk ıslah 
İzmir 4 (Husust) - Başvekilln İz -

lni.rde yaptıklan tetkiklerin fiU neti -
C<:leri alınınağa başlanmıştır. Ziraat 
"!V ekaleti, hazirandan itibaren İzmir 
lnerkezinde bir pamuk ıslah ve üret • 
tne istasyonu teşkllini, Eskişehirde 
lnevcut 300 ton pamuk tohumundan 
2oo tonunun Manisa, Kasaba ve Sa -
lihli pamuk müstahsiline, ı 00 tonunun 
Cia İzmir, Bergama ve Menemen pa -
lllukçu1arına tevı.iini kararlaştırmış -
tı.r. Bunlar martın on beşine kadar Zi
l"aat Bankası vasıtalarile ücretsiz ola
l'ak pamukçulara tevzi edilmiş olacak
tır. 

Nisan ayının ilk haftasına kadar da 
kooperatüler vasıtnsile ve borçiandır7 
~a suretile pamuk müstahsillerine to -

Utn serpme işinde kullanılan mibzer 
hı~kineleri tevzi edilecektir. 

Izmir pamuk ıslah ve üretme istas
~onunun burada en müsait pamuk 
~lıısinin üretilmesine çalışılmak üzere 
.urnuvada, arazisi geniş bir saha üze
tınde kurulması muhtemeldir. Bu hu
tusta tetkikler yapılıyor. 
aa Elde edilen istatistiklere göre bun· 

8 
n 30 sene önce Ege pamuk rekoltesi 

O,ooo baly idi. Üçte bir nisbetine inen 
l>atnuk rckoltesini, bir kaç misline çı· 
~arm.ak için her türlü fedakarlık yapı· 
acaktır. Asya arnuğu adı verilen 21 
~· 1\i. lik kısa telli pamuk cinsinin ıs-
3ahı suret 1e pamuk tellerinin vasati 
\ 0 M. M. ye çıkanlmasına çalışılacak
! ır. Bu suretle kilo başında 5-12 kuruş-
Ilk bir fark, dönüm başında 500 ku -
~ş b'r hasılat fazlası elde edilmiş o -
acaktır. · 

~·~azmi pamuk ıslah istasyonu, Na-
13!llı ve Aydın ınıntakalan için bu yıl 
b ·de edilen iyi cins pamuk tohumlarını 
tiu :tnıntaka müstahsiline tevzi etmiş-

r. 

~Gerek Nazilli ve gerek İzmir pa -
~k istasyonlarının çalışmaları ara · 
~da bir rabıta tesisi mukarrerdir. 
§lı ken ve verimlı bir soy seçimi için 

noktalar ele alınacaktır: 
ta.- Pamuk tarlalarının toplu ve mun-
Zaın ekilişte olması .. 

la 2 - Yaprak sıklığı orta derecede o
ıru caktır. Gövde üzerinde meyva ver
~ obur dallar dörtten fazla olını-

&a- Dünya da gittikçe alışıyar Ha· 
n Bey. 

istasyonunda çaıqılırken 
yacaktır. Koza1arm beşli nisbeti yük· 
sek o'lacaktır. Kozalan boyca büyük o· 
lan soylarm mahsulü az masrafla top-
landığı için, toplanması kolay nevili 
kozalar tercih edilecektir. Pamuk fi, 
danlarının fırtınalara dayanıklı olması 
temin edilecektir, 

Az masrafla fazla mahsul elde e -
dllerclt pamuk iü.atlarmı beynelımlel 
piyasaya uydurmuş, şimdiki pamuk a· 
lunımızdan başka Fransız ve İngiliz 
piyasa1arına da doğrudan doğruya ih
racat yapmak imkanı elde edilecektir. 

Boluda bir 
Orta mektep 

Bütün civar kasabaların 
ihtiyacını karşılayabilecek 

Gerede (Hususi) - Mengen nahi
ye müdürü Sibkat Karaman nahiye ile 
bütün köyler anaında telef~n tesisatı 
yaptırmı~tır. 937 yılı köy bütçeleri ya
pılmış, zirai kalkınma hususunda da 
faaliyete geçilmiştir. Her köyde bir 
nümune tarlası ve bir fındıklık yapı· 
lacaktır. Köylere eebze tohumları tev
zi edilmiştir . 

Gerede ve mülhakatının tam teşki
latlı on mektebi bu yıl iki yüzden 
fazla mezun vermiştir. Bolu da bir orta 
mektep olmadığı için bu yavrular tah
sillerine devam edememektedirler . 
Boluda bir ortamektep açılması yalnız 
Boluluları değil, Geredelileri ve diğer 
kazalar halkını da sevindirecektir. 

Fr ns1zca, 

- Pazartesi aabahı Cenevrede bu
lunacağız ve ağlebi ihtimal, ayni gün
de toplanacak. olan muhtelit komis· 
yonda bizden istenilen izahatı verece
ğiz. 

Hazırlanmıf bir raporumuz yok
tur. Biz ancak. komisyonu tenevvür 
etmek istediği noktalar hakkında top
ladığımız malörnatı verecek, tetkikle
rimizin neticesini bildireceğiz. 

Sancağın müstakbel rejimi hakkın
da, Türkiye ile Fransa esasen aniaşmış 
bulunuyorlar. Ümit ederiz ki komis· 
yonun mesaisi dahi a1akadar tarafları 
tatmin edici mahiyette olacaktır.>> 

Diğer üzümcü memleketlerin hep
si &tandardizasyon işini ha1lettikleri i
çin bu sahada vakit kaybedilmcsine 
kat'iyen meydan verilmiyecektir. Stan 
dardizasyon ambalajları üzerine «kon• 
trol edilmiştim damgası vurulmadık
ça, üzümlerin ihracınn müsaade edil
miyeceği anlaşılmaktadır. 

Üç kişiden ibaret olan müşahitler 
hey' etinden, yalnız Holandalı Ka rom 
ve İsviçreli Vatvil Cenevreye gitmek· 
tedirler. Üçüncü müşahit Holştad, ha· 
fif bir tifoya yakalanmıt olduğundan, 
halen Antakyada tedavi edilmektedir. Dört taraflı 
Kendisi bilahare arkadaşlarına ittihak Asya paktı 
edecektir. 

İskenderun maliye müdürü (Ba~ tarafı ı inci sayfada) 
rada Efganistan Dıj Bakanma mülAki 

tehrimizden geçti olacaktır. Paktın bu seyahat esnasında 
Dünkü Toros ekspresile, fskende- parafe ve Ankarada imza edileceği bil 

run maliye müdürü Hasan Cebbar da dirilmektedir. 
Merzi/onda şehrimize gelmiş va gece Baat 9,45 d; Anadolu Ajansının notu : 
J( ültür ~'aaliyeti Semplon ekspresile doğru Cenevreye AjansınAnkanı mnhfcllerindc yap 

ı~ gitmiştir. tığı tahldkata göre, böyle bir pnktıu 
Merzifon (Hususi) - Halkevi me- Hasan Cebbar kendiaile görüşen bu sene içinde Imzalanacağı fnhmln 

saisini hızlandırmıştır. Tertip edilen bir arkadaşımıza şunları söylemiştir: edilmekte ise de Unriciye Vekili Dr. 
konferansiara halk büyük bir alaka - Cemiyeti Akvam tarafından ya- Tevfik Riiştü Arasın bu tclgrnita 
gÖJ:termektedir. ~ürklük, milliyet ve pılan davet üzerine Cenc~eye gidiyo- mcvzuu bahsolan seyahatinin kat'l 
Hatay hakkındakı konferanslar tak _ rum. Muhtelit komisyonun teknik tarihi hakkında henüz bir maluınat 
dirle karşılanmıştır. mesaisine iştirak edeceğim. Memur ol- mevcut_d_e_ğt_·ı_d_ir_. ----

lık tedrisat müfettişi Rıza Öztükel duğumdan siyasi beyanatta buluna- Silivride bir dispansere 
Y ozgada, Yozgattan Abdurrahman rnam.>> 
Al k M f ki ı 1 d ihtiya~ var tıo ta erzi ona na edi miş er ir. - Sancak anlaşması hakkında Su- Y 

Abdurrahman Altıok bütün ilkmektep riyelilerin fikri ne merkezdedir) Silivri (Hususi) -Senede 200 lira 
muallimlerini bir araya toplıyarak mes _ «Bilmiyorum. Bir tey söyliye- kira ile mahalle arasında dispanser o -c 

leki bir hasbihal yapmıştır. cek vaziyette değilim.» larak kullanılan ahşap bir bina vardır( 
Ilk okullardaki Kızılay gençlik teş- Hasan Cebbar, geçen sonbaharda, Bu bina ihtiyaca pek cevap verme • 

kila_ıı üyeleri aralarında para toplıya· p · t F h k 1 mektedir. Silivrinin temiz ve ihtiyaca arıs e ransız ü umeti o müzakere-
rak Adana felaketzedelerine yardım ler yapan Suriye hey·etine dahil bu- uygun bir dispanser binasına ihtiyaci 
etmişlerdir. lunuyordu. vardır. 

Kızılcahamamda Orman Kanunu 
tatbiki hazırhldarı 

Kızıteahamam {Hususi) - Yeni 
orman kanununun tatbiki için şjmdi
den hazırlıkJara başlanmıştır. Orman 
mühendislerinden Nuri Erkenen or .. 
manları gezmekte krokilerini yapmak
tadır. Ankara orman müdürlüğünün 
bütün i:eşkiHitı ve kadrosite buraya 
nakledileceği söylenmektedir. 

Pazartesi müzakereler K1z1lcahamam Ziraat Bankasi 
başliyacak memurlugu 

Kızılcahamaın (Husust) - Kızıl• 
Ankara, 4 (Husus,i) - Hatay me- h · b ca amam zıraat anka ı memuru Ne-

selesi ayın sekizinde Milletler Cemiy~ cip bankanın Çankırı fubesi muamelAt 
ti komisyonunda müzakere edilecek· memurluğuna, yerine de Kalecikten 
tir. Bu zamana kadar bazı huausi mü- Hayri Yazıcı tayin edilmiştir. 
zakereler cereyan etmektedir. Ve bu •dÜ~·~·d·~~:·i;t;;~y~;;i;;··b~··;;u;;~~~~Y 
müzakerelere Suriye murahhasları da ihale edilmiştir Bunlardan biri 120 ki 
iştirak etmektedir. lovatlık uzun, diğeri 20 kilovathk kısa 

Ankarada büyük 
Radyo istasyonları 

dalgalıdır. 16 ay içinde her ilusı de bı
tirilmiş olacaktır. Yapılan neşriyat dün 
yanın her tarafından takip edilebilecel\ 
tir. 

Ingilize , (Bnştarafı 1 inci sayfada) 

Almancay• 
ö~renmek istiyor musunuz? 

ı mıştır. Bunun üzerine Standart, Tele
funken, Filips, Loren, ve Markoni fir 
malan yapılan davete icabet eylemi.~ 
ler ve bunlann huzurile bugün Nafıa 
Vekaletinde yeniden bir münakasa ya 
pılmıştır. 

Gazeteleri~~~ 
Okurken Derhal B E R Li Z Mekteblne kayıt olun~Jz• 

Tecrübe dersi parnsı1.dır. Riynziye dersleri 
ANKARA - Konya caddesi İstanbul - 373, fstikl8.l caddesi _, 

PAZAROLA HASAN BEY 

. . . Nihayet cenubi ·Amerikada bu
lunan .•. 

... Kızıl dermler de medeniyeti ka 
bul etmeye başlamışlar .• 

Münakasa neticesinde Markon~ mü
essesesinin şartları daha uygun görül 

Hasan Bey - Demek onlar da, ze 
hirli gaz, tank, top, tüfek, tan·are, 
kullanınağa başlıyorlar ha!.. 

AKŞAl\1 - Emniyet Sandığı tak
sitle emlak satmaya ba§ladı. 

- Taksitçiden başkasınm birşey 
satamıyacağını o da anladı demek
tir. ' 

AÇIKSÖZ - Kadın kalbi. 
- Yufkadır derler ama inanma. 
CUMHURİYET - Uzun ve kısa 

cümle!. 
- Ne o, ne öteki! Küllü hayrün 

evsetüha! 

HABF..R - Dört yüz dolara bir 
öpücük!. 

- Çok geç kalmışsın, biz onu ya· 
zalı ay oldu. 

KURUN - Senede beş yüz ton 
keml.k ihraç ediyoruz. 

- Descne beşyüz ton oğırl ı ğın da 
günün modasına uygun kadına hari· 
ce gitmek için pasaport vcrilıyor. 

KURUN - Ağahan tek ı ar sahne
de! 

- Aktör mü oldu? 



6 Sayfa 

Fransa da matbuat hürrigefi var mı? 

ra s C r eisi m t 
acı acı ş·kayet edi or! 

* lf. .. 
J Fransada çıkan yevmi gazetelerin ekserisinin sahibi şirketlerdir. 
Parayı kim fazla verirse hisse senetlerine o sahip olur. Gizli 
orkestra şefleri tarafından sevk olunan matbuat Fransız mat
buatıdır. Fakat anlaşılan bu şefler aralarında bir türlü anlaşamı-

yorlar ki orkestra mütemadiyen falso yapıyor. 

Paris 26 Şubat ~Hususi) -Eski re
jimimizin en büyük hatalarından bui 
de ecnebi kültürü olarak, memleketc 
yalnız Fransız kültürünü solnnuş olma 
sıdır. Bugün yabancı dil bilenlerin 
içınde Fran;;ız lisa:nına aşma olanlar 
belki yüzde seksenı teşkil eder. Bunun 
neticesi memleket dışından gelecek 
her türlü bilgiyi Fransız kanalı ile el
de etmek olmuştur. Halbuki Fransız 
kanalı kendini herkesten yüksek gö -
rür: Almanları yerın dibine batırmak 
icin her türlü uydurma fantazilerle fi
kirled bulandırır. Bir Fransız mü -
nevveri ile edebi kıymetler üzerinde 
görüşüyordum. Dünya edebiyatmda e
le alınabilecek yalnız Fransız edipleri 
imiş. Onun indinde en büyük deha 
Corneille Racine veya Mallierdir. Al -
ınanların da hiç değilse bunlar ayarın
da, belki bunlardan da yüksek bir Sch
nler1eri, bir Göthe'leri vardır. İn -
gılizlerin Shakespeare'leri hepsinin 
üstündedir. Fakat bir Fransıza bunu 
kabul ettiremezsiniz.. Sebebi mil!i 
~rurun hakikatleri örtmüş olmasıdır. 
Işin kötüsü edebiyat kitaplarını da bu 
şekilde yazıyorlar. Memleket dışı ile 

Fransız Cumhur Reiai 
Bay Albret Lebrun 

yalnız fransızca vasıtası ile temas et- miştir. Restorasyonda nisbi bir ser -
rnek mecburiyetinde olanlar okuduk - bestlik görülmüşse de mesela İngilte
iarının hepsini birer hakikat zannet - rede gördüğümüz şekilde bir matbuat 
tikleri müddetçe bu sakat düşüncele· hürriyetini Fransızlar ta üçüncü cum
rin esiri kalmıya mahkCun oluyorlar. huriyete kadar elde edememişlerdir. 

Bazı münevverlerimizde çok yanlış 1881 kanunu ile gene kağıt üzerinde 
b.r kanaat vardırJ derler ki: l<~ransada oldukça geniş bir hürriyet çizilmişCr. 
rnatbuat hürriyeti tam ve mükemmel- Fakat tatbikatma gelince hiç bir za -
dır. Fransa bütün hürriyetlerin oldu - man İngiliz matbuatında görülen cid· 
ğu gibi basın hürriyetinin de anasıdır. diyet, ağırb"aşlılık, yazdığım, söyled ği-

Bu knb l düşünoe1erin tarihi bir kıy- ni bilmeklik, memleketin en mühım 
metı belki olabilir. Kanantiınce bu - menfaatlerini ayaklar altına almaktan 
gün artık Fransada her türlü hürrıyc>- çekinmek gibi bir basma ~eref veren 
tin sadece hatırası kalmıştır. Bu iddirı hususiyetler Fransız matbuatında gö
Hk nazarda saçma gibi görüneb:lir. Zi rülememiştir. Politika ve mevkı ihti· 
ra ötedenberı hakikat diye nakledilmek rasları her şeyin üstünde tutulmuş, 
te olan fikirlerin bir anda yık•lmasına ,rakip partiyi devirmek için başvurul-
kolay kolay razı olunmaz. madık çare kalmamıştır. 

