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Kadiköyündeki "Bombali ev, masaimm içyüzü Suriyede akla gelmedik 
tahrikit yapılıyor 

Vatani/er/e .Fransız taraftarları 
bzçaklarla birbirlerine saldırdılar 

l -

Son Po ta'n1n neşriyat1 
Sancak meselesini ganimet bilen bir takım entrikacılar 
F ransıziara yara n mak için ne yapacaklarını bilmiyorlar 

resmen tahakkuk etti 
MUşahiller Hey'eti dUn Canevreye gitti 

Son zamanlarda Suriyede yapılan gürültülü nümayişlerden bir görünül 

Halep, 5 (Hususi) - Elcezıre mın- ,dır. Bilhassa son zamanlarda, Araplar 
taka nda Vatanilerle yerli halk ara • ,arasındaki muhalefet yeni şekilllerde, 
8Uld· k ihtilaflar, gittikçe artmakta • (Devamı 7 inci sayfada) 

Adiiye söylüyor: 
Tahkikat bitti, ortada 

suç yoktur 

Polis söylüyor·: 
Hadise kapandı, hiçbir 

şüphe kalmadı 

Vilayet söylüyor: 
Ne bomba bulundu, nt' d~ 

esrarlı nokta! 

Süt müstahsillerile satıcılari 
birbirlerioe boykot yaptrlar 

Amda,larımn:ıa rafletlerhıe ea eaıılı misal ı Mevkut dediideri ihtlyar aoa, mühürlü oldotuall haber "erdllderl eviade arlcada1ımn:\a nuqurkaa 

F acia yerinde 
gördüklerimiz Satıcıya süt vermigen müstahsiller rnahalle aralarında 

on kuruşa siit satmıya başladılar 
Süt müstahsilleri ile süt satıcıları a- Bu yüzden cemiyetleri de ikiye ay· Ihtiyar ana feryat ediyor ! 

~asında ezell bir anlaşamamaz1ık var· rılmış, evvelce her iki zümre bir cemi- "N k b 1 ? K m 
"'t. lk:de bir aralarında ihtilaf çıkar. (Devamı 3 üncü sayfada) · eye yazaca sını~ un an . ızı 

~~ • • • • ·~ • • • • ·=- • • • • • ·~ • ·~ • • ·--·-·- • • ·~· • ~~.. • -·---·-·-- gelir mi geri ? Benı de fena bılseler 

"Ihtiyat zabiti,, 
ve 

"Cephe gerisi,, 
Romaniarına yazan 

Burhan Cahit 
Milli edebiyatamıza 

yeni ve çok değerli 

bir eser kazandırdı 

si AH 
BAŞlNA! 

Bugün 
başladik 

lliad aaıfamazda okuyunuzt 

ne çıkar artık ? , 

Kadıköyünde Paris mahallesinde 
söndürülen basit yangının alevleri Ba
bıali caddesinde gazete sayfalarında 
gittikçe artarak devam etmektedir. 

Mesela dün çıkan cHaber» gazetesi, 
tam on küsur sütunu doldurup taşan 
yazısına ljU heyecan verici serlevhaları 
koymuş: 

ccErmeni ailesinden şiiphelenip polise 
ihbar edenle konuştuk ... 

Onun gizlediği polisler, Dirııhi Jlo 
kızlarının neler söylediklerini işittiler .• 

Şüpheli Ennenilerin, son günleı-de 
birden bire paralanmalannın hikıneti 
nedir?. 

ccÜçer yiiz liralık kürklerin ınembat 
neresi? Çamaşırcı evi mi, yoksa banka 
subesi mi? Suriye banknotları nereden 
geldi'?» (Devamı ı ı inci sayfada) 

r -, 
Resmi makamlari 
Neticeyi 
Anlatıyorlar 
Kadıköyündeki yangın hadisesi et· 

rafında dün akşam üstü kendisile tek 
rar görüşen muharrirunıze, İstanbul 
müddeiumumisi Hikmet Onat, şöyle 
demiştir: · 

- Bu husustaki tahkikat, tamamile 
bilmi~tir. Ke~if, isticvap ve saire bü· 
tün ıcap eden şeyler, gayet etraflı tl
larak yapılmış , en teferrüatten cihel 
lere varıncaya değin, her nokta, in· 
ceden ineeye gözden geçirilıniştir. Ve 
işin içyüzü, hiç bir şüphe ve tereddüt 
kalınıyacak şekilde ve gayet açtk ola-

1 
ra'k kesenkes ortaya konulmuştur. 

l (Devamı tl inci sayfada) _Jj 

"Son Posta,, objektifi facia mahallinde 

\'iiretiode1ı:i yara eliadekiol lllDutturmuJ, eliaia 
neye sarıldıtıaı bilmiyor 

(İbtiyar kadı o ırene kııı:ıoı habrlıyor : c l.avalk 
ölümden de öyle korkardı ki ••• • 

Yangından kurtarılıo.a eıyaya soku!aauyaalar, "Içieriade bomba var!, diye blrblrtertai 
unld~o~brmıya çalışanlar bile var " 

. .... 



Hergün 
Balkan memleketleri 
Arasında bir iktisadi 
Pakt fikri 

- Yazan: Muhittin Birgen -

SON POSTA 

1 
Resimli Makale: 

alkan devletleri arasmdaki si -

yac;i anlaşmanın onların her bi
ri için ne kadar muhim favdalar temin 
ettıği günden güne anla~ıJ!yor. Düne 
kadar her biri ayrı bir ınılletın kuy • 
ruğuna takılarak yurüyen bu memle
keller, bugtin müstakıl b.ı sıyaset sa
hib o!abi!ıyorlar ve birır..n otekınc is· 
tinat etmesi şeklinde görunen bu mü-
teselc;ı. tesanüt sayesınde. hepsı de ay- · Hayatta muayyen bir şeyi yap - Niçin? Neden? Bunlar hayatta 
rı ayrı siyasi bir i t.klalın zevkmi ıa- mak için içinizden bir istek duymuş, doğruyu yanlıştan ayırmaya yarıyan 
dıyor.ar. Fakat, iktisadi istıldal mev- veya amirinizden bir emir almı~ o - çok iyi birer ölçüdür. İnsanın ken-
cut oll'l"ı\ an yerde 5;yaı;i istiklftJdcn 1abilirsirCi'z, bu taktirde harekete di isteklerinde mantıksızlık varsa o-
bahc;edılEmez. Bunun için biz de bu geçmeden evvel kendi kendinize bir nu gösterir, aldığı emri anlıyarak 
sütun a da daima Balkan devletleri a- defa daha cniçin• sualini sorunuz! yapmak ta işe yarar. 

mes· ·ç n evvela. iktisadi te•aniıdün 

Niçin ? Neden ? 

Niçini, nedeni sormadan, anlarna
dan hareket eden insan, insanlığı 

kaybeder, düğmesine basılınca hare
kete geçen bir makine hükmünü a -
lır, o zaman klymeti de alelade bir 
vasıta olmaktan ibaret kalır. 

ra5ınd ) asi tesanüdun kuvvetlen - ""r':::;::===:;:;;;=========-
ku\ vc''enmesi lazım gt:>.d ;;,,.u müd~-

faa elt.k. \. .. ~!:!!!~~!!~..!!!~--.J.~:!:..!!~~-=-~!~~!!~.!~!.~!..!!!~~~:!~-.J 
Son Balkan konferansı muna~ebe -

tile bu meselenin Balkan gazeteleri a
rasında yenıden bahse menu olduğ'..l
nu görmekteyiz. Muhtelif Balkan 
memleketleri matbuatında bu mesele
den bu defa da bahscdilmiı;tir. Misal 
olarak, Belgrad hükıirnetınin yarı res
mi Samuprava gazetesinde neşrolunan 
bir makaleyi gösterebıliriz. Bu maka
lede ıktısadi istıklalin ehemmiyetinı, 
Balkanların en kuvvetli dE'\ :eti olan 
Turki:yerüı dünkü ve bu inkiı vazi
yetlerinin mukayesesi ile Ö<;teren bu 
muhım BaThan organı ~u sClz!eri söy
luyor: 

c ... Balkan devletleri ekonomik iş 
birliği her şeyden evvel polıtık dost -
luk ve karşılıklı itımadı Iüzumlu kıl
maktadır. Bu itimat bugün .şüphe gö
türmez bir tarzda mevcuttur. Bu e -

Bir adam oğlunun 
Damadı 
Olabilir mi? 

sas üzerinde hali hazırda, Balkan dev· :Ihtiyar 

Jetlerinden her birinin ekonomik bün- Holandada T ovolle şehrinde doğan 
ye ve imkanları dikkat nazarında bu- b' - k bal ·ı ı · · . . ır çocugun a ra arı e o an vazıye-
lundurulmak suretıle, tedrıcen Balkan t' . d' ı. d .. -ı · b' k 
d 1 lı · :ı.. k bl k ·· d ı, ~ım ıye -.a ar goru memış ır arı-cv e erı c,..onomı o u vucu a ge- . 
tirHme'kledir. Bu t'konomik iş bırliği iki .,.ıklık arzetme~tedır. . 
istıkamette inkişaf etmektedir. Bun • 1928 senesınde 66 yaşında bır a-

BiR FlKRA 
Emrulla efendinin 

ayakkabılari 
Meşhur EmruHnh Efendi bir giiıı 

Maarif Nezarctine gitmek üzere e
vinden çıkıp arnbaya binm;ş. Ayak 
knbılanm çıkarmış. Arnba Neznrc· 
tin önünde dunnu~. Emnıllalı Efen 
di nyakkabılannı arabada unutup 
çorapla arabadan inmiş. Onu bu hal 
de gören odacılar ayakkabıları ara
badan almışlar ve o daha merdiven 
leri çıkmadan koşup odasına bırak
mışlar. 

Emnıllah Efendi odasına girip a
yakkabıları görünce şaşımuş: 

- Olur dalgınlık değil, demiş, 

ı 
demek ben dün akşam evime a· 
yakkabısız gittim; bu sabah ta evim 
den buraya ayakkabısız geldim. ·--- . 72 sene bir defa 
Bile kavga 
Elmiyen harı hoca 

lardan biri Balkan devletlen arasında dam 18 yaşında bir kız Üe evleniyor. 
mübadelelerin çoğaltılması hususunda IDüğünde 66 yaşındaki damadın ilk ka
tedbırler ittihazı, ikincidi de diğer rısından doğan 42 yaşındaki oğlu ge
memleketlere karşı daha miitcc;an't ve 1linin 40 yaşındaki anasile sevişiyor, ve Fransız gazetelerinin yazdıklarına 
birlık halinde harekettir. Bütün Bal- bir sene sonra onlar da evleniyorlar. nazaran yalnız Fransaya değil bütün 
kan memleketlerinın ckonom:k bün - Ve tabii olarak bu nikahtan sonraGü dünyaya nümune olacak bir çift 72 in-

Amerika yı 
Altüst eden 
Bir mahkeme kararı 

Amerikada Kaliforniya c~za rnah-

kemesinin verdiği bir kararı şimdi bü
tün gazeteler münakaşa etmekte ve bu 

yüzden de Amerikada müthiş bir gü
rültü olmaktadır. yeleri coğrafi ve tarihi ilcaat dolayı - d k' "h . vl b b k ci evlilik yıllarını idrak etmişlerdir. 

·ı b" b' · f k l"d be k yaşın a ·ı ı tıyarın og u a asının a-
sı e ır ırıne ev aa c m·eme te - . . Frk k 91 k d d ()') d · H"d" b' A 'k 1 .. ·v· 
dir. Bundan başka Balkan devletleri yın pe~e~ı oluyor. ye bı~ müdd:t son- ~ e • • a ın a ·- yaşın a ı- a ıse ır merı a ı mustantıgın 
arasmda emval mübadelesi içın daha ra da ıhtıyarın dogan oglu, oglunun miş ve 7'2 sene zarfında hiç Lir kere ukaUilığından çıkmıştır: 
bir çok büyük imkanlar me\ cuttur. torun u oluyor: kavga etmemişler, birbirlerine acı söy- Namuslu olmakla maruf bir adam, 

Milli ekonomisini yükseltmek için Ses zapteden ve sonra da lememişlerdir. bir cinayetin suçlusu olarak istintak 
en büyük gayreti n Türki~ e cumhuri . •• l Meraklı gazeteciler, der lı al ruhiyat dairesine getirilmiş, sorgusu yapılır-
y_e_ti t.ara_fmdan vapılmakta o dugvu soy eyen alet alimlerine müracaat etmişler, bı'r karı 

J ken, müstantik adamcağızın .9esli fil-
şuphec;ızdır. Modern Türk 'enin bü • Sovyet mucitlerinden Tzimbler, ses kocanın 72 sene zarfında nasıl olup ta -k mini aldırmış. 
yu mımarı Kemal Atatürk Türkıve - zaptı için yeni bir a.let icad etmiştir. hiç kavga etmediklerini sorınus,lar. 
vi rnode A ~ Iş mahkemeye intikal ettiği zaman, 
- rn vrupa ekonomi"eri dere· Çok basit ve ufak olan bu alet, Ruhiyat alimleri bu hadiseyi anormal 
cesine yükseltmek · · · t t'k b 1 mahkem~ bu adamın bu cinayeti yap-

ıçın sıs ema ı • .r durmadan bir saat ses zaptedebilmek- te t.kki etmisler · 
tarzda çalışmaktadır.• ' · tığı hakkında kafi delil bulamamış, 

te ve bilahare bunu tekrareyliyebil- - Insan i2 sene kavga etmeden * mektedir. duramaz, bu karı koca muhakkak ki müstantik adamın beraet edeceğini an-
Bu satırlar, Balkan memleketleri a - B ?O h 1 u aletin esas kutusunda - metre astadırlar, demişlerdir. ayınca: 

rasında ekonomik bir iş bit ·i, hat'a f\11 1 h"k' 1 d · · 
k 

uzunluğunda. )'eni ve yahut eski ve A liıtı varaklarta << ·ı u 1terem a ım er emış, ıstin-e onomık bir pakt \'Ücuda ~et rilme i 1 
f 

kullanılmış, film bulunmaktadır. Bir tak dairesinde suçunu söz erile değilse 
ikrinin ne kadar esaslı yap•lrp•k•a \'<' 7 d t 

taraftar ka7..anmakta olduğunıı gös - iğne, film üzerinde gezerek fonograf yapuan ave bile hareketlerile itiraf etti, titredi, kı-
termeğe kafıdir. Balkan mem'eketlcri plaklarındakine müşabih izler bırak- Amerikada Cincinnatide bulunan zardı, dövündü. Bir mücrimin bütün 
iktisadi bünye'erinin birb.ı ·n,. bmze: maktadır. Bu izler ise sesi zaptetmek- reçel kralı milyarder \'i/illiam Brow _ hareketlerini yaptı.>> 
mesine nazaran, birbirlerine pazar aç- tedir. Levy evlendiğinin ,jO inci yılını tes'it Mahkeme bu şahadet üzerine filmi 
mıya yarıyacak huı;usiyetle:-e de sah.p Bu aletle, konferans1ar, konserleı' için bir mera.sı'm v"'pmıı:: evine 400 ki 1 t - k · ve bundan t'r1 B J"' '• • - 1 seyre m ege arar ver m ış 

ı er. u bakımdan bunlar arasında ve başlı başına operalar zaptetmek ve şi davet etmiş. Bu de vetlilerın her biri l d d v l ~ 
birbirlerıne yeni ) en ı paıarlar açmıv:ı. b']" h . 'Id'-. d' l k _ l sonra a a amcagızı :> seneye mah-

. ı a are ıstenı ıgı zaman m em e ldÜ şer gram sıkletinde birer a tın plak k.. . . 
yarıyac?k ekonomik bır p~kt yapını - mümkün bir hale gelmiştir. Aletin en- almışlar bu altın pinğın üzerine küçük 1 umş·etd~ışf~lır. ·ı b' . 

1 
h 

ya imkan ve esas \aıdıı·. Ru mt=mlc - t 'h . b . rv• f ki V k ı ım ı ı m ı e ır ınsan nası ma -
ketJerın son zaman'arda cndti tıi'eş - ue:~;:n cıl e;ı·b.~sıt ı.~.' u a ıgı ve ço ince, kıymetli mücevherler e şu yazı- kum edilir? diye bütün gaz~teler mah-
me politikaları da malfımdu". Bu po - ma 0 a 1 mesı ır. lar yazılı imiş: keme hey' etine hücum etmektedirler 

Mart 6 
;;;IP 

r- ~ 

Sözün Kısa sı 

Yasak istisna 
Kaldırmaz 

Ya'!an: E. Talu ,.. 

1
• stanbu1u ben o kadar severim ~.i' 

ondan ne kadar uzak olsam, bu gu• 
zeller güzeli şehre ail her şeyle alaka • 
dar olmaktan zevk duyarım. 
Şimdi bulunduğum Ankarada. sa ' 

bahları ilk işim, gazeteleri açıp istan• 
bula taalliık eden haberleri araştır • 
mak ve bunları okumak oluyor. 

Dün gene baktım, İstanbul beledi • 
yesi, Beyoğlundaki İstiklal caddesinin 
izdihamına mani olmak ve bir çok kB." 
zaların önüne geçmek için güzel bir 
tedbir düşünmüş: Kamyon ve yük a• 
rabaları bundan sonra caddeden geç• 
meyip, Tarlabaşından dolaşacaklar ~ 

mı ş. 

Bu tedbirde hakikaten isabet var • 
dır. Günün bazı saatlerinde, İstikial 
caddesi, Evliya Çelebinin tabiri veç ' 
hile cRuzi malışerden nişan• verir• 
Şehrin biricik piyasa yeri, göz oyalı ' 
yacak yegane mesiresi burasıdır Ya ' 
yalar bile kaldırımların üzel'İnden }<en• 
dilerine zahmetle yol bulurlar. l{ele 
sinema kapılarında, paydos saatlerin~ 

de, ileriye, geriye adım atmak kabil 
değildir. Tram\ aylar, Tünelden Tak ' 
sim istikametine giden otomobiller, tt• 
sa~na kafi. derecede hakim olmıyaıı 
yolcuyu dıvaneye döndürürler. 

İşte şimdi, bu caddeden hiç değilsD 
kamyon ve arabaları kaldıran be:edl• 
ye, izdihamı, telaşı bir parça hafi!let" 
miş olacaktır. 

Yalnız .. Bu güzel kaideye bir ist:snS 
koyrnuşlar. Öyle bir istisna ki, umu tl 
faydayı hiçe indirecek, konulan ya 
ğı hükümsüz bırakacaktır. 
Eğer, bu haberi veren gazete yani;~ 

malumata istinat etmiyorsa, resmi mu· 
esseselerle bazı muayyen şirketlere ait 
kamyon ve arabalar, belediyenin btl 
yasağından, filhakika müstesna tuttı ' 
lacaklarmış. 

İstanbul faal bir ticaret, bir endüS' 
tri merkezi değıldir. Beyoğlunda, fab• 
rikadan rnağazaya, mağazadan ardi • 
yeye mal taşıyan kamyonlara rastla • 
mazsınız. Oradan geçen bütün bu ktı' 
bil vasıtalaN ya bir resmi dairenin ,·e 
yahut ki muayyen bir imtiyazlı şirke 

4 

tin yUklerini taşırlar. Binaenaleyllı 
bunları istisna ettiğimiz gibi, İstiklP1 

caddesi genişlemiyccek. belki Tarla • 
başı caddesi, gene eskisi gib: kamyotl 
yüzü görmiye~ktir. 

Yasak istisna kaldırmaz. Yasak içill 
istisna kabul etmek, eski devirlerdetl 
kalma ve demokrasi ile taban tabaıı!.t 
zıt bir adettir. 

Bundan vaz gcçsek, icraatımız dalltı 
makul ve daha fayCialı olur. 

E kk 
B!liyor musunuz ? 

1 - Türkiyede ilk gazete ne zanıtıl'! 
kimin tarafından çıkarılmıştır? jsıllİ 
nedir? . ·ıe 

2 - Rio Grand de Norte nehrı 1 

Rio Grand de Santiago nehirıer. nere
dedır? 

3 - Budojovice şehri nerededir. }1~ 
gi nehir üzerindedir, nüfusu ne kada 
dır? 

(Cevapları yarııt) 

* Jitikayı takip ederken hiç o:mazs::ı ba- k---· : - 1• ·~ · ·~ ·- · · · · .. · · · · - u \X'illiam Brow - Levy evlendiğinin " - . . . . . . -- ·-· . • · 
onoını p anı vücuda gcti.mek bakı -

zı ikinci derecedeki endüstri işlennde mmdan çok hayırlı olur. Biraz zaman el1inci senei devriyesi için si:.r.i davet rasinıin yapıldığı eve gelince, kapıdaki (Diinkü sunllerin cevapları) W 
birbirlerıni tamamlıyan bir siyaset ta- geçer ve bu memleketler baslı başla • eder.n uşaklar, davetiiierin davetiyelerini - Büyük harpte Belçika topr~ı.l 
kip etmelerini temin için m~ı~terek bır rına t~şetfuüsterc gir~m~ bulunur • Bu merasiıne biitün davetliler bila- görmek istemi~ler ve bu zikıymet mü- larında ikı büyük harp olmu~tur. t1 
etüt komitesi vücuda getirmı>k ve bu larsa o zaman iş bölumü ve elbirli~ı istisna gitmişler. 1 ]iç bir tanesinin ka- cevherleri te.krar toplamışlardır. harplerden biri ilk defa l9l

4 de Al.~~t1 
etüt komitesinin yapacaJı c;tıitkrle fi- güçleşecektir. rısı rahatsızlanmamış, hiç biri tuvaJet Ziyafetin fevkalade soğuk geçtiği - ordularının galibiyetile bitmiş, b.ll: C' 

lan memleket filan işı ve fa anın fa - Muhitti:.ı Bir~(·n noksanından bahsetmem iş. Fakat me- ni söylerneğe tabii lüzum yok. Belçika toprakları, Ysere kadar ıstılB $1 
lan işi yapmalarını karars , "tırd,ktan dilmiştir. İkinci harp te I 918 in 

28 
o:Lif 

sonra bu i~er ıçin bırbirl~ıı~e kar~ı ·r ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ lullınden ll Birinciteşrinine kadarı~ 
1ıklı serbest pazariar açınJ arı. ha<> • 

1
. S TE .R 

1
. N A N 

1
. S 1, E müş, İngiliz, Fransız, Belçika ordll ~~· 

lnmak için, çok git1e' b.r e as olacaa . l N A N M ../\ ! tarafından Almanlar mağlfıp edilıtl i 

nı zannedıyoruz. Balkan mcmiC'ketl~ ' tir. eP~· 
rinin hiç biri, h ıç bır cndustr 

1 
Aydında oturan bir arkadaşımız anlattı: ruyu yakalamış, bir türlü bırakmıyordu. Nihayet bur- 2 _ Lankastr şehri İngilteredC' rı• 

şubesi için başlı başına bır büyük is _ HÇınarlık denilen yerde Ali kızı Esmanın eşeği tar- nunun üzerine bir satır tersi yeyince can acısile uzak- Bu şehrin Konlluğuna İngilizler lı~ 
tihsal sahası olamaz. Büyük ve ucuz lada dolaşırken küçük bir keçi yavrusu gördü, derhal laştı. Fakat keçi yavrusu çoktan ölmüştü. kaşir ismini verirler. (1"11 
istihsal, daima büyük ve ku\·vetli is _ üzerine atılarak parçaladı, yemeye koyuldu. Civarda Şimdiye kadar bir pilice bile dokunmayan eşeğin 3 - Laskaris ailesi bir Bizans \~· 
tihlak sahaları içinde viicudn gelebi - ı odun kesen arneleler vardı, vaziyeti görünce keçi yav- birdenbire et yem~ğe kalkışması ilk defa olarak gö- ailcsi~ir. 12 inci asırda Bizansta .. yDd'st 
Jir. Balkan memlcket1eri di! birbirleri rusunu kurtarmaya t~ebbüs ettiler. Fakat eşek yav- rülmüştür.n mış1ardır. Bu aileden birçok hük.LI~jıl' 
için böyle bir istıhJak sahası teşki! ı>- lS TER J NA N 1 S TER İ N ANMA l lar gelmiştir ki, içlednde birine~, İ ı• .::ı' 
debilecek vaziyettedirler. Bunları şim- ci ve _. üncü ve 5 inci Teodor bıl ı 
diden düşünmPk, Balkan ölçüsiinde c- l"---~---·---~~~---~~~~~~~~-------~--~~----~~-----..J şöhret bulmu~lardır. 
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l'lltMLEKET HABERLERI. 

