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Hatay1n yeni rejimine doğru -
" Müşahit Holştad1n 
Son Posta, ya beyanati 

Hatay halkının da diğer milletler gibi refah içinde 
gaşamıya hakkı vardır. Bu hakkın teslim edileceğini 
kuvvetle ümit ed(qorum. Büyük ümitler le gidiyoruz. 

Hatayda 
iktisadi 

hayatdurgun 
Sancaktaki tetkikatı bitirdikten son

~a, hafif bir tifo hastalığına yak.alan
ll\ış \e nekahat devresini Antakyada 
geçlrm~ olan bitaraf müşahitlerden 
nan.markalı Holştad ile arkadaşı 1sv!ç 
~li Motiye, dün Toros ekspresile şeh
t'lmlze gelmiş ve gece doğruca Cenev· 
'teye hareket etmişlerdir. Bu iki mü
tahıd n de Cnevreye gitmesile heyet 
taınamlanmı~ olacak ve Hatayın ana 
3-?sa::.mı hazırlayan rnutelit komisyon, 
bır haftadan beri tatil ettiği mesaisine 
lıekrar başlayacaktır. Cenevredekı ko· 
~1 ~onun, ça~~ş~~ıaı: esn.asında ~ast-
~dıg. bazı muşkullerın, bıtaraf müşa· 
~ıtlerin vereceği rapor ve şiiahi izahat 
'an onra t mamen izale edileceği tah
ının o.unınaktadır. 

Bu hususta, dün gece Cenevreye gi-

Iki müşahit Haydarpaşa istasyonundan çıkarken 
den müşahıtlerln ne düşündüklerini an zı vagonda kabul ederek şu beyanatta 
lamak üzere, bir arkada~ımız Sirkeci bulunmuştur: 
istasyonuna gitti. - İkı aY müddetle Sancakta yaptığı 

Holştadtn beya lti mıı t~tkiklrr nasınğa, yerli Türk hnl 
kı tarafından bıze gösterilen teveccüh 

Müşahıtlerden Holştad, arkadaşımı · • (Devamı 8 inci sayfada) 

Rumen milliyetperverleri Ostüste iki kaza 

Idare itleri telefonu : 20203 Fiatı 6 Kur.ıt 

ı 

Her şey 1914te olduğu gibi 
Gene silah fabrikaları geeeli gündüzlü çalışıyorlar, 

gene harp bütçeleri arthkça artıyor, gene her mem
leket korkunç bir silahianma yarışı içinde! 

Yazan: Muhittin Birgen 

D okuz yüz on dörtten 918 senesi-ı vaffakıyetle kullanabiliriz: Garpte ye
ne kadar, dört sene arada bir ni birşey yok! 

Alman umumi karargahının harp te b· Herşey eskisi gibi. Herşey 19 1 4 Tem 
liğlerinde görünüp sonra da Remarque muzunda olduğu tarzda. Gene silah fab 
(Römark) ın meşhur eserine ünvan o- rıkalan geeeli gündi.ızlü çalışıyorlar, ce 
lan meşhur cümleyi, Avruplnın bugün ne harp bütç('leri sen~den seneye a •tı 
kü vaziyetini ifade etmek içm de mu- (Devamı ll inci sayfada) 

2 milyoU lira sermayeli 
bir şirket kuruluyor 

Memleketin belli başlı bütün ihracat ve ticaret 
merkezlerinde umumi mağazalar tesis edilecek 

Ankara, 6 - İkttsat Vekili Celal Ba· mağazaları tesis '·azifesi verilmi~ olan 
yarın reislıği:nde toplanan milli ban. İ::;tanbul liman işleri şirketinın me~a: 
kalar genel direktörleri İstanbul hariç programı İktısat Vekaletınce tasdık e 
olmak üzere Mersinden başlıyarak dilmiş bulunmaktadır. 
memleketin bellı başlı bütün ihracat Bu umumi mağazalardan bek~enr-n 
ve ticaret merkezlerinde tesis edile - .başlıca iki büyük netice şudur: 
cek umumi mağazalar menuunu tel- Birincisi resepeisse ve varand usulü 

v l d d h h kık etmişler ve bu maksatla şimdtlik iki ,tatbik edilerek mal sahibinin bu ma~rı 
I ara a ıgı a arnı asla a- · ı . ı· . . T .. k A ,zalara girmiş malını kısmen veya la· 

hükUmete şiddetle ve üç yaralı 
hücum ediyorlar .. 

1
- .. k . mı )On ıra sermayh bır ur nonun mamen k 1 ·h· d · 8 mu 

t
neyeb .lgdo.gururb .en t aynbı ·z Şırketi tesisini karar altına almışlar· ,kabilinde ~~;~: :~~~:ınıe~~h~e~tmek 

Kurentul gazetesi : " Iki taraflı 
hazırlıktan sonra bıçağa bıçakla 
mukabele başlıyacaktır , diyor 

Bükreşte heyecan uyandıran bir makale 

Buk~, 6 (Hususi) - Müfrit milli·l 
)'etçılerin naşiri efkan olan Kurentul 
~azetesinin bugünkü başmakalesi, mem 
eketm her tarafında büyük bir heye
can uyandırmıştır. 
V· Bu nıakale, memleketin bir tethiş ha 
tü ı. iç'nde yaşadığını yazdıktan son· 
a ovle devam ediyor: 
- HukUınetin tedbirleri, takibata 

~ruz kalan zümrelerin, müdafaainefs 
b nd ı esile, bir arada toplanmalarına se 
ep o'acaktır. 

.. Bu endişe ile toplananlann ilk işi, 
~~Phe yok ki silahlanmak olacaktır. Hü 
a ~et taraftarlan ise boş durmıyarak 
l'rıı şekilde silahlanacaklardır. 

d İk taraflı bu hazırlıkiann ikmalin
b~n .~vnra, revolvere revolverle, bıçağa Romanya Başvekili Tataresko Kral i\e 

ÇJ. c a mukalıele başlıyacaktır. görüşmek üzere Sinayaya gide\'kt'n 

o o nı o ı ı er ır o om o ı dır ı· k' · · • w • • · . . . ıncısı, taze meyve, peyni.r, yag, yu 
ıle çarpışlı Osmanlı Bankası bu şırkete kendısı· murtalı biiçok ihracat mallarımızın is 

. Dün misline pek az tesadüf edilir nin ~e iş~~·aki ~çi~ n~erkezinden tah • tilzam ettiği frigorifik veya diğer tek-
1biribiri ardınca otomobil kazaları ol • mat ıstedıgın bıldırmıştir. nik şeraiti temin ederek tıcari emni· 
,muştur. Şoför Mehrnedm idaresinde Diğer taraftan İstanbulda bu nevi yet ve kıymeti arttırmaktır. 
26S6 numaralı otomobil Şi§hane yo-

(Devamı 3 üncü sayfada ) 

Şilede suç 
lşlenmiyor 
Hapishaneler boş! 
~hut suçlar kanwıunun tatbikına 

geçi1eli beri, gerek bu kanuna, gerek 
umumi hükümlere tabi suçların hayli 
azaldığı gün geçtik'te tebarüz etmekte· 
dir. (Devamı 3 iincü sayfada) 

Bir oksijen tüpü 
Kadıköy halkını 
Heyecana düşürdü 
Kadıköyünde İskele caddesindeki 

f.;ab..ının dükkanında bulunan oksijen 
• üp u gürü1tülü bir surette birdenbire 

(Devamı 11 inci sayfada) 

Kendi kendi1nizi tenkit : 

Gazetelerimizin Kadiköy faciasmda 
düştü"kleri acikii hal 

Tecrübes:zlik, bir cepbeli görüş, atiatma hevesi, 
isl ical ve nihayet heyecana kapılmak ... Işte bizim 

kusurlarımız ve dertlerimiz 
Kadıköyi.ınde bir 

mahalle dedikodu -
su, belki de bu ara. 
da birtakım tehdit· 
ler yüzünden sinir· 
leri bozulmuş, asa· 
bi bulıranlara tutu) 

. (Devamı 3 üncü sayfada) (x) işaretli resim Tatareskodur 

F r an sa,- Ü-ç·T; ;.-p .. ~-; a lft!~!~ı;:e~ehili 
Adanaya gitti 

a ı a Sadık Adana, 6 (Hususi muhabirimiz -

muş bir kızın ölü. 
mü, köhne bir evin 
yanması; dalayısile 
bir aile ocağının sön 
mesile neticelenen 

bir facia karşısında 
çok derin düşünül· 
mesi ve hatta bu fa n aşmasın den) - Dahıliye Vekih ve parti Ge· 

nel Sekreteri Şükrü Kaya bugünkü ak ciaya sebebiyet ve· 

81uaı dün radyoda bir nallik söyledi şam trcniy'Le yanında mebuslar oldugu renlerin araştırılına 
Fransanın mali ·siyasetini anlattı, Istikraz , halde şehrimize geldi, merasimle karşı sı lazımgelirken ga-

'k 
landı zetelerimizin ters ve 

i gün geri kaldı, yeni bir lagiha hazırlandı Vekilin şehrimizde bir hafta kadar yanlış bir yol tutma Bizden batkafacia kurbanlannı bile dinleyen olmada 
'r Paris~ 6 _ Başvekil Blum, bu akşam , bu nutkunda hükfunetin yenı bir milli kaldıktan sonra Mersin yoliyle Silifke ! rı cidden iiazin ve tetkike değer biri noktanın aYdınlatılması, hat!nm nere. 
~•dr.oda bütün Fransız istasyonlannın ,müdafaa istikrazı yapmasına saik olan ,ye giderek tetkikatta bulunması muh nıevıu teşkil etmektedir. Matbuat için, lerden geldiğinin tesbit edilmesi de el 
"l'ct.it bir nutuk söylemiştir. Blum, (Devami 3 üncü sayfada) temeldir. matbuatm ilerilemesi, inkişan içln bu zemdir. (De\'amı 8 inci sayfada) 



2 Sayfa 

Hergün 
----

lsmet lnönü 

_ Yazan: Muhittin Birgen -

Resimli Makale: 

Bazı insanlar azim ve iradeden 
mahrum Q'la.rak yaratılınışlardır. 
Bunlara zayıf karakterli denilir, ce· 
miyet .hayatının eı aşağısmdan, en 
yu.kansına kadar her yerde binler, 

SON POSTA 

Zayıf harallter düzelebilir 

Zayıf karakterli insan kendil!ğin
den iş yapamaz, harekete geçmek 
için emir bekler, emir a!madıkça 
benzini kalm~mış bir motör bük • 
mündedir, atıl kalır. 

Azim ve irade tabiatten mevcut 
değilse, sonradan iktisap edilebilir. 
Kendinizi tedrict şekilde denemiye 
tabi tutunuz, neticeyi ıörürsünüz. 

Gazetelerde bir iki günd€nberi bir 

rnevzu var: İsmet İnönünün on 

ikinci yıldönümü. Başvekil olarak on 
iki senedenberi memleketin siyaset 
durneoini elinde tutan bu, jimdi saç • 
ları ağarmış inkılab gemicisinın me -
ziyet ve faziletlerinden bahsediyorlar. 
Hayatlarını, muayyen bir idealin ta -
hakkukuna vakfetmiş olan insanlar 
için, eğer, aradasırada bu suretle ha -
tırlanmak, ağır mes'uliyetler altında 

