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Türkiyey1 mukadder refaha kavuşturacak tedbirler 

Milli Müdafaa, Nafi·a 
işleri takviye edilecek 

Baştanhaşa kaıi içinde 
1 yüzen İspanyaya şişelerle 

kan ithal ediliyor ! 

Yeni sene bütçe projesi basıldı, 
meh'uslara dağıtılıyor yarın 

ispanyadaki ağır yaralıları kurtarmak 
üzere . kan arı yan . doktorlar bunu 

Isviçreden temin ettiler 
Kanlarını verenler arasında Cemiyeti Akvam 

azaları, zengin, fakir binlerce halk var, fikir adamlan 
bilhassa ön safta ge1iyorlar 

" Mi.ili MüdaJaa hizmetlerimizin takvbıesi zaruri olduğu gibi, memleketin dahili Cenevre gazete • 
en-. JI J J leri yazıyorlar: 
·•<nıyet işlerile Türk milletini mukadder olan huzur ve re, aha kavuşturacQ.k olan cGeçen gün ce • 

sıhhata, maarife, nafiaga. ziraate, iktısada taalluk eden hizmetlerin kuvvetlendirilmesi nevrede Cointrin 

Ve bu uğurda başlanan Jaaliyetlerin devamı da ayni derecede zaruri bulunmaktadır,, . tayyare meydanın • 
J ~ dan hareket eden bir 

/\. -' tayyare İspanyaya li nkara 15 (Husu - diği bu fazla tahsi - .............................................................. litrelerle insan ka • 

teı f rnuhabirımizde:n satın amme hizmet. H·ava şehı'tlerı· nı götilı'müştür. bu\ onla) - 1937 !erinin istilzam ey - Bu kanlar İspan-
ııecı~ e Projesinin lediği yeni masrat • yol hastancı1erind' 
basıı..... nıatbaasında lar karşılığı olduğu ,. h t ,. fa ı ı· d u·· n ya p ı I d 1 bulunan ağır yara -

•11ası taınarnl ifade edilmiıı:lir. Fil -rn.ıştır. p . an. , lılar içindir. Tayya -
tesi gün~roJe pazar • hakika lmme hiz - reler muntazam fa-
dağıtııacu ıneb'uslara metleri inkipf et - sılalarla cCenevre•• 
24 . ak ve ayın mekte ve bu hizmet- tien ve cLozan:ıt dan 
l'et~nde ~.rnumı he • lerin istilzam eyledı- ~ hareket edecekler • 
başla nıuzakeresine ii masraflar art - dir. Kanlar Cenevre 
çe e n~caktır. Büt • maktadır. Milletle • de meşhur İsviçreli . ncurne . 
Je hakkı nının pro - tin silaqlanma yarı - operatör Roger Fisc 
dıtı nda hazırla- p cihan emniyetini her tarafından top • 
hııtÇ(:~~zbatada yeni tehlikeye düıürecek !anmaktadır.• 
Çeye nın, geçen büt- ehemmiyet n l d ı. Ayni gazeteler • lspanya ıehtrlerintn birer harabezara dönen sokaklannda 
ti€i f aZaran arzet • Muhtemel karışık - den meselenin taf - ag ve susu.ı dolaşan çocıık!ar 
da Şua~~~~ hakkın . lıklara ve tecavüzle- silatını takip edelim: lmekle kalmıyor, tıb aleminin yeni ve 
tnlitalea ate değer re karşı yurdun ko- Bu vak'a İspanya harbinin dikkate çok büyük bir zaferini de dünyaya illin 

vardır: Bütçe encümeni T.eisi Mustafa Şeref B.runabilmesine yeter değer safhalarından birini te~kil et • ediyor. (Devamı 11 inci sayfada) 
•Rüku .1' Cn.i masraflar ı derecede milli müdafaa hizmetlerimizin 
~~tın geçen yıla nazaran iste • (Deı.•amı 3 üncü sayfada) 

LI ~-.-.... ·-···························.············· 
1-ıatay müzakereleri 
nıuvaff akiyetle sona erdi 
Ji · • Dünkü ihtifalden. bir intıba 
h · rıcıye Vekili ve Fransız sefiri dün Cenevreye [Tafsilat 4 üncü sayfamızda) 

areket ettiler, Fransız sefiri: "Dava kalmadı,, diyor -~---------·_ ... _ ... _. __ -_ .. _ ... _. __ .. _____ 

E Cenevre, 15 _( A~adolu ajansı~ı~ ~u.su~i muhabir.i bildiriyor~ -
r ksperler Komıtesı müzakerelermı bıtırmış ve metınlerle Komıte 
aporu kabul edilmiştir. 

ı liariciye Vekil" R '" tA• A d "' .. w eden ı uş u ras, un og· 
reşe h sonra Romanya vapuru ile Bük· 
\>e 13 ~e~et etmiştir. Rıhtı1n:da, Vali 
ile as~ e~ıye Re:ısi Muhittin Üstündağ 
taretıeerı_ve mi.ılki erkan Dr. Arası ha-

ugurlamışlardır 
Ii . 

letıe:t~yın . son_ müzakerelerine ve Mil· 
na r emıyetı konseyinin toplantısı -
lih. · ırak edecek olan Hariciye Veki -.,, z B .. k 
€idec. k ~ reşten doğruca Cenevreye 

e tır. 

oıa;~~evr<?de Rüştü Arasla buluşacak 
l>onso ~:ns~~ın Ankara büyi.ık ~!çisi B. 
harek t ' dun akşamki ekspresle Parise 

e etmiştir. 

B. Ponso h""kA 
aldıktan • u ·umetten yeni talimat 
\r ekılim. sonra, Cenevrede, Hariciye 
taker 

1 
ızle Ankarada başladıkları mil-

e ere devam edeceklerdir. ı 
Ponso ~-~aYJada) 

====================-o:=ı::ı=ıı:::::::=====-ıs:ıa=====a 

Çek meclisinde tabanca 
}\1 ·· 

Uzakereler esnasındapatlayan tabancadan çıkan 

Teessür 
Telgraf farı 

Atatürkle Fransız Cumhur 
Reisi arasında .telgraflar 

teati edildi 
Ankara 15 (A.A.) - Mamak ba -

ruthanesindeki infilak dolayısile, 
Fransa Reisicumhuru M. Lebrun ta
rafından Reisicumhurumuza çekilen 
telgrafla verilen cevabın suretleri a
şağıdadır: 

Ekselans Cumhur Ba§kanı 
Kamal Atatürk 

ANKARA 
Mamak baruthanesindeki infilakı 

haber aldım. Felaketzedelerin aile • 
(Devamı 11 inci sayfada.) 

_..,.... __ . ..._..... ......... -----.. ........ _____ _ 
Tükr havacılrğı 
kuvvetleniyor 

Hava kurumunun 
Altı aylık faaliyeti 

kurşun bir meb'usu yaraladt 
lisi~·rag -~ 5 (Hususi) - Meb'usan ınec- disini de zabıta memurlarına teslim et- Kurum un bir yıllık geliri 
ler ~n dunkü toplantısında dinlevici- mişlerdir. 4,755,766 lirayı buldu 
dam, r~sı~dan Frant şek ıs~ına~ bir a· Atılan kurşun neticesinde çiftçi par- Ankara 15 (Hususi) - Türk Hava ku-
\'e rn b~ı surette rovolverini çıknrmış tisine mensup meb'us Topoli yaralan - rumu Genel Merkez Kurulu bugün Te -

n:rh u~Iara. doğru ateş etmıştir. mıştır. Sorguya çekilen mütecaviz işsiz ,kirdağ meb'usu Cem~ Uybadın riyase -
'-'izin el"ad vetı~~n hademeler -nütcca - olduğunu söylemiştir. Tahkikat devam tinde toplanmıştır. içtimada kurumun 

ın en sılahı aldıktan sonra, ken etmektedir. · (Devamı 3 üncü sayfada) 

Fener bahçe iz mirde 
Doğanspora yenildi 

F encrliler fena bir oyun oynadılar, An karadaki maçta 
Güneş Gençlerbirliğini 2 - O mağlup etti 

İzmir, 15 (Hususi muhabirimizden) -ı pahçe bugün 3-4 yenilmiştir. 
Geçen hafta İstanbulda Doğanspora &-O Doğanspor Hakkı, Fuad, Fethi, Ali, 
gibi büyük bir farkla galib gelen Fener· (Devamı 11 inci sayfada) 

. Taç giyme merasimi 

Majeste Altıncı Corccı Kenterbtıri Başpiskoposu merasimle tacı giydirirken 
[Merasime aid resi~.1Zer 7 nci sahifemizdedirJ 



1 ~ayfa SON POS 'l •• Mayı9 
..,,,__ ~===========================-====---=-===ııa:m::-======--=========~~====~===-======-=======-==ıı=--=--===-===========~=================~= 

---------------------------, 
l{ergün 

Maden havzasına 
"4.it bir 1nesele 

R_e_s_ı_·m_lı_· _M._a_k_a_l_e_: ___________ X_ln_s_an_m_ih_en_g_i .. _X_, Sözün Kısası 
iki kafadarın macerası 

Yazan: Muhittin Birgen 
Zonguldaklı bir okuyucumdan bir 

rnektub aldım. Bu okuyucum ban~, ken
disince çok mühim olan bir meseleden 
bahsediyor ve bunda benden kendisi ve 
kendisi gibi olanların haklarının müda
faasını istiyor. 

Mesele şudur: Bizim kömür madeni 
sahiblerimiz, çıkardıkları kömürün mu
ayyen nisbetteki bir miktarını harice 
satmağa mecburdurlar; harice satmağa 
mecbur olmak demek, dünya piyasası -
nın rekabet şartları içinde tayin ettiği 
serbest kömür fiatile mal vermek de
mektir. Halbuki bu {iat düşkündür. Da
hili fiat ise yüksek bir fiattır. Şu halde 
ocak sah~bi, eline geçen kömürün hepsini 
dahilde sa.tmağı tercih eder. 

Hükumet, bir kısım kömürün harice 
satılmasını, memleketin mübadele iktı -
sadiyatını tanzim edilmesi ihtiyaclarını 

karşılamak, daha açık ifadesile döviz te
darik etmek ihtiyacı içinde bir usul yap
mıştır. Buna mukabil Türkiye dahilm -
deki kömür fiatlannı yüksek tutan bir 
fiat esaı ortaya konulmuştur. Harice u -
cuz, dahile pahalı, iki fiatın vasatisi de 
kömür sahibleri için gayet güzel bir fi
at olur. 

Eski zamanlarda bir bir adamın kıymetini anlamak için 
onunla: 

Bugün kıymetini alan muhafaza eden eski mihenk taşına 
§U tavsiyeyi de ilave ediniz: 

- İçki, kadın ve aeyahat ilemlerinde bulunmalı, 
Derlerdi 

Bir adamın kıymetli olup olmadığını anbmak için itirazı 
dinleyip dinlemediğine de bakmalL 

( s o z 

Yerin altında taç giyme . . 
merasımı 

İngiliz kömür ameleleri arasında son 
günlerde bir hadise vuku bulmuştur. 
Her müessese memurlarına taç giyme 
merasimi esnasında tatil vermişken 
Gal eyaletindeki maden sah!plerı bu:rn 
amelelerden esirgemişler. Fakat buna * mukabil yerin altına hoparlörler indi -

Demek oluyor ki aziz okuyucum, mü • rerek amelelerin merasimi dinlemeleri
Wı.azalarınm ve delillerinin bazı nokta- ni temin etmişler. 
larmda haklı değildir; fa.kat. haklı ol - Radyo merafilmin ihtişamını aniatı -
dulunu zannettiğimiz bir nokta vardır yormuş. Mücevherlerden, erguvani el· 
ki pldUI': Tuvönant kömür satan ocalı: - bfselerden bahsediyormuş. Kömür tozu 
larm, bu nevi kömürlere müşteri bula - içinde çalışan ameleler bu yüzden rad
mamak yüzünden uğradıkları arıza. Eğeı· yoya kızmışlar ve hoparlörlerı kırmış
böyle birşey hakikaten varsa, biç olmaz- lar. 
sa bunun niabetini azaltmak için, küçük 
istihsaUi ve noban tesisatlı ocaklarır., Satılık ada arayan adam 

A R ASDNDA ) 
~---------------------------« 

HER GüN BiR FIKRA 
Japon polisleri 
i çin adabı muaşeret 
Kursları açıldı 

o 

Japonyada polis memurlarına Adabı 
Analar babalar muaşeret dersi vermek için bir kursa-

E l ... l / b I çılmıştır. 
lJ a arınıza eze ge Bu kursu açmak için gösterilen es-

Yedirmeginlz/ babı mucibe şudur: 
Danimarkalı bir alimin nebatat üze· Polis daima sabıkalılar ve fena in • 

rindeki tetkiklerine nazaran bezelye sanlarla düşüp kalktığı için, sert ko • 
bilhassa gençler için fevkalade muzır- nuşmağa alışı~. Bazan hiç:icap etmeyen 
mış. Doktor hu münasebetle ana ve ba- yerde, sertle~, ve e~serıya b_~ltayı t~
balara hitaben diyor ki: şa vurur; ya bır meb ~s_a y~ yüksek bır 

•Bezelye erkekleri, çapkın kızları memura, yahut da sıvıl bır generale 
da cilveci yapar. Bir kelime Be evlat - çatar. . . . . . 
larınızın flort etmemesini, ve baştan Y:n~ açılan kursta polıslere sınırle.rı: 
çıkmamşlarmı istiyorsanız onlara be • ne hakım olınala1:1 .W: her~ese karşı ıyı 
zelye yedirmeyiniz!• muamele etmelerı ıçın bır çok ~rsler 

okutulmakta imiş. .. ... -Amerikada bir f acia 
Askerlik yapmak için 1000 

Amerikada gazeteler müthiş bir a-
ile faciasından bahsetmektedirler. Vaka kilometre gol yürüyen adam 
şöyle olmuştur: Avustralyada Sidney'de bir delikan-

Mister Broun'un gazeteci arkadaş - lı ahzıasker şubesine gitmiş ve vazifei 
lanndan bir tanesi Broun'un öldüğünü vataniyesini yapmak istemıştir. 
gazeteye yazıyor, aksi gibi o gün de Kendisini muayene etmişler, ayağı-
Broun ufak bir seyahat yapmak mec • nın sakat olduğunu görmüşler. 
buriyetinde olduğu için evden ayrılı - - ·Sen bizim işimize yaramazsın! de-
yor. _ mişler. 

Karısı da hasta daha dogrusu lohsa Delikanlı muhakak asker olmak is· 
imiş. Gazeteyi okuyup ta kocası~ın öl- tediği için: 
düğünü görünce deliriyor ve dogurdu- - Ben askerlik ederim diye ısrar et· 
ğu ~ocuğu boğuyor. . . miş, buna karşılık da: 

Üç gün sonra, Broun evıne gelıyor, - Yürüyemezsin! mukabelesinde bu· 
ve faciayı haber alıyor, derhal bu_ mü- lunmuşlardır. 
nasebetsizliği yapan arkadaşına gıde - Delikanlı müteessir olmuş, bacağını 
ıek onu öldürüyor. göstermiş: 

- Ben 1000 kilometrelik yolu yaya 
geldiğim için bu hale girdim! demiştir. 

1 E. Talu ~--

s ize şimdi hikaye edeceğim şeY o1 
durma bir masal değildir· gi

mid modası geçmeden, bunun hakkılldl 
da, rahmetli büyük şairin meşhur ınıstr 
mı tekrar edebilirim: 

cRüya değil bu .. Aynile vaki!> 
Evet: iki İngiliz, iki kaygusuz, tasasıs. 