Malkarada 
nüfus tahriri 

yeniden 
yapılacak 

Bu yıl koyunlar erken kuzuladı, sürü sahipleri 
kaşarpeyniri mandıralarına bağlandılar 

~ 6 ı· nıuharrirımız bir yazı yazmış 
ııtı Bey .. 

- Terbıyeli olmak bır zevktir di
yor. 

~abaeskide 
bir cinayet 

Göçmen m .... hallesinde 
parasına tamaen dört 
çocuk sahibi bir adam 

öldürüldü 

Babaeski ( Husus!) - Göçm en ma

hallesinde feci bir cinayet olmuştur, 

Şehirden on dak ika kadar uzak ta bir 

yerden akşam 1 H,30 kararlarında silah 

seslerile kanşık imdat sesleri işidilmiş , 

halk ve bekçilerle jandarmalar sesin 

geldiği tarafa koşmuşlar ve yerde gör
dükleri kan iz1erini takip etmişler, bir 

çukurun içinde bir adamın ölmek Ü· 

zere olduğunu görmüşlerdir. Yaralı 

çukurdan çıkarılıncaya kadar ölmüş -
tür. Yaralıya evvela av tüfeği ile ateş 
edilmiş sonra başına kazma ile v urul
muş ve kafa tası parçalanmı.ştır. 

İlk yapılan tahkikat neticesinde ka
tilin 19 yaşlarında Aydos göçmenle -

r ioden Ihrahim olduğu meydana çık-
mıştır. 

Öldürülen adam 4 çocuklu bir aile 
babası ahçıdır. 

Katil cinayeti arkadaşı Mustafa is· 
minde bir göçmenle yaptığını söyle -

miş ve arkadaşı da yakalanmışhr. 
Bunların bir çok hırsızlıkların fail

Ieri oldukları da meydana çıkarılmış -

tır. Cinayetin adamın parasını al

mak için yapıldığı anlaşılmış ve katil
ler adliyeye teslim edilmiştir. 

Hasan Bey - Hakıkaten o~ ~ep:e 
ı e na! 

- Neye Hasan Bey ? 

Sayfa 5 

Erzincan<ia b:ataklıklar n 
kurotulmasına başlandı 

Üç yıl içinde bütü~ bataklıklar kurutulmuş oldcak, 
dilencilikle de mücadeleye girişiidi 

Bu yıl Erzincan kurtuluş töreni ne o zamanki kalıkiara ile iştirak 
eden kahramanlar 

Erzincan c Ilususi) - Erzıncan be· 
ledi) t'smin bütçesi 40 bin liradır. An. 

cak Rus istilası :Fii~~;;Tlq;~iı 
ve Ermeni ha • 
reketleriıe kıs • 
men harap olan 
şehı·in bir çok ih· 
tiyaçlarını bu 
dar bütçe ile te
min etmek müm-
kün def,ildir. 
Böyle olmakla 
beraber beledıye 
şehirde epeyce 
yenilikler YÜcu- Erzincan belediye 
ida getirmiştir. reisi Hakkı Altmok 
Son zamanlarda belediye bir mezbaha 
bir zahire hali, bir çocuk bahçesı, iki 
yangm su deposu, bir umumi hela yap· 
tırmıştır. Bu yıl şehrin merkezinin Şe
refiye cadde:sine güzel bir şose <:çılmış. 
etrafına kavak ve söğüt ağaçları dikil· 
miştir. Fırat adn:s)nda bir çeşmc yap • 
tırılmı~ ve adanın ağaçlarını sulamak 

Ha-.~n Be~· - B.r k.mse.ve 7Rvksiz 
de) ınce. ban.ı terbi~ esiz ded : dıye 
mahkemeye gıder de .. 

üzere su getirilmiştir. Bozuk olan call
deler kısmen yapılmış ve Cumhuri -
yet meydanı tanzim edilmiştir. Bir da 
hayvan pazarı açılmış ve mezarlık tes· 
' 'e edilerek etrafı duvarla çevrilmiş· 
t. Ier yıl olduğu gibi bu yıl da cad • 
d ... ~• ve Firat adasına bir çok ağaç dik
tirilecektir. Şehirde elektrik tesisati 
mevcut olmadığından belediye rad • 
yom lambaları ile şehri ışıkiattırmak· 
ta ve bu iş için 6 7 lamba kullanmak -
tadır. Beledi,ye reh(iğ'nde 1 3 yıldan 
fazla bir zamandanberi Hakkı Altınok 
bulunmakta, şehrin güzelleşmcsi ve 
ihtiyaçların temin ed'Imesi için gayret. 
le çalışmaktadır. 

Burada bir san'at halini alan dilen· 
cUiklc beledL~ e şiddctlı miicadeleye 
başlamıştır. l\luhtel:f ~~mtlerdeki bo· 
zuk su yolları da bu yıl ıçinde yaptırı· 
lacaktır. Şehir ba 1<.tklıklarmın kuru • 
tulması için Ankaradan gelen hey~t 
çalıı:;,mai::mnc. devem etmektedır. Bu 
heyet buı ada ık. üç yıl kadar kalacak 
ve batak:ıkldr kami:cn kurululacaktır 

Kalpazanlık yapan 
iki kardeş yakalandı 

Evle rinde SO v e 100 
kuruşlukların kalıpları 

bu:undu 

ACIKSÖZ - Kadıköyünde çıkan 
esrarlı ve fe<.'i yangın. 

- Fecı olduğuna feci. Esrarh ol -
masına gelınce de hakikaten esrarlı. 
Çünkü esrarlı d~ enierin gözterini 
bağlamı~. 

AKŞAM - İspanyada hükümet 
ku\'vetlcri ınuvaffakıyet kazanıyor. 

Kimbilir kaç İspanyalının canı 
na ma. oldu? 
CUMIIURiYI~T - Operatöı· Ce· 

milin buldu u h.ız.ne. 
- O d ı. c ~ f N' :.ıra mak mE'rakına 

mı diı.mu':'t ı'! 
SON 1'l:LGI~.\lı' - Mak~neye ve 

rılırken: H ı A PHnYa ıçm mutla
ka mü-,t •m ek .. t yor. 

U..ı"Lh.~ z, bir haftn evvel 
mi mak ne\ \eı:ıs n •? Du ha,·:ıdıs 
bir hufl,ı e\\ E.' k ha\".ıdi.:,tı. 

J{UHUN - Z.'h,ırofu 1 miraı,ını 

pay cd ~,.ır ı.ır. 
l\1 ra çıl,ı ... ne k.ıdar top, tü

fek, bomb ı-.abct edıyor? 

I{UHUN- !'ıc ,·,ır. ne yolc 
- T('~ekınır c·dl•riz, ya sizde? 

JIABI,R - Cç <ı) lık mdıı:zlnr. 
- Ga ibJ. b ıh-.ı gazetelerde uç ay 

sürecek!. 



8 Sayfa 

Bir Si ivri -
seyahatını • 

ı 

İstanbul 
tıbaları 

.. * ... ---------. 
Otomobil çamura gömülü.... Şoförlerden biri arabanın önüne yığıh 
çamurlan kucak kucak kenara taşıyor. Öteki kenardan tekerlek· 
lerin altlarına etek etek taş getiriyor. Çamurdan hiçbir taraf· 
lan gözükmiyen şoförlerin birbirlerine " Sen misin Mustafa ? , , 
t& Sen misin Tevfik ? , diye aeslenmelerini hilA duyuyor ıibiyim. 

Y zen: Nacl &adullah 
- Naci Sadullahtan hala bir ha ~ 

ber yok mu? 
-Yok ... Aratmadığunız yer kalma· 

dı. . . Ne bilen var, ne gören! 
- Ba~ına bir kaza gelmiş olmasın! 
Matbaada, bulundukları odaya gır • 

diğimin farkına varınıyan dostlarım, 
benden böyle bahsediyorlardı Beni 
karşılarında görmek gözlerindckı hak
lı endişeyi giderebildL Fakat kıhğımın 
çok aşikar perişanlığına bakınca, hep
sı de, sevinçlerinden evvel hayretleri· 
nı, ve meraklarını üadele~tirdiler: 

- Bu ne hal böyle? 
- (kçmiş olsun yahu? 
Ben, uzatılan elleri sıkamıyorum: 

" Biz Türkçe 
konuşmıyacağız! ,, 

Bir gazeteye beyanatta bulunan Mu 
sevi cemaati reisi Marsel Franko, İstan 
buldaki Musevilerin türkçe konuşmala 
rı halcltında demiş ki: 

Meşhut suçlar kanununun 
faydali neticeleri 

Mahkemedeki işler azaldı. Fakat çocuklar suçlarınıli 
çoğaldığı göroJüyor ve ıslahhaneler açmak icap ediyor 

- Bu iş küçük merkezlerde daha ko 
laylıkla tatbik edilebilmiştir. Fakat İs· 
tanbulda pek o kadar kolay olmıyacak 
tır. Burada yalnız elli bin Musevi var· 
dır. Bunlara evvelfı türkçeyı öğretmek, Meşhut suçlar kanununun geçen yı- lan şeyleri aşırmıııtım!» gibi, yakalal!; 
bunun için bütün talebeyi Türk rnek· lın sonuna doğru, T.eşrinievvelin başın malarile ilgili olmıyan suçları da sa)'l 
teplerinde veya daha ziyade Türkleş- da tatbikina girişilmişti. Beş aydan bir dökmektedirler. eıl 
miş Musevi mekteplerinde okutmak la az fazla bir müddet içerisinde, elde edi Fakat, bunlar hapishanelere gönd~ • 
zımdır. Bu suretle yetişen lalebe za· len neticeler müsbettir. Meşhut suçlar lememekte, sahverilmektedirler. ~ 
ten kendiliğinden türkçe konuşacaktır. gün günden azalmaktadır. Kanun tat· kü, ceza kanununda yapılan tadı a 

Bay Marsel Franko, türkçe bilmedik bik edilmezden evvelki vazıyetJe bu nazaran, 15 yaşını t~~illemiş. olrn~ 
lerini söylediği elli bin kişiden bıridir. günkü vaziyet arasında, barız bir fark yan çocuklar, ceza muddetlerını mu 
Türkçe bilmedğine nazaran da kendi· vardır. .ka ıslahhanelerde geçireceklerdir. J{e' 
sine müracaat eden gazeteci ile konu· Bu fark, meşhut suçlara da münha· İıüz ıslahhanler kurulm~dığına göre : 
şahilmesi için herhalde bir tercümana sır değildir. Binnetice, umumi hüküm- 18 yaşına gelince yakalanıp cezala~ ~ 
ihtiyaç hisıl olmuştur. lere tiıbi olan suçlar da eskimekte, is· pishanede çektirilmek üzere, şimdı 

ihtimal tercüman da türkçcyi iyi bil tintak dairelerine ve ceza hakyerlerine verilmeleri lazım gelmektedir. U)i 
mediğinden Frankonun sözlerın i gazc- veriimsi gerek olan suçlar da, müddei Kndilerine cezai mes'uliyet tevec~ 

1 leeiye yanlış tercüme etmiştir. umumiliğe, eskisine nisbetle daha az ,eden büyük yaştaki kimselerin çocu 

Çimkü çamur, tırnaklarımdan dirsek -
!erime kadar siyah bir eld1ven gibi 
geçmiş ... 

f Mars;ı ~z:ı?konun .. elli bi~ Mu~e\·;. gelmektedir. rı hırsızlığa sevkederek, kendı heS3Y 
ı nin ellı bınının de turkçe bılmedıkle· Aradan bir bu kadar zaman geçtik- lanna çalıştırdıklan ve onlann hapS' 

, ı rini iddia edeceğini hiç umnetmem. ten sonra, vaziyetİn bir kat daha lehte konulamayışlarından istifad:ye baŞ;: 
Sonra beyanatın şu kısmını da yanlış deği~iklik göstereceği ve daha fazla za- dukları, onları cialtından idare ede ar 
tercüme edilmiş olacak: Bay Franko, manla da, kat kat düzeleceği kuvvetle kendileri gölgcde kaldıklan sanılil'l 
cBütün talebeyi Türk mektepierindt' umulmaktadır. tadır. 'J 

Altuna sürü1en sandalyeye oturamı· 
yorum: Çünkü tabanundan saçlarıma 
kadar bulaşan çamur benimle, ıslak 
kerpiçten yapılmış bir insan heyke1i a
rasında çok az fark bırakmış. 

Tıpkı etrafa sirayet etmekten çeki -
nen merhametli bir hastalık gibı hiç 
kımıldanmadan duruyorum. Dostiarım 

Im Albma •ürüleıı iak:emleye oturamıyorum. Çüııkl 
beni, müthiş facialardan kurtu uş tabauımdaa uçlanma kadar bulaşan çamur 
garip bir kazazede gibi merhametle, benimle, ıalalı: topraktan yapılmıf btr insan hey-
hayretle, tecessüsle süzüyorlar, ve sü· kdi aruıııda çok as fark bırabnı, ı 
kfitumun büsbütün kamçıladlğı bir dudak büküşüm, nedense şoförün gu -
merakla soruyorlar: ruruna dokunuyor: 

- Nerelerdeydin? _ Zaten, diyor, gelmek isteseniz de 
- Bu hale nasıl girdin? götüremeyiz sizi... Çünkü otobüse on 
Nihayet dç1eri.nden liırisi, avuç1a ~ sekiz kişiden fazla yolcu alamayız. Ve 

nnm gamura bulaşınasını dahı göze mevcut yerler de, daha sabah'ı:ın tutul 
alıp yakama sarılıyor: du!.. 

- Anlatsana yahu? Sen çamurdan Bu cevap beni, seyahatinn bir gün 
kurtulmu~sun amma, eğer b iraz daha sonraya atmak mecburiyetinrle bıı·akı
susarsan biz meraktan boğuiacağız' yor. Verilmiş bir karardan dönmek 
Anlıyorum ki, sükutu biraz daha de· raddesinde kalmanın hoşnutsuzluğu 

~am ettirirsem, benim için sua~ yağ - içinde Babıali yolunu tutuyorum. Bi
muru aıtında boğulmaktan kurtul - zim meşhur yokuşun başınrfa, tesadüf 
mclk, çamur deryası içinde boğulmak - beni, bildik bir şoförle karş:laştırıyor. 
tan kurtulmaktan zor olacak. Selam1aşırken, kabule müsait bir ce · 

Bir sandalyeye yaydığun eski bir ga· vap urumamanın verdiği ümitsizlikle 
zete üzerine yerle~iyorum, çamurhı soruyorum: 
paketimden çamurlu bir sigara çıkarıp, - Beni Silivriye götürüp getirir mi· 
çamurlu kibritimle yakıyorum. Ve ça~ sin Mustafa? 
mutlu maceraının hikayesine girişiyo- Bu sualime hiç terecdütsüz: 
rum: Gideriz bayımı cevabını ve· 

Ortadan tam iki gece, üç gün kaybo· ren Mustafanın, ummadığım ka • 
luşumun, onları hiç istemeden endişe· dar müsait ... bir ücret isteme • 
ye düşürüşümün, ve hepsinı hayrett- si bana, vaz geçmek mecbu 
boğan o perişan kılığa girişimin, her- riyetinde kaldığım kararı (atbik ım · 
taraf edilmesi elimde olmıyan sebep - karunı kazandırıyo~: 
lerini anlatıyorum . Beni bazan gülc· Şoför Mustafa, ve onun eskı araba -
rek, bazan şaşarak, bazan kızarak din- sını işleten şoför Tevfik hiç vakıt ge -
liyorlar. Ve ben susar susmaz hemen çinneden silivri yolunu tutuyoruz! 
hep bir ağızdan kışkırtıyorlar: Kısa seyahatimizin asfaltın nıhayct· 

- Yazsana bunları!.. Iendiğj noktaya kadarki kısm1, en şai· 
O anın, kılığım kadar perifian halet.i rane tasvirlerin ilhamını verebilecek 

ruhiyesi içinde, karşıma dikilen fo - kadar zevkli geçiyor. 
toğrafçının objektifinden kaçınınayı Fakat sabık Bigados, Uıhik Selimpa. 
bile akl-edemiyorum. Bu sureUe de, şa köyile Silivri arasındaki kısa mc • 
muzip dostlarım, arzularını yerine ge- safe bize bütün bunları unutturuyor. 
tirmemi bir emri vaki haline sokmus Çünkü Bigados köyünden çı
oluyorlar. Ve ben bugün, boynum~ karken; takip ettiğimiz yol bir palika 
borç olan işi görüyorum, onlara anlat· halini alıyor. Ve otomobil, bir manda 
tıklaruru size yazıyorum! arabası ağırlığile ilerlemek mecburi -* yetinde kalıyor. Hele az sonra. kuru -

Koca İstanb~lu~, gazetecı kalemile muş çamurları; üzerinden isimleri ve 
eşelenmedık koşesı kalmadı. '!c bi~. ı hudutları silinmiş bir kahartma hari • 
n:ıevzul~nmızın. hudud~nu şehır han- ı taya dönmüş olan yolda, otomobil, di· 
cıne dogru genışletmeyı tasarladık. Ve ri diri kızgın tavava atılmıs bir koca 
tatbikına devam edeceğimiz bu çok ye· hamsi gibi zıp zıp ;ıçrıyor. · 
rinde niyetle de, işe evvela yakınlar- Otamob!li.n tokeı1leklerimi, çamur • 
dan başlamayı, v.e ilk seyahntı Silivri· lu zamanda oradan geçmiş olan nakil 
ye yapmayı kararlaştlrdık. Bana bu ka· vasıtalarının bıraktı'kiarı derin izlere 
rarı verdiren meslekdaş: kaptırmamak için, adım başında bin 

- Silivri diyordu... ~u. acıkta, çareye baş vuruyoruz. Şoförler müte-
burnumuzun dibinde.. . Hem ora· madiyen: 
nın, kavda değer bir çok hu- - Bercket, diyorlar, yağmur yağ • 
susiyetleri de vardır .. . M~~cl:i Silivri- mamış! .. Eğer buralar ıslak olsaydı, 
nin yoğurdu meşhurdur. Gid'p tc sade içinden çıkılmaz bir bataklık halini a· 
Silivri yoğurdunun nasıl yapıldığını Iırdı! 
görüp yazsan bile kafi!.. Ve işte, bütün facia, şoförleri gi -

Az sonra, her gün Sirkec:d('n Siliv· derken korkutan bu tehlikeye, dönüş
riye gidip gelen otobüsün ~o(örilc ko . te u~ramamızdan doğuyor. Vak1a ha
nuşuyorum: reket etmek için, başlamış olan yağ· 

- Biz, dior. Buradan her gün saat murun dinmesini bekliyoruz, fakat o 
on dörtte kalkarız. Ye geceyi S il.vridc zamana kadar da yağmur geçeceğimiz 
geçirip, Ertesi sabah saat 8,30 da ora· ) olun, o kuruyken bile güç aşılan kıs· 
dan İstanbula hareket eder:z!.. mını tutkallı ve ya~lı bir bataklık hali· 

G<'ceyi S.lıvride geçirmek i imc gd~ nC' sokmqş bulunuyor. 
miyor. Benim mütc:rcddıt ve ıstek ·:.: Biz de üzerinden uçarak geçcmiye. 

veya daha ziyade Türkleşm:ş Musevi Öte taraftan, son zamanlarda yaka- , Bu itibarla, ıslahhanelerin bir an .e 1 
mekteplerindc okutmak Ifmmaır.» )anan hırsızlık suçlularından birçoğu· vel kurulması ve çocuklarda bu _gı~ 
Dememiştir. Dese dese şunu demiş· nun, çocuklar olduğu görülmektedir. temayüller uyanmasının, kendilerınııı 

tir: Bunlar, muhtelif yaşta, fakat en ziya- büyük yaştakiler tarafından istismar ~ 
«Bütün talebeyi türklcşmi'i Musev'l de 12 - 14 yaşlarındaki çocuklardır. dilmesinin önüne geçilmesi, icap et 

mekteplerinde, daha ziyade Tiirk rnek Çocuk suçlular, hemen umumiyetle ,mektedir. Alakadarlarm bu noktaıaı: 
teplerinde okutmak lazımdır.• suçlarını açıkça söylemekte, bu arada na:zan dikkate almış ve tetkikata ~ 

Hele asla : hatta c ben vaktiyle filan yet den de fi- Iamış oldukları da şüphesizd~l'. 

wı~:~;:::~:?;.'t:~;!~~~~~" keıı Babalık ic;;b"7iŞkin~Jiji".suçu kenJi 
Diyip bugünkü nesi i : , .f d d 

-Türkçe öğrenmediğimiz için türkçe işlemiş gibi itira, e en Q am 
konuşmıyacağız! , 

Sözünü söylemeye teşvik etmemiş - Kendini müdafaa edeceği yerde ikinci suçluyu göster~ 
tir. nısET yor ve onun evvelce de mahkemeye verildiğini söylüyO..A 
.... -...................................................... Mesrur oğlu Asaf, iki hırsızilktan suç ,hillik etmiş. Dükkanın kapısını açı~ t 
ceğimiz bu bataklığa gömülüyonız. O· lu ve mevkuf: Üçüncü cezad<ı duruş - rünce dalmış içeriye, atkıy~a fanı~318 
tomdbfli kurtannıya çahşmaktnn, ve ması yapılıyor. Tıknazca, orta boylu alıvermiş eline! Çocuk aklı bu! :Bo)bi-
otomobi1i kurtarmıya çalışabiirnek için bir adam! şeyin kanunen yasak olduğunu, ne 
de çamura gömülmekten başka çare Bu iki hırsızlıktan biri, Beyazıtta lecek! . . . . J3ll 
kalmıyor. bir handaki oda kapısının pek muhkern . Duruşmada beş şahıt dınlenıldı. . 

d ı . ı r de·· Çünkü, şidd~li gittikçe artan müthiş olmıyan kilidi kırılarak ynpıl1Yiıc: ve i~"e ara a araştırınayı yapan po ıs e ., 
··--< :s h' I · d' I ·ı · t oluncvr bir ayaz ve tipi altında, ne donmadan riden yatak takımları aşırılmış. Diğeri, şa ıt erın ın en~ mesı amam , :rrıaıtl 

Bigados köyüne kadar yüriiyebi:miyl!, .Akbıyıkla olan bir hırsızlıktır, k: bun- duruşmanın tahkı~at s~fhası ~a ~ua avirıi 
ne SilivTi kazasına kadar dönebiimi • da da bir zerzevatçı dükkanının a~"ık lanm~ oldu ve muddeıumumı m f .. 