Fakat cşeyhin kendinden menkul» Fransanın bugünkü perişan halini 
olan kerame_tine ~ulak ~~mıya~~ işi ya görenler zannediyorlar ki bu vaziyet 
kından t:_tkık edı~ce sozlerımızın ne Fronpopulaire hükumetinin başa geç· 
k~.d~~ d?g~u. oldugu rne!,d~na çıkar. mesi ile böyle olmuştur. Bu düşünce 
~uy~k ı_htılal matbu~~ hurrı~etıni ka- de yanlıştır. Bülük harp Fransa için 
gıt u~rı~e. ya~ış, ılan etmış, fakat galip gelmesine rağmen bir felaket ol
daha ılerısın~ ~ıderek tatbikine mi.i - muştur. Harp senelerinde bashyan ka
s~ad~ etmemıştır. Buna cür'et edenler nşıklık artmıştır. Bugün yen~ olan bır 
g~yotm satırı altın~~ h~sap \'ermiş1er- şey varsa o da komünizm propaganda
dır .. Onda~ ~onra bı.:ıncı Napolyon idn- sının Fransayı için için kernirmesidir. 
re:sınde, ~ız~. Abdul~amit devrini a - Kendi p;,·etelerinin yazdığına göre or
r;tacak bır ıstıbdat huküm ı;ürmüştür. duda dahi bu hal çok vahim bir ~ekil 
Napolyon, ~vustur:a başvekil! meş - almış .. Cezair Arapları bile Marksçıla
hur Meternıche cEger matbuat ser be ,t rm tahrikatından kendileri nı kurtara
olsa idi devleti idare mes'ul'yetini üç rnıyormuş. 
ay bile üzerimde taşıyamazcl•m• de - (Devamı 8 inci sayfada) 

(i ar ip 
Bir sual 
Ankarada oturan BayanFatmaan 

la tıyor: 
- Akrabamdan iki çocuk var. Her 

iki:sinin de yaşları, mevki1eri, ahlak· 
ları ve servetleri müsavi, ikisi de ay. 
ni dereeeclee yakışıklı. · 

Ben bunlardan birisini yaklaşın· 
ca, ötekini uzaklaşınca seviyorum.» 

Ankarada oturan Bayan Fatma 
bunu anlattıktan sonra da soruyor 

-Acaba bu iki gençten hangisini 
daha çok se,·iyorum? 

* SuaLi garip bulmuştum, cevabını 
çok sade teHikki ediyorum: 

Sevgı tereddüt bilmez, mutlaktır. 
Paylaşma tanımaz, müstebittir İnhi· 
na tanımaz, sert çeliktir. Teı·eddü· 

dün girdiği yerde sevgi yoktur. San
at kaygusu veya eğlence hevE>sı onun 
yerini almıştır. 

Kızım. bu genelerden ikısini de 
SE'\'miyoı un, ikhi i'e de eğlenmek 

nrzusundasın, derim. 

* Ankarada Bay S. Ari d!vor ki: 
Uzakça bir memlekete n· miş, bir 

arkadaş:mın evinde misafir kalmic;· 
tım. Bır aralık kız kardeşın gördü~. 
Hayali kalbırnde nakışlı kaldı. On· 
lar zengin, ben orta halli, istec;em 
vermiyeceklerini biliyorum. Kara . 
rım şu: Ya bu kızla evleninnı, ynhut 
ta ölünceye kadar bekar kalırım.• 

Ben bu okuyucumda tereddüt se· 
ziyorum: Zira bir defa kızı vermiye· 
ceklerine kani olduğunu SÖ) !ernekte, 
arkasından da bu kanaali unutarak 
eya bu kızla evlenirim, yahut ta .. » 
cümlesini yazmak suretile kızı aia · 
bilmektc ümidi olduğunu söylemek· 
tedir. Bir defa görülen kızın sevilip 
sevi1emiyeceği noktasını karıştırmı
yalım, eSki darbı meseldir. İsteyenin 1 
yüzü bir kara, deriz. 'l'eşebbüs et· 
mekte zarar görmüyorum. !v1uvaffa· 
kıyetle neticE>lenmt>si sebeplerini ha· 
zırlamak şartiyle. 

TEYZE 

S O N PO S 1 .\ 

Liman ve köprü 
. Evvel zaman içinde ne Galatada 
,köprü, ne de köprünün yam başında 
şilepler, mavnalar, Akay, Şirketi Hav
riye \'apurlar:le dolu bir liman vardı. 
Ha!iç, gözün örebildig:ne kıvrıla kıv
rıla uzanıyordu. 

Yeni zamanda Galatayı fstanbula 
bağlamak lazım geldi. Bunun için bir 
köprü yaptılar. Köprünün iki yanı mav 
nalar; Şirketi Hayriye, Haliç, Akay va 
purlan, şileplerle doldu. Liman deni· 
len yerde biı· şilep sığacak kadar değil, 
bir sandal sığacak kadar bile yer bu
lunmuyordu. 

Bu arada şöyle bir lat çıktı: 
- İstanbul limanının yeri değiştiri· 

lecek. 
Laf yerinde bir laftı. Duyanlaı ın hoş 

larına gitti. Şöyle düşünüldü: 
Şilepler, mavnalar, şunlar, bunlar 

şhmdiki yerler~nden kal'kacaklar; H.a
.~iç gene gözün görcbildığine kıvrıla 
kıvrıla uzayacak. Ve uzak denızlerden 
gelen gemiler : 

- Acaba kendimize limand& demir 
.atabilecek yer bulabilecek miyiz?. 

Sıkıntısına uğramıyacaklar. 
Birkaç gün geçti. Yepyenı bır şayia 

ortaya çıktı: 
- Liman yerinden kall:amı\'acak. 

Fakat Galata köprüsünün yeri d~ğişti
rilecek. 
Eğer bazı gazetelerin sütunlarına ka 

dar geçen bu şayia doğru çıkarsa me· 
seleyi şöyle tefsir edebiliriz: 

Yanyana, içiçe yaşayan !imanla Ga 
lata köprüsünün araları açılmış. biribir 
lerile geçinemez olmuşlar. İkısinden 
birinin yeri değişmesi Jazımgelmicı:. Li
manın yerinin değiştirilmesinin kolay 
olmıyacağı anlaşılınca da köprünün ye 
rini değiştirmek istemi§1er. 

Madem ki bu değişikliğin sebebi sa
dece bu idi, bir kere de aralaını bulma
ya, köprüyle limanı, barıştırmaya ça
lışsalaroı, belki barışırlar da her ikisi 
de yerlerinden tedirgin olmazlardı. 

İMSET 
-------~ 

Akdeniz seferleri için yeni tarlfa 
Denizyolları işletme idaresi İktısat 

Vekaletinin emriyle Ege ve Akdeniz se 
ferleri için yeni bir tarife haz\rlamak 
tadır. Bu tarifecle İskenderiye ve İs -
kenderun seferleri de tesbit edılecek· 
tir. Tarife İktısat Vekalcti tarafından 
tasdik edildikten sonra tatbik olunacak 
tır. 

Almanya Türk Ticaret Odasının 
istediği malumat 

Almanyadaki Türk Ticaret odası. İs
t~n_b~ldaki tıcari akitlerin formalilele 
rını L'>temiştir. İstanbul ticar~ odası is 
tenen malumatı hazırlıyarak göndere· 
cek tir. . ........................................................... .. 

!Sade bir tayyör 
.. Genç bayanlara sade ve şık bir tay

yor, açık renk 
yünlü kumaş ü _ 
zerinde koyu 
renk bir yaka yü
zün ve vücudün 
gençliğini meyda
na çıkarır. 

Şapkada da ay
ni renkleri mu • 
hafaza etmelidir. 

T ayyörün ren· 
ginde bir şapka
nın bor ve kalo -
tunun yanlarına 

koyu renk gro -
gren geçirmek 
bu takımı çok şık 
gösterir. 

Modeldeki gibi. 
Biçimi çok sa • 

dedSr. Eteklere., 
kol ağızlarına pi· 
kür yapılmış, beJ. 
dede sentor yok. 
Ceket bir kaç 
(lpens>> le vücu ~ 

dün şeklini alm ıştır. Cepler kumaş ya
rılarak yap·lmı~, kenarlarına çok ensiz 
birer kapak konulmuştur. Içinden, ka
palı. yuvarlak yakalı beyaz bir blüz 
giyinmelidir. 

Mı..ıt 5 

Tarihi Telilikler: 

r 
t 

k ard e 

ve 
te dai a 

·bi yaşamış ar ır 
:--------- * ~ • --------. 

Türklerle Aı:-apJarın tanışmaları en az üç bin yıllık bir .maziye 
sahiptir. Harünürreşidin vezirleri Türktü. Ehlisalip ordularma 
karşı Türkler ve Araplar yan yana döğüştüler, hele son beşyüz 

yıllık hayatlan hep beraber geçmiştir 

Yazan : Turan Can 
Türk ve Arap milletlerı, yurdları • 

nın yakın olması yuzüııden pek çabuk 
tanı§tılar. 

Bu tanışmanın tarihinı tesbit için ta
rıhin derinliklerine inersek en az bir 
hesapla üç bin yıl önce geriye gitme
mız gerektir. 

Bundan üç bin yıl önce, Türk so · 
yundan olan Sumerlerle Akadlar, şim
dikı Irakta, yani Mezopotamyada bü
yük bir devlet ve medeniyet kurmuş • 
lardı. O kadar ki son tetkiklere göre 
Sumerler bundan üç bin yıl önce, kub
be, kemer, sütun ve duvar :;üsleri gibi 
işlerde tam manas;.le usta idıler. Hal
buki bunlar bugünkü en medeni garp 
memleketlerine ancak son bin ve iki 
bin sene içinde şarktan gitmiştir. 

O zamanlarda Arap milletı bugün -
kü gibi Suritye, Mısır ve şimali A!ri -
kaya ve Iraka yerleşm~ değildi. Yal -
nız Arabistan çölünün ortasında ve Hi
cazda bir kısım arazide yaşıyan küçük 

-

bi~ milletti. Arapların biraz önce say-I ..__ __ ._. 
dıgımız memleketlere yerle~meleri ve · 

Harunürreşit 
orada varlık gösteı meleri ancak is -
Himlığın çıkmasından sonradır. 

Bundan üç bin yıl önce Sumer ili · 
nin Ur veya Urk şehrinde Gudea a • 
dında bir hükümdar saltanat sürüyor
du. Heykeller, saraylar, gen~ cadde -
ler ve mabetlerle süslü olan bu şehir 
ayni zamanda yalnız Mezopotamyanm 
değil, Arabistanın da merkezı sayılırdı. 
Çünkü Arabistanın büyük bir kısmı 
Sumer'e tabidi. Sumerliler bütün A -
rabistanla münasebette bulunuyorlar
dı. Böylelikle Sumer medenıyeti Ye
mende ve Arabistanın şark ve şima -
linde yerleşmiştir. Sumer devletinin 
düşmesinden sonra da bu medeniyet 
bir taraftan Mezopotamyadan Yeınene 
göçen kabileler, diğer taraftan Sume
rin yerine geçen Babil devlet! vasıta

sile tesirini devam ettirmiştir. O ka -
dar ki islamlığın çıkı~ı sırasında Medi
ne civarında yerle:;lmtı? buiunan ve 
Hazreti Muhammede yardımda bulu -
nan (Evs _ Us) kab:lesinin Sumerli (ll· 
duğu muhakkaktır. 

Hazreti Muhammedin en büyük ba
bası İsmaHin babası Hazreti İbrahimin 
Sumerin Ur şehrinden çıkarak Suri -
yeye gittiği Tevratta yazılıdır. 

. * 

reti yüzünden islamlar ikiye ayrılmı~· 
lardı. Bu sırada Türkler de memnun 
olmıyanların tarafını almış bulunuyor• 
lardı. Kara bayrak altında Horasan • 
dan kalkarak bütün Türkistan vE: irı:ı· 
nı ayaklandıran, Erneviieri devirerel< 
Abbasi hanedanını halifelik ve hü • 
kümdarlık tahtına oturtan ihtilal bır 

Türk eseri demektir. 
Bundan sonra büyük islam impa -

ratorluğu içinde 1ürklerin oynactıgı 

roller daha vaz'lı ve büyük olmağa ba~· 
lamıştır. 

Arap imparatorluğunun en par.ai< 
devri olan Harünürı·eşit zamanında 
vezirlik eden Bermeki ailesi TürktUl'· 
Asıl soy adları (Parmak oğıu) dur. 
Parmakoğlu Yahya ile oğulları Cafe:' 
ve Fazi o kadar nüfuz sahibi olmuş • 
lardı ki halifeye bıle istediklerini y:ıp• 
tırtı!·lardı. Halifenin sülitlesinden olRO 
Salih oğlu Abdiilmelik oğluna bir va • 
lilik almak içın Cafere müracaat etmiŞ 
böylelikle maksadına erebilmi~ti. 
Harünürreşidin sarayı ile Parmnko· 

ğullarının konakları Dicle nehrinin iki 
yakasında ve karşı karşıya idi. Ha • 
runürreşit halkın daima vezırin kona· 
ğı önünde büyi.ı ıir kalabalık halın • 

Aradan iki bin yıla yakın bir zaman de toplandığını, şını bitirmek iç~n heP 
geçtikten sonra Türklerin yenıden A- oraya gittiğini görüyordu. Hatta b r 
raplarla tanışmaları isliımiyetin ilk as- defasında Harünürreşıt yanındakılere 
rı~da olmuştur. Arabistan _ç?lünde ve şöyle söyliye.rek dert yanmıştı: 
Hıcazla Yemende cehalet ıçınde yaşı- y h b" t.. d 1 t · 1 · · ı 11e 

k" "k A 'll t' · lA 1 • - a ya u un ev e ış erını e ı 
yan ·ı uçbu brap l~ıd e bı _ıs aıbn .. ı~.:~ çık- aldı. Bana herneıı hemen hiç bir ~ v 
ması e era er Hr en ıı~ uyuK bir ı b k d D h d • b · lnıı 
k 

.. . ıra ma ı. a a ogrusu enım ya 
u dr et gostermış, az zamanda, komsu · · h l'f ı h •· f ··- · r 

olduğu koca krallıkları ve imparato; . ısmım a 1 e; ası aıı e.ıgı 0 yap.yo · 

lukları yere sermişt r. Bunların başın- * 
da İran ''e Bizans vardı. Arap ordusu Harunürreşit kıskançlığı ve d~ h~ 
Kadsiyede İran ordusunu bozduktan bazı hususi sebep.er ) üzünden P.ır • 
sonra bütün İranı işgal edivordu. Bu makoğulları aııesının kimini idam ct· 
iş kolaylıkla oluyor' ve karş·larına ha· tirdi, kımini hapse attırdı. Bir ço urll 
tırı sayılır bir engel çıkmı) ordu, fakat da uzak yerlere sürdürdü. Fakat bttr'

1 

Horasan d::ığlarına gelince vaziye~ bir· rağmen 990 yıllarında ve Abbasi h ' • 
denbire değiştı. Arap ordulaıı bUyük felerinin son zamanlarında gene Ti.ı ı; 
bir cesaret ve ustalıkla dövü~en bir beylerinin bu islam imparatorluğu 1ı.:Il 
mrlletle kar~ılaştılar. Bu millet Tür]{ idaresinde ön safı ışgal ettiğini gbı Ll • 
milletiydi. Bütün uğraşmcııar fayda rüz. Emirül'i.imera denilen bu kunı~n· 
vermiyor ve daha ileriye gıtrnek müm- danlar, dilediklerini ha 1ife yapıyoılrı:ı 
kün olmuyordu. :F'::ıkat silahın yapa _ dilediklerini de bir oyuncak gıbi halı· 
madığını felsefe ve mantık daha kolav felikten atıyorlardı. Tuğrul Bey btıı:l· 
becerdi. İslam dinini kend: görüş v~ ların en meşhurlarından bindir \'t.: H~· 
düşünüşlerine pek uygun bulan Türk- lifenin istememesine rağmen onun J<ı' 
ler bu dini kabul ettiler. Bt: dinin kai- zile de evlenmiştir. 
delerine göre artık Türkler ve Arap- Gene bu .;ıralarda hıristiyan Avrtı• 
lar kardeş olmuşlardı. Elele verdiler ve panın Kudüsü ku rta ı mak üzere .,,. kıl 
bi müddet için kapanmış olan zafer hücumları başlamıştır. Ehli5a ip ırııt ' 
yollarına birlikte atıldılaı-. 'flirk ve A- harebe~eri denıkn bu muh:m he t•ı"c· 
rap orduları Asyanın ucundaki Çin ka- ler sırasında Anado;uda hı:küın ::.t c? 1• 

pılarına kadar dayandılar. Bununla be· SelçukHerden Kı~ıç Aslan islamiık \f. 
raber ilk zamanlarda Türkler devlet runda bü) iık kahramanlıklar gö ter ·a 
işlerine kanştırılmıvordu. Araplar bu Musul Emirı Nurcdd'n ve Kaı.- •' · 
büyük isiflm imparatorluğunun içinde ile Eyüp oğlu Salfthnddin ve Alp /\-5 : 
(hakim millet) roliinü yapıyorlardı. lan da aynı uğurda db\'Üşerek zafer 

* ler kaz::ındılar. 