.§ell, iyilik düşünen, dünyayı bir pula : 
tıp sonra da kazandıklan o bir tek P ıJ 
gene hemcinslerine peşkeş çek.rnekteO 
haz duyan iki kafadar, gezmek maksa~ 
le bulundukları Viyanada, bir gece, f~ 
endişeleri, loş ve boş düşünceleri, bir vil
ki deryasının içinde boğmağa karar ver
mişler ... Kendi milletine kıymet vereJI 
her İngiliz gibi smokinglerini giyere) 
karşı karşıya geçn.işler .. Toka babam, to
ka! Çekmişler kafaları .. 
Adı rakı olsun, votka , cin, stivoviçlt 

konyak, viski olsun, mübarek, insanıO 
içinde şişede durduğu gibi durmaz: or 
nar, teper, kudurur ve kudurtur .. Olrnı-' 
yacak işler gördürür adama .. Bizim 1» 
ahbapta da içtikçe birtakım arzular dot 
muş. Ama, öyle kötü şeyler değil; bill" 
kis.. Failini de, muhatabını da memnu' 
edecek, etrafı şenlendirecek, iyi bir td. 
düşünmüşler. 

Bu düşünce ile, kolkola vermişler, toP 
küler mırıldanarak, çıkmışlar otelin ti" 
raçasına.. Bavullarından çıkardıkları bit 
deste halisüddem, beheri 620 kuruş rayiV 
li İqgiliz banknotunu başlamışlar gelene. 
geçene dağıtıp serpmeğe .. 

Aşağıda, ahali bu tam manasile cralt" 
met. sıfatına seza, bereketli yağmurdll 
tanelerini kapıştıkça, bizim gani yürekli 
İngilizler keyiflerinden zıp zıp 11çrar, tJr 
vinç naraları atarlarmış. 

Bir, iki, üç deste böylece fakir Viyan• 
halkının üzerine umulmadık nimet gibi 
yağmış. Derken, hadiseyi haber alan 1#" 
bıta müdahale etmiş. 

Sizin, ey okuyucularım! Şu dakikadl 
zihninizden geçeni bili~orum. Kendi ked 
dinize, memlekete yüzlerce liralık d~ 
sokup, mühtaç halka bunları avuç avıJf 
dağıtan bu hayir sahiplerine, bu insıasıi" 
yet dostlarına kimbilir nasıl teşekkür r 
dildiğini düşünüyorsunuz, değil mi? 
Aldanıyorsunuz.. Viyana zabıtası, bi • 

zim iki kafadara teşekkür etmek şöyll 
dursun, aç ve mühtaç insanlara, birkaf 
dakikalık sevinç, haz dağıtmak, onıat• 
buhrandan önceki mes'ut günleri hatır 
latmak, ufak tefek mübrem ilıtiyaçlarıJJI 
defedecek vasıta bağışlamak gafletin~ 
ahmaklığında bulunan bu nidan heriflr 
ri yakaladığı gibi, hudut haricine çıkd" 
mış. .. 

Çünkij, bugünün telikkisi, böyle ha,t' 
sahiplerinin, halkın sırtından geçineJI 
muhtekirler, spekülAtörler, simsarlar 'ff 
bazirginlarla bir arada yaşayabibneler!
ne müsaade etmemektedir!. 

F.r.~ 
Esnaf cemiyetleri dispameri açılı1" 

Singaprırda minarelere 
hoparlörler kondu kendilerini ıslah edebilmelerine .kadar M şel adlı maruf bir İngiliz besteka· 

olsun, bu mecburiyet yükünü hiç olmaz- rı gazetelere bir ilan vererek satılık Singapur cami erinde müezzinler, 
sa haf"ıfletmek adiline ve munsilane 0 - ıEsız bir ada aradığını ilan etmiştir. ezan sesini halka işittirmek için hayli 

Türbedeki Esnaf Cemiyetleri bin• 
1 

sında kurulacak esnaf dispanseri cuın' 
günü saat 15 de merasimle açılacaktıt• 
Dispanseri Vali ve Belediye Reisi J.11" 
hittin Üstündağ bir hitabe ile aça~ 
Esnaf Cemiyetleri Reisleri tarafın • 
nutuklar söylenecektir. Merasimi rn~,.. 

Dünyanın en pahalı düılh-;nü teakıp davetlilere, büfede ikram ed1 

6 - cektir. __,,,-

lur. Eğer istediği gibi bir ada bulursa müşkülat çekiyorlardı. Filhakika şeh -
Devletin kömür havzasında takib ey - bir radyö ve bir fotoğraf makinesô!e rin gürültüsü yüksek minarelerden ge

Jediği siyaseti anlamaz ve takdir etmez bu adaya yerleşecekmiş. Bestekar ken- len bu sesi örtüyordu. 
değiliz. Hususi mülkiyetin hakkına ria -j disile konuşan gazetecilere insanlardan Bunun üzerine şehrin hey'et: ruha
yet edelim derken bir milletin bütün ik- uzaklaşmak arzusunu duyduğunu söy· niyesi ezan okuma usulünde bir yeni -
tısadi haklannı çiğnemeğe cevaz vere - lemişse de gazeteciler bu söze inanma· lik yapmağa karar verdiler ve ınsan se
cek devirlerde değiliz. Bununla beraber, mış!ar hatta içlerinden bir tanesi ga- sinin halkı artık namaza çağ;ramadı
hususi mülkiyet te bize lazımdır; onu zetes·ne: •Bestekir Mişel insanlardan ğına kanaat getirerek minarelere b irer 
mümkün olduğu hadde kadar müdıfaa 1 ayrılmak değil, insanlardan r.yrılaca -lhopc:! 'ör koydular. Şimdi büti.in ~ehirde 
ve muhafaza etmemiz icab eder. Bu ba-I ğım diye kendisine reklam yapıp da- ! ezan bir merkezden okunuyor ve bii -
kundan, ok~~~un davasına bir:ız j ha ziyade insanl~r arasına girmek isti- j tün minarelerden de hoparlörler vasıta-
yanbm edebilirim. yor.• tarzında bır yazı yazmıştır. sile neşrediliyormuş. 

* 

Çok yakında Kyoto'da dünyanın en . 
masraflı düğünü yapılacaktır. Bu dü - Biliyor maa.unaz ? 
ğün için şimdiye kadar sarfedilen pa- . . . , 
ranın miktarı 3,500,000 franktır. . 1 - Sadı Carnot kimdır. Jel" 

Evleneceklerden biri dört milyon i- . ~ -: Kavjlyera ~~tikano operası 
zası bulunan bir mezhebin papazı 27 mındir, kaç perdedir· . 'r 
yaşında Kosho Otani'dir. Aldığı kız ise 3 - Halkı yalnız kadınlardan ı~.,.. ı 

l k. b. d 1 tin · · · hatıtbr Japon sarayının baş mabeyncisinin kı- an es ı ır eve ısmını ~ 
zıdır. bilir misiniz? Bunlar nerelerde ot 

Şimdiye kadar yalnız bir milyon lardı? 
franklık yelpaze satın alınmıştır. Bu 
yelpazeler gelenlere batıra olarak da
ğıtılacaktır. 

(Cevaplan yaraıı> 

* (Dünkü suallerin cevaplan) ır 

Hakikat 111dur ki Türkiyenin kömür r 
havzası ve bu havzadan yapılan istihsa
lat piyasaya dünya kömür fiatıannı tu
tar bir fiatla çıkmalıdır. Bu huausta heı 
nevi müsaid şartlar mevcuddur. Tür _ 
kiye de ucuz kömüre muhtacdır. Bunun 
için kömür, dahilde de haric fiatla sa _ 
tılması ve oJmı olsa arada küçük bir güm- 1 
~-k ~arkı ~lunmab~r ki bu da nihayet 
Turkıyedelti para faızi farkını Jrorur bir 

İSTER İNAN İSTER İNANMA! 
1 - Klcopatra hakkında: ,Eğer 0 fl_

vebaz bir kadın olmasaydı dünyan~.yesı 
zü bambaşka bir şekil alırdı!> 1 

,Pascaldir. e Jo .-
Yüksek mektep.k>rden birinde sınıf öğretmeni talebe - adamlarile tanınmış suçlularının resimlerinden mürekkep 

lerine: bir kolleksiyonu talebelerine dağıtarak: 
- elnsan simasmdan insan karakterini JrPşif> mevzuu - Suçlu karakteri taşıyan bir simayı seçiniz. dedi 

ü7.erinde bir konfenms vermişti. Talebelerden yü1.de ellisi Amerikanın mP.şhuı bir iliın 

Konferanstan 8DDl'a Avruparun ve Amerikruım tanınını§ adamını seçtiler. 

1STER iNAN lSTER lNANMAl 

2 - Kleopatra hakkında 1552 d l1't 
delle, 1630 da Mairet, 1680 de Ch•:;.. .-
1750 de Marmontel, 1824 de AlelC ;iıoJI 
met, 1847 de Mm. E. de Gir'afCfıJl rdJI• 
muharrirler birer trajedi yazrıuşl• ~ 

(Devtı•ı•ıncı•yflıda) j ..... -...----------------------------------------------------------------------------------J 

3 - Kleopatranın iki meşhur se'' IJJ ı 
Roma Jrumandanlanndan Sezar il~ 
tuanchr. 



--- - - ----

Londra-Roma münasebatı. 
iyiliğe doğru gidiyor 

l<on Cianonun Romada söylediği son nutuk Londrada 
müsait surette tefsir edilmektedir 

Çtn~ndra 1 S - Kont Ciano'nun ge • diyetini artık tanımıyan İngiliz yüksek 

SON POS1.'A 

Taç giyrııe 
merasimi bitti 

Kral ecnebi heyetlerle 
dün vedalaşti 

Londra 1 S (Hususi) - Taç giyme 
merasiminin resmi kısmı bugün sona 
ermiştir. 

İnfHak eden 
İngiliz torpidosu 

Yana ya tan gemi 
Cebeliittarığa götürülüyor 

Almeria 15 - Torpido muhrib~ Hun 
ter, Hardy muhribinin refakatinde ola· 
rak Arethusa kruvazörü tarafından Ce
belüttarığa doğru çekilmektedir. 

Hunter, yana yatmaktadtr. İnfilak 
neticesinde makine dairesi büyük hasa· 
ra uğramış ve geminin bacası, dairenin 
içine düşmüştür. 

Snvfa 3 

E 
8 Dünyanın başına çıkan 

yeni bir mesele : 
Troçkizm 
Yazan: Selim Ragıp E~ .... 

llıatb: llomada söylediği nutuk, İtaly~n mahkemesini~ kararı. . . 
~ıad atın~n bazı taşkın neşriyatile bir 2 - Taç gıyme m~r~sı.mı esnası~da 
lar1 t~şkıl eden mutedil bazı kısım - Habeş murahhas hey etınm cHabeşıs • 
Çek,}~~ıva ettiği için burada :nüs~it bir tan imparator~~ğunun mu:ahhas h~y
liz • İ karşılanmıştır. Şimdi I~1gi - ı eti• olarak degıl, «Sa MaJeste Haıle 
la!ı h lalyan münasebetlerinde bir sa· Selasienin murahhas hey'etı• olarak 

KTal, Bukingam sarayında, bütün 
hey'et reislerini kabul etmi~ ve veda • 
!aştıktan sonra Vindsor malikanesine 
gitmiştir. 

Ecnebi hey'etlerden çoğu memle • 
ketlerine dönmektedirler. 

Deniz ~enlikleri 

İngiliz muhrip filosunun ljefi olaa 
Kont Amiral \Vclles, Jaime gemisinin 
kumandanını ziyaret ederek Hunter'e 
yaptığı yardımdan dolayı kendisine te· 
şekklir etmiştir. 

Le anki mevcud binbir derdı kafi 

e;;;;;J} gelmiyormuş gibi, dünyanın 
başına yeni bir mesele daha çıktı. Bunu. 
dördüncü bir yeni çıban diye tavsif et -
mek bence daha doğru olur. Bolşevik 
Rusİar, bu çıbanın adına cTroçkiım, d~
yor]ar. Troçkistlerin iddiasına 5örc ken
dileri serbest Bolşeviktirler ve ne ikinci 
ve ne de üçüncü enternasyonallerden 
hiçbirile alakadar olmadıklarını söyliyc
rek yeni ve serbest bir enternasyonal 
kurduklarını ilan ediyorlar. Çünkü, mak
sadları, Moskovadan direktif almamak 
ve sadece Lcninin kitabından duydukları 
ilhamla hareket etmel<tir. Bu suretle ce· 
miyetin başına dordüncü entcrnasyon'.l• 
lin dava bayrağını açmış bulunuyorlar. 
Moskovaya bağlı komünistlerin bu ha -
reketlen duydukları endışe azimdir. Çun
kü yeni davanın alemdarları, uzun yıllar 
ihtilal uğrunda yuğrulmuş olmanın tc • 
min ettiği bır görgü ve bilgi ile halk küt
leleri içinde öyle tahrikat yapıyorlar ki 
Bolşevizm iki mutlak parçaya ayrılmak 
tehlikesini gösteriyor. Bir ara, kasaların· 
da metelik bulunmaz sanılan bu yeni teş
kilatın son zamanda avuç dolusu para 
sarfetmesi gözden kaçmış birşey değil -
dir. Troçkistlerin Almanyadan yardım 

gördükleri de, bu arada muarız Bolşe -
viklerin ileri sürdükleri bir ithamdır. 
Maamafih hakikat bambaşkadır. İspanya 
devlet bankasında mevcud altın1ann, 
Franko kuvvetlerinin eline geçmesine 
her ne pahasına olursa ol5un manı olmak 
istiyen Madrid ve Valfınsiya hükumet • 
leri, emniyet altına almak sevdasilc, bu 
altınlnrı dışarı kaçırdıkları zaman, bun -
ları bazı eşhasın ismine olmak üzere 
bankalara yatırdı. Troçkistler, işte o za
man meharet gösterdiler. O derece koyu 
Moskovacı göründüler ki, bu paraların 
mühim bir kısmı, Moskovaya hiyanet et· 
mC'ğe hazırlanan kimseler namına kay
dedildi ve böylece Troçkist parti, mühım 
bir serveti bir man vra ile eline geçir· 
miş oldu. Ondan ötesi ise malum · 
dur. - Selim Ragıp Emeç 

Basıl olacağı ümit edilmektedir. takdim edilmiş olması .. 
leı- 1 ~zı siyasi müşahıtl~r İtalyan his- Haile Selasiyenin etrafındakiler Ne-
değ~ın ~Ü~ük Britanya 

7

Jehindeki bu güsün Milletler Cemiyetinin . ge.~ecek 
ler ~mesını iki sebebe atfetmektedir • içtimama bir murahhas hey'eh gonde· 

·I rip göndermiyee€ği hakkında henüz bir 
- Habeşistan bankasının mevcu· karar vermediğini söylemektedirler 

Türkiyeyi 
kavuşturacak 

refaha 
tedbirler 

\a.kvi (~Cl§ tarafı 1 inci sayfada) ı Devlet dairelerinin bütçelerinde yapı
dahuiesı zaruri olduğu gibi, memleketin lan bu değişiklikler hakkında encürr~en 
llıuk dernnıyet işlerile Türk milletini mazbatasında toplu halde etraflı mah • 
t a der ol 1" t >öre Uracak an huzur ve refaha kavuş - mat vermektedir. Bu ma uma a g 
~ira"t olan sıhhate maarife naftay:ı. veni Meclis binasının inşası masrafları 

.. e ve 'k ' ' ., . . . 
lerin · k 1 lısada taalluk eden hızmet- için bütçeye 376 hın lıra konmuştuı. 
başlana~vvetı:ndirilmesi ve bu uğurda ' l\1ali~e ycka.~ctin~e 

Londra 15 - Spithead"de cereyan 
E::decQk olan muazzam deniz resmi gc· 
çidinin programı neşredilmiştir. 