. ~ . B M -: As~ ı ı• ye. ne de saplandığımız yerde ümitsiz duran kapısından içeriye girilerek bir Ferıdun agana, esrur og.u ıııı 
ümitsiz tesadüfierin yardımını bekle • kadın fanilasile bir kadın atkısı a~ml- her iki hırsızlıktan, İbrahimin de ça 1• miye imkan var!.. · mış malı çalındığını bile bile satın ll 

. mı~. maktan cezalandırılmalarını ıstedı. 
Bınaenaleyh, h~yatımızı ku:-tarabil- , ~ıesrur oğlu Asaf, bu ~avad~ çalma~ Dosyadaki bir kayıttan yatak t~k1d1~ 

memiz, otomobili kurtarahilmemize ~an suçlu. Fakat, başka. bır suçu da .var . .la rının yeni iken otuz lira değerın. 
bağlı .. . Ve bizim, canımızı dişimize ta· Ihrahim adlı, esmer, dınç tavı~lı bı~ a. olduğu, fakat kullanılmış bulundllğ1J 
kariasına çaba1amamıı da, çamura sap dam! Bu da, çalınmış malı, ç:ııtndıgım 

1 
ld 

1 - ı . ı d an aşı ı. t• 
anan otomobili degi. çamura sapla- bıl~rek satın almak~n ~ç ~ ur. İbrahim, müdafaasını, başta kay~e ıJ 

nan hayat1arımızı kurtarmak için!.. Ibrahim, tamamı~e ınk~~· edıyor, .tiğimiz gibi yaptı, kısaca Mesrur og1t, 
. Burnun~n di~inde bulunduğumuz cben, çalınmış ol~ugunu bı erek mal Asafa gelince, 0 da, yukarıda kay~e c 
Istanbul hızden oyle uzak k!... satın almadım• dıyor. Hırsızlık suçlu· tikl . . . tek arla beraber sözler tl 

K b. ·ı -ı A erımızı r , endimizi içinde ı r mı yona yakın suna gelince Mesrur og u saf, şu yol 
1 

k tt 
· kl ' ' şun arı a ı: g. 
ınsan yaşıyan, ve soka annda eşek da cevap veriyor: _ Bu İbrahim evvelcc bir dikiş Jtll 
görmiye bile tahammi.il ?demiyecek - Yata~ takıml~rını çalan ben de- kinesi meselesinden de mahkemeye ge, 
kadar medenileşmiş koca bır şehre iki ğilim. Bu Ibrahimdır. Bunları bana sa~ · t' B ndan d edindiklerimin dO~ 

t b·ım · .. h 1 . 1 mış ır. u a 
saa mesafede sana ı emıze imkan mak istedi. Ben, .. şup e c~ıp n ~~k is ruluğu anlaşılır. o... 

11 yok.. ... . . .. .. ,temcyince, bana .ofkelendı ... B.u yu~d~n Hırsızlık suçlusu, •O• diye başlı)~ 
_ Şofor Tevfik, otomalıılın onune yı- suçu bana yük1etıyor! Hatta, Ibrahımm birçok cümleyle asıl suçlunun ibrahill' 
gılan çamurları kucak kuc.ak ~enara ta- evinin sahibi Osmanın karısı bilır bu olduğunu iddia;a devam ettı. Faıcıt. 
şıyor. Ş?f.ör Mustafa. p~tınaJ yapma • .işin içyüzünü! §Öyle ibtarla karşılandı: . • 
maları ıçın, tekerlek'<'rın nltlarına e- _Ya öteki iş? Akbıyıktaki ? _ Sen onu bırak ta kend~nı mud~ 
tek etek taş getiriyor. Ve ben, kopan _ Haaa. onu da ben vapmı~ cte!!ilim, .r ı 

. b J .... ~ .ıaa et. . bit 
bir tekerlek zincirini tnmıre ça alar ~ ama üstüme aldım! Necip Nadir, Hüseyin ve Tahır. • , 
kc;: •İş başa düşünce ~?ptan .. fas~ kü- - Neden ? hadisede babalık icabı kendinı yaktı,f\ 
re çeker!• darbı mec;e ıne gu emıyo - _ Eh, ne yapayım? Babaıık icabı! ,ğından ve bir vak'ada bir yabanc~b' 
rum. - Babatık icabı da ne dP.mek? suçu kendisine yüklctildiğinden• (l 

Şoför Mustafnnın iistiine tit : cdığı - Ne demek olacak? Oğlumu koru· S€den adamla, öteki hakkındakı kara 
ycpveni csvabı, çamurdan bir tuluma mak istedim. Çünkü, her nasılsa bir ca ı müzakere edecekler! ~ 
dönmüş. Benim ondan geri kalır yanım ..,,t 
yok. Hele Tevfik, iyice yüz g(lz olduğa li öküzlerin arabasına bağhyoruz. yapışıyorlar. Hepsi de, ucuna cans }(ÇI 

çamurların içinde hemen hemen kay- Fakat gelin görün ki cılız öküzler de takılmış bir ağı çeken birer . balı dO' 
bolmuş. Size mübaUiğah bir şaka gibi saplandıkları yerde kalıyorlar. Ve biz gayretile ası!ıyorlar: Ve otomobıJın. • 

ı . h ı ~9 gelecektir amma, ben, çamurdar. hiç otomobili unutup 0 biçare1cri kurtar · ayısile ayatlnrımızın manası · r dO' 
bir tarafları göziikmiycn şoför leri n mıya koyuluyoruz! yesiz bir ölumdcn kurtulmas:ndan bıl' 
birbirlerini: Tam cllerimizi ümitsiz ümitsiz bel- ğan hnkh bir s vinç içinde biz, oto •il' 

- Sen mi~:n Mu~· a fa? ]erimize koyacağımız sırada, ~oför Tev· sün mert şoförü Muharreme, v~ i.~ ı ~i e 
- Sen misin Tevfik? dive diirlüp fik karayı seçmiş bir kristof Kolomp rekli yard:mcılaı ımıza tcşekkuru 

sorarak bulduklarını. tamdık!arını ha. tayfası gibi bağrıyor: unutuyoruz. 
ı k • kÇ'J. ir tır ıyorum! Bir aı·ahk di re sıyon tut • ~ Otobtis geliyor! O teşekkür b ll unu burada acı • 

mak için, kenardaki yağmur gölı::ü • istanbulu çoktan vardığını sandığı· derken hıcare S lı" r;nin şüphelı ak , 
ğünde elini yıkamıya r,iden Tevfiğin: mız otobüsün, tesadüfen geç ka1mış ol- ~etmi dli~lınüyorum. Eğer Silı"' l';ıı 

- Yahu ... Çamurların içinden elimi duğunu görerek bize, tasav\ ur edebi. Istanbul yolu, bu kabil kazalara ıro rı, 
bulup çıkaramıyorum! diye e · Clcnişi· leccğiniz kadar geniş bir sevinç veri • bırakmıvacak hale sokulmazsa, ta , 
ni unutamıyorum! yor. Saplandığımı~ sahayı gliç halle a- toprağı ·kadnr zengin görünrn:ycrı • 

O arada, bir ökiiz aıabasınm bi?.e şan otobüs, çamur deryasının seUımet vallı kaza: tez giinde nefıs ve aiC ' e 
yaklaştığını görünce, tesadüfün yüz ii- sahılıne varınca, bize halat m~ atıyor. ğurdile değil. beı bat ve ka ı a çanıli 
miize tam sırasında giildütrünu sanı • Otomobilin dingillerine ba.ftlanan bu meşhur olacak demektır. ıınll 
yoruz: Tabiate mağlfıp olan medeniye· halata, bütün otobüs yolcuları birden Nnci Sndtı··· 
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1 gilterenin hava bütçesi! Yukarı Mısırde 
Papaslar 

82500000 sterlini buldu Isyan ettiler 
Büyüh Britanyanın gelecek agdan itibaren 

146 taygare filosu olacak 

Londra 5 (A.A.) - Yukarı Mısır· 
da Assiut civarındaki çölde bulunan 
Deirle - Mohorral manastırı papazları, 
baş papaza isyan etmişlerdir. Büku-

Londra 5 (A.A.) - 193i senesi 26 tayyare filosundan müteşekkil ola· met manastırı işgal için üç yüz kişilik 
· havu kuvvetleri bütçe tahminleri gay- caktır. Bu filoların zabitlerinin adedi bir kuvvet göndermiştir. lhtilafın sebe
risafi 88,588,600 sterline ve safi 4.850 ye ve tayyarecileri 51,000 e çı- bi, papazların civardaki bedevi ve müs 
56.300.000 sterline baliğ olmaktadır. karılmıştır. lüman köylerinde eğlence gezintileri 
Safi yekuna, müdafaa istikrazmın bir 6 tane motör fabrikası inşa edil- yapmaları üzerine bu köyler ahalisi
kısmı olan 26.000.000 da ilave edildi- mektedir. Bunlardan 2 - 3 tanesi bir nin baş papaza şikayette bulunarak, 
ği takdirde bu yekun 82.500.000 ster- kaç aya kadar hazır olacaktır. Bilhassa köylerinde görecekleri hıristiyan pa
lini bulmaktadır ki, bu miktar 1 !)36 muayyen tipte bombalar imal etmek pazları öldüreceklerini bildirmeleri ve 
senesi bütçesindeki 50.700.000 sterlin- i~in yeniden bir kaç fabrika daha ya· kendilerine bu hususta tebliğat yapı-
le mukayese edildiği takdird~ arada pılacaktır. lan papazların isyan ederek baş papa-
31.800.000 Ingiliz lirasını bulan bir Teslihat kanunu zın istifasını istemelerinden çıkmıştır. 
fazlalık meydana çıkar. Londra, 5 (Hususi) - Teslihat ka .. 

Gelecek nisanın 1 inde hava kuv· nunu hakkındaki i~çi teklifi 117 reye 
Vetleri büyük Sritanyada 1 00 tayyare karşı 241 re yle reddedilmiş ve bu su· 

filosile, deniz kuvvetlerinde 20 tayya- retle kanun üçüncü okunuşunda kabul 
re filosu ve deniz aşırı memleketlerde edilmiştjr. 

---------------------~·~-------------------

Fransa milli müdafaa namı 
altında bir istikraz yapıyor 

/ spangol 
Sahillerinin 
Kontrolu 

Londra 5 (Hususi) - Ademi mü
dahale tali komitesi, İspanyada yapıla
cak olan kontrol sisteminin kat'i şek
lini hazırlamışhr. 

Bu şekle göre, ademi müdahale 
prensibini kabul eden 27 devletin ge-

Kabine toplanbsında mali vaziyet görüşüldü. Mali mileri, ancak gemide bir müşahit bu
lundurmak suretile lspanyol limanla-

siyaset para ililafı esasına istinat edecek rına gidehileceklerdir. Müşahitler ge· 
Paris 5 (A.A.) - Nazırlar medi-lbugün naz.ırlar meclisi tarafından ve- minin hamulesini tetkike salahiyettar 

linin bu sabahki toplantısının sonun· i rilmiş olan kararlar hakkında 'bir nu· olacaklardır. Müşahitlerin adedi 550 
da neşredilen bir tebliğde, geçen eylul tuk söyliyecek ve bu nutuk Radyo ile kişidir. 
ayının 25 inde Akdedilmiş olan lngi- neşredilecektir. Ingiliz, Fransız, İtalyan ve Alman 
Jiz - Fransız • Amerikan para İtilafının Milli müdafaa istikrazı tahvilleri, harp gemileri kendilerine ayrılan mm
Fransanın mali siyasetinin esasını teş- piyasaya pazartesi günü çıkarlıacaktır. takaları tarassul edeceklei.' ve şüphe
kil ~tmekte herdevam olduğu beyan Bu İf yapılmadan evvel, pazar günü lendikleri herhangi bir ticaret gemisin
olunmaktadır. Bu sebepten dolayt kam saat 19 da Reisicumhur B. Lebrun, de araştırma yapabileceklerdir. 
biyo'ların her ne suretle olursa olsun radyo ile bütün Fransaya hitaben bir Bundan başka, karadan yapılacak 
kontrolü keyfiyeti bertaraf edilmiştir. nutuk söyliyecektir. kontrol için fspanyol - Portekiz hu-
liükumet, Bank de F!'ans·tan memle- Tek kumandanlık dudunda 130 Ingiliz memuru, Fran· 
lcet altınının serbestçe ithaline ve ser· Paris 5 _Parlamentonun ordu sız - lspanyol hududunda 140 muh-
bestçe alınıp satılmasına ruhsat ver- encümeni toplanarak Daladier'nin mü telit memur ve Cebelüttarık'ta da 5 
~esini istemektedir. Bu ayın 8 inden taleası hilafma, milli müdafaa için bir memur bulunacaktır. 
ı~lb ren Bank de Frans, altını, günün tek kumandanlık ihdası ve bu mevkie Tali komitenin hazırladığı bu kon· 
fıatı Üzerinden satın alacaktır. getirilecek zatın da şimdiden tayini trol planının, yarın ademi müdahale 

B. Blum yarın akşam saat 19.30 da, hususundaki kararında ısrar etmiştir. komitesi tarafından aynen kabul edi
leceği muhakkak sayılmakta.dır. 

İptidai maddelerden 
gümrük alınınıyacak 

İktisat Vekaleti bir kanun projesi hazırladı. Henüz 
taslak halinde olan bu proje istihlak maddelerini 

ucuziatma yı istihdaf ediyor 
Aukara S - Mühim istihlik Projeye göre külçe ve ınamül 

ınaddelerini ucuzlata bilmek için halde her nev'i demir, iplik ima-
sanayiimizin dişarıdan getirtmek line mahsus nebati maddeler, 
vaz:yetinde kaldığı iptidal mad- hayYani yağlar, yağ asitleri, do-
delerin gümrük reamind.en ve muh- muz lulı, tırnAk ve boynuz eşya, 
telif vergi ve resimlerden muaf jelatin, gomalaka, yaş deriler, 

kakao, çam yağı, Selloloit, gatu~dma.ııi için yapılan tetkikler 
ianit, kauçuk, memleketimizde 

neticelenmiştir. i yetişmiyen ağaçlar, alaminyum, 1 
hsat Veka.Ieti bazı maddeleı in nikel, antimovan, Kobal, uzvi ve 