sarfedilen mütemadi ernekler için bir 
mükatat teşkil edebilirse, gazetelerin 
bu vazifeyi ifa etmeleri çok yerinde -
dir. Fakat, İsmet İnönünü hatırlamak 
lç.n fasılasızca on ıki senedır devam 
eden Başvekilliğini gözönünde tutmak 
kiıfi deği1dir. O on iki senenin iki mis
linı öldürüp geçen bir tarih devrinde 

~~~~~~~w~ ===========================~~ -:;:( =s=z====- A ı:; 1 N DA ) 
mütemadıyen çalışmış ve her z~man 56 yıl devam eden 
hangi işte bulunduysa onu tamam ya-
pan ve yaptığı şeyi evvelfı kendısi be· Nişanlılık devresi 
ğenip sonra da herkese beğendirmiş o- Piyer Lemoin 
lan bir insandır. ile Madlen ismin-

Onun ismi, daha inkılabın ilk gün • de bir çiftin ni
lerinde, kendisini tanıyan gc:ıiş bır kahları bundan 
muhit içinde, hürmetle anılırcıı. Ben bir ay evvel Paris 
ondan daima iyi olarak bah edildiğini belediyesinde kı-
duydum: İyi kalbli, sağlam kafalı, yo· P 

İ C h Yılmııttır. iyer rulmaz bir say makinesi... ~te, i an T 

d Lemoin 82 ve ka-Barbi gelinciye kadar, harb için. c·, 
harbden sonra, ne zaman ve nerede Is· rısı Madlen de 76 
met İnönünden bahsediidiyse orada yaşındadırlar. Pi
duyduğum vasıflar bunlardı. yer 18i0 Alman 

Onun bazan Ittihad ve Terakki ida- _ Fransız harbine i~tirak etmiş, muha
r€sini tenkid ettiği olurdu. ittihad ve rebede yaralanarak hcutaneye yatıni
Terakki erkanı ise, bütün insanlar gi- mış, orada hasta bakıcı Madlen·in müş 
bi tenkid edilmekten hoşlanmazlard:. fik tedavisi 8ayesinde muhakkak bir 
Bununla beraber onun lenkidlerini k 1 

ölümden urtu muştur. 
ı!-;ittikleri zaman gene onun lıakkmd:ı .:ıd 
" Piyer hastanede yattığı müo et es· söyliyecek söz bulamazlar, o.nun ahla·. 

- nasında Madlen ile sevişmi~ ve kendi-kındaki salabeti, kafasındakı kuvvetı 
\Te çalışma kudretini takdir ederlerdL sine de izdivaç teklif etmiştir. 
Buna pek çok defa şahid oldum. Bil- O zaman ~engin olan Piyerin ailesi 
hnssa onun Kafkas cephesinde İzzet bu nikaha razı olmamı,lar, Madlenin 
Paşanın kumanda ettiği orduda erka • aileai de bu ~ayri tabii vaziyeti beğen
nıharbiye reisi olduğu sıralarda, geceH miyerek kızlarını Piyer iJe konuştur
gündüzlü sarfettiği say kuvvetini duy- mama\'lar. Fakat son defa birbirlerin
rnw: olanlar, İsmet Beye kar~ı uzak- den aynhrk.en, bu iki sevgili ilk fırsat
tan uzağa derin bir hürmet ve nlUhab· ta tekrar kavu~mağa yemin etmişler ve 
bet beslerlerdi. Anadolunun göbeğine :ilk fırsatta yani 56 yal •üren bir nişan
kadar sokulmu~ bir Rus orduı;unur. ev- hlık devresinden sonra tekrar birbirie
velll yürüyüşünü durdurmak, sonr2 da 
kemiyetçe faik bir düşmanı ooksan rine kavuşmuşlardır. 
kuvvetlerle geriye atmak mecburiye - Romanyalı kızların şikaye
tinde bulunan bir orduyu, hakiki ma- tini kimse dinlemedi 
nasile binbir türlü olan müşkülıer ara
sında harekete getirrnek için sarfctti· 
ği meklcrin bir efsane gibi dilden dile 
dolrujmış olduğu devri ben pek iy. hn . 
tırlanm. 

Bunun için, İsmet "inönünü on ik' se
nelik mesaisile değil, belki de otuzun
cu senesine basmış olan bir tarih dev· 
rinin en çalışkan ve en yoruhnaz ya -
pıcılarından biri olmak sıfatilc hatır -
lamak daha doğru olur. 

Romanyah krzlar hep birden. me{'· 
hur bir kitapçı aleyhine müddeiumu· 
miliğe bir istida vererek hakkında do
landıncılık davası açmak istemi~1erse 
de. müddeiumumilik, kitapçının fiili
ni dolandırıcıhk mahiyetinde görme-
miştir. 

Bir gün bütün Romanya gazetele
rinde bir ilan görünüyor: u Bir kız için 
evlenmeden evvel bilinmesi lazım o
lan her şeyi muhtevi yeni bir kitap 
neşrettik. Fiatı 50 leydir.)) 

Bu kitabı isteyenlerin ve satın alan· 
ların miktan kıymetinden çok fazla ol 
mu ve kitap bir hamlede satılmıştır. 

Fakat birer ambalaj ile gizlice kız
ların eline geleceği bildirilen bu kitap 
çtka çaka, birer ahçı kitabı çıkmış, ki
tapçı raflarında tozlanıp duran bu ki
taplarına elden çıkarmak için başka ça
re bulamamış ve muvaffak da olmuş. 
~-- .. ·-... ·- . . . . _........_.. . ·-·· . --
de odur: 

Gözlerimi kaparım, 
va~ifemi yaparım! 

Muhittin Birgen 

Gibisi fazi 
Bir memlekette cenaze nnmnzına 

gibneyenleri idam ederle~, gü -
nün birinde cenaze nama7.lll.a git· 
meyen bir adıımı ynluılamışlar. 
Mahkemede Kadı idnmına hükmet· 
miş. 
Adamı asacaklan zaman n•emlc

ketin hükümdarile kada da hazır bu· 
nuyorlannış. Hükümdar asainealt 
adama: . 

- Artık asılacaksın bi:ı.dcn iki 
şey iste ikisini de yaparağı:ı.. 

l>einiJ, adam bükümdara bakıruş: 
- Sizin çok cü:ıel bir k1:zamz var 

diye duydum .. onu isterim, bir ... 
Beni idama mahkum eden kadanın 
başını isterim, iJd. 

Hükümdar, bdıya bakmış: 
- Bana, cenaze namatını kılar -

Tabut koleksiyonu 
Yapan meraklı adam 

vardır. 

· Amerika gaze
teleri Blcar ismin
de zengin bir a
damın garip bir 
merakından bah
aetmektedirler. 

Bu adam tabut 
meraklısıdır ve or 
manlar içindeki 
büyük köşkünde 
7428 çeşit tabut 

Bicar bu tabutları toplamak için 
her sene üç ay 8eyahat yapmakta ve 
en iptidai kavmierden başlayarak. en 
medeni minetierin mezarlıkları arasın
da dola~rnaktadJr. 

Danimarka Kralına verilen 
s$ lamlar 

ken bu adamı yanımaıda ,ördüm Bir Fransız tiyatrosu ~(eçenlerde bir 
cibi celiyor, demiş. turne tertip etmifti. Kopenhag·a gitti. 
Kadı derbal ce'•ap v~nniş: Bir seri temsil verdi. Epeyce de rağbet 
- Gibisi fada, sizinle benim a- gördü. Içlerinden bir aktör anlatıyor: 

ramcia namazı lnhnıştL - Bir gün sokağa çıkmıştık. Hal-
,._ • km arasına katıldık, geni~ bir cadded.e 

Z a h a rOj U n .S e r V e t i dolaşmaya batiadı k. An la~nlan üç beş 
z an n e d il d i e i n d e n çok gün içinde şöhret bulmu~ olacağız ki 

az m ış herkes bizi tamyordu. Gelip geçen 
~apkasını çakararak hürmetle selam 

Pariste Rumca lisanile intişar eden veriyordu. O kadar ki elimiz yoruldu. 

haftalık Kiriks gazetesi A Yrupanın es- Bir aralık arkarnaza dönmÜftÜm. Iki 
rarengiz ınilyoneri mütt:veffa Zaharo- adım geride Danimarka Kralını gör
fun l!ervet ve vasiyetnamesi hakkında miydim mi~ Meğer selamlar bize de

~imdiye kadar dünya matbuatında ne~ ğil, halkın arasına kan~ap kendi halin
redilen havadisleri tekzip edecek yeni de dola~n Krala ait imiş. 
maliimat vermektedir: -. ......... ·--·---·-.. ·-·-

<c Paria noterlerinden B.-ırrillot Za- veriyor: 
hnrofun, nezdinde mevcut iki vasiyet- Dün Londrada neşredilen Zaharo
namesini mahkemeye ibraza karar ver fun vasiyetnamesine göre lngilterede-

miştir.)) ki gayrimenkul emlakinin kıymeti 
Kiriks gazetesi müteveffanın bir 1 U:l,l O:l Ingiliz lirasına baliğ olmakta-

değil iki vasiyetnamesi bulunduğunu dır. Dün akşam Pariaten alınan bir ha
ve ebeveyn, evlat, gibi kanunen miras- b<>re göre de Zaharofun iki kız evlat· 
cı olacak kimsesi de bulunmadığı ci- lı ğı Fransadaki servetinin 100,000 ln
hetle ~rvetini istediğine ve istediği ye. giliz lirası olduğunu söylemişlerdir. 
re vasiyet edebilmesinin kanun naza- Fransız kanunu gayri menkul emiakin 
rında makbul bulunduğunu yazıyor. kıymetinin neşrine müsaade etn_ledi-

Vasiyetnamelerin nıünderecatı az ğinden Zaharofun Fransada bulunan 
bir mliddet sonra mahkeme tarafından hakiki serYetinin miktarı anlaşılama-
ilan edilmekle malum olncakhr. maktadır.)> • 

Diğer taraftan Londr~da . ~~k~.n Deyli Meyl gazetesine nazaran Lon· 
(Deyli Meyl) gazetesi de 1 H tnrıhlı nt• s dra ahalisinden Madam Hristino Gu
ha.sında V asil Zaharofun 1 O milyon 1 sulfort·un da Zaharofun evlatlığı ol
Ingiliz. liralık servf'tinin nereye gittiği- 1 duğunu iddia ederek mirastan hakkanı 
hakkında bir anket yaparak şu haberi 

1 
istemektedir. 

-= 

Milli Mücadele başladığı tarihte o 
zaten yorulmuş bir adam olmak lazım 
gclirdi. Yalnız, Kafkas cephe.sı karar • 
gahında geçirdiği ayların yorgunluğu 
bir ınsanı ezmek için kaf.iydl Fakat, 
ffıni dünyanın hemevi pis iht,rasları· 
na karşı kendini kapamış oıan bu ide
al yolcusu, çalışmakta ezilmiş olma~·ı 
kabul etmek şöyle dursun, onunla Ö!e· 
kini czmeğe az1Tl€decek kadar cesur ol
du. Bir mucadeleden çıktı, ötekine gir· 
di. Türkiye teknesini otuz senedcnbcr. 
çalkahyan fırtına içinde denizin bir 
türlü yıldıramanuş olduğu pek az in
sanlardan biri de odur. Fırtınanın en 
korkunç çalkantısı esnasında dah:. o, 
gene, elindeki dümenle büvü~ knpta· 
nın işaretlerini bekledi ve bu suretle 
bugünkü !imanda bulunuyoruz. fhti • 
raslnra karşı tamamen kapadığı kafa· 
sının içınde yalnız birşey V3~:ıdı: Otuz 
sene evvel başlamış olan inkılfıbın için
de ~ başaran bir unsur oln•ak, onu 1 

günden güne kuvvetlendirrnek için ça· 
lışm~:·· O, başka hiç birşev biimed;. ı 

r 
İSTER İNAN İ~~ ANMA! 

Yurdumuzun uzak köşelerinin birinden bize muha- parnlarını bir kaya dibine sakladı. Sonra bir saat öte-
birlik eden arkadaşımız anlattı: deki jandarma karakoluna giderek: 

Bakkal Ali biraz layazım tedarik etmek maksadile - Görüyorsunuz ya halimi, eşkiya tarafından so-
sağdan soldan üç yüz lira kadar ödüııç para alarak vi- yuldum, dedi. 

Allaha şükür yurdumuzda e~kiya yoktur. Adamın ]ayet merkezine gitmek üzere yola çıktt. Giderken de • 
hali de garipti. Jandarma zabiti şüphdendi, bakitalı kardeşine vasiyet etti: k 
sorguya çe ti. Neticede de kurnaz bakkal suçunu itiraf 

- T esadüfen kartama e{lkiya çıkıp da beni soyarsa etti ve şöyle söyledi: 
aman borçlu bırakkma. ödeyiver, dedi. N 

- e yapayım, çok borcum vardı, .tlacaklılarım so-
Bakkal Alinin husuai bir m aksadı vardı: Kasaba- ld gw um · 't' h Ik l d k b yu u u ışı ınce ~ i mer ıamet e ere eni affe-

dan beş on saat öte~l'! durarak aoyundu. Elbiselerini ve derler, diye düşündüm, dedi. 

lS TER INAN IS TER lN ANMA! 

Butun bunlardan dolayı, f ... ınet İnö· 
nünü sade on iki Başvek!llik senesUc 
değil, belki de bütün havatilc birden 
hntırlamalıyız. Böyle bir hatırlanmağ3 
çok layıktır: Onun bundan başkn bi .. 
rnükatat istediğini hiç bir zaman işit _ 
medik ve bundan başka bir arzusu bir 
derdi olduğunu görmedik. Z!ya GÖkal
pm bir kaç kelime ilc tasvir ettiği bü-

)'Ük ka1bli, iyi ruhlu adamlardan biri L-----·----------------------------..;_ _____ .) 
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Sözün Kısası 
--

Su borusu 

Ya~an: E. Tnlu 

E h, Adahlar, yaşadınız ~ene!. işi: 
niz oldu!. Uzun etmeyın .. bun 

dan sonra da yüzünüz gülmezse, neş'e• 
niz artmazsa, sevincinizden §tkır da §1• 
kır kalkıp oynamazsanız, ne diyeyiın.: 
Nankörlüğün bedbinlikle karşırak ta 
çiğerlerinize işlemiş olduğuna hükıne" 

deceğim. 
Bu sözlerim neden mi icap etti?. Ha, 

bakın, sahi onu söylemeyi unuttuın. 

Fakat ne hacet? Sizler, hepiniz kulak• 
ları delik, gözleri açık insanlarsı_nız. 

Elbet bunu da duymuşsunuzdur .. In ' 
san kendisini cao.dan alakadar eden bir 
me~eleyi takip etmez, yıllardır üıüntU 
Ue, sabırsızlıkla beklediği müjdeyi her .. 
kesten önce almaz olur mu? 
Nasıl? Söyleyim de, beniml~ alaY 

eder misiniz? 
- Hoş geldin hem~ehri! B;zim ondan 

çoktandır haberimiz var. Sen boşunR 
zahmet ediyorsun .. 

Deyip de beni mahcup kılar mısınız1 
Tabii! gaflet bende. Malumu ilatxl 

etmenin ne kadar gülünç bir ~ey oldu• 
ğunu takdir edip, ağı; açmamalıyını: 
Liıkin ne yapayım? Içinizde pek ço~ 
aşinalarım, bazı ahbaplarım, bir kaç ta• 
ne de sevdiğim kimseler var. On!arın 
bugünkü sevinçLerine bigane kalarotA 
yorsam, bunu duygularının samimıli * 
ğine bağışlayın. 

Fakat, ne o? Hepiniz yüzüme ncdeıl 
öyle bön bön bakıyorsunuz? Ne ,·arı 
Ne oldu?. 
Sakın, farkında olmadan, o güzel ya• 

maçlarınızı süsleyen sakız kokulu vG 
zümrüt renkli çamlarınızdan birini mi 
devirdi m, yoksa? ' 1 

Hayır: Te<:rübeli ayağım, en kuytu, 
en sık çam ormanlarında bile ihtiyat!a 
adım atmağa alışmıştır. 

Onun için, size hitabım, beledıyeniD 
sizlere ait bütün valtleri ve t~ebbüs • 
leri kadar ciddidir, emin olun. 

O halde?.' Ha, bakın .• olabilir .. beD 
duydunuz sanırım da, siz belki de duy• 
tnamışsınızdır. . 

Öyle ise, bırakın da gene müjdeyi Sl" 

ze ben vereyim: Su derdiniz haltedildf,, 
yakında çağıl çağıl, gürül gürül sulara 
kavuşuyor.sunuz. 

Nasıl mı?. 

Belediye, arteziyen kuyuları tesisinl 
tetkik ediyormuş. Bu tetkikat bitince 
evvela Bakırköyünde tecrübe edilecek• 
miş. Ve bu tecrübe iyi neticeler verirse, 
sonra da sizde tatbik olunacakmış .. bU 
az bir müjde mi? 

Sizi Adalılar, sizi!. Nasrettin hocanın 
alacaklıları gibi, yakında suya kavuşa• 
cağınızı işittiniz de, nasıl gülüyorsu • 
n uz?! 

BtiiYör-musunuz ? 

1 - Türkiyede ilk mecmua hangi 
tarihte çıkarılmıştır. İsmi nedir? l " 
kinciliği hangi mecmua alır? 

2 - IIabeşistandaki Danakil çölü ' 
nün ismi hanki lisandandır? 

3 - Şimdiki Bulgar Kralı kaçıncı 
Boristir ve kaç yaşındadır? 

(Cevabları yanı) 

* Diinkii suallel'in cevabları) 

- Tüı·kiyede ilk gazete 183 1 de 
Esad Efendi tarafından çıkarılmıştır• 
İsmi Tak\•imi Vakayidir. 

2 -Rio Grand de Norte nehn Brezil: 
yada,Rio Grand de Santiago nehirJel'" 
Meksika dadır. 

3 - Budojovicc şehri Çekoslovnkya~ 
da Bohernya topraklarındad~r. VJatavıı 
nehri üzerindedir. Nüfusu 44 bin,'!},!:, 

-

4 

Miii~~~jj~· Ha;;~ 'Je;izi 
Hazer denizi sularının gittikçe ç~" 

kilmekte olduğu malumdur. Rus ınıı~ 
hendisleri, bu tehlikenin önüne geÇ~ 
mek ve bu büyük denizi kurumaktaıl 
kurtarmak için müteaddit projeler y~P 
mışlar, fakat arneli hiç bir fayda el e 
edemiyeceklerini anlamışiardır. 

Bunlardan birisi artık ümidini tıırfl~ 
mile kestiği için, yazdığa bir yazıdal 
c< Müteveffa Hazer denizin tabirini kıı .. 
lanmağa baflnmıştır. 



Macaristan da siyasi bir 
hareketin geçildi •• onun e •• 

' 
Polis Müdürünün istifasi/e Alman Se/irinin azimetinin 
ayni zamana tesadüf etmesi bir çok tefsirlere yol açtı 

Run1e11 
~.llill .... el1;erverlfri 
Hüküınele şiddetle 
H Ü('lllll etiiJJoriar 

Sar" 3 

E 
(Baştarafı 1 inci s::yfada) 

Ciiiıi---------II: W::=::II • Avrupa bir dairei Böyle bır \"aziyet karşısında, bir ts· 
raftan So\·ye. gönüllüleri \'e diğer ta· 
raftan Macar milliyetçileri Romanycı 

topraklarına akın edeceklerdir . Yani 
kısacası, Rumen milli birliği mah\ ola· • 
caktır.» 1 

Bu makalenin bütün memlekctte • 

fa sil en fn içinde 
Y a.zan: Selim Ragıp 
- --- - ---

talyanları tam miınasile müs~:~ah 

ve her ihtimale hazır bır n! Jet 
doğurduğu end:şe ve telaş pe~ deı1ı: ol. ha!ine getirmeye matuf olaıak yi.ı ,ek 
muştur. Fa~ :.st Meclisinin aldığı kar.:ırlar. .ığ· 

Hükumet emrile kapatılan butürı Ö· da. so.da muhtelif akisler yarı:ıtn' E 
nh·ersitelerin ta:ebeleri, bugün, doğ- 1 dır. Es.ıs.ı b•t· mütalea mevzuu le· 
dukları şehirlere gönderilmışlerd : r. dilmemek:.e beraber. bu mukaı ' üa 

Budapeşte 6 - (Havas ajansının ğı matuf bir hareket tevlit etmeğe kal rit bir sağ cenah teşekkülü olan «Milli Asayiş \'e inzibatı temin etmek iç:'1 takıı an !a rdan biri de İngil.z matl ttı· 
lttuhabirinden:) kışmışlardır. birlik n liderleri ile sıkı münasebatta en sıkı tedbirler alınmıştır. dır. İngiliz matbuatı, Btıylik I- ıst 

Resmen teyit edilmernekle beraber Bu teşekküller Nasyonal - Sosyaliz- bulunduktarım ihsas etmektedirler. Bir in rilak Medı::; in in mukarreratını. dağ: an 
Macaristanda Başvekil Daranyi'nin me meyyal müfrit sağ cenaha mensup· Budapezte (; (A.A.) _ Bir kaç 1 Bükreş. 6 (A.A.) - Miih :ınma~ dolu dağı uya, kendi tesli.?atına b

1

ir kaı ıı· ı.k 
şiddetli müdahalesi sayesinde pek va- durlar. gündenberi siyasi ınahfellerde dolaşan bir tren boşaltılırken Fantonelc istas· .saymaktadır. Bu munasebet.e Ta) r.11s 
hirh t' 1 b'l k 1 · A Macar polı's mu"du"ru" Ferenczy'ııı'n b · 1 b · · A 1 '-'Onunda meımi dolu bir sandık infilfı.k 1 gazetesi, İngiliz Hariciye Naz:rının bu 
b,''' ne ıce er vere ı ece o an sıyası azı şayıa ar, azı sıyası grup arın J 

k etmiştir. Dört asker ölmü<: ve i kı asker hafta içinde tahdidi teslıhat müzake· ır arışıklığın önü alınmış olduğu istifası, Almanyanın Macaristandaki müfrit icraat hazırladıkların ı bildir- :r 

ı de yaralanmışır. reterinin tekrar başlaması ümidın ı lZ· •'rtıdi anlaşılmaktadır. sefiri Von Maçkensen 'in azİmeti ile mekte idi. yi malumat alan mahfeller har etmesini, sulhtan uzaklaşıcı bazı 
h Nasyonal - Sosyalist olan ccOklu ayni zamana tesadüf ettiğinden bu ha- bu şayiaların aslı ve esası olmadığını, Fransa, üç/er para hareketlere bir mukabele olmak it iba· 
lçıı 11e <<Oraklı haçıı grupları ve <cTu- dise bir çok kilükali mucip olmustur. devlet idaresinin kuvvetli ellerde bu- A d k rile, bunda, teselli \'erici bir mahıyet 
rı nlaşmasına sa ı U ıı ve <<Moveıı isimlerindeki Rasist Siyasi mahafil, bu iki şahsiyetin lunduğunu ve hükumetin muhtemel bulmaktadır ki buna, hayalin tan kew 
:: ekkülleri ecnebi bir memleketin ma- Morove ismindeki Rasist teşekkülü- herhangi bir tahrikatı ba uracak kadar (Baş tw'afı l inci sayfada) disi demek muvafık olur. Bir diğer 
1 :Yardımı ile hükumeti ellerine alm a- nün reisieri Marton ve Meeser ve müf- kuvvetli olduğunu bildirmektedirler. sebepleri izah etmıştir. Liberal İngiliz gazetesi ise, İtalyamn, 

l ekilifi Harbiye Kanunu 
· Projesini~ esasları 

\Jrnumi ve hususi seferberlik zamanlarında herkes 
bedeni ve mali varlığını memleketin müdafaası için 

ortaya koymağa mecbur olacak. 

.~\nkara (Hususi) - Yeni hazırlan· 
tn.attta olan tekfılifi harbiye projesı çok 
tcı.üh ın esaslan ihth·a etmektedir. 

Bu proje, umumi veya kısmi sefer • 
tı:lıtt esnasında ordunun muhtaç ol -

Ugu mal ve hizmetlerin millet efra · 
Uulct:ın tedarlkini istihdaf etmekledir 

tedavi etmek eskiden ahlaki bir mec· 
buriyet iken bugün bu husus ta kanu· 
na ithal edilmiş, ve müeyyidelendiril
miştir. 

Sınai müesseselerin tekilif 
meCburiyeti 

Seferberlıkte sınai müesseselere de 
Vatandatm mecburiyeti harp teklifi konabilecek, faka~ mem -

T . !eket enldüstrlsinın, mutazarrır olma· 
t e ~alıfı harbiye, Türk topraklannm .ması için bu konacak teltil lif, kayıt ve ' 
ı.B.tna:nı vey bır kısmı üzerınde başlı- sartlara bağlı bulunacaktır Ezcümle 
.,;ac..ı '1 hakkı d ı· V k'll H ·• · tind ~ 11 a cra e ı erı eye - diğer vıa2hyıetlerde komisyon kararilc 
lll en çıkacak bir kararla, herkes bedc. Lş garü1ebneoekken sina i müessese -
d.ati!ya t_n~li varlığını memleketın mü· lerde Milli Müdafaa Vekilinin kararı 
0,_ a.a ı ıçın ortaya koymağa mecbur aranacaktır. 
~c ktır. 
D Mart ayı içinde tekemmül eUirilerek 

{e evlet bazı istisnalada bu hızmet- Başbakanlığa sunulacak olan bu proje, 
Qa~n ve malların kıymetini zamin ola· bu sene kanuniyel kesbedecektır. PJ'oje 
ttı · vatandaşların verdikleri mallara bundan başka istinwal ve istimlfık hak. 
·ıı:k.ı.~~l ellenne bir vesika veriiecek • kında hükümler ihtiva etmektc ve te -
1\~ tnukellef usulü dairesinde ordu · oemmü zamanlarında nerelerden ısti -
a.ıab ~lıne geçen mallarının bedellerini fade edileceği yazılmaktadır. Bu me -

C ıecektu·. yanda motörlü kara nakil vasıtaları da 
ephede yaralanan askerlerı alıp ordu tarafından kullanılabilecektır. 

lle[çikanın 
/Jitaraflığı 

···-----------------

Ingiliz ve Belçikalı siyasi 
liderler toplanıyor 

ltı~'ldra, 6 (A.A.) - İyi haber alan 
lo f~>llere göre, sefir Von Ribbentrop, 

\-a~rno meselesi hakkında Alman ce 

ta ~n B.erlınden E~ene g~tird.ikten son 
to , n.s.ıız ve Belçıkalı sıyası liderler 
'UP. n:.trak Belçıkanın bitaraflık statü 

~( 111 ~elesmi mümk-ünse bir Garp iti
ııe,1 Ç€-rçevesı dahilinde müzakere ede· 

~.f' d:,.. A. .... 
lt ~n mahfeller, Eden ile Von Zeland 

~~ında Londrada veya Brükselde vu
~ u cak bir mülakattan bahsetmek· 

~~pve Kral Leopold'ün bir golf maçı 
~1111 l~ bahanesile ingiltereye gelece· 

•1ave eylen1ektedirler. 

~ahili ticaret 
~tJYası gümrüklerde 
~ Ilagene edi/nıiyecek 
~lıt ra, 6 (Hususi) - Hiç bir ecnebi 
~tı~ına uğramaksızın yalnız Türk li· 
ll ge rı arasında seyrisefer eden mil· 
)'A~ ını.erle nakledılen dahili ticaret eş 

-..:ııtı, .. 
•tıın ı;uınrük ambarlarmdan geçmek 
" e ve kat'i lüzum olmadıkça, muaye 
~t' IJtltneksizin doğrudan dogruya va 
~a.~ır~dan mağazalara nakli hakkında 
tebı,. nan talimatname eümrüklere 

' ., ol uıunuştur. 

M eb 'uslarımtz 
Atalürkün doğduğu 
Evi ziyaret. ettiler 
Atina, 6 (Hususi) - Tetkikat ıçın 

Yunanıstana gelmekte olan bazı Türk 
mebusları Selanikten geçerek Türkiye 
Cumhurreisi Atatürkün doğduğu evi 
ziyaret etmişlerdir. ---------

Dük dö Kent Atinayı 
ziyaret edecek 

Atina, 6 (Husu:.i) -Gazetelerin neş 
rettiği bir habere göre İngiltere Kral!· 
nın küçük kardeşi Dük dö Kent ile ka. 
rısı Düşesin bugün!erde Yunanislam zi 
yaretleri muhtemeldir. 

Musolini 
Trablus Garp 
Seyahatine başlıyor 

Roma (i (A.A.) - Başvekil Mu
solini, 12 martta şarki Libya hududu 
müntehasında kain Dobruk limanında 

vapurdan inerek bir teftiş seyahatine 
başlıyacaktır. 

&şvekil, Mısır hududundan Tu
nus hududuna giden yeni yoldan ge
çecektir. 

Duçe, Mareşal B~lbo tarafından 
kabul edildikten sonra bilhassa Ber· 

ma, Bingazi ve Trablus'u ziyaret ede
t ek ve ağiebiihtimal l»r nutuk aöyliye 
cektir. 

Kudüsteyeni 
Karışıklıklardan 
Korkuluyor 
geceleri sokağa çıkmak 

tekrar yasak edildi 

Kudüs, 6 (A.A.) -Gece saat ı 1 den 
ertesı günü şafağa kadar sokağa çık • 
mak yasak edilmiştir. Askerler kışla • 
larda alakonulmuş ve sokaklarda askeri 
kamyonlar devriye gezmeye başlamış
tır. Yeni karışıklıklar olmasından kor
kuluyor. Bugün bir arab ölmüş ve bir 
arab ile bir yahudi de ağır surette ya· 
ra lan mıştır. 

Bu sene en çok 
Ro1nanuadan • 
Muhacir gelecek 

Blum, hazinenin 40 milyar frank büyük devletlerden hiç biri kadar sul· 
tahmin ettiğı ihtiyaçlarını anlattıkta~ ha mühtaç olmadığını, İtalyanın mu· 
sonra ezcümle demiştir ki: zaffer çıkabileecği bir Avrupa harb:

cBu istikrazın yarısı milli müdafaayt. nin bugün için kabili tasavvur adde • 
tahsis edileceği için buna milli müdafaa dileınıyeceğini kaydederek diyor ki: 
istikrazı adı \·erilmiştir. Bu ıstikraz ga Yalnız bu değil, hiç bir harp tasav· 
rantilidir. Ve hariçte de Fransız İngilız vur edilemez ki İtalya için bundan za 
veya Amerikan parası ile de bu istik- rarsız _çıkmak mümkün olsun. Şu hal
raza kayıt muamelesi yapılacaktır. de: harpten en az bahsetmesi lazımge· 

Hükumet, İngiliz •. Fransız • Arneri len memleket te İtalya olmak icap eder. 
kan üçler para anla~masına sadakatini Halbuki. .. halbuki İtalya, her türlü i h· 
bir kere daha ilan eder. Binaenaleyh timale karşı hazırlık yapıyor. Evvelce, 
hiç bir kontrol veya oebi:r mevzuu ba· hazırlıksız olmanın acısını tadan İn
his olmıyacaktır. Sermayenin tekrar giltere ise, büromalı bir surette silah· 
memlekete giımesi ve sermayenin bari larını arttırıyor. Bunlara makis olarak 
ce kaçmasını terviç etmiş olan bütün her memleket, kendi haline göre nok· 
sebeplerio terkedilmesi iktısadi kalkın sanlarını tamamlamaya ve bir fırtına 
mada bir istikrar vücude getirecek - koptuğu zaman gafil avianmamaya ça· 
tir.» lışıyor. Böyle bir vaziyette, sulh için 

Istikraz geri kaldı çalıştığını söy1iyen İngilterenin id.:li-
Paris G (A.A.) - Maliye nazırı i- alarını kabul etmek ne k:ıdar güçsc, 

le banka dire ktörlerinin toplantısında sulha hizmet ettiğini söyliyen~ere de o 
ortaya çıkan hukuki bir mesele üzeri- derece inanmak mümkün değildir. Bu· 
ne hükumet kambiyo garantisi ile is· gün, dünya \'e bilhassa Avrupa bir d~-

irei fasidenin içine düşmüştür. Kurtu· tikraz akdine mezuniyet veren bir la-
lamıyor. Vaziyetin ifadesi sadece bun4 

yihayı salı günü m eclise tevdi edecek- dan ibarettir. _ Selim Ragıp 
u· tir. Bu şerait altında pazartesi ihracı 

m um müdürlüğü bu sene memleket i- mukarre r istikraz çarşamba yapılabile
Ankara, 6 {Hususi) - lskan 

mize getirilecek m uhacirlerin miktarı· cektir. 
Tunustaki karışıklıklarda 

16 kişi öldü nı ve nerelere iskan edileceklerini ve 
hangi aylarda getirileceklerin i tesbit 
etmektedir. Bu sene muhacirlerin' en 
mühim kısmı Romanyadan gelecektir. 

Buharin ve Rikof komünist 
partisi merkez komitesin

den çı karıldı 
Moskova, 6 (A.A.) - Neşredilen 

bir tebliğde. son günlerde mesaisini bi 
tiren Sovyetler birliği komünist parti
si merkez komitesinin umumi toplan
tısında, yeni kanunu esasiye göre ya· 
pılacak olan seçim dotayısile parti teş· 
kilatı meselesinin tetki~ edildiği ve b u 
harin ile Rikof'un partiden ç ıkarıimas
sına karar verildiği bildirilmektedir. 

Marlen Ditrih Amerika 
tabiyetine geçiyor 

Los Anjelos, 6 (A.A.) - Röyter: Si· 
nema yıldızı Marten Dietrıch Amerika 
tabıiyetine geçmek için mahkemeye mü 
racaat etmiş ve bu hususliı ilk muame
leler yapılmıştır. 

Bir Fransız gazeteci 
ve romancı öldü 

Paris 6 (A.A .) - Fransız roman
cı ve gazetecil,.rinden H enry Faik, ve
fat etmiştir. Müteveffa, m uharrir ve 
bestekarlar cemiyetl reisi idi. 

İtalyada Ihtiyat altın miktarı 
Roma 6 - Büyük Faşist meclisi

nin üçüncü ve sondan bir evvelki iç
timaı. dün akşam Venedik sarayında 
a kcledilmiştir. 

lktısadi ve mali vaziyet hakkında
ki raporlardan anl~ıldığına göre, 20 

tlst;iste iki kaza 
Ve üç yaralı 

Paris G (A.A. ) - T unus kömür 
havzasındaki karışıklıklar neticesinde 
ölenlerin sayısı 1 () ya çıkmıştır. Bu-

(Baş tarafı 1 inri sayfada) gün Parise gelen T unus umumi valisi 
kuşunu çıkarken Beyoğlunda oturan hariciye müsteşarı Vienot iJe görüş· 
İtalyan tebaasından Antuvan'a çarp • tükten sonra beraberce başbakanın nez 
mıştır. Antuvan ağır surette yaralan· dine gitmişlerdir . 
dığından ilk müdavatı .civard~ki ecza· Şilede SUÇ i,Q/enmiyor 