Çarııamba akşamı, cVictrırıa and Al· 
b0 rb yatında kral ve kralı<.;<' bil) ük bir 
ziyafet verec.ekleruir. Perşembe c-a -
bahı kral, yanmda Am:rallık daiı "Si 
erkanı olduğu hald(.>, ar.a\·atan ve AkdP· 
niz !ilol::.rı şcfleı i ilP yabancı harp ge -
nüleri yiıks~k zetbıtlerini kabul edecck
tiı'. 

Delbosun ziyafeti 
Londra 1 5 (A.A.) - Hariciye Nazı· 

n Delbosun dün Fransız sefarethane· 
sinde verdiği öğle yemeğinde bir çok 
ecnebi devlet adamları ve ezcümle İs· 
met İnönü ile Hodza, Litvinof. Avcnol 
ve Maiski hazır bulunmuşlardır. 

dere faalıyetıerin devamı da ayni Maliye Vekaletı butçcsınde hukuk 
tın ;ede zaruri bulunmaktadır. Bunla • müşavirliği kadrosu değiştirilmekte, i~ - Ankara 15 - Mamakta vukua geh"'n 
~rn aiılabilınesi yeni masrafları isti' _ ra dairelerinden alınarak Maliyeye ve - infilak kazasından dolayı Mısır Meb'u -
§ılan~ rne~te ve bu masrafların da kar- ,rilmiş olan cezayi nakdi ve mahke~c san meclisi riyasetinden Kamutay riya-

ası ıcab eylemektedir. )1arçlarının tahsil işleri için yeniden yı.ı7. setine çekilen teessür telgrafına muka -

Mısır meclisinin teessür 
telgrafına cevap 

lliitçe ~asraf bütçesi kadar tahsildarlık ihdas edilmektedır. bil reis Abdülhalik Renda tarafından hir 
231,017177 en~urneni masraf bütçesini ,Hukuk müşavirliği kadrosunda mevcud ,!:!e~!-~~_:;ıgra!1 • • ?~~~~t.i:;_, __ _ 
l'~ltun 19

6 
lira olarak bağlamıştır. Bu küçük ücretli müşavir ve avukatlıklo:.- Fakültesile Sıhhat Vekaletine verilen 

ın·ı 36 rn · ··k k ·· t · J 1 Yorı 26 asraf bütçesine nazaran 18 kaldırılmakta ve yerlerıne yu sc ucre - Ankarı kar.slizasyon işine aid cet .ı 
etrneıttC!Q·2 bin 196 lira bir fatlalık ifade li avukallıklar konmaktadır. masrafları karşılığıdır. 

ır. D h·ı· d a ı ıye e Maarifte 
Yeni b" Zam gören daireler Dahiliye Vekal~ti bütçesinde görülen Maarif Vekaleti bütçesine }{onan faıla 

lar Vardı~~Çcdc §u dairelere esaslı zam - fark seferberlik kanununun tatbikı mas- tahsisat muallim adedinin artırılması ve 
A1illet M . . rafile yeniden teşkil olunan bazı kaza - talebeleri fazlalaşacak olan mektebleı in 

Vekaletine ~~ısıne 725 bin lira, Maliye ların teşkilat masraf.landı~. . idare masrafları için verilmiştir. 
n~. lırnunu e 

1 ~uçu~ milyon lira, Düyu- , Polis kadros~nun ı~m~l~ ve Jandarma Ticaret mümessilli.kleri . 
Cutl'\ıii.k y butçesıne üç buçuk milyon. ~fradının tedrıcen daımı Jandarma ha - İktısad Vekaleti Balkan memleketıe -
l)~hiliyey Ve İnhisarlara yarım milyon, ,line konulması için yapılan ~ro~amın °rinde yeniden ticaret mümesil vı'! ataşe
l.iti.dür1u~:3ı bin. lira, Matbuat Umum tatbikı masrafları olara~ Em~ıyetı U · leri teşkilatı vücude getirilecek kontr~ -
lllum h1Uau: ··5~~. bın, Emniyet İşlen U - mumiye ve Jandar~a butçelerıne bu Sl!- lörler kanunile iş kanununun tat~ıkı 
ttla Um lugune bir milyon, Jandar- ne daha fazla tahsısat konmuştur. masrafları karşılığı olarak bu Vekalet 
3~8 bin,u~ ~~rnandanlığına bir milyon Hariciy~ bütç~~i~de . bütçesine fazla tahsisat konmuştur. 
hır mu • arıcıyeye 110 bin, Sıhhiyeye , Hariciye bü tçesınde gorulen ıazlalı • Milli Müdafaa 
2 llıily~on, AcH.iyeye 447 bin, Maarife ğın bellibaşlı sebebi yeniden ihdas cdi - Milli Müdafaa bütçesindeki farklar! 
lktısaaa bi Nafıaya bir milyon 100 bin, )ecek konsolosluklar masrafından ibaret ,fili kadroları bu yıl y~ni zabit ;e asken 
~ kar r buçuk milyon, Milll Müda - pulunmaktadır. memur alınarak teşkilatın takvıye ~dıl -
lla 522 ~ikısnıına 2,980,000, deniz kısım- . -~·lı~iye b.ütçesi y • 'miş bulunmasından ileri ge~mektedır. 

ı-ıazb n. Sıhhıye butçesındekı fazlalıgın bır kı~- Varidat bütçesı 
lel'ine a~tadaki sarahate göre orman iş - .mı teşkillt kanununun tatbikı masrafın- Mazbatada varidat bütçesi etrafında 
Sesitıd~d masraflar Ziraat Vekaleti biit· dan ibaret olup, diğer m.~him _kısmı Tıb 'da geniş tahliller vard~. !3u malü~.ata 
~ltıış ve çıkarıl:rak mülhak bütçeye a- talebe yurdu, t:ahom, ~uhr~~ hast~lık- göre geçen yıllar ikincikan~n ve n~.s~.n 
hutçeSinde bu Ytizden Ziraat Vekaleti .l~r ve. sıtma mucadele ışle~ının ge~ışlc_- aylarında daima borcl~ vazıyette goru
"uıtUa gel ~ ~!yona yakın bir tenezzill ,tılmesı, mevcud hastanelerın takvıyesı , len hazine bu yıl aynı aylarda alacaklı 
~ir. Ankarada açılması mukarer olan Tıb 'vaziyette olmuştur. Yapıla~ t~t~iklere 
"-.:::::: ,göre hazineye verilen ~r~dı sal~hıyet~=~ 

''Son Posta,, nın müsabakası: 35 :?!~:if:u~h~::.~ı;~~~~~~~·~'. 
' Tahsilatta inkişaf Bu • J k• } • t? Tahsilattaki mühim inkişaf ve döviz 

resım parça ~~ ım e~c: aı. - vaziyetinin arzettiği iyilik mazbatad.a 
cetvellerle izah olunmaktadır. Bu izah -
Iara göre hayvanlar vergisindeki tenz.i -
Iat hayvan adedinin artmasına vesile ol
mUf ve bu suretle te~zil~tta.n ~asıl ol:ın 
hasılat farkı telafi cdılebılmıştır. 

~;35 -Gurcşr.i Dinarlı Mehmet 
13u ·· gun .. 

te · musabakarnıza 't 35 ·· ·· ırn1e . aı uncu 
~O g·· 11 neşrediyoruz. Müsabakamız un .. 
t~llj" surecektir. 40 gün bitince neş-

~ırniz · 
ta~ 'r€sırn parçalarını yapı~tıra-
~İ:itıd lllodellerile birlikte ga •etC'mize 

t>receks n R · .. 
• z. esım gonderme müd 

' j 

deti üç hattactır. Bunu mütea"ıp n~ti· 
ce ilan edilecektir. 

Birinciye bir beşibiryerde altın, i· 
kinciye 2,5 liralık bir alt•.n, 3 kişiye 
birer altın, 1 O kişiye yarımışar altın, 

20 kişiye çeyrek altın ve diğer 165 o
kuyucuya hoşlarına gidecek hediyeler 
vereceğiz. 

Kazanç vergisi 
Encümende varidat bütçesi görüşülür

ken kazanc vergisinin ticari ve sınai te
§ebbüslere aid kısmının şikayetleri mu -
cib olduğu ve bu şikayetlerin daha zi . 
yade tahakkuk ve tahsil şekillerine aid 
olduğu anlaşılmış, şikayetleri bertaraf 
edecek tarzda usullerde değişiklik yapıl
ması lüzumlu görülmüş ve bu tadiUitı 
ihtiva eden vasıtasız vergilere aid ola -
rak hazırlanan kanun layihasının bir an 
'evvel Meclise sevki hükumetten temen-
ni olunmuştur. 

Gümrük varidatı 
İthal rejiminde genişlik temini mu -

karrer bulunduğundan yeni mali senede 
,gürnrilk varidatı korunmuş olacaktır. 

Muvazenei umumiye kanun layihasına 
gazete, mecmua ve mekteb kitablar• kfi
ğıdları için bir madde ilave edilmiştır. 
Bu kağıdlardan gümrük resmi olarak 
yüz kiloda 50 ve istihllik vergisi de yCz 
kiloda 80 kuruş alınacaktır. 

Valenciadaki İngilı7. maslahatgüzarı 
da deniz ve hava nazırına kazazede 
muhribe yapılan yardımdan dolayı te· 
şekkür etmiştir. 

Ankarada 
Hava şehitleri 
ihtifali 

Ankara 15 - Kırık kanallar gilnü 
olan bugün, vatan havalarında can ver
miş şehitlerimıze Türkiyenın bütün şe 
birlerinde saygı Ye sevgi sunulmuştur. 

Bu münasebetle Ankarada ulus mey 
danında yapılan ihtifale.le vekiller he· 
yeti, saylavlar, süel ve sivil büyiikler, 
memurlar, subaylar ve muzika ile muh
telif kıtalardan gelen müfrezeler, ku· 
ruml:ır, mektepler ve esnaf mümessil· 
leri ve binlerce halk hazır bulunmuş· 
tur. Merasime, saat 1 1 de atılan bir top 
ile başlanmış ve bu anda merasim ye
rindeki sancak ve resmi yapılardaki 
bayraklar yarıya, indirilmiştir. 

Hariciye Vekili 
Mısıra gidiyor 

Ankara 15 (A.A.) - Hariciye Vekili 
Dr. Aras, Ankaradan hareket etmeden 
evvel Mısır elçisi, kendisini Mısır hü -
kumeti namına bu kış Mısıra davet et
miştir. 

Cumhuriyet hükumeti, bu davetten 
çok mütehassis olduğunu elçiye bildir -
miştir. Dr. Aras, bu kış bu davete icn • 
betle Mısıra gidecektir. 

lvlusolininin 
Yeni bir nutku 
Roma 15 - Kapitol'da bu sabah sa -

nayi birliklerinin heyeti umumiye top -
lantısmda bir nutuk söyliycn Mussolinı, 
İtalyanın otarşiden vaz geçmesine im -

NOT: Birkaç gün rahatsız yattığın: 

,için günlük yazılarım intişar etmedi. O· 
kuyucularımm müsamahasına sığınıyor 

ve elimde o1mıyan bu ihmalden ötürü 
ni mazur görmelerini diliyorum. 

Türk havacılığı 
Kuvvetleniyor 

S. R.E 

kan olmadığını tebarüz ettirmiştir. (Baş tarafı 1 inci ~a!ffada) 

Duçe, demiştir ki: . • . altı aylık raporile murakıblar raporu ve 
c- Tepeden tırnağa k.a~ar sı_l~hlı bu- yeni sene bütçesi tasdik edilmişhr. A • 

lunan bu dünyada otarşın~n. sılahl~~ııı~ ı zadan vefat eden Nuri Conkerle Malı • 
elinden almak harbetmck ~çın h~r tu~Ju mud Soydanım isimleri yad edildikten 
vasıtalara malik bulunanların el!ne. ~u~- sonra raporda Tt.irkkuşu tcşkılatının 
mck demektir. Otarşi, sulhun zammıdır kuvvetlendirilmesi için sarfedilen mc -
ve biz de şiddetle sulhu istiyoruz.> saı etrafında malumat vedlmiş, ve altı 

Eski İngiliz Maliye 
Nazırı ölaü 

vil.liyct merkezinde şubelerin faaliyete 
geçtiği bildirilmiştir. Türkkuşu şubelc -
rine kaydedilenlerin yirmi beşi kı:ı: ol • 
mak üzere 508 gencdir. 

Londra 15 (Hususi) - Müstaki! iş· Motörlü tayyare mektebi 145 bin lira· 
çi partisinin eski reisi ve eskı malıye .Ya yapılacaktır. 1halc işi neticelenmi;; -
nazırı Lord Snowden, bu sabah, 72 ya· tir. Almanyadan getirilen 10 tayyare -
şında olduğu halde ölmüştür. den maada istanbuldaki Salahaddin Nu-

Lord Snowden, ilk defa olarak 1924 ri fabrikasına da 10 tane tayyare ile 
senesinde, işçi partisin~ kabinede tem· muhtelif tipte 65 planör sipariş edilmiş · 
sil etmiştir. Snowden, Ingiliz maliyesi· tir. Almanyadan ayrıca iki rekor pla · 
nin en buhranlı senelerinde büyük bir nörü de getirilmiştir. 
iktidar göstermiş ve mühim ıslahat yap· Merzifonda bir hangarla bir yatak • 

1 

mıştır. pancin inşası 130 bin 790 liraya ihale e • 

Gönende orta 
Melıtep açılıyor 
Gönende dört ay evvel kurulan ve he· 

men faaliyete geçen maarif cemiyeti ilk 
olarak Gönende bir orta mE>ktep yapıl -
ması lüzumunu tesbit etmiş, ve bu yolda 
işe başlamıştır. Vilayet meclisinden bin 
beş yüz lira yardım gören maarif cemi -
yeti kendisine daha bir ç:oJr gelir kay -
nakları bulduğu için bina yerini satın al
mış ve inşaata başlamak kararını ver -
miştir. Gönende orta mektep açılmasını 
bütün Gönenliler istedikleri i~in herkes 
gücünün yettiği kadar maarif cemiyetine 
maddi yardımlarda bulunmaktadır. Orta 
mektepten sonra Gönende biı' de ana 
mektebi açılacaktır . 

dilmiştir. 

Kurumun son bir yıllık geliri 4.7!>5,766 
liradır. Bu paranın 1,163,554 lirası pi -
yangoya aiddir. Hava kuvvetlerine yar -
dım vergisilc üye gelirimizi Mal;yc Ve
kaletine devretmemiz yüzünden geliri -
mizde hasıl olan 1,670,000 liralık düşük

lüğü, öteki kaynaklar üze=-indeki çalış· 
malarıınızı fazlalaştırarak, son yıl içinde 
242,681 liraya kadar azaltmış bulunuyo -
ruz. 

Mukaddes rüzgar tayyaresi 
Atina 15 (Hususi) - cMukaddcs Hüz

gar> ismindeki Japon tayyaresi diln ~ık
şam saat 18,35 te Romadan buray<l gel -
miştir. Tayyare bu sabah erkenden Tok
yoya hareket etmiştir. 
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lk tısat Vekili 
Dün şehrimize 
Geldi 

Hariciye Vekili dün 
Romanyaya gitti 
Hariciye Vekilim.iz Tevfik Rüştü A· 

ras, dün nat 13 de Romanya vapurile 
ve Köstence yolilı Cenevreye hareket 
etmiştir. Tevfik RU~ü Arası, Galata 
rıhtımında bir çok zevat tarafından teş 
yi edilmiştir. 