Emevi!erin idaresizliği ve aile gay- ( Devamı 7 inci sayfada ) 
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dı i li u e maçları ne 
şeki de yapılacak ? 

..--------- ll- • .. 
Milli küme meselesi için Ankarada yapılan toplantı 
bitmiş ve maçlar hakkında mühim kararlar alınmıştır 

Bombalı Erme i evi masal an ibaret, 
hiidise komşu geçimsizliği ve zavallı 

bir kadının çıldırmasından çıktı 
İstanbul Futbol Ajanı Zekı Rıza An 1 

ları da ev ve eşyalarını satarak Ru,ya Kadınların üzerlerinde Türk, Fran- karada yapıian Milli küme toplantısın 
ya gitrneğe karar vermişlerdir. Bu ::.e· sız, Rus olmak üzere 80 altın lira. ı 00 da bulunmuş ve tesbit edilen maçlar 
beple Rus konsoloshanesine de birkaç lira kadar kağıt para, küp~ ve saiıc, hakkında bıze malumnt vermiştir. Fut
dcfa gidip gelmişlerdir. Fakat henüz içinde yanmış kıbrit çöplerı bulunan bol federasyonu tarafından lertıp edi. 
pasaport işlerini yaptırmamı:Jardır. bir kon,ervc kutusu. bir sand.k içınde 1 len Milli ki.ıme maçları Ankara ve İz-

( Baştarafı 1 inci sayfada) 
1\.imierdı bütün bu işleri yapacak o

lanlar, biliyor musunuz? İht!yar, za -
\'allı bir kadın, kırk ya~ma kadar evle 
llenemiş, sinire tutulmuş birincı kızı, 
Çarnaşır yıkayarak, balık ağı örerek evı 
nı geçindirmeye çalışan ikinc~ kızı, ni
hayet görüp geçirdikten som·a fak!r 
dtişmü~ bir ailedir. Soruyorduk: 

- Nereden bıliyorsunuz buniarı? 
- Söylüyorlar ... 
- Kımler? 
-Herkes ... 
Ak!ın kabul etmiyeceği bir hikayey

d · Gece yarısında dört buçuk saat son 
l'a muharrirlerimiz telefon etti ler: 

- Dedikodu çok, fakat sıhhatini tet 
k'k etmek imkansız, dediler. 

Ve biı de dün okuduğunuz satırlar ı 
~·azdık: 

- Kadıköyünde komşuları ile ara -
s~nda ge~imsizlik bulunan bir Ermenı 
aılesinin t'vınde yangın çıktı, ailenin 
kızlarından biri yanarak öldü. Mesele 
1ahkik safhasındadır, dedik. 
. Dikkat ediniz, şu kullandığımız ge -

çilllsizlik kelimesine ... Facianın tohu
mu ondadır ... 

'Fakat mesele bizde hakiki mahiyeti 
~e münhasır kalmış iken bazı arkadaş 
arırnız da bütün d€dikodulariie, bütün 

h_aya}i safhalarile yer buldu. Bugiin tek 
Zıp edilecektir. 

Eginli bir Ermeni ailesi 
zMaamafih munsif olalım: 
Dedikodu o kadar çoktu ki tahkika

hn ilk safhada yanlış bir mecraya gir 
lllesi bile mümkündü. Hakikatın ça -
b~k .. meydana çıkmasını Emnıyte Mü
d.uru Salih Kılıcın ve•Üsküdar Adliye 
&ı ile zabıtasının seri ve kat'i muhake 
ttıelerine borçluyuz. 
d Şimdi mesele hakkında Kadıköyün
ı e uzun uzadıya meşgul olan arkadaş 
arımızı dinleyiniz: 
d Radıköyünde Küçü Paris mahallesin 
e 96 numaralı iki katlı ahşap eski bir 

evde 70 yaşında Jirohi, büyük kızı 45 
Yaşında Haykanoş ve diğer k1zı 40 ya· 
Çında Maryarn oturmaktadır. Bu anne 
'-'e kızları Eğinlidir. 
l3 l<adının kocası komisyoncu ımiş 
ı undan otuz b~ sene evvel ailesini a
sarak Rusyaya gitmiş ve bir müddet 
J onra adam ölmüştür. Bunun üzerine 
e·rohi kızları ile birlikte Balkan harbi 
}lsn~sında istanbula gelmiş ve ~üçük 

t <ırıs mahallesindeki evi satın almı~
ır. 

ı liaykanoş, burada bir Ermeni doktor 
'Ya' evlenmiştir; fakat kocası on, onbeş 
§ı, önce ölmüştür. Maryarn ise 40 ya
}ıı:ıa geldiği halde evlenmemiştir. Bun 
sarın evvelce hal ve vakitlerı iyi iken 
onradan vaziyetleri bozulmuştur. 

Nasıl geçiniyorlardı? 
\>'l3unıar, geçinmelerini temin için e
l<'ın bir katını kiraya vermektedırler. 
t akat komşularının söyledik;erine gö
t {' kiracılarile bir türlü geçinememek
ı:· bu yüzden bir kiracı bir a:ı;dan faz 

kalmamaktadır. 
tn 1\yni zamanda Jirohinin kızları ça
daaş_~r yıkamağa gitmekte, balık ağları 

orerek para kazanmaktadtrlar. 

~a~alleli ile geçinemiyorlar 
b U ıle ile mahallelinin arası öteden 
e~~i açık bulunmaktadır. Bilhassa hiç 
j·a l'nrnemiş olan 40 yaşındaki Mar -
tıu. m Çok sinirli bir kız olduğundan ko 
tn ~orn~u ile hemen her gün kavga et
fa el tedır. Son günlerde bu kavg1lar 
d,~tl~şmıştır. Hatta komşuların söyle 
'Yti ı;rıne bakılırsa Maryamın sinirlilı~ı 
h· ıunden kendi evlerindeki patırdı 

•Ç ek<:iik olmamaktadır. 

J · Rusyaya gitmek istiyor 
ş; ~rohi kadının ölen kocasının karde 
to}f arabet Rusyada bulunmaktadır. Ji 
tr>a~ ve kızları Karabet ile mektuplaş
bu t, cJ.rlar. Bir sene evvel Karabet 

rı. •·n b" k gelnı ·r mc ·tup yazmış, Rusya) a 
c erini sö_y !em iştir. Jirohi ile kız 

İki giin evvel, Jirohi ve k!zları ~cne eski Rus Çarlığına ait kağıt paralar. mirde de memnuniyetle karşıJ<ınmıştır. 
komşularile kavga etm:~lerdir. Kom•Fl Rus sigaraları \'e kaçak sıgara kağıtla Yapılan fikstürc göre bu maçlar 4 
ların dediklerıne bakı.iırsa !Ju ağız kav rı, kitaplar, mektuplar. Rusyada alın- Martta her tarafta birden başlayacak
galarınm sunturlusu Bay Mehmedııı mış \'C Ermeni bayrağını da gösteren tır. Tertip edilen Milli küme maçları 
ailesile, Bayan Bedri.) e ve Bayarı ~:ı- bır grup resmi, Padişah Reşad•n resmi, hakkında Federasyon reisliğın n nok
ciye arasında cereyan etmişt'r. Bunun dini kitap·ar. taı nazarına göre tanzim olunan fiks-
Ü?.eride Jirohi ile kızlarının l:..ıy ..ik le: e Ermcnice yazı.rnış olan mektup ve tür talimatnamesi şudur: 
karşı tefevvühatta bulunduk1arı iddıa , kitapalr tercüme ve tahkikat için alı- 1 1 - İstanbuldan Galatasaray, Fener 
sı ileri sürülerek hadise po:i'>c ıhbar c- konulmuş ve kağıt paralar dün Jırohi bahçe, Beşiktaş. Güneş, An~aradan, An 
dilmiştir. Ve bu şikayetler Jirohı ile ile Haykanoşa verilmiştir. kaıagücü. Gençler Bırlıği, ızmirden Al 
kıziarına da duyurulmuştur. Ayni Z)• Kadın;ar serbest bırakıldılar t~y, Göztepe klüpleri bu maçiara i§· 
manda gene ıhbarı yapan kadın Jirohi tıı·ak edeceklerdır. 
nin e\·inde bazı memnu eşyJ.nın 5akl• Yapılan tahkikatta Maryam·n yangı 2 - Mmtaka dahilindeki klüplerin 
olduğunu bildirmıştir. nı ani bir buhran ve cinnet esen ola- biribirlcrile yapacakları maçlar hasıla 

Y 1 k Id 
? rak çıkardığı tesbit cdilmiştiı. Esaseıı tı ve masaı ifatı kendilerine aittir. 

angm nast ÇI ari 1 • Maryarn da ölmüş bulundujundan Ol'· 3 - Şehirler arasındaki maçların 
Yeldeğirmeni polisine yapıian bu ih· tada bir suçlu bulunmarlığına göre Üs- ma<:r·af ve varidatı Federasyona aittir. 

barlar üzerine memurlar kanunen la · küdar ınUddeiumumisi dün Jiroh~ i!e Yalnız safi kar hasıı olursa buna İstan 
zım olan arama emrini alart!k evvC'lki kızı Hnykanoşu serbest bırakmıştır. bul. Ankara, İzmir sehirlerinin nüfus ' . 
gün saat 16 da Jirohinin ev•ne gelmi~ B~ nlar Adli tab ip Enver tn rafından nisbeti esas tutulara·k klüp1er arasın-ı Ankaradan avdet eden Istanbul Futbol 
lerdir. Evin arkası bahçedir ve Haydar defnıne ruhsat verilen Maryamın ce · da taksim edilır. Ajanı Zeki Rıza 
pa~a demiryolunun üstlindeki set üs- na~sini kaidırmak için kiliseye gitmiş 1 

4 - Milli kümeye iştirak edecek o· İstanbuldan Sait Salahattin, Sadi 
tündedir. Memurlar, herhangi bır kaç lerdır. lan takımlar bu maçıara yalnn kendı Nihat, Şazi, 
ma vak'asına mani olmak içın eve hem Jirohi ne diyor ? nizami kadrolarile gireceklerdir. . 

Izmirden: Mustafa, Mustafa ŞenkaL 
bahçe kısmındaki yerden V.! hem ete 1\I 1 · · · J' h' .1 .. .. .. 5 - Milli kümeye girecek sporcula-u 1arrırımız ıro ı ı e goru~muş- . . k Esat. 
sokak cihetindeki kapıdan gelmi~ bu- tür. Şaşkına dönmüş olan yetmişlik ka 

1 
r~ federasyon yenı lısanslar verece • 

lunmaktadırlar. Kapı çalınınca üst kat dın ağlayarak : tır. . . . 
taki odada camdan bakan kaaınlnr, «- Zavallı Maryarn. gitti. Artık gei Lısans ıbı·az edemıycn sporcular h~-

B - Yan hakemleri, hakC'mler tara

fından tayin olunacaktır. 
hernedense korkuya kapılarak: . k 0 ~,1 k f d. d 1 k kem tarafından oynatılmıyacak, ve lı· 

mıyece . nu 1v. os o ıyarın a a mc:ı . . . 
-Ne istiyorsunuz. Açamayız. demiş isteyenler çok oldu. Fakat ben verme- sanslı oyuncu_lar. hakkında h!Ç bır ı.tı-

C - Şehirler arası maçları idare ede 
cek hakemler federasyon taıaf ndan ta 

lerdir. d' 0 b' T"' k b 't' m k ·s raz kabul edılmıyecektır. Yaınız lı -
ım. nu, ır ur za ı me ver c ı - • yin olunur. 

r d N · ı d dem'stir sansların numaraları ve idmancıların Son derecede sinirli olan Ma ~ya m bu 
esnada annesile, abiasım odada bıra

karak karşıki odaya geçmişti!'. 
Büyük bir sinir buhranına kapılan 

Maryam, eline geçirdiği gaz dolu şişe
yi odaya dökmüş, tutuşturmu~tur. 

Gaz, hemen ateş almıştır. Bu esnada 
Maryam, bazı eşyayı toplamak istemili, 
bu şaşkınlık arasında elin~ çatal ve bı
çak torbasını geçirmiştir. Fakat duman 
ortalığı sardığından odadan çıkarken 
yere yuvarlanmış ve elinde tuttuğu tor 
bada bulunan bıçağın sivri ucu bıçere· 
nin gırtlağına saplanmıştır. 1\Iar:-rım, 
çan havlile ve yara:anmasına rağmen 
son biı ku• \-etle yerden kalka• ak anne 
v~ kıı kard ... inin bulunduğ11 sokak üs
tündeki odaya kendisini atım§tır. 

Jirohi ve Haykanoş bir taraftan evin 
içini alevler sararken Maryamın kan
lar içerisinde odaya yıkıldığ•nı da gö
rünce korkularından bağırınağa başla
mışlardır. 

Polislerin fedakarliğı 
Kapının açılmadığını ve içeriden yan 

gın çıktığını gören polis memurları ka 
pıyı maymuncukla açtırmakl:ı berab~=>r 
pencerel~ri de kırarak içeri~·e girmi&
ler ,.e alevler arasında kadınların bu· 
:unduğu odaya çıkmışladır. Bu sırada 
memurlardan Fethi, kırılan b!r canıla 
yüzlinden yaralanrnıştır. 

Memurlar kadınları hemen dısarıya . . . 
çıkarmak istemişlerdir. Fakat J irohi 
ve Haykanoş şuurlarını kaybetmiş bır 
vaziyette eyanmak istiyoruz=> dıye çık
mamakta ısrar etmişlerdir. Bu esnada 
itfaiye de yetişmiş. kadınlar biiyUk 
müşkülfıtla kurtarı!mı·lardır. Anrak 
Maryaın, a!dığı yaranın tesirile ölmii~
tür. Jirohinin de kısmen saçları yan. 
mıştır. 

Bombalardan eser yok 
Üsküdar müddeiumumi Tahsir. ile po 

!is tahkikata hemen vaz'ıyet etmism. 
istanbul Emnıyet müdürü Salih Kılıç 
ta dün sabah vak'a yerine giderek öğ
leye kadar tahkikat yapmı~tır. Yapılan 
tahkikat saat 1 5 de hıtmiştir. 

itfaiye grupu vasıtasile yanan evin 
ankazında derin araştırmalar yapılmır; 
tır. Bu araştırmalar netice<>rnde bo•n 
baya benzer birı:;ey bulunmamı~tır. Yan 
gın esnasında da gayri tabıi parlam1 
görülmediği gibi bir infilak ta duyul
mamıştır. 