hanede yapıldıktan sonra aynı otomo· v 
bil ile ~ast~.h~.neye. n.akledilirken Al- Hapishaneler boş! 
tıncı Daıre onunde Aık~ci bir kaza ol- (Baş tarafı 1 inci sayfada) 
muştur. Y~ral!.Yı .. hamıl olan otomobil Dün elde ettiğimiz mütemmim ma-
Altı.ncı Daıre onunden geçerken müte· lumata göre, suç mikdarı eskisine ms· 
kabı! ~r~ftan gelen 1830 ~.umaralı o· betle yüzde eliiye düştüğü gibi, bu am 
tomobıl. ıle ~arpışmıştır. Mu~ademe ol da mesela, Şile hapishanesi, bı.r müd· 
dukça şıddelı .. olmuş, otomobıller par - dettenberi bomboştur. Halbuk:, eskı -
çalanmış, şoforler d~. hafif surette ya· den bu hapishanedeki mahpus sayısı, 
ralanmışlardır. B~ _su~den za~en yara- ·otuzdan aşağıya düşmezmiş! 
lı olan AntU\'an ıkıncı defa oıarak tek ............................................................. . 
rar zedelenmiştir. bili ile Beyoğlu Zükıir hastahanesine 

Neticede her üç yaralı imdad otomo kaldırılmışlardır. 

lrfsabahtan Sabah~ 
Bir Örnek 

Dahiliye Vekalefuıin cumhuriyet vatandaşını iki büklüm yük taşı· 
maktan kurtaran emrinı İstanbul belediyesi yerine getirm ek için terli
bat alıyor. 

Şehirde seyrüseferi felce uğraten şeylerin yalnız arka hamalite yükili 
eşek olmadığı malumdur. Bu sü tunda bir kere daha bahsetmiştım sa • 
nırım. Büyük şehirlerde birçok işler gece yapılır. Medeni şehirler cm • 
me basma tulumbaya benzerler. Bir taraftan yer, bir taraftan ltirletir
ler. Şehirlere hergün etraftan bir çok et, sebze, meyva ve saire gelir. 
Geceleri de bunların çerı, çöpü, firesi dışarı çıkar. 

şubat ] !);{7 tar.ihindeki ihtiyat altın 1 
miktarı 4 milyar 21 milyon kıymetin- ı 
dedir. 24 mart 1936 ' da ihtiyat altın 
miktarı 5 milyar 142 milyon kıyme
tinde idi. 

Fakat Paris gibi, Berlin gibı şehirlerde bunların ne geldiğini, ne de git· 
tiğini gören yoktur, bütün bu işler gece olur biter. Dört milyon nüfuslu 
Paris şehrine her gece binlerce kamyon sebze, et, tavuk, bahk, meyva 
taşınır \'e gene binlerce kamyon bu dört milyon nüfusun çerinı çöpünü 
geceden kaldırır. Daha sonra şehrin inşaat işlerinde kullanılan ağır mal· 
zeme de geceden taşınır. Güneş doğdu mu artık (nakliyat ve tanzifat) 
diye bir mesele kalmamıştır. Caddeler, sokaklar halkmdır. Hatta hele· 
diye memuru bile görünmez. Çünkü o vazifesini geceden yapmış, et'. 
scbzcyi, yağı kontrol etmiştir. 

, 

Böyle 1Jır şehir hayatını makinel~ştirmek ıçin para istemez. Sadece. 
b ir karar kfifi! 

Dürhan Cahil 
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ROBERT TAYLOR 
1 R E N aEmJi ve D Ü N N E 

Türkiye Merkez Bankası Avrupa Kağıt paralarımızın yeni harflerle Maliye Vekili Fuat Ağralı dün An-
Filmin kıymetini fnlalaıtıran bu ilı::i büyük artiat, ~~eyircileri bııştan sonuna kadar büyük 

bir alaka ile takip ettirtyor. 
ve Amerika piyasasından altın müba- basılması tekarrür etmiştir. Fakat bu karadan şehrimize gelmiştir. Tedavi i
yaasına devam etmektedir. En son o- iş, evvelce olduğu gibi, Avrupada yap- çın Avrupay~ gidecektir. T U B A N Tiyatros~o~a 9 Mart Sulı 

gunu akşamı 
larak Ingiltereden 2i sandık altın gel- tırılmıyacaktır. Çünkü kağıt parala- Mahkemelerde: 
miştir. Beher sandıkta 50 şer kiloluk rın Avrupada tab'ı için yapılacak mas--

İSTANBUL AVCILAR KURUMU M0SAMERES1 

altın külçesi vardır. Yeni partilerin raf 800 bin lira kadar tahmin olun- Komünistlik suçlulan Ağır cezada Bayan (SA f i Y E K O N S E R i) gelmesi beklenmektedir. maktadır. Halbuki baskı makineleri- Geçenlerde, komUnistJik tahrikatı 
Şehir işleri: nin Istanbul darphanesine getirilmesi- maddesinden yakalanan 13 suçlu hak

Metrfık kuyu ve çukurlar 
doldurulacak 

Bütün yangın yerlerile boş arşalar
daki kuyu ve çukurların kapatılması 
kararlaştırılmıJtır. Her belediye şube
si, kendi mıntakalarında bulunan ar
sa, kuyu ve çukurları tesbit etmeğe 
başlamıştır. 

Tarihi mezarlar muhafaza edilecek 
Mezarlıklar müdürlüğü tarafından 

yapılan tetk:ikler neticesinde tehir i
çinde kalkacak ve muhafaza. edilecek 
mezarlıklar hakkında bir proje hazır· 
lanmıftır. Proje, imar müdürlüğüne 
verilmiştir. Projenin tatbiki için büt
çeye tahsisat ta konmu~tur. Haziran
dan itibaren tatbik olunacaktır. 

Şahıa ve taşları itibarile tarihi ve 
mimari kıymetleri haiz olan mezarlık· 
lar muhafaza edilecek ve kaldırılacak 
mezarlıldardak:iler, kaldı~lmayıp mu~ 

halaza edilecek mezarlık.lara nakledi
lecelı:tir. 

Şehir plAnının iktuadi kısmı 
lstanbulun müstakbel planı için ik

tısadi bakımdan Ticaret Odasından bir 
rapor istenmişti. Ticaret Odası raporu 
tanzim ederek belediyeye göndermi,
tir. Rapor iktısat ve imar müdürlükle-

le bu iş 150 bin liraya hallolunacak- kındaki İstintak tahkikatı bitmiş, dos· 
tır. Satın alınan makineler paraları ya, muhakeme kararile Ağır cezaya ve
bastıktan sonra şirketlere ve bankala· rilmiştir. Duruşma, 17 Martta başlıya
ra ait kıymetli evrakı, hisse senetleri· caktır. 
ni tab'edeceğinden bunlardan alınan Mevkuf olan suçlulardan şair Nazım 

Hikmetle Dr. Hikmet vesaire dün sa· 
ücretle bir kaç seneye kadar makinele- bah ' Ağır ceza kalemine getirilerek, u· 

Şehir Tiyatrosu san'atkllrlnrındun: (Bedia- Şazife • 
Vasfi • Bebzad - Hazım - Avııi - Said - Mahmud) ile 
aan'atk&r (Naşid - Halide birleşi~i) nin iştirakile 
zengin proil'am· Tafsilat el ııanlarındn, yerlerinizi 

şimdiden temin ediniz. 

KOçDk Haberler 
rin amortismanı yapılmış olacaktır. sulen hüviyet tesbiti ve durusma gü· 

Darphane müdüriyeti Avrupada nu··n- tefhimi m l . :ı:. t Beleeliye menı~utara yardım cemf1etl ı Kimsesizler l"urdunda tahkikat 
un uame esı yapıımış ır. toplanbın Belediyenin Kimsesizler Yurdunda vuk11-

bazı fabrikalarla muhabere yapmak- o- b. d d 30 h" d"nl d" ~"' un ır ava a f8 ıt ı en ı Bel dl ,., ~ d haber verUcn bazı yolsuz işler hakkınd~ 
tadır. Antant hasıl olur olmaz derhal Şilede, Uruçoğlu köyü yakimnde öl- Şehir eMe~cl·elslmesaımuonrlanunda;yatordıpmlaneme:..,tıre..... Un ihbarlar üzertne başlayan tahkikat dev-
makineler aipari' edilecektir. Bu maki- du- ı-ı ., etmektedir. Tahkikat henüz müsbet bir ,r 

rülen köy u erden Şevki oğlu Alinin Yeni İdare Hey'etıne: Belediye muavini tlce vemıemiştır. --
neler Taydüs makinelerdir. -ı·· ·· d ~ Alh d d"" =--~ o umu uruy ... ası, 6'r ceza a un s~· Nuri, tıznlıklara ıktısilt müdür mua'finl Ha- sebe ktıtlpİerlii"d~HaJİl ve mÜrakıpıı~e dt 

Polisle : bab yapıldı. Eyüp oğlu Ali, Adem oğ- lid, lktısat mümey1zlerinden Hikmet. muha- levıwın müdürü Emin Zeki seçil~erdlr· 

Bir eroin kaçakçw yakalandı 
Galatada Mandıra sokağında 33 nu

maralı evde oturan Yani kızı Sigosto· 
nun evinde eroin kaçakçılığı yaptığı ka 
çakçılık bürosu memurları tarafından 
haber alınmış ve dün akşam birdenbi· 
re yapılan aramada evde 6 paket eroin 
bulunmuştur. Sigostonun eroinı nere· 
den tedarik ettiği tahkikat neticesin _ 
de .anlaşılmış ve oranın da meydana çı 
karılması için tertibat alı~tır. 

Bir sarhoş denize d~tü 
Kadıköyünde arahacılık eden Hüse 

yin sarhoşluk tesirilc dün akşam Ka· 
dıköy iskelesinden denize düşmüş ve 
etraftan yetişilerek kurtarılmıştır. 

Kumarbaztarla mücadele 

lu Hasan, Süleyman oğlu molla İbra
him, Niyazi oğlu Davut, Rifat oğlu Ne 
cati, mevkuf olarak suçlu ye:-inde bu 
lunuyorlardı. . 

Cinayet sebebi, Şevki oğlu Alinin ev 
velce Molla İbrahimin kızını kaçırma
sı ımşi. Gerçi, kız ailesine tekrar tes· 
lim edilmiş, kaçıran delikanlı, bu yüz
den ceza yemiş; fakat, ailesi mensup 
ları, hadiseyi bir tiirlü unutamamışlar 
ve yukanda adları yazılı beş kişi, de 
likaniının peşini kollamışlar, çalılar 
arasında pusuya düşürüp kurşunla vur 
muşlardır. 

Suçlular, cbiz öldürrnedib dıyorlar. 
Hakyeri, dün sabah otuz şahti dinle· 
di ve duruşma üç şahidin daha dinlenil 
mesine kaldı. 

Müleferrlk : 
Çanakkale gecesi 

Çanakkale deniz muharebesinin 
Türk zaferile neticelendiii tarih olan 
18 mart günü için Eminönü Halkevi 
bir <(Çanakkale eecesin tertip etmi~
tir. 

18 mart günü ve gecesi Eminönü 
Halkevinde evin üyeleri tarafından nu 
tuklar söylenecek, ve 18 mart zaferi· 
nin ehemmiyeti hakkında bir konfe
rans verilecektir. Konferanstan aonra 
konservatuvar aan·atkarlarından bir 
grup bir konser verecektir. 

Yeni ufakhklano basdmasına 

Deniz işleri : 
Kuru çeşmede yapılacak tesisat 

rince tetkik edilmektedir. Zabıta kumarbanelere karşı sıkı tcd Bir 1igara kAğı:!ı davası 
Sigara kağıdı yapılan kopye kağıdı 

kaçakçılığından suçlu Kcmai Dokuzun· 
cu ihtisas mahkemesinde yapılan du
ruşmasında beract etmişti. Fakat inhi
sar idaresinin ternyizi üzerine mahke· 
mei temyizce hakkı şahsi noktasından 
bu karar nakzedilmiş ve tekrar yapı
lan duruşmada Kemal 1170 lira 7; 1 ku 
ruş para cezasına çarpı1mış1ır. 

Dün Liman Idaresinde Ingilteri 
Gip tirketi mümessili Simolk·un it~ 
rakile bir toplantı yapılmı~. bu firrtl~ 
nın mühendisleri tarafından Kuruçtf 
mede yapılmakta olan aondaj ameHY.d' 
ai etrafında görüşülmüştür. MUheJl' 
disler hazırlamış oldukları projeyi ~ 
gün sonra Limana vereceklerdir. Sf4 
molk dün akşam memleketine dô

114 

müştür. Hazırladıklarını bir kere d4 
fabrikasına gösterecektir. Bundan 114 
ay sonra da Liman Umum Müdürlil; 
ğü hazırlayacağı projesini mühendisi~ 
re gösterecektir. başlanıyor 

Yeni paralarımızın darbına devam 0 Yeni yolcu salonu Rapor, bundan sonra ,ehircilik mü birler almaktadır. Dün de kumar oy-
tehasınaı Prust•a verilecektir. natıldığı sabit olan üç kahve kapalıl-

Gazi köprüsQ in§aatı rnış, kumarbazlar Adliyeye verilmiştir. 

Gazi köprüsünün Unkapanı cihe- Iki ekmekçi arasında 
tindeki kazık kalı::ılma tecrübelerine de Galatada ekmekçilik yapan Mehmet 
vam edilmektedir. Tecrübder on beş civar bir fınnda çalışan Mustafa ile 

kavgaya tutuşmuş, Mustafa, Mehmedi 
metre derinliğe göre yapılıyordu. 

Bu kısım bataklık olduğundan on• 
bıçakla kulağından ve yüzünden ağır 
surette yaralıyarak kaçmıştır. Yaralı 

be~ metre derinlik kafi gelmemiştir. hastahaneye kaldırılmıştır. Suçlu aran 
T ~crübeler on aekiz metre derinliğe maktadır. 
çıkarılmıştır. Bu derinlikte betonun tu 
taeağı anla~ılmaktadır. Azapkapı cihe
ti pek bataklık olmadığından bu kı
sımda on be~ metre derinlik kafi ge
lec~tir. 

Kültür işleri: 
Efganistan muallim iatiyor 

Davetler: 
Galatas~rayhlar Cemiyeti 

kongresi 
Galatasaraylılar cemiyeti beyetı umu 

miye içtimaı dün Saray sineması üze
rindeki lokallerinde yapılmış, raporlar 
okunmuş ve idare heyeti aynen ipka e· 
dilerek istifa etmiş olan ikmci reıs Se· 
lim Rag1bın yerine Galatasaray klübü 
ikinci risi Saim Pamir seçilmiştir. 

lki eroin kaçakçısı mahkum oldu 
Müteaddit defalar eroin kaçakçılığın 

dan suçlu sabıkalılardan Eftal ve arka 
daşı Süzanın Dokuzuncu ihtisas mahkc 
mesinde yapılmakta olan duruşmaları 
bitm~tir. Duruşma sonunda Eftal bir 
sene dokuz ay, Süzan on bir ay üç gün 
hapse mahkum olmuştur. 

,~ ________ -__., 
Ankara • Bükret 

Arkadaşımız Sadrl Ert-Cm Romanyada ge
çen yaz yaptı~ı bir scyahntın lntıbalarını 
gazete sütunlarmda tcfr1ka ettikten sonra 
zarif ve güzel bir kltap hallnde de topladı 

lunmaktadır. Calatada yeniden inşa edilece~ 
100 kurutluk, 50 vo 25 kuruşluk yolcu salonunda Liman İdaresine 0~ 

gümüş paralarımızın darbı bitmek ü- duğu gibi, gümrüklere ve emniyet ~ 
zeredir. Darbedilecek olan gümü' pa- rektörlüğü amirlerine de daireler taJil 
raların yekunu 16 milyon liradır. 100 sis edilecektir. Maketler üzerinde tef4 
kuruşluklar 8 milyon liralık olacaktır. kikat yapılırken bu noktalar da eh~rtl; 
50 ve 25 kuruşluklar da dörder milyon mitetle gözden geçirilmiştir. Emnı.fe0 liralık olacaktır. direktörlüğü bu binada kendilerine 4 

7 milyon liralık nikel ufak paranın oda tahsisini istemektedir. Bu isteie 
darbına devam edilmektedir. Bunlar ne fekilde cevap verileceği salı günklt 
1 kuru~luk, 10 ve 5 kuru~luklardır. toplantıda belli olacaktır. 

1 O paralıklar bronz olarak basıla- MavnaJar havuzlar idaresinde 
caktır. Kalıpalrı ikmal olunmu,tur. yaptınlacak 
Darp ameliyatına ba,lanmak üzere- Limanda kullanılacak kırk maV11' 
dir. nın burada ipıali için bir münakasa et 

Nileel paraların taklidi yapılmamı~ çılmış, fakat tüccarlar aralarında birlt' 
tır. Gümüş paraların taklidi yapılmı~- ~ip yük!!ek fiat istediklerinden bu J1lii' 
sa da kalpazanlar bu paraların kena· nakasa bozulmuştu. Meseleyi tetkik t' 
rındaki tırtilları ve T. C. harflerini den lktısat Vekaleti bu mavnalarıtl 
taklide muvaffak olamadıklanndan havuzlar idaresine ısmarlanmasını ı11ıl' 

sahteleri hakikilerinden kolayca tefrik ~-,!~~~~!~ .. -- ·---- _.; 

Efgan maarif nezaretinden Türki
ye Kültür Bakanlığına müracaat edi
lerek memleketimizden 50 Ingiliz li
rası maaşla bir kültür müşaviri, 40 li· 
ra maaşlı bir muallim mektebi müdü
rü ve 35 lira rnaaşlı bir usulü tedris mu
allimi istenilmişti. 

Bir yolcunun alelade seyahat notlarından 
Ermeni ruhani meclisinin lsrr.et çok daha dertn ve ıuymeı.ıı olan bu yazılar 

1 
bu suretle, gazetenın giınlük hayatlle bera- münderecatla çıkarılmıştır. 

edilmektedir. -·--- _.-
h~tuı llflrdılfnt Şehır ı'ıyatrosıJ 

~ h· 1i" Tepebaşı .,r ır ryıltrosu dram kısmın.!' 
Kültür Bakanlığı keyfiyeti aHika

dariara tamim etmiş, aradan bir ay 
geçtiği halde lise muallimleri arasın· 
dan h"enüz bir kişi Efganistana gitmek 
için müracaat etmiştir. Bazı gazetele
rin yazdığı gibi bir çok muallimlerin 
talip olduğu asılsızdır. Talibin az ol
masına sebep verilen ücretin az olu
'udur. Biraz kademi olan lise öğret· 
menleri burada esasen Efgnnistanın 
verdiği paraya yakın ücret alınaktadır
lar Üniversite doçentlerinden bazıları 
daha yüksek bir ücret verildiği t<tk· 
dirde gideceklerini bildirmişlerdır. Hun 

ların adedi de mahduttur. 
Liseterin 12seneye çıkaı ılınası işi 

Kültür Bakanlığı liselerin 12 sene
ye çıkarılması için tetkikat ynpmakta
dır. Bakanlık bu işıçin bazı öğretmen
Ierin fikirlerini istemiş, bu me) ~nda 
liselerin son sınıflarının edebiyat ve 
fen şubesı diye ikiye ayrılmasının mü
nasip olup olmadığını da ~ormuştur. 

Alınacak cevapbr bir komisyonca 
incelendikten sonra bu husuBda Ba
kanlıkça bir karar verilecektir. 

nönUne febrik teJgraf1 bcr ölmekten kurtuıarnk seyıı.hat edebiyatı- Türk Hukukunda Devlet Fikri - Temylz 
nın güzel bir nümunesi şeklinde knlmışlar- mahkemesi c. B müddeiumumt muavlnlerin-

Başvekil İsmet İnönüne biikurnet re~s 
liğine geçtiğinin 12 nci yıldönümü mü 
nasebetile, Ermeni patriği Mesrob Na
royanın :rti.yaset ettiği ruhani meclis, 
hararetli bir tebrık telgrnfı çekmiş ve 
temennilerde bulunmuştur. 

TA"\VIFt1 

MART 

dır. den Dr. Orhan Münlr Babao~lu tarafından 
Sadri Ertem, İstanbuldan hareket etttk-ı yazılan bu eser kitap hallnde çıkanlmıştır. 

Wn sonra Transllvanynnın merkezi olan Bro- De{;crll bir eserdir. 
şova •ya kadar gidiyor, yolda petrol ku~'Ula- Türk Tıb Tarihi Arki vf - Dr. A. Süheyl 
rının arasında dolaşıyor. ltibar muhltin yaz. 

1 
"Ünver, Dr. Feridun Naflz tarafından çıkarı

lannı geçirdl~l sınayayı anlatıyor. Bükreşln, lan bu de~erll mecmuanın 2 Inci yıl ı 1ncl 
sosyal hayatını tetklk ediyor ve Romanyada sayısı çıkmıştır. 
görülecek ne varsa hepsini gördükten sonra 1 Altan - Elazlz Halkevi tarafından çıkan
kendisine mahsus üsliıbUe bunları nakledl- lan bu mecmuanın 23 üncü sayısı çıkmı~tır. 
yor. Mütteflklmlz Romanyayı bu eser ka- Yücel - 25 inel sayısı lle üçüncü yılına ba
dar Iyi anlatan b:ışka bir ltıtap henüz çık- san Yücel mecmuasının mart nüshası çık
mamıştır. mıştır. İçinde Prof. Kessler'ln, Natl Atuf 

1\umr seııa 
l:.Oöli 7 1 

' Ülkü - Halkevleri nıerkezl tarafından Kansu'nun, Papinl'nln, Rlrstal'in yazılarlle 
Arabt seııe her avın birinde çıkarılan bu ülkü, san'at ,.e FollıJor'a, edebiynt tarthlne atı mühlm yazı-

ŞUHAT 

u 
Resını seno 

l~J7 

1a.l.> fikir mecmuasının 4!1 unl.'u sayısı gene M. lar vardır. 
ı ~at Koprüliinün tonrestnde zengin bir 1 Maksim Oorlti'nin uzun bir hikftyes1 de -Kusı.ıı 
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7- 3- 937 
gOndOz saat 16.30 d:~ 
akşam saat 20.30 

0 M iT 
Fransı ;t'iyat ro :ıd 
Operet kısmırıd11 

gUntlnz saat 16.3=' 01 

saat 20.30 da 

DELi DOLU/ ...................................................... 
ayrı bir IU\ve olarak verilmektedir. ~ 

Endüstri - Memleket endüstrlyeUerl· üitJ 
ve teknisyenler Için İzmirde çıkan bu g lt' 
derginin 6 ınr.ı sayısı prntık yazılarlll çı 
mıştır. ~ 

PAZAR 

ıd 
-ı Aşk - Heyecan - Iki cüşman arasında kalan bir milletin 

istiklali mücadelesi. Muvaffak olmak, yahut ölmek emrini 
al.ın casuslar - Nefis ve zengin sahneler, Rus baletleri • 

Rus m1.L!ikisi • Muhteşem ve mu:l7::<'m mızansen .• 

Türk siTtema aleminde 
en çok alkışlan,m TO ıK iN KILABINDA TERAKKi HAMLELERi Türkçe sözlü büyük 

Milli filmini TOrk 
. d .. .. .. c: aat 
sınemasın a gorunuz. ... 

11 de tenzılatlı matine 



ME HA 
K nya ovası susuz k 

e inden kurtuluyor 

• 
ERLER/ 

'"'\ 
Haklı bir şikayet 
Bir tek koyunun cezas1 J 25 
koca surunun cezasi gene öyle 
. Slmavda oturan bir okuyucumuz: 

- Toprak kılnunundan biraz da ben 
bahsedece~lm, diyor. 

- Fakat do~dan doı;ruyıı toprak 
-kanunun.dan d~, toprak ktı.nununda 

yer bulması 1cab eden blr meseleden 
bahsede~im. 

Şlkflyetım koyunculardandır. 
Biz civardn ba~. bahçe, çift çubuk sa

h1blylz. Bin emekle tJ.rl::>mızı ekerlz, 
mahsulümuzu yetıştlrirlz, !akat blr gece 
'b1r koyun sürüsil tnrlnnm lçlne saldırır, 
ne emek kalır, ne de ınahsul .. 

m x ı 
' Sayfa 1 

1 Kırklarelindeki Hızırbey 
camii tamir ediliyor 

• 

Vnkıfl korucularmuz vardır, arnsıra Jbzırbcy cıuııü ve vakıfları Arasta Ue hamam 
tarlayn giren sürülerı tuttukları da o -
lur. Sürüyü sahlbile, kôpe~De birlikte Kırklareli (Hususi) - Trakya u- nin yıkılan minaresinin yeniden yap-
beledlyeye götürürler. Yalnız belediyenin mumi müfettişi general Kazım Diriğin tırılmasına karar vermiştir. 
nld$ ceza 125 knruştur. Ve garlb blr vakıflar umum müdürlüğü nezdinde- Münakasası İstanbul vakıflar direk-
nokta: Bu ceza tarlaya giren tek koyun 
için de 125 kur~ olarak alınır, bütün b!r ki te; ebbüsü üzerine Kırklareli fatihi törlüğünce yapılan ve bir müteahhide 

1 sürü ıçın de .. Blnaenaieyh sürü snhlblnl Gazi Mihal oğuTiarından Hızır beyin ihale edilen minarenin eski orijinal 
korkutmıu:.. iS.) de Kukiarelinde yaptırdığı camii- şekli muhafaza edilmek üzere inşaatı· 
zararlar karşısmda lkızdıkça ıozmışb. -,.:..:_:_ ·- ... ~~- na bugünlerde başlanacaktır. 

ı 
Geçen sene bir tarla sahibi mütemadl 

Karamanda ilk açılan nrteziy en kuyusundan çıkanlan su Bir gece nöbet beklemiş, tarlasına giren Küçük memleket haberleri 1 Kırklarelinde park yanındaki büyük 
Konya (Hususi)- Konya ovasını gün 320 ton su elde edilmektedir. Ba· koyunlardan 22 sini tutup kes~. ertesi - arsa üzerine yeni bir Halk partisi bi· 

8 1 k ı tl .. .. h 1 fı d k'k gün de bir arabaya doldurarak Hü1di - l'o~atlıların bir temennlsl . . . A • 

U ama için yapı an gayre er gun geç.- zı muta assıs ar tara n an tet ı e • mete getirmtştı. Yozgnt (Hnsusi> -.Her gun posta akşam nası ınşası ıçın lazımgelen proje tan • 
tikc;e artmaktadır. Vilayet sınırı da • dilmektedir. Bu yıl korucu teşkllfı.tı nrtınldı. Amma gelir, açılır ve tevzlat yapılırdı:Blr haftn - zim ve ikmal edilmiştir. 
hilinde- muhtelıf yerlerde yapılan son- Suyun tahtelarz seyri de tesbit edi-ı tek koyundan dn 125, büttn stırüden de 1 danberi po tane gece tevzlatını yapmamak- En son modern mimari bir şekilde 
d ·ı K d 1 k · K d ki b d 125 kuruş ceza almak u.:,ulti aynen bıra- tn.dır 

al cırdan en .iyi netice araman n a- ece tır. araman a u su arnarı ı kıldı Bentın 1sted Ilim bu usulun d IT _ Y'o~o.t halkı post:ı.Iarm esk1s1 gibi gelir yapılacak olan bu bina Vilayet Halk 
lınrnı. tır. Karamanda 268 inci metre- üzerinde on kuyu yapılacak, bu suret· j tlrUmes1dlr. Ko11 "1 başına hiç de·11~ 20. gclınez tcvzllnl temennl etmektedir. Partisi t~kilatı için lazım gelen bütün 
den su fışkırtıhnakta ve bu suretle her le günlük su istihsali çoğaltıl caktır. 30 kumş c a alın k urul nfn konı' - Paluna domuz mucadeJesi tt>rtıbat ve tesisatı haiz olduğu gibi 

• . . . Bu mikdar ınıntakanın topraklarını su- ma ıdır. Ba~ bahçe, çltt çubuk ancak haPalu (Hustu.;l) - Devıım eden kar, dinmiş bin kiı::iyi alabil _cek bir mü samere ve 

L ı bu takd rdP. kurt lacaktlr. va cmı ır. • ü eburgazda ir arnağa tamamen kifayet edecektir. K a d ktorluğu 1kl aydanberl mfinhaldlr. sinema salonunu da ihtiva etmekte • 
Konya belediyesinin yaptığı sondaj Dursunbeyde hrom Bu yuzden hastaları. tedavi edecek doktor dir. Bir 'kısım taf, kum ve kireç gibi 

kum ocag"' ı çöktü arneliyesi de muvaffakiyetli netice ver- Madeni bulundu ~~ıyacı kar:;:!~ı;ıtadı~at memuru d:ı ~alzemesi hazırlanmış olan binanın 
miştir. Bu itibarla Konya topraklarının Domuzlarlıı mücadele devnm etmektedir. ınşaatma bu yaz başlanacaktır. 

L" burgnz, (Hususi) -Lüleburgaz kuraklıktan kurtarılması temin edil • Dursunbeyden yazılıyor : Kazamıza mr ıu~u domuz öldürülmüştür. Trakya l:mumi Müfettişliği tara .. 
da lmekt.e olan kum ocaklarından miş bulunuyor. dört saat mesafede Akçealan mevkiin- Dursunbey fidanlıfı fından Trakya köylerinde halk ıçın 
bir "k .. 1 ı alt nd kalmı" D d b h . Dur unbeycJen ynzılıyor: Bir sene CVV('l te- . . 
tır tv muş, .. me e er ı a .,. e e a çesınde ve Altınovada y.a- de yeni bir krum madeni bulunmuştur. sı ne basLlnnı:ı.ş olan fid:ı.nlık bitmek üze - hazırlanan seyyar sınema Kırklarelı .. 

B .ka oca'i< arda çalışanlar kaza - 1 d · ı· · h .. 1 Ik pı an son aJ ame ıyesı enuz netıce M d ak d 1 ~ b l l redlr. Ziraat memuru Ziya Kft.mll çok büyük ne ge erek ortamektebde ha ·a gös -
~·a u ayanl rın imdadma koşmuşlar- vermemiı::tir. Bu hal mütehassısları ü- a en Y ın a ça ışmaga aş ayac <- gayretle çalışmaktadır. t .1 . . y . k' 1 .. b ğ 
dı · 4 hn1et V"' I'drıs· adındakı ı'kı' kı'c:'ı ' l\" f · 'ba ·ı k k F d llı~'~- i ı ~ ı bl bl d ıl en mıştır. enı ve es ı arıcı ıga, a • ıo: -ı mitsizlendirmiş deg· ildir. Zira bu top- tır. 'ıesa e ıtı rı e azamıza pe. y • • aı ~:!>ın ç ne guze r na a yap - 1 V • 'd fT 1 1 1 . 
~ar:ıJ4 b;r vnz ~ ette çıkarılmıştır. B un- V • • mnktadır. Bu bahçe kasahaya daha buyük cı ıga ve zıraate aı ı ım er e zmır 
1 raktasuyun 30-- 40- metre aşağıda bu- kın oldugundan çok ıstıfade olunacak- btr ü elllk vercdktlr. sergisine ve Trakya manzaraianna aid 
ard n :\'Ic>hmct bir müddet sonra has- l 1 k d n: d n hh t - d ~ 

tah n dC' ölmü ttir. Dığer arneleler sa- unacağı umu ma ta ır. tır. araman a esn:e;i~:l sı a cuz :ı:. ı gösterilen filimler halk üzerinde bü -

liın ·n urtarılmı lardır. Be:ecliye ocak M h h k k f Karaman fHususJ) - Esnnta be$ seneilk yük bir alaka uyandırmıştır. 
lan tmıştır. • anisa apis anesi e i JneV U ar sıhh:ı.t karneleri vernm~ ve her biri sıkı btr Umum Müfettişliğin kamyonile 

muayeneden geç1rllmiştlr. Esnnf her altı ny- getirilen ve mütehassıs Vehbi tarafın-

Sakaryada bir 
Kö11lü boğuldu 

'"'~öğüt, (Hususi) -Sakarya nehri kar 
40.4ın erimesi yüzünden yedi, sekiz met 
l'e kadar yükselmiştir. 

Bahçe, tarla, su dolaplan harap ol 
rnuştur. Bu meyanda Sakarya kenarm 
~ bulunan Koyunlu köylülerınden on 
eş !kadan k~';k!a karŞldan karşıya 

ReQerlerken kayığın devrilnıes~ ile su 
~a dokülmüşlerdir. Bunlardan on dör
dü yüzerek kendilerini güç bela kar:ı ta almışlardır. İçlerinden Mustafa oğ 
U Ahmet sular arasında kaybolmuş, 

erte , günü cesedi bulunmuştur. 

Bir kadın kardeşi tarafından 
yaralandi 

l\:raman, (Husuc;i) - Sekizçeşme 
tnah.1l esinde oturan Kadir Çavuşun 
karısı Fatmanın'" uygunsuz hareketleri 
~ı haber alan kardeşı Ahmet Nuri dün 
2 deKadir Çavuşunevine giderek Fat 

t
tna)! bıçnkla 6 yerinden yaralamış -
ır. 

t lVrüdde'umumi muavini Fevzi Balkır 
dilhk kata başlamıştır. Yaralı hükumet 
h oktoru Selim Atayın raporile Konya 
d astahanesine sevkedilmiştir. Suçlu 
erhaı yakalanmıştır. 

Bir ayya~ - Emlak kanununa gö-
re ... 

• tt d ı t 1 I da blr muayeneye tabi olacaktır. Bu guzel . . . r ı nşaa a a ça ış ırı 1 yor ar tcşebbüs köY esnafının da memnunlyetint dan ıdare edılen seyyar sınema ( ne • 
celbctmlş çehlr hudutları haricinde oldukları ce) ve (Pınarhisarda} da köy1ülere ve 
halde k:ndlllklerlnden gelip muayene olma- halka gösterilmiştir. 
ğn ve cuzdan alma~a b:ışlıı.mışlardır. 

Antep Ç. E. K . kongres'i 
Çocuk Eslrgcme Kurumu yıllık kongresı 

toplandı. Kongre başknnJ.ı..,~a vaU All Rıza 
Çevik ve sekreterliğe de Vedat Ürtl seçlldl 
Kurumun bir yıllık faaliyeti takdirle kıırşı

lnndı. Eski idare heyeti yeniden seçlldl. Dok
tor Sa.ip Özer tekrar kurum ba~kanlı~na tn
tlhnp <llundu. 

Antep Kızılay kongresi 

Gönende Arap hallerile ders 
ckutan bir kadın yakalandi 
Gönen, (Hususi) - Malkoç mahal• 

lesinden Dilsizlerin Fatma molla adın 
da elli yaşlarında bir kadının gizli giz· 
li Arap harflerile çocuk o'kuttuğu ih· 
bar olunmuştur. Ansızın yapılan araş
tırmada Fatma beş çocuğu okuturken 
cürmü meşhut halinde yakayı ele ver 
miştir. Suçlu kitapları ile birlikrt~ Ad· 
liyeye teslim edilmiştir. 

Gaziantep ~ kongrest t.q.>ln.nmış, 
başka~a Nuri Aktan, ııekreterll~e de Zlhnl 
Tu~cu seçllmiştlr. Kuı;um başkanı doktor 
Nafiz Geçer bir yıllık pl~nçoyu okwnuş ve 
son yıliçinde kurumun tşlerlnln cldden mü
kemmel gitmesi huırusunda biiyük yardımlan 
dokunan Merkez memuru Zlhnt Tu!cuya Gönende beş esrarkeş yakalandi 