Hariciye Vekilimiz, Bükreşte iki 
gün :kalacak, Romanya ricalile temas -
lar yapacaktır. Tevfik Rüştü Aras Ha· 
tay meselesi için konsey içtimaına işti· 
rak etmek üzere ayın yirmi birinde Ce· 
nevrede bulunacaktır. 

Karadeniz vapuru 
Valanslyadan 
Yarın kalkıyor 

SON POSTA 

Yoksu) çocuklara 
yardım 

Müsadere edilen eksik 
ekmekler mektep himaye 

hey' etlerine veriliyor 

İlk okul himaye hey'etleri esnaftan 
belediyece müsadere edilen eksik ek -
mek, nüınunesine uymayan erzak gibi 
şeylerden yenilmesinde sıhhi mahzur 
olmıyanların yoksul me,ktep çocukları
nın gıdalandırılması için kendilerine 
verilmesini ait oldukları makamlardan 
istemişlerdi. Bu makamlar memleketin 
muhtaç yavrularına yedirileceğini dü· 
şünerek bu gibi erzak ve Eşyayı okul 
himaye hey'etlerine vermekte tcred • 
düt etrr.emiştir. 
Ayrıca bir kısım himaye hey'etleri de 

ebeveyn ve ailelerden vakit ve hali ye· 
rinde olanlara baş vurarak eski elbise 
veya çamaşırların fakir mektep çocuk
larına dağılmak üzere kendilerine ve -
rilmesini rica etmişlerdir. Bu müracaat 
aileler arasında tahminin fevkinde lıir 

alaka ile mukabele görmüş ve kullanıl· 
mış bir çok eşya elde edilmiştir. Bu eş
ya, önce sıhht ve temizlik kaidelerine 
uygun olarak temizlettirilmekteJ ondan 
sonra gereken tamirat ve tadilat yapı
larak çocuklar için kullanılabilir bir 
hale konulmaktadır. 

ANkerlik işleri : 

~----------------------------~ BUGÜN INGILTERE KRALI S. M. VI jORJ'UO 
TAÇ GlYMESİ münasebetile 

MELEK INGIL TERE KRALLIGININ IHTIŞAMI 
SiNEMASI Fransızca sGzlU bUyUk fllm il• 

Dünyanın En büyük Artisti Namını Taşıyan Meşhur Sinema Yıldııt 

EMil YANNiGS r;:!~:n HAYAL ve HAKiKAT 
fehe••rl takdim edllmektedlr. 

Suat 11 de tenziUlllı matine 

======================================~ 

Şehrimizde yeni görülen bir hastalık: 
Kazip kuduz vak'ası 

Memleketimizde şimdiye kadar gö
rülmemiş olan bir hastalığa rastlan -
mıştır. Bu hastalığa rastlayan doktor 
Kuduz hastanesi Baş doktoru Bakt€ri· 
yolog Zekai Muammer Tunçmandır. 
Hastalığın ismi de cAnjeszky• dir. 

Bu hastalık en ziyade köpek, kedi, 
domuz, hazan da inek ve beygir gibi 
hayvanlarda görülmektedir. Kuduıa 
çok ber.zemektedir. Bu sebepten kAzip 
kuduz ismi de verilmektedir. 

Hastalığın sirayeti hakkınd:ı iki na· 
zariye vardır: 

1 - Bu hastalığa yakalanmış hayva• 
nın bulaşık uzuvlarından birini yemek· 
le, (yani ağız yÖlile sirayet) insan bu 
hastalığa tutulabilir. 

En kuvvetli ihtimal de budur. 
2 - Hasta hayvanlardan mikrop al· 

mış olan haşerelerden birinin sağlam 
bir hayvanı sokmasile ( aşılamasile) hu Kazib kuduza raslıyan doktor 
sule gelir. Zekai Tunçman 

Hastalığın mikrobu kanda bulun • demişlerdir. i1 
Yedekıubaylar yoklamıya çağrılıyor maktadı~-. Salyada bulunmuyor. Bu i· Bu hastalığa yakalananlar müthiş ~ , 

ın~ıilara ısırmak1a geçmiyor. surette kaşınmaktadırlar. Tedavi51' 

F avrın evini· 
Soyanlar 
Tutuldular 

~:~ 

beraber bu hastalığın Şimdilik arazidir. Bir yakalanan bir~ 
mikrobuna karşı insanların da hassa,:; ha yakalanmaz. Muafiyet kesbedıı> 
olduğu neticesine vanlmıştır. Bu hu • Hastalığı geçirenin seromu, yeni ya'# 
susta tetkiklere devam edilmektedir. !anan için şafi gibi tesir etmektedir· 
Bu hastalık Macaristan, Holanda, ve A· Doktor Zekai Muammer Tunçı118tlr 
merikada mevcuttur. Amerikada süt bu hastalık hakkında Türk mikrobl1°' 
inekler~Jıde gö~lmektedir. Orada bu loji cemiyeti içtimaında izahat verecelr 
hastalıga: (Mad Itch =- delice kaşınma) tir. 

Müeferrik: ı Toplantılar : 
Meteoroloji umum müdürlüğü 19-;;yıs şenliklerine hazırlık 
Türkiyenin meterolojisi ile ilgili iş- 19 mayıs şeııllklcrlnc Fencrbııhçc sıaı;; 

ler üzerinde çalışan ve bu yolda çalış • da lştlrnk edecek mektep ve sporcular , 
mak üzere teşekkül halind b 1 öğleden evvel Maarif Müdürü TevtUttn ~· 
b.. .. e u unan zaretı altında son provalarını yapın ~ .• J 

utun kurumlar 2127 numaralı kanun- Prova esnasında sporcular ve mektePIJP"" 
la Başvekalet€ bağlanmıştı. jlnınastik elbiselerini giymişlerdir. yarın ~ 

20 senedenberi meteroloji &ahasında tanbulda da ayni şekilde umumi bir pto 

bir çok eserler vücuda getirmiş olan yapılacaktır. 
ve bu işin tamamen kompetanı eski Muallimler şerefine müsamere 
meteroloji işleri müdürü Ahmet Tev • ı si' Dün saat 15 de İstanbul Erkek uses Dil 
fik umumi. müdürlüğe tayin edil· ıonunda İstanbul mualllmleri şerenne rııJ' 
miştir. Bir kaç gündür şehri • müsamere tertip edilmiştir. Müsamerede ıııO' 
mizde bulunan umumi müdür muavini arif müdürü Tevfik, lise ve orta :nekteP ıııl"' 
Hadi dün Edirneye hareket etmiştir. dürleri, ilk mektep muallimleri hazır bil 

H d muştur. ' 
a i Trakyada teknik bir şekilde Eminönü Halkevl salon orkestrası .e ıı.s" 

tetkikat yapacak ve istasvonlann vazi· Jd.şlllk çocuk orkestrası tarafından JtO 
yetini tesbit edecek, muhiti ve mınta • verilmiş, blr komedi oynanmıştır. 

Cetaı Bayar Haydarpa§ado. Madridde sefarethanemize iltica et· kayı temsil edebilecek ve bütün ihti • Sporculan davet , 
miş olan İspanyolları almak üzere Va • ~ yaçları karşılayacak şekilde mütavas • p 

İktısa~ Vekili ~lal Bayar, dün mü~· lansiyaya giden Karadeniz vapuru son ı· sıt evsafı haiz bir yer bulacaktır. Şehremlnl Halkevlnden: Evimizin ,-ti, 
teşar Faık Kurtoglu ile beraber şehn· mülteci kafilesini de almaktadır. Va • p mak istediği birinci ve ikinci künıe B· 1;r4: . rag aefiri ıehrimizde kımları arasındaki turnuva hakkındll g": "1 
mıze gelmiştir. . purun yarın Valansiyadan hareket e • .. " 'fJI'. 

C l~, Prag sefirimiz Ya kup Kadri dün şeh şiilecek ve esasları tesblt etmek uzer • 5'' 
e ı:u Bayar, vapurla Istanbula ge· deceg·i haber alınmıştır. 1937 t ı ~ ·· l"k da klüpler1P._.~ ,.;,......!ze gelmiştir. Yakup Kadri, Harici- cumar es gunu a a a r ~ 

ç:rken . ihracatçı taci~ler, ihracat işle· Karadeniz vapuru ile gidenlerden l!ıhlyetll birer murahhaslarının ssat oı
1 

rıne daır bazı temennilerde bulunmuş· gelen haberlere göre Valansiya limanı Favr'ın evine hırsız bu pencereden ye Vekilimiz Tevfik Rüştü Arası ziya- te Halkevine teşrifleri. 
1 d İkt t V k'l' b l d' k ' . . t' ret etmiştir. Bugün Ankaraya gidecek- t fi 
ar ır. ısa e ı ı, un arı nazarı ı her gece tayyarelerle bombardıman e· gırmış ı · Kadın hekimleri aylık toplan 

1 

kat 1 b l d 
• .. l · · B lt k d el Bayb 1 H tır. A" 

e a mış u un ugunu soy emıştır. dilmekte olduğundan limandaki sefain .. :ş .~ 1 ay a ar evv ' . . 
1 avş Kaçak radyo kullananlar Türk Glnekologl Kurumu, bu sene011~;;JP 

Celal Bayar, şehrimizde bir hafta daimi surette tehlike geçirmektedir. muduru B~ Favı;ın Rumelı hısarında- toplantısını, Prof. Kenan Tevfik seze 
kadar kalacak ve bu müddet içinde Ve· Bombardıman esnasında bütün ecnebi ki evinde oturan, Amerikan konsolosu mahkemeye veriliyorlar başkanlığında yapmıştır. irtO' 
'.kalete bağlı müesseselerde tetkikler va veya İspanyol gemilerindeki mürette .• Mister Ş~v'un, bir. pencereden giren Posta idaresi İstanbul ve ~nkara Toplantıda: Ahmet. Asım onur. ~eli'_ 
pacaktır . bat karaya kaçtıkları halde, Üzerlerine meçhul bır veya bır kaç .hı~ız ~arafm- radyolarını devlete mal eden ve bütün karın, diğerini hazne yollle çıkardıl• ~~t ıtısJ. 

d b · k.. ·· k f) akıncsı bır g h k k posta · d · mı rahim kanseri piyesini ve bunlara ır.> tı~ 
milli ve insani bir vazife almış olan Ka· an, ır uçu 1 m m ' ra • h~ ,u t~nuk'l k 1 aresıne devreden roskoplk müstahzarları göstermiş, ınu"'_ıııl 

Poliste: 
Hem hırsız, hem rroinoman 

Arapcamiinde Kaptan sokağında--Sü 
leymanın 8 numaralı torna fabrikasın· 
dan bazı aletleri çalarken yakalanan 
sabıkalı İsmail oğlu Alinin üzeri aran· 
dığı zaman 17 santigram miktnrında 

eroin bulunmuştur. Eroin müsadere e
dilmiş, Ali hakkında bu cihetten de ta
kibata başlanmıştır. 

Eyüp türbesinde bir kadın öldü 

Şişlıde, Nişantaşında, PeHn apartı • 
manında oturan Kadri paşa kızı 31 ya· 
~mda Rabia Eyüp türbesini ziyarete 

gitmiştir. Türbenin önünde taşlara yüz 
sürerken, Rabianın üzerine bir fenalık 
gelmiş, oraya düşüp ölmü~titr. Yapılan 
muayenede Rabianın kalb sektesinden 
öldüğü anlaşılmıştır. 

radeniz vapuru mürettebatı gemiyi ter- mofon diyaf.:a~ı, ma~en t~tlı .~~şığı b Ye ı ve ı e aranna dayanarak a- ameliyat teknlklerl hakkında mutaY~ 
'ketmemişlerdir. takınılan, gumuş tepsı vesaıre gı ı eş- ?nm~n. bedelini ödemiyen radyo sa • yaparat, şahsi ltanaatını söylemiştit. J<.ıı:,.a-
-----·· .. ---·-·-- yası çalınmıştı. hıplerını mahkemeye vermeğe başla • rln blrlsl iki cevm bir rahimde busuıe 

T A K y 1 M O zaman yapılan bütün :ır:ıştırma - mıştır. mlşti. ı·~,t' 
lara rağmen, hırsızlar bulunamamıştı. Radyosu olana evvela bir haftalık Bundan sonra geçen celseye alt va .,,,,, 
Dünkü nüshamızda yapı1an takib:ıt ne- müddet verilmekte ve eğer gene b _ la tebliğin münakaşası yapılmış, ınil0~1• ~ 

d k ld 1 
. a 0 lara Kenan Tevfik sezenel, Hadi tıısa ıet 

•- ----.--·------..,--- --• ticesinde hırsızların mey ana çı arı ı- ne o mazsa zabıta vasıtasıle bir zabıt ki Tektaş ve Hüsnü Şakir ııtıraı etrnl~ 
Rumt sene Arabt nne ğını haber vermiştik. tutulmaktadır. Bu zabıtla kaçak radyo dlr. / 

MAYIS 

~ 16 lai>6 Btı eşyadan bazılarının, ezcümle 15 kulJananlar mahkemeye tevdi olun • -· .. ··-·-·· .... ·-··· .. ·--··· ......... - .. .. 
maden kaşığı eritilmek üzere iken bu- maktadır. - Tefekkür . iıııJI ... , .. 

a 
Hızır 

lunmuştur. Suçlu olarak da Ahmet ve Bir terzi ni.pnhaını vurdu 
-----'-----• Yani isrı;inde iki ki~i yakala~mıştır. Beyoğlunda Karnavela sokağında 32 

11 
Res ıır sene 

1ı,J7 

:ar.~ı~ed~\ ·~~ıka~ gara;ı /arşı • numaralı evde oturan Tanaş kızı 20 
---~.-------;-----..1 sın abtuh~unf~lu u e ek~ z~lros a a, mfev yaşlarında Eleni, dün gece, üç senedir 

zuu a ıs ı m ma ınesı e gramo on tanıc:ıp konuşt g· • l t · T , 'll u u nışan ısı erzı eo -

PAZAR 

ı--ABAll IRebiülevell 1.\1.SAK 
..... J, 

9 ~ 

4 42 

u l J il 1 i 

. &), "'· · '· 
E. 4 5() ~ 47 
z. 1.t! .10 16 07 

.:> • 
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-ı 

Akşam ) Ht :;ı 

J. ,). · ı u 12 ' Öl 
rn 19 21 10 

'" 19 
37 

dıyaframı bulunmuştur. filos tarafından bıçakla 'k' , · d 
D" r 'k" · b d' kt" 1 .. -- ı ı )erın en ya 

u? .
1
P0 ısAı ıncı şub e 

1 
ıre b'or u~ud· ralanmıştır. Teofilos yakalanmıştır. 

ne getırı en zarostaı un arı, ır mu - -·--· .. ·~ ·-~ 
det evvel şık giyinmiş olan birisinin diğer taraftan yaptığı tahkikatla da, 
kendisine getirip emanet olarak bırak· eve giren hırsızların üç kişi olduğunu 
tığını, mukabilinde de üç buçuk lira ka- ve bunların hüviyetlerini tesbit etmiş 
dar bir para aldığını söylemiştir. bulunmaktadır. 

Emniyet ikinci şube direktörlüğü, Hırsızlar dün yaka.lanmışlardır. 