Bulunan eşya şunlar : 

ıyor um. asıp .. o m~ u ı: . . isimleri her maçtan sonra hak~m tara D - Mıntaka dahilindeki maçların 
ls\anbul Mudde: umumfsının fından federasyona derhal verilecek ra hakemleri tarafeyn klüplerinin muvn 

beyanati pora eklenecektir. Jakati ile tayin olunur. An 1a~ma h:isıı 
6 - Ayni mevsim zarfında bır id - olmazsa mıntaka hakem komiteleri bu 

mancı iki rumtakada milli küme maç- hakemleri tayin eder. İstanbul müddeiumumisi Hikmet 0-
nat, dün akşam üzeri bu hususta mu
harririmize şu malumatı vermi~hr: 

- Hfıdise, bugün sabah gazetelerin 
den birinin yazdığı şekilde değıldır. Ya 

nan evin sahibi olan kadın, mahallede 
ki komşularından bir kadınla kavga ct-

miş, bu kadın karakola müracaatla ha 
karete uğradığını söyliyerek, şikayelte 

bulunmuştur. Şikayet üzerine evrak ha 
zırlanmıştır. Bunu takiben de gene bu 

kadın bu evde mernnu bazı eşya bulun , 
duğunu ihbar ettiğinden, memurlar a-
rama emriyle eve gitmişler, faka t içeri 
den kapıyı -açmamışlardır. Memurlar, 

eve arkadan girmek istemişler, bu sıra 
da evden yangın çıktığını göı mü~ler

dir. Bu vaziyet karşısında bekliyenler, 
kapıyı dışarıdan açarak içcrıye girmiş 
ler, arkadan da içerıye girilerek yukarı 
katta bulunan 70 ya~ında Jıroh! ile kız 

larından 4S yaşında Haykanoşu kurtar 
mışlardır. J irohinin diğer kızı 40 ya-

şında Maryarn ise, katı bir aletle boy 
nu kesilmiş ve ölmlı~ olarak bulunmuş 
tiır. 

Adlive doktoru Enver Karan, ölü -
mün n~ şekilde vukua geldiğ!nP dair ra 
por vermek üzE're muayeneye gittL Ne 
ticede. kızın ölümü başkası tarafından 
vaki olmadığı fennen anlaşıldı . .Eve gi 
ren poHs memuruna gelince, o, ıçeriye 
girerken di.işen bir camdan yaralnnnl'Ş 
tır. 

Ev vangını n1i.itcakıp hemerı tama 
1 V 

men yanmıştır. Yangı~. sahası, muha-
faza altına alınmıştır. Usküdar müdcıc 
iumumisi Tahsinle muavini Orhan ve 
Kadıköv muavini Şekip hazır bulun
dukları V halde, harabede etraflı ~ekilde 
arama yapıldı. Bu ararnada, bugünkü 
bir sabah gazetesinin i~aret ettiğ: şe
kılde ne bomba, ne de silaha mütealhk 
herhangi bir şey zuhur et mi~ de~ildir. 

Bu ev mensuplarına ait olarak elde 
edilen şeyler. yalnız bir mikdar Rus 
v.s. cigara kağıdı ile muhtelif milletie
rin mcskfıkatından tutarı 70 - 80 lira 
mikdarında paradır. 
Yangın, alt katta başlamıştır. Petrol 

den çıktığı neticesine \'anlm1ştır. Yan 
gın esnasında infilakı andırır b ir şeyin 

larına iştirak edemiyecktir. Çekilen kur'aya göre: Fenerbahçe ı, 
7 - Şehir deplasmalarının sırası ge~ 

diği halde icabet etmiyen veya kend! Beşiktaş 2, Güneş 3, Galatasaray 4, 
şehrinde mUsabakaya iştirak e tm iyen Altay 5, Göztepe 6, Ankaragücü i, 
veya maç esnasında sahayı terkederek Genç1erl:iirhğiJ 8 numaraları almışlar 
miisabakayı sekteye uğratan kli.ip hak dır . 
kında aşağıdaki hükümler tatbık edi - Mali şerait : 
lir: Mahalli maçlar hasılatı do~rudan 

A - Şehir deplasmanına iştirak et- doğruya oynayan klüpler arasında tak 
miyen klüp 1 50 lira para ce1..ası öder. sim edilir. 

Tekerrürü halinde müteakıp müsa -
bakalara girmek hakkı.nı kaybeder ve 
hükmen mağli'ıp olur. 

B - Kendi şehrinde harıçten gelen 
klüple yapıtaeaik müsabakaya iştirak 
etmiyen klüp gene müteakıp müsaba
kalara iştirak hakkını kaybeder ve hük 
men mağlfıp acidedilir Aynı zamanda 
250 lira para ı;.ezası verir. 

C - Müsabakayı yarıda bırakıp ter
keden takım mağlfıp addediliı·. Ve o 
günkü maç hasılatından hissesine düşc 
,ni alamaz. (Bu madde mahalli maçlar 
içindir.) 

E - Deplasman maçları için fede 
rasyon aşağıdaki baremi kabui edil
miştir: 

Ankara • İstanbul 800 lira. 
Ankara - İzmır 900 lira. 
İstanbul - İzmir 900 lira. 
Deplosman maçları hasılatı federa:

yona aittir. 
ll - Stad hisseleri: 
A - istanbulda cumartesi günleri 

için kap! hasılatından yüzde 15 pazar 
günlerı için yüzde 20 kabul cd'lmi!ıtır. 

B - Cumartesi maçlarının hepsi Tak 
sim stadında yapılacaktır. Pazar maç 
larını her takım kendi stad·nda yapa
caktır. 

D- Sahayı terkeden veya hakemin 
sahadan çıkardığı idmancılar cvvele -
mirde otomatikman müteakıp müsaba 
kaya girmek hakkını kaybeder Sani- Ankara ve İzmir stadları hisseler: fe 
yen hakem raporu üzerine federasyon derasyanca tesbit edilecektir. 

bu sporcu hakkında resen ceza tayin 
eder. Tarihi tetkikler 

8 - Esbabı mucibe olmadıkça fiks
tür her ne suretle olursa olsun tebdil 
ve maçlar l<>hir edilemez. Esbabı muci 
bPnin takdiri valnız federasvona ve o . . 
gün maçı idare edecek hakerne aittir. 

9 - Milli küme birinci ve ikincisine 
Kurum tarafından birer kupa veriıecek 
tir. 

1 O - Hakemler: Milli küme maçları: 
Ajanlar tarafından federasyona isimle
ri bildirilen aşağıdaki hakemler tara
fından idare edilecektir. 

A - Ankaradan Alaettin, İbrahim, 
SnUlhattin, Kemal Halim. .............................................................. 
vukuuna dair herhangi bir ses ış:tilme 
miştir. 

Tahkikat dP,.vam ediyor, Jirohi i]c 
Haykanoş. sorguya çekiliyorlar. Bir k~ 
şif te yapılacaktır. Mahalli rni.ıddeiu

mumisi, tahkikatı derinleştirmektedır. 

(Ba~tarafı 6 ıncı sayfada) 

Tulun oğulları bir müddet Mısırda 
büjük bir devlet kurdular. Yavuz Sul
tan Selimin Suriye ve Mısırı bır ham· 
lede zaptetmesinden ve Kanuni zama • 
nmda Bağdadın da alınmasından sonra 
'bütün Arap memleketleri Türk haki .. 
miyetine girmiş bulunuyor1ardı. Ta • 
rnam beş yüz yıl beraber yaşıyan bu iki 
millet nihayet garbın müstem.ekeci -
leri tarafından çevrilen entrikalar ne
ticesinde ayrılmış bulunuvorlar. 

Lakin asırlarca hemen hemen kay
naşmış bir halde a) ni devlet kuv\'et -
lerı içinde ayni maksat uğruna çalış • 
malaı·ının neticesı o!arak aralarında 
bir his yakınlığı yerleşmiştir. 

Tarihin bu değerl i hatıra~.mn cr \€ 

geç iyi netıceler vereceği ne şi.ıphc ) ok 
tur. 

'J'ur.uı Can 



8 Sayfa 

En korkunç düşman ve 
En mükemmel silah 

Soğuk algınlığı tehlikesine karşı kendinizi G R l P l N 
kaşelerile koruyunuz. 

SO~UK ALGINUCI : Baş, diş, G R 1 P 1 N Ufiitmeden mütevel· 
bel, kulak ağnlarına sebep olur. lid hastalıklara mini olur. 
GRIPIN bütün ağnlan dindirir. SOGUK ALGINLICI: Kınkbk, 
SOGUK ALGINLIGI : Nezle, n eş' esizlik tevlid eder. 
Grip ve birçok tehlikeli hasta- G R 1 P l N ı Kınklığı geçirir, 

lıklar doğurur. neş'enizi iade eder. 
Icabında günde üç kaşe alınabilir. 

•• •• o 
., 

aletle 1 
a ve alt ve te 

be aelm el ser 

1937 Martının 26 ıncı 
Cuma günü Ankara'da 

, ergievi ve sahasında açılıyor 

erglye lşUrak ed lere old, 1 
Serglyi zl arete lee klere d 

gl 
z 

olaylı lar temla 

J 

1 

Her türlü malumat ve fazla izahat için 
u adreslere müracaat edilmelidir ; 

Istanbul : Karaköyde Y atakh Vagonlar 
Şirketinde Sergi memuru ; 

Ankar : Sergi Komiserliği. 

SON POSTA 

ts Mart 1931 Cuma 
İST Al'>. 'BUL 

ötıe neljriyatı: 
12,30: PID.kla Tllrk musll:lst, 12,60: Hava

di!, 13,05: Muhtcllf plAk neşriyatı, 
Akşam neşriyatı: 

17: İnkıl.Ap dersleri: Hikmet Bayur taratın
dnn, üniversiteden naklen, 18,3-: PlA.tla dans 
muslkls1, 19,3-: Spor müsahabelert: Eşref 
Şetık tarafından, 20: Vedla Rıza ve arttıdaş
ları taratından Türk muslkisl ve hnlt §arkı
ları, 20,30: ömer Rıza taratından arapça .söy
ıev, 20,45: Cemal K4mll v arkadaşlan tara
tından Türk mwlklsl ve halk şarkılan saat 
ayan, 11,15: Orkestra, 22,15: AJnna ve borsa 
haberleri, 22,30 Plt\kla sololar, Opera ve ope
ret parçaları. 

BUKREŞ 

15: Romanya muslkls1 (Orlı:esLra).18,15: 
müsahabe, 18,35: Opera, 21,45: Fransa, Al -
manya, Romanya haberleri. 

BUDAPEŞTE 

111,5: Şarkılar, muhtelif havalo.r, 20,10: E· 
debt proğrıım, 21,5~: Ho.berler, 22,10: Salon 
orkestrası, 23,30: Inglllıçe haberler, 23,35: 
Ca.zbant havnları, 24,5: Haberler. 

PRAG 

• re 

yt 
ul 

ee V ee 

e 

Mart 5 

• • 

sı 

gun 
1 - Şubemizden maaşlarını iskonto ettirmekte 

bulunan mütekaitlerin üzerinde müracaat edecekleri 
günler yazılı olarak kişelerimizden aldıklan numara
larla tayin olunan günlerde Bankamıza müracatları 
ve bunun haricinde vaki olacak dilekierin yerine 
getirilemiyeceği. 

2 - Harp malullerinin ayın 4 üne kadar vaki 
olacak müracaatlan günü gününe icra edilip ondan 
sonraki müracaatlannın sıraya tabi olacağı ilin 
olunur. (465] 

17,15: Mozart'ın kuartetı, 17,45: Hnberler, ~11-.ı.....:: 
19,10: PlAk ne4rlyatı, (Halk tnrkılan), 19,40: ı· h• ı 
Knza.t ortestnw, 20,30: Tiyatro, 21,30: Muh· 0 ı sar 'ar 
tellt havalar, 22,25: PlAk neşrlyatı. 22,45: 
Brnodan nakil, 23 Haberler. 

ViYANA 
17,25: Oda mus1kls1, 19,25: Operet musiklsl, 

20,30: Eğlencell muslkJ, 20,4.0: Schubert sen
font tonserl, 22,10: Hatıt orkestra. 

VARŞOVA 
17,15: Chopln hanıan, 22,30: Tiyatro, 23: 

Dans plO.kları. 

Yaranki program 
6 Mart 937 Cumartesi 

İSTANBUL 
öııe neşriyııtı: 
12.30: Pl~klıı TÜrk muslklst. 12.50: Bavadts. 

13.05: Muhtellf pldk neşrtyatı. 
Akşam neşriyatı: 

18,30: PICıkla dans muslldsf, 19, Şehir tl -
yatrosu komedi kısmı (Ismarlama koca), 20: 
Fasıl saz heyeti, 20,SO: Ömer Rıza tarafından 
arapça söylev, 20,45: Fasıı saz heyet.t, saat 
ayarı, 21,15: Orkestro., 22,15: AJans ve borsa 
haberl~rı. 22,30 PH\kla sololar, Opera ve o -
peret parçaları. 

~---------------
Fransada matbuat 
Hiirriyeti var mı? 

(Baştarafı 6 ıncı sayfada) 

Başmüdürlüğünden: 
Çamaltı tuzlasında sureti mahsusada tesis olunan ince tuz 

değirmeninde sıhhi ve fenni bir aurette ihzar olunan ince sofra 
tuzlan yanmşa• ve birer kiloluk paketler ve mutbak tuzlan da 
"50, ter kiloluk içi ktiğıd kaplı çuvallar içinde s hşa çıkanl· 
mıştır. 

Sofra tuzlan "64, ve "128, zer paketi havi sandıklara ko
narak ambalajlnnmışhr. Paketli sofra tuzlarının beher kilosu 
kabatat ambannd "9,50, ve mutbak tuzlannın beher kilosu 
"5,25, kuruş fiatla sablacakbr. 

Gerek mutbak ve gerek sofra tuzları bir sandık veya bir 
çuvaldan daha az snhlamnz. Sandık ve çuval bedelleri tuz fia
tına dahil olduğundan müşterilerden aynca sandık veya çuval 
bedeli aranmıyacakbr. 

Tuz satıcılannın lnhisarlar Istanbul Başmüdürlüğü merkezinde 
Kabataş ambarına müracaat etmeleri ilan olunur. "1184, 

Bir mayısta açılncak olan büyük #f:.IEIIrzlllliillllrl:EZZ::mlii& 
beynelınilel Paris sergisine yabancı • 
ların rağbetini celbedememek endişesi 
bükılıneti çok düşündurüyor. Başvekil 

TÜRKIYE 
Şişe ve 

O iM 
Cam Fab ikaları 
SOSYETESi DEN: 

Leon Blum muhalif matbuata çatıyör. Fabrikamız için şişe ve cam kınğına ihtiyacımız vardır. Ta· 
Hük\4neti müşkül mevkide bırakmak liplerin şartnarneyi görmek üzere Bahçekapıda Birinci Vakıf Ha· 
için memleketin halini fena gösteriyor· · nındaki merkezimize müracaat eylemeleri. 