kongre önünde alenen teşekkür etmlşt1r. 
Muhtelif Işler nzerlnde konuşulduktan .son- Gönen, (Husust) -Cumhuriyet cad 
ra eski tdare heyeti yeniden seçfim\ş, devam desinde bir kahvede dört beş kafadar 
ademiyen b!.r liye yerine de mem~ket h:ı.s - sardıklan esrarlı sigarayı elden ele do 

Mnnisa hapishanesindeki mahkU rnlann miiştcrck pişi.rdilderi tanesi ba§heklmi Dr. Nurt üye 11ltihap olun- laştırarak içerken jandarmaLar tarafın 
yemek tcvzi edilirken muştur. Ilakarlde konleran.sıar dan yakalanmışlardır. Esrar'keşler Ad 

Manisa 4 (Husus1) -Manisa hapis· Manisa müddeiumumiliğiniıı müsaade Halkın kültürel ve sosyal kalkmmalarıruı ::Iı:;t:;e.;;):_::e:=--=~~=~=!~;:· =e::.::·d=ilm::;::.~;;:-·:.;t~:.;r.=====::= 
hanesindeki mahkfunların muhtelif iş- sile ceza evinde, Manisalı bir tüccar hizmet etmiş olmnk Için vllayetçe her hnftn 
leı·de çalıştırılarak hayat1annı kazan • hesabına pamuk kozalarını işlemekte- cumarte günlerı öğleden sonra birer kon-

. terans ve ... ,':nesl uygun görlilmüş ve konfe-
maları ternın €(~ilmiştir. Hapishanede- diı1er. Ayrıca hapıshanede dört kun - rnnsçılar da seçUmlştlr. 
ki 400 küsur mahkfun ve mevkuftan dura, 2 marangoz, 6 çorap, üç fanila ve l\Uhalı~çak kaymakamı 
yüz mahkum, belediye inşaatında ça- bir terzi atelyesi faaliyete geçmiştir. Uzunköprü <Hususi) - Kaymaknm N:ı.ml 
lıştınlmaktadır. Manisa 'belediye reisi Mah'h-fun ve mevkuflar bu suretle Ünal Mibalıççık kaymakamlığına tayin e -
Avni, digv er işçilere tercihan mahkum- hem kendi maişetlerini, hem de aile- dDmlştir. Licede spor kulübü 
ları inşaat ve yol işlerinde çanştırmak- lerinin geçimini temin imkanım bul - Llce {Hususi) _ Şehrlmlzde bir sp0, ku-
tadır. Diğer mahkfun ve me.vkufar d:ı muşlardır. Iübü ~çılmıştır. 

PAZAROLA HASAN BEY 
DiYOR Ki· 

... Binaları sahipleri istedikleri 
renklere boyayacaklarm~ .•• 

... Acaba bizim evi hanı::ı rengc 
boyasam t 

Hasan Bey - Fosforlu boya1ar 
~ardıt. Bulabilir.sen ıı:urtlak:a onlar -
dan almalısın! 

Gazeteleri~ 
Okurken 

AKŞAM - Pahalı kitab. 
- Ucuzuna müşteri çıkıyor mu 

da pahalısına çıkacak. 
HABER - Türkçeyi beğenmi -

yen ler .. 
- Türkiyede yaşamağa haklar• 

olmıyanlardır. 
HABER - Bize sorunuz, size ce

vab verelim. 
- Esrarlı yangın hadiscsınden ne 

haber? 
SON TELGRAF - Diş macunları 

ve açıkgözler. 
- Yanlışlık olacak, diş macunu 

göze sürülmez. 
KURUN- Tat.ı yemek acı söz. 
- Acı yemek tatlı sözü ona ter 

cıh clme1 gerektir. 
CUMHURİYET - Üç Erzurum. 
-Haritada bir tane amma belkl 

hariıa yanlıştır. 

1 
AÇIK SÖZ -Köpek bı:ll'ğı li • 

manda dişisini arıyormuş. 
- Şuna sadık koca nümunesi di

yiversene. 



6 Sayfa SON POSTA Mrat 1 

San,at: Havala anlara ve 
havalara • 

aır. 

Yazan: Osman Cemal Kaygılı 1 

Yanlışları d üzeltilecek 
ta belalar 

Belediye, yanlış tabelalan düzelth· 
recekrniş; belediyeye büyük bir iş çık
tı demektir. 

Aylık ve erek ressam 
yetiştirilebilir mi ? 

-------
Adamın biri: 
- İmam Kasaola imam Küseyin 

Muaviyenin kızlarıdır. 
Demiş. Öteki cevap vermiş: 
- Be adam hangi hatanı tashih ede

yim .. Kasan Küseyin değil, Hasan Hü
seyindir. Kız değil, erkektirler. Muavi
yenin değil, Alinin çocuklarıdır. 

Tabelaların yanlışlarını düzeltecek 
olanlar da hangi yaniışı düzeltecekler. 
Manası anlaşılmaz. Cümle bozuktur, 
kelimeler yerli yerinde kullanılmamı.ş· 
tır. İmla dersen o büsbütün yanlış. 

Düzelticiye tabelfının karşısına ge -
çip: 

- Güdam galatatra Tashih mikü-
nem: 

Be adam hangi hatanı tashih edeyim? 
Dernekten başka ne kalır ki. * Ben şimdiye kadar aylıkla memur 
Bir fıkra daha aklıma geldi: yetiştirilir sanıyordum. MeğHse aylıkla. 
Adamın birinin belinde kocaman bir bir ressam, bir heykeltraş yetiştırrnek 

saidırma bulmuşlar. te kabil imiş ... 
Nihayet işte üçilncü oemre de düş - j zü eşinden ayırsa bile arkasından çar- _Bunu neye taşıyorsun? diye sor • Şüphesiz her meslek, her a;an'at 

tü; şu halde sayılı soğuk olarak önü • çabuk yetişen hıdırellez, ayrılanları ~e- ilerileyebilrnek ıçin az veya çok, mad-
müzde iki meşhur sağuğumuz kaldı: ne bir su başında, yahut çayırda bır- muşla~~zı yanlışlar oluyor onları kazı- di veya manevi teşvika muhtaçtır. He-

Biri, beş altı gün sonra mübarek, Jeş.tirir. le güzel san'atlar, herşeyden zıyade teş 
muşmula yüzünü gösterecek olan Ko· Öküz soğuğunun, en çok sapartası - yo;;:;;iş. Gene sorrnuşlar: vik, tergip ister. 
cakarı ... Biri de kırk gün sonra boy - nı yiyenler, ilkbaharın o altı günlük _ Yanlış kazıman için bu kocaman ' Yalnız güzel san'atlann inkişai ede
nuzlarile bizi yelpazeliyecek olan Ö • çiseli, poyrazlı, hatta bazan yarım su- saidırma kullanılır mı? bilmeleri için mühtaç oldukları bir mü 
.k:üz... lu karlı sağuğunda hiç durmadan yol - _ Öyle yanlışlar oluyor ki bu bile ,him şart daha vardır ki, o da her türlü 

HikAyeyi bilirsiniz tabit: Hani, böy· larda otuz iki dişlerile trampet çalan- az geliyor.. kayıttan azade bulunmalarıdtr. Dün -
le, kocakan soğuğuna bir iki gün kala, lar kimlerdir bili~or musun~z? Bun- va da herşey. az çok nizama, kanuna, 
değneciğini kakarak yoldan geçen bir Jan, sanırım, vaktıle rahmetl: ustarnız ~~!· balta dolaşan tabeHi düzelci- ~atta emre tabi olabilir, fakat bir res-
kocakanya, arkası sıra yürümekte o - Ahmet Rasim şöyle tarif etmişti: sini görüp de: .samın, bir edibin bir heykeltraşın ilha-
lan külhanbeyinin biri taş atmış: cMartm on altısı olur olmaz, oh! Ar- _ Bu baltayla yanlış mı düzeltecek- mı herhangi bir kayda, herhangi bir 

-Yere hatası, suratsız kocakan, ya- tık yaz geldi. Çünkü martın on beşi kış, sin? ,arzuya tabi olamaz. Bu arzu isterse res 
rm öbür gün bizi titretecek! on beşi yazdır! diye sırtlarındaki pal - Diye sorarsak; herhalde 

0 
da şu ceva- sarnın kendi arzusu, isterse başkasının 

Hazır cevap olan kocakarı hemen ge- to1arı ucuz, pahalı bitpazarında oku- bı verecektir:. arzusu olsun. 
rlye dönmüş: tup, onlann paralarile turlanda bir _ Tabelada öyle yaniışiara rastla • İşte güzel san'atların bu azacie serli-

- Arkarndan gelen öküz! demiş, Kahtane alemi yaptıktan conra sittei- yorum ki bu balta bile az geliyor. ğinden dolayıdır ki bugün mesela Garp 
benden daha beterdir sevirde tıpkı zemheri zürefası gibi yol· İMSET san'at aleminin (şedövr) acidedilen yüz 

Bunlann hangisi hangisinden daha larda titreme gerdan bin beş yüze ge- lerce g~.zel san'at eserlerinden hemen 
beterdir? diye bana soracak olursanız zenler!» Osmanigede hepsi herhangi bir kuvvet sahibınin ar 
ben de size belli olmaz derim, bazan Hoş, ben bakıyonım §imdi, değil zusu ile değil, ancak sahibinin sanihast 
kocakarı, öküzden yaman; bazan da ö- sitteisevirde, şubatın yirmisinde bile Karaçay laştı mahsulü olarak vücude gelmiştır. 
küz, kocakarıdan baskın çıkar. İstanbul sokaklannda paltosuz, parde- Cebelülbereket {Hususi) _ Osma- . Şu halde, memlekette şimdiye ~adar 
Kocakarı olsun, öküz olsun, bunlar süsüz, başaçık gezen gezene! Amma niyeyi cenupten çeviren Karaçay çok pek geri kalmış olan ressarnlığı teşvik 

artık kışın son atımlık barutlandır. bunlar, sırtlarmdaki paltoyu ne za - kabarmış ve bazı noktalarda taşkınlık ,için çar~ler düş~nülür veA a:anırk~n bll 
Hatta öküz zaman itibarile kışın değil, man bitpazarına götürüp satmışlardır .. t . t' ~~.,1 f"h .. 1. bı· za hassa guzel san atların tabı oldugu bu 

ı. • Onl t k gos ermış ır. ıvaama ı onem ı r - . .. .... d ilkbabann öz malıdır. Çünkü martın l\Ca11a? diyeceksiniz. ar, za en ış k d d'l . d W'ld' milhim şart. hiç bir vakıt gazonun en 
yirmi ikisinde ilkbahar resmen girer. başlarken sırtıarına birer pa lt o alma · rar ay e ı mı ş egı ır· . 'uzaklaştırmamak lazımdır. Bundan do 
Öküz soğuğu ise tam nisanın yirmi iki- mışlardır ki, kış ortasından biraz son- G~?enlerde zuhur eden bır ~angın layıdır ki, ben, bazı müstait gençlere 
sinde başlıyacatı için onu artık kış so- ra götürüp satsınlar? Benim anladı - da !~rk. Ha~a kurumu Osmanıye. ş~- şu veya bu mikdar aylık verıneğe te~ 
ğuğu sayamayız. Bazı yıllar, tam altı ğım, bunlar, ezelden paltosuz ve şapka- besının ışgalı altında bulunan eskı bı- şebbüs etmekle ressam yetiştirmek ka 
gün, altı gece bizlere yeniden paltolar sızlardır. Nerede ise bugün, yarın min- na yanmış, (1500) lira zarar meydana bil olabileceğine ihtimal vermiyorum. 
aiydirttiği, hattA yirmi, yirmi beş gün tanlannın, fanilA!a.rın.ınl kollarını da gelmiştir. Bu meyanda resmi evrak ta Bilakis ressamlığı bu yolda teşvike kal 
önce, görülen lüzum üzerine işten el dirsekierinden yukarıya doğru sıvayıp kül olmuştu. kışmak, ortaya ruhlu, canlı, hakika-
çektirilip altı ay yaz için, muvakkaten önümüzdeki kocakarı soğuğunu hazi· __ ......................................................... ten ilham mahsulü eserler çıkmasına 

zellerini oldukça bol para vererek aa• 
tuı alırdı. Hatta bu tablolardan bırkaçı 
el'an İstanbul Belediyesi salonunda aSl 
lı durmaktadır. Fakat birçok faydalı 
teşebbüslerimizde olduğu gibi emanet 
~. bu teşvik usulünde devam etmedi. 
Bir iki sene ressamlarımızın tablolan 
nı aldıktan sonra bir daha Sanayil nefi• 
se mektebinin semtine de uğramadı; 

hiç bir ressamımızın bir defa hatırını 
da sormaz oldu. Şimdi Güzel San'at!e 
rın bir memleketin irfan terakkisinlıl 
en .büyük amill~rinden olduğunu daha 
iyi anlamağa başladığımız bir devirdd 
bulunuyoruz. Nitekim bu anlama netf 
cesi olacak ki Güz.el San'atlar Akade-
misinde çalışma ve çalıştırma meyilleri 
daha ziyadedir. Maarif Vekaleti de, e• 
linden geldiği kadar bu mektebi hima;( 
sela her sene en ziyade muvaffak olan 
yeyi daha semereli bir dereceye çıka~ 
mak isterse, ressarnlara veya ressam 
namzetlerine aylık verıneği bir ar. haıo 

tırından geçirınemeli, ona mukabil me 
sela her sen en ziyade muvaffak olan 
eserlerden yirmi tanesinin sahiplerine 
muhtelif mikdarda mükafat tevzi ede .. 
ceğini ilan eylemeli. Bu mükafatiar da 
dolgun olmalı, mesela en yükseği bin 
liraya kadar çıkabildiği gibi, en azı da 
iki yüz liradan aşağı olmamalı ve bU 
mükafat tevzii usuliünü muntazalTUln 
tatbik etmeli. O zaman dört bes sene ' ~ 
sonra memleketin - kendimize göre • 
,bir hay li kıymetli eserler kazandığını 
ve birçok istidatların da inkişaf etti~1 
ni göreceğimizden kat'iyyen emin ola-o 
biliriz. 

*** yük, dolap emrine verilmiş olan yor - ranlık, temmuzluk plaj kıhğı ile ge- ~ma gelinciye kadar belki on dükka - ,mfıni olmaktır. 
ganın birini, yükten çıkarttırıp tekrar çirecek1er. Gene ben öyle samyorum nın önünde durdu; dükkfınların kendi Güzel san'atleri teşvik etmek, bizde Silivri köylerinde tarla faresi 
üzerimize örttürdüğü halde, öküz so - ki bunlann bu mevsimde paltosuz gez- rskarp:lnleri gibi parlak • vitri~ı:.ri de değerli ressam ve heykcltraş yetış· 
ğuğu, kış soğuğu değil, tam bir bahar meleri, yoksulluktan falan da değil! karşısında, cebinden çıkardıgı kuçuk ,tirmek istiyorsak, onun için tutulacak mücadelesi yapaliyor 
aoğuğudur. VAkıA Anadolunun bir çok Çünkü ceket, pantalon yenice ve her bir tarakla belki on defa saçını ta~~dı. yol, Maliye Vekfıletine vazife şinas me Silivri (Husust) _ Ali paşa, Ye.~ 
yerlerinde: zaman ütülü, iskarpinler ayna, kazak Bu çeşit gençlerden bazılarında, boyle mur yetiştirir gibi aylık vermek deği~, pagca, Fener, K. kılınçlı, B. kılınçlı, 

Korkma zemherinin kı~mdan, son moda, saçlar her an muntazam ta- yollarda dükkan carnekfınhmnı kendi- fakat her sene güzel eserler ibdaına Bosna, Çeltik, Çanta, Bekçiler, Say .. 
Kork Abnılun beşinden ('~<) ralı, tıraş sinekkaydı olunca artık yok· ne ayna yapıp her adım başında bir muvaffak olan san'atkarlara mükB.fat I 
Öküzleri ayıı'.lr eşinden! sulluk bahse mevzu olamaz değil mi? saç taramak ne kadar da gunun mo · .dag·ıtmaktır .. ·· ·· men, Küçük çavuşlu, Büyük çavuş Uı 

d d Çayırlıdere, Sinekli köyleri arazisinde Diye bir de meşhur tekerierne var - Perşembe günü gördüm, bunlar an ası oldu. . . •w Dünyanın her yerinde güzei san'at 
Sır. Fakat o, eski abrulun beşinde ökü- biri Sirkeciden Ankara yokuşunun ba- Bizim bifdiğimiz ve alemın bıldıgı müntesipleri bu suretle yetişir ve ye- tarla fareleri çok zarar verrneğe Başla .. 

Gençlerde 
Mektuplaşmak hevesi 
Ayvalıkta oturan bir genç, Bay 

cSa. Z.»: 
-Ben kovaladıkça o kaçtı. Artık 

ben kaçacağım. Eğer hakikaten sevi
yorsa o kovalasın, diyor. !4 ... akat ~ikA· 
yetinde haksız, vak'ayı hülasa ede
ylm; söylediği ,u: 

- «Sevdim, o da beni sevdiğini 
söy1edi, mektup yazdım, cev.ap ver· 
medi, ne lüzum var, işte arasıra ko
nuşuyoruz ya, dedi. Nihayet günün 
birinde hiç konuşrnaz oldu.» 

* Sevişmek bağlanmak değildir. 
Her sevginin sonu bir yuva kurma
ya varmaz. Bazan dargınlık ile de 
kin yoluna sapılması ile neticele
nebilir. Genç kızın kendi elyazısı ile 
başkasında vesika bulunmasını is
tememesi kadar tabii ne olabilir? Ni-

hayet konuşmayı kesmesine gelince. 
evleome yoluna girmeyen bu rnua
şakadan fayda çıkmıyacağını tahmin 
etmiş olmasında niçin mantıksızhk 
bulunsun? 

Okuyucum 2 3 yaşında bir gençtir. 
Biraz daha tecrübe geçirmeye müh. 
taç görünüyor. 

* Aksarayda Bay (T. Z.) ye: 
Sevmek, sevene sevilen üzerinde 

bir vesayet hakkı vermez. Genç kı· 
zın nişanlısı değildiniz, aranızda ev· 
lenmeye dair söz de geçmemişti. Şe· 
ref yolunda kalmak şartiyle sizinle 
nasıl konuşuyorrlu ise başkası ile ko 
nuşrnak hakkını teslim ediniz. 

Hareketinizde sizi haksız bulurum. 
Maamafih bu hareket mutlaka kızın 
nefretini celbetmiş olamaz. Yarın ev 
lenme bahsini açınız, gösterdiğiniz 
fazla asabiyeti aşkınızın kuvvetine 
atfederler. Muammanın anahtarı 
kendi elinizdedir. TEYZE 

saç bir kere evden, işten, be~b;rd.en tiştirilir. Bizde de bir aralık bu makul mıştır. Ziraat memurtt Sami bu köy• 
çıkarken taranır, bir de yolda !ılan m· yolun tutulduğu olmuştu. Mesela Şeh- lerde fare mücadelesine başlamıştır• 
san kazara başını bir yere çarpıp sa - rernaneti bazı seneler Güzel San'atın Hergün yüzlerce kişi tarlalarda farele
çı bozulacak olursa tenha bir köşeye mektebinde yapılan ~blolardan en gü ri imhaya çalışmaktadır. 
~kil~ ornda dü~ill~ F~~ mn -~~=-~~==~==---~---=~==~~--~~-günlerde, yollarda, tramvaylarda, va-
purlarda, otobüslerde, kahvelerde iki
de bir ceplerinden tarak çıkararak va
ra, yoğa saç taramak korkarım ortaya 
(Penyo mani = Taranma delili~i) çı -
karmas ın! 

Vakıa, herkesin keyfinin kahyası de
ğiliz; istiyen yolda, tramvayda, vapur
da, otobüste, kahvede değila, hattA bi· 
siklette, motosiklette dörtnala uçar • 
ken bile taranır. 

Fakat, bu kış gününde dükkancılar 
içeride kcı1ın e1bl.seler1e çivi keser • 
!erken berikilerin, camekanı kendile • 
rine ayna yapıp dışarıda paltosuz, par
desüsüz durmadan taranmaları biraz 
acayip kaçıyor. Neyse, çok kalmadı, bir 
kaç gün sonra .§U mübarek, muşrnula 
yüzlü kocakarıyı da atlattık mıydı, ar
tık sokaklarda paltosuz, pardesüsUz, 
şapka.sız değil; ceketsiz bile hem saç 
taranır; hem kaş, kirpik yolunur! 
Arkasından gelmekt olan koca öküzti 

kızdırıp i.§i iddiaya bindirmedn hele iU 
muşmula yüzlü kocakarı da geçsin ba
kalım! 

Osman Cemal Kaygılı 

lafranbolu Halkevinde tezahürat 

• 

Zafranbolu Balkevi. ve üyeleri 
Zafranboluda Halkevinin yıldönümü münasebetile yapılan tezahürat 

pek parlak olmuş, kutlulama törenine kasabanın bütün münevverleri 110 

ileri gelenleri iştirak etmişlerdir. 



/ SON POSTA. 
====~~============,~~==~========== 

Sayfa 7 

Yalan kalmıyor 
GüzeBer ortada, kapan kapana; 
Bana da saklayın aman kalmıyo. 
Girdi mi kurtulmaz &'Önül kapana; 
Etrafa bakacak zaman kalmıyor. 

8anşm a§k Ue hitap &'ibidir. 
Gözleri aydmlık mehtap gibidir. 
Billtardan .kadeht şarap gibidir. 
Bir yudum içince dermnn kalmıyor. 

Anındım eşini seçenler se~miş, 
Verilen şarabı içenler içmiş; 
Ey pir boş laf10 sırası geçmiş, 
Bir daha yazacak yalan kalmıyor. 

...... Parayı çok seviyorsuuu.z galiba! 
~ PIU"ayl nn? Bnyır.. Zengin a • 

-..._ ilın1an aeverim. 
...... ·--···-·----·-----· .. ····-··· Bartaldiiiii 

}(adın kocaama kızınıştı: 
~Seni gördükçe yüzüm kızarıyor. 
u edi. Erkek gü ldü: 

ttı'~ Desene ki alhk maırafından kur· 
ıaurn. 

BJI olda 
Bayan hizmetçiyo çıklfb s 
i) ~na aon defa tembih ediyorum. 

edı, hizmetçi bayana baktı: 
6~ '- Son defa olduğu iyi oldu. Çünkü 
tl.e,r larnan bu tenbihlcrin birbiri ardı· 
~arlanmaaına lwlyordum. 

;:: Burası bana bir çöl fibi görü
Uyor ded" 

........ , • 1. 

._i Senın bir deve &ibi dansettiği -
~arkına vannı, olacak! 

Amerikan Espirisi 

Kadmlar neye benzerler? 
- Alaka uyandırmak istiyen birki· 

taba. 
- Çok benzin sarfeden bir otomo

bile. 
- Sık sık hattan çıkan bir trene. 
- Farkına varılınadan değişen bir 

parti programına. 
- Arasıra temiztenrnek istiyen bir 

pipoya. 
- İste.R.ildiği zaman yakılıp söndü

rülebilen bir ateşe. 
- Üzerine oturolmaktan zevkalı • 

nan bir koltuğa. 
- Can acıtan, fakat zamanla alışı· 

lan bir nasıra. 
- İnsanın kaburgalanna batan bir 

yatak somyesine. 
- Çok kurum yapan bir kocaya. 

ccPenn Punch Bawh• dan -· ........................................................ .. 

- Zengin adamın kızını aldın ge
ne şikiyet ediyorsun? 
- Babasından şikayet etnıiyorum 
ki .. 

Isterdim 
Genç kız annesine sordu: 
- Anne bir boks şampıyonunu 

sevjyorum. Onunla evlenınerne razi 
olur musun? 

- Razi olurum kızım. Hem de 
memnuniyetle .. 

-}?? 
Benimle çarpışacak ınsanın 

böyle olmasını isterdim. 

* Tab al 
Ev sahibi bayan güzel olduğu iddia

sında idi. 
Misa(ir hayı bir akşam evıindeki 

toplantıya çağırmıl'tı. Misafir bayı ka
pıdan karşıladı: 

- Güzel kadın görmiye geldiniz de
ğil mi, ne çapkınsınız? 

- İftira ediyorsunuz bayan sadece 
sizi görrneğe geldim. 

- Bu akşam Şopenin ruhunu 
şadetmek istiyorum. 
- Öyleyse piyano çalmo! .............................................................. 

Oerl alınmaz 
Dükkfmcı kızını evlendirecekti. Kı

zını isteyen erkeğe dükkiının bir kena
rına asılı levhayı gösterdi. Erkek lev
hayı okudu: 
-Satılan mal geri alınmaz!. 

Dargınlar 
Kavanozda bir çift balık vardı. Eve 

gelen misafir sordu: 
- Bu çift nasıl iyi geçiniyorlar mı~ 
Ev sahibi cevap verdi: 
- Bize geldiklerindenberi dargın 

lar .. birbirlerile hiç konuşmuyorlar . 

- Beni sevsen, niye ağiadın diye 
sorarsın. 

- Soracağım amma, param az .. 
Tekrar ağlamanı istemem. ==-=-=----

Y ar ı m ·ka I d ı 
Yalnızlık çekilmez meydana çaktım; 
Aradım her ~·eri, ben ne mal buldum .. 
Sarışın kaçını~tı, esnıerden bıkhm. 
Bu sefer kendime bir kumral buldum 

Gel bana, dcmiştim .. Dur biraz, dedi. 
Ran(\ınna sen beni yaramaz, dedi. 
Zenginim deyince, ah kurnaz, dedi. 
Ben onu nedense pek uysal buldum. 

Bakışı şirindi aklmu aldı. 

:::. ~ bu otomobili hiç beğenmedim. 
rı de.. Arkasma oturacak yer yok! 

Yüziine bakınca gözlerim daldı. 
Zevkine doyınadım pek yarım kaldı. 
Kendimi bu j~te çok aptal buldum. ı ... 

'~-----------------------------------·-----' 

Uzak Şarktayaman bir 
casusluk dramı 

Japonların meşhur Yamato planını elde etmek için Skişl 
can verdi ve plan " uğursuz plan, ismini kazandı. 
Fransız gazeteleri yazıyorlar: 
cBaron Yamato Japonlann Çin ve 

1 

.Mogolistan toprakları üzerindeki casus 
luk teşkilAtı umum reisidir. 

Japon erkAnı harbiye riyuati ile Ha 
riciye Nezareti, fevkalade zeki olan bu 
zata iç Mogolistanın işgaline dair çok 
mühim bir plan hazırlatmışlardır. Bun 
dan dolayı bu plana cYamato planı• is 
mi verilmiştir. Bu plan çok mükemmel 
bir surette tanzim edilmiştir. Planda iç 
Mogolistan halkının hemen kaffesinin 
haieti ruhiyeleri tesbit edilmiştir. 

Mesela yerlilerden para koparmak 
gayesile Japonları kimin sevdiğim, ki 
min rakibinden veya düşmanından inti 
,kam almak için Japonları iltizam etti
ğini, kimin kalben J aponlara bağlı ol
,duğunu meydana çıkarmaktadır. 

Bu plAn üç nüsha olarak tertip edU· 
miştir. Planın tali kısımlan yirmi nüs 
)ıa olarak teksir edilmiştir. 

Japonyanın emellerile alakadar üç 
:devlet bu plfının aslını elde eylemek i- e.fer de Baron Yamatoyu takip etmi§·' 
,çin derhal faaliyete geçmişler, ve ni- )er, Baron Japonyaya gitmek için bin·· 
,hayet bu devletlerden birine mensup ,miş olduğu vapurun karnarasında ka
Clark adında bir Bahriye zabiti planı .fasına iki kurşun sıkılmış olduğu halde 
herkesten evvel elde etmeğe muvaffak ölü olarak bulunmuştur. 
olmuştur. Clark çok zeki bir bahriye Bu işi tesadüfen vapurda bulunan 
zabitidir. Memleketinin istihbarat teşki bahriye zabiti B. Clark yapmıştır. 
Iatında çok mühim bir mevkii vardır. Clark plAnları alarak vapurun ilk uğ--

Clark planı şu suretle elde etmiştir: ,radığı limana inmiş ve tayyare ile Har 
Evvela Yarnatonun hizmetine fevkala· bine gitmiştir. Fakat kısa bir müddet 
de bir güzelliğe malik olan ve kendi sonra B. Clark tifoya tutularak Harbin• 
ajanıanndan bulunan Mis Ediith Bea- d~ki Rus hast:ına~es~e yatmış ve iki 
re'ı yerleştirmiştir. gun sonra da ölmuştur. Bu arada pl{ın 

Edith Beare'a muavin olarak ta Y . .ne olmuştur? Bunu bilen yoktur. Be~ 
K. Robinson ad•ııda bir adam seçmiş- :kişinin hayatına mal olan bu plana cu· 
tir. Robinson 1916 - 1918 seneleri ara· ğursuz plan» ismi takılmış bulunmak 
sında Avrupa da casusluk ilminde çok tadır. 
mühim hizmetler görmüş olduğu için 
.onun tecrübelerinden istifade ediırniş Arifiye ziraat 
ve bir hayli uğ:aşıldıktan V sonra Edith Merkezi oluyor 
ile Robinson planı aşırmaga muvaffak . , . . .. .. 
olmuşlardır. İzmıt (Hususı) - Anfıye koyu, 

Fakat... Plfını elde ettikten sonra büyük bir ziraat merkezi olmaktadır. 
Bahriye zabitine teslim edeceklerine Meyva istasyonu, tohum islah is • 
kendi hesaplarına, bunu Kantonda Çin tasyonu ve pancar istasyonu gibi, Ü\ 

'Generallerinden Şen Fu Ya satınağı ka mühim fenni ziraat müessesesının 
rarlaştırmışlar ve General ile temasa yükseldiği bu bahtiyar köyde bir arı 
gelmişlerdir. Fakat plfuu General Ş~~ cılık kursu da açılacaktır. 
Fuya teslim edecekleri günü her ikısı B d b k k" .. v etme · t' 
de Pekinde ikamet etmekte oldukları . un an a~ a oy ~.gr.. . nı ye ış• 
H tel d'Europe'da meçhul eller tarafın tırrnek maksadile de buyuk bır çavuş 0 la k · d.l k· dan katlolunmuoşlardır .. Ancak bu ci· r .~r~u tesıs e ~ ec.e tı.~: . . 
nayet neticesinde katiHer planı bulama . Kultur Bakanlıgı ılk ogretım genel 
mışlardır ... Maktullerin planı.daha ev· d_ıre.ktörü İsmail Hakkı Tunguçlo şeh
vel General Şen Fuya göndermiş bu1un rımıze gelmiş, vali ve parti başkanı, 
dukları anlaşılmıştır. Harnit Oskay ile kültür direktörü Ke· 
, Planı elde eden General Şen Fu Kan mal Ermad, hep beraber Arifiyeyeı 
,tona müteveccihen Pekinden derhal ha giderek köy muallimleri kursunun sa· 
reket etmiştir. Fakat Pekinden yüz k:- hasını tetkik etmişlerdir. 
,lometre mesafede rakip olduğu tren Bu kursta yalnız bir köy öğretme· 
)ıattan fırlamış ve General bu kazada . 1... 1 ı'hzar .. ı m alu" t d v ·1 . . nıne azım o an ma egti 
(') terki hayat etmıştır. . d .. ~ ·ı ek · 
' ·K d lA h'b' . ziraat bilgilerı e ogretı ec tır. aza an sonra p an gene sa t ının . . 
eline avdet etmiştir. Ordudan terhis edılerek kursa de • 

Baron Yarnato bu defa planı her ne vam edecek çavuşlar mürettep bulun· 
bahasına olursa olsun koruroağa azınet dukları köyün yeriisi olacaklardır. 
;miş ve Tokioya bizzat götürrneğe ka· Çiftlik, çobanlık, köy bilgisi i~lerinde 
rar vermiştir. yenilik ve ileri görüşlü hareketleri ilf 

Planı elde etmek için uğraşanlar bu rehberlik edeceklerdir. 

ır 

Tekirdağlı/ar 

Bir lise 
istiyorlar 
Teklrdagı okuyuculnrımızdnn All Şl~e

cl yazı~or: 
- Teklrdagı gün geçtikçe llcrllyor ve 

nergün nüfusu blr kat. daha artıyor 
Memleketteki Ucrleme hareketı yanında 

Teklrda~ gençli~lnin tahsil sıkıntısında 

bulunması cldden bir tezad teşkil etmek
tedir. Mesela orta mekt.ebl blt.lren kız, er
kek bütün gençler bundan sonra tııhslle 

devam etmek Istediler ml büyük blr lm
ktınsızlık kıırşısındadırlar. · Zira llse yok
tur. Tcklrda~dakl orta mektebln mevcu
du bugün 500 dür. Bu kadar tnlebenin 
hemen hepsi yarın lise bulamamak yü
zünden tahsi: 1z kalacaklardır. Bunun ö
nüne geçmek, gençleri yan tahs1lle i~siz 
'le gayP.•d? w.almaktan kurtarmak 1!\zım

dır. 

Kültür Bakanlı~nın nazarı dikkatını 

:elbederlz. Türklyenln sayılı şehirlerinden 
biri olan Tekirdağa mutlak surette bir ll
se lAzımdır. 

* Ankarada memurların öğle tatili 
Ankarada memur bir okuyucumuz ya-

zıyor: . 
Ankarada hayat pa.halılı~ı İstanbul

dan fazla oldu~u Için blz memurlar, kirn
sı biraz ucuz olsun diye uzak evlerde o
turuyoruz. 

Ö~le yemeıli tatilimiz bir saattir. Du 
.niiddet zarfında eve gidip yemek yedlk
t<?n sonra vaktinde vaztre başında bulu
nabllmPk için koşa koşa gelmek çok müş
kül oluyor. Ban vilfıyetıerlmizde o~le ta
tm bir buçuk hatta lk1 saattir. 

Ankaranın hususlyetl olduğuna göre 
bir saat yemek tatilini bir buçuk saate 
çıkarmakta ve bu yanm saati de sabah 
veyn akşam mesaisine llfıvc etmektc bir 
mahzur tnsavvur edllemez. Bu dl'ğlşlklik 

bizler lçln çok faydalı olacakt.lr. 
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Hatayın yeni 
Rejimine doğru 
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Ke di kendimizi ten it 
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(Baştarafı ı inci sayfada) 
~~~-3:aı!:i-rKiia-.lilıiiM~ailıiıii-.._dSlıi~za:~2~"-:;1 ve kolaylıklardan dolayı revkalade mü 