Elim bir faciaya kurban verdiJ 51' 
sevgili kardeşimiz ve anamız 13aya11 b\J ' 
bihanın gerek cenaze merasirnind~ 9cJ' 
lunmak, gerekse mektup ve telgraf :1<' ' 
mıza iştirak suretile merhumenin ~e\ f' 
sında göz yaşları içinde bıraktığı fllıı' 
tilerini teselliye koşan aile dostları 
sonsuz minnetlerimizi sunarız. 

Merhumenin kardeşleri J{ıztıırı 11 1 

Hüsııü ve Hatice Selma, S~'a 
Damadları Seffl.ı. ı 

Kenan, ismet, Şekib 
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Dörtyol portakalciları İktısat 
Yekaletinden yardım istiyorlar 
7 5 ~rtyol (Hususi) - Dörtyol denize 
br ılometre mesafededir. Denizle şe-

r ara~ınd 1 Şark· . a yo u vardır. Kasabanın 
da~ 1 Antı Toros silsilesinin Bereketli 

gıy]a Ga b. Ak tak· d r ı denizle, Şimali fcirk -
ke;d ağın ufak tepeleriyle ':enubu fs· 
lllışt·erona kadar uzanan ada ile çevril-

ır. 

~i~ava mutedil, suyu çok güzeldir. 
gör assa kış Irfvsiminde şimid ruzgan 
tan mez, baharı Şubatta başlar Hazi • 
iülda kadar devam eder. Sonbaharı Ey
ter e~ Son teşrinin sonuna kadar sü-
2a • ortakaı ağaçlarının yeşilliği her .. 'fle · d b' · · · · • ı:nan görülür Dortyotda .. ziraat Bankası kooperatı nn en ınnın heyeti umumıye içtimaı 

bal~k teşrinde. portakallar kesilmiye yaptıkları ihracatın bedelini tamamen j n~ Al~anyaya mal verilirse Vekfüctin 
'!J.u ş ar. Portakalların kimi ilk kanu • tüccara vermeleri ltwmgelirken .heı: bır mumessil göndererek satışın Dört-
3~00rtalarma doğru biter. hangi bir vazıyet dolayısile kendılerı yolda :eslim edilmek şartile yapılması-

.kit 
1 
se~e.evvel bu kasaba yoktu. O va- biraz zarar ederlerse bu zararı derhal ~..!:!!1~~-~~~idir,_. ______ _ 

ıı.ubş •lldi.kı kQ:-ha.nın 1,5 kilometre ce- tüccara yüklemeği ve tüccara olan borç B • 
.d çnda hır köy ve 2 kilometre şarkın· lanndan bir miktar tenzil ederek nok· zr maceranın 
l~ ay}ı köyü mevcuttu. Köye ilk yer- san tediyede bulunmaktadırlar. Bu nok ı:;t • 
ınaen Osnıan oğulları ile beraber Kay- san tediye bazı yüzde elliyi bulmakta- .C ecz neticesi 
olan ve ~zok aşiretlerinin bır şubesi dır. Bir komisyoncunun bu gibı sebep
Par~a ~a7ırli ve Crit oğullarından hır lerle verdiği noksan para.nm yekfınu 
l'ındanıdı:. ~aşlarında Ramazan oğulla- 16 - f 8 b~n lirayı bulmakta~r. .. 
dı Yorukerk oğlu Üzeyir Bey var- Bu vazıyet karşısında Dortyol tuc -

Kıskanç bir koca köy 
bekçisini öldürmüş n· carları birleşerek bir birlik kurmak ta 

rn ortyoJa Dörtyol denilmesi halen savuurundadı ... lc.._ mn,. ·~a tücccı.r.ara Y~ldızi!inde ~ırçır nahiyesinden ya
tiğ' cut olan ve dört caddenin birleş • en fazla yardım eden ve iş yapmaları - zıldıgına göre Çırçırın Çaşur köyünde 
ın ı mahaı olan bir yerde kurulmıı~ oi- na sebep olan müessese Ziraat Banka· Dir cinayet olmuş, Melunet oğlu Ali is-

a ında d , d • t" · tip b' n ır. Dörtyo1da Ermeniler ga- sıdır, Ziraat Bankası sene a.ı uccar!· minde biri köy korucusu Mahmutlu 33 
lun.rna r Zihniyetle yerleştirilmiı bu - ye ıuret1le tüccarl~ra yanın uıily .. n yerinden bıçaklıyarak ve sonra da taş-
&ö ktadır. O zamanın itikatlarına kadar bir pa1-a verılmif ve bu parayı la kafasını ezerek öldürmüştür. 
;r ... te değirmencilik 7 sene müddetle ı·c- Mar1 ayı lqiade tamamen alarak hesa-.. en ı Gönderilen mektupta verllen tafsi • 
b ı ırse sahibi için uğurlu -olmazın ş bını kapamıştır . 
. ~un için de hi b' T .. k . •. 

1 
' Tüccarların İktısat VekAletinden bek-o lata göre Alinin Saniye isminde hem 

Snyfa 5 

Ergene Trakyanrn Nilidir 
Fakat nehirdeki değirmenler gayri tabii mecralar 

peyda ettiği için ovanın zirai kabiliyeti bozuluyor 

Uzunköprüden gönderilmiştir - Mı

sırlılann Nili ne ise Trakyan.n Istıran· 
ca dağlarından kaynayarak Şalkı 'Irak
yaya can veren Ergene suyu da ayni 
şeydir. Yalnız Ergene suyun:ı y:ıtağın· 
dan çıkartarak gayri tabü mecralar 
peyda etmeğe sevkeden ve oranın zi
ıai kabiliyetini bozmaya sebebıyet ve· 
ren değirmenleri ehemmiyet1e kaydet
mek isterim. Bu değirmenlerin bentleri 
ve kesreti ovayı berbat etmektedir. 
Geçen seneler bu cihet nazarı dikkati 
celbetmişti. Derhal isti.mltık için ko -
misyon teşkilile işe başlanın:ş, fakat 
netice çıkmamıştır. 

sali mahsulat için ovanın bu değirmen· 
lerden talhir edilmesi elzemdir. 

Keza Ergene suyunun kenarına ağaç
J.ar dikilmesi de 7.aruridir. Eğer nehir 
naklıyatı temin edJ.irse bu su üzerinde 
ufak motörler Enezden Edirneye, İp -
saladan Uzunköpriıye, kadar pek mü • 
im bir nakil vasitası rolünü oynayabi· 
rrler. Kış mevsimlerinde Enez - İpsala 
,.e Adaiçi yolların bozukluğundan ade· 
ta münzevi bir ada gibi muvasaleden 
mahrum kalmaktadırlar. Nehirde kü-
çük motörlerle nakliyat temin edilırse 
Enez, İpsala ve Adaiçi hayat bulacak · 
tJr. Enezin ve İpsalanın balık, ot ve 
zahire ithalatı ve Adaiçinin de koza, 

Komisyonlarda bitaraflık temin edı- bostan ve fasulya ve pirinç ve kenevir 
lememiş ve hakikatte bir kaç araba taş ıstihsalatı halkı da hazineyi de mem
ve odun yıgınından ibaret değırmenlere nun edecek bir inkişafa kavuşacaktır. 
binlerce lira kıymet biçilmış 'e bu yüz- Bütün bu i.mkfuı!ar mevcutken Erge
den istimlfık muamelesi aknı kalmış - ne c;uyu üzerinde muzır bir heyula gibi 
ltr. Ergene suyu da e<>kisine nazaran auran taş ve ağaç yağınlannın ortadan 
daha fazla tahribat yapmaktad r. Yeni kaldırılmdması muhit için zararlı ol ~ 
zer'iya!tan olan pirinç, pancar ve em- maktadır. 

1 

1 
................ ~ ............... . 

b 
1 e ıye 

işten 
'rildi 

Yeni kük"rt 
aharri galerileri 

açılıyor 
Cılık Yapın ç ır ur aegırmen- lediği en büyük yardım da bu sene ge- genç hem de güzel bir karrsı varmış. 

IY t ıya yanaşmazmıs. ...-........... ·---····· ............................. K" bek .. M hm t S . .1 .. Sıliui (Hususi) - Mülkiye müfet- Keçiburlu (Hususi) - Nisan 25den 
or Yolun ~ · K d h oy çısı a u anıye ı e muna- . . . .. .. 

Yolda bu agaları tarafından Dört • onya a a Va bett b l Ali b h' t tışlermden Alı TüJuner yaptığı tefüş- beri bir iki gün fasıla ile muntazam 
l'a fa san'ati yerleştirmek için Ma- se. e . u. un~yormuş, . unu .. ıss~ · lt-r neticesinde belediye reisi Halıt yağmur yağmaktadır. Mahsul şimdikı 

ş n: Rozandan, ve~air yerlerden beş h •ti • •h t • f ali mış ve ıstı da ıle Cumhurıyet .:nuddeıu- Tunca ile muhasebeci İdrise, tahsildar tahminlere göre fevkalade olacaktır. 
eıtnenı ailesi get' .

1 
. b şe ) erJ J ) mumiliğine müracaatta bulunmuştur. Hüseyin Aksuya işten el çektirmiştir. Isparta ve Burdur havalısine de çok 

~l'lnen·ı ırı mış ve u . Bel d. . 
1 

ı er ağaların emrinde çalışmış • Istida nahiye karakol kumandanlığına e ıye n:asetine ta)7are şubesi reisi yağmur düşmüştür. 
ardır. Bilfilıara d b d t tt t gönderilmic: ve tahkikat vapılması iste- Yusuf vekalet edecektır . Kükürt istihsa!ini arttırmak için o-

!Xıişler a ura a ava un e • . . -.ı ~. • 
l ' başka yerlerden gelen ermeni· nilmış, karakoldan da Alı ıle bekçı Mah Belediye muamelatı yedi seneden - caklarda yeni taharri galerileri açıl • 
er]~ kar.ışmışıar ve çogw almışlardır. mut ve .şahit olarak da Halil isminde bir beri teftiş görmemişti. Yapılan teftiş maktadır. Ege mıntakasına düsen fazla 
Ş t . · d b' k ı yağmur bu sene kükürt sarfiy;tını art-

"u·· un.. diki Dör yolun 2 nahiyesi, 23 ko" köylü ifadeleri alınmak üzere nahiyeye ne ıcesın e ır ço yo suzluklar mey-., 'ardır M dana çıkarılmıştır. tırmıştır. İhtiyacı karşılamak üzere fab-
y . · erkezin 4640 Erzin nahi- davet edilmişlerdir. rika ve ocakları gece gündüz çalışmak· 
.... esuıin 4250, l:'ayu nahiyesinin 2700 "- Ali ile Mahmut yolda birbirlcriJe Bu meyanda zimmet ve ihtilas da tadır. Haziranda tatbik ed"J k · k -
.... ufu 'l oldugw U mükellef t r· 'l 

1 
ece IŞ a 

10 
o::~.e beraber bütÜ1l kaL..mm 26 bin kavgaya tut.uşmuşl.ar v~ Gür~enalt~ de- ..... ; . ıye usu u ,ı e .~·eya nunu esasına göre çalışma programları 

O ııufusu vardı ,,;. ta t d ı· nilen mevkıe gcldıklerı zaman Alı ev- gonullu suretile çalışan ameıeye ucret hazırlanmaktadır 
6 t r. uç ne am evre 1 ı d w k verilmiş gibi gösterildiği, bir takun dip · 

ane üç sınıflı olmak üzere t 1 mektab: velce bileyip ha~ır a ıgı ·anıayı bekçi ------
Vardır B Mahmud un kasıgına saplamıştır. y dra- koçanlarının imha edildiği, baz1 anka- M d' .. k" U d At t k bU 
nı · u mekteplerde ı 200 talebe ıanan bekçi kendisini patikanın kenarı- zın bazı şahıslar tarafından tesahüp er ıgoz oy n e a Or stu 
~·cuttur. na atmış ve orada kendisinı müdafaa olunduğu gibi işlerde olduğu söylen • İzmit (Hususi) - Karamürselin 

bu :: sene 65 milyon portakal olurken etmek istemiş •. ı:aın. de b~nları görün· mektedir. Maamafih henüz tahkikat Merdigöz kÖyünde Atatürkün bir büs· 

0 1
_ n hastalık dolayısile 35 milyon ce aralarına .. g.ı.rı~ bır facıanın vukua ih."fnaJ edilmiş değildir. İşin hakikati tü rekzedilecektir. Büst ve kaidesi ha· 

unust p lm ı tahkikatın ikmalinden sonra anlaşıla zırlanmıştır t • ur. artakal ağaçlan 14 bin bek· ' 1 gelmesinin onunu .a aya ça ışmıştır. · · 
ar tahmin edil bT •' Fakat Ham eUerınden yaralanınca: caktır. Merdigöz nefis basma tiitünleri ile 

Dörtyol b e ı ır. _ Bu herifler beni de öldürecekler şöhretli güzel ve zengin bir köydür. 
411,125 r u sene yalnız po~:akaldan diye kaçmış, Ali bekÇiyi bıçaklamaya lzmitte bir kuduz hadisesi 
l'idatını dır: .almıştır. Buna dıger. va • devam etmi~t~... - .. İzmit (Hususi) - Ortamektep mü • Trakyada şarbon savaşı 
ı· a ılave edersek yarıın mılyon Ali bekç.ıyı oldurdukten sonra be • .. .. . .. w. . . . 
ıra varidat ld w anl 1ı k k bekç' . 00 _ k duru Sacıdın kopegı kudurarak bır kaç Edırne (Hususı) - Trakyamn her 

ı o ugu aşı r linde i ayışı ının gazına ta • . 2 k · · fınd b yt ı f !<aza b . · • .. .. sür'"kl ınsanı ve bu arada me tep talebesını tara a a ara: ve en memurları 
Uy k u kadar varıdat1 oldugu halde K h'dl d mış, surukleJ'.'e .. u eye sık ormanlık 

1 

isırmış köpek de ölmüştür. Isırılanlar rafuıds.n rıeneme ameliyadne ve bır 
ı oldu· ih . onya şe ı tr anı ı bir yere götiırmuş, orada vücudunun · . - . · -· ~··k gu tıınamı görememiştir. • • b Istanbul kuduz hastanesme gonderıl - yandan da şarbon savaşına başlanm1ş • 

h"u emrnel bir mektebi yoktuı'.". Bir Konya 15 (Hususı) -Bugün şehitler 33 yerine daha ı~ak saplamış, sonra mişlerdir. tır Bu savaş 5 yıl devam edecektir 
Ukfımet konagı· ._.. B"t·· d .. anıdı meydanında hava şehitlerı için da bir kaya parçasıle başını ezerek ve · · 

r yo ... ·ur u un evaırı . . ü ld B 1 . • ··ı·· ·· ke k 11 1 esmiye a bır ıht al yapı ı. e edıyıa ve hava uzvı tenasu unu sere ça ı ar a tına 
ka yrı yerlerde oturmaktadır. kurumu tarafından anıda ç;lenkler ko- saklamıştır. . 

Çok . z~nın portakal varidatından en nuldu. İhtilale bütün sivil ve askeri Ali jandarmanın yaptığı takibat. ne
larıdstıfa~.e eden İstanbul komisyoncu- mekteplerle polis ve askeri kıt'aları ticesinde daha o gece yakalanmıştır. A
lard ır. ~;carlanmızın ekserisı bun • iştirak ettiler. İhtifalden sonra bir de li verdiği ifadede suçunu inkar etme -

Erzurumda takdir edilen san'atkarlar 

~ şıkayetçidir. Bunlar Avrupaya geçit resmi yapıldı. miştir. 