1937 yılı bPşından itibaren gü:n- sun'i boyala:-, kükürt ve mürek-
tü', muafiyetinden istifadelenmt>si kebatından gümrüklerde ve mem· 
için bir proje hazırlamışhr Bu leket dahilinde hiçbir vergi ve 
Proje henüz taslak halindedir. rüs•rm alınmıyacaktır. 
~~~~==~=========~==~==~-======================== 

Süt müstahsillerile satıcılari 
birbirlerine boykot yaptrlar 

(Baş tnrafı t inci sayfada) 
Yetın azası iken, şimdi ayn ayrı cemi
Yet kurmak kararını vermişlerdir. 

Bu iki zümre arasında en son ihti
ltıf beş gün evvel çıkmış, iki taraf da 
birliderine boykot yapmı~lardır. Yani 
SÜt satıcılan süt müstahsillerinden süt 
alıp satmamak, süt müstahsilleri de süt 
satıcıianna süt vermemek kararını ver
mi lerdir. 

. Bu karar ilk merhalede müşterile
tın aleyhine bir hareket gibi görüHirse 
~~ netice lehde tezahür etmiştir. Çün

u satıcıya süt vermiyen müstahsil bu 

sütü bozulup dökülmemesi için bizzat 
satmak vaziyetinde kalmış, mahalleye 
çıkarak kilosu lO kuruştan halis süt 
satmaya başlamıştır. 

Filvaki alakadar memurlar ruhsat· 
sız süt sattıkları için bunlar aleyhine 
takibat yapmakta iseler de onlar gene 
bu şekilde süt satışına devam etmek
tedirler. 

Süt satıcıianna gelince, onlar müs
tahsillerden süt almayınca ellerindeki 
müşterileri kay'betmek vazayetinde 
kalmışlar ve derhal mahallelerdeki Bul 
gar sütçülerden süt alıp müşterilerine 

Yuna gemisi battı 
Dün bir mayn'a çarpan «Lukiaı) Yu 

nan gaz gemisi batmış ve mürettebat
tan çoğu boğulmuştur. 
........... _ •••• ~· ·- - · ·--~~~- •r:ı::a•-· .... 

verrneğe başlamışlardır. Fakat müstah
sillerin on kuruşa süt satmaları bir kı
sım müşterilerin 15 kuruştan süt alma

larına engel olduğu görülmüş, o za
man da gene Bulgar sütçülerdeki kay· 

mak altı manda sütleri imdada yetiş· 
miştir. 

Şimdi müşteriler sütü 1 O kuruşa al
makta, müstahsillerle satıcılar arasın
daki ihtilaf da sürüp gitmektedir. 

Bu ihtilafın sebebi şudur: 

Satıcılar müstahsilden ~ütü 9 ku

ruşa almakta, 15 kuruşa satmaktadır
lar. Bayramdan sonra havalar iyi git

rneğe başlayınca satıcılar: 
- Süt bollaştı. Artık !l kuruştan al-

mayız. Sütü yedi kuruştan alacağız de
mişlerdir. Müstahsiller de kepek, ot ve 
saire gibi hayvan yemlerinin pahalı ol 
duğunu ileri sürerek sütü 9 kuruştan 

aşağı veremiyeceklerini söyleyince sa
tıcılar: 

- Biz de sizden süt almayız. Süt
çülükten vazgeçeriz, başka iş yaparız 
demişlerdir. 

Bu tehdit müstahsilleri sinirlendir
miş, onlar da kendi sütlerini kendileri 

satmak kararını vermişlerdir. Şimdi sa 

tıcılar kilo başına 8 kuruş fiat teklif 
etmekte iseler de müstahsiller razı ol-

mamakta, sütlerini gene kendileri sat· 
m. kta imtşler. 

Maamafih iki zümre arasındaki bu 
boykot umumi değildir. Topkapı Mal
tepesile Gümüşsuyundaki 30- ·10 ınüs
tahsille Karc.!SÜmrük ınıntakasındaki 
süt satıcıları arasındadır. Ve günde 
500 kilo süte inhisar etmektedir. 

Başbakanımzzın 
Yıldönümü 

Muhterem Başbakanımız l:.met 
İnönü Başbakanlık makamına geçı
şinin 12 inci yıldönümünü id rak et
ti; 1 2 sene bir devletın hayatındo. 
hiç denilecek kadar azdır. Fakat bu 
hiç denilecek kadar az bır zaman i· 
çinde, Atatürkün yi.iksek öııderliğı 

altında İsmet İnönü hükumetinın 
başardığı terakki hamlelerinı tarıh 
hayretle kaydedecektir. Isınet İn -
önü bu müddet zarfında sadece ne 
yapmak istediğini bilen ve s~stema
tik bir tarzda takip eden büyük bir 
devlet adamı olduğunu göstermek -
le kalmamış, ayni zamanda memle· 
ket işlerinde rnüstakir bir hükü -
metin ne kadar büyük faydalar ve
receğini de delayısile ispat etmiş -
tir. 

Yurd ve yurtdaş hesabine sevgili 
Başvekilin daha uzun yıllar hükü
met idaresini elinde tutmasını dile
riz. 

Musolini havai 
Bombardıman 
Tecrübeleri yaph 

Roma 5 (Hususi) - Başveki) Mu
solini, bugün, bizzat idare ettiği askeri 
bir tayyare ile iki saatten fazla havada 
dolaşmış ve bombardıman tecrübeleri 
yapmıştır. 

--~-------------------~-

Londra Belediye 
lntihababnda arnele 
Ekseriyeti kazandı 

Londra 5 - Londra belediye mec· 
lisinin yeni intihabatında arnele fırka
sı, mecliste ekseriyeti temin etmiş bu
lunmaktadır. 

Maliye Vekili iyileşti 
Ankara, 5 (Hususi) - Maliye Ve

kili iyileşti, bugün makamına gelerek 
vekalet işlerile meşgul oldu. 

Başvekil Alman e:çisile 
görüştü 

Ankara, 5 (Hususi) - Alman bü
yük elçisi akşam üzeri Başvekili ziya
retle bir müddet konuştu. 

Başvekilin 
Londra seyahatı 

Belgrad 5 {Radyo) - Vreme ga
zetesinin istihbaratına nazaran, Türki
ye Başvekili İsmet lnönü Londraya 
gitmek üzere bu ayın 15 inde Ankara
dan hareket edecektir. 

Bu sabahki sis 
Bu sabah saat se'kizden itibaren li · 

manda sis başlamış, saat dokuzda sis 
kesafet peyda etmiştir. Vapur seferleri 
müşkulatla ve sis düdüklerinin verdik· 
leri işaretlerden istifade edilerek yapı
labilmiştir. 

rjSabahtan Sabahij 

~=c~~~~a.~oo~~~ 

Habsburglar meselesi 
e Siyası roaziyet 

düzeliyor nıu? 
Koni Sforçanın bir eseri 

Ya:uın: Selim Ragıp 

absbuı·g hanedanının Avustur-

yaya dönmeleri, öy e görünü
yor ki, adeta muhayyel olacak Bu dö
nüşe şiddetle muhalefet eden Alman-. 
ya, bazı İtalyan gazetelerının ne§riya
tına bakılırsa, İtalya yı da kendi göı Ü· 
şüne kazanmışa benziyor. Bir zaman
lar, Habsburgların hi.ıki.ımdarlık hak 
larını ele almalarına en ziyade Küçük 
İtilaf ve onunla beraber Fransa muha
lif bulunuyordu. Fakat iş beraki~ olun· 
ca, bu eski muhalefet, pek eski şidde~ 
tini muhafaza etmiyor. Maamafih işir. 
ehemmiyetini bizzat Avusturyanın 

kendisi de anlamış olacak ki, Başvekil 
M. Şuşnig, bu bahis· etrafında konuş
tuğu zaman, Saltanat rneselesınin, A· 
vusturya için, bir gün meseiesı olma
dığını söylemeye lüzum görmüştü~.~~ 
laşılıyor ki Orta AvrupadaA Katolı~l~gı 
senelerce temsil eden bu hanedan ıçın, 
güzel bir hayal, bu suretle tamanıer 
üfuı etmiş oluyor. 

* Cepheden bakılaca'k olursa, siyasi 
vaziyet karanlıktır. İngilterenın siliı~

lanması, buna, I 
Durum talyanın mukabe 

dfJzellyormut le için sarfettiği 
mezbuhar.c gay ~ 

retler, Fransanın aşırı cihazlanması, 

hep, hep akıbetin vehametinı gösteri
yor. Maamafih Fransa Başvekıli zaman 
zaman nikbin oluyor. En son beyana~ 
tma göre, umumi harici durum eskisi 
gibi endişe verici olmaktan uzaktır. 
Çünkü, Avrupanm, hassas noktaları, 
bu marazi hassasiyetlerini yavruJ yavaş 
kaybetmektedirler. Bunun manası, Av 
rupada salahın her gün bir parça da
ha arttığıdır. Bu beyanata rağmen işin 
doğrusu, hakikaten böyle midir? Gö· 
ren göze kılavu:J istemez. 

ll-
Meşhur Kont Sf('lrça umun;A si\·<ısf 

durumu tahlil eden bir ec;er vücudP ge
tirmiştir. Kontuı1 

Kont Sforçanını kanaatiıı~ göre bit 
bir eseri yük harbin mes'u 

liyeti, ya;nı1. Al
manyada değil, ayni zamanda iti15f 
zümresindedir. Eğer 1912 senesinde 
Fransanın Belçikayı işgal etnıesın: n 
bir ihtimal olabileceğini Puankare Ber 
lindeki Fransız sefirine yazmamış ol· 
saydı, Almanyanın 1914 de Bclçikayi 
işgali bir emri vaki olmazdı. 

İtalyan Kontuna göre, harp sonu dün 
yasının içine düştüğü sıkınt•nın başlı
ca arnili Nasyonalist Fransad•r. E~er 
bu Fransa,· hakikati görüp te herke-:irı 
hakkını almasına mnni olmasayd:, bu 
günkü vaziyet hasıl olmazdı. 

Selim Ragrp 

Aylık/ı ressa'!!:_ 
1 Güzel san'atları himaye etmek için belli başlı ressarnlara aylık bağla· 

nacağı haberi lehte ve aleyhte dedikodulara sebep oldu. 
Güzel san'atların çerçevesınde yalnız ressamlar olsaydı, ortaya ahlan 

fikir bir mesele haline gelmezdi. Fakat fırçanın hakkına kalem de ortak 
olduğu için davanın rengi değişti. 

Bir muharrir ve şair arkadaşımız Maarif Vekaletine yazdığı açık m ek .. 
tupla ressam ve musikişinaslar gibi edebiyatçılara da dağılacak börck.ı 
ten pay çıkarılmasını istiyor. 

Güzel san'atlar bir küldür. Resim, musiki ve edebiyat renkleri, koku· 
ları başka olmakla beraber bir kök ten fışkıran çiçeklerdir. Bu kökü ku• 
rutmamak için verilccek sudan hepsinin hakkını çıkarmak lazımdır. 

Eskiden san'atkar için fazilet sayılan ferağat ve mahrumiyelin bugü~ 
nün hayatmda yeri yoktur. Çünkü san'atkiır artık o eski tavanaralarmda 
kuru ekmek yeyip, hayalinden harikalar fışkırtan insan değildir. Hayata 
karışan, cemiyetin içinde, hatta a rzın en hareketli merkezlerinde dolaşıp 
yaşıyan bir insandır. 

Balzac gibi gırtlağına kadar bat tığı borçlarını ödemek için kuru ekmPl.,. 
yeyip, günde on iki fonna yazı çıkaran muharrir veya romancıya bugü
nün hayatında tesadüf edtlemez. Çünkü bugünün karii artık cvham ve 
hayalat mahsulü masabaşı tandırnamesi istemiyor. Şair ve muharrir, 
resc;;am ve musikışinas cemiyetleriıı, kütleleri~ hayatına karışacak ve 
her gi.in şeklini, rengini değiştıren siyasi, içtimai hayatm akışına uya • 
caklardı~ . 

Feragat ve mahr~miyetle buna imkan var mıdır? Güzel san'atlar eser· 
lerine karşı lakayt, ham cemiyetlerde eğer devlet san'ati ve fikir ha • 
yatını kütleye aşılamak niyetinde ise san'atkarı şekli ne oıursa olsun 
himaye etmelidir. Hem de cemiyet, san'atkarını takdir edip onu eserıle 
yaşıyacak seviyeye çıkıncıya kadar. Biirhan C:ılıit 
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Terbiye sistemimiz 
Profesör Sadrettin Celal Alman terbiye sisteminin 

aynen kabulüne muarız bulunuyor 
Kültür Bakanlığı İstanbul Alman lı 

sesi muallimlerinden birine bugi.ın Al 
manyada tatbik edilmekte olan Alman 
terbiye sısteminin esaslarına ait bir ra· 
por hazırlatmaktadır. Maarıf muhitin
de Alman terbiye usullerinİlı kabulü 
inkılapçı gençliğın bu usullerle yetişti 
rilmesi hakkında bir cereyan mevcut
tur. Mual'imler ve terbivecilcr arasın 
d da bu C€reyanın leh w ve aleyhındc 
birçok sözler söylenmektedic. 

Terbi) cc lerimizden peda~ojı profe· 
sürü Sddrctt~n Celal bu huı:usta sun· 
1, ı söylem ştir: ~ 

- cTerb·.., e si-;teminden maksat ma 
nı f teskılatı ise bu her memleketin 
k<>ndi vaziJ etine, iktısadi ve içtima: 
t rbıyeı;, rt:? göre taayyün etmektedir. 
B r de tedr~s tekniği vardır. Tcdriı: tek 
nığı dedığimiz şey milli bir mahıycttc 
değildir. Mesela faal usul, Dalton pla· 
nı, toplu tedris gibı .. Bunlar muhte};f 
memleketlerde tatbik edilmektedir. 
Yalnız her memlekette o memleketin 
kendi mizacına göre bu sistemler mu 
nyyen bir şekil alır. 

Mesela Dckroli usulü bir Belçıkalı 
tarafından ortaya atılmış bir sistemdir. 
Fakat Belçika sistemi değild:r. Nitekim 
Belçikadaki mekteplerin yüzde 70 i bu 
usulü tatbik etmezler. Her memleke • 
tin mekteplerinin büyük bir ekseriye· 
tinde hakim olan tedris tekniği azçok 
an'ane ile intikal eden muhafazakar 

Deniz işleri : 
Havuzlar idaresinin kan 

Her Türkün gör
mesi lazım gelen 

bir tedris tekniğidir. Buna kar~ı her 
memlekette birtakım yeni tedris tek -
nikieri ileri sürü~müş ve eskı şekillet 
tenkit edilmiştir. 
Eğer maksat Almanyada eskıden be 

ri cereyan eden tekn;ği almak ise, esa 
sen Almanyada dahi tenkit edilmiş o
lan bir tekniği almakta fayda yoktur. 
Zaten almak istesek te alamayız. Çün
kü Türkiye Almanya değild~ı-. Biz ek 
lektik olmak mecburiyetindeyiz. Nerc· 
de iyi diğer bir ~ey görürsek onu a!abi 
liriz. Mesela yeni ilk mektep müfred~.t 
programı Avusturya mekteplerinden 
mülhem olarak alınmı!?tır. 

:tıteseHi Almanyada fjzik terlrisatı i
çin güzel l;ıir seri kitap basılmıştır. Bun 
ları biz uygun görürsek türkçtye adap 
te edip kullanırız. 

Esasen yeni teşkil edilen Pedagoji 
enstitüsünün vazifelerinden biri de bu 
yeni tedris ve terbiye tekniklerinin kıy 
metlerini kendi mekteplerimızde tecru 
be ettikten sonra tebarüz et•irmek ola· 
caktır. Pedagoji enstitüsüne bağlana -
cak olan tatbikat lisesinde bu yeni 
tekniği tecrübe edecek, elde edilen ne· 
ticeler tetkik edilerek ve ancak ondan 
sonra bu tekniklerin hangisınir. bizim 
vaziyetimiz ve şeraitimize uygun oldu 
ğu hakkında bir hüküm verilecektir. 
Bizim için en iyi olan teknik bizim şe. 
raitimiz içinde en iyi verimi olan tek· 
niktir.» 

Potiste: 
Kazaya uğrayan çocuklar 

Beyoğlunda Hacı Musa mahallesin

de oturan seyyar scbzeci Nesimin 3 

yaşındaki çocuğu Reçina evın üçüncü 
kat penceresınden sokağa düşmiiş, ağır 
surette yaralanmış, Beyoğ:n Zükur 
hastah.anesine kaldırılmıştır. * Beyoğlunda Dörtkuyu sokağınd"' 
oturan Salibin kızı 4 yaşında Muazzeı 

kardeşi Aytenle oyun oynarken, man
galın üzerine düşerek karmndan ağır 
s.utette yaralanmış, hastah:Hıeye kaldı 
rılmıştır. 

Aksarayda oturan 45 ine; ilk mek
tep talebesinden 1 3 yaşında Mesrnr 
mektep bahçesinde arkadaşı Recai ile 
oyun oynarlurken Recai, Mesruru ite· 
rek yere dü~ürmiiş, Mesrurun kolu kı
rılmıştır. 

Kibrit fabrikasında yangın 

Büyükdere kibrit fabrıkasmııı bahçe 
sindeki fabrika memurlarının ikametı 
ne mahsus binanın kalörifer hacası tu 
tuşmuş, fabrika itfaiyesi tarafından 
söndürülmüştür. 

Yağlı müşteriler 

Cumhuriyet caddesinde tuhafiyeci • 
lik eden Mikailin dükkanına müşteri 
gibi gelen sabıkalı Zehra ve Ruifc bir 
kutu makara çalıp kaçarken yakalan
mış, Adliyeye teslim edilmiştir. 

Motör çarpan çocuk öldü 

V~znecilerde bakkal Recebın 1 O ya
şındaki oğlu Ahmet evve!kı akıjam 
meçhul bir otomobilin sadamesıne uğ. 
ramış, yaralanmış, hastahaneye kaldı -
rılmıştı. Ahmet hastahanede ölmi.iştiir. 
Motörün Ali Gündüz isminde biri t.ı

rafından idare edildiği söylenmektedıı. 
!<'akat henüz Ali Gündüz bulunamamış 
tır. 

• 
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Istanbuldan Ankaraya l 
Bir saat 50 dahikada 
Gidiligor 

BugOııkn zengin 'e ın"'teıle\·vı· u prograınıııı ınutınlm gOrnnoz : 

ı-c A Y E TE HA 
Aşk. ihtiras dolu halilıazıı· Yak ·ayı ımısavver film 

B.ış rollerde: JOAN BLONI>EL ve E. ROBIN::;ON 

p 

2-KIZLAR M EK 'fE Bt 
Ankara • İstanbul hava postaları ı Haftanın muyaffakiyeli Fraıısızea ~l'ız ln filnı. Baş rollerde : 

Marttan itibaren başlamıştır. Her gün • S"MONE 
Ankaradan bir t~yyare saat 10 da kalk 'tr 1 SiMON ve HERBERT MARSCHALL 
mak ta, doğruca Istanbula uçarak ll ,50 ,..._ ____ .. :.. bUyOk film bırden görtinüt. ve nlhışlııyınız; .. _:<~~~~~~" 
de Yeşilköye inmektedir. İstanbuldan •• - --- ---
da her gün s;ıat 15 de kalkmakta 16,50 ,---• Bugün S U M E R Sinemasmda ~iiiia-~ 
de Ankara hava meydanına inmekte _ 
d 

BllyOk Harbi ln~vir eden Fı·amazca ~özlll 
ir. z 
Yolcular İstanbulda Karaköy posta F 

hanesi, Ankarada da Merkez postaha 
nesi önünde duran hususi otobüsleri~' 
hava meydanına götürülme!<:tedir. 

R YOL 
, ~aheserini gürtın !iz ve tııkdirlerle alkışlayıım:. Bılş I'Ollerde: 

FREDft..HfC Mı\HCIJ - 1 IONEL BARRYi\10RI~ ve WAHNER Bı\XTEH 
Nisandan itibaren de İstanbuı - Ada 

na, İstanbul • İzmir hava postalar~ ria 
ba~lıyacaktır. -------
Şehir işleri: 

Ölçü ve ayariann muayene resmi 
Belediyenin, ölçülerin her yı! muaye 

nesinde Belediye vergi v~ resimleri 
kanununa tevfikan peşinen resım alma 
sı ]azım gelmektedir. Bazı müesseseler 
belediyenin bu resmi almağ<t hakkı ol 

KOçük Haberler 
- ·ı . .. k D Avcılarııı müsameresi 

madıgını ı erı surere evlet ŞCırasma 9 mart sal ·· ·· k ·· t t · ı· ı gunu a şamı Şehzadebaşında 
muracaa e ~mış ır. ki Turan tiyatrosunda Avcılar cemiyet! ta-

Dev le: Şuras.ı da.' kanun mucibınce 1 rafından büyük bir müsamere tertip edii
bu resmı beledıyenın alınağa salahiye· ~ektedir. Muvataklyetli olması için her tür
ti olduğuna karar vermiştir. Binaena- lu tedbire ba.ş vurulmaktadır. 
leyh belediye, ölçÜ ve ayarıarın nıua· . Bır Doçen.!'Jh imtihanı 
yenesi resmini pe~inen alacaktır . Ped~goJi Enstıtu~u doçentlerinden Hilmi 

. . • .. · Zıya dun Kollegium unu verml~ ve profe-
Beledıyede yenı bır buro sörler tarafından kabul edilmiştir. 

Belediye ve şubelerinde müstahdem Bel~dlye tahsil ııubeleri hudutları 
memurların maaşlarına ait tahakkuk Beledıye tahsil şubelerinin hudutlan e-
. . saslı surette çizilmiş olmadığından bazı yan-
ışlerı muhasebece yapılıyordu. Muha- lışlıklara sebebiyet verildf~i görülmüştür. 
sebenin esas i§i bu olmadığından maaş Şubeler hudutlarının çok iyi bir şekilde tes
larm tahakkuk muamelesine bakmak bit edilmesine başlanmıştır. 
üzere 1 Hazirandan itibaren belediye Num~rotaj plakası paraları 
zat işlerinde yeni bir büro teşkil edil· Bazı beledıye şubeleı·inln sabıka tahsilfl-

m kt d
. B·· b. r· .k t h , tına ehemmiyet vermedikleri görüimüştür 

e e ır. uronun ır şe ı, ı ı a aK. · 
kuk, iki katibi olacaktır. 

Yol vergisi cetvelleri 
Yol vergisine ait cetvellerin Subatta 

başlanarak Nisanda bitirilmesı l~zımgel 
mektedir. Fakat mahalle rnümessilleri 
nin henüz esaslı surette çalışmadıkları 
görülmüştür. Yol vergisi tahakkuk me 
murları da münhasıran bu işte çalıştı· 
rılacaktır. Cetvellerde vergiden müstes 
na olanların hizalarına: (asker d!ı, ma 
lCıldür, kadındır, fakirdir, be~ çocuğu 
\'ardır) yazıları yazılacaktır ve liste • 
lere o mahallede ismen kayıtlı olanlar 
değil. listenin tanzimi esnasında o bına 
dahilinde oturanlar yazılacaklarctır. 

Ekmeklerde gluten miktarı 
Bu seneki buğday mahsulü evsafı iti 

barile fazla gloteni muhtevi o:mactığm 
dan ekmeklerde aranan yüzde on gb
ten nisbeti temin edilememektedir. Sılı 
hat Vekaleti, buğdaylardan tah'H edi! 
rnek iizere nümuneler istemıştn. Veka 
let, tahlil neticesinde gloten nisbetinin 
kaça indirilmesi lazım geldiğini tesb{t 
ederek belediyeye bildirecektir. Tali • 
matname mucibince, gloteni yüzde on 
dan az olan undan yapılan ekmekler 
için c~za alınması lazım gelrnektedir. 
Fakat belediye bu cezayı şimdilik ida
reten almamaktadır. 

Festival suiistimali asılsız 
Geçen yaz yapılan festival eğlence

lerinde, Belediye Turizm şubesi mü -
dürlüğünün bazı yolsuz hareketleri gö 
rülerek müdür Kemal Ragıbın da bu 
vazifeden alınarak teftiş hcyetı emrine 
verildiğini bir gazete yazmıştır Bu hu
susta Belediyeden yaptığımız tahkıkat 