tehassisim. 

aş 

b 
G ı 

(Baştarnfı 1 inci sayfada) dedi ki: r 
Alelade bir vak'anın böyle bombalı, -Bizi şaşırtmak için böyle sôylüY0 

teşkilatlı, korkunç bir suikast şebeke!.i lar! ~ 
haberi halini alarak zihinleri altüst et- - Olabilir, dedim, tahkikatta. be oJ 
mesi neden ileri geliyor? Bunu, biz ga- ,gizli noktalar vardır. Fakat bu bır k :.;ı 
zetecilerin, muharrirlerin, muhbırlerin serve tenekesinden başka birşey de~ .. 
ve gazete sahiplerinin düşünmsı gerek dir! .... 
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Gün~ taknnı Rasihten mahrum olmasın rağmen Ileşiktaşa karfı iyi bir 
oyunla galip gelebilir. Fakat geçen hafta lstanbulspora kartı oynadığı 

oyunu tekrarlana neticenin aleyhine dönmesi ço muhtemeldir. 

Dort büyük klüp arasında Kurbeın Güneş müdataası gene fazla gayret 
bayram nda yaph n ve fınal mü baka sarfetrneğe mecbur olacaktır. 
sı yarıda kalan turnuvanın Beş k aş ile Her hücum~a topu uzun vuruşlarla 
Güneş arasındaki maçı bugün Taksım ka!eden uzaklaştıran Beşiktaşhlar sık 
stadyomunda yapılacaktır. Fınale ka • sık Güneş kalesine yüklendikleri za • 
Ine ğı ümit edilen Galatasarayla, Fe- man iş gene Güneş müdafaasının ruhu 
nerbahçenin tuhaf bir tesadiif netıcesi olan Cihad ve Faruğa dayanacak ve on 
ınağ up olmaları bu iki takımı mağh.ip ların tahammülleri nereye kadar varır 
lar, dı er iki klubü de galipler arasına sa netice de ona göre taayyün edecek· 
koydu. tır. 

B er gol yemek suretne finale kn- Asabı haddi zamt dercede gerecek 
lamı an Galata~aray, Fenerbahçe mağ olan bu oyunda kabul etmek lazım ki 
lt1pl r arasındaki maçta da ı - ı berabe Güneş takımı daha zıyade sükfmetle 
re ka arak bu .urnuvadan hisselerini oynayacak ve bu jtidaldir ki oyunu Be· 
bu suretle almış oldular. şiktaştan ziyade Güneş takımı lehine 

F Ml maçı gi.mü havanın bozuk ol. çevirecektır. 
Ömer Bcsim ma . uu müsabakala geri bırakmış, 

ve İ ınbul Iii{ maçlarının nihayetlen
ıne ·nd n istifade edilerek maç bugüne 
bırak ştı. Üç hafta evvel lik maçln· 
rında çok ç.c!in bir oyun yapan bu ikı 
ta n bugün ne k"rşı karşıya kal· 
nuş J unuyor r. 
Lık maçında B iktaşı 2 • 1 ma V lUp 

ed n G ncşin, bir hafta sonra da Fe· 
n~ b t yi ma V, up edıvermesi Guneş 
tak m ın form itıbarile ıyi bir vaz yet 
te o dugunu kolayca gösternı~tir. 

Ald ~arı net'c lere nazaran formla
rı b r türlü an a ılamıyan futbolcüle
riır'ı'n muayyen bır oyun çıkarama... 
mal çok defa yapılan bütiın hesap
ları a. üst etmek edir. 

olaybol şampiyonası 
İstanbul Voleybol Ajanlığı tarafın

dan hazırlanan maçlara dün Galatasa· 
ray k 1übu salonunda devam cdıldı. 

Anadolu - Galata Gençlarbirlığine 
15 - 8, 15 • 3 galip eldi. 

Eyüp te Ortaköye ve ı•·eneryılmaz da 
Topkapıya htikmen galip sayı d lar. 

Galatasaray İstanbulsporu ı 5 - ı:!, 
ıs - ı 2 mağlup ettı. 

Golatasaray • Kolej atletizm 
müsabakalan tehir edildi 

Galatasaray • Kollej atletleri arasın· 
dakı kır koşusu dün sahanın bozuklu
ğu yüzünden yapılamamıştır. 

İki takım atletlerı aralarında idrnan 
yapmışlardır. 

Atletlere güzel bir çay ziyafeti veril
miştir. 

ik büyük ve kuvvetli takımı ma V, lup 
edt n Güneş, r,cçen hafta yaptığı son 
lik m çında İstanbulspora karşı göster 
d vunla az kalsın ı ktcld vazıycti 
nı ı ı tchl.keye düşürmüş oiacaktı. 

ı~ı nbuida en zıyade enerji sarfıyle Halkevi futbol turnuvasi 
oyn n Beşıktaşın bugün Güneşle ya Eminönü Hnlkeviııden: 
pac. - n:aç son oyunun revanşı mahı- 7j3j937 Pazar gunü Eviıniı spor şu 
yetındedır. besine bağlı klüplerin aşağıdaki prog-

Bu oyunda Beşiktaşın müdafna ve rama göre futbol lik maçlarına devam 
hücum hatlannda bütün oyunculan 'edilecektir. Alakadar klüplere. tebliğ 
yeri: yerinde göreceği~ Buna mukabil olunur. 
Güneş hücum hattının nAzımı olan Ra- Program: 
sih Avrupaya V gittiği .. için onun yerini , Bakırköy saha51: 

de boş bulacagız ... Guneş fazla bei bağ Saha komiseri: Cevdet 
ladığı bir oyuncudan böylece mahrum ' Bakırköy _ Şimendifer .saat 14 30 ha 
olunca hücum .kuvv:tindcn çok kay • kem Kerim, B~takunlar~ Şilt fi~aİi. 
betn dı;:~~ktır: Sag ~e so~ iç oyuncu Aksaray' - Langa saat ı 5,30 hakem 
larının butun ~y un muddetınce geride Nuri A takımları Lik. 
oynamak suretıyle müdafaaya yardım . . 
etrne.er~ daha ziyade Güneş müdafaası Askeri llseler boks şampıyonası 
~kvıye etmeğe yararnakla beraber Askerl lıseler arasındaki. boks şam-

Milli roman 

Dünkü k:smm hulasası 
Bir ni ::ı.n gecesi İşgal kuvveUcri memle

ketımı de bulundukinn sırada... Yedi genç 
zn bit 1 Y kumand C"ınının aozıcrlnl dlnllyor
lar. Kumandan LaHmat veriyor: 

- M M. grupunun hazırlndıiı plAn üze
rlndt: hareket edeccgız. Obüs bata.ryası Ye
§llköyle Bakırkoy arasında motörlere yüklc
nlyor. İ.şgnl kuvvetleri bizl t~rtLşe geldikleri 
za.man biz de hududları aşmış, mllli kuv -
TeLiere lltlhak eLmlş bulunac<ı~ız. Mevcudu
muz zaten 72 kişiden lbareL. Bunları dort 
kıt'aya ayırıp Zeytınbumuna gôtureceglz. 
Yolda dikkatil bulunmayız. 

Yedi zabitin yedisi de birden: 
- Hazınz, diyorlar. 
Alay L:.umnndanı devnın ediyor: 

Evvela yüzbaşı Hikmet hareket etstn. 
Ben kışlayı en sonra terltede~ Mulfızım 
Fikret. benimle kalsın. 

Mul zlm Fikret on beş günluk evUdlr. Bu
na r. 'Ilen teessur duymamaktndır. 

Kt ndanına: 

- fyteessir de ılim, diyor, asker karısı 
h:ıyatının her adımında kocasının yanınd:ı 
bulunmıyaea~ını blUr. 

Yu b ı Hikmet o sırada Içeri giriyor. 
Kum nd::ı.ndan son emri alıyor ve yola çıkı
yor. 

Rom::ın devam etmektedir. 

Topçu kışlasının tat~ dehlizlerinde 
sanki hergünkü talim hazırlığına hen
ziyet bir hareket vardı. 

No. 2 

Kır yollarından, Davudpaşa kışiası 
arkasından geniş bir çevirme hareketi 
yaparak uzaklaşan yüzbaşı Hikmetin 
küçük kıt'asını yirmişer dakika ara ile 
arkadaşları takib ettiler. 

Bahar gecesinin sessizliği içinde 
boşalan topçu kışiasının büyük cüm . 
le kapısını çeken mülazİm Fikret ol . 
du. Alay kumandanı bu vazifeyi de 
ona bırakmıştı. 

Beş askt-r ve bir çavuşla en son kış
layı terkederlerken kumandan başını 
geriye çevirdi ve acı acı gü ldU: 
-Yarın kontrol için gelecekler. Zi

yaretlerinden pek memnun kalmıya
caklar. Fakat ne yapalım. Biz de on
ların ziyaretinden memnun değildik! 