.- Bak Hasan Bey sana 
bırşey söyliyeceğim.. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor Ki : 

... Büyükannem eski devre ... Kendi zamanında ne tı -
ıid hatıralarından bahsettiği yatro, ne sinema, ne de dans 
zaman ve çay gibi şeyler olmadığını 

söylüyor. 

c:::: 

.f:Tzurumda takdiT edil.en. san:'atk8rlar 

Ankarada açılan el işle.ti ve küçük İlyasa da bırer madalya gönderilmiştir. 
san'atlar sergisinde teşhir ettikleri e - Bu mükfıfat, madalya ve vesikalar, 

Hasan Bey - Tevekkeli serlerle takdire mazhaı r\ın Er~urum Ticaret Odasında toplanan umum sa· 
değil eskiden koca bulamı - sanatkarlarından kehribarcı İhsan Öz- natkarlar müvacebesinde, Vali Ha~im 
yan kızlar şimdikinden pek baylar'a 3SO lira mükafat ile bir ma • İşcanın irad ettiği bir söylevden sonra 
çoktu.. dalya, kuyumcu Sadullah ile marangoz kendilerine verilmlştir. 
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Amerikada garip bir anket Hidiselef 
lt'1r$lSlnd _ _ 

'' Sakın zengin kadın 
ile evlenmeyiniz!,, 

Bu halk ne anlar ki! .• 
Romancı, berbad bir roman yazar .. 

'Roman binlerce basılır .. Bir iki yüzü sa
, hilelerini bile kesmiyecek olan eşe dos
ta dağılır.. Bir iki tanesi her nasılsa sa
tılır .. Geri kalanlar ilk zamanlarda ki • 

, tap~ı camekfınlarında teşhire, sonrala -

İspirto sahtekarları 
tevkif edildiler ! * * * ---------------------

' 

Zengin kadın alarak servete konmak isteyen züğürt 
asılzadeier, çektikleri cehennem azabını anlatıyor)~ rı da bakkal dükkanlarında peynir sar

mağa yarar. 
Dün Sultanahmet sulh mahkemesi hu.uruna çıkan 
suçlular yapılan işten ademi malumat beyan ettiler 
hakim delilleri ortadan kaldırmalan ihtimaline 

Zengin kadın peşinde koşanlar, her 
yerde hakir görülürler, fakat Amerika • 
da bu nevi insanlann hiç itibarlan yok· 
tur. Şikagoda çıkan Esquire gazetesi ba
kınız bu mesele hakkında ne yazıyor?. 

Amerika mazisiz bir memleket olduiu 
için, şan, şeref, asalet, rütbe gibi §ey • 
}erden mahrumdur. Bir kaç batından ö • 
leye gitmiyen ecdadımız, A vrupadan A· 
merikaya, kısmen macera, kısmen de ser
vet yapmak için gelmiş kimselerdir. 

Bizim de en zayıf tarafımız işte bu • 
dur. 

Kadınlarımız, bir asil zat ile evlenme
ğe can atarlar. Onun içindir ki dük, kont, 
prens, raca, şehzade namları altında bit 
sürü dolandırıcılar, zengin kadın piya • 
sasını doldurmuştur. 

Zengin bir kadınla evlenerek ömrünün 
sonuna kadar rahat etmek isteyen bazı 
kimseler arasında yaptığımız ankette ıu 
neticelere vardık: 

dJoşandım kurtuldu.ma 
J. W ... diyor ki: 
cNihayet boşandım. Sizi temin ederim 

ki, kuru ~m ... k y ;mek, uşakların: 
- Efendi de bizdendir, fakat ne çare, 

bayanın kocası olduğu için kendisine 
hürmet ediyoruz, diyen nazarlan altın • 
da krem şantli dondurma yemekten da
ha zevklidir. 

Minnet denilen §eyin gırtlakta nasıl 

düğümlendiğini zengin karile evli de • 
ğilseniz bir türlü anlıyamazsınız?. 

* Zen~ kaympederin marifetleri 
W. S. diyor ki: 
- Biz zengin bir kayınpederin hizme

tine girerek adam olmak istedik. Önü • 
müzde, bu yolda muvaffak olmuş bir de 
misal vardı, Barbara Hutton'un kocası 
Alexis Mdivoni ... 

İş hiç de tahmin ettiğim şekilde çık • 
madı. Bir kere damadlar diğer memur • 
lardan daha fazla ve daha ucuza çalışı -
yoilar. Sebebi malUın. Fazla çalışmak 
meselesinde kayınpeder: 

- Kendi işindir, bana halef olmak is
tersen geceni eündüzüne katmak lazım
dır, diyor. 

Az para vermek meselesine gelince: 
Çalışmayıp da ne yapayım, bir kere i· 

fin sahibi kayınpederdir, pazarlığa girı : 
filmez, sonra, başka müesseseye gidiyo

.. rum diye tehdid de edilmez, ve nihayet 
byınpederin söylediği söz şudur; 

- Ekmek elden su gölden, yatacağın 
yiyeceğin var, üstün başın da benim ter
zide çıkıyor, taksitleri ben ödüyomm, fa. 
turaları ben kapatıyorum. Sırtındaki :i-

pekli gömleği de beraber yaptırdık, pa::-a
sını ben verdim. 
Yalnız tasvir ettiğim şu hayat adamı 

intihara kadar sPvkedebilir. 

* 
A.K.: 

«Dolandıncı zenı:in.o 

Romancıya sorarsınız: 

, - Bu ne iş? 
Dudak büker: 
- Bu halk böylesinden anlar. 
Müellif tahammül edilmez bir tiyatro 

eseri yazmıştır. Bir alay masrafla sah -
neye konmuştur. Reklama aldanan se • 
yirci ilk perdede esnemiş, ikinci perdede 
esnememiştir. Çünkü ikinci perdede tı -
yatroda değildir. 

Müellüe sorarsınız. 
- Bu ne iş? 
Dudak büker: 

binaen tevkiflerine karar verdi 
İnhisarlar idaresl • 

nin Fındıklıdaki de .. 
posundan, Gülhane 
hastanesile Milli Mü

dafaa Vekaleti Satın 
alma komisyonunun 
mühürlerini ve bazı 
imzaları taklid ede • 
rek, 8000 kilo saf is • 

- Bu halk böylesinden anlar. 
Ressam alelacayib bir resim 

pirtoyu kilosunu elli
yapar. şer kuruştan alan §C-

Resme bakarlar: 
- Bu ne resmidir? 
Ressam izahat verir. Resme bakanlar .. 

Gülerler .. İçlerinden: 
- Bu da bir kaşık yapmak istcmış am

ma sapını doğru getirerr.emiş! 
Derler, ve bir daha başlarınt çevirip 

bakmazlar .. Ressama Jorarsınız; 
- Bu ne iş? 
Dudak büker: 

beke hakkında bazı 

malfımat vermiş, suç

lular hakkındaki po· 
lis tahkikatı bitince 
Adliyeye verilecek - Suçlulardan Abdullah, Dimitri ve Ahmed i 
Ierini yazmıştık. Bu husustaki tah • Ertesi gün ardiyeye uğradığım zam ını 
kikatını ikmal eden Eminönü Polis mer- Diınitrinin, varilleri açıp içerisine bir 1: 
kezi, dün öğleyin, bu sahtekarlık ve do- şeyler attığını gördüm. Ne olduğunu ~ ,r• 
landırıcılık hadisesinin asli ve Ier'i beş dum. Bergamutla kinin olduğunu söylC" 
suçlusunu Adliyeye vermiştir. Bu be' di. Sonra, bu ispirtoları varillerden fıÇl" 

- Bu halle böylesinden anlar! suçlu şunlardır: lara doldurdu. Kiraz hanına nakletti: " 
mahvoldum, perişan oldum. 37 yaşında 

1 
Desenize kabahat hep bu halkın .. 

l dim. O 301 doğumlu Mehmed ogylu seyyar kes- di. Boş varilleri de depoya iade etti. 
ev en zamana kadar 24.000 dolar , Bu halk olmasa onlar sanki başka tür- · 

b ikt tanecsi ve hamal Kel Ahmed; 25 yac:ın • . Ambardan, bu şekilde, dört defa ispır• 
para ir" irmiştim. Bu para ile zengjn lü roman, başka türlü tiyatro yazacak- ll' 

b k dın I da, Balıkpazarında baharatçı ve kolonya to aldık. Dördüncü seferinde, damaca 
ir a av ar, sonra, onun parasile ya- lar, başka türlü resim yapacaklar.. A -

imalcisi Dimitri,· Eyu'"bde oturan, İnhisar· nalarla almıştık. 
~nm, dedim. caba onlar da cbu halle olmasa> diyor -

Aman Allah, bir balayJ seyahatine çık- lar mı? Sakın ha! Bu halk olmasa kötü lar İstanbul ambarı ambar memuru 320 Bana, Dimitri, her partide 175 lira \'~ 
tık ·· · · d l d b doğumlu, Timur oğlu Abdullah; Yüksek- riyordu. , uç ay ıçın e o sene a· en erı birik - romanları, t~hammül edilmez tiyatro e ~ 
t . d'ğ d ı ah kaldırımda hakkak Ruhen; Yüksek kal - Hakim Reşid Ahmede sordu: ır ı im 2-i.000 o arı m vettik bitirdik serlerini, al~lacayib resimleri yapanlar 

1 kin k dı dırımda Şahkulu sokak ve mahallesinde - Senin yaptıgyın hizmet, üç, nihayet ve para ar suyunu çe ce, a n da be- beceriksizlikleri yüzlerine vurulunca ne 
nim işimi bitirdi. bahane bulacaklar! 19 numaralı evde oturan matbaacı Ya • beşer liralık bir iş. Bu kadar parayı ni • 

- Ben kadın parasile yaşıyan erkek- lMSET ko. çin verdiğini hiç merak edip sormadın 
lerden hoşlanmam, dedi ve bir gün çan- -· ·- •••.•.. - . - Bu beş suçlu, dün, Sultanahmed birincı mı? 
talarımı kapınun önüne koydu. Yani an_ veriyorduk. Karımdan bu parayı iste - sulh ceza mahkemesine verilmiş, hakim - Sordum .. cBenim istifadem çok .. 
lıyacağınız biz dolandırıldık...... dim. Önüme beş dolar attı, sen zaten, de- Reşid, sorgularını yaptıktan sonra, beşi- Ben kazanıyoru~ Sen de kazan!> dcdL * di, her gün garsonların hakkından iki dr.ı- nin de tevkiflerine karar vermiştir. . Gene hakimin sualine, şu cevabı ver• 
•At yarışlarında nasıl kpaze oldum.• lar çalıyorsun ... Artık vermiyeceğim. Beş Hakim Reşidin sorduğu suallere, Ah r di; 
B. U. diyor ki: dolar yetişir... med, şöyle cevab vermiştir: -Mührü Ruben yapmıştı.. Kağıdları 
- Kendim masraf edemezdim, bu ka- * - Bir gün, Dimitrinin Balıkpazarın - da Yako bastı. 

nmın asaletine dokunurmuş, uşağa ıs - cl\leşru jigololuktan illallah ... • daki dükkanının önünden geçiyordum. Ahmedden sonra sorguya çekilen Di • 
marlardım, benim nam ve hesabıma, si- Kont F. C. diyor ki: Dimitri dükkanda yoktu.. Dışarıdaydı. mitri suçu kabul etmedi ve AbdullahJJl 
garamı, ~arabımı o alırdı, karım elbise - Karınızdan müsaad .. a]::""ndan 'btr da Bu Abdullah, dükkanda oturuyordu. Ge- .kendisine müracaat ederek 2000 kilo is• 
meraklısı idi, beni çok güzel giydirirdi. ha şampanya içmeyiniz benim ak1betime çerken beni çağırdı. cTanıdığm matbaacı pirto olduğunu ve satın almak isteyip jş• 

Herkes: uğrarsınız. ve mühürcü var mı?> dedi. cVar~> de _ temediğini sorduğunu söyledi ve Abdul• 
- Mösyö lö KJnt, diye bana itibat· e- Yazı Fransada Kut Dazörde geçiriyor- dim. Bana, bazı mühür nümuneleri ve laha on bin üç ))iz lira verdiğini söyle• 

derlerdi. duk. Benim akşam canım şampanya is - ,basılmak üzere, bir kağıda elle yazılmış di. 
Bir gün at yarışına gittik. Bahsi müş - tedi, ısmarladım, içtim, gideceğimize ya- diğer bir nümune verdi. Bir zamanlar, Dimitriden sonra sorgusu yapılan Ab• 

tereke dahil oJmak vaziyetimiz icabı i . kın garson hesab getirdi. Yüksekkaldırımda öteberi satardım. o _ dullah ta dedi ki: 
di, ben de tabii iştirak ettim. 95 dolar ka- Karım: radan tanıdığım matbaacı Yaka vardı. , - Bir çocuğum var. Altı senedir İn • 
zandım. Kişedeki adam bana 100 dolar - Ben, dedi, şampanya ısmarJama - 'ona gittim... Nümuneleri gösterdL-n. hisarda, 50 lira aylıkla, ücretli amba11 
uzattı, beş dolar verir misiniz? dedi. dım .•. Garson: cBunları yapar mısın?> dedim. cYapa • memuruyum. Bu ispirto işinden hiç ha• 

O sırada bir de yanıma baktım, karım - Kont hazretleri ısmarladılar, dedi. nm!> dedL Kağıdda nümunesi olan ka _ berim olmadığı gibi, Dimitriye ne ispir• 
yoktu. Benim de üzerimde beş dolar bile Karım: ğıdlardan 200 tanesini ve bir mühürii to sattım. Ne de kendisinden velev biı1 
yok, o zaman: - Öyle ise parasını da kont h&zretTe- yapmak ve basmak için 3,5 liraya muta- metelik olsun para aldım. Eğer aldımsaı 

- Ufaklığım yok, dedim. ri versinler, dedi. bık kaldık. delailile ispat etsin. 
Adam: Üzerimde metelik yoktu. Karımın yü- İki üç gün sonra Yakoya gittim. Sipa- , ~ilvaki ben aradasırada, Eyübe gicl~~ 
- Üzerinizdeki parayı verin, ona göre züne baktım. O beni cezalandırmak is - rişleri alıp Abdullaha getirdim.. Ver _ ,g~lır~en, yol~ üzerinde olan Dimitrintll 

ben uydururum, deyince kepazelik pa\a· ter gibi: , dim. Abdullah, bu basılmış 200 kağıd a- ,dukkanına ugrardım. Fakat, bu uğrayışı, 
lardan aktı...... -Ne duruyorsunuz, ödeyiniz dedi, pa- rasmdan bir tanesini çekti çıkardı. Ayn hergün bizle muamelesi olan Dimitr.: ıl~ * ranız yoksa, içmeseydini.z, içerken bana bir kağıda, elile birşeyler' yazdı. Bana 1otu.-up vakit geçirmek:. konuşmak içindt· 
«Garson bahşişlerini çala'"!nı~sın ... • mı sordunuz. Sırtmızdakı paltoyu dn ba- ,verdi. cBu kağıddaki yazıyı, şu basılt ka- Ruhen de şunları soyledi: 
U. D. diyor ki: na sormadan ısmarlamıştınız, onun fa • ğıda Yenicamide bir daktiloya yazdırı _ - Ben seyyar satıcı Ahmedi tanırdıi11· 
- Büyük bir otelde oturuyorduk, he· turasını ödedim, fakat bu hadise tekerrür ' Bir mühür yaptırmak için geldi. Müh • 

zeng· k ·· ·· d bl d ver!> dedi. Okuyup yazmam olmadığı i-m arı yuzun en sa a ım, günde 7 dolar garson bahşi~i edince artık yapamam paltoyu bırakııı.. rün altında ay yıldız görünce korkturl1• 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~n, bu kftğıdda ne yazılı ~duğunu bil - ~ 

- Ben diyor, 

- ve ben paltoyu bırakıp çıktım. Ahmed cbir tanıdığım zabit var.. .v11 
miyorum. Ycnicamiye götürüp kağıdı 

Seven kızı rededen 
Genç adam •• 

cKaraman> da oturan Bay cN. 0.> 
bana, cevabını kendisinin de bulabi • 
leceği bir sual soruyor. Anlattığı hi· 
kaye şu: 

c Vaktile bir genç kızla tanışrr.ıştım . 
cAnncsi babası bu kızı geçcn1erde bir 
czata nişanladılar. Şerbetini de yaptı· 
clar. Fakat haber aldım ki kız ilk 
cgünde bu nişanlanma karannı lfıkay 
cdi ile karşıladıktan sonra fikrini de .. 
cğiştirmiş: 

- Ben N. O. dan başkasını istemem, 
demiye başlamış. 