ta böyle bir yolsuzluk yapılm2.d•ğı söy 
lenmiştir. 

Turizm şubesi müdürü Kemal Ragıp 
ta müfettişlik emrine nakledilmiş de
ğil, müfettiş tayin olunmuştur. 

Cemaatlar arasında: 
lane toplıyan papaslar mahkemeye 

verildi 

Ermeni kiliselerinde, haik <.ırasınrta 
tabak gezdirmek suretile iane topla
mak adeti vardır. Halbuki kanunları
mıza göre iane toplamak yasak edil-
mi~ tir. 

Bu memnuiyete ve kendilerine ya
pılan ihtara rağmen, Kumkapıdaki iki 
Ermeni kilisesinin papazları iane top· 
lamak usulüne devam ettiklerinden do
layı , mahkemeye verilmişlerdir. 
Duruşmaları Sultanahmet sulh mah 

kemesinde yapılacaktır. 
Bazı Ermeni Muhacirleri Sovyet 

Konsoloshanesinde gürültü yaptılar 
Senelerdenberi Samatyaya yerle

şen Ermeni muhacirlerden ~;> • :m ki
şilik bir kafile, Erivana nakledilm eleri 
için emir geldiği iddiasile dün Sovyet 
konsoloshanesine müracaat etmişler
dir. Bunlar Erivana gidebilmek için vi
ze istemişlerdir. 

Konsoloshane böyle bir emirden 
haberdar olmadığını beyan etmiş ve bu 
muhacirlere vize vermemiı;;~!r. Bunun 
üzerine m uhacirler konsolushanede gü 
r ültü çıkarınağa yeltendiklerinden me
murlar vasıtasile kapı dışarı edilmiş
lerdir. 

Kültür işleri : 

İlkmekteplerde tefti~ 
Kültür direktörü Tevfik Kut dim 

Beyoğlu aihetindeki ılkokui!al'l teftı~ 

etmiştir. Teftiş esnasında Kültür di· 
rektörüne ba~ cnspektör Şe\·kı de refa 
kat etmiştir. 

Belediye tahsil şubelerine verilen bir eınre 
göre sabıka tahsiltltına da, haliye tahsilatı 
kadar ehemmiyet verllecektir. Bilhassa tah~ 
sil edilmemi~ olan numerotaj pUlkaları para~ 
sı takip edilerek alınacaktır. 

... • • • • • .... 1 •••• ' .......... 

Ş 1 K 'da 
TOrk Şecnati, 'J'Ork kahramanlıö-ı ., 

TUrkan zafer dolu destanı 

EHLI SALlP 
MU HAREBELERI 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

==~ 

Müteferrik : 
Büyükdere yol~a iki otomobil 

dev rildi 
Büytikdereden Şişliye gelen ve için~ 

de Sovyet konsolosu ile katibi bulunan 
sefarethaneye ait 1239 numaralı oto • 
mobıl Zincirlikuyuda bir dönemeçte 
devrilmiştir. Fakat içindekilere birşeY 
olmamıştır. 

.. Bundan başka Büyükderey~ giden ~o 
for Abdullahın kullandığ• otomobil de 
devrilmiştir. Şoföre bir~ev oimamı~· 
tır. Yalnız otomobil hasara u~::-amıstıf. 

Üç aylıklar ver iliyor . 

Dul, eytam ve mütekaitlerin itçer aY 
lık maaşlarının verilmesine bugünden 
itibaren başlanacaktır. Aylık!ar. sırr• 
nurnarası üzerinden vcrilecekt~r. 

Davetler: 
Macar Cemiyetinin toplantısı 

İstanbul Hungarya Macar Ceır.iyeti 
Hayriyesinden: 

Cemiyetimiz nizamnamesınin 1 5 in· 
ci maddesi mucibince akdi ıcap edeıl 
umumi içtima mahı halin 20 ncı cu· 
martesi günü saat 2 1 de cemiyet rııcr 
kezinde icra edileceğinden bi'uınum ::ı~ 

zanın teşrifı rica olunur. 

Memurin kanunu 
( ;\lemuı·> un Kitabı ünvanı altmda ne~rl

ne başlanan ve bütün memurları alakadar 
eden kanunlar serisinin birinci kitabı olnıl 
(Memurin Kanunu) gordü~u ra~bet. üzerille 
ikinci defa basılmıştır. Bu kltaptn 788 nu~ 
maralı Memurln Kanunu ile VekCtletıerc ni~ 
memurin kanunları ve t.adlllerile bunlar 11:ı1C 
kında Büyük MlJlet Meclisince ittihaz cdil~ 
miş kararlar ve tersirler yazılıdır. Fiatı pos~ 
ta ücretlle berabeı· 30 kuruştur. Tevzi ::etJ 
Edirnede Meriç Kitap Evl'd!r. 

MARLEN 
DiETRICH 

ve 
SEViŞMEK 

G A R V 
COOPER ·ARZ U 

Türl<çe sözlü büyük 
Milli filmini 

Paraınount !ilm i 

Ork sinemasında sizde görünÜZ• 
Saat 1 de matine 
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CiHAN HARB. . ON ER D ESi 
Hiki(qeleril 

Yazan: Eski Tanin Başmuharrlrl Muhittin Birgen - ZiYARET 
''Memleket bizden şimdi nefret edecek, 
Söz Vahdettin e intikal etti, Talat Paş -:.: Muhittin, dedi bizim en büyük talisizliğimiz, 

böyle bir zamanda padişah olarak başımızda böyle bir adamın bulunmasıdır, 
.. Burasını ben o kadar derin dü - Jmüzakerelerile felaketin derecesini tah-ı ne getirdik. Aramızda fesat ve tefrik~ 
tunıneğe lüzum görmüyordum. Belki fif etmek. • unsuru azaldı. 
~da derin tarafına gitmek, imkansızlı· Bu mutedil zümreye de Cavidin ri- O, bu taw.da fikirlerini izah ederken 
~~.görmek ve felaketin büyüklüğü ile yaset etmesini tabii görüyordu. Tür- ben böyle bir şeyin tahakkuk edemiye
Ro~göze gelmek demekti. Halbuki, her kiyenil} harbe girmesine itiraz eden, ceğini düşünüyordum. 
~~de ıbir teselli kapısı arayan insan, bu harbe girdiği için de derhal istifa et • Aklıma bir şey geldi, sultanı düşün-
~lı~eşmeden farkında olmaksızın ka-ı miş olan Cevit değil miydi? Cavit, ve düm: 
~Yordu. Bununla beraber, .. o da, ben de bittabi onunla beraber Cahit, etraflan- - Fakat, dedim, Vahdettini unu • 
.. rer lahza düşündük. Onun gözlerinin na toplayacakları mutedil ve liberal tuyorsunuz, paşam ... Vahdettin Itti· 
0
?iinden ne geçtiğini biliyorum. Be - unsurlada pek güzel bir hükumet ya- hat ve Terakkinin de, vatanperverli -

:~nı gözlerimin önünden ha11bin bü- pabilirler ve bu hükumet de başlaması ğin de Ôuşmanı olan bir adamdır. Siz 
~~rı faciaları ve bu facialar içinde irti- mukarrer olan sulh müzakerelerini bu projenizi tatbik için ona muhtaç bu 

Yazan: Leonid Lenç Rusçadan çeviren: A 1 .. ı. 

ap edilen hatalar geçti. Talat Paşa, Türkiye lehine pek gi.izel idare edebi- lunacaksınız. O size yardım etmedik- 1 
~a 1 Bir :tatil günü Lenoçka Naydenova duğunu söyledim. Hesap dersinden 
d vaş yavaş, elleri arkada, dolaşmakl'a !irdi. Onun fikrini dolduran ve kendi- çe siz P anınızı tatbik edemezsiniz. babasını ziyaretE' gelmişti. Lenoçka, ı gürlerneme gene sen sebepsin!. Hesap 
~e:aın eder.ken, zihninden geçen şey - sine ümit veren proje bu idi. Halbuki, padişah sade İttihat ''e ç~~ını içtikten .::;onra irı siyah gözl~ .• ıneselele;ini hallederken aklım hep 

rı küçük bir cümlede hülasa ediyor • lstanbulda olsa k be~imle bunları Terakkinin ~u veya bu zümresine de- rını babasına dikerek, ona, bu beş gun sende: cihtimamlı bir kadın c:> H olmaz· 
ll'ıuş·gibi: konuşmak hatırından bile geçmezdi. ğil, topuna birden düşmandır. Meşru- zarfında geçen vak'aları aniatmağa sa babam perişan olacak!» diye dü~ü . 
r·- Yazık, dedi.; harbi kaybettik, bü- Fakat, o dakikada Beriinde kendisine tiyeti de istemez, ~imdi İttihat ve Te·

1 
başladı. nüyorum. Halbuki eskiden hesaptan 

lın emekler herhava oldu... en yakın ve en candan dost olarak be- rakkinin zaafından istifade ederek ona - Hesaptan fena not aldım. Kardeş, cpek iYi» alırdım . 
.. Bu sözleri söyledi, durdu; biraz dü- ni buluyor ve içindeki dertleri dökmek hücumda tereddüt göstermiyecektir. ben hepsini doğru halletmi~tim amma, Baba ile kız arasındaki bu konuşma 
:lı?dü, düşüneeli gözlerile benim göz- ihtiyacı ile bana bütün fikirlerini anla- TalAt Paşa Vahdettin;n y~nlışlıkla üç kere .~ekiz !irmi sekiz dan sonra odaya bir sessizlik çöktü. Ni.ı 
trıınin · · bak k d d' · d .. k k tıyordu. dıye yazmışım. Tabıı Man Polna ba · kola Pctroviç, karşı evin damınn bakı-
ittiyen bı~ın: ara er ını 0 .~fle düşün celeri ni bilirdi na çıkıştı. Lüsya Kuliçkovanın babası yordu. Lenoçka, kanapenin üzerıne o· 
ı . ır ınsan tavrile, teessu er - Hatta, diyordu; Ittihat ve T erak- . .. 
ırırıd . Bu s·· ·· du··şu··n- nışan almış. Lusyanın kurumundan turrnuş, asabi asabi bacaklarını sallı 
• e ki ikiye ayrılmalıdır. Türkiyede bugün ozum, onu uzun uzun 1m yordu. 

. d .. d.. V hd · 1 geçi iyor. Ne kadar fena!. Halbuk: -M 1 k t d bizd · d' f k- 11' t l l · k l d k ur u. a ettınin ttihat ve Terak-t em e e e en şım ı ne • a "" ıye rnese e erı a rnamış enece coğrafyadan sıfırı var. Annem bans Sükütu bozan gene Lenoçka oldu 
tt edecek ı d d 1 k' h · · · kiye ve her türlü yenilig~ e düşman ol· erece e aza mış ve es ı e emmıyetını yeni bir bere aldı. Kırmızı renkte. Ha· Suratını buruşturarak: 

1 . Dedi. Talat Paşa, böyle bir teesslir kaybetmiştir. Sulh bizi, araplardan da duğu, kendisi sarayında oturmak şar- tırlar mısın, hani Ninka Bolednovaya -.. Baba, dedi, baksana odan karma 
Jı~?e bulunmakla beraber, henüz o ayıracak olduğuna göre İttihat ve Te , tile her. ~e~i zilleti kabul edebileceği, almıştılar, tıpki onun gibi. Altı numa- karışık!. Sen de kendini kapıp koyver-
·/ ı kada, Ittihat ve Terakki yi bekle - rakkinin vatansever unsurları arasındal bun~n.· ıçı~ ıcap ed~rse, İttihat ve Te w: ra. , mişsin!. C€ketini ver de hiç olmazsa 
~rı akibetin ve memeleketİn içine dü- böyle bir ayrılıştan hiç bir fenalık çı~-~ r~.kkıy ı d~şma~~ elıle de ı:nahvetme~ı Kardeş, o seni sık sık anıyor. 1 düğmelerini dikeyim . 
.. ceği felaketin derecesini gözünün maz. Memleket, biri muhafazakar, dı- goze alabılecegı benden zıyade Talat - Kim beni sık sık anıyor? Ninka - Lenoçka, düğmelerimin hepsi ta• 
Otf" ı p d B ı . ? Unde canlandırmı~ değildi. ğeri liberal iki unsur elile ve biri diğe- . ~şaca a malum bir şey idi. B.unun a erınova mı. mam. 

T lA p b ıcın kaf d d b - Hayır karde<::, Ninka Ba:erinova - Ya açık renkli ceketinde? 

1 
a al aşa ne düşünüyor?. rini kontrol ederek idare edilirse un- ~ • asın a ne Z9man an erı te • "'-' 

kk"') t · Id w b"l d'w• b değil, annem. -Açık renklide de hepsi tamam. 
lls ) · d · dan çok büyük iyilikler hasıl olur. Bizi şe u e mış o ugunu ı me ıgım u 

~ an arın ıçin e yaşayan o sönme· 1 • • • b'k d k Nikola Petroviçin, tıpkı kızına ben- - Ya yeleğinde? 
~kn· Ümit, biz.i fehiketlerin korkunç şimdiye kadar böyle bir ihtimali korkü ı P:.oJesını tw~t ı .. e :rA en sar~yda tesa- ziyen, parlak siyah gözleri derhal do- - Yeleğimde de tamam.. Vakıa ... 

ıkatleri karşısında bile etrafımızı ile telakkiye sevkeden şebeplerin mü- duf edecegı muşkulatı ya hıç lıesap nuklaştı: Dur bakayım .. Galiba yeleğımde bır 
l>eınbe .. w k d . ı· him bir kısmı ortadan kalkmıştır. Iyi ı e.tme.miş, yahut aa, he.sa.p etmişse .. bi.l.e, -Beni ne diye anıyor? Bana küfür dügwmem eksik. Nasıl da gördün, afe.· t' gormege sev e en o gız ı ve ga d k d b 
~ıp duygu, onda da, bende de bütün veya fena yaptık, Türkiyeyi hiç olmaz· şım ıye a ar u nevı bır çok muşkul- mü ediyQ.f? Babana fena şeyler söy - rin. Hem de ceketin üzerinden. 
U"ver·e .. · . . d O d sa Anadoluda milli bir memleket hali· leri hertaraf etmiş bir adam pisiko- lemeni mi sana ögwretiyor? - Sen merak etme, benim gözi.im • 

LA •• '\esırını yapıyor u. rta a 1 
ll,.n k " · · · · · · · · · · · ~ · · · · · · · • · · · · · · · • " oj isi He buna o kadar ehemmiyet ver· Lenoçka kızardı ve dargın bir sesle den hiç bir şey kaçmaz!. 
d uı aya ta duran bir Almanya, öte-
e h b memişti. (Arkas; var) cevap verdi: Nikola Petroviç, Lenoçkanın gönlü 

h-·k a~. e, iki taraf arasında kuvvet - O sana hiç te fena şeyler söyle - olsun diye, yavaşçacık yeleğinin düğ. 
ıı u tn u olarak iştirak eden Amerika- 1 ~o miyor, kardeş, o sana acıyor. melerinden birini kopardı. Sonra da 
ı/~. meşhur prensipleri varken bu giz- Hastalıkların l H5) ~ 1(} o -Onun merhametine iht:yacıın ol- ceketini ve yeleğini çıkardı. İğnc iplilt 
h' tınıidin kendisini bu kadar kuvvetle JUBJKLJK If\\ A lLJ' madığını kendisine söyle!.. tedarik eden Lenoçka, uzun uzun ba • 
nıssettirınesi de tabii olmak lazım gelir. Keşll kolu : - Olur, söylerim. o diyor ki sana basının düğmesini dikti. 
ttı~·tıun için Talat Paşa, bir taraftan Bugünkü Program bakacak ihtimamh bir kadm eli bulun. -Ai kardeş, güle güle giy. 
k Uteessir ve hatta içinden kan döker- 6 Mart 937 cumartesi mazsa sen perişan olur muşsun~ Nikoifı Petroviç ycleğini giydı. Fa • 
erı öt f d k k b' 1 iSI'ANBUL Doğrusu baba, sizinle çatt•m ben. kat düğmenin kendi yerine diki!me • ~tı e tara tan a çı aca ır yo 

Vo d B l İ ötıe neşriyatı: Lenoçka derin derin içini çekti. E - diğini gördü. Lenoçka bunun farkına 
bul- r .u.. u yo da onca ~u idi: stan- iki i 12 50 a d T 12.30: Plakla Türk mus s · · : Havadls. lindeki bitmemiş pastayı masanın üze- varmasın diye acele acele ceketini ilik· 
de b gı ıp hükumeti mutedil ve öte - 13,05: Muhtelif pl~k n~riyatı, 13 - 14 de ka- rine koydu. Ayağa kalkarak pencere· }edi. Lenoçkaya da bir sürü komple . 11 eri ga d tl w ·ı f b' lt dar Güneş klübünden naklen Güneş korosu. tiL rp os ugu ı e maru ır - · k ın g'tt· p · d d manlar savurdu. ııat v T kk' .. . ı· k Yarınki program nın enar a ı :ı. encere en ışarı 
Ve b e era ı zumresı e ıne verme iSTANBUL bakınağa başladı. Mevsim bahardı. Lenoçka, babasının sözünU keserek~ 
'~ ~ ı:ı.u_t~?i.l.~üT?~~~i~. ~~~~C.S.ğ! .s~ Akşam neşriyatı: pek te sabit olmıyan mart karı yavaş - İyi, iyi kardeş, dedi. Biraz yutkun· 

-----.....-.....;.;;.....-....;.;,;,;.;..;._.;._-, 18,30: PH'ı.kla dans musikisl. 18,30 dan yavaş eriyordu. Tramvaylar, gürültü- duktan sonra adeta fısıldıyarak ilave 
Qi 19 za kadar· Güneş klübünden naklen Bay k r Do ktorun Bedri Rahmi tarafından konferans <resim lü sesler çıkarara birbiri ard•nca ge· etti: 
Qi; ve ressam) 19: Şehir tiyatrosu komedi kısmı çip gidiyorlardı. - Baba, sana büyük bir ricam var. 
~n lu·· k Cumartesi ı ı· p t . S ? B k ll <ısmarlama koca>, 20.: Fası saz hey'eti, Niko a e rovıç, uzun uzun kızının en evlenme olmaz mı. en sana sı 

~O!I&rlndan (*) al,30: Ömer Rıza tarafından Arapça söylev, tıraşlı ensesine, incecik bacaklarına, es- sık gelirim. Sen hiç sıkılma, hang: düğ· 
~ !0,45: Fasıl saz hey·eti, saat ayarı, 21,15: mer yumruklarına, aşınmış ökçelerine melerin noksansa bana söyle, e mi? 

U•• Orkestra, 22,15: Ajans ve borsa haberleri, 
.. • baktı. Sonra, yumuşak ve tatlı bir ses· - Elena. sırf senin hatırın için ev • ~'/lll 22,30: Ph\kla sololar, opera ve operet parça-

/ Jan. le: lenmiycceğim .. 
drarın kana Neş'enizi söndüren BUK~Eş -Sen. Lenoçka, henüz küç:ücüksün -Bak dikkat et, kardeş, sonra ka .. 

1( çalışmamza mini 1~: Askeri banda. 17,lO: Orkestra. 18,35: dedi. Kardeş, büyüyünce hepsini an rışmam. Babacığım, artık benim de 
Cl rtŞQlBSl olan kırıkhgw ı Halk şarkıları. 19,15: Dans musiklsi. larsın! gitme vaktim geldi. Eve gideceğim ... 

ll.,Bu hastalık böbreklerin hastalığından stıDAPEŞl'E b d w S b "rı 17: Salon orkestrası. 18,30: Şarkılar. 19,20 : Lenoçka ba asma ogru döndü. Pek en eni... 
böb geıır. Müzmin böbrek hastalıklarının G R ı· p ı· N cazband havaları. 21,40: Çigan orkestrası. te tabii olmıyan bir gi.ilüşle guldü. - Lenoçka biraz daha otursaydın!. 
lll re~ın bunyeslnl tamamlle tahrip et-
"'-eehsı nctıcesl olarak vficudümüzden fena PRAG - Sen beni küçük mü zannediyor • - Otursaydın, olursaydın amma!. 
eıı lr~erın, urenln çıkmasına, süzülmesine l7,55: Almanyadan nakil. 19•15

= Brno'dan sun, baba? .. Ben on yaşımı geçtim, on Benim baştmda yalnız değ!lsin. ki.. 
"a buyuk vasıtamız olan böbrek suzgccı nakil. 19•35 : Bratislav'dnn nakil. 20•40 : Mü- bire basıyorum. Kardeş ben hepsini Annem muharririn romanını yazı ma· 
• ı:ır 1 ile iza le ediniz ! sahebe. 20,45: Brno"dan nakli. 
le 1 e~ .nı yapamamağa başlar. Ve zehir- \' İYANA çok iyi anlıyorum. Sizin, ikinizin de, kinesile yazmağa gitmişti. Şi md ı ne • 
lıarını ure kanda teraküm etmeğe başlar · · ı· k k 1 d d d ı· T b.. d 
tı ı tnbUde kanda litrede ürenin mikda- Bu sayede birÇtll{ büyük 16,10: Karışık neşrlyat. 16,55: Plak neşri- sınır ı ve ıs anç o uşunuz an ben mi re eyse o a eve ge ır. a ll onun a 

50 
Ylrını beş santıgramdan nihayet 40_ yatı. 18,10: Halk §arkıları. 19,10: Operet. mes'ulüm!! Ben sizi doğurmadım ki... canı sıkılıyor. Onunla da biraz konuş. 

bıı santıgı·ama kadar bulunur. su mikdar ~astalıklara tutulmak VARŞOVA Lenoçkanın dudakları ya va~ ya\·a~ mak lazım .. Sizinle ne yapacağımı ben 
tıre Yavaş yavaş iirenin arttığını göste- 1 hl.k · · d ·· 1 · 16•15: Orkestra. 18

'
20

: Hafif müzik 19•30: büzülüvordu. Nikola Petroviç kızının de şaşırdım kardeş. 
Bt e 1 eSJnJ e 00 emJŞ Oda musikisl. 21: Senfoni orkestra. 23,30: J 

la~1 ı sebeble gerek tansyonu yüksek o- Orkestra. esmer ve mat yanaklarından öptü. Allaha ısmarladık baba! 
ll"ıü ar ve gerekse böbrek hastalığına OIUrSURUZ. Yarınki program - Lenoçka, sevgilim, böyle söyleme Nikola Petroviç kızını öptü. Lenoç 
bo Pteıa bulunanlar yani Idrarında al -
ay lllln göruıenler sık sık kanlnrınm mu- • • 1 - .1\Iart - 937 - Pazar kardeş! Ah ... Sen nesin!.. kan ın d udakları yeniden büzüldi.i. 
taheni esinl yaptırmaları lAzımdır. İdrar G R 1 p 1 N İSTA:SBUL - Kardeş, sen hiç «ah» lama:. Sizı - Baba, annerne telefon et. Baba 
Ll Ilinden zlvade ancak kan tahillidir Öile neşriyatı : b t d" f k ~ k 1 ~ " 12,30: Plflkla Türk musiki.si, 12,50 : Hava- arış ıraınıyorum ıye sını t:ı çocu - cıgım, sana ço ya varırım. 
l' .. !olu aydınlatır. Ve tutulacak hattı ha- 1 b t d"kl · · b ı ı Israr etme Elen' O ba"a pe · t ""'Ct h dls, 13: Beyo~lu Halkevi gösterit kolu tara- ar ana e me ı erını ıra muyor ar.. - .. .. şın e 

li akkında kat'i bir fiktr verdlrir. rd· 
br renın kanda artmasına başka mühlm tından blr temsil, Hatta, doğrusunu istersen, senin yü - me ı ır. 
Y'u sebep daha vardır. o da prostatın bu- Bütün ağrı, sızı ve sancıları Ak ·am ne riyatı: zündcn ta mektep müdürüne kadar çı- - O sana telefon ederse onunla ko-
to;:esı neticesi mesanede Idrarın daimi 18•30: Varycte müzl~l Ambasadörden nak- kardılar. nuşur musun? 

h anınası ve dişarıya çıkamamasıdır. keser, baş ve diş ağrılaı ına, len, 19,30: Konferans Ordu Saylavı Selim B . .. .. d .. d.. k d 0 d.. .. . ... 
ou sırrı Tarcan <Ronıal, 20: MUzeyyen ve arka- - enıın yuzum en mu ure ·a ar - zaman uşunuruz. 

"'l•tndan da ev,•elkl yazımızda bahset- nczleye gripe romatizmaya karşı k d ı ? I k 'tt"k' 1\T"k ı· p t ~ ' ' daşları tarafından Turk musiklsi ve halk mı çı ar ı ar. ..enoç ·a gı ı ·ıen sonra ~>~ı o ıı e • 
:----------------- bilhassa müessirdir. şarkıları, 20,30: ömer Rıza tarafından A- _ Tab.i, y~. senin yüzünden, ml'k • roviç masanın başına geçti Hokka ta -