Bostanlar, bağ duvarları arasından 
süzülüp geçerek Kazlıçeşme arkasın • 
dan evvelce tayin edilen deniz kıyısı
na geldikleri zaman arkadaşlarının hiç 
bir hadise çıkmadan motörlere geç • 
tiklerini öğrendiler. 

Orada bu hareketi hazırlıyanlar, bu 
tehlikeli vazifenin muvaffakiyetle ni
hayet bulmuş olmasından gelen se • 
vinçle kumandanla kucaklaştılar. 

Evrak ve istatistikler 
Tehllcl.e.ri.mizin neticesini Cenevrede 

toplanmış olan komisyon.a bildireceğiz. 
Beraberimizde lazım olan evrak ve is· 
tatisti:kleri götürmekteyiz. Hatay halkı 
tu teşkil eden biitün tınsurlarin temas· 
ta bulunduk. Bu hakikın da diğer mil· 
}etler gibi refah içinde yaşamağa lıak
kı vardır. Bu hnkkln teslim edileceği· 
hi kuvvetle ümit ediyorum. 

Hatayda iktısadi hayat 
Ha•ayda iktısadi hayat durgun bir 

devre geçirmektedir. Yerlilerin bellı • 
başlı ıstihsalatı olan sabun ve ıpek sa
nayii, ecnebi rekabeti yüzünden büyük 
bir darbe yeıniştır. 

Sancakta siyam normal vaziyetin te
essüsünden sonra, bu iki sanayiın tek· 
rar inkişaf edeceğine ~üphem yoktur. 

Antakya ve lskenderun 
Antakya, İskenderuna nisbetle daha 

güzel ve daha ~sri bir şehirdir. Fakat. 
diğer taraftan Iskcnderunun da bir li· 
man olarak ifade ettiği kıyrrıet inkar 
edilemez. 

Sancagm yeni rejimi 
Sanca w ın yenı rejimine dair Türkıye 

ile Franc;a arasında yapılan anlaşmanın 
t:ıtbikından ~onra, halkın hayat veçhc
sinin deği.şcceğine süphem yoktur. 

Büyük iımitlerle CencvN' e gidıyo -
rum. Ve bu ümıtlerin tahakkukunu te· 
ml"nni ederim.» 

piyonası dün Deniz lisesinde yapılmış· 
ve Kuleli lisesmde yapılan ilk boks miı 
sahakalarında fınale kalanlar dün kar
§ıla§mışlardır. 

Hakemler Galatasaray klübü boks 
kaptam Süheyl, ile boksör Melih, Hicri 
ve Şükrüden ibaretti. 

Neticede Kuleliler 14 puvanla birin 
ciliği almışlardır. Kazananlar şunlar -
dır: 5 ı kiloda Deniz GedikLden Hüse
yin, 53 kiloda Kule'iden Orhan. 57 ki
loda Deniz lisesinden Ferit, 61 kiloda 
gene Deniz lisesinden Kadri, 66 kiloda 
,Kuleliden Kemal 72 kiloda Kuleliden 
İbrahim, 79 kiloda Kuleliden Seaat. 

Kral kupası maçanda Arsenal 

tir! , - Peki, evin trenyolunun geçtıgı 
Bazan haklı olarak şikayet ederiz: ma bakan cephesindeki bahçede uzB" 
c:- Ne yapalİm? Resmi makamlar ro tılmış teliere ne dersin? 

dan müşkülat gördille Vak'a yerine gi- , Cevap vermedim. Çünkü resmi IIlB' 
den muharririmize teshilat yerıne, karnlara baş vurmadan evvel yanP 
müşkülat çıkarıldı. Bu sebeple okuyu- ,yerinde ve arkadaşların haberleri ol • 
cularırnıza doğru haber vermek müm- mad~.n .~saslı. araştı.:malar ya~ını.ştı: 
kün olaınıyor.» deriz. ,Set ustundeki evlerın ekserısının. b el 

Fakat Kadıköy hadisesinde bu, böy- çe panpaklıklan tutturmak için bır t 
le mi olmuştur? Yangın sabahı gaze . değil, birçok teller vardı. . 
tem narnma bu işi ben, tahki.k ve takip Tahkikat için gelen arkadaşlar, nib• 
ederek ilkönce neticeyi, yanı işin içyü yet istical gösterdiler; guya sansasY~ 
zünün mahalle dedikodusundan doğ - nel haberler vererek bıribirlermi atl• 
muş bir aile faciası olduğunu, tesbit ve mak üzere daha resmi tahkikatın sorıt 
gazeteme bildirdiğim için diyebilirim ,alınmadan ve mahalleliyi de i yok 8 

ki : madan kalkıp gittiler. Bu saydıklarıtıl 
- Hayır ! eksikliklere ilave olarak heyecanla~~ 
Tahkikat için hadise yerine giden ga dan hadiseyi iyice muhakenu ve tefrl 

zetecilere başta Emniyet Müdürü Bay etmeden kaleme sarıldılar. İşte rniite-' 
Salih Kılıç ve 'Üsküdar müddeiumumi- p.kıp günlerde dahi bazı gazetelerin : 
si Bay Tahsin olmak üzere bütün zabı cEsrar perdesinin daha karanlıklaştı . 
ta ve Adliye amir ve memurlan büyük .ğından», celektrik tellerinden•, cb<J%0 
kolaylıklar göstermişlerdir. Vaziyet ,ba şayialanndan» bahsederek yanbf 
Böyle iken neden dolayı diğer arkada~ ,yola düşmelerinin en mühim ve m~ 
larımız, faraziye ve tahının yolunu tut naınma dUşünülecek sebeplerı bunlar' 
muşlar, neticede hatadan hataya düş- dan başka birşey değildir. 
müşlerdir? İşte: ara~tınlması ve büyük Eğer, arkad~lanm resmf tahkikatııl 
bir kusurumuz da olsa tenkit edilınesi şaşırtıcı olduğunu farzettikleri hnld' 
lazım gelen noktalar buradan çıloyor. dahi, sabırlı olsalar, mahalle haiJolllt 

Bu noktalar nelerdir: dedikodulan iyi dinliyerek karşılaştıı'' 
Hadıseler arasmda yıllarca yoğurul ~alar, yanan cvder çıkan biçarelerle ~o 

muş eski bir gazrteci sıfahy e snyayım: nuşsalar ve nihayet o gün cperşeıxıJ>e' 
Tecrübesizlik, bir cepbeli görüş, atlat- :oaat on altıda suçlu sanılan kaclınlarıl' 
mak hevesi, istical ve nihnyet heyecan ,müddciumu.nllnin emriyle serbest bı~ 
dan şaşırarak hadiseleri muhakeme )aldıklarını görselerdi, bunların hıç bl 
ve tefrik edememck. ri olmazdı. 
Acı da olsa itiraf etmek lazımdır ki, Herhangi bir hadisede polis ve Adlı' 

bugün tecrübeli gazetecilerin sayısı a· ye kadar gazetecinin de titiz davr8J1Itl8 

zalmıştır. Son zamanlardaki mühun ha sını çok yeripde bulurum. Bazı şüphe' 
diselerde beraber çalıştığım genç arka lere de hak veririm. Bununıa bernbef 
daşlar da bu tecrübesizliği vazıhan gör .herhangi bir haclisede atıatmak kaygı! 
düm. ,su ile .tck cepheden hareket, çok yarı~ 

Bir cepbeli görüşe gelince: Bu bir ,lıştır. Işi, muhtelif cephelerden ve ço 
gazetecide sabit !ıkir halini alırsa mes sabırlı, heyecanına, sinirlerin~ h~ 
lek ıçin büyük bir zarardır. Kadıköy olarak araştırmak gerekti. Yoksa • • 
hadisesi buna misaldir. izah edeyim: dam, atlatayım derken tepetaklak şt 

O sabahki bir gazete, yan~ın yerin lar. Bununla beraber memleketine ınel 
de bombalar bulunduf,runu yazarak işe ,leğine karşı da vazifesini yapmamiŞ O' 

başka bir renk vermişti. !şte: hadise • lur. . . . "' 
nin tahkikatma gelen diger arkadaşla Hakıkatler acıdır, ama, bılelıın 
rm zihinlerinde de bu nokta yer etmiş ,kendi kendimizi tenkitten korkroıya • 
bulunuyordu. Bunun aksini düşünmü .lım. 
yorlardı bile. Tevfik Necati Kozol 

magltlp oldU , Müddeiumuml Bay Tahsin bu arka-
. daşlara: yangının ankazı altından çıka- Rumanya, ltalyadan 24 

tayyare alıyor Ingilterede yapılan Kral kupası maç ,rılarak mahalle halkından telAşa dü -
larının altıncı turunda, Kral kupasını aenlerin bomba dedikleri ve içinde kib 
~linde bulunduran Arsenal birinci lik- rit çöpleri bulunan konserve kutusunu 
te 19 uncu vaziyette olan Vefk Brom- gösterdi. İzahat verdi. Gene ınandıra
bik Albion takımına 3 • 1 mağ!up olarak madı. 
turnuva haricinde kalmıştır. Tek cepbeli gören bir arkadaş bana 

Gecenin kuytu karanlığında, muay
yen kontrallara rağmen hudisesiz geç
miş olan firar hareketi hepsini sevin -
dirmişti. Üç motgr denize açıldıkları 
zaman karşı dağlardan 'doğmağa ha -
zırlanan güneşin beyaz hareleri gö -
rünrneğe başlamıştı. 

Bunun için istedikleri kadar kıyılara 
sokuluyorlardı. 

Kefken açıklarında Alemdar tah • 
lisiyesini gördüler. Kahraman gemi 1-
nebolu seferini yapmış, boş olarak ls
tanbula dönüyordu. Uzaktan selam -
laştılar. 

* 

Bükref 6 (Hususi) - İtalyan fsb' 
rikalarına sipari~ edilen 24 Mkert bali" 
bardırnan tayyaresi hakkındaki ınukl' 
v~le~ame bugün imzalanmıştır. . ~ 

mandanlığı tertibat alml-\'tı. Motörld 
görünür görünmez Inebolunun fed• ~ 
kar kayıkçıl~rı etraflarını aldılar. 

]{araya çıkış iskeleye biriken hal~ 
coşkun sevgileri arasında pek nef 
oldu. 

Inebolu o günlerde bir turnike ol ~ 
Alay kumandanı derin derin içini 

çekti. 
muştu. 

İNEROLU Anadoluya girmek İstiyenler but"' 
- Haydi selametle ı Dört mevsımın üçünde Karadeniz dan geçiyorlardı. 

dalgalarının döğdüğü 1nebolu limanı o Seksen kişilik kadrosu, ağırlı~ 
* gün mavi bir atlas gibiydi. Daha u • karaya çıkan topçu alayı için yer 

Onları düşündüren tehlike yolda 
la zaktan dik dağ yamacına yaslanmış hazırlanmıştı. 

aı;ık denizde düşman donanma rının 1 ~ 
1 kademeli evleri görünen nebolu hür Kıyıları takib etmek yüzünpen .e 

şüphesini uyandırmaktı. Fakat stan • · k ·b ı-r 
ınsanlar ülkesinin apısı gı i uzaktan yahat pek uzamıştı. Yorgunluk 8 ı•· ı. 

bulla Karadeniz limanları arasında 1 e• 
gelenlerin önüne dikiliyordu. nebolu, dan kara yürüyüşüne devam etrtl 

mekik dokuyan motör kaptanları hiç 
mert ve serbest insanlar diyarına ka - güç olacaktı. , 

telaş etmiyorlardı. rışacaklara karşı çok kıskançtı. BuraJ Alay kumandanı ve maiyeti haııt 
- Onlar açıldan geçerler. Biz kıyı d ·ıı· h k" . k a mı ı ü umetın en açı göz me • lanan evlere yerleştiler. 

kıyı mderiz. Üstümüze gelirlerse baş- 1 ı ı h ı k 1. n , 
t'>' mur arı ge en erin üviyet erini on • Halk milli kuvvetiere katışma... .. 

tankara da ederiz 1 t 1 d' 11 d 1 d ·· lıw ro e ıyor, mi i uygu arın an fUP • zere işgal mıntakalarından kaçıp g~ ~e 
Diyorlardı. he edilenlerin Anadolu topraklarına vatan çocuklarını candan bir sevgı 
Karadeniz kıyılarının bütün girinti ayak hasmalarına müsaade etmiyor - ba;:.nna basıyordu. . , 

ve çıkıntılarını bilen Karadeniz uşak- lardı. Hele bövle üniforma1arı, silahları .. 
ları Boğazı geçer geçmez kıyı sulara . Her devir dönümünde ve her poli • le karaya ~ıkan bir asker kıt'asını r:: 
daldılar. tıka çevriminde böyle kapı değiştiren rünce adeta bayram ettiler. Kadın~, 

Şile açıklarında arka arkaya Üç düş- sütü bozuklar olduğunu kim inkar e- ihtiYarlar ellerine geçirirlerse, evlerı~e 
man torpitosunun aktığını gorunce der. de ne bulurlarsa onlara ikram etrııeg 
karaya biraz daha sokuldular. Hangi lnebolu, yeşil Inebolu bunun için çalışıyorlardı. 
arnİral bu k~ücük teknelerde bir top- cennetin kapısını bekliyen semavi 
çu kadrosu olacağına ihtimal verebi • mahluklar gibi münkirleri içine almı
lirdi) yan h ür Anadolunun ilk giriş noktası 

Tanrı Türkün yardımcısı olmuştu. olmuştu. 
Koca şilepleri tahta parçast gibi oy- Istanbuldaki M. M. Teşkilatının ş if-

natan Karadeniz bu küçük tekneleri resile topçu alayının lneboluya gele -
incitmekten sakınır gibi yumu,amıştı. ceğini öia'eneıı aahı1 muhafaza ku -

Heyecan samimiydi. fş 
Türk milleti asırlardanberi ilk de~ 

ayni duyguyu payiaşıyor ve hiç teŞ~ , 

görmeden ve emir beklemeden va~tr" 
fesinin ne olduğunu anlayıp ona 
fuyordu. • 

(Arkası var> 



Mart 7 SON POST~ 

Ittihad ve Teraklıide on sene 
- On ikinci kısım No. 27 Hikayeleri 

·iNME Ci A HA B. i SO PERDESi 
Yazan: Eski Tanin Başmuharrlrl MuhiHin Birgen 

Talit Paşaya şu söz1eri söyledim: Çeviren: Faih Beremen 

''Paşa siz de Enver aşanın 
karşıs a gevşeklik gösterdiniz ! , 

.. Eğer harbe emrivakiler I~ sürüklenmeyip de kendi irademizle girseydik, memleket:n 
maddi ve manevi kuvvetlerini bu derece israf etmemiş olurduk, 

Alfredo, yüksekçe olan iskemiesine 
oturmuş hem bacaklarını saHıyor ve 
hem de Vecchio köprüsünü seyredi • 
yordu. Bu saatte köprüden geçenler a
zalıyordu. Dükkanın küçük olmasına 
rağmen, dünyanın her tarafından bu· 
raya antika eşya ve inci alınağa gelen
ler çok olurdu. 

Alfredo hilekfırdı. Bununla beraber 
yeni aldığı genç karısını çılgınca sevi· 
yor ve boyuna onu düşünüyordu. 

Çırağı bugün izinliydL Onun için 
mal sahibi dükktmda yalnızdı. 

Fakat, ben 0 gün dikkatini yanlar, belki güleceklerdir. Fakat, Al- Abranosyandan hahsettim. Daha son- Alfredo köprüye bakarken, birden 
bu tarafa celbedince, odanın ortasında lahın bildiğini kuldan saklamıya 'üzum ra. harbin askeri idaresindeki her göze dükkfınının önünde lüks bir otomobilin 
demindenberi yaptığı gezintiyi lma - yoktur: Ben siyasi gazeteciliğc ve si- çarpacak derecede bariz hatalardan durduğunu gördü. Otomobilden inen 
~arak durdu, bir Jahza düşündü, sonra yasi hayata başladığım zaman henüz bahsettim. Nihayet neticelere geçtim: şoför ona yaklaşarak güzel bir İtalyan· 
hu yeni mesele karşısında yeni bir va- çok gençtim. Bizim zamanımızcia ço- -Eğer, dedim, bütün bunlar olma· cayla: 
~Yet almak istiyormuş gibi, yakınında cuklara, büyüklere hürmet hissi çok saydı, yani biz harhe kendi irademiz ve - Sinyor sizinle göriiJınek istiyor, 
bir koltuğn otuTdu. Vahdettin tarafın- kuvvetle telkin edildiği için, uzun za- içtihadımızla en .münasip gördüğü - dedi. Yanına gelmenizi rica ediyor. 
dan gelecek müşkül hakikaten büyük man onların kaTşısında tenkit ve mü- müz bir zamanda girmiş, harp esna - Çürlkü kendisi inmelidir. Yerinden 
olduğu için bunun hatırlatılması onun nakaşaya girişmeği, kendi kendime mnda halkın hidiyatını bu derecede güçlükle kalkabiliyor. 

k d 
Dükkancı, pekala, deyip otomobile 

tanını eıkmıştı. Sağlam yapılı ve sağ- terbiyesizçe bir hareket telakki eder - tazyi e en tahakküme meydan verme- yaklaştı. İçeride buruşuk yüzlü altsaçlı 
laın ainirli, her zaman ne<t"eli ve alay· dim. Bunun için o gu··n Talat Pa-nın miş ve memleketin can ve mal kuvvet- b Y y- ve elinin birisi, paltosunun ce ine so· 
tı Talat Pa~a o gün ilk defa gördü- << ne gibi}>> diye yaptığı izah daveti Ü· lerini bu derece israf etmemif olsaydık, kulu bir ihtiyar vardı 
iürn bir düşkün1ükle içini çekti. Son· zerine talihsizliğimizin sebeblerini bugün memleket ve biz bu halde bu • - Bana broşlarınızı gösterebilir mi
ra, hayalen gözlerinin önünde, şeytan izaha başlamak bence büyük bir cesa· lunma.zdık. Bütün hak ve Suriyenin sinlz? Sade olanlarından karıma küçük 
\'e ınunafık çehresile Vahdettini görü· ret demekti. Yavaş yavaş, Talat Paşayı işgal edilmemiş bulunacağı muhak - bir hediye alacağım da ... 
~orrnuş gibi: ineitmeyecek kelimelerle fikirlerimi kaktı. Elimizde kendimizi belki de bir - Başüstüne sinyor. 

- Muhittin, dedi; bizim en büyük izah ettim. müddet daha müdafaa edecek kuvvet Alfredo telaşla dükkfına g!rip tekrar 
t~lihsizliğimiz. böyle bir zamanda pa- Enver Paşanm arkasından bulunurdu. Bu sayede de sulh müza- döndü. Elinde iki kutu getirmişti. 
d h 1 b

. d k ) · dah k 1 1 kl · · İhtiyar anlayan bir bak1şla mücev· lfa olarak başımızda böy e ır a a· U .. kle . 1. ere erıne a o ay ı a gırışebilir -
ının bulunmaaıdırl s ru . nmiŞ 1 dik, eğer bütün bu hatalar olmasaydı, herleri muayene etti: 

H b - Sizde daha iyileri bulunacağını 
Böyle bir adamın böyle bir zamanda ar e nasıl girdiğimizden başladım. Vahdettin ne yaparsa yapsın memle- zannediyorum. Şöhretinizi duydum da 

llliiietin başında padişah olarak bulun- ~en~isi~e <(Almanların bokuna harbe ket bizimle heraber olur, yahut, rejim- geldim. 
l'llası hakikaten büyük bir talihsizlik tL gırmıyelım !» diye o sırada bizzat har- den ziyade talihi itharn ~erdi. O za- _ Fakat sinyor, siz sadelerinden is· 
Fakat, bence memleket için de, Ittihat be girrneğe muhalif olduğu halde En- man, sizin tasavvur ettiğiniz siyasi ha- temiştiniz. 
Ve Terakki için de. en büyük talihsiz- ver Paşanın emrivakii ile işin olup bit- reket daha çok kolay olurdu. Bu tar~- Alfredo köprüye .şöyle bir baktı. Son· 
lik o değil, Enver Paşa idi. Çoktanberi miş bulunduğunu hatırlattım. Ondan da harbetmiş, harbin sonunda bu va- ra müşterisine dönerek: 
ben kat'iyetle bu kanaate vasıl olmu'· sonra Enver Paşa i1e İsmail Hakkı Pa- ziyette bulunan bir memlekete kar,ı - Sinyor, dedi, dükkanımı yalnız 
turn. O gün, o teessür içinde bulunan şa tarafından temsil edilen askeri ida.-- düşmanlar da sulh ~rtlarında 0 kadar bırakarak büyük ve kıymetli şeyler Çl· 

b 'h k han ı · ] k t" 1 k b" 'k ·· k''] b' 1 karmak zor olacak. Eğer ainyor zahmet u tan ur ını üzmeği ve yara a- renın mem e e ı nası sı ı ır tazy:ı 1 muş u ır tavır a maya cesaret ede-
tnayı hiç istemediğim halde, ihtiyarsız- altına almış bulunduğunu hatırlattım. mezlerdi. (Arl<ası var) huyurup inerlerse ... 
ça, ağzımdan bu fikir dökülüverdi: -Ah, peki, peki! Gustav bana yar • 

,.---------------------------. dım et. 
- Padişa olarak başımızda bu heri· Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum idaresi ilanları Mclhiç ihtiyar, ~oförünün ve Alfre· 

fin bulunması hakikaten büyük bir ta- donun yardımlarile otomob~lden ine • 
lihsizlik olduğu muhakkaktır. Fakat, Pendik istasyon büfesi mukavelenin akdi tarihinden itibaren 20 nisan rek dükkana girdi. Bir çok baktıktan 
bence en büyük talihsizlik Enver Pa- 938 tarihine kadar açık arttD'ma ile kiraya verilecektir. Açık arttınna 25 sonra ihtiyar, safirden bir l:.ro~ al · 
~adır, dedim. H l mağa karar verdi. mart 937 pertembe günü aaat 10 da aydarpa.p gar_ binası dahilinde f -

Bu söz onu •rsmıştı. 0 gün, kafa- -Bu karımın doğduğu 1.amana ait 
letme müdürlüğü komisyonunda yapılacaktır. Bu i- girmek iatiyenlerin b' t t 3000 li t · d d' 'z" sının içinde mütemadiyen geçmışın T- ır aş ır. re mı e ını · 
13455 lruru•luk muvakkat teminatı verdiklerine dair alacaklan Haydar • E•·et ··ç b'n ı·ret istersen•z gayet 

llıuhakemesini yapıyor gibi zihnen T - w u ı 1 
·· • 

d · P&f& vezne makbuzile ve kanunun tayin ettiği veaikalarla birlikte arttırma güzel inci kolyelerim var. 
aırna me~gul görünen, bazan, dikkat da h Ve bı'rbı'rı· ark"'•sına, Alfr~d·l bı'r çok t rün ve aaatinde komisyon azır bulunmalan lizımdır. a. -

e hlediği için bana bir sözümü iki de· inci kolyeleri çıkarmag·a başladı. 
fat k 1 T 1" p d'" .. Bu i.,. aid -.Ptnaınder Pendik istuyonundan ve Haydarpa- l,letme e rar atan a at aşa, gene u~un- ,.- r- T- İhtiyar bunları görünce: 
du. Sonra: müdürlüğünden parasız tedarik olunabilir. cc1249)) -Güzel, çok güzel! dedi. Fakat daha 

- Ne gibi) ·-- başka iyi şeyleriniz .yok mu? 

Diyerek benden fikrimin izahını is- KadikÖy Vakifiar Direktörlüğü IIAıılarJ O zaman dükkimcı kasaya doğru gi· 
tedi. O zaman, ben de açıldım. derek açtı ve içinden bir kutu ç1karıp 

Fikrimi Talat Paşaya Kadıköyünde Zühtüpa,a mahallesinde Tahtaköprü 31/S/938 masaya bıraktıktan sonra: 
caddesinde 53 sayılı dükki.n sonuna kadar - İşte, sinyor! dedi. 

aç.kça anlatttm ihtiyar müşteri kolyeyi eline alarak: 
Beylerbeyinde Abdullahağa mahallesinde Ruimağa ~ b'' ı ı 

On senelik lttihatrı havatım- d - Kolye oy e o ur işte! d~ye bağır· 
da lk ;-. " kağında tarla üç sene mü detle dı. Ne kadar dediniz? 

i defa olarak, fırka iye- • 1 
tar:~si içinde bulunan bir inkılap Yukanda mevki ve cms eri yazılı vakıf yerlerin kira artt~lan bet gün _ Sınyor için ikiyüz bin l!ret! 
6d uzatılmıştır. lsteklilerin ihale gÜnü olan 6/3/937 cumartesi günü aaat 11 - Bu kadar büyük bir masraf yap 
1' arnı karşısında genç ve Ittihat ve de Kadiköy Vakıflar müdürlüğüne müracaatlan. 0271) mak üzere evden çıkmamışhm. Bunun-

Alfredo genç kansına ba§lWl gelenled 
anlabyor 

tan sonra içinden çıkılınıyacak bir ltı
rü harfler sıraJadı.. o vakit Al!redo: 

- Ne kadar garip bir tesadüf, sinyor 
dedi. Sizin de isminiz beninıki gibi ·~• 
ile başlıyor. 