~~LS~~b~m~~~~~y~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ diye yazıyorsunuz, diyor. Bu işe o ka. c: 

dar ehemmiyet veriyorlar ki geçen · beklemek te ayrıca yürekler acısı bir 

1 

dır. Zira bizim kanaatimizce hürriyet 
lerde reisicumhur Mösyö Alber Lcb- haldir. ancak milU birliğin kuvvetlenmesine 
rön gazeteciler klübünde söylediği bir Esasen Fransada çıkan yevmi gaze. ve yükselmesine hizmet etmekle meş· 
nutukta: Yabancı memleket basınları telerin ekserisinin sahibi bir şirkettir. ıııiyet kazanabilir. Ondan ötesi başı " 
sanki gizli bir orkcstra şefi tarafından Parayı kim fazla verirse hisse senetle- bozukluktur. 
idare ve sevk olunuyormuş gibi ahenk· rine o sahip oluyor ... Bu itibarla asıl Fransanın şu halini görmeyip te 
tar bir tempo ile hareket ederken bi - gizli orkestra şefleri tarafından sevko- cmatbuat hürriyeti:t diye hfHa bu hale 
zim matbuatımızın da ecnebilerin elin lunan basın Fransız matbuattdır. Fa - imrenenler varsa çok aldanıyorlar de • 
de aleyhimize birer vesika teşkıı edecek kat anlaşılan bu şefler aralarında bir mektir. Örnek almacak şeyle! 
şekilde neşriyatta bulunması gazete - türlü anlaşamıyorlar ki orkestra mü· hiç şüphesiz ki bu sahaıardJ 
lerimizin uzerine düşen vazifeyi layı• temadiyen falso yapıyor. değıldir. Sanayi, ticaret ve müS' 
kı ile ifa etmeme i demektir. Yaklaş • Böyle meçhul membalardan ve giz· bet ilimler sahasında oniardan ,., 
makta olan sergi mevsımindc hepiniz- li emellerden yardım gören bır mat • aldlfı.mum Avrupalı dev!letlerden alı' 
den tek bir insan gibi memleket men· buattan memleket hayrına iş beklene • nacak çok şeylerimiz vardır. Bu inkAr 
faatine hadim şeyler yazınanızı iste · bilir mi?. Fransızlann her fırsatta ö • edilemez, fakat Türkiyedekı emniyet ve 
rim• demıştir. ğündükleri meşhur matbuat hürriyeti sükunun da hiç bir yer ile kıyas kab_tJ.l 

Bir devlet reisine bu kadar acıklı bu mudur? etmiyecek derecede mükemmel olduğU 
şeyler söyletecek kadar kuçülmüş o • Bana kalırsa burada matbuat hüri- da muhakkak ki inkar edilmez. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~l~a;n~m=a~tb:u:a:t~ta:n~a~ft~ır~b;a~~;ı~lık=,~=cl~d~d~iy~e~t~ye;t:i~d:e!ğ:il~,~fa:k:at matbuat anaqi~ va~ N.Er~ 
"Son F osta, mn Edebi Tefrikasl : 67 du. çıkarınıZ.)) dedi. Hasta bakıcı: başını kaldırmarnıştı. 

Sabaha kadar odaWıncia gezinerek, <cFakat, filan» diye, bir şeyler sÖy· Genç kadın ona hayretle bakıyordll· 
pencereden eğilip asabi gözlerle ufkuö liyecekti, genç kadın «çabuk, çabuk)) Evve1a günlerdir gözüne uyku girnle
ağarmasını bekliyerek hiç uyumadı. Ve diye heyecandan titreyen bir sesle yal· den daima tehlike içinde olan bir ha5" 
daha gün ağarırken eşyalarını toplamı- Varır gibi söylendiğini görünce; <cpeki tayı düşünerek yaptığı seyahatten so~ .. 

yazan 1 Perlde CelAl ya başladı. Eğer otomobil bulunmazsa buyrum> diye, önüne geçti. Merdiven· ra gelip te yatakta hasta bir adam ye~ı .. 
yaylı ile, atla ne olursa olsun hemen leri çıkarken Seza durmadan soruyor- ne yazıhanesinin ba~ında sakin sakıP 

Genç kadın bu sakin gecenin bu ha· m esine imkan var mıydı} Genç kadı· !zmite inecek, orada bir dakika d urma- du: çalışan sıhhatli bir adam bulmak on ll 
berden sonra gözüne daha başka gö- nın d udaklanndan kısa bir inilti çıktı. dan lstanbula hareket edecekti. (( Nasıl pek ağır mı} r ehlike yok müthiş şaşırtmıştı. Fakat bu §a~kınlık 
rüneceğini her şeyin birdenbire yıkı • Sonra yatağına doğru koşarak başını * değil mi?)) gittikçe yerini yavaş yavaş sevince bı~ 
lıp, yerinden oynayacağını, sanmı tı. yastıkl{ırın arasın" soktu. Hıçkırarak Hastanenin kapısında bir otomobil Hasta bakıcı gözleri gittikçe daha rakıyor ve bu sevinç yüreğindeki bii-
Fakat kendisinde değişen başka hiç bir kıvranıyor, dudaktnından ke ik kesik durup içinden genç bir kadın atladığı büyük bir hayretle büyüyerek ona ha· tün endi~eleri silerek onu adeta gece' 
şey yoktu ve o şimdi bağırmak, çağır· feryatlar halinde hep ayni isim dökü· zaman kapıdaki haderneler ona hayret- kıyor fakat 0 durmadan sorduğu için den gündüze ÇJkarıyordu. Işte o het 
mak bir şeyler yapmak istiyor, bütün lüyordu: Selim .. Se1im... le baktılar. Üzerindeki gri spor tayür cevap vermeye vakıt bulamıyordu. tehlikeden uzak ve .sıhhatte idi. Dep1ek 
çiftlik uyansın; herkes oradan oraya Artık günlerdir geçirdiği buhranla- toz içinde, buruş buruştu. Başı açıktı N._ihayet bir odanın kapısında c< huy- verilen haber yanlıştı. 
tela la koş un ve herkes Selim Nacinin rın manasını duyduğu bu derin ıztı- ve yüzü pek aolgundu, bu Sezadan baş- tun işte burasm dedi. Ve genç kadın Selim Naci başını eğmiş yazmakt• 
hasta olduğunu kendisi gibi duysun raptan sonra pek iyi anlıyordu: F eride kası değildi. Genç kadın şoföre para kapıyı asabl bir el hareketi ile hemen devam e<liyor ve genç kadın ne yapl'l~ 
istiyordu. haklı idj. Selim Naciyi seviyordu. Asıl verirken hademelerden biri öbürünün açarak vücudü heyecandan bir dal gi- cağını şaşırmış müteredd1t bir halde 

O imdi uzaklarda, belki de bir has- sevdiği adam o idi. Ve Sırrı Nihatla ge- kulağına yavaşçtı fısıldadı : « Za· bi titreyerek içeri süzüldü. Fakat içeri ayakta kapının önünde duruyordll· 
tanenin bir odasında kimsemz yalnız, çirdiği mücadeleler arasında onun her vallı pek hasta galiba .. » girmesi ile gerilemesi bir olmuştu. O Birdenbire artık oradan gitmesi lazıır' 
yat yordu. Belki de ismini sayıklıyor, türlü hareketlerini affetmesi, kızması Seza onların orada olduğunu yatakta hasta bir adam bulacağını Ü· geldiğini düşündü. Belki şimdi baş•;' 
kendisini istiyordu. lazim geldiği yerlerde ona acıması Fe· farketmemiş gibi heyecan içinde ka· mit etmişti. Halbuki muntazam döşen- kaldırır da Selim Naci onu karşısın 3 

Kendisini düşünmesi, ismini anma- ndenin dediği gibi hep bu yüzdendi ve pıdan süzüldü. Koşa :koşa merdiven - miş bir odada, geniş bir yazıhanenin görürse kendisinin çiftlikte yaptığı ıhB .. 
sı birazda şüpheli idi. O, gözlerle Ren- şimdi, Onun hasta olduğunu, belki de leri çıktı. Içerde ilk öniine gelen hasta başında genç bir adam oturmuf yazı reketi tekrar eder kapıyı gösterirdi. . 
disine bakan adam imkan yoktu ki her öleceğini düşünütken kendisinin arka· bakıcıya yaklaştı ve kadının kendisini ya2ıyordu. Bu Selim Naci idi ve sapa· O bunları düşünürken Selim Nacı 
{leyi unutsun, onu kovmuştu, isteme· sından pek çok yaşamayacağını zan- hayretle aüzmesine aldırrnayarak: (cÇa- eağlamdı. birdenbire başını kaldırdı. ) 
mişti, Selim Nacinin artık bunları affet- nedecek kadar derin bir acı duyuyor- buk beni doktor Selim Nacinin yanına İçeri birinin girdiğini işitınediği için (Arkası var 
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Yazan: Eski Tanin Başmuharrlrl Muhittin Birgen 

Talat Paşa 
s·yaseti 

vvetin durduğu yerde· 
• 
ır 

ola ya a 
paralık kıymeti 
pekala biliyordu 

Paşa, hükumeti, ö' edenberi Garp dostluğu ile maruf bir Ittihat ve Terakki 
zümresi e.ine vermek ve bu mutedil zümrenin yapacağı sulh müzakerelerile 

fe ciketin derecesini tahfif etmek istiyordu 

Fakat, o tarihte netice hakkın- dönmek kararını vermemiştim. 
daki hükmümü çoktan vermiş olmama - Henüz bir kararım yok, dedim; 
rağmen, bir taraftan Alman askerinin Eğer dönmem lazımsa hemen döne
bütün harp esnasında gösterdiği fev - yı m ... 
kalade kudretin tesiri, bir taraftan da O, gezinmekte devam ederek: 
insanın, felaket karşısında mutlaka bir - Ben yarından sonra dönüyorum. 
Yere takılıp tutunmak hissinden kurtu- Sen de dönsen iyi edersin. Kat'r karar
Iarnıyan gizli- ve şuursuz ümidi, beni ların alınma günündeyiz. Gazetenin 
telaşa düşmektei) siyanet ediyordu. başında bulunman hayırlı olur. 
Makedonya cephesi tamir edilecek, Onun bu sözü üzerine kendisini mü
Suriye taarruzu durdurulacak ve bu 1 teakıp ben de hareket edeceğimi söy • 
turetle Yilson prensipleri üzerinde ledikten sonra sordum: 
aulh yapma çareleri aranacak zannedi- - Ne gibi kat'i kararlar) 
Yordum. Makul bir sulh yapma imkan- Dedim. Biraz durdu; zihni derinden 
larının bulunacağına çok fazla ihtimal derine meşguldü. Sonra karar verdi: 
Vermemekle beraber neticenin o dere-
te yakın olduğunu da zannetm:yor~ 
du m. 

Gittikçe artan bir helecan içinde bir 
kaç gün geçti. Garpta taarruz hiç dur· 
nıuyor, Makedenyada mücadele de • 
Vam ediyordu. Bir sabah telefon çaldı, 
Talat Paşanın öğle yemeğini kendisi 
ile beraber yemek üzere beni otele ça- 1 
ğırdığını, yaveri Ömer Abdülkadir 
bey bildirdi. 

TalAt Paşa ile öğle yemeği 
Öğleyin onun oteline gittim. Ye

~ekte benden başka, bir aralık Dahi- 1 
lıye nazırlığı da etmiş olan vali Celal 
~ey de vardı. Ömer Abdülkadir de bi-

1 
zımle beraberdi. Talat Paşa, bermutat 
fen görünrneğe çalışınakla beraber, 
düşünceli, ağır ve dertli idi. Hem şun- 1 dan, bundan ~hsediyorduk, hem de 
onun çehresini tetkik ediyordum. Bir 1 

aralık , cephe havadislerinden bahsettik. 'ı 
Celal Bey, henüz gayet nikbin idi. Bil
nıiyorum, ha tır için mi, Talat Paşa yı 
iizmemek :için miydi) Yoksa, henüz 
Vaziyette'ki vehameti görmüyor muy- ' 
du} Askeri vaziyeti çok kısa cümleler-
1~ ifade eden karargah tebliğlerini tef-ı 
sır ederek, vaziyetİn telaş ve endişeyi 
tnucip olacak mahiyette bulunmadığı-ll 
nı söylüyordu. Fakat, buna mukabil, 
1' alat Paşa artllt saklamıya lüzum gör
tnediği ve hatta yavaş yavaş aÇmak bi
le istediği bir bedbinlik içinde söz söy- j 
lüyordu • 1 

Celal Bey ise henüz Almanyanın 

- Sulh isteyeceğiz, dedi; Viison 

prensipleri dahilinde bir sulh yapmıya 
çalışacağız ... Fakat, henüz bunu mah
rem tutacaksın , kimseye söylemiye • 
ceksin} 

Kuvvetin durduğu yerde siyasetin 
bir paralık kıymeti ohnıyacağını o da 
bilirdi, ben de bilirdim. fakat, Yilson 
prensipleri dahilinde sulh yapmıya 
muvaffak olmak, o günün en güzel işi 
ve harbin bizce o gün arzu edilebile -
cek en güzel neticesi olduğu için ben 

bu sulhu ve bu fikri çok güzel bulu • 
yordum. Fakat, bu sulh u yapmıya ça-

lışmak, onu yapmak demek olabilir 
miydi) 

(Arkası vnr) 

askeri kuvvetine inanıyordu. lnsan, l 
böyle felaket zamanlarmda hakikatİn 
acı ve korkunç çehresile karşılaştıkça, 
0 nu görmemek için başını çevirir. Ce
lal Beyde de böyle bir hal vardı. Nete
tirn ayni hal bende de vardı. 

En hoş meyva tuzudur, lnkıbazı defeder. Mide, 
Earsak, Karaciğerden miitevellit rahatsızlıkları 

önler. Hazmi kolaylaştırır. Canhhk verir. 
INGILIZ KANZUK ECZANESI 

BEYOCLU - IsTANBUL 

~---" 