bi:•aılb~u notları kesip saklayınız. yahut BUtU h 1 d rapça söylev, 20,45: Mtinlr Nurettin ve arka- tep ınüd!resi, s.irndi ne -:eıaitte yaşa • kımını yanına çekti. Fakat canı... bir 
~ unıc ~apı tırıp kollek . n ecza ane er • satahr. daşlurı tarafından Türk muslkl~l ve halk sar .., ı t·· ı·· k · t · d ) ·· 
·~tkınt sıyon )apınız. İ .. Jıf,ımı, ne\·e ihJiyncım o'duğunu bana 1 ur u yazı yazma ı.s em.ıvot u. < nun· 
l:ibı ı zamanınııda bu notlar bir doktor cabında günde 3 kaşe alınabilir. kılan. 21,15: Orkcstra. 22,15: Ajans ve bor ., _ d d kl 

~ıdadınıza yetı ebilir. haberleri, 22 35: Plakla ~;ololar. ooera .,. ırdu. Ben de ona, iyi seraİtte yaşa •

1 
e uran mat rı.>n ı seso:;ıı t<>lcf rı onu, •r.-IIIIDIIBUIIL'II••••••••• pcret parçalan. 1 dı;;anı, ya!ı ız babama ihtiyacım ol • (Lfıtfcn sayfayı çcviriniz) 
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151 numarali şehit 
(Ertugrul faciasına kanşan aşk maceası) 

· Yazan t A. R. 

Yazan : Celal Cengiz 
Ertuğrulu Süveyşten geçiren klavuz hiyanetini yapmış 

ve gemiyi nihayet kuma ve çamura oturtmuştu 

- Süvari Bey! .. Gemi, yoldan kal- yırlısı ile, şu kanalı geçip gidebilsey .. 
aı. Galiba, bir yere yasladı. dik. 

Diye bağırmıştı. Demekle iktifa. etmiş.. artık sozu 

Şiddet mabudundan korkan müşteri 
Ayni zamanda; klavuz da kısa bir kısa keserek, gemiyi kurtarmak için 

ağız palavrasından sonra: makineye lazım ge1en manevralarla işe girişmiş
Ctarn sür'atle tomistan) kumandasını ti. 
basmıştı. O gün ve o gece sabaha kadar uğ • 

Cemi, dı,ırduğu yerde, birdenbire raşılarak gemi yüzdürülebilmişti. 

Samadan , kendisini muhafaza etmek 
için iki katlı bir . çadır istiyordu 

sarsılmıştı. Sonra, bir ihtizaz başlamıı;- Derhal denize bil' dalgıç indirilerek, ge- Sama, bu günahsız kıza• günahın ne retle bak h: 

tı. Makinenin, bütün kuvvetile geri minin altı muayene ettirilmiftİ. Cemi- demek olduğunu öğrettiği gecodenbe· - Yeni mi geldin buraya) 
harekete çalışmasına rağmen, (Ertug- nin altında, yola devama mani ola • ri vicdan azabı çekiyordu. - Evet .. 
rul) yerinden kımıldamam•1tı. cak hiç bir rahne görülmemişti. Sumerli1er gibi, Akatlar ve Elamlar - Güçlü kuvvetli bir delikanlıya 

Kumandan Osman Bey. koşa koşa, Fak~t: bu vaziyetten iyi bir intibah da şiddet ve felaket mabudu (Enhil)· benziyorsuni Gudeanın yanında atlı 
kumanda köprüsüne tırmanmıştı. Fa- dersi alan kumandan Osman Bey; ka- den kor.karlardı. O günün inanışına bir hizmet bularnadın mı~ 
kat büyük bir soğu~knnlılıkla klavuz- nalın beş saat kadar Ertugrula açık göre, fenerlık yapan bir insan, dünya - Sama içini çekti: 
dan izahat istemiş .. kumandayı ele al· bulundurulmasını .. dar ve akıntıh yer- da bu fenalığının cezasını kmeden -Hayır. Ur'a gidecek param yok. 
mıştı. lerde manevralarda lüzum kalmadan ölmiyecekti. Mabut Enhil, suçlu insanı _Ben senin yerinde olsaydım, Ur'a 

En evvel, İskandil yapılmıştı. Ce- geçip gidilerek ikinci bir kazaya mey- nerede ve ne zaman olsa arar, bulur • kadar yürüyerek giderdim. He1e şu 
minin, çamurla karışık kuma oturduğu dan kalmamasını istasyon müdürün· du. . . . .. göğse .. şu omuzlara .. şu pazulara .. ~u 
anlaşılmıştı. Fakat; şurası memnum- den rica etmişti. Sama, se\rgılısı Marayı arayıp sor - boya posa baki böyle pehlivan gibi bir 
yeti mucip olmuştu ki; gemi suyu su- Müdür, bu ricayı kana] idaresine mıyaca'k ve onu. ~zun. müddet bekqete- gencin çadırc.ı dükkanında çalışmasına 
yuna yasladığı için bu kumlu çamura bild.ireceğine dair teminat vermiş .. çı- cek olursa •. ~nhılın ehnden kurtulamı- şaştım doğrusu. 
saplanmamıştı. kıp gitmişti. yacağını bılıyordu. S b "zl k l ı_ • • 

D h ı b k hı . · d tl G · k ' 1 d .. .. . ~ ama u eo ere u a .. vermemı~ gı· er a üyü ta ısıye san a arın- emı, te rar yo una evama başla- Samanın duşundugü bir nokta var· b' .. .. d" 
G · · k ı gorun u. dan biri indirilmiş .. altma, tonoz de- mıştı... emının umanda erkanı, nö· dı. 

· 1 d L 1 h 1 b 1 k d k" .... d b Çadır ısmarlamag~a mı geldin~ mır erin en biri oağ anmış.. sa i e et e uman a oprusun e ulunu • Mara, Samayı sırma püskünü kerne-
l b k b . 'kk - Evet. Fakat, iki katlı olacak .. doğru gönderilerek kıçtan tonoz atıl- yor ar; üyü ır d1 at ve hasiret rini ve at üstünde aslanlar gibi gidişini 1 

L,.. ,_ 1 1 k " · ] d b - ki katlı mı? mıştı. ~in; tonoz atı an yer er cıvı gosterıyor ar ı. görmüş, onu u he~etli tkıyafetile 
çamurdan mürekkep olduğu için, ma· Maltız klavuz, etrafında çevrilen bu sevmişti. Ya şimdi~ Mara, aşıkını bir - Neye \laştın} ben öyle sağlam bir 
kin <'r işlemeye başlar başlamaz; to- tarassut _çemberine fena halde kızıyor: çadncı kılığile görecek olursa, eski aş- çadır :istiyorum ki, içine mabut Enhil 
noz demirleri de tararnı ştı. vakit vakit kendi kendine homurdanı- kile ve es 'ki ateşile sevebilecek miydi? bile giremesin. 

Kumandan Osman Bey, bu manev- yordu. Sama mabette f:evgilisinin mabut • -Ben iki katlı çadır yapmasını bil-
ra ile gemiyi yüzdürrnek pek güç ola- Epeyce yol almışlardı. Artık (Sü - lardan neler istedi,ğini de kulağile duy- mem. Biraz bekle de ustam gelsin. 
cağını anladığı için, mühendis zabit- veyş)e varmaya, ve kanaldan kurtul- muştu. Insanları ve dünyayı tanımı • Genç müşteri dük'kanın eşiğine o • 
lerden mülazim Agah Efen:diyi bir maya, on be~ mil kalmıştı ... Birden· yan genç ve saf kızın kafasını kolayca turdu. 
sarıdaila en yakın kanal istasyonların- yordu. okumak fırsatını bulan Sama, Maraya Sama çalıştığı tezgahın önünden 
dan birine gönderm~ .. iki romörkör bire sahildeki işaret kulelerinden, bir bu kılılda görünmekten çekiniyordu. çekildi .. genç müşteriye sokuldu: 
ile bir kaç duba istemişti. bayrak kalkmıştı. Klavuz: İşte Samanın bütün kafasını kurca.- - Sen de En~ilden korkuyorsun 

Üç saat sonra, romorkör ve dubalar- -Aşağıdan, gemi geliyor. Burada, !ayan, kalbini burğulayan bu düşünce galiba~ ... 
la, Kanalın istasyon müdürü ve bir durup bekliyeceğiz. onu mahvediyor. uykusuz bırakıyordu. - Ondan korkmayan kim var~ 
kaç memur gelmişti ... Osman Bey, Diye bağırmıştı. "' * • - Suçsuz insanlar .. 
istasyon memurunu görür görmez, Ertugrulun bulunduğu yer, ne ma- "Mabud Enhil, bir Id -Suçsuz insanlar mı? 
g$!mınin oturmasının bir kumanda ha- nevraya ve ne de tevakkufa müsait YI ır•ma - Öyle ya .. suçu olmayan insanın 
tası olduğu söylemişti. Fakat istasyon değildi. Tevakkuf edildiği takdirde, benzer···, şiddet mabudundan korkusu olur mu? 
memuru, büyük bir soğukkanlılıkla hiç şüphesiz ki buradaki şiddetli akın- Bir gün Sama çadırcı dükkanında - Ben şimdiye kadar yeryüzünde 
şu cevabı vermişti: tı gemiyi karaya sürükleyecekti. Ba- çalışırken, Nipurlu bir genç dükkanın suçsuz bir insan görmedim. Firat su-

- Olabilir ... Fakat ne yapalım ki; husus o esnada, .kıç istikametinden de önünde durdu. yunu içen bir insan günahsiz kalarnazi 
Kanal nizarnnam esi mucibince, kla ~ sert ve sağnaklı bir rüzgar esmekte Samanın ustası dükktmda yoktu. - lk.i katlı çadırı ne yapacaksın~ 
vuzlarımız, hiç bir mes'uliyet kabul idi. (Arkası var) Genç müşteri, Samanın /.izüne hay - - Enhilden kaçmak için, çadıra sı-

etmezler. Onun ıçın. klavuzu'iıuzu ==r=======~====~:::::::::::::::::=:::::~~:;::::..:,:=~~~=:::;:==:=:,= 
muahaze etmek .. veyahut değiştirme~ 
hakkına malik değilim. 

Demişti. 

Vaziyet; beyhude münak~alara 
müsait değildi ... Bahusus, Abdülha • 
mit hükumetinin siyaseti; (hiç bir 
yerde, hiç bir sebeb1e sızıltı çıkarılma
ması ) esasına m üstenit olduğu için; 
kumandan o~man Bey de: 
_:::: Allah müstahkınızı versin ... Ha
her nede~,· ~inirl~~di'rh:-~;du. B~ 
lefon niye susuyordu? Mel'un telefon!. 

Bu s uretle iki saat geçti. Ö!ü, esmer 
gölge Pr yavaş yavaş odayı doldurma· 
ğa başladıi2 , Oda, Nikola PctTovi~.e. 
batan bir geminin karnarası gibi görü
nüyoıdu. Biti~ik komşu Düra'm bir 
val ini çalıyordu. 

An •zın keskin bir telefon zili odayı 
çınlattı. Niko:a Petrovıç, heyecandan 
buz bi olan elile fıhizeyi k!ıldtrdı: 

- Alo, kim te efondn? 
- Benim, ben ... Lenockamn uzak -

lardan gelen sesi iıdeta titr•vordu. 
- Baba, bak dinle!.. Annem muhJr

rirden pek neşeli geldi. Galıbı mu -
harrirle evlenecek. Sen hemE>n ona te
lefon ct.. Olmaz mı?. Bil:rsin. ki ilk 
defa, sen annerne telefon etmeden, im
kanı yok, o sana etmez!. 

Ga''ba annem buraya geliyor, ça ~ 
buk ona telefon et .. 

Nikolii Petreviçin odası yeniden ses
sizleşti. Ortalık, iyice kararmıst!. Kom
şu g ne Düranı çalıyordu. Cntık adam 
masanın başınds oturuyor ve ı rarla te
lefon.:ı bakıyordu. 

Bu basit kara ahizeyı verınden oy _ 
natrn \:, acaba niye bu kad.ır güç olu· 
yor? 

Yarınki nushamızda 
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Çe\··ren: Faik Beremen 
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t. 

ğınacağım. 
-Günahın o kadar büyük ınü? .• 
Delikanlı hafif bir göğüs .geçirdio~ 

sözüne devam etti: 
- Çok büyük .. ve uzundur. l)stJ 

gelinceye kadar kısaca anlatayım. 
- Seni dinliyorum. 
- Ben geçen yı1 içinde bir ilk bahat 

günü Nipur dağmın yamaçlarında ~ 
çiçekleri :toplarken, arkarndan acı bit 
ses duymuştum. Başımı çevirdiıtı·· 
genç bir kadın haykırıyordu: <C Bt& 
çiçekler benimdir. Ben onlarla geçini' 
yorum. Neden benim çiçeklerimi yoltl" 
yorsun h Kadına: « Bunlar tanrınıli 
çiçekleridir. Sen kim oluyorsun} Bil 
engin vadiler sana babandan kalrn.aclı 
yal... » dedim. Fakat o ısrarla bağırt' 
yordu: «0n1arı bana mabut Enhil ~ 
ğışladı. Eğer bir yaprak daha koparıt' 
san, Enhilin şiddet ve gazebinden kur' 
tulamazsın 1 >> Ben bu sözlere kul~ 
vermedim.,. çiçeklerimi topladım .. ge -
çip gittim. Bir b~ka gün ona şehir ~~ 
yısında rastlamıştım. 

- Güzel miydi bu kadın~ 
- Benim gibi, o güne kadar hiç bit 

kadınla görüşmemiş bi-r erkek için çok 
güzeldi .. çok sevimliydi. Ezici bakır 
ları, sülün gibi boyu vardı. Bana yak• 
laştı: << Kendini Enhi1in şiddeti nde? 
koru! Gençsin .. acırım sanal)) ded•· 
korktum .. çekindim.. ve o dakiked• 
Enhilin zebanilerini ensemde dolaşıyor 
sandım.. ürperdim. 

- Başkn bir ~ey söylemedi mi bCS 
kadın~ 

- Belki daha söyleyecekleri vardı;· 
fakat ben o kadar korkmuştum ki .. ~ 
raz sonra kendime geldiğim zaman O" 

nu .karşımda görme<:lim. 
1 - O kadın sakın bir cin olmasın 1 

-Hayır .. hayır .. onu ben çocukltr 
ğurnda da görmüştüm. Küçüktü .. beli 
de küçüktüm.. Firat boylarında aıt~ 
sile beraber çamaşır yakardı. 

- O halde bu kadın (Enhil)in tl 
k -!isidir. 

- Nereden an ladın? 
- Enhil bir kere (Suz) şe~rindl 

kadın kıyafetinde görünmüş. 
- Sen (Suz) <la olup bitenleri net"' 

den biliyorsun~ 
- Duymuştum .. 
- Elamlar (Enhil)den çok korkst" 

larm ış. 
-Yalan hiç korkmazlar .. 
- Korkmadıklarını da biliyorsd11 

demek). 
- Bir Suzlu tacir söylemişti .. 
-· Ben Suzlu değilim.. Enhildetl 

çolc korkarım. 
- Şimdiye kadar bir fenalık yapt' 

mı sana~ .. 

f.löbetcl 
Eczaneler 

Bugece nübetçl olan ccznnelcr şunı:ıt' 
dır: 

İstanbul clhetindckUer: 
Aksarayda: <Sar mı, Beynzitte: (ce: 

mll), Şehreminindc: (Nazımı, F'coerd~· 
{Emilyndi), KnrngümnıkteJ: (F'Uat : 

.... ndS• 5amatynda • IRıdvan l, Şchzadcbn~ 1 
(HamdiJ, Eyupte: <Hikmet Attaın::ı~: 
Eminonundl': Uluseyin Husnü>. guçu f 
JY.lZ:lTda: (Huluslı, Alcmd:ırda: (:BŞ' 
Ne 'l'tl, Bakırkoyunde Üstepan ı. 
~eyogıu clhetindC'kll r: t" 
I ti Ll:ll cadd inde: (Dcllaruı,.-nl. 1"il' 

peb:ışmdn: (Kinyoın. Knı·akoyde: (Il , 
seyln nu~nu), i tl k!. ı cacl de ınde ([.1

11
, 

monciyanl, p,,.,...,, td:ı.: <Narı;ncctytı ' 
Bcşlktn.şta: <Sulevınan Recep). 

Boj':nzlçl ve Adalarda: rde: 
Üsküdnrdn: CAhmPdlyc), SartYt' ııJ• 

(Osman ı , Büyfikadada: (Şinasi :Rtı 
HevbPUde· fH:ı.lk). 
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Neticeyi anlatıyorlar Kadıköyündeki "Bombalı ev,, masaimm içyüzü 
-· -

Son Posta'nın neşriyatı 
ı Resmi mallamlar 

(Baştarafı 1 inci sayfada) ı Geç vakit Emniyet Müdürlüğünde 
, Netice, nedir? Ortada kanuni takı- bir defa daha müracaat ettik, en sali 
bat yapılmasını gereklendiren hiç bir thiyettar bir ağız bızc şunu söy iedi: 
,suç yoktur. Yanan evdeki aile, yırmi . - Meselede şüphe! hiç bir nokta 
yıldır ayni yerde ve bir asabiye• ha- yoktur. Hadise de kapanmıştır. 

resmen tahakkuk etti 
vası içerisinde yaşıyormuş. Bu arada Bu hususta İstanbul vali muavin! 
kendi aralarmda bir huzursuzluk mev- ,Hüdai Karataban da b ir muharridmi~ 
cut olduğu gibi, mahalledeki kom.şula- demiştir ki: 
,rile aralarmda sık sık anlaşamamazlık - Mesele gazetenizm yazdığı şekil .. 
tezahürleri görülüyormuş. 

1

.dedir. Ortada ne bomba bulunmuştur 
(Baş turafı 1 ind sayfada) 

1 

b in yararak, bir gazel-e muhabırinin A- Bu satırlarmla, bana boşuna yaptır- Bu vaziyetten bilhassa muztarip o - ve ne de esrarengiz bir cihet vardır. 
~i arkadaş kaydettiği bu şüphe merikada bil-e sahip olamıyacağı vası- dığm bir zahmtin intibalanm ve müş3 lan Maryam, o günkü komşu kavgası Mesele mahalli bir hadiseden ibarettir. 

Ilerici başlıkların altına şu kabil gül· talarla çalışıp çabalıyorlar. Soruyorlar hedelerini gözden geçirirsen, cgarip• ile tehcyyüce uğrumasını müteakıp, 1914 ve 1937 
dürücü satırlar da ılave etmiş: arıyorlar, ölçüyolart biçıyor;ar ve so • sandığın bu hadisenin ne kadar basi~ komşunun ihbarı üzerine evın aranma 
•Yangın esnasında polis eve giriyor. nunda resmen: olduğunu anlar, ve bir daha masa başın sı icap ettiğini hissedince, tehcyyücü ( Bflştarafı 9 uncu sayfada ) 

tvin içinde birtakım insanlar 0 tnrnf· -Şupheler tamamen asılsızdır... da sütun doldurmanın akıbetierine düş büsbütün artmış ve şiddetli b:r buh - ahval teşkil ve teşdit etmektedir. Bu • 
tan bu tarafa koşmaktadırlar. Ve ya- diyorlar... Hadise, mi?CZUp ve yaşlı memenin yollarını düşünerek davranır ran aninde petrol döküp kibrit çaka- gün de tıpkı 1914 dek ı siyasi \'Ukua~ 
ltından geçerken çarptı k ları polise apar b.r bak iren in tamamen oy ne. masından sın . .. rak evi ateşe vermiş, akabinde de bo- ve teslıhat, birbirmi zıncirlemt , usu .. 
donn bile dcmemektcdirler!.. ibarettir. d iyorlar. Şüphe alıında tut- Bu dcrsi sana bedava verdiğim! de ğazından yaralanarak, karşı odada bu- lile takip ediyor, bugünkü s ılahiarın 
. Fakat ayni gazetenin, bu dehşet ve- tu~umuz vatandaşları serbest bıraktık: yazacaktım ama, benim için de: lu nan anası Dirahi ile ablas1 Hayka · kuvveti ve bilhassa tayyare tcı akki • 

rıci şüphelerin i isbat için bulabildiği d vor:ar ... «- Vay, bizim meslekda~ paraya noşun bulunduklan yere doğru yürü - yatı ise, bütün medeniyeti ve belki de 
Yegane vesika da, önünden tren geçen İlüHisa, uyandırılan şüphelerin şah - karşı müstağni hale gelmiş. Bunoa mut ,müş ve kapı eşiğine yaklaşınca, dü - beşeriyeti haşrüneşr edecek de~ 
bir ev resmi! la nd •• iığı umumi ve haklı titizliğ: ya- lnka bir iş var!• diye beni de sütunlar şüp, birdenbire ölmüştür. ceyi bulmuştur. 
Diğer, refıkler de, bu çoklan söndü- tışrnasına boı bol kafi gelebılecek her dolduran şüphelere gömmenden kork- Anasile ablasının, o hnli gördükten Avrupa devletlerini klSillen silaba 

rülen basit yangına körükle gitmekte, şeyı söylüyorlar. tum! sonra, •biz yaşayıp ta ne yapacağız aı- sarılmaktan meneden de siHihlarm bu 
•Haber• le yarışa girişmiş vaziyette· Ve beri yanda, ciki muhab1rimiz! ha * tık? Biz de yanalım!» yollu evde kal- çok müthiş olan tahrip ve ifna kuvve~ 
ler... diseyi tahkike memur ettik» diye işe Yapılan neşriyatın esrarengızliği, Ka makta ısrarlarının, teessürün son had- ve kabiliyetidir. Yegane sulh ümidini 
İnsan bu satırları okuyunca, güli.ım· vcrdik l€ri chemmiyeti gözlerde büyüt- dıköyün Parıs mahallesindekı 94 nu- dine vardıklarile, izahı kabildir. Alev- de işte bu vaziyette, bir bo4uşma 

seınekten kendini alamıyor. rnek isteyen gazeteler, 0 iki muhabir· maralı bedbaht evin kapısını, içinde ler arasından kurtanlan bu kadınlar, m-es'uliyetini üzerine almaktan her 
İhtiyar ve zavallı bir ana ve canın- inin Paris mahallesi sokaklannon ve meraklı bir facia oynanan bir tıyatro serbest bırakılmışlardır. milletin korkmakta bulunması teşkil 

dan bezmiş zavallı iki kJZından mürek Paris mahallesine civar kahvelerde din kapısına çevirmiş. Evi görmek için, u- Evde bir çakı, bir sapı yanık bıçak ve etmektedir. Maamafih İngiltere ve 
kep Ermeni ailesini şüpheli gören ve ledik1erine dayanarak sütunlannı bir znk mahallelerden gelenler bile \"ar ... bir satırdan başka hiç bir kati' alet bu- Fransa gibi harpten muzalfer çıkmıi 
gösterenlerle konuşmak ne ifade eder? c şüpheler» ambarına çeviriyor1ar. Sokak dolu ... Yedi yaşındaki çocuk- lunmamıştır. Hiç bir memnu silah ele ve çok kazanmış büyük dP.vletlcı· mağ· 
l3u hareketin, bir dava etraiında adiliı- Eğer onlar böyle yapmasalardı, bu- ların ağızları, diğer gazetelerin ağızla- geçrnemiştir. Keşfin, adeta toprak ele- lupların hak ve menfaaUerini daha zı,. 
ne bir kanaat edinebilmek içm sade da gi.in, bu mevzua temas etmemize bJc rile bir. Hepsi de etrafiarını alan safdil necek kadar esaslı yapıldığını da, bu yade tammak yoluna girerek esaslı bir 
vacıyı dinlemekten ne farkı var? liizum kalmıyacaktı. Fakat bugün bır lere. bir •Fakabasmaz Zihni» macera- arada ilave ederim. anlaşma zemini bulmağa çalışırıarsa 

Tren yolu kenarında bir ev sahibi ol hfıdise vardır. sı anlatır gibi, ha bre söyliiyorlar: Gayet etraflı olarak yapılan tahki- harp tehlikesi belki ortadan bushütün 
~ak bir büyük cürii.mse, adliyemiz ni- Ve bu hadise, Kadıköyündeki Paris - Bomba ... Nah buradavciı... .katla ortaya konulan kat'i netice, işte kalkmış olur. 
Çın, içine binlerce insan sığ:ıbilecek ha mahallesinde basit bir yang·n çıkması - Rusyadan mektuplar 3eliyorrr.uş.. bundn ibaretir! Süleyman Sıtkı 
Pishaneler yaptırıp faaliyete geçmiyor? değil, bu çoktan sönmü~ olan basit yan - Kadın müthişti... Gözlerınden be! ~- · ·~ -------- -~ S :-~· -- '1k ' ·--