- Çok güzel! Lutfen cüzdanımı ye .. 
rine koyup pardesümü düzeltir misi • 
niz? Bir mahzur yoksa burada bekle• 
ye bilir miyim? 

Şoför on beş yirmi dakika sonra dön• 
dü. İhtiyar parayı alıp dükkfuıcıya u• 
zattı ve: 

- Sayınız, tamam mı acaba? dedi 
Pekala öyleyse kolyeyi iç cebime ko • 
yar mısınız? Çok teşekkür ederım. 

Otomobil hareket ettikten sonra Al .. 
freda şöyle düşiindü: 

c Zavallı adam, bu kadar zengin ol• 
duğu halde böyle sakat.. ne acınacak 
bir adam .. » 

Müce,·herci, akşam evine dönünce 
karısı onu hararetle karşıladı. Fakat 
onu kucaklamak isteyen kocasının kol· 
larmdan sıyrılarak: 

- Y oo, acele etme! dedi. EYvela şu 
güzel havadisleri söyle de sonra .. iste• 
diğini gönderdim. Böyle ansızın hangi 
mühim bir iş çıktı? Biriktirmiş oldu • 
ğumuz parayı kasadan çıkartacak ka· 
dar seni zorlıyan iş nedir? söylesene 
dostum! 

Uzun bir zaman geçtiği halde Alfre· 
do karısının bu sualine cevap verme • 
mişti. Ve başı omuzlarına gömülü bir 
surette sanki beynine inme inmi~ saat
lerce y~rinden kalkamadı. 

Yarmki nushamrzda : 

Bir köy hikayesi 
Yazan: Peride Celal 
---·---

IRADYO 
erakkiye meşrutiyetten sonra karış· la beraber bu kolyeyi almadan gidemi· 

~~· bir lttihatçı sıfatile, serbestçe söz M • Al k yeceğim. Sağ kolum gördüğünüz gib! Bugünkü Progralli 
~~;_ılüyordkurn. Bizim zamanımızda bü- u·· ter c ı m ınaca tır tuunaz bir halde. Lutfen pardesümiı 7- l\lj~~~~~7u~ Pazar 
'"ıt ere arşı itirazda buiunmak ayıp kaldırıp iç cebimden cüzdanımı alır - Öğle n~riyalı: 

l<ıyılırdı. Ben de bu terbiyeyi almış AskerJ\1 Fabrı·ka lar Umum mısınız? Pekala, şimdi onu açın! 12,30: PUıkla Türk muslldst, 12,50: Hava-

drtıa_hcup ve haddini bilir bir insan ol • Alfredo cüzdanı açarak: dls, 13: Beyoğlu Halkevi göstcrlt kolu tnra· 
ugu · · b • d·-· 1 · -Burada yalnız on binliret var, de- tından blr temsll, l m ıçın egenme ıgım şey erı on- Akşam nesriyatı: 
arın karşısında nihayet mütevazi bir M u·· d .. , .. w •• d di. 18,30: Vnryete müZl~i Ambasadörden nalı:· 

h~ülahaza kaydi şeklinde ifade ~der, ur u g u n e n : - Pekala, bu on bin lireti alın!. len, 10,30: Konferans Ordu Saylavı SeUm 
ıç b' 'dd' 1 1 b 

1 
Şimdi lutfen cüzdandaki beyaz kart • sırrı Tarcan (Roma), 20: Milzeyyen ve arka-

L ır zaman ı ıa ı söy emez ve i • 
ııa53a 'dd' ı Almancadan Türkçeye Türkçeden Almancaya tercümeye muktedir lardan bir tane çıkarın .. peld! Bunun daşları tarafından Türk muslktst ve halk 
)( ı ıa ı münakaşaya girmezdim. k t üstüne karıma bir kaç satır yazmak şarkıları. 20,30: ömer Rıza taratından A-

endilerı'l Ler ·· h t k k bir mütercim alınaca tır • .asteklilerin istidaları'le Mart 937 sonuna kada n so··yıev 20 45· Münlr Nurettin ve arka h... e il gun veya u sı sı zahmetine katlanmaz mısımz~ rapç ' ' · • 
··•unas b tt b 1 d • be · Umum Müdürlün-te müracaaları. u10 ı O,, daşları tarafından Türk muslklsl ve halk §ar e e e u un ugum ve nım l§• Başlayın.' ı 2215 Aj • tıları, 2ı,ı5: Orkes ra, , : ans ve borsa 
~tnimi bir adam olduğumu bildi~Ie - c Caro Amelia .. » haberleri, 22,35: Pllikla sololar, opera ve o-
~ln~en emin olduğum bir kısım mer· Istanbul Sıhhi Mu··esses~~ler Arttırma Alfredo bu ismi duyunca: peret parçaları. 
ıte~1 .. l 1 "" 1·armkf program 

· urnumı aza arı müstesna, ttihat - Bu karınızm adı mıdır? Ne tcsa· \' T Ek ·ı K • d 8 mart 037 pazartesi 
e erakki elebaşlarile daima müte - ve SJ tme omısyonun an: düf.. benim de karımın adı.. iSTANBUL 

\'a~j ve silik konuşurdum. Bütün - Öyle mi.. ne çıkar. Devam edin: Ötle ne riyatı: 
ltıeb' 1 k h d b d f f Çemberlita• civannda eski Komirimehane binası mahzcnlerinde bulunan A b' · · kt B ··h· 12.30: PHı.kln Turk muslklsl. 12.50: Havadl!. . u u ayatım a ir e a maari T c nsızın ır ışım çı ı. u mu ııu 
tı" 11 lcal h da ,.aya pazariılda t 1 kt h ı ı· b'' · b · 13,05: Muhtelif plli.k neşrlyııtı. d ... ~ırı Şükrünün Darüleytamlar hakkın em ur ""T sa ı aca ır. meselenin a ı uyük ir paraya mu· Ak!l:ım u~riyatı: 

aki hayali bir projesine karşı MaaTif 1 - Arttınna Cağaloğlunda Sıbhat ve içtimai Muavenet müdürlüğü tevakkıftır. Gustav, sana bu kartımı n· inkıJjb dersleri üniversiteden naklen 
~ncüm · d · I b d f binasında kurulu komisyonda 10/3/1937 çarşamba günü saat 15 te yapı- getirınce, yatak odamdaki kasada mev· Mahmut E•;at Bozkurt, 18,30: Pllkla dans 
d enın e vazıyet a mış, ir e a t 'k' ·· b' ı · t' 1 • muslki<:l, 19,30: Çocuklara mıısal: İ Galib 

a matbuatın kag·ıdı meselesinde En- lacaktır. ('U ı ı yuz ın ıre ı a ıp ona ver. 
\'e p Parayı alelade ve adressiz bir zarfın Arcan, 20 Rifat ve arkadaşlan tarafından 

r a~a ·ı ·· k · · B 2 T · t 13 lira 50 k t Türk n1ııo:ikisi ..... h ... lk ""rkılıırı, 20,30·. Ömer tıu . : 1 e muna rışa etmıştım. u- - emına unıt ur. içine koy! Akşam güzel ha\•adisier ve- n : •• Y-

nıçın T l"t P k d 3 - 1stekliler satılacak mallan ve &Jırtnameyi Daire ambar memurlu - Rıza tarafından nrabca söylcv, 20,45: Saft-
~·· ' a a aşnnın ar~nsın a 0 r- receğinı.» ~<' ve arkadaışlnrı tarafından Türk must -
t \ın, ilk defa olarak harbin idaresinin ğundan görebilirler. - Şimdi''"dostum şu kalemı parmnk· klsi ve halk şarkıları: saat ayan, 21.15: Şe· 
b~nkidine- giri rnek benim için büyük 4 - İstekliler belli saatte teminat makbuzlarile komisyona eelmeleri. hırımın arasına koyun imza edeviııı. hlr tiyntrosn Dram kısmı rverller), 22,1!5: 
ır ahlaki cesaret idi! Bu satırları oku- (1274) ihtiyar müşteri bir cA» horfi ya~ciık· Ajans VI:\ borsa haberleri, 22•35 Pldkla solo-

ıar, oJ)f'ravf' opl.'rt't parçaları. 

, 
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Yazan 1 A. R. 

SON POSTA .Yrat 7 

Klavuz ikinci bir cinayet daha işledi, gemiyi kıçından 
karaya otur:tu ve Ertuğrul ancak Türk gemicilerinin 

vaz i fe şin aslı ğı sa yesinde parçalanmaktdn kurtarıldı 

Kumandan Osman Bey; klavuzun f Bereket versin ki, sahile gönderilen 

Yazan : Celal Cengiz 

Meğer Samanın sevgilisini Katuma da 
talebini reddetmişti Fakat, klavuz; çevik Türk gemicileri vazifelerini sür-

Kaııcıl nizamnamesine tabi olmaya atle ifa etmişler.. sahile götürdükleri 
mecbursun uz. Yoksa, '-imdi gemıyı yumanın ucunu, oradaki babalardan 
terkederim. Bütün mes'uliyet, sıze birine geçirmişlerdi. 
aıttir. Kumandan Osman Beyin emri üze-

Demiş .. bütün ricalara rağmen, tam rine, tüvari Ali Bey. idareyi ele almış-

seviyormuş, Sama· bu habere kızdı: 
" Alacağın olsun sihirbaz! , dedi 

bir katır inadı göstermişti. tı. Yumanın ucunu ırgada vurdurarak - lçime bir üzüntü soktu. Bu gü-
Kumandan Osman Bey: gemiyi ileri doğru çektirmif .. kıçı, ka· zel kadını bir daha göremedim .•. 
- Hiç olmaz!a, biraz daha ilerleye- raya yaslan maktan kurtarmı,tı. Bu - Görsen ne yapacaktın ~ 

&im .. daha geniş ve daha emin bir yer· ' arada, geminin kıç tarafına adam indi- -Af dileyecektim .. kalbini &ırdım .. 
de kar..ıya palamar verelim. rilmif; dümenin ve dümen bodosla • kendisine kötü •özler eöyledim. Şimdi 

Demisti. Klavuz buna da itiraz et· masının kırılarak gemiden ayrıldığı an· içimde bu yaptıktarımın azabı var. 
mı : l ' laşılmıştı. Çok muztaribim. • · Gece rüyamda o-

- Hayır... Benim göstereceğim Klavuzun, ihanet ettiği tahakkuk et- nu görüyorum .. bana hala haykırıyor 
yerde gemiyi bağlamıya mecburaunuz. rnişti. Fakat, ~imdi bunun iddia ve is· gibi: <(Çiçeklerimi neden koparıyor -

Diye, ısrarda devarn eylemi{;ti. patile uğraşılacak zaman değildi. He- sun} Ben onlarla geçiniyorum .. onla
Gerek kumandan Osman Bey. ve men kanal idaresine adam gönderil • rı bana Enhil bağışladı~')) diyor .. !bu sesi 

gen·k süvari Ali Bey; fena halde öfke- miş: yardım vasıtaları istenilmişti. her dakika duyuyorum. 
!enmişlerdi. Bu inatçı katarı tepeleyip Gemi de, sahile çekilerek, baştan ve - Çarşıda arama.dın mı onu? 
te,yabancı bir memlekette bir hadise kıçtan sımsıkı raptedilmişti. - Aramadığım yer kalmadı. Bula-
çıkannamak için kendilerini güçlükle Kumandan Osman Bey; biri bahri- madım. · 
zaptedebilmişlerdi . ye nezaretine, diğeri de ( Mabeyin - Şimdi ne yapmak fikrindesin} 

Elindeki iki sayfalık nizamnameyi, başkitabeti) ne ayrı ayrı birer telgraf - Enhil en çok bu ayda .insanlara 
korkunç bir silah gibi kullanarak ge- çekmiş; hadiseyi bildirmişti. ceza veri rm iş. Hem onun hayalinden 
midt> amiri mutlak kesilen bu herif; Osman Bey: çıbanbaşı koparmak- uzak kalmak, hem de Enhilin gazeb 
sahilde bir yer göstererek: tan hoşlanmıyan, temiz kalbii bir a 4 ve şiddetinden kurtulmak için iki katlı 

- Gemiyi, buraya bağlıyacağım. dam olduğu için, klavuzun yaptığı bu bir çadırda yaşam<!ğa karar verdim. 
fllka indirin iz. Sahile yuma ( 1) gön· (suikast) in mahiyetini büyütmek is-ı - Kim verdi sana bu öğüdü} 
derıniz. tememiş .. iki hükumet arasında siyasi - Sihirbaz Katuma .. 

Demişti. bir münakaşa açmamak için sadece - Tan ır mısın onu sen~ 
Tabiidir ki; klavuzun bu err7ri, ka- klavuzun hatasını ortaya atmakla ik- - O ihtiyar aşıkı kim tanımaz? ı.. 

bul edilmişti. Denize, derhal bir sandal tifa etmişti . Hatta, çektiği telgraflar - Aşık mı dedin? 
indirilmişti. Içine bir yuma verilerek bile, uzun tafsilatı ihtiva etmemişti. -Öyle ya .. duymadın mı sen: Ka-
sahile gönderilmişti. Bilhassa saraya çektiği basit telgraf, tuma, yetm~şinden sonra genç bir kız-

Klavuz makineye: şundan ibaretti: la sevişmeğe başladı. 
- istopl... Mabeyini hümayun bafkitibi Sama bu sözleri duyunca beyninden 
Emri vermişti ... Fakat, makine ista- Süreyya Pata hazrederine yıldırım la vurulmu~ gib1 birden titre-

per eder etmez; hareketsiz kalan ge- Ertugrul fırkateyni; Süveyt kana- di: 
minin kıçı, birdenbire aykırılayarak lından mürur etmekte iken kuma otu- -Bu genç kız şimdi nerede? 
karşı sahile doğru sürüklenmişti. rarak, kanal idaresinin muavenetile -Onun yanında .. kendi evinde. 

Kar~ı sahil, gemının bulunduğu salimen lrurtulmut ise de, klavuz ta· -Sen gördün mü bu kızı} 
yerden ancak, yetmiş seksen kadem rafından gösterilen lüzum üzerine aa- - Yüzünü hiç kimseye göstermi-
geni liğinde idi. Onun için, vapura tek- hile bağlanmakta iken, rüzgar ve akın- yormuş. Çok güzel ve sevimli imiş. 
rar hMeket verilineeye kadar, i~ işten t\nın tiddetle tazyiki ile aykınlayıp kı- Yeryüzünde eşi yokmuş diyorlar onun 
geçmiş .. evvela bir sarsıntı, sonra va- çı salıili bulmaaile dümen bodoalamuı için. 
purun kıçında bir çatırtı işitilmişti kırılm!flır. Gemi, timdi (Gren) mev· Bu sırada çadırcı ustası kollarını sal-
Derhal pervanenin sesi ve devir adedi kiindedir. (Süveyt)e gidilerek havuza lıyarak gelmişti. 
deği~miş .. devrederken bir şeye çarptı~ girilip dümen, yerine vazedildikten Genç müşteri siparişini verdi.. 
ğı hi sedilmişti. aonra, yola devam edilecektir; ferman. durmadan gitti. 

Ceminin kıç tarafına koşuşan za • 18 temmuz 305 Sama yerinde duramıyordu. 
bitler ve neferler arasından: Ya verana hazreti tehriyariden Er • Demek ki insanlar yetmiş yaşından 

- Gemi oturuyor. tugrul fırkateyni hümayunu sonra da azıyorlar.. bir güzel kadın 
- Dürneo kırıldı.. kumandanı miralay görünce, güneş karşısında eriyen buz 
- Dümen bodoslaması parçalan • Osman parçası gibi eriyorlar, iradelerini kay-

mış... Fakaaat.. bu kısa telgraf, Abdülha- bediyorlan:Iı!" 
Diye bağrışmalar yükselmişti. m idi şiddetle harekete getirmeye kafi Sama tezgah ta bez dokurken: 
\' · t h" d' E gelmişti. Derhal, sarayda bı"r telar,:• baıı.. - Alacağın olsun Katumaı Eğer azıye , va ım ı. ğer sür'atli bir Y " d d k 

manı:-vra ile gemi ileriye alınınıyacak göstermişti. Hünkar · (bahriye nazırı uy u !arım doğru ise, dünyanın bü-
olur a, o şiddetli cereyan gemiyi kıç- Bozcaadalı Hasan Hüsnü pa.şay sık~ tü n ~in lerini başına toplıyacağım 1. 
tan kuraya yaslayacak .. dümen ve per- sıkı bir istizaha çekmişti. Dıye mırıldanıyordu . . 
v n.. parça parça olacaktı. H d d k d" · O gece genç müşterinin evıne git-... , asan paşa, ama ının en ıs ın e w fl 

- -- kt'W• d h d h f A mege ve onunla biraz daha etra ı ko-çe ıgı a a uzun, ve a a ennı ev - V .. w 

(1) Kalın lıa'at. f . . . f 1 nuşmaga, onu Katumayn gondermege 
sa ve tabıratı ıhtıva eden telgra ı a ıp k . . 
saraya gı'derek, meslek noktasından bir arar vermıştı. 

s=r Doktorun 
G .. • •• 

otlarından 
Pazar 

(*) 

çok izahat vermekle beraber, geminin 
l klavuz tarafından suikasta uğratıldı • 
ğını söylemekten çekinmemişti. 

Abdülhamit, bu suikast meselesine 
fena halde öfkelenmiş .. resmen tahki

ı kata girişrnek istemişti. /ı araciğerin 

lVa taıııanıiyeti 1 - Bahriye erkanıharbiye reisi Faik 
K ır:ıci~cr vazifesini IüyıkHe yapa _ Paşa, mütehassıslardan mürekkep bir 

nı:ı 7,:ı o zaman karacl~erln tamamtyetl heyet alarak gıtsın .. m~seleyi yerinde 
yok demektır. tetkik etsin. Mufassal bir rapor versin. 

Y<'.neklerden sonra bir şişkinllk, bar- Diye, irade etmişti. 
&.ıklarda fazla gaz \'C lnkıbaz, sa~ omuz 
o. :n~ı ve dilin paslıca olması, buyük ap. Faik Paşaya hazırlık emri verilmiş-
tt"s' ın renginin açık olması gibi Arnz ka- ti. Hatta yerine, ve kaleten bahriye fe
rac.ğer nntamamiyetlnin b~Iıca fırazıdır riki (Amiral Ştarki) Pa=nın tayı"ni 
ki b ınlar llende karaclğerln haldkl bir r-
h ı t.ıhfını meydana getirirler. Bunun tensip edilmişti. 
iç.n buglbl nraz duyulunca madensu - Mesele, bu suretle resmi bir mecra 
ları Içmek ve kalevi meselA bikarbonat takip ederken; birdenbire jşin ~ekli de-
d ı fosfatdösıit, sulfntdosüt gibi JUiç- ~ · · Y 

lan kullanmak, fazla yn~lı ve hamur Işi gışmışti. Evvela Abdülhamide, şu 
~ nt"klerı yememek lfı.zımdır. nı ealde bir jurnal verilmişti: 

Daha ziyade yağsız et, bol sebze ve bol ( ~rt.ugru .. l fırkateyninin başına ae-
lllt>\ va ve yaCsız çorbalar, et suyu, ma- 1 h-d • 
h'lllebl, yoğurt gibi şeyler bu vaziyette en a ıseyı tahkik memuriyetHe Sü-
en çok tavsiye edilecek gıdalardandır. veyşe gönderilecek olan bahriye erkl-l--(-.-, ~B-u_n_o-:t":"la_r_ı -:-k-es"":'ip-s-:ak~l-ay-ı-nı-z,-,.a-h.:.u-Jl nı harbiye reisi Faik Paşa, bir hayli 
bir albünıe yapıştırıp kolieksiyon 1apınu. zamandanberi zatışahaneleri aley'hin
Sıltınh ~:amanınızda bo notlar bir doktor de hainane fikirler beslemektedir, 
'ibi imdadınıu :yeU:,ebUir. 

(Arknsı var) 

• • • 
Yere düşen bir yıldtz..f 

Sama geceyi zor buldu. 
Ortalık kararınca dükkandan çıktı .. 

o gece genç müşterinin evine gidecek
tL Ayakları farkında olmayarak baş-
---·----.......... m ı-------r 
Nöbetçi 

--, 
J:..'czaneler 
~u gece nubetçl olan ecıancler: 
Istanbul clhetindekiler : 
Aksarayda. (Pertev), Bcyazıddıı: <Bel

kis), Şehreminlnde: (Hamdl), Fenerdc: 
lHıisameddin), Karagümrukte: (Suad), 
S~matynda: (Teotllo.s>, Şehz:ı.debaşında: 
CI. Halil), Eyübde: (Arif Beşir), Eminö
nünde: fBeşir Kemal), KüçUkpaznrda: 
<Necati Ahmed), Alemdarda (Esad), 
Bakırkoyde: (HilAl). 
~eyo~lu clhetlndek.ller: 
Istlkliil caddesinde: (Kanzuk), Daire

de: (Güneş), Topçularda : (Sporldl.s), 
Taksimde: (Nizameddin >, Tarlabaşında: 
(Nihad), Ş işilde <Halkı, Be~lktaşta: 
(N all Halid>. 
Bo~azlçl ve Adalarda: 
tisküdarda: <İmrahor>. Sarıyerde: 

<N url), Ada larda: (Şinasi Rıza>, Hey -
beUde: (Tanaş>. 

ka yola saptı .. Sama, sihfrbaz Katuma- kersen, bütün mabutlar senin gözünü 
nın evine gidiyordu. oyacaklar .. sen de Tunçay gibi kör ola· 

Yürüdü .. yürüdü .. yer, gök, her ta- caksını Dünyayı bir daha görmiyecek
raf karanlıktı. Düşmernek için kendi- sin 1 

ni güçlükle tutuyordu. Maneviyatı çok Basık tavanlı odadan hıçkırıklaı işi· 
bozulmuştu. Eğer ihtiyar sihirbaz, tiliyordu. 
Marayı avucunun içine almı~ ve ken- - O yaşayacaktı, Katumal O. ya· 
dine bağlamışsa, Sama o gece oradan lan söylemez bir erkekti.. beni gelip 
nasıl dönecekti? alacaktı .. bana saadet vadetmittl 

Ne yapacağını bilmiyordu. Kat'i bir - Erkekler, kadınlara yalan .öyle-
kararı yoktu .. her şeyden önce sihir - rnek, kadınları aldatmak için yaratıl· 
bazın odasını bahçeden gözetliyecekti. mış maluklardır, yavrurol Sana vadet-

Sama sihirbazın evine vardığı za • tiği saadetlerin hepsi yalan ve aaı1•ız
man bahçeye bakan odada bir ışık dır. (felaket)i (felaket mabutu) ver· 
gördü. Katuma her zaman bu odada diği gibi, saadeti de ancak (Saadet ve 
otururdu. Sihirbazın hizmetçisi mey- refah mcıbutu) verebilir. Bunu inaan· 
danda yoktu. Odanın bahçeye bakan lardan beklemek hem gülünç. hem de 
küçük penceresi kalın bir kilimle ör • manasızdır. 
tülmüştü. l\1ara ağlıyordu: 

Sama başını pencereye uzattı . - Yere düşen bu yıldızı tekrar kal· 
Işte bir ses .. Maranın sesi. dıramaz mısın, Katuma} 
- Çabuk söyle, Katümal yere dü· - Bunu ancak (Baal) mAbudun • 

şen bu yıldız, kimin yıldızıdır? dan İstiyebilirsin yavruml Ben mabut 
Sama sevgilisinin sesini işitince tüy- değilim .. şimdiye kadar ne bir malıluk 

leri ürperdi.. damarlarının birdenbire yarattım; ne de öleni dirilttim. 
gerildiğini duydu. Onu çılgınca sevi • Mara yüksek sesle bağırınağa ba~ • 
yordu. !adı: 

Katuma, genç kıza: - Ey ulu mabut ı Sen, bana saadet 
- Yere düşen yıldızı mı soruyor- vadeden Samayı toprak altında çürüt· 

sun? dedi. O, Samanın yıldızıdır .. Sa- me! Onun yıldızını tekrar kaldır .• gök· 
ma toprağa düşmüş, ebediyen yok ol - teki sayısız yıldızlar yerinde dururken 
muştur. onun yıldızını neden yere dütürdün} 

Mara titrek bir s • le bağırdı: O, ölecek bir insan mıydı? Böyle bir 
- Ne diyorsun, Katuma? Onun öl- kahramanı, öksüz Maraya neden çok 

düğünü mü haber variyorsun? gördün? Onu senden istiyorum. ev 
- Evet yavrum 1 Sama ölmüştür. mabutlar mabudu, Baall 

Ve ounun için bir damla göz yaşı dö- (Arkası var) 
- ==-

İnhisarlar Istanbul 
Başmüdürlüğünden: 

Çamaltı tuzfasında sureti mahsusada tesis olunan ince tuz 
değirmeni :ı de sı h hi ve fenni bir surette ihzar olunan ince sofra 
tuzları yarımşar ve birer kiloluk paketler ve mutbak tuzlan da 
"50, şer kiloluk içi kağıd kaplı çuvallar içinde satı~ çıkanl4 
mıştır. 