Bana bu vaziyeti kızın akrabasından 
bir zat anlattı. Derhal: 

- Evlenmiye niyetim yok, dedjm, 
Zorla değil ya, ben bu kızı istemiyo • 

rum. Kızı kendimden vazgeçirtmek i· 
çin ne yapayım?> 

* Geçen gün bir genç kızlar meclisin· 
de bulunuyordum. Bilirsiniz ki şimdi· 
ki genç kızlar yaşlı kadınların yanın . 
da da evlenmek bahsıni yapmaktan çc. 
kinmezler, benim yanımda serbest ser· 
best konuşuyorlardı. Bahis güzel er . 
keğe, iyi kocaya intikal etmişti. Genç 
kızlardan birisi: 

- Doğrusu koca olarak filan filmdP 
oynıyan filan sinema san'atkftrmdan 
başkasını istemem, dedi. Gülüştüler. 

Bir müddet sonra Almanyaya git . 
mek niyetindeyim. Kim bilir belki bu 
muhaverede adı geçen Alman san'at • 
karını görür, bu iltifatı kendisınc an . 
latınm. 

O, ne yaparsa siz de onu yaparsı . 
nız. TEYZE 

Maden havzasına 
Ait bir mesele 

(Ba§ tarafı 2 inci Fayfada) 
haddi geçmemelidir. İktısad Vekaletinin 
kömür fiatı siyaseti gayet makuldür. 
Hatta bunun bir kere daha gözden ge -
çirilip biraz daha ucuzlatılması lazımdır. 
Yalnız küçük ocak sahiblerine, kendile -
rini toplamağa vakit ve imkan vermek 
için, yukarıda bahsettiğim tarzda bir mlı.
saadekarlık yapılırsa küçük sermayenin 
himayesi itibarile iyi bir iş yapılmış o -
lacağını tekrar edebilirim. Fakat, bu da, 
nihayet, muayyen bir zamanla mahdud 

mührü o yaptırıyor. Kendi işi var .. G~ 
yazdırdım. Geı1'! Abdullaha getirip ver - lemiyor. Korkma.. Birşey olmaz:> acdf, 
dim. c Yarın saat onda, bana, İnhisara, 

,Daktilo ile yazılım(:, altında da imzası ,ambara gel!> dedi. ll' 
~lan bir kağıd getirdi. Ondan sonra i '" 

Ertesi gün ambara gittim. Gene Ab -
d ,nandım. Bir buçuk liraya mührü yap -

ullah, bana cşu kağıdı al.. Yukarıda o-
d R tım. . acı amazana götür .. Muamelesini yap- y k d . 
tırsın!> dedi. Yukarıya çıkıp odacı Ra - a 

0 
a. . . . l<ll" 

mazanı buld K. v dl d' ..,5 , - Ahmedı tanırdım. Yedı sekız ay • 

kuruş •~ um. di~gı Rarı ver ım. " .dar evvel, bir gün, hemşiremin dükka " 
• para ver m. amazan mua - 1 . • 

1 . . ~ ' nına ge dı. Ben de oradaydım Elle ya 
me esını yaptırdı. Aşagıya, ambar me - zı1mı b' .. .. . · ~ınu • 
muru Abdull h "t" d" § ır numune gostcrdi. Bu nu . a a go ur u. ·· 200 k. y öY " 

Abdullah o kağıdları aldıktan sonra ·~7e ;~r_e agıd bastıracağını s jld 
bana dedi ki: . : ı. .. ıraya pazarlık ettik. Bastım. 

• y üç gun sonra geldi.. Aldı. dedi. 
, :-~u. kagıdların işi tamamlandı. Git.. Hakim Reşid suçluların bu ifadelerir.i 
Dımıtrıden 1000 ı· ı G t' r ' • • ' • .. . . ıra a ·· e ır. dinleyıp zapta geçirttikten sonra ınc' 

olmalıdır. , Dımıtriden gidip 1000 lira aldım. Ab- cud delillere ve s 1 1 d:wıcrinl 
K- ·· b" d · · h "k k dullah t" d' · · uç u arın suç omur, ır me enıyetın ta rı uv • a ge ır ım. Abdullah: cVezneye ortadan kaldırmal 1.k 1 lanı ya "' 
t"d' h 1 l . b" vat ' d d' G'• .. .. . arı ve a a a ı ve ı ır; onun pa a ı o rnasıru hıç ır za- .,J ır.> e ı. oturup yatırdım. 50 kuruş lan beyanat verd"kl . ht el 0ırrınS1'" 

. t ı· . ger· ld O , ı erı mu em r 
man ıs ememe ıyız! , • ~ı a ım. rada, elimdeki muameleli na mebni (Abdullahın da resmi ıncfl1tl 

Muhittin Birgen kagıdı aldılar .. Başka bir kağıd verdiler. olmamasına göre) her beş suçlu bakJ<ı?l'" 
----- bunu tekrar Abdullaha götürdüm. pa da, usulün 125 inci maddesi hükJ!lilJl'" 

Beyoğlu Halkevinde konferans Abdullah, Kabataştan üç araba getir • . cc, tevkif müzekkeresi kesilmesine ve 
Beyoğlu Halkevlnden: Salı gUnü saat ,memi.so.·yledi. Gidip getirdim. Her ara - evrakın Müddeiumumiligye verilrnesifle 

18,30 da evimizin Tepebaşındakl Merkez bl- b ki 
nasında bir toplantı yapılacak, cİnkııtipçılık1> ~ya 1 • şerden, altı fıçı ispirto yüklen - karar vermiştir. .. 
hakkında (Ahmet Hamdi Başar) tarafından di. Asmaaltında, Büyük Çukur handa, Suçlular pazartesi günü istintak h~ 
konferans verilecektir. Bu toplantıya herkes Dimitrinin ardiyesine getirilip yerleştı _ ,kimliğine verilecekler ve haklarında ıll< 
geleblllr. rildi. tahkikat açılacaktır. 



~ Mayıs SON POSTA. 

Taç g·y e ra imi intı aları 

Bükümdarlar Vestminster kilfsesi önünde 

On binlerce halk alcı yın geçişini seyrediyor 

Alay Kraliçe Viktor ya abidesi önünde 

Kral ve Km Ziçe kilisede 

---.................................................... .. 

HS.POA~ 
Atletizm 

müsabakaları 
Haydarpaşa lisesi Robert 
Koleji 57 puvana karşı 59 

puvanla mağlup etti 
İstanlrulun atletizm müsabakalarından 

biri dün Bebekte Kolej sahasında Hay -
darpaşa liseile Robert Kolej arasında 

1yapıldı. 
Memleket atletizminde bellibaşlı rol 

1

0ynıyan Kolej belki de ilk defa bir mek
teb karşısında mağlüb oldu. 

Büyük ve o nisbette geniş bir teşki -
lata malik olan Kolej yarışların başın -
dan sonuna kadar yaptığı gayrete rağ -
'men Haydarpaşalı atletler karşısında 
boyun eğmek mecburiyetinde kaldı. 

Ekseriyeti Galatasarayın, birkaçı da 
Fenerbahçenin atletlerini bir araya top-

1 lamıı olan Haydarpaşa lisesi belki dı! 
spor sahasında şimdiye kadar kazanmış 
olduğu muvaffakiyetlerin en büyüğünü 

0

dünkü parlak galibiyetle tatmış oldu. 
· Haydarpaşa lisesinin gösterdiğı hu 
0

muvaffakiyet nekadar tebrike layıksa 
buna benzer hareket ve zaferler bütün 
mekteblerimiz için şayanı arzu ve te -
mennidir. 

Atletizm sahasında bize yeni kabili • 
'yetler ve istikbal için çok ümid veren 
1

atıetleri göstermiş olan bu müsabaka 
baştan sona kadar atletizmin kendine 

1

has heyecanile geçmiş, iki yüz ve dört 
yüz rnetroluk yarışlar parlak olmuştur. 

1 

Yüksek atlamada Hüseyin, sırıkla at· 
lamada Vasiinin çekişe çekişe yaptıklan 

1

müsabakalar da günün sayılı müsaba -
kalarını teşkil etmiştir. 

Haydarpaşa lisesinin ortaya çıkardığı 
atlet kadrosu mektebin rengini şerefle 
temsil edebilecek bir kudret göstermiş 
olduğu için Kolejin 57 puvanına karşı 59 
puvanla müsabakaları bayrak yarışilc 
Haydarpaşa lisesi lehine çeviren atlet -
leri teker teker tebrik ederiz. 
~ 100 - Nazmi H. P. 12, Orhan R. K. 
,12,2, Cihad H. P. 

200 - Nazmi H. P. 24.6, Vefik R. K. 
\ 
24,8, Cihad H. P. 

400 - Münci R. K. 55.7, Galib H. P. 

55.7, Madenci R. K. 

1 
800 - Nejad H. P. 2.29, Yekta R. K. 

2.30, Nazmi H. P. 
: 10'00 - Nazmi H. P. 4.54, Hüsnü H. P. 
~.57, Lamanos R. K. 

1 Uzun atlama - Sadi H. P. 5.815, Hü • 
seyin H. P. 5.80, Fethi R. K. 

1 
Yüksek atlama - Hüseyin H. P. 1.65, 

Fethi R. K. 1.60, Vasfi H. P. 
, Üç adım - Pehlivan R. K. 12.065, Am
beref R. K. 11.905, Sadi H. P. 

Sırıkla atlama - Vasfi H. P. 2.80, Sa-
1bahaddin R. K. 2.50, Kantofis R. K. 
1 

Gülle - Vefik R. K. 11, Sabahaddin 

l:R. 'K. 10.89, Hüseyin H. P. 
(Devamı 8 inci sayfada) 

Sayfa i 

Tarihten sayfalar: • 

s an s yı a ç 
kuşanın • as mı 

.. * * lngilteredeki taç giyme merasimine muadil olan bu merasim 
hükümdar tahta çıktıktan sonra tayin edilen müddet içinde Eyüp 

camiinde ve Eba Eyübu Ensarinin türbesinde yapılırdı 

Yaz•n: Turan C•n 

İngiltere Kralı ve 
Hindistan İnıparato -
ru Altıncı Corcun taç 
giyme merasimi ay -
lardanberi hemen he
men bütün dünyayı 
meşgul etti. Misli g5-
rül memiş derecede 
masrafla, eşsiz bir 
ihtişam içinde geçti. 
Bundan sonra da u -
zun 7.aman bu mera
simin gittikçe daha 
teferrüatlı haberleri 
ve resimleri bütün 
dünyaya yayılacak -
tır. 

Taç giyme mcra~.i
rni aşağı yukarı 

garb hükümdarları -
na mahsus bir şey -
dir. Şark hükümdar
larında buna mukabil olarak tahta otur-

ma merasimi vardır. Garpta da tahta o 
turma ve sadakat yemini merasim• var
sa da taç giyme merasimi kadar P"rlak 
olmaz. 
Osmanlı padişahları, tahta oturduktan 

ve sadakat yeminini aldıktan sonra diğer 
şark hükümdarlarında olmıyan bir me -
rasim daha yaparlardı ki bu garp hü -
kümdarlarının taç giyme merasimine 
muadil sayılabilir. 

•Kılıç kuşanma> merasiminden bah -
setmek istiyoruz. 

Bu kılıç, Hazreti Peygamberin gaza -
!arda kullandığı ve ond'.l.n sonra da hali
felerin mukaddes bir emanet olarak sak
ladıklan kılıçtır. 

Kılıç kuşanma merasimi umumiyetle 
tahta çıktıktan sonra tayin edilen müd -
det içinde Eyüp camiinde ve eba Eyyü
bii Ensarinin türbesinde yapılırdı. 

Bu merasimlerden en ziyade dikkate 
değer olanı 1648 senesi ağustosun on al
tıncı pazar günü olmuştur. 

Dördüncü Mehmet babasının yerine 
tahta çıkarılmıştı. Henüz altı sene yedi 
ay ve yed!#günlük bir çocuktu. 
Topkapı sarayından at üstünde çıktı. 

Sarı renkte altın işlemelı bir elbise giy
tnişti. Bu elbisenin üstü!1rlc gene altın iş
lemeli benekli ve erguvani renkte bir 
cüppc vardı. Başındaki kavuk Yavuz 
Sultan Selimin giydiği ciı:ıstendi. Kavu
ğun ön tarafında iki sorguç, tepe sorgu
cunda ise yarım tavuk yumurtası büyük
lüğünde bir zümrüt parlıyordu. 

Minimini padişahın gözleri iri idi ve 
kaşları çatılmıştı. 

Bu her halde ona Valide Sultan tara -
fından öğretilmişti ve padişah olmaktan 
ziyade bir aktör olduğunu her halile an
latıyordu, 

Padişahın çatık kaşlarını görenler sağa 
sofa üflüyorlar; kadınlar ise koyunlarına 
tükürüyorlardı. 

- Allah yardımcın olsun! .. 
Sesleri göklere yükseliyordu. 
Padişahın atının dizginini büyük İm-

rahor tutuyordu. 
İki tarafında iki çavuş özengileri tu -

hıyor; düşmemesine dikkat ediyordu. 
Böylece sokakları ve yol üzerindeki ev

lerin pencerelerile damhrını dolduran 
Dinlerce halkın arasınd?.n geçti. Eyüp 
camiine gitti. Orada şeyhiı-lfım onun be
line, boyundan büyük olan kılıcı astı. 

Biraz sonra da çıkardı \"e eski yerine 
koydu. · 

* Zamanımıza en yakın kılıç kuşanma 
merasimi 31 ağustos 1918 df' yapıldı. Bu 
ayni zamanda en son Osmanlı padişahı -
ı·a ait olduğu için zikredilmiye değer. 

Kılıç kuşanma merasimini gözlerile gö
ren bir muharrir anlatıyor: 

Eyüp camiinin şadırvanı etrafına ser -
pilcn darılan almak için her gün yüzler
ce güvercin üşüşüyor. 

O gün güvercinlerin hepsi ağaçlnrm 
dalları arasına, yahut çatılara çekilmiş -
lerdı. Çünkü sabahtanberı bu avluda bir 
sırma ve renk kalabalığı vardı. 

Türbenin meydanlığında, şehzadeler, 

vezirler, müşirler ve paşalar birikiyor 
sırmalarla çuhaların ve pırıl pırıl nişan 
l:mn ihtişamı gittikçe artıvordu. 

En sonra padişah görl.ndü: Omuzundı 
~kinci Mahmudun harmaniyesini andıraı 
gümüş renginde uzun bir pelerin; belin 
de Yavuz Sultan Selimin fildişi kabzal 
yassı ve kıvrık kılıcı vardı İki hoca sa 
ğında ve solunda yürüyor; gümüş buhur 
danlar taşıyordu. Havayı koyu bir anbe 
ve öd kokusu dolduruyordu. 

Türbenin içinden dışarıya doğru kur'aı: 
sesleri geliyordu. 