~ürk denilen şey bir paçavra .. . Fakat gının Babıali caddesinde bir cehennem liydi.. · ürdüler!.. .. tag. e inde sarılmış 0 an ir h bezl 
f Bu sözleri, hıçkıra hıçkıra söyliyen gos erıyorum: 
arzedelim ki iyidir. Bir kadının bir- gibi gösterilmesidir. Anlıyorsunuz değil mi? Kör ölünce yetmiş beşlik kadmcağızın, yarı dökül-. . _Eline ne oldu? 

den bire 300 lıralık bir kürk edinebil Ve bizce yap·ııması lazım gelen ~ey, badem gözlü o!ur. Fakat antaşılıyor müş, yarı yolunmuş ak saçlarına, sırr:k . Yaşlı gözlerini, bağlandığını yenJ 
~esi bir suçsa. şık bayanlarımız niçm yorgunluğunu almış olan o itfaiyeyi, 1 ki badem gözlü de ölür ölmez kör ed:· lam gözlerine, ve en tabii analık ıztıra ,farkettiği eline hayretle çeviriyor: 
~ala, maniki.irlü yumuşak elceğızlerin bir de bizim caddeye çağırmaktır. liyormuş!... bile büsbütün buruşmuş yüzüne bakıp - Bilmem ... diyor ... Kimbilir kim 

e deri eldiven yerine çelik kelepçe ta Şimdi sözü, dün bu işin tahkikatl Ve anlaşılıyor ki, biz!m meslekda~- ta sıziarnıyacak yürek yoktur... bağlamış! 
çıınıyorlar... meşgul olan arkadaşımıza bırakalım: lar. cçocuktan al haberi» da::-bı meseli- Kendisim zabıtaya ihbar eden kom- , -Yaralı mı? 

Hele, alevler içinde ne yap::.cağını şn * ne aldanarak. not kağıtlarını. bu hnyal şularile aralarında geçen gürültüleri an İçinin yarasından elinin acısım du· 
şı.rınış bir biçarenin, kazan çarptığı Dün öğleye kadar, bu sözlerime ila- pe ı e t yavruların sözlerile doldurmuş. latıyor ... Ve arada bir, ümitsiz ümitsiz yamadığı anlaşılan zavallı ihtiyar ge. 
bır · d "" ·· t - b' d k k kt F lar' ınsana onup e, zuppece ır reve. ve e ecek te bir elirnem ya u. n- ··· . . . . . yanan kızının birkaç gece evvel uyudu ,ne : 
tans~a: cp?rdon• demesini istemek, böy kat dün öğle üzeri çıkan Haber gaze· Onlardan dın1edıklcrınıze bıraz ~a.-

1 
ğunu söylediği yanmış köşeye bakarak _Bilmem! diyor ... 

1~ bır facıaya ait neşriyat sırasına ko· tesinde, şu şayanı hayret satırları o- pıl c;a~ız, yangından kurtarılmak ıçın boşnnıyor: Fakat o. kirli bez parçasının düğü· 
nanıı~a~ak derecede gülünç ve hafif de kuyunca, Kadıköyüne kadar gitmektc>n sokuga atılmış olan eşyaları:ı sokukmı ı - Ne olacak bunları yaı.acaksını7. münü merakla çözünce gözlerim hay 
ğ~~ıdı:? .. .. .. .. kendimi alamadım: ya~aksın:z:·· İnanın bana, sokulam ıyan j da? ... Kıı.ıın geri gelir mi bir daha? Be ret ve merhametle açılıyor: • 
d la ılk gelen bu guldurucu sualler- cSabahki gazetelerin hepsi, Diruhı .lıiı~ hatta · ni de •fena• bilseler ne çıkar art:k? Çünkü biçare kadının elindeki kos• 
ten son.r~. işi ciddi bir adcseyle tetkik ile kızı Hayganoşun gene esk. cvlerın- - Aman ... İçlerinde bomba vnrdn! ı Ve gözleri, insiyaki bir korkuyla do- koca yanığın farkında bile olmaması. 
en geçırıyoruz: de oturduklannı, bu evin yangından diye, biribirlerini oradan uzaklaştırma la ı ak ilave ediyor: yüreğindeki acının müthiş baskınlığ .. 

rı Zabıta, aldığı i~bar. karş~~ında,. ihb~- k.urtulmuş olan alt kat oda arından bi 1 ya ~~~-alayanlar bile var!.. . ... 1 - Bana büsbi.itün düşman olacak - nı anlatıyor! .. .. • 
~ kor~unç mahıyetıle mutenasıp bı:.- rmde bulunduklarını yaz.mış!arsa chı, j Butun bunlar, ve daha acı acı gu!u- ı ıar ... Yetmez mi başıma gelenler! Bı~ Kapının önunde çocuklar hu!a, yem 

~~aka ~o~t~:i.y~r. Bu alakas'ndaki çok tahkikatımız, bunun aksini isbat etm:ş necek neler var ... Fakat ya lnız, üc;· k,n rakın beni artık... meraklılara tafsilat veriyorlar: 
k klı tıtızlıgınm hudu::lunu tarifc im- tir! . . ~ tı yanan evin kap:sına~ v: hham mPs!c~ Sonra gene kızını hatırlıyor: - Bomba ... 

an yoktur: Yanan evın kırık kapısı ıp!e baglı ve daşın hayalen bagladıgı ıp ve hnya .en - Zavallı ölümden de öyle korkar- - Rusyadan gelen mektup ... 
'Vali, Müddeiumumi, doktorıar. ve resmi bir mühürle damgalanmıştır. Bu, yapıştırdığı mühür yok... dı ki... c Seni polise verdireceğiz,:ıt diye - Kadın müthiştiL 

~u kabil hfıdıselerde tecrübe göre göre eve girilerniyeceğine dela!et etmez Ve kapıyı çaldığınız zaman, karşmı yüzüne bağıra bağıra ödünü büsbütün Bence müthiş olan, üstü yanmış biı 
~tiyarlamış mütehassıs memurlar, uy mi?:. za, mevkuf bulundukları y::ız•lan biça-! patıattılar yavrumun! ~vin karanlık ve soğuk odasında, tesel 
? adında hayati bir ihtiyacın mevcu- * re kadıncağızlar çıkıyorlar!.. ı Ben de öleoeğim ... İstemeserrı de öle lisiz, ümitsiz ve aÇ ağiaşan betbaht ana 

dıyetini yetmiş küsur saat tamamen u- Hnyır meslekdaşım ... eBu:., o eve gi - Görüyor musunuz? Gcı;en sene ceğ:m .. . Bugun paralarımızı geri vere kızın, onları hala haksız itharn yaylı 
llutuyorlar. rilemiyeceğine değil, senin Kad!köyü- saçlarımı yolup bu hale gclirmişle ı di.. . cekler ... Fakat parayı ne yapayım ben! mına tutanlara, ebedi bir vicdan azabı 
lı: Bir gazete muhabirinin kırk yılda a- ne kadar geçmek zahmetine bile katla İki sene evvel kı~ımı.n aya~·nı kıım.ş Birşey yiyemıyecek, birşey içemiyecek verecek olan vaziyetleridir ..• 
~ edemiyeceği şüphe kıllarını kırk namadığma delalet eder... lardı ... Nihayet şımdı dP oca~ım1 sö" olduktan sonra!.. · · · • 
~ ......... .... ~ ~ ~~~·~···~··~ ............................................................. ................................................... .............. .. 

Milli roman No. 1 efradı biraz uykularını aldıktan sonra mize hakim olmağa çalışmalıyız. Genç zabitin mavi gözleri kıvıl-

1na! 
kaldırsınlar. Zaten yetmiş iki mevcu-1 Tunç yüzlü yedi genç zabitin baş- cımlanmıştı: 
dumuz var. Bunları on beşer dakika ları sert bir hareketle eğildi. Şu daki - Hayır kumandan bey. Bir asker 
ara ile dört kıt' aya ayırıp Zeytinbur-

1

1 kada bu bir avuç Türk çocuğunun karısı hayatının her adımında kocası
n una götüreceğiz. Yolumuzun üze- ayni duyguyu paylaştıklarına şüphe mn yanında bulunmıyacağını bilir. 
rinde işgal kuvvetlerinin süvari kıt'a·ıyoktu. - Doğrudur. Fakat içimizde en 

_ .. • ları var. Onlara tesadüf etmemek için Mütareke ile efrad da terhis edile- genç sensin. Evleneli henüz iki hafta 
Yazan : Burhan Cahıt kale duvarları altındaki bozuk yo!d.m 1 rek ancak numara neferleri bırakıldı- olmadan ayrılmanın pek tatlı bir şey 

V .. b . gitmek lazımdır. Yedikule ile Zeytin ğı için iskelet haline gelen alay kad- olmadığını kim inkar eder. Nikahında 
Bir nisan gecesi. olmadıgına gore bu gece urada rnısa-ı b d t t"b t 1 H d" b't" belk" b'' ·· b" h' Id - · · k d' h b b N . . . urnu arasın a er ı a a nımıştır. er rosunun ye ı za ı ı ı utun ır şa ıt o ugum ıçın en ı esa ıma u 

1 öbetçi onbaşıları kalın horultula- fırız ~em~ktır. . . ihtimale karşı kıt'aların başında ikışer fırkanın kuvvetini kafalarında ve yü- ayrılıktan müteessirim. Bizim gibi 
~ tatlı uykuya dalan askerin baş uç- Aılenı~e. evl~~ınızle l vekd~l~ştınız zabit bulunmalıdır. Işgal kuvvetlerine reklerinde topla mışlardı. Alay kuman- çoluk çocuk sahibi olsaydın cheınıni-
f r~ndaki palaska ve kasaturaların ıef- sanırım. Eger .?en u~ yapı aca ışı ~la~- ait herhangi bir karakol ve yahut in- da nı ayağa kalktı. yeti yoktu. Fakat ne yapalım. Memle-
ı,ınj yaptıktan sonra garnizonun taş ların ız varsa uç, dort sa~t vaktımız zibat kıt 'ası şüphelendiği takdirde der Yedi zabit dimdik oldular. ket bu halde iken bir Türk zabitinin 

•vlusuna toplanıyorlar. vardır. G_ün doğmadan bkır saat evvel hal silal.larını alıp hereketimize kadar Kesik kır bıyıkları keskin bir bı- evinde kapanıp kalmasına imkan yok-
Çivili postalların rıkardıg-ı tok ses- burada kımse kalmıyaca tır. ı· . . . ı k h ld b 1 k b . ı k d t s· . . . ·ı .. k'l b' ) , .. . ışımıze manı o amıyaca a e u un- ça sırtına enzıyen a ay uman am ur. ızım ıçın aı e musta ı ır vatan, 

~r lc.ı~la duvarlarında a'kisler bırakı- Alay kumandanının sozlerı gözle- d 1 · 1 · · d " ) k k d b'" ·· b' ·ıı · y )'or. . d' 1 urma ıyız. son em ır erını ver ı: ço u çocu a utun ır mı ettır. u 
rı heyecanla parlıyan ye ı genç Z3bi- Al k d b'" "'k b' .. s· d" k ı . k . . d' b'ld" ~ . . d ı k C . . . . ı ay uman anının uyu ır su- - . ım t t<ı. ım arı tertıp etme ıçın va ıye ı ıgımız şu taş uvar ı ış-

ümle kapısındaki çifte nöbetçi tın dık başlarını hareket ettırdı. klınetle verdiği izahat genç zabitlerin efradı lıazırlayınız. lalardır. 
krııu~larında süngülü mavzerlerile Arkadaşlarının narnma yüzbaşı heyecanını arttırıyordu. Ilk defa yüzbaşı Hikmet hareket et Önce memleketi, milleti kurtarma-
ar~ılıklı gidip geliyorlar. Hikmet cevap verdi: Hemen hepsinde derhal kalk mak, sin ve Yedikule dışında bekleyen ar- lıyız ki yuvamızm ve onun varlı ~ında 

laba~ıuk.gece nöbetçi zabitinin odası ka.- - Ha~_ırız kumanda? b:y. . işe başlamak, topraklarının, haysiyet· kadaşlarımıza iltihak etsin. Ben kışla- kendimize ait insanların saadetini bu-
- Obus ha taryası şımdı Yeı:.:ılköy- 1 · · bekl d"V · ·· d } · · k 1 k k d ~ · M'" J 1 y . . .. .. "" erının e ıgı muca e eye gırışme mızı en son o ara ter e ecegım. u- a ım. 

tırı edı genç zabıt tahta masanın ba- le Bakırkoy arasında motorlere yük!e- 1 için ileri atılmak alametleri gorunu· lazım Fikret benimle kalsın! Genç mülazım dimdik kum: nda· da:a ot~r~rak kır hıyıklı alay kuman-, n~yor. Ağırlığımızı n mü him bir kısmı! yordu. Bu em re nöbetçi zabiti rotasının n ını dinliyordu. 

ını dınlıyorlar. hızden evvel yola çıkmış buluancak-ı Temkinli ve düşüneeli alay ku- çıplak duvarlarında akseden rnahmuz Içeri giren yüzbaşı Hikmet kuman· 
l'lırı Şehirde~ u~ k .. eski topçu kışiası-ı tır. Elimi~de zate~ cepha~e yok. Işgal mandanı arkadaşlarının geçirdiği bu 1 sesleri cevap verdi. danını selamladı: 
l:ı karanlıga gomulen çatısı altında kuvvetlerı bu vazıyette hızden endişe heyecanı sezmişti. Şimdi dışarıda çivili postaHar kal- - Hareket edivorum. Başka emri· 

u gece · b' ,_ k ·· 1 d"kl · · · h k t" · "lk h J )'or. sessız ır nare et goze çarpı-~etme ~. erı ı~ın are e ımız. ı.. am- Dedi ki: dırımiarı çiğniyor, kasatura sesleri niz vur mı kumandan bey~ 
Se lede goze çarpmıyacaktır. lkı gun son- - Her şeyden evvel gayet tabii ol· dehlizlere yayılıyor. Sert kumanda- Kumandan aynğa kalktı: 

danı rt bakı~lı. kır bıyıklı alay kuman- ra kontrol hey'eti teftişe geldiği zaman mamız lazımdır. Memleketin bi7.den lar, çevik hareketler duyuluyordu. - Haydi SP.ldmetle çocuğum. Yol· 
_anlatıyor: topçu k~şlasını ~0.:' bulacak. O zamana 

1 beklediği hizmet kıymetli olduğu ka- Alay kumandanı hala ayakta du- larda işgal kuvvetlerine tesadüf edece-
\i • M · M grupunun hazırladığı plan kadar hız de mıllı hudutları aşmış bu- dar naziktir de. Küçük bir dikkatsiz- ran Mülazım Fikrete oturmasını işaret ğiniz zaman tavsiyelerime göre hare· 
t~·rındeyiz. Dün gece konuştuğumuz lunuruz inşa~llah. lik maksadı altti.ist eder. Yarın düş- etti: ket edeceksiniz. 

lekı ha~eket edeceğiz. Içinizde bu ha-ı - Inşaallah 1 manla mertçe dövüşebilmek için bu- - Sen n sılsın, ailenle vedalaştın YüzhRşı seri bir dönüşle odadan 
ete ı ltıhak etmekte tereddüt eden - Şimdi nöbetçi çavuşu, onhaşılar 

1 
gün sessizce işgal çenberinden aıyrılıp mı? Müteessir oldu mu~ çıktı. (Arkası v.ır) 
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~------~--------------------------~ S ÜMER BANK 
Bir doktorun mektubu 1 

Adap1zarında hastaları kendi bulduiu u
sullerle ve şiringa lle tedavi ederek Lokman 
hekim diye şöhret alan, bir aralık İstanbul 

SELANIK BANKASI 
ALELADE HEYETi UMUMİYE 

IÇTİMAıNA DA VET 
UmumAI Mu·· du·· rıu·· g"' u·· nden •• dokuzuncu ihtisas mahkemesinde muhakeme 

edilerek beract eden doktor kimyrıger Hüse-

D kt A 
yiıı Hüsnu sezginden bir mektup nldık. 

O Or ranlyor Adapazarındaki !ustaların yüzde doksan 
1 beşinin siır'atle tedavilerine muvafCnk oldu-

Karabükde tesis edilecek demir ve çelik fabrikalan için da- ~u. orada husus! bir şöhret kazanarak bütün 
h.iliye. mi:tehassısı bir doktor alınacak ve kendisine (250) iki yüz hastalım kendine celbetmlş bulunduh için 

ı 1 haldkatte bir takım dedikodular yer buldu-
(' ıra ücret ve ayrıca ikametgah Yerilecektir. ğundan bahseden doktor, yanlış teldkklye 

Istekiiierin aşağıda yazılı "resaikle 15/3/937 tarihine kadar uğrayarak mahkemeye sevkedUcU~Inl. bu 
umumi Miıdürlüğümüze müracaatları. mün:ısebetle de yapılan neşrlyatın hayslyet 

1 Hal tercümesi ve şöhretı meslekiyesini sarsacağını llerı sü-
2 _ Hüviyet cüzdanı rerek mahkemede beraeL ettiğinin blr kere 

1 
daha kaydedllmeslnl istemekte ve şunları 

3 - Diploma ve ihtisas vesikalan yazmaktadır: 
4 - İki vesika fotoğrafı. 1 , Klmy ger ve tablb dlplomasını haiz ol -

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~•m~~~~~~~· ma~nb~şa~ın scl~mehwscldm k~nb~~ 
[ve uyanık bir ınuhit olan Ad-apazarında ale
nen ve bllaperva lerayı tebabet edcmlyece
f;lnl düşimmek li'ızımdır 33 yıl doktorluk 
mesleğinde yuğrulınuş, her hastalıt;ın kiln
hüne vukuf peydn etmiş bir çok tecrübeler 
geçirmiş, t.ababet de yenllikler icat etmiş blr 
doktorum Binaenaleyh bu ne rtynt yerinde 
değildir. Bu mektubumun neşrlni rica ede
rim• 

Kapalı zarf usulile eksiitme ilanı: 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Ierkezind : 
Ankarada Çocuk Sarayı caddesinde yaptınlacak apartıman, tiyatro, 

yi zme havuzu, gazino ve garaj binalan i .. şaatı; porje ve keşfinde bazı 
tac.iHit yapılmak suretile yeniden eksilin çıkarılmıştır. İhale 22/3/ 
937 Pazartesi günü saat J 5 de Ankarada <s-ocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Me kezinde yapılacaktır. Yeniden tanzim edilmiş olan münakasa dos
yaları 15 lira mukabilinde Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkez 
Hesap İşleri Direktörlüğünden verilmektedir. "1 204, 

-------~-------------------~------------------

1--~~-------------------------------~ İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
---------------------------Paşabahçe Müskirat Fabrikamızda mevcut ( 600) adet ho~ bidon 

16/111/1937 tarihine rastlıyan Salı günü saat 10 da pazarhkla satılacaktır. 
İsteklilerin bidonları görmek üzere hergün Paşabahçe Fabıikamıza 
ve pazarlık için de tayin olunan gün ve saatte '}~ 7,5 güvenme para
larıyle biılikte Kabataşta İnhisarlar Levazım ve Mübayaat Şubesi Mü-
dü lüğündeki Satış Komisyonuna müracaatlan. (1215) 

-------------------------------------
İstanb I Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Evvelce ilan edilmiş olan K mya Doçentliği imtihanı Martın 15 inci 
Pazartesi günü saat 10 da yapılacaktır. 

İsteklilerin Rektörlüğe müracaatları. "1235, 

- ----------------------------------------------------------------------------------------
Kocaeli Asliye hukuk mahkcnıcsin· 

d(.>n: İzınittc Tümen 2nci şube müdürii 
ynı·b.1y İhsan Dcşcn tnrn[mdnn evlen
dikleri tarih olan 926 senesinde ba~lı
yan gcçinısizlik 928 yılına kadar de -

l'anı ederek bu tarihte İstanbula gi -

SATILIK EV 
Fatih Tra-mvay durağına pek 

yakm yedi odah üç kiracı oturur 
ev satılıktır, havagazı, elektrik, 
terkos var. 

den karısı ile aralannda maddi hiç bir Fatih Tramvay durağında tütüncü 
rabıta kalmadağını ve 932 ydı İstanbul Haydara müracaat. (812} 
3 lineli hukuk mahkemesine nçhğ• ho· --·-·--·- . _ - · ..•. , .•.• _ 
~amna davası 933 yılında boşanına ka.. - olmadığından bila tebliğ iade edilmi) 
rarilc neticelenmiş ise de iliimi alın • 
mndığmdan kesbi katiyet etmediği ve ve bu sure'e ikametgalunm meçhul 
sonradan müracaat edilmişse de evra bulunduğu anlaş~ınış ve mahkcnıecı· 
kın Adiiye yangınında yandığuu anla- gıyap kararının iHinen tebliğin~ karar 
dığ'ı ve dokuz senedir hayat ve mema· verilmiş Glmakla iunışına :iinü ola
tmı öğrenemediği ve daima kendisin.- nık tayin edilen 30-3.937 salı günü sa
den uzak kalınağı tercih eden knrısın· at 10 da Kocaeli Asliye hukuk mahl{e 
dan boşruunnsına dair eskiden İstan • mesine müddeialeyh Fatma l\Ic~adctiıı 
bul Beyoğlu Tozkoparan Hayim ve Ko· 

gelmesi, gelmediği takdirde muhakcıne 
ben aparbınanı No. 4 de oturıuı karısı ~ . • 

................................ ., ............................ . 

Denizyolları 
IŞLETMESI 

Acentelet:: Karaköy Köprübati 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 

Han Tel. 227 40 

Trabzon Postalari 
Pazar, Salı 12 de, 
Perşembe 16 da. 
ı.Yalnız bu hafta Pa
zar postası yapılmıya

caktır., 

izmir sür'at postasi 
Cumartesi 15 de 

.ersin ~ ostalar1 
Salı, Peqembe 10 da 
kalkarlar. 

Diğer posta ar 
Bartın - Cumartesi, çar -

taınba 18 de 
lzmit - P azar, salı, per· 

şembe 9,30 da 
Mudrnya - Pazar, Salı, Per-

~embe, Cuma 
8,30 da 

Bandırma - Pazartesi, Salı, 
Çarşamba, Per
şeml:e, Cumar
te41i 20 de 

Karabiga Salı, Cunıa 19 da 
Ayvahk Salı, Cuma 19 da 
lmroz Pazar 9 da 

l
Trabzon ve Mersin postalanna 
kalkış günleri yük alınmaz. 

(tı28) 

Dr. -HAFIZ CEMAL 
General Kazım kızı Fatm ""l d t _ ye gıyaben bakılacagı ve §&lut Keına-

a n csa c n d' 1 v (L k H k ) 
leyhine açıinn davada: müddeialcvha· lin ın enecegi müddeialeyhe gıynp o man e ıın 

"' k Dahithe müteha~ım;a: Pazardan ınaada 
Ya h•bligv edilmek üzere yollan"ıı dava karon ma amma kaim olmak iizert.> - " 1 hergün (2 - 6) DlvD.nyolu numnra 104, ev te-
arzuhali bulunamadığından ve bilen ilfın olunur. lefonu 22398 - 21044 

= ====================~ ======~ 
- Son göz yaşları .. sevinç ya~ları 

Selim .. 
Sonrd kendisine sımsıkı sarılan o 

kuvvetli kolldrın arasında. b<tşı onun 
geniş göğsünü n üzerinde. ilave etti: 

Y • p Id C lAf - Bır daha hiç aynlmayalım .. sen-ezen. er e e a . 1 ·· ı -- sız yaşamak öyle güç, öy e guç o uyor 
Genç kadını görünce geniş bir te -ı ile vücudünün ürperdiğini hissetti.' ki ... 

bes ümle dudakları aralandı ve beyaz Selim , 1acinin ellerıne eğilmiş başının * 