Sofra tuzları "64, ve "128, zer paketi havi sandıklara ko
oarak a n'>alajla "lmtşbr. Paketli sofra tuzlarının beber kilosu 
kabataş ambarında "9,50, ve" mutbak tuzlarının beher kilosu 
"5,25, kuru' fiatla satılacaktır. 

Gerek mutbak ve gerek sofra tuzları bir. sandık veya 
çuvaldan daha az satılamaz. Sandık ve çuval bedelleri tuz 
tına dahil olduğundan müşterilerden ayrıca sandık veya çuyaJ 
bedeli aranmıy acaktır. 

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

!stanbul Belediyesi llanları ı 
Hususi İdareden aylık alan emekli ve öksüzterin Mart 937 ili Mayu 

937 üç aylıkları 8 1 Mart 1 937 Pazartesi genünden itibaren Ziraat 
Bankasından verdirilecektir. Aylık sahiplerinin Bankaya müracaatları 
ilan olunur. "İ, "1247, 

Mahallesi sokağı 

Selmanağa Karacashmet 
ihbarnamenin 

tarihi N. 
6/8/936 1/40 

* * K. N. 
96 

Kıymeti hazıra 

138,25 
Cinsi sahibi 

arsa Rahel 

Yukarıda mevkii, cinsi ve kıymeti gösterilen arsa sahibi Rabele ait ib • 
barname sahibi bulunamadığından tebliğ yerine kaim olmak üzere ilin ta • 

rihinden itibaren 15 gün zarfmda Oaküdar bina ,ubesine itiraz qlunabile
ceği ilin olunur. (8.) (1268) 

* * Ketif bedeli 7896 lira 47 kuruf olan Topkapa haricinde ve Hürriyet A • 
bideai ilerisinde yapalacak çöp istasyonları yollaranda kullanalacak kum ve 
tap ait açık ekailtme 15/3/937 pazartesi gününe talik edildiği ilin olu • 
nur. (8.) (1275) 



İki balık tüccarı İtalyaya giderek İ
talyan Ba 1ık fabrikalan ile görüşmüş 
Ve Türkiy ede!\ yollanacak balıkların 
~v~ıyatır.ı üzerlerine almak istemiş
tdır. Bu şekilde bir müzakerenin br.ş 
birnası üzerine balık fabrikaian İstarl-
Ulda bulunan gemilerine bahk alma

ll"ıak \'e netıccyi beklemek üzere emir 
;e~şlerdir. Bu haber piyasayı ziya • 
esııe mütecssir etmiş ve bal!kçılar cc-
~.Y~tini derhal faaliye~ geçirmiştir. 
akını olan endişe böyle bir anlaşma 

yapılırsa en iyi balık alıcısı olan İtal· 
yanların balık alışlannın bu iki tücca· 
ra inhisar edecek, onlann da piyasadan 
istedikleri fiyatla balık toplıyarak bü
yük karlarla satacakları merkezindedir 

Yarın Balıkçılar cemiytinde balık 
tüccarlarının iştiraki ile bir ioplantı ya 
pılacak, bu mesele etrafi1e görüşülecek 
tir. Balıkçıların da bir birlik halinde 
ve cemiyetleri vasıtasile İtalyan firma 
ları ile doğrudan doğruya temasa ge· 
çecekleri söy Jenmekt.edir. ..... -.-..-----·-oJ 

nıuafiyet kararı 
piyasada sevinç 

uyandırdı 
t İktısat Vekaletinin sanayiİmıZin müh 
aç olduğu iptidai maddeleri gümrdk 
~Stnınden ve her nevi vergi ve res~m: 
h tde.n muaf tutucu bir kanun proJeb! 
~~rlaması piyasada pek büyük ve se 

'indirici bir tesir yapmıştır. 
. ~Öylendiğine göre bu sayecie sanayi 
llllııde büyük bir inkişaf husule gele
ce~tir. İpt idai maddelerin gümrük res 
~ dalayısıle Avrupa mamulatı ile re· 
"'4lbet irnkimmı bulamayıp kapamak 
lraziyetindc kalan küçük mikvastaki 
8
anayi müesseselerinin de bird~n bire 
ca?lanacağı ve piyasadaki bugünkü ma 
~u~ e§ya fiyatlarının yüzde otuz nis-

t 
etınde ucuzlayacağı tahmin ediımek
edır .....: · 

Istanbul Borsası kapanaf 
...._ fiatları 6 - 3 - 1937 

PARALAR 
----------------------------·1 
ı Bterııo 
ı Dolar 

20 J'ransıı Fr 
20 Ltret . 
~ &elçıka rr. 
.., l>rahını 
20 İnıç~ Fr. 
20 Le.,.a 
1 l'lk>rtn 
~ Ollt turonu 

l 
l'fWıturya sı 
'«art 

1 Zlou 
ı Penııu 

20tey 

Alış 
6U.OO 
ın.oo 
116.00 
120, 

1!0. 
ıs. 

~s. 

20. 
63. 
70. 
20.00 
2j, 

20. 
21, 
n. 
415. 

Sa b ş 
617.01 
126.00 
116,00 
125. 
84. 
22. 

515. 
23. 
66, 
7S. 
23.00 
28. 
21. 
23. 
]4, 

S2. 20 Dinar 
Rubıe ! :la.,.eç turonu so. n. 

1 
l'ürt altını 1035. 1m6. 
:&antnoı OL B . 246, 247. 

'---------------~------------......__ ÇEK I .. ER 
----------~ ---------------

Açılış Kıtpanış 
l..andra 617,00 616.50 
~e.,.·Yor:L 0.7911 0,7949 
~ 17.04ı.5 17.12S 
'cııtno u,cms ıs, ıo1o 
'~bel 4 692:) 4.706!} 
o\t.ına 88.575 S9.006.5 
Ctnell'e 3,4665 3,4835 
8or,.a 64.S, s 64.82 

~~terdam 1.4458 1.4530 
-. 2'J.71 22,8216 

~)ana 4.2382 4.:/590 
""'adrld 11 41 11.4657 
~tlln ı.%33 1.9780 

ltJova 4. 1825 4.2020 
ltodaı>etı. 4.376J 4.3975 
ltükrq 108.265 1C8. 195 
~l&rad 34.5225 34.69 

0kohama 2. 7786 2. 7925 
ı.toıııı.ova 24.94 24.81 
~kholm 3.1434 3.1SS8 

1 İngilter~ye yapıla
cak kuş yemi 

ve darı ihracatı 
ıktısat V ekaletinden Türkofise bil dı 

rildiğine göre ingiltereye yapılan ku~· 
Ye.Il)i ve darı ihracatı hususi takasa 
mevzu teşkil etmiyecek şeknde olacak 
tır. Bu ayın üçünden evvel yapılmı~ 
muameleler için İngiltere hükfunet. ile 
icap eden temaslar yapılmaktadır. 

Almanya ile ticaretim iz 
Ankarada, İktısat Vekili CelAl Ba • 

yarla üç saat süren bir mülakat yap. 
mış olan Alman büyük elçisi Von Kel· 
ler, dün şehrimize gelmiştir. 

Birkaç güne kadar Beriine gidecek o· 
lan Von Keller, hükümeti merkezinde 
Türk , Alman iktısadi münasebatını a
lakadar eden bazı meseleleri görü~ecelt 
.tir. 

Terazi idhal edilmiyecek 
Terazi ithal edilip edilmemesi mese· 

!esini halletmek Ü:rer. ÖlÇÜ V~ ayarlar 
umum müdür muavini Salihattin İs , 
tanbula gelmiştir. Dün ölçü ve ayarlar 
baş müfettişliğinde, terazi ithalAtçıla

rı ve imalatçılarının da iştirakile bV' 
. toplantı yapılmıştır. Yapılan konuş -
malar neticesinde terazi ithaline müsa 
,ade edilmemesine karar verilmiştir. 

Çünkü terazi fiatlan yüzde kırk nisbe 
,tinde ucuzlamıştır. İthallt yapılacak o
lursa memlekette mamul teraziler aat:l 
,mıyacaktır. Yerli ticaretin himayesi 
için bu şekilde bir karar verilmesı mu 

vafık görülmüştür. 

1----------------~ İSTANBUL 

Ticaret ve Zahire Borsas1 
-1: : 6/3/937 

FiATLAR 
ı ı C ı N S ı 1 Aş~tı Yukarı 

K. P. K. P. 

1! Bu~day yumuşak. 6 12 000 

1 Arpa 4 27,5 430 
Fasulye çalı 8 o o.ı 
Susam ıa 000 
Afyon 480 S40 
Zerdeva dertsl 54JO 
SanSflr derısı 3()1.() 3800 
Kunduz derısı 1600 
Tilki derisi 750 

ll Porsuk o40 6 "0 

Kurt 800 -
Ta vşa.n der!.:!! 24.20 950 

ı 
_,. ,_, 

GELEN -
ı 

11\5 Toıa -----------·-------------E SHAM 
'-------------·~------------
Anadolu vm. s 60 
~~ın 

~ Şnı. % 60 vndell 
•- lllonu - Nettar 
~lan Clmento 

Açıl ı~ 

c.o.oo 
~·.oo 
0,0..1 

14.65 

00. 

OO.O'l 
00.00 
0.00 

14,55 
00. 

1 

ı 

ı 

Bu~day 
Çavdar 120 « 

Arpa 90 • 
K e pek 15 adet 
Kuşyemi 17 • 
Susam 17 • 
Peynlr beyaz 6 • 
Pamuk 3 • 

3 • Afyon 
-= 

~rkez bankası ---- ----~------------~ 
-__ İSTİKRAZLAR 

Açıl ı~ 

'l'Urt borcu I ~ın 00 00 
' :a I Ya deli 19. 77S 

--:__ ~ vadeli 19.25 

Kapanış 

00.00 
19.725 
19.25 

--- TAHViLAT --- -----------.\n Açıl•1 Kapanı1 
adoıu I pe. oo.oo rıo.oo 
' I vadell 39.20 39.20 
ll u pe. 00.00 00.00 

lt • II va. 3~ 2f) 39.20 
~adolu mU. J)eOl 01.00 00.00 

GiDEN 

Bu~ day 1 495 Ton 

Yapn~ 58 • -=-
DIŞ FiATLAR 

K. s 
Butday : Llverpul ~ 96 
Buj1day : Şlkago 6 29 
Bu~day : Vfnipek 5 97 
Arpa : Anvers 5 48 
Mısır : Londra 3 55 
Keten T. : Londra 7 ll 
Fındık O. : Hamburg " Ol 
Fındık L. : Hamburı 79 Ol 

SON POSTA 

Herşey 1914 te 
Olduğu gibi 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
yor, gene herşey korkunç bir silah1an. 
ma yarışı içinde. Milletler, 9l-4 den be· 
ri yeni yeni şeyler öğrendiler: Muha· 
rebeyi daha müth~ biT cehennem yap. 
mak için tecrübelerden ne kadaı: istib 
de etmek kabilse ettiler; insan öldür
mek hayat mahvetmek, kuvvetisraf ey 
Iemek hususunda 91-t harbinden ettık· 
leri istifade hakikaten her noksandan 
ari dir. 

İnsanlar, bilhassa Garp insanları, o 
zamandan beri herşeyi öğrendiler ve 
hiç birşeyi unutmadılar: 91-t harbine 
kadar tahrip vasrtası. tahnp kuvvetı 
narnma ne varsa hepsi hfıfız.aıarınöa ya 
şıyor, yeni öğrendiklerini de bunlara 
ilfıve ediyorlar. Bazı §eylerde, itıraf et 
meliyiz ki, daha insant düşünmeği de 
öğrendiler: MeselA, eskiden ordularının 
önlerine fil sürüleri korlardı, şimdi, 
hayvaniara acıyarlar ve bunların yer
lerine biribirlerini daha iyi mahvetmek 
için cansız tankları ileri sürüyorlar! .. 

Evet, Garpte, Garp cephesinde yen, 
hiç birşey yok, herşey eskisi gibi. .. Ba· 
zan düşünüyorum: Dünyada bugüne ka 
dar her yerde ve her sahada yüzlerce, 
binlerce peygamber veya mür • 
şit veya dahi gelmiştir. Bun -
ların arasında unutulmıyan, ya· 
hut felsefesi hayattan çekilip git· 
miş olmıyan bir tane adam yoktur. 
Yalnız bir tek müstesna ile: Machiavel 
(Makyavel)!.. Eseri hiç unutulmıyan, 
felsefesi hiç bir devirde bir kenara atı! 
mıyan bu ölmez insan bugün de yaşı· 
yor ve hatta. .. dünyayı idare ediyor! 

Dünyaya en büyük ve en ölmez ha· 
yat ve felsefe kitabını hediye ettiğin
den dolayı, ebediyen iftihar etmekte 
haklı olan bu politika dihismin yega· 
ne noksanı Milletler Cemiyeti mües
sesesini icat etmeği, kendisinden son
ra geleceklere bırakmış olmaktan iba
retti. Cihan harbinin derslerinden iyi 
istüade eden Garp milletleri, onun yap 
dıklarmdan hiç birini unutmamış ol -
duklarını gösterdikleri gibi, Cenevre 
gölünün sahillerinde, elli dört milletin 
yardımı ile, muazzam bir ibide de VÜ· 

cude getirdiler. 
Evet, Garpte yeni hiç bir §ey yok. 

Herşey 9l-t de olduğu gibi, herşey 9 1 4 
den sonra olduğu gibi... Tek bir fark: 
Machiavel daha canlı olarak yaşıyor ve 
bütün çoluk çocuğunu toplıyarak, Cer 
nevrede daha dallı hudaklı bir aile sa· 
hibi olmuştur. Bir küçük fark daha: 
Silah fabrikaları ıiyadeleşmış, tersa • 
neler, tayyare fabrikalan artmış, bun· 
ların mahsulleri ~ on mısh çoğal· 
mıştır! 

Bir oksijen tüpü 
Kadıköy halkını 
llegeeana düşürdü 

(Ha§ taralı 1 bı ci sayfada) 
patlamı§ ~ bunun neticesinde civar· 
daki bazı evlerin camları kırılmıştır. 
Sesin ne olduğunu anlayamıyan halk 

1 dükkanıardan ve evierden sokağa fır. 

l 11amıştır. Hadise mahalline koşan po· 
is memurlan patlayan şeyin bir oksi· 

1 f jen tüpü olduğunu halka anlatarak he 
yecıını teskin etmişlerdir. 

Fortakallarm hepsi salildl 
Payas (Hususi) - Dörtyol romta

kasında jikbahar mevsimi kendisini 
göstermi~tir. Halk portakal fidanları
nın yerlerini hazırlamakta ve fidan 

1 dikmt•k iizeredir. Almanlara verilen 
'ı portnkahn son partisinin vapuru geldi. 
Pavos ve Dörtyol iskelesinden vapura 
yüklenmektedir. Bu vapur 13.20 bin 
sandık portakal alacaktır. Bu vaziyet 
karşısında portakalın piyasada kalma
mak ihtimali çok kuvvetlidir. Dörtyol 
ve Pdyasta tüccar elinde portakal kal-
mamış demektir. · 

Çivi fiatlari 
Ticaret oda:.ı yaptığı tetkikat netile 

sınde piyasada çivi ihtikarı olmadığı 
kanaatine varmış, raporunu hazırlaml.§ 
tır. 

çi,•i fiyatlarına İktısat Vekalet: tara 
fmdan konacak nark bugün yarın bek 
lenivor. Buraya gelen malüroala göre 
çıvi~in maliyet fiyatına bak\larak bu 
narkın 1 S,5 kuruş olacaiı tahmin olun 
maktadır. 

ı 
Adet -699 
a90 
8J 
ı 
2 

137~ 

Sayfa ll' 

5thhi 

- Cinsi 

dtşCe~e 
ma Cik 

oC ma~ 
tçtn .... 

ı:;panya mam61Atı 7 ,6S Brovning .Wemi 

" " 6,35 
D. W. M.Markalı 7,65 
7,65 Dreyze marka 
6,35 Valter 

Yukanda cins ve miktarlan yazılı (ı372) adet tabanca prbıame •• 
nUmuneleri mucibince 9/11111937 taribine rastlıyan Salı güntı aaat 10 da 
puarhkla aablacaklarbr. Bu .Uihlan ahp satmağa mezun buluno 
iateldilerin nlbauueleri prmek üzere hergün ve pazarlık için de tayila 
olunan rün Ye aaatte % 7 .S güvenme panılariyle birlikte Kabatatti 
lnbiaarlar Levanm Ye Mübayaat Şubm Müdürlüğündeki Sabf 
Komisyonuna müracaatlan. (999) 

..... 

* * 5000 Kilo 15/45 
12500 (( 15/50 

8000 cc 16/60 

10000 f( 17/70 

35500 
1 - Nev'i Ye mildan yukanda yazılı 35500 kilo çivi f8rlDamesi mud-

bince puarhlda aatm alınacaktır. 
Il - Pazarlık 12/W/937 tarihine rutlıyan cuma ıünü saat 15 de Ka

batatta Levuım ve mübayaat tubesiaddô alım komisyonunda yapılacaktır. 
lll- Şartnameler- parasız olarak hergün sözü aeçen tubeclen almabilir.ıı 
IV - la teldilerin pazarlık için tayin edilen gün ve aaatte o/o 7 ,S güvene 

me paralarile birlikte adı geçen komiayona gelmeleri ilin olunur. d035>) 

Türk Hava Kurumunun 
Motörlü Tayyare Mektebi 

1 - Ankarada Türk Hava Kurumunun Merkez binaamm arkatında 

yaptınlacak motörlüjü Tayyare mektebinin inpaı kapalı zarf usulile ~ 

ailtmeye konulmutlur. 
2 - Eksiitme 9/Mart/1937 aalı günü saat on altıda Ankarada Havl 

Kurumu Merkez binasında yapılacaktır. 
3 - Ketif bedeli (149,808) liradır. 
4 - Muvakkat teminat (8740) lira ( 40) kuru,tur. 
S - Münakasa tartnameai, inpat tartları, planlar (25) lira verilereli 

Hava Kurumu Merkez binasından alınacaktır. (1018) 

Kapalı zarf usulile eksi:tme ilanı: 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Merkezin do: 

Ankarada Çocuk Sarayı cadde..inde yaptınlacak apartıman, tiyatro, 
yüzme havuzu, gazino ve garaj binaları intaab; porje ve kqfinde bau 
tadilAt yapılmak suretile yenidea eksittmeye çıkarılmı,tır. Ihale 22/3/ 
937 Pazartesi günü aaat 15 de Ankarada Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Merkezind" yapılacaktır. Yeniden tanzim edilmiş olan münakasa dos• 
yalan ıs lira mukabilinde Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkez 
Hesap ltieri Direkt6rlüj1lndu 't'erilmektedir. "1204,. 
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Bütün acı, ağrı sızı 

ve ıstıraplarda ye

gane cankurtaran: 

~!fiN 
~ ---.:.. 

Hakki var! 
Soğuk algınlığından mü .. 
tevellid nezle, grip ve 
bronşiti hem önler, hem 
tedavi eder. Baş, diş maf .. 

sal, adale ve sınır 
ağrılarını geçirir 

Günde uç kateye kadar ahnabili~. 

Gripini tercih 

J U V ANT i N 
Kumral ve siyah olarak 
iki cinsi vardır. Ter ve 
yıkanınakla kat'iyyen 
çıkmaz, tabii renk ve
ren tanınmış yegane 
sıhhi saç boyalarıdır. 

iNGiliZ KANZUK 
ECZANESi · · 

BEYOGLU - lST ANBUL 

ediniz. 

l\1evduat için elverişli şartlar 
Para p1asmaru için öğütler 
Kiralık Kasalar 

Bütün gün arasız açıktır 

Um i Müdürlüğü en: 
. Karabük Demir ve Çelik Fabrikası namına Avrupadan getir
~ılece~ olan '!Dalların tahliye ve gümrük i,Ierinin bir müteahhide 
ı~alesı ~ak~ında evvelce verilen ilinımızda yazılı tarih görülen 
luzum üzerıne lS Mart 1937 Pazartesi günü saat on beşe tehir 
edilmiştir. 

Tatipierin mezkür tarih ve aaatte Ankarada Umumi MOdfir· 
lüğümüzde hazır bulunmalan. 

SON POSTA 

DOYÇE LEVANT LİNYE 
G. M. B. H. HAMBURG 

Doyçe Levant Linye Hamburg A. 
O. Hamburg, Atlas Levaııt Linye 

~ O. Bremen 

Hamburg, Brem, Anvers, Istanbul 
ve Hahı·lsiyah arasında azlınet ve 

avdet muntazam postruan 

lstaıılıulda beklenen vapurlar. 
Heraklea vapuru 7 Marta do~ru 
Kythera vn(>Uru 6 Marta do~ru 
Angora vapuru 13 marta do~ru 

Burgaz, Varna, Köstence için li· 
manınıızdnn hareket edecek 

vapurlar 
Kytheru vapuru 6-8 Marta do~ru 

Yakında Hamburg, Breın, Anvers 
ve Roterdam ltınanlım için 

hareket edecek vapurlar 
Akaya vapuru 7-~ Marta do~ru 

Fazla tafsil9.t için Gulata'da Ova
kimyan hanında Doyçe Levaııte 

Llnye vapur acentalı~ına muracaat. 
Telefon: 44760-44709 

BANKA KOMERÇiYALA 
iT AL YANA 

Sermayesi Llret 700,000,000 
thtiyat akçesl Llret 145,769,054,50 

Merkezi İdare: MİLANO 
İtalyanın bqlıca tehlrlerlnde 

ŞUBELERI 
İngiltere, İsviçre, Avusturra. Maca
ristan, Yugoslavya, Romanya, Bul
garistan, Mısır •. Amerika Cemahlrt 
Müttehidesl. BrezUya, Şlll, Uruguay, 

.,rjanUn. Peru, Ekvatör ve 
Kolumblyada 
AfUyasyonlar 

ISTANBUL ŞUBE MERKEZi 
Galata voyvoda caddesi KarakOJ 

Palııs <Telet. 44841 /2/S/4/6) 
Şehir dahilindelll acenteler : 

f.stanbulda : Altllemclyan hanında 

Telet. 22900 13/11/12/15 Beyo~ • 

lunda: isUklM eaddesl Telef. 41048 

İZMİRDE ŞUBE -İstanbul ikinci İflas Memurluğun -
dan: Müflis Galatada kunduracı Jozef 
Barliya masasma müracaat eden lla· 
zincnin Ka7.anç vergisinden istediği 

475 lira 20 kuruş borcu olduğu aniasıl 
dığından mezkiir paranın besinci sı;a. 
Ya kayd ve kabulüne vo sar~ defteri.. 
ııin bu suretle düzeltilmesine karar ve· 
rilmiş olduğu ilan olunur. (30799) 

~--------------------DOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank Şubesi 

Merkezi: Berlin 

Türkiyedeki 1ubeleri: 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: İst. Tütün Glimrüğü 
* Her türlü banka iıi * -

Kayıp - Kabata.J lisesinden ald~ını 527 
numaralı tasdiknamemi kaybettim. Yeni -
sinl çıkaraca~undan eskisinin bükmil yok
tur. 

614 Nafiz ........... -................................................ .. 

Posta 
Yevml, Slyasl, Havadls ve Halk gazetesı 

-
Yerebatan, Çataiçeşme sokak, 2S. 

İSTANBUL 
======= =~e==-== 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 
mahfuz ve gazelemize aittir. 

ABO E FiA TLARI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. ----- -TÜRKİYE 1400 760 400 150 

YUNANİSTAN 2340 t22J 710 270 
ECNEBI 2700 1004 800 300 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değıştirmek 25 kuruştur. 

Gelen evrak geri verilmez. 
Ilanlardan mea'uliyet alınmaz. 

Cevap için mektupiara 1 O kuruşluk 
Pul ilavesi lazımdır. 

Posta kutusu: 741 İstanbul 
Telgraf : Son Posta 
Telefon: 20203 

R~ 

Cil i lO cia PlliS 
1ldazlar1n dan 

L 
g iirülecek'tlr 

Hari cen kullanılır. Eski ve yeni 

ROMATiZiı A 
L.U AGO 

SiYATIK 
Sinir ve soğuk 

alg1nhğ1ndan Ileri 
gelen şid etli 

~~~~ Her eczaneden 
araym1z. ağr1lar1 teskin 

ve izale eder. 

Dr. HAFIZ CEMAL 
(Lokman Hekim) 

Dahiliye müteha.r;sısı: Pazardan maada 
hergün (2 • 6) Divan1oıu numara 104. n te
lefonu 22398 - 210« 

Son Posta 1\latbaası 

Neşriyat-;,~~elim Ragıp ~ 
SAUİPLEid: A. Ekrem uŞAKLI 

S. Ragıp EMEÇ 

' 