Yemekten aonra, bir müddet daha 
'Undan bundan bahsettikten sonra Ta
lat paşayı İstirahata bırakmak üzere Ce 
la} Beyle birlikte çıkmak üzere ayağa 
lt alk tık, o zaman Talat Paşa, benimle 

~~~ ri~;iu~:;tı ~!e~:~~!u:~:.Iiyerek İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
Yalnız kaldığımız zaman Talat Pa- Ek •ı K d 

ta birdenbire değişti; çehresi, felaket sı tme omisyonun an: 
lt~:r~ısında da olsa metanetini kaybet- 1 _ Merkezimize aid Gelibolu istimbolunun tamiri açık eksittmeye ko
tnıyen ve feleğin bütün derdierini ta- nulmuttur. Ketif bedeli 2460 liradır. 
·~~aktan korkmayan bir ruhun ifade- 2 -Bu ite aid f8rlname tunlardır: 
11nı aldı. İki elini arkasına koydu ve bir A F A ş rtname 
y d - ennı a • 

an an salonun ortasında gezinerek: B _ Idari rtname. 

hit-:- Sen ne zaman dönüyorsun, Mu- 3 - Jstek:ıer bu fllrlnameleri 13 kurut mukabilinde Istanbul Limanı 
tın) • • M k . L d 1 b"l" l 
D. d Be :ı·· k d Sahıl sıhhıye er ezı evazınun an aa ı ır er. 
ıye sor u. n aonme arzusun a 

idim CA . · h t ek .. l 4- Eksiitme 16 mart 937 Salı günü saat 14 de Galatada Karamuatafa 
. uya ıshra at e m uzere ge- • . . · -'--"1 · Iniş Id • B ı· d ·k· _ı b' pafa aokagwmda Istanbul Lımanı Sahıl sıhhıye Merkezı e.K.5l tme Komıayo • . o ugum er ın e ı ı ayaır ıraz 

ıstirahata mukabil bir hayli de üzül - nunda yapılacaktır. · . 
tnü t" F k · d f · 5 - Eksiilmeye girecekterin 184 lira 50 kurut muvakkat temmat pa-

ş um. ·a at aynı zaman a acıanın . . . . 
8on pe d · · B ı· _ı t k · ı rası ı" le en az 3000 liralık bu gibiitler yaptıklarına da ır bır ehliyet vesıkaaı r esını er ınae seyre me , ın- .-. 
&ana acı bir zevk verdiği için, henüz göstermesi tarttır. ((}()93)) 

Hikayeleri 

Bu dam nasıl mahkum e 'lir? 
Yazan: Selahattin Enis 

Hayatı hendesi intizam içinde geçen .ruşla yapılabileceğini söylediği zaman 
bir adamdı, gerçi fakirdi ve zarurette az kala onun boynuna sarılarak bu • 
idi; fakat hiç bir ~ey ona bu intizam ruşmuş yanaklarından öpecekti. 
severliğini kaybettinnemişti. Ruznn- Geriye kalan 30 kuruşla iki hasta • 
mesi vardı, gününün hadiselerini ora- nın sütü temin edildikten başka ken • 
ya daima kaydetmeği unutmaz ve ih - dınc de simit, peynir ve sigara parası 
mal etmezdi; hatta hasta günlerinde bi· kalabılirdi. Lakin eczane dönüşünde 
le o gün nasıl uyandığmı, evden nasıl çocuğunun hararctinin birdenbıre kır
çıktığını, kimlerle görüştüğünü, ne a· ka yükselişi onu ç !eden çıkard1. Sütü, 
hp, ne verdiğini, neler işled;ğini birer tütünü, ve _hatta yiyeceği simidi ona 
birer ona yazardı. Ondaki bu ruzna - unutturdu. Ilk işi buzcuya koşmak ve 
mecilik merakı adeta bır illet, hatta iki kilo buz almak oldu, ıki kilo buza 
daha doğrusu tıplo bir içki gibi bir ip- tam ı O kuruş vermişti, bu suretle ce
tila halinde idi, bundan dolayı elı k::ın- bindeki para 20 kuruşa inmişti. İşte 
1ı ve gözü dumanlı olsa bile ruzname· Sabri ilk defa o gün çalmak mecburi
sini yazmaktan vazgeçmezdi. . yelinde kalmış ve işte ilk defa o ciÜn 

Onun ruznamesi gayet sade ve basıt tahsil ettıği vergilerin dip kaçanların
idi, şaırane sözlerle ve alimane bir ÜS· da tahrüat yapmak ıztırarında bu.un· 
lup ile yazılmış satı1ar, onun def+e - muştu. Kunduracı Boğostan 100 ve 
rinde yer almamıştı, o sadece gündelik 128 numaralı evden 2820 kuruş fnla 
hayatını yazmıştı. Şahahieyin uyanma- tahsil<it yapmıştı. 
sile saatine bakması. orada gördüğü Fakat Sabri bun!arı derhal not def
rakamı, hemen yatağının yanıbaşın · terine kaydetmeği unutmadı. Onun 
daki sigara kutusuna ku~un kalemilc ruznamec;ı «meşhur defteri nma1, basa
not etmesi bir olurdu. nat ve scyyiata» benziyordu. Bu fi • 

Kalkar kalkmaz hemen yatağını dü· linde her hangi bir sui mak-;adı yo~tu. 
zeltir, yorganını. entarisini katlar, son- Eline para geçtiği zaman ihtiias e'tiği 
ra itina ile elbisesini giyinir ve sokağa paraları sahipk!rine iade edecekti 
çıkardı. Nitekim de öyle yaptı. Bu ihtilasını 

Onun itiyadına kement vuran ha - muntaz.am, cetvel dahilinde tanzim et· 
dise, bazı sabahlar bu sokağa çıkışlar ti. Kimine makbuz kesip, ne kaaar pa
da olurdu. Her sabah bir bardak çay, ra aldığını bir cetvelde birec birer gös
biraz pcynir, ekmek yemek itiyndında tcrdi. 
olduğu halde bazan bu üç ~eyden bi · Gerçi karısı hastalıktan ve çocu ·ru 
risinin bulun~aması onu ilk rastladığı tifodan kurtulmuştu. 
simitçiden, sirnit almağa mecbur kılar Fakat cetvelin göc;terdığine göre 
ve keyfini kaçırırdı. Bunu hemen def- tahsildar Sabri tam 88 lira 92 buçuk 
terine not etmf:'ği unutmazdı kuruş zımmetıne geçirmış bulunuyor-

«Saat 6 yı 5 5 geçrr uvand•m, hermu- du. Her iki hac:;tasının iyılesmesi onun 
tat yatağımı düzelttim, üstümü giyın- işlerini de düzcltti. 'l'ah<:lfıt yolunda 
dim, fakat aksiye bakın evde çay bit - idi \'e eline fazla para g<>çiyordu. Fa -
miş. bir gün evvelden bana haber ver· kat vicdanı çok muazzaptı, iş'crinin yo
medikleri için çay kutusuna e} altığım luna gırmec:;i, vicdanında yapmış ol -
zaman onu boş görünce, beynim attı, d uğu m:in acılığını ona azami de ı e • 
ırerçi lahavle okudum, kendi kendime cede hisse'tirrneğe sebep 01muştu, cc -
küftirü bastım, fakat niye yarnı, ki.ıfür bine giren fazla para, ona pantalonu
ve lahavle insana bır bardak çay. ya- nun cebine snkulmu~ bir ateş paıçası 
hut bir dilim ekmek ve peynir temin hiss'm veriyordu. Onun için ilk i~i Bo
etmiyor ki... Mecburen ilk rast adığım ğosa gitmek oldu ,.e kendisinden fazla 
simitçiden ... » tah~il ettiği J 00 kuruşu iade etti. Son· 

Bunun ma badini getirrneğe lüzum ve ra ayni suretle ı 28 numaralı evden 
hacet vok .. Bu, onun bizi ahikadar et- fazla olarak tahsil etmiş olduğu 28205 
miyen w şahsi hayatına ait b ir kısımdır. kuruşu da geri verdL 

Bizim asıl mevzuumuz onu heyeti Sabri hüsnü niyetle hareket ettiği 
hfıkime önüne getiren hadiscdir: Ken- hald(', yaptığı hareket etraft.a bir stiru 
disi beledi:;e tahsildan idi, hayatı gı- dedikoduyu celbctli. Onu dillere dü • 
bi işinde de mumazamdı, tahsilatını şiirdü. v~ nihayet çok dürüst ve maz
tam b~ renedir, dikk:lte değer bır but olduğu kadar da namuslu olan ve 
ciddiyet ve intizamla yapmıştı. Ver • hareketlerini vicdanının tamamen e • 
gi sahiplerine karşı azami nezaket gös· sine U\ duran bu bahtsız adnmı muh ~ 
termişli. Kavgadan, avurt zavurttan kemP huzuruna kadar süri.ikled:. 
azami içtinap eylcm;ştı .. Yalnız o sı - Şimeli JwyPti hakime ona vcrilc"ek 
ralarda karısının ha•taıanına~·ı yetmi- ce~nnın tw:n:ni düşünmekte-dir. Y"'p· 
yormuş gibi, üstelik çocuvunun da ti • 1Jt'ı işin c~kf1lı kanuna mu~,ayir, f~kat 
fova vakalanması · h kayemizin kah • faıi'et \"C dcdanına uygun olan bıı a
ra~a~ı olan • Sabrinin bütiin itidal 0, '11 lX'rnet mi etmeli. yok-;a ceıa mt 
\'e idrakini tarümar etti. şdaret ve gö,.me::crr? Bunu, hfıkimıer heyPt '1ın 
neşesin'i kaçırdı. Buna rağmen mun- t, ·~d·rinder. c\"\·cl. okuvucuınun t .. i{ -

taLaman ruınamesini yazmak an ge:i dır \C' tm n re bııakı~orum. 
kalmadı. Kesedeki açığı kapatmak, kn· ------------
rısile çocuğuna ilaç parası tedarik et - Yarmki nushamızda : 
rnek hayli gi.ıçleşm ~ti. HC'r han~i b.r 
kimseden bu yaşa gelene kadar bir kc 
re borç ıstemcmışti. O giin c!.nJc be 
lediye doktorunun reçctesile ccıaneyt> 
giderken cebindeki blıtün seı v~tı. 80 

kuruştu. 

Eczacı reçete muhteviyatının SO ku-

Z1yaret 
Ya1.an: IA"c.nid L<•nç 
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51 numaral 

Ertuğrulun Süveyş kanalından geçerken bir suikasta 
uğraması çok muhtemeldi, onun için bütün müretlebat 

kaplanın ikaı.ı He tetik duruyordu 

Muhalif rüzgarlar hakkında ba-ıma ağacından mürekkep, hot bir tablo 
.Sama 

Yazan : Celal Cengiz 

ipurda otururken şu haberi 
aldı : " Akatlar Sumer topraklarına 
saldırmışlar, Gudea harp edecek,, 

na ne zaman mal u mat verecek> Yarın, vardı. 
bir aralık kendisine müracaat etsem, * 
olur mu>. Amma, yarın da (Port Sa- Kazanlar, çok kömür sarfiyatı yap-
id)e gireceğimizden bahsediyorlar ... tığı için (Ertugrul), burada da kömür 
Hele bakalım .. sabah ola .. hayır ola... alacaktı. Onun için limana girerek rıh-

Suat, böylece düşüne düşüne uyu • tıma yanaştı. - Mabetten hiç kimse çıkmadan, 
rnuştu. fa'kat, hislerini birer birer kay- Zabitan ve efrada nöıbetle izin veril- siz niçin geldiniz, mella> 
bederken; kapalı gözlerinin içinde, di. Zabitler • temiz ve sivil elbiselerle Sa ma cal i bir gülüşle şu cevabı ver-
akşam güneşile yaldızlanan koyu pem· şehre çıktılar. O gün ve o gece gezdiler, di: 

be bir çehrenin cazip hayali yaşıyor .. dola~tılar. Bembeyaz elbiseli ve lmmı· - Sen beni Sama sandın ama, ben 
kulaklarında da gür ve davudi bir ses, zı kuşaldı efrattan bir çoğu da halk ta- Sama değilim. O, benim kardeşimdir. 
daha hala derin akislerle dalgalanıyor· rafandan dostça kar,ılandılar. Biz, birbirimize çok benzeriz. Sama, 
du. Ertesi sabah geminin kömür alma· Sumer kralının hassa ubitidir. Ben * sı bitmişti. Kanaldan geçmek için kla- ise bayağı bir çadırcıyım. 

Suat. geceyi derin ve dalgın bir uy- vuz gelmişti. Fakat, Avrupanın iyasi Dedi.. devesini kaldırdı.. üzerine 
ku i-çinde geçirmişti. Hatta; bu sabah cereyanlarını çok iyi bilen ve takdi.r ;:- atladı: 
ta. ne (kalk borusu)nu, ve ne de (na· den kumandan Osman Bey gemının _ Sakın benim buraya geldiğimi 
rnaz borusu)nu işitmemişti. bir suikasta maruz ~~ma~ası için ge· kimseye söyleme, emi~ 

Ancak, lomboz (1) dan giren sabah rek klavuzun verecegı ~mır ~e. kuman- Katuma:nın hizmetçisı hayretle Sa-
güneşinin keskin ziyası yüzüne akset- dalara: ve g:rek ge~ıye ~~ıp çıkan man ın yüzüne bakıyordu: 
tiği zaman, artık gözlerini açmak mec yabancılara dıkkat edılmesını emret - - Gerçek çok benziyorsun Sama-
buriyetini hissetmişti. mişti. _ . ya ı 

Ve sonra, karnaranın önünden ge- Ertugrul, (30o senesı) temmuzu - Sama tekrar yalvardı: 
çen, bir neferin, uzaktaki bir arkada- nun 14 üncü cuma gün~, .er~enden _ Benim geldiğimi söylemiyecek· 
şına seslendiğini işitmişti: hareket ~er~k ~anala gır~ıştı. (~a- 1 sin, değil mi? 

-Temeli .. Kara göründü .. kara ... nal seyrısefaın nızamnamesı) mucı - - Söz veriyorum. Bana biraz hur· 
Suat, asma yatağından scçramış: b ince, gemi klavuz un emrine terkedıl- ma verirsen, sözümde dururum 1 

yere inmişti. Gözü, karşısındaki ayna· ~işti. La~i~, ku~~nd~n. ~ldı~ları ta- Sama eşyası arasından bir kucak 
ya ilişmişti. Bir an durarak kendi çeh- lımat mucıbınce, suvarı, ıkıncı kaptan hurma çıkardı: 
resine gülümsemişti. ve hesap memurları nöbetle kaptan - Al bunları. Belki yarın, öbürgün 

Iki ay evvel, hum ma geçirdiği za • köprüsünde bu~unarak k1avu~un ku- sana daha çok hediyeler de verebilirim 1 
man dökülen saçları, çok sık ve kıvır· mandalarını takıp etmektelerdı. - Pekala. Sama ne zaman gelecek 
cık geldiği için, erkek saçından farklı Ertugrul; sa~tte al.tı. mil süratle yo- buraya? 
değildi. Biraz fazla gür, hafifçe çatık (una devam edıyor: ~kı tarafı kumsal- _ Onun da yakında geleceğini u· 
kaşlarının altında parlayan koyu, çok lardan ve hafif tepeciklerden mürek· muyorum .. 
koyu yeşil gözleri, uzun ve kıvırcık kir- kep olan daracık. kanalda, ağır ağır _ Sevgilisi burada gece gündüz 

0
• 

piklerle süslenmişti. ilerleyordu... Bazan sahildeki küçük nu bekliyor. 
Etli ve kıvrık dudaklarındaki tebes- kulelerden bayYaktarla Işaretler veri- Ve gülerek ilave etti: 

6 üm, biraz daha genişlemiş .. sanki, ay· liyor; karşıdan başlqı bir aemi geldiği _ Bir g,_enç kızın gözleri, aşıkını 
n,daki hayalile konuşuyormuş gibi; bildiriliyordu. O zaman (Ertugrul), bundan fazla beklerneğe tahammül e· 

- Eh .. ben de, yakışıksız bir deli • sureti mahsuşada yapı1mış olan (kolo- demez. 

kanlı değiJim. ne) denilen mevkilere çekiliyor. Bu- _ Mara, Samayı çok seviyor mu~ 
Demişti. Ve, bir an evvel karayı gör- rada bir müddet bekliyerek, gelen ge· _Dedim ya. Her saat onun yolunu 

rnek için ·giyinmekte ittical etmişti. m iye ypl veriyordu. bekliyor. Ve gözleri ağlamaktan şişti. 
Evvel&, yatarken düğmelerini çöz.. Kanalda, ilk gün böylece geçmişti. Sama fazla bir şey aöyleyemedi.. 