dişleri pırıl pırıl meydana çıktı. j üzerine pencereden vuran bol bahar Sezadan Ferideye: 

Seza hayretle ona bakıyordu. Hiç güneşi çarpıyor ve orada parça parça Canım kardeşim F eri de. yaptığın 
de o kadar şa,şırmamış ve kendi dü - ışıklar halinde oynaşıyordu. Genç ka- hıleyi şu dakikada öğrenmi~ bulunu -
şündüğü gibi o kapıyı göstermemişti. dının bir anda şimşek gibi eski bir ha- yorum. Selim her şeyi anlattı, ~ana Se
Genç kadın onun ayağa kalktığını ya- tıra gözünde canlandı. Bir kaç ay ev - !imin niçin gelmesınİ istemcdiP,imi 
nma geldiğini gördü ve bir anda elle- velde gene başka bir erkeğin başı böyle söylediğim zaman bana pek saçma dü
rini onun avuçlarında buldu. ellerine eğilmiş ve uzun uzun öpmüş- ~üncele-rle hareket ettiğimi söylemiştin. 

Sesi şefkatle titreyerek konuştuğu- tü. O zaman da ne tuhaf fakat ne so - Bu sc1çma hareketi Selime de yazmış -
nu duydu: «Nihayet gelebildin Seza,> ğuk bir Ürperme ile sarsılmıştı. Halbu- ın. Hatta kendisini sevdiğime emin 
diyordu. Sonra onu sürükler gibi pen- ki şimdi. Bu puseler aylardanberi ga- o;duğunu fakat şu son günlerCle asa -
cerenin önüne doğru götürdü ve orada rip bir uyuşukluğa düşen vücudüne bım büs:bütün bozuk olduğu için yap
yüzüne ilk defa görüyormuş gibi derin sanki yenı sıcak bir hayat veriyor, kai- 1 tığım hareketlere pek kızınamak la -
derin baktı. Kahve rengi gözleri her bi göğsünü şiddetle vuruyordu. zım geldığini de ilave etmekte kusur 
z .. mkinden derin bir sevgi ve şef - Genç adam onun ellerini sıkı sıkı etmemişsin, sonra Seliınle muhabere 

Selinik bankası hiasedartan, Ticaret kanununun 361 inci macidesiDe ve 
eau mukavele&inin ahkimına göre, 1937 senesi martının 29 uncu pazar
teai günü saat ıs de Galatada Asikuraçiyone Cenerali harundaki idare 
merkezinde tııureti adiyede içtimaa da vet olunurlar. 

RUZNAMD MÜZAKERAT 

ı - Idare meclisi ve mürakip raporlarının kıraati. 
2 - Bilanço ve kir ve zarar hesabının tasdiki i\e meclisi idarenin ibrast 
3 - Müddeti hitam bulan Meclisi Idare azasının yerine yeniden aza 

intihabı. 

4 - Medisi idare izasına, 'irketle icrai muamele edebilmeleri için Ti
caret kanununun 323 üncü m c> ·'esi mudbince lazımgelen mezuniyelin 
i tası. 

S- Mürakiplerin intihabı ve ücretierin tayini. 

~ - Şirket ldarei Umumiyesine memur Meclisi Idare izasına veya 
Müdürlere verilecek tahsiS!'ltın tayin ve tesbiti zımnında Meclisi lc:Jareye 
ita lnlınan salahiyelin teyidi. Meclisi İdare azasına verilecek hakkı huzu
run tesbiti. 

Lankal 8.20 T. liralık 125 hisse senedine (*) malik olup ta hey'eti umu
miyeye iştiral' etmeyi veya temsil edilmeyi isteyen hissedarlar, hisse &enel

lerini hey' eti umumiyenin içtimaınd~tn laakal bir hafta evvel yani 1937 mar
tının 22 inci gününe kadar: lstanbulda: Şirket Merkezine, 

Ve 15 gün evvel, yani nihayet 193 7 senesi martının lS inci gününe 
kadar: 

Selanikle: Selanik Bankası ,u besin e. 

Pariste: Kambon sokağı 43 nurnarada Kredi Fonsiye Daljeri e dö Tü· 
n izi (C red it Foncier d' Algerie et de T unisie) ye, 

Pariste: Bulvar Hosman (Boulevard Haussmann) 29 nurnarada Sos
yete Jeneral (Societe Generale) e tevdi etmelidirler. 

MECLISIIDARE 

(•) Tadil edilen nizanıname ınucibince elyevm nıeydanı tedavülde bulanan beberi 
100 franklık ild hi se senedi biri reye iştirak hakkını bnh eden nA,; tertibi hisse sene· 
dile, diğeri reye iştirak hakkı olmıyan .. n .. tertibi se~ıcdile tebdil edilmek lktiu eder
ken müiJadele muamelesinin yapılmamış olması hasebile Selanik Bankası hisse aene
tl:ıtı hamiller 11den 100 franklık iki hisse senedi tevdi edenler, re~ e iştlrake hak veren 
1Jir a<let "A • hi ,se senedi tevdi etml~ nd ve itibar olunacaktır. 

T··rk Hava Kurumu 

~ımdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 
S. cl ke,lde 11/ Mart 1 1937 dedlr. 

Büyük ikramiye: 50.000 liradır ... 
Aynca: 15.000, 12.(.00, 10.000 Liralık ikramiyelerle (10.000 

ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır. 

DiKKAT: 
Bilet alan herke. 7 1 Mart 1 937 günii ak~amına kadar 

l:.iletini değiştirmiş bulunmalıdır. 
Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakit olur ..• 

. .................... ~ ........... r 

Matiye V ekiletinden: 
11611937 Tarihinden itibaren tedavül mevkiinden kaldırılacağı eYvelce 

ilan edilmiş olan nikel 25 kuruşluklarla bronz 10 kuruşlukların 1 1 Ki
nunuevvel 1 1937 tarihine kadar tedavül mevkiinde kalmasının takarrur 
etmiş ohiuğu ilan olunur. (443) (1108) 

çok seviyorum F cdde. 
Doğrusu Selimin hastalık haberjni 

alınca uğradığıın acı pek müthiş ve yol 
esnasında duyduğum ıztırap tahanı • 
mülsüzdü. Fakat neticenin bu kadar 
güzel olması karşısında oynadığınız 
oyuna kızmuk elimde değil. Hele sana 
d.ı bilfıkis teşekkür ediyorum F erıde 
o kadar mes'udum ki .. 

Bir kaç haftaya kadar buradaki işle
timizi bitirip l.zmite hareket ediyoruz. 
Gelecek bahdra kadar oradayız. Dok
tor bir yıl için miisaade aldı, orada 
sıtma üzerınde köylerde tetkikler ya
pacak. Selim nereye giderse beni de 
beraber süriikleyor, bu yüzden vakit 
bu1up sana daha uzun yazamıyorum. 
Fakat nasıl olsa yakında gene beraber 
olacağımız için üzülmüyorum canım. 
Gözlerinden öperim, Selim sana ve Şe
fik beye hürmetlerini f.Öylüyor. Küçük 
Güleni hasretle kucaklarız. 

S eza 

yen yaramaz küçük yolcunun verdiği 
zahmetler yetişmiyar muş gibi kocan1 
dcı bugünlerde pek t itiz oldu. Şimdi 
her hureketını hesaplı, müthiş bir kon
trola tabiim. Bu küçi.ık mahluka veri· 
len elıemmiyeti görüyorsun 1. Işte, Se
lim otomobil sarsıntısına tahammül e· 
derniyeceğimi ileri sürerek bunun için 
l zınite gelmernizı tehir etti. Nasıl olsa 
bir kuç güne kadar büsbütün ineceği· 
miL için bir daha dönüp gitmek olma· 
sın diyor. Yukarıda dediğim gibi tim· 
dilik söz onun. Bakalım bizim küçük 
yolcu bu mÜ!!tebit b~banın elinden ne~ 
ler çekecek .. 

C::ı.nıın kar le~im sevgili Cülenin ü~ 
çüncü yaşını t<'brik eder. uzun saadet· 
ler dilerken, kocamla beraber hepinizi 
sevgi ile kucaklıyor bu mes'ut günde: 
yanınızda bulunanı.ıdığımız için üziin
tümüz bı.iyük, fdkat bir kaç gün sonra 
fst.mbula 'ge-çerken bunu telafi cdece· 
ğiz. 

katle parlıyordu. Seza bu bakışların avuçlarında tutarak başını kaldırdığı neticesinde böyle bir hileye başvurma- * 
altında erir gibi olduğunu hissediyor- zaman göz göze geldiler. Selim Naci yı düşünmüşsünüz. Selim bu hileyi Sezadan Ferideye son mektup: 

Gülene iki çam fıdanı yollayoruıtl· 
Selim onları kendisi arayıp buldU· 
Bahçesine diksin, uzun yıllarda kendi· 
si ile beraber o ağaçlar da büyüyecek ve: 
o zaman ihtiyarlayan bizler o yeşil 
çarnların altında inşallah ak saçlı b=ış· 
larımızı dinlendireceğiz. 

du. Gayri ihtiyari dudaklarından dö • genç kadının uzun kirpiklerini ısiatan kendisini sevip .sevmediğiıni iyice an· Yavru m F er ide: 
küldü: yaşları gördü ve ona biraz daha sokul- lamak için yaptığını itiraf etti. H asta- Gül~nin üçüncü yılını ku tl ulamak 

- Beni affediniz Selim.. du. Yavaşça: • lığını duyar duymaz koşup gelişim ona üzere l.zmite in emediğ:m için beni af-
Genç adam hemen eğildi genç ka - - Ağlıyorsun, dedi l iy.i bir cevap oldu, değil mi? Artık fet. Bu son günlerde Selimin sözün -

dının avucunda duran ellerini d udak'- O zaman Seza mecalsiz bir hareket- kendisine itiraf ettiktden sonra sana den çıkmak imkansız, onun adeta esiri 
larına götürdü. Seza parmaklarını a - le başını göğsüne bıraktı ve cevap ver- da söylemekte bir mazur görmüyo - gibi bir şey oldum. Artık çok yakında 
d eta yakan bu :ı tesli dudakların teması di: rum: Onu seni~nne_!t:!i!~~en pek geleceğini kü_çük tekm~~!'i ile haber le- SON 
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EHAL T 
Kadın ar 
lhtiyarlatır. 

Cildinizdeki Biocel cevherini 

uyandrınız \'e her ne yaşda olsa· 

nız güzel ve genç hir ten temin 

ediniz. 
Cildinizi terütaze tutan bu kıy· 
metli Biocel cevheridir. Fakat, 

kederler ve düşünceler, Bioceri 
kuruttukları cihetle 1 O kadında 
7 si mevcut yaşlarından daha 
yaşlı görünürler. Cildinizi; genç 
hayvanlarda gizlenmiş cild hü .. 
ceyratı merkezinden istihsal edil
miş taze ve saf Biocd ile beslt"yi-

niz. Bu şayanı hayret cild unsu
ru tabii ihtiyat Biocelinizi uyandı .. 
racak ve - buruşukluklar, çizgi

ler, siyah benler - gibi yaşlılığın 
aHimetlerinden kendi kendine 

kurtaracak, hakiki "e devamlı 
bir gençlik temin edecektir. 

Biocel cevherini haiz yalnız bir 
cild unsuru vardır. O da, penbe 
rengindeki Tokalon kremidir. He· 
men bu akşam yatmazdan evvel 
tatbik ediniz, sabah da beyaz ren .. 
gindeki T okalon kremini kuilant• 
nız. 72 yaşlarındaki kadınlarda 
bile buruşukluklar zail olmuş, 40 

k ')w 
yaşlarındaki kadmlar anca -::> 

~---------------------------------------------------1' 

yaşında görünmüş ve genç kızlar 
ise hiç bir vakit göremedikleri ca· 
zip bir güzellikte bir tene malik 

olmuş olurlar, siz de Tokalon kre
mini kullanınız. Binlerce kadınlar 
gibi memnun kalacaksımz. 

ı \ ~-- Dr. lhaan Sami 
_ 1 TIFO AŞ.SI 

------·--------------------- \ Tiro ve pnrnuto b8Stnhklarına tu-

Istanbul llanları Belediyesi 

1\ liususi İdareden aylık alım emek!: ve öksüzlerin Mart 937 ili Mayıs tulmnmak için tesiri kat'i, muafi-.,37 h , ,. z· veti pek emin taze a~ıdır. Her ec. 
S uç aylı ları 8/ Mart 1 9.>7 Pazartesi gününden itibaren ıraat zanede bulunur. Kutusu 45 kuruştur 
il ~ııkasından verdirilecektir. Aylık sahiplerinin Bankaya müracaatlan 
a!l olunur. "İ, "1247, 

İnhisarlar 
Başmüdürlüğünden: 

Ça.,.nl'ı tuzlası,da su eti mahsusada tes:s olunan ince tuz 
değiı m eni ı de sı h hi ve fen ni bir surette ihzar olunan ince sofra 
~u_zları y rımşar ve birer kiloluk paketler ve mutbak tuzları da 
JO, ş::r ki!oluk içı kağıd kaplı çuvallar içinde satışa çıkaııl

tnış~ır. 

S.>fra tJzları "64, ve "128, zer paketi havi sandıklara ko
n l•1k an .>:ılıjla 1m ı~tu. Paketli sofra tuzları :tın heber kilosu 
ka'>ataş anıbarında "9,50,, ve mutbak tuzlarının beher kilosu 
"5,~5, ku:uş fiatla sahlacaktır. 

sandık veya 
bedelleri tuz 

Gerek mutbak ve gerek sofra tuzları bir 
Çuvaldan daha az satılamaz. Sandık ve çuval 
bna dahil olduğundan müşterilerden ayrıca sandık veya çuval 
bedeli ara:ımıyacaktır. 

Tuz satıcılarının İnhisarlar Istanbul Başmüdürlüğü merkezinde 
Kabataş ambarına müracaat etmeleri ilan olunur. "1184, 

İstanbul Liman İşletme İdaresinden: 
, 1. - Galata Rıhtınunı"l 150 metrelik kısmının terfi ameliyesinin 
_:ık pazarhğı 8/ Mart /937 Pazartesi günü saat 10 da Şefler Encü
""'t • d nın e tekrarlanacaktır. 
~ lı 2. - Teminatı ( t 000) lira olan bu işe ait her izahat için 

1 hlb Hanında rıhbm tamirat Büro.IWla müracaat edilmesi. 
Merkez 

(1157) 

İstanbul beşinci ıcra memurlutundan: 
Uirlnci derecede ipot~kli olup tamamma 

l9GO lira kıyınet takdir olunan Ortakoyde 
Gül sokakında eski 6 yeni 10 numaralı kii -
gir hane nıüzayedeye ya:r.edilnıiş oldutut:ı -
dan gayri menkulün t~kil:ih : Kapıdan içeri 
girildikte bir papuççuluk t~krar kapıdan ~
r ilcliktc bir aralık üzerinde iJ;i ocl:ı bir hela 
kuyulu mutfak ()danın attı l,a,trunı, R;rinci 

kat: Bir so fa üzerinde iki otl.ı bir he la bir 
nıutf:ılt bir demir parmaklık kortuhıl:lu t:ı.
raça. l'lclrtrik vardır. Bina haricen sıva.,ız -
dır. Kııp:ılı ohlıığuııdan alın'lu izahata na-
7.araıı evsafı tesbit edilmlıftir. İ~inde borc:lıı 
oturnıaktndır. t•mum mi"S:ı.ha<ı CJI !11 nu•tre 
murabbaıdır, bu'tıdan 74 metre murabba ~e

ri kalanı bah('edır. Meıkiır J:''lyri mf'ııkul 
7 4 :ı n tarıhine musadil çarışamba ı; unu ~a
at ı 1 ten l G ya kadar dairedc biriıır..i arttır

""'"' is ra celilecek tir. Arttırma br.tT~li k n nı e
ti nıııhnınııteN~ıin % 75 Ini b•ılıhığ'ıı t"l•d'rde 
m iistt'ri.i üzerinde bırakıl:ıeakfır. Ak"i ıaı,
dirde ~n son arttıranın taab hiidü baki kal
mak iizcre artıırma on b~ {iin rnüddelle 

1 

tcmdit cdilP.rek 23/4/931 tarihine nıiisadil 
cuma günü saat 14 t~ 16 ya kaılar keza da
iremir.de yapılacak lkinel arttırma netlee -
sinıle en çok arttıranın üstünde bırakılacak-
tır. 200\ numaralı lcra Ye lnas kanununun 
lZf. ıncı maddesine tevfikan haklan tapu 
icl'lcrilc !S:ı bit olmayan ipotek li ala('a klıl:u

la ,Jiğer alakadaranın n lrtifalt hakkı .ıh•p
lerhıi';ı bu •haklarını ve hu ·u ile faiz ve ma
~arlfe ,ıaır olım iddialarmı ilan tarihinden 
ltibuen 20 rün zarfında enakı müsblte.lt'rJ-
le blrlil<te dairemize bildirmeleri lazımdır. 
Aksi takdirde bakları tapu sh·ill~rlle !!·ıbit 

olmayanlar s:ıt~ bedelinin payl:t!m'll\sınıtan 
barlç kıdırlar. Satı' pe~ncllr. Arttırmaya 11$
tlrak etmtok ~tlyen1erln kıymeti muhamme
ftenin % 7,5 ~ıisbetlnde pey akçesi nya mllli 
bir bankanın tt'mlnat mektlıbunu harnil bu
lunmalan liaundll'. M'"-akiıa nr&l, ten.ı-

- -====-
riye ıoe tanzifiyeden ibaret olan belediye ru·ı edil~~kUr. Daha fazla malümat ahn,,k isti• 
nmu ye yakıf earesi bor.;luya alt olmakla yt.\ıler 36/ 2126 numaralı doııyada nıe1'cuı 
bf'odeli mür.ayededen tenıil olunur. Artbrma evrRll u maıhallen hacb. ve takdiri kıymd 
prtnamesl 17/ o&/ 937 taribine müsadif l'Ulnar-, rap~~runu ıörüp aııhyacakl:ırı Ilan olunur. 
tesl ıilnü daired.ı mahalli mahsusana tallk (lll) 
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yildaziaran dan 
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ll RRR PRLRn 
girülecekhr 

AiMON Fenerleri 
Meraklılarına Müjde: 

200 Ili 600 metro •t•k veren 

DA • 
1 

fenerleri gelmiştir. 
Iyi 'f'K almak Için yalnız 

DA İM O N Pillerl 
He 

DA İ M O N Ampullarını 
kullanınız, ve her yerde D A i M O N 

markasına dikkat edininz. 

. -~~~------

Güzelliğin 
En birinci şartıdır. 

PETROL NiZAM 

SON POSTA 

Hiç bir Iddia 
Aslında kıyınetsiz olana 
razln bir şey ilave etmez. 

KREM PERTEY 
ltrat ve mObalManın Ira
desi de~ildir.1'erkibi bir fen 
harikası gibi velveleli bir 
tarzda ortaya atılıın gUzcl 
Jik rııOstahzarlarım d.ı ken
disine kttrşı hiçbır zaman 
rakip olarak tarıınıanııştır. 

istanbul 3 üncü icra nıeınurlutundaı;-;
Kurtuluşta, Kıırtuluş apartımanında 2 

No. lu dairede mukinı llamdi Nanıık'a Sul
tanahmet Sulh Birincı Dukuk mahkeme 1-
tıin 935(147 dosya, 359 karar No. lu ve 
23/ 3/ 935 tarihli ilamı mucibincc 200 lira- 1 
mn 811/934 tarih~deon itibaren % 5 
faiz ve % 5 avukatlık ücreti ve 
% 10 tıu.mlnat \'e 1.268 kuru-; protesto 
ve 952 kuruş mahkeme masrafı Te lhtiyati 
haciz masrafı ile icra masranarınm tahsili 
talebile Türkiye iş Bankasınuı daltemize mü 
racaatı üzerine 937/ 113 No. ile tarafınaza 
gönderilen icra emri, lluımet:iL'!ıınızın meç
hul bulunduf'u şerhile mübaşir tarafından 
bilıi. tebli; t!j'lde edilmiştir. 

Işbu ilu~ı tarihinden Itibaren bir ay zar
fında borcunuzu büt.ün masraflarile birliltte 
ödemeniz veya ladcJ muhakeme yolilc ait 
olduf"u mahkemeden bir karar gctirmedikçe 
cebri icra yapılacafa ve gene bu müddet i
çinde mal beyanmda bulunmamz ve bulun
nııız anız hapis ile tazylk olunııeatıııız ve 
hakikate muhalif beyanda buluAursaıuz ha
pis ile cezalandırılacakıtiıız, lcra emri maka
mına kaim olmak üzere ltıinen tebliğ olu-
tıur. (30758) 

Atletilc hututunu;;-m;;,afa;~-;-· 
[M"~ ediniz 

~~ ŞlfmllllıUe ml .. dele edi· 
11 t1 •• buftun '" Iri qorool 

~ ..... ·~~ :..._ ,,.,. SHOIIT LINIA rı tlrl• 
11 ıı. Oalml meuıı•ın tul• 
~ll yaÖIO tebohro gldOPir. 
tivoual alhtlkl bır trlko. 
don ropılmı' olon SHOIIT 
Ullll edi bir loGlot aı•ı 
rıllatur. 

f'lr•!l tO llrdon lllbara 11• 

Satıt rerl ••'"•• ı 
J. ROUSSEL 

f'orlo
1 

166 6ıf . Houumonn 
~..ı..-~ ISTANBUL, Beroilu 

TOnal maydonı 12 No. lu. 
Moforonut• rlro,.l edinir ••r• 

ı:ı No.lw tarlfamlrl loterlnl~. 

Kayıp - 936 tarihli tatbik mührü
ı mü kaybettim. Yenisini kazdll'8.cağım
dan hükmü olmadığı ilin olunur. 

Hariciye evrak muhafızı 
Mahmut Beketay (81:!) - ...... -............... __... .... __........ ....... ..... 

Son Posta 1\latbaası 

Mart 6 

Dişierin ab1hayat1 
Hiç bakılınn

mış dişleri bile 
kısa zamanda 
temizler, parla
br, sıhhat ve ta
ravetini iade e
der. Günde iki 
defa Radyolin 
diş macunu ile 
fırçalanan dişler 
sağlamlığını ve 
güzelligini asla 
kaybetmez. İşte onun 
bu abıhayat tesiri sa· 
yesindedir ki bugün bin 
lerce kişi daima ve yalmz 
Radyolin kullanmaktadırlar. 
Radyolin dişler için bir hayat 
sigortasıdır. Bunun içindir ki 
Radyolin icad olunduğundanbe-
ri Türkiyede sağlam ve güzel dişli 
vatandaşlar artmışbr ve artmakta-
dır. 

Daima Radyolin 

... 
S ÜMER 

• 

.. 
BANK 

"' ay~e ı ve re 
Fabrikalari 

mamulatından 12 - 16 
iplikler yeniden 

ve 20 numaralı 
gelmiştir 

Ihtiyac• olan fabrika ve tezgah sahiplari 

• 

istanbul Yerli Mallar Pazarına 

Nr. 270130 -

Nr. 270134 -

maraesat edebilirler. ..... 
ODEON 

Yeni Çikan pliklar 
1 

BAY AN HAMIVET 
Hicaz şarkı - Hicranlarımın ahımı 
Saha prkı - Dün gece yollarda 

Bayan kUçUk ŞÜKRAN 
Osman Çavuş 
Şıkırdak yarim 

KEMAL GÜRSES 
Nr. 270132 - Hicaz neva gazel - Gözüne sevda mı çektil 

Hüzzam gazel - ömrümün köhne baban 
Nezlpll MUSTAFA 

Nr. 27013J - Halk şarkısı - Evlerinde var badiya 
Gazi Ayıntap şarkısı - Şu dağın ardında 

H. fA H R 1 
---------- Nr. 270131 - YelAdet - Birinci kısım 

1 
• 
1 

1 Neşriyat ~Iı.idürü: Selim Ragıp EMEÇ l 
ı · AEkremUŞA~JG~~---------------~------~ SAHIPLLrt· . .... 

" . S. Ragıp EMEç. 

V eliilet - Ikinci kısım 

,~~~~------------~---~------~--~--~~ KANZlJK NEZLE ve ÖKSÜROK PASTiLLERi 

INGILIZ KANZUK 

1 • PASTiL ANTiSEPTiK 

KANZUK 
Boğaz ve Akciğer nahiyelerini temizler. 
Ses kısıklığını açar. Teneffüs yolu ile geçen 
bütün hastalıklardan korur. Y qil renkli 
pastillerdir. 

2 • PASTiL LEON 

KANZUK 
Kodeio ve T olü Balsam ı ile hazırlanDlif 
öksürük pastilleridir. Le~zeti litif ve teSiri 
katidir. Penbe renkli pAslillerdir. 

KANZUK markasıaa dikkat 

ECZANESI : BEYoGLU - lST AN BUL 