dü;;.ü koreasını sımsıkı ilikleyere k, za. Ertugrul, o geceyi (18InaÜiye gölü) nde gizli bir el, boğazını sıkıyor gibiydi. 
tet~ küçük olan memelerini gizlemifti. bağlı olarale geçirmişti. fAtesi gün, Devesine bindi.. Katumanın evinden 
Pantalonunu, tıpkı çevik bir delikanlı lclavuz deği~mit: gerniyet ( Malta) lı uşaklaştı. 
gibi iki hamlede bacaklarına .. önü ka. bir klavuz geJmifti. 
pnlı baştan geçme bol bahriye ceketi- Sabahleyin erkenden, gemiye tek· 
ni de. sırtına geçirmişti. Kırmızı kuşa- rar yol verilmiftl~ ~ir buçuk aaat aon
ğıııı büyük bir dikkatle beline sarmıttı. ra, (Timsah gölü) <le geçilmif; tekrar 

Bu 'kuşağın altından, genişçe tay- kanalın dar yerlerine girilmişti. 
ları, hafifçe taşmıştı. Maltız ldavuzun hal ve vaziyeti. em-

Uzun ve (sıfır) denilen kalaba vu· niyet ve itimat verecek şekilde değil
rulmuş olan koyu renkli kırmızı fesi- di. Akşamki aarho~luğunun bakiyesi 
nı giyerken, sol kaşının üstüne doğru henüz geçmemit olan bu kaba adam, 
eydiği için; çehresi, tatlı çapkın bir geminin idaresi hususunda adeta bir 
şekil almıştı. diktatör kesilmişti. 

Kapının anahtarını çevirmiş; ıalık Süvarİ Ali Bey, klavuz un bazı ku-
çalarak dişarı fırlamıştı. Merdivenleri mandalarını garip bularak bunlara iti
sür'atle tırmanmı~tı. Yüzüne, ılık bir raz etmek istemişti. Fakat bu adam, 
hava, bol bir ışık çarpmıştı. Hemen he- kaba ve bozuk bir lngilizçe ile: 
men bütün efrat, güpeştelere toplan- _ Kanalı geçinciye kadar, bana 
rnıştı. Hepsi de kollarını güpeşteye da- itiraz edemezsiniz. Nizarnname böyle
yamışlar .. uzaktan görünen karaya dir. Aksi takdirde; bir kaza vukua ge· 
d~lmışla~dı. Beş mil kadar uzakta, ye- lirse, mes,uliyet tamamile size aittir. 
şıl emsıyeleri andıran yüzlerce hur • Demişti. 

(ı) Kanıaranın penceresi. (Mes'uliyet) kelimesi, korkunç ve 
-· · ·- · ·- · · - · ·~~·--- tehditkar olduğu için, böyle tehlikeli 

Ir !v'öb t 1 --, bir yerde klavuzla ihtilaf çıkarmak 
e C 1 istememişlerdi. Ancak şu var ki: bu 

1 'czaneler kaba adamın hareketlerini daha dik -
Bugece nöbetçi olan eczaneler şunlar- katle takıbe karar vermişlerdi. 

dır Vakit, zevale yaklaşmıştı. Kumanda İstanbul cihet.lndekller: Aksarayda: 
(~ereO Beynzltte: (Asador), Şehremlnln- köprüsünde, süvari Ali Bey ile dor -
d(' (Haıncil>, Fenerde: (Vltall), Knra - düncü kaptan sağ kolağası Ömer kap-
ımrükte: (Kemal), Samatyada: (Teo- tan, torpido muallimi Reşat kaptan, 

! lo ... ), Şohzadebaşında: < Üniversite >. hesap memur muavini mülazİm Necip 
E) upte: (Arlf Beşir), Em1nönünde: (Sa-
ı.n Necatıı, Küçtikpazarda: (Hulflst), A- efendi vardı. Bunlar, köprünün san · 
ı ındarda: <Sırrı Asım), Bakırköyunde: cak tarafında durarak, klavuzun verdi-• lerkez),. 
Bey~lu clhetlndek!ler: İstlkliU cadde

.. ınde: (Galatasaray), Tünelbaşında: 
('.tatkoviç), Galatada: (Yentyol}, Fın • 
dıklıda: (Mustafa Nail), Cumhuriyet cad
desinde: (Ktirkçlyan), Kalyoncukollu -
~tında: CZaflrobulos), Firuzagada: <Er
tugrul), Şt.,Ude: (Asım) Beş1ktaşta: <Nan 
Hallt), 

Bo~a.zJçl ve Adalarda: ÜskUdarda: (İt.
tıhat), Sarıyerde: (Asa!), Büyükadada: 
Halk), Heybelladada: (Tanaş). 

ği kumandalarla, geminin vaziyetini 
kontrol ediyorlardı. 

Gemi, yavaş yavaş sancağa doğru 
kaçmaya başlamıştı. Süvari Ali Bey, 
klavuza ihtarda bulunmak için, yavaf 
yava~ ona doğru yaklaşmıştı... Işte 
tam bu ~urada; kumanda köprüsünün 
i"kele tarafında duran Reşat kaptan: 

(Arkası var) 

• • • 
Veni bir haber: "Gudea, istikiAI 

savaşma hazırlanıyor!,, 
Sama, Nipur şehrinin kenar mahal

lelerinden birinde yerleşmişti. Gene 
orada oturan Nipurlu bir çadırcanın 
yanında çalışıyordu. 

Samanın ustası ~akacı bir adamdı .. 
Samanın san'atini takdir ederek onu 
kendisine ortak yapmıştı. Sama bu 
dükkfma girdiği gündenberi çadıremın 
işleri de yoluna girmiş. kazançları es· 
kisinin iki, üç misli artmıştı. 

Sama, sevgilisi Maraya bu kılıkta 
görünmek istemediği için, Katuma · 
nın semtinden bile geçmiyordu. . 

Aradan bir ay kadar zaman geçmış
ti.. Sama bir gün dükkanda otururken, 
müşterilerden biri Samaya şöyle bir 
haber verdi: 

- Akatlar, Sumer topraklarına sal
dırmışlar. Gudea istiklal ~vaşma ha
zırlanıyorm u ş. 

Sama Urdan ayrılırken ne böyle bir 
hazırlık vardı. Ne de Akatlar Sumer 
sınırlarını aşmışlardı. 

Sama müşteriye sordu: 
- Bu haber yeni mi geldi? 
- Evet dün Urdan gelen yolcular 

söyledi. Gudea Suriyeye giden Naraşa 
haber göndermiş ve kendisini Sumere 
çağırmış. Ayrıca cesaret ve atılganlık
larile tanınmış kahramanları da harbe 
davet ediyormuş. 

- Nipurdan kimse gitmiyecek mi 
bu savaşa? .. 

- Gudea davet ederse, hepimiz 
harbe gitrneğe hazırız. 

- Nipurda Akatlarla dövüşecek 
kahramanlar var mı .. 

- Aslanlar, kedilerle döğüşmekten 

kaçmazlar .. 
Sama, müşteri gittikten sonra, usta

sına sordu: 

- Akatları yeneceğinizi umuyor 
musunuz? 

İhtiyar çadırcı gü ldü: 

- Bu dördüncü savaşımız olacak .. 
her seferinde de Akatların aırtını yere 
getirdik. Bu sefer belki de Gudea on
ları ortadan kaldıracaktrr. Çünkü beş 
yıl önce yapılan son harpte Sumer kra
lı: ( Akatlar bir daha baş kaldırırlarsa, 
onları yurdsuz bırakacağım !ı) demiş • 
ti. 

Sama, bir aydanberi Nipurda otur· 
duğu halde, Ur'da olup bitenlerden an· 
cak şimdi haberdar olabilmişti. Dük • 

kana gelen müşteri ile konuşmamış ol

saydı, bu malumatı da almış olmaya· 
caktı. 

Mara, Samanın gözünde tütmeğo 

başlamıştı. 

Suzlu deiikanlı Sumerli kızı almıya· 

cak olursa, günün birinde ~iddet ve fe· 

laket mabudu (Enhil) in gazebine uğ· 
rayacağından emindi. 

(Arkası var) 

ütercim Alınacaktır 
Askeri Fabrikalar Umum 

Müdür.l · ğün en : 
Almancadan Türkçeye Türkçeden Almancaya tercümeye muktedir 

bir mütercim alınacakbr. Istekiiierin islidalarile Mart 937 sonuna ada 
Umum Müdürlüğte müracaalan. "lntO •. -

i ANI SATIŞ 
İstanbul Dördüncü İcra 

Memurluğundan: 
24223 İkraz numarasite Müyesser tarafından borç alın.an (4~) lira 

mukabilinde Vakıf Paralar idaresine birinci derecede ıpotekli olup 
tamamına yeminli üç ehli vukuf tarafından (1020) lira kıymet takdir 
edilmi~ olan Boğ~ziçinde Anadoluhisannda Göksu mah~llesin~ Göksu 
elyevm Kandilli caddeainde eski yedi mükerrer, 1 mü. Yenı 25, 21 
numaralı cephesi Kandilli caddesi sağ tarafı tariki has, sol tarafı ~h
delerindeki arsa ve buan Huan ef. vereseleri Seher, Fatma, Samye 
hanımlar hane ve bahçesi arkaaı yine veresei mumaileyhin hane bah
çesi ve bazen beJc,çi Mustafa ağa hane bahçesile malıdut maa bahçe 
iki evin tamamı açık arttırmaya konmuştur. 

Evsafı Umumiyesi: 

25 Numaralı ev. Zemin katı : Kısmen taş ve çimento döşeli bir 

ta~lık üzerine birinde yükü . ?lan iki oda, ocak mahalli, gömülln küp 
ve bir bela. Hela ah.pp hancen müsakkafdır. 

Çatı katı: Basık tavanit bir sofa, bir odadan ibarettir. bd J&n 

dıvan kag;:-cephesi, arkası ahşapttr. 
27 No. lu ev. Zemin kat: 

Zemini kırmızı çini bir tqhk Ü%erine biri küçük ve birinde 1likü 
olan üç oda bir dolap, bir bela ve binanın haricinde zemini çimento 
döşeli içinde kömürlük olan mutbak "kagirdir, • 

Üst kat : Bir aofa üzerine birinde yükü olan üç oda bir hetl 

vardır. Bina ahşaphr. Bahçenin etrafı kısmen dıvar ve kısmen tahta· 
perdelidir. İçinde bir kuyu, bir kaç ağaç vardır. 

Mesahası : Umumu 365 metre murabbaı olup bundan 56 metre 

murabbaı fi' No. lı ev, 53 metre murabbaı da 25 No. lı ev, 3 metre 
murabbaı baraka ve 14 metre murabbaı 27 nurnaralı evin mutbağıdır. 
Geri kalanı bahçe olan mezkur iki evin tamamı açık arttırmaya 
konmuş olup şartnamesinin 10/J/937 tarihinden itibar.e~ daire~iz~e 
herkes tarafından görülebileceği gibi 12/4/937 tarıhıne musadıf 
Pazartesi günü saat 14 (on dört) den 16 ( on alh _) ya kadar 
dairemizde açık arttırma ile sahlacaktır. Arttırma bedelı mubammen 
kıymetinin yüzde yetmit beşini bulmadığı takdirde en son artbrauın 
taahhüdü baki kalmak üzere 27 1 4/937 tarihine müsadif Salı günU 
saat 14 ten 16 ya kadar dairemizde yapılacak olan ikinci art~r
masında gayrımenkul g-ene muhammen kıymetinin % 75 beş!ni buld~gu 
takdirde en son artbrana ihale edileerk ve bulmadıgı takdırele 
2280 numaralı kanun hükümlerine tevfikan satış geri bırakılacaktır. 
Taliplerin mu hammen kıymetinin yüzde yedi buçuğu • ni~betinde pey 
akçesini veya Milli bir Ban~anı? teminat. mekt~bunu ham~l bulu~malar~ 
lazımdır. Müterakim vergıler ıle vakıf ıcaresı ve Beledıyeye aıt te~ 
virat ve tanzifat rüsumu satış bedelinden tenzil olunacnkbr. Tavız 
bedeli müşteriye aittir. 2004 numaralı Ic ra ve İflas kanununun ( 126) ncı 
maddesinin dördüncü fıkrasına tevfikan b~ .gayrimenkul ~zeri~~e 
ipotekli alacaklılar ile diğer alakada ranı~ ve ır.tıfalc ha~ kı. sahıpler~nın 
bu haklarını ve hususile faiz ve masarıfe daır Glan ıddıalarını, il?n 
tarihinden itibaren (20) yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile bUdır· 
meleri, aksi halde haklan tapu sicillerile sabit olmadıkça satış bede-
linin payiaşmasından hariç kalacaklan ciheUe. alal{adaranın işbu ~ad; 
denin mezkur fıkrasina g6re hareket etmelerı ve daha fazla maluma 
almak isteyenlerin 934/3801 doaya numaraaile müracaatlan ilAn olunur. 

(ı 198) 



İn h i sar 

T 
Dördüncü fcra Memur~uğundan: 

Türkiye iş Bankasma b~ıci derecede i-ı vııtör, nakliye vidaları, transmisyon ve ka• 
potekli bulunan gayri menkullerin tapu ka- J ı lar mevcut olup montaj masrafı da dalıli 
yıtıarına nazaran: İstanbul Vilayetinin Bey- bu kısma ait malüneleri n kıymeti 45040 lira• 
of'lu kazasmın Kasımp:ı!ja semtinde Ilasan ı dır. Büyük değirmen kısmııula birer :ulet 105 
p~şa mahallesinde Değirmen soka.ğında es- v_~ 120 beygirJik elektrik motörü, çift cleta .. 
kı 4 yeni G tınmaralı mukaddema ırath arsa ııor, tek detaııör, A G K valsı 1200x250, oto .. 

1 elyevm Anbar olup ı;ağ taralı yeni 4 numa- matik kantar, un harman makinesi, otoma-

Çikti 
• 1yasaya 

ı 
rah Agnadisnıar - Yanko ve harap H. ve Fu- tik ı la tma makinesi, GO beygirll eletctrik 
aı bey deposu ve sol taratı Şerif :ıade Ahmet motörü, Ş:ısör 40 Df. mahruti kepek fırçasJ, 
Süreyya ve Balcı zade 1\lehmet Adil de~irıne- santrifus elck, plan ister 4 ıu., 14 beygir~ 
ni, arkası anbar meydanı ön tararı tarikiarn elektrik motörü, tek detaşör, kaskatlı bul• 

1 'Ye gene ayni mahalde ~ sokak ve semtte day temizleme cihazı, Ikişer adet A G K val• 
ltaln eski 4 - 94 ve yeni 8-811 numaralı bir sı 1000x250, yeni l\IİAG valsı, 1250x251, 
tararı Balmoml'u dükkanı " bir taratı muh 1000x300, şasör ~·. 502 ı adet tecdldi hava 
!erik Prolino dt'flmıeni ve tarafeynl tarlkJ- süzgccl, ve iki santrlfuj elck, iiç adet A G K 
am lle mahdut derunu\ıda kanteynil de- vnlsı 1000x250, şasör N. 302, pln'öı ister 4 Ml • 
tirmen fabrikası ıediğine mostakar Icaret ve 5 adet yeni lUİAG. valsı l500x250 ve 8 a• 
vahideli 94 numaralı bir kıt'a arsa elynm det yeni 1\IİAG. valsı l000x250, ve G adet plan 
ye~dilerlne maklup ıedikitı mezküreden şlster G 1\D. dört adet. vantilatör, 9 adet çift 
munkalfp bir bap kirgir maa teferrüat da- detaşör ve eJevatör, vfdalar, transmisyon ~e 
ki~. fabrikası. kayışlnr ve montaj masrafı da dahil olmale 

• • - .. ~f:- 1: "t. ~ .. : .. - ---~ . . • .. 

• 

A MA Toptan fiatlar: 
Mutfak tuzları : 50 kiloluk çuvalda ki
losu : 5 kuruş 10 para UÇ l'EMİNLİ EHIJvuKUP TARAl"JNDAN üzere bu kısımıla mevcut makinelerin kıJ• 

1 verilen rapora nazaran rayrl menkulün ev- metl 122.500 liradır. Küçük detlrmen kıs• 
1 saf ve kıymeti: mında birer adet GO beygirlik elektrik mo-c E 

Sofra tuzları : 64 kiloluk sandıkta 
( 1 ve 1/2 kiloluk paket halinde) ı~abrika 2060 metre murabbaı arsa üze- törü, l\IİAG. valsı l000x250, ı;avdar ynrma 

l'ine inşa edilmiş yedi kısımdan Ibaret olup valsı, GOIIP şasör, kepek fırçası, otomntık 
birin('( kısım un deposu, duvarları kargir dö- kantar, santrifuj elek, filtre, vantlatör, vo IL.. ...... k•i•Jo•s•u_.9•k•u•r•u•ş•2•0 .. p,•a•r•a .... ~ .. -' erne ve çatısı ahşap ve döşeme demir s'Ütun- ikişer adet l\IİAG. otomatik val ı 800x300, 
lar üzerhıe mevzu potrel ana kirişlere müs- GOOx300, 6()0x300 ve elevatör, vida, transmis• 
tt..';ıittir. Dört kattır. Bu kısım 483 metre mu- ymı ve kayı lar mevcut olup montaj masra• 
rabbaı üzerine nıebnidir. Beher metre mu- rı da dahil bu kısma alt makinelerin kıymeti 
rabbaı elliŞ«!r liradan 24150. - Yirmi dört bin 27,800 liradır. Atölye kısmında birer adet 
yüz elli lira kıymeUndedir. 20 beygirlik elektrik motörü, toıtıa tezgahı, 

-· 
'Toptan satış yeri: 

Kabataş İnhisarlar 
Baş müdürlüğü arnbarı 

A 
iKİNCİ KlSlM: Bulday alloları dairesi mak'ap, ve iki adet vals torna te:ıgfıhı, trans

olup doşenıenin bir kısmı potrelli kirişler ü- misyon, kayışlar mevcut olup montaj m:ı.snl• 
zerine ahşap döşemelidir. Bir lusını beton lı da dahil bu kısma ait makinelerin kıyme• 
armedlr. İki kat olup 686 metre murabbaı ü- ti 4560 liradır. Ozon1a beyazlatma tesisatı
zerine mebnl ve beher metre murabbaı 40 nın kıymeti 2600 ve laboratu\·arın komple 
liradan yirmi beş bin kırk Ura kıymetindedlr. kıymeti de 750 Uradır ki, buna nazaran bıı 

UÇUNCU KISJ!If: Çuvnllama kısmı olup kısırnlara ait tekmil makinelerin hcy'etl 
asnın knt ah ap dif'erleri potrel ve beton- mecınuasına 208,925 lira kıyınet takdir edil· 

1 dur: (357) metre murabbaı üzerine mebnl o- ml,.tir. l'uk:nıda milfredatı ve evsafı yazalı 
lup beher metre murabbaı 40 liradan on dört olduğu veçhile ipotekll ma mıiştemilat gayri 
bin iki yüz sekseb lira kıyınetindedfr. meııkullerin hey'eti mecnıuasına 122,488 lira 

HER SABAJ.I BIR DUŞ ALARAH 

DÖRDÜNCU KISI.M: Bulday anbarları ve bu gayri menkolierin derununda bulunup 
kısmıclır. Çatısı ahşap zemin katı beton üsı cüz'Ü mütemmlm ve teferrüat kabDinden ma 
kat potrel \'olto 'Ye Şoptur. 109 metre mo- dut olan bllümum makine alıit ve edevat ve 
rabbaı üurlne mebni ve her metresl 50 ll- demirbaş 'Ye telerrüatı saireye 208,925 lira 
radan bq bin dön ,-üz elli lira kıymetlnde- kıyınet takdir edDmekle ıayrl menkul ve 
dir. ınakinroJer lhey'eti um'Umiyeslnin ehli vuknl-

BEŞiNCI KISil\1: Asıl fabrika kısmıdır. lar taralından konan kıymet 331,(13 liraya 
Çatı ı potret ve galvaneı: saçbdır. Attı uttır. balit olmaktadır 

,.. 
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" " " Yukanda cins •e miktarlan yazılı malzeme 9/ lll /937 tarihine 

t~aUıyan Salı günD aat 10 pazarhkla ublac.akbr. l.teklilerin mallan 
:()rnıek üzere hergibi mzalannda ,a.terilen mahallere pa.zaıbk lçba de 

8 Yin olunan gün •e saatte ~~ 7 ,S aU•ema• paralariyle birlikte Ka· 
~taşt~ lnlıbarlu Le•a:am •• Mnı..yaat Şaheel Mldlrlqhdekl 
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Kurban derileri 
Türk Hava Kurumu Düzce Şubesin-

den: • 
Bu seneki kurban derileri muntaznm 

tuzlattınlınış ve temizlenıniştir. Sığır 
derileri kilo hesabile, koyun ve keçi 
derileri tuzlu ve kurutulınUJ tane he· 
sabile 26/2/937 de 20 ~ müddctle 
ıuiizaycdeye konulmuttur. Bu müddet 
zarfında pey sürecekler % 7,5 akçala· 
rile kurunıuınuıa mUracaatlan. 

DOYÇE ORIENT BANK 
Drescbıer Baıık ŞubeaJ 

Merkeıl: Berlin 

' TiTiıiyeJelti pbelmı -
Galata • İ!tanhul • İzmir 

Deposu: bt. 'rotOn OClmrOifl 
* H• ,..,. ...... "' * 

Zemin katı betomhır. Bir llıi dördüncü kat- Yukarıda gerek ayn ayrı ve gerekse hey'
lar potrelll volto ve şuttur. Ve kısmen ah- eti meenıua vaziyetinde evsar, miktar ft 
pp dö f'meli ve beşinci kat potrelll ve ahşap kıymetleri yazılı olan lpotekli nıezkür fabrl· 
döşf'nıelidir. 206 metre murabbaı üı:erlne ka\ıın bütün gayri menkulleri ve miiştenıllA· 
mebııl olup beher metre morabbat setsen tı ve binalar dahilindeki gerek mütemmim 
liradan on altı b~ı dört yüz seksen lira kıy- cüz'ü ve gerekse teferrüat kabilinden bllii
metindedir. mum makine alat, ve edevat ve demlrba~ ~e 

ALTINCI KlSlM: Yıkama mahalli olup teferrüatı !lalresile birlikte açık arttırma ile 
dört kattır. Katlardan ikisi potretll ve 'YOlto- paraya çevrilmesine karar verilmiş olup ba 
ya tünelli olup asma kat potreDI 'fe ah'i&P hususa mütedair açık arttırma şartnamesi 
ve çatısı potrelli, ve galvenezll saçla örtülü- 15 4 937 tarihine rastlıyan perşembe günün· 
dür. lll metre rnurabbaı üzerine mebnl olup den itibaren dairede herkesin görebilecelt 
behcr metre murabbaı altmı~ lil'adan altı bin şekilde açık bulundurula('aktır. Birinci açık 
Iki yüz altmış lira kıymetindedir. arttırması 6 5/937 tarihine ra tlıyan per-

YEDiNCi KISI!\1: Buro kısmı lle bufday şembe günü saat on dörttetı on aıtıya kadar 
tesJim mahııfli ... ve bir aralılı muhtevidir. istanbıılda Yeni postane binasında Adiiye 
Dört katlıdır. Zemini beton birinci ve Ikinci kısmında dördüncü icra dalresinde lcra kı· 
katlar potrelli ve voltolu ve betonlu Riiri çi- hnaenktır. Arttırma bedeli kıymeti muham• 
nlll, ve üçüncü kat ahşap dö~emelldir. 168 menenln % 75 ini bulduğu takdirde müşte
metre üzerine melml ve be1ıer metre mu.rab- ristne ihale edilecektir. Aksi takdirde en son 
baı dok a'n liradan on beş bin yüz yirnıl lira arttıranın teabhüdü baki kalmak üzere art
kıymctindedir. Binanın zemini 2060 metre tırnın 0ı;1 beş gün müddctle tcmdlt edilerek 
nnırabbaı ve bina ittisalindeki serbest arsa 21/5'937 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 
577 nıetre murabbaı ve galvenez saçlı ardiye on dörtten 1~1 atlıya kadar nıezkiır icra dal
ıemini 193 metre murabbaı ki cem'an Iki bin resinde ikinci a~ık arttırınası yapılarak art
sekiz yüz otuz metre murabbaı olup beher tırma bedeli muhnmmeıı kaymetin % 75 ini 
metre murabbaı b~ Ilmdan on dört bin yüz bulduğu takdirde en çok arttırana ihale edi• 
elli lira kıymetinde 'fe 193 metre murabb:ıı lecektlr. Aksi takdirde 2280 numaralı kıınn• 
üıertne mebnl ardiye beher metre murabbaı na tevfikan satış beş sene müddeUe tecil e• 
altı Jlradab bin yüz elli sekiz Ura ki, umum dilecektlr. Arttırmay·a Iştirak edecek taliple
ebniye ve arsalar bu sureUe cem'an (122,488) rln mezkür fabrlkanih tamamına takdir edi· 
yfiı yirmi lkJ bin dört yüz seksen sekiz lira len 331,413 üç yüz otuz bir bin dört yuz oD 
kıymetlndedir. ü~ liranın % 7,5 u nisbetinde pey akçesl 
l'tne ü~ yem'"ıll ehliYUkuf raporuna nazaran veya mnıi bir bankanın temhıat mektubu• 

lpot~kll rayrimenkul deranıında bulunan ve nu tevdl etmeleri lazımdır. 
fabrikanın mütemmlm eüz'ü 'Ye teferrüatın- Arttırma peşlndir. l\1üteraklm bina ver~· 
dan sayılan makl'lıe alit n ednatı sairenin leri ve vakıf lcaresi tandfat ve ten'ririye be
enaf ve tıımetlerl: deli müzayededen tenz.ll olu'tıacaktır. Della-

Temizleme kısmAıda birer adet 15 n 21 liye resmi ve yirmi senelik vakıf lcaresl müa
benlrllk dektrlk motörü, Iki 7\iz kBometre teriye aittir. 2004 nurnarala tera ve lflfıs ka· 
otomatik tantar, vantU:itör, 100 ~lft çöp ıp- nununun 126 ıncı maddt>.sinln dördüncü fık• 
.aörü, yuvarlak elek, 10 metre bandh trans- rası mueiblnce bu ıayd menkulün üzerine f,. 
for, iki adet slklon, Dt adet elentör, lkl nak- potekli alacaklılada difer alacaklilar ve lr• 
Uye 'Yidası, 'Ye transm.ls7on 'Ye ka~ları mev- Ufak hakkı sahiplerinin bu haldarını ve hu• 
eut olup montaj masrafı da dahil olmak ü- susile faiz ve masarife dair olan lddinlar&i 
sere ba kısma a~ makinelerin kıymeti &675 Ilan tarihlnaen Itibaren Jlmıl rün fçlndti 
liradır. Yakama ve temizleme kısmıneta bl· evrakı müsbiıelerfle blrlllde dalremlze bU• 
re.r adet 77 beyılrlilt e!ektrllt motörü, pku- dlrmelerl ve aksi takdirde lr.Lklan tapu d" 
U tulumba otomatik ltantar, SOO çiftil çöp elilerile sabit olmadıkça satı1 bedelinin par• 
psörü, butday fırçıuı, k.omple ltondlsyonör laşınasından hariç bırak.llaeaklan clhetle all 
'Ye Ikişer adet helHonlıı fiy ayırma ileti, kadarl:ınn Iş lnı maddenirı me:zkiir fıkrası 
Evrika, ıslatıp tavlama eihau, U!J ayıklayı- muclbince hareket etmeleri ve (1bu gaJrl 
eı, çalkama vldası, ltunıtma kolonu, umpa- menkulün sair bilcümle hususata hakkında 
ra bufda,- temizleme makinesi, emme haval daha fazla malümat almak isteyenlerin da• 
toı filtresi, nntretör n üçer adet karamuk iremlzde mevcut 933/312 bumaralı dosyaSt• 
trlyörü, tasnit triyörü ..,. altı ele- na müracaat etmeleri Dan olunur. (30710) 

--------------------------------------------

Kıymeti 
Lira Ku 

250 00 

75 00 

Istanbul Vakıflar DirektöriUgU Ilanları 

Pey akçe.i 
Lira KurUJ 

17 75 

• 63 

Aksarayda Unga caddesinde Bostancıbaşı 
Abdullah ağa camii ankazı mahallinde saat 
10 da. 

Uzunçarşı ba~ında Ihrahim paşayı atik 1 
camiinin mevcut ankazı mahallinde saat 
ll de 

Yukarda yanh ankaz 8/31937 Pazartesi gunu bizalannda yazılı 
uatlerde .... yerlerinde pazarlık aurdile sahlacaktır. bteklilerin ma
laallbıde bulunacak memura müracaatlan. (1 186) 



MUZiK ciY,TirtDEH, 
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1 

12 A Y V A D E 1 L E SAT 1 Ş 

~EMEK 1 
PEGiL . 

l 
,IŞKENCE 

Dişlerini 

Radyolin 
ile temizlememenin 

cezasını çekiyor 
Dişleri hiç temizlemernek ne ka 

dar nıuzırsa gelişi gtızel bir macunla 
temizlemek Le o kadar muzırdır. Dit· 
lerinizin minasını bozacak macun 
lardan sakınınız. Minası bozulan di .. 
ler çUrUme~e mahkOmdurlar. Yemek 
yedirınezler, su içirmezler ve size 
hayatı rehennem ederler. Nihayet 
hepsini çektirerek genç yaşta dişsil 
kalırsınız. 

Radyolin 
Dişleri, mina tabnkasını çizmeden, 

hırpalıırııudnn ternizler ve parlatır. 
mikroplan OldOrnr, diş etlerini :ıruv· 
vetlenıt ırir. 

Dr. SUPBI ŞENSIS 
ldrar yolları hastaliklar• 

mUtehaas•a• 
Beyo~lu Yıldız sinemasi karşısı 
Leklergo Apt. muayene 4 den sonra 
Cumartesi fakiriere paraaaz 

'---._. Tel. 43924 41---

SAHiBiNiN SESi ve Acentalarında 

SAÇ 
BAKIMI 
Güzelliğin 

ANKAKA : Vehpi Koç Ticaret evi ADANA : Ş. Rıu l,çu, Yeni mataza AFYON : lnct Ozkara 
DIYARlBEKlR : Şerifl Yardımcı MUÖLA : A. Adnan, Elektrik rahrilcuı ubıbi BURSA : Mehmet Hüzmen. 

1 

~~TALYA : Veli lcarde~ler ve 'erilcleri 
K 1 ~p : N ad ve H. Ahmet Da i kardetler 
B AV .SERI : Isınail ve otulları Cıogıllı ' 

en birinci ,art1d1r. 
KONYA : Ahmet Mucip Dölea SAMSUN : C. Celal Oılü • s. Kemal Sezen ESKIŞEHIR : Hasan Alaoya 
MERSIN : Jori Satel TRABZON : Dedeotlu ve Pulataneli kard~ler, İZMIR : Artür Vetter : 
BAUKESIR : Hüseyin Algaoer ZONGULDAK : l~met Atartan • Ahmet Yüluıel LÜı..EBURGAZ : Haaaa Dalea ı A ~~?~R~A : Ah me! ve Sahnetti n Bereket brde~er 

l · Mehmet Gurer 
ED RNE : Muallim Hilmi Atalcan PETROL N i ZAM 

dikkat ve lYJ HAZI~1 ediniz. 
Çabuk, iyi çi~neıneden yemek 

yıyenler, fazla buharatlı ve biber 
ll yiyenler, bilhassa içki Içenler 
midelerini tahriş ederler. Ve 8K
Ş1L1K, HAZIMSIZLIK, a~rlık \'e 
baş dönmelerı lııssederler. 

MAZON MEYVA TUZU 
HA/'.J:\1SIZLIÖI, MlDE EKŞILIK 
ve YANMALAHINI GİDF.HIR. 

· INI{IBAZI defeder. HugUnden bir 

' 

şişe MAZON alınız. Hiçbir mn
ııuısil mnstahzurla kıyas k~bul 
etmez. 

M A Z O N isim, H O R O 8 markasına dikkat. 

SÜMER BANK 
Umumi Müdürlüğünden: 

Zonguldak civarında Karabükde kurulacak olan demir ve 
çelik fabrikası için Avrupadan getirilecek malların tabliye ve 
gümrük işleri bir müteahhide ihala edilecektir. lsteklilerin tekiifte 
bulunmak üzere 10 Mart 1937çarşamba günü saat(lO) da Ankarada 
Bankalar caddesindeki Idare merkezimizde hazır bulunmaları lA· 
zımdır. Bu hususa aid tartname Ankara'da Umumi m6d6rlüğümüzden 
ve lstanbulda bankamız tubeainden tedarik edilebilirir. 

BÜTÜN Kı 
C E BIN ZD 

llir kutu 

AKRiDOL 
Bulundurunuz. Bu sıryede 

Soğuk algınhğından 

Gr' p, N ez le ve Boğaz 
olmaktan kurtulursunuz. 

AKRIDOL boğaz ve badem· 
cik iltibaplarını da pek çabuk 
geçirir. Her eczanede bulunur 
1 S tanelik kutusu 35. 40 ta-

nelik kutusu 70 kuru~tur. 

,... Operatör • Urolog 

1 Dr. Mehmet Ali 
idrar yollari 

l:stalıkları mut~hassısı. KöprUbaşı 
.,.. EminOnU han Tel: 21915 . -··. 

Son Posta Matbaasa --------
Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp EMEÇ 

SAHiPLERİ· A. Ekrem UŞAKLtGlL 
' S. Ragıp EMEÇ 

N E ·RV • 
1 N 

Sinir ağriiarı, asabi öksürükler, esabi 
zaylfhk, uykusuzluk, baş ve yar1m bat 
ağr1s1, bat dönmesi, bayg1nhk, çarp1nt1, 
ve sinirden Ileri gelen bütün ranats1zllk· 

lar1 giderlr. 
Günde 2 • 3 kahve kaşığı. Her eczaneden arayınıL 

ŞARK iS PENÇiYARI LABORATUARI 