Koyu mavi zeminli ~inilerin önünd1 

beyaz burnozlu esmer ve dinç bit" adan 
elindeki asayı aşınmış mermerlere ya · 
vaş yavaş vurarak ilerl~i, bu Trablus · 
garptaki Arap kabile ve tarikatlerindcr 
f'n büyüğünün reisi Ahmet Sünusi idi 
İtalyanlara karşı Osmani.ı saltanatını mü 
dafaa eden bir adam sıfotile itibar gör
müş; halifeye kuşandırmak şerefi de om 
verilmişti. 

Mevlevi tarikatinin en büyüğü olar 
Çelebi Efendi de onun yanındaydı. Cül> 
besinin geniş yenleri göğsünden dökülü 
yor; uzun külahı öne doğru eğilen başın 
dan dü~ecek gibi oluyordu. 

İki tarikat Teisi padişaha saygılarııı 

sundular. 
Üçü birlikte içeri girdiler. 
Padişah şehzadelerile damatlarını, ho 

caları ve vezirleri de içeri çağırdı. 

Kendisi içeriki kapının sağına konmuş 
olan sırma dal işlemeli beyaz mindere o 
turdu. Bu örtü üçüncü Ahmet zamanın· 
dan kalmıştı. Yani en az nesapla iki yü2 
senelikti. 
Padişahın sağına veliaht ve şehzade · 

lerle damatlar, soluna da Arap şeyhi 

ınevlevi şeyhi ve şeyhi.slam ile vezirler 
oturdular. 

Duvarlardaki çinilerin önünde siyah 
cübbeli, beyaz sarıklı hocalar sıra sıra di· 
van duruyorlardı. 

Kur'anın okunması devam ediyordu. 

Şeyh Sünusi dua etti. 

Herkesin elleri havada ve gözleri eba 
Eyyübü Ensarinin gümüş pcınnaklıklarJa 
çevrilmiş olan mezanndaydı. 

Şeyh Sünusi duasını bıtirdikten sonra 
yeşil atlas örtülü ufak bir kürsüye doğ· 
ru iki adım attı. Damla damla altın be -
nekli, uçuk yeşil kadife kaplı bir kında 
duran kılıcı aldı, kucakladı ve öptü. Es· 
mcr alnına, gözlerine, :-;akalına sürdü. 
Sonra padişahın elmaslaı içinde pırıldı
yan göğsüne ellerini y.:ıvasçn dokundu -
rarak kılıcın ince askısını omuzuna ge -
çirdi. 

Şeyhle padişah arasında karşılıklı hür
met anlatan kısa bir koııuşma oldu. 

Şimdi etrafta ve ayakta duran herkc5 
sırasile padişaha doğru bir iki adım atı -
yor; baş eğiyor ve tebrik ediyorlardı. 

Tebrik bittikten sonra padişah kürsüye 
doğru döndü. Kılıcın askısını başından 

aşırarak çıkardı. Kılıcı öptii başına koy
dll ve gene eski yerine, yeşil atlas örtülü 
ufak kürsüye bıraktı. 

( Detıamı 8 inci sayfada) 



8 Sayfa 

Beğendiğiniz kadın ve 
erkek tipleri hangileridir? 

- 337 - - 340 -

Erkek züppe olmamah r Kadm hayatı anlamış olmah: 
Beğendiğim erkek: İdealim olan kadın: Mazbut ahlaklı, 
Vücudü: Uzun boylu, boyuna mütena- hayatı anlamış ve onun iyi günlerine ol

sib eni, buğday rengi siyah dalgalı saçlı, duğu kadar elemlerine de fütursuz uy -
kara göz ve kara kaşlı, ahlakı: Tam bir mayı bilmiş ve bilhassa kadınlık zara -
erkek olmalı. Şimdiki genelerin yaptığı ,fet ve taravetini nefsinde toplam1§, kum
kübik omuzlar, Doglas bıyıklar, biryan- ral ve mevzun bir tiptir. 
tinli saçlar gibi züppeliklerden hnşlan - Göz, söz gibi güzellikleri aramak ben-
mam. .ce kadınlığın hüviyetini bilmiyenlerln 

Türkçeye fransızca karıştırarak konuş- dar telakkileridir. 
mamalı, içkili aile toplantılarından hoş- Kadınlığını ve onun icablarını bilmiş 
lanmamalı. Ailesine ve yuvasına saı:bk 've karakter sahibi her ince ruhlu kadın 
olmalL Kendisine hürmet ettirmesini sevilmeğe ve sayılmağa layıktır. 
:ve ailesine hürmet etmesini bilmeli. Tah
sili yüksek olmalı. 
Beğendiğim meslek: Tayyareci subay

ları, mühendisler ve kimyagerlerdlr. 

Ankara: Gül 

(Sarih adres ve isminin ne~r.i 
istememiştir) 

- 338 -

Kadrn uysal olmalı 
Kendi kanaatim ve yaşıma gör!, uzun 

müddet beraberce yaşıyacağım kadın, tip 
itibarile uzun boylu, geniş omuzlu ve es
merce olmalıdır. 

Çünkü ben de iri yapılı ve sarışınım. 
Tabiati selim ve uysal olması şarttır. 

Fazla okumuş olmadığım için eşim de 
benden az bilgili, yani orta tahsilli ol -
malıdır. Ev işleri aradığım meziyetlerın 
başında gelir. 

Ankara Demirtaş mahallesi 
Abalı sokak No. 1 de 

M. Ali Günençer, 

- 339 -

" Gönül kimi seviyorsa güzel 
odur ,, 

Her erkeğin beğenebileceği kadın tipi 
başkadır. Kimi esmerden, kimi beyazdan, 
kimi de kumraldan veya sarışından hoş -
lanır. Bu itibarla bu suale ancak şu ata
lar sözile ccvab verilebilir: 

cGönül kimi severse güzel odur!> 
Bence en çok hoşa gidecek kadın tipi 

şudur: 

Boyo orta vücud tam manasile mütE'na 
sib ve balık etinde, alınla bir kavis teş
kil eden muntazam bir burun, orta bü • 
yüklükte bir ağız, renk - boya kullan -
mamak şartile - beyaz, saçlar isim ve -
remediğim altın sarısile siyah arasında 
kumral. 

Tahsili: Kocasile anlaşabilmeli. Uysal 
olup evine ve kocasına sadık kalabilme -
lidir. 

Kastamonu 1sfenderyar mahallesi 
Tokludoru1c sokağı No. 6 da 

Necmeddin Yılmaz 

$on Posta'nın Terri' ası: 35 

Ankara İmaret mahallesi Gürciiler 
sokak No. 32 de Adil Fişek~iler 

- 341 -

Erkekte evvela ahlak ararım 
Beğendiğim erkek tipi: 
Kumral, orta boylu, kusursuz ve ol -

dHkça güzel.. 

Bir erkekte aranılan başlıca şey ahlak
tır. Terbiyeli, nazik, ve evine bağlı, ida
reli, kimseye muhtac olmıyacak kudrete 
malik, yüksek tahsilli bir erkek tam er -
kektir. 

Edremid H. A. 
(SarHı edres ve isminin nevini 

istememi§tir) 
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Erkek doğru sözlü ve güler 
yüzlü olmahl 

Beğendiğim erkek tipi: 
Bence bir erkek, oldukça gösterişli, 

tatlı kalın sesli1 mütehakkim tavırlı, ka~ 
zancı ailesini mahrumiyet içinde yaşat -
mıyacak kadar elverişli, evine çok bağlı, 
eşine sadık, akşamcıltğı yok, idaresini bi
lir, sözleri mantıklı, işinin eri, tahsili 
yüksek, aleyhimde bile olsa doğru söyle
mesini sever ve güler yüzlü olmalıdır. 

Biga M. Kemalpaşa mahalleı;inde 

No. 54 te Huriye 
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kadın ayağmı yorganma 
göre uzatmalı f 

Aradığım ideal kadın şudur: 

20 yaşlarında, orta boylu, balık .. •tiıı
de, tatlı yüzlü, esmer tenli, tahsil vazi
yeti orta, iyi bir aile teı·biyesi görmüş, 
yuvasına ve erkeğine çok bağlı sadık, bir 
ev kadını, ahlakı, konuşması iyi, biraz 
musikiden anlar. Erkeğinin hal ve vazi
,yetinden anlar, ayağını yorganına göre 
uzatır. İşte ben böyle bir kadınla bahti
yar olurum. 

İzmit: H. _4rtar 
(Sarih adresinin neşrini istemı::rııiştir) 
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SON POSTA Mayıs~ 

1 ~!~!?mi ~DIC•Jdli9 
16 - Mayıs - 1937 - Pazar 

İSTANBUL 
Öf le neşriyatı: 
12.30: PHl.kla Türk musikisi. 12.50 Hava • 

d1s. 13: Beyoğlu Ha.lkevi Gösterit Kolu tara
fından bir temsil. 
Akşam neşriyatı: 

18.30: Pliikla dans musikisi. 19.20: Konfe-
rans: Ordu Saylavı Selim Sırrı Tarcan (Ço
cuk Terbiyesi>. 19.45: Konferans: C. Halk 
Partisi namına: Hıfzı Tevfik (Sporun feva-
idl hakkında). 20: Müzeyyen ve arkadaşları 
tarafından Türk musikisi ve halk ııarkılarL 
20.30: Ömer Rıza tarafından arabca söylev. 
20.45: Muzaffer ve arkadaşları tarafından 
Türk musikisi ve halk şarkıları, (Sa!;\t ayan). 
21.15: ORKESTRA. 22: Matbuat U. M. İst. 

Mümesslll Neşet Halil Atay tarafından Türk 
Yunan dostluğu hakkında bir kaç söz. 22.15: 
Vatls ve arkadaşları tarafından yunanca şar
kılar. 22.30: Ajans ve borsa haberleri. 

YARIN Kİ PROGRAM 
17 - l\layıs - 937 - Pazartesi 

İSTANBUL 

Öğle neşriyatı: 
12.30: Plakla Türk musikisi. 12.50 Hfiva -

dls. 13:Muhtelif plak neşriyatı 
Akşam neşriyatı: 

17: İnkılap dersleri: Üniversiteden naklen 
Mahmut Esat Bozkurt tarafından, 18,30: 
Plakla dans musikisi, 19,20: Afrika av hatı
raları: S. Salilıattin Cihanoğlu tarafından . 
19,45: Konferans: C. Halk partisi namına: 
Fazıl (Sporun fevaidi hakkmda), 20: Rifat 
ve arkadaşları tarafından Türk musikisi ve 
halk şarkıları, 20,30: Ömer Rıza tarafından 
Arapça söylev, 20,45: Safiye ve ıukndı::.şları 1 

tarafından Türk musikisi ve halk şarkıları 
(Saat ayarı). 21,15: Şehir tiyatrosu dram 
kısmı tarafından bir temsil, 22,15: Ajans ve 
borsa haberleri ve ertesi günün programı, 

22,30: Plakla sololar, opera ve operet parça
lan, 23: Son. --------------
Tarihten sayfalar 

( Başiarafı 7 inci sayfada ) 
Sonra eflatun renkte bir seccadeye 

doğru yürü_dü. Veliaht fa onun yanına 
geçti ve namaza durdular 

Bu sıratla diğerleri türbeden çıklyor -
lardL 

* 

Yerli mallar sergisi 
27 Temmuzda açılacak olan yerli mallar 

sergisi hazırlıklanna devam edilmektedir. 
İktısat Vekaleti, serginin itina ile tertip e -
dilmesini istemiştir. Dün Sanayi Birliğinden 
bir hey'et, Galatasaray lisesine giderek pa
viyonlann kurulacağı yerleri gözden geçir -
miştir. 

Bu sene yerli mallar serg!sln:'e blr C:e çi
çekçilik kısmının 'fiicuda getirllmesl düşü -
nfilmektedir . 

Bahk istihlakini çoğaltmak'°, 
İktısat Vekaleti balık ihracatının nt • 

ıetle çoğalablleceği hakkında teı~t "ııı 
pılmasını Ticaret Odasına bildirml.Şdt·,_ · 
hususta ttl=<ikler yapmak üzere For:~d 
de Murad, Hamdi Rasim, Nuri Ham-
mürekep bir komisyon teşkil editııı.Iştit· 

·Atletizm müsabaka 
( Baştarafı 7 inci sayfada ~ 

..-------------.. , Disk - Sabahaddin R. K. 36.3, 
İstanbul Borsası kapanış ı ·ciyadis R. K. 34, M!hmed H. P. 

Cirid - Poguyan R. K. 43.80, gate 
fiatları 15 - 5 - 1937 H. P. 41.72, Kiryakos R. K. ı 

ÇEKLER 
Açılış Kapanış 

Londra 625.Sil 626.00 
Nev-Yorll 0,7692 0,7881 
Parla 17.617S 17.6125 
MllAno 14,9992 14,987S 
Brüksel 4.6870 4.6833 
Atlna trl.37 87.30 
Cene'fl'e 3,4Sl6 ~.4488 

Bofya 63.94ll8 63.8975 
Amsterdam 1.4375 1.4365 
Praıt 22.6410 22,6230 
Viyana 4.2062 4.187S 
Madrtd 13.7u90 13.9684 
Berlln 1.97 1.9696 
varşova 4.1662 4.1630 
Budape~ 3.9810 3.9775 
Bükreo , 107.S940 107.S07S 
Belgrad 34.3725 34.3450 
Yokohame. 2:1404 2.7-C43 
Moskova 24. 712S 24.7.S2S 
Stok.halın 3.10 3.0982 

ESHAM 
Açılıı Kapaıııı 

Anadolu §111. ~ 60 
peşin 00.00 00.00 
A. Şm. "' 60 YadeU 00.00 co.r>o 
BomonU - Nektar 0,00 O.OJ 

Aslım çlmento 14.00 14,90 
Merkez bankası 00.00 00.00 
İş Bankası o,oo 00,00 

Telefon .00 -
İttihat ve Değir. o.o -
Şark De~lrmcnl -
Terkos .01 -

İSTİKRAZLAR 

4X100 - Haydarpaşa takımı 46.& 
lej takımı 
Haydarpaşa takımı 59 

takımı 57 puvan. 

Bugünkü müsabakalar 

İstanbul atletizm bayrammın . 
müsabakalan bugün Bebekte KoleJ 

,hasında yapılacaktır. 

Bütün İstanbul atletlerine açık 
bu müsabakalar neticesinde kazan" 1 
letler Ankarada yapılacak üç şehit ' 
letizm müsabakalarına gideceklerdi'' 

Güreşler 

Güreş Federasyonu tarafından G' 
edilen müsabakaların sonu bugün 
latasaray kulübü salonunda yapı 

Bugünkü müsabakalar milli 
namzedler arasında yapılacaktır. 
bakalara on ikide başlanacaktır. 

Bir dilsizin muhakemesi 
Karabet isminde bir dilsiz, bir ıııil! 

det Şahin isminde gene bir kundut' 
nın yanında çırak olarak çalışmış. ~ 
ra, kendisine yol verilmiş. Bu sıradJ Ol 
sablaşma yapmış ve dilsiz, alacaklı 
ğil; bilakis 20 kuruş borçlu çıknuŞ! 

Dilsiz, dükkandan gittikten 
kunduracı, bir de bakmış ki bir bert; 

Açılı~ Kapaıııı rin ısmarladığı bir çift kundura yolt 
Osmanlı saltanatının bu son ktlıç ala- Türk borcu 1 peşin oo.oo 00 00 tada! Dilsizin bunları ayağına geç~tl' 

yı olurken Türk orduları bin türlü malı- • • I vadeli 20.45 20.45 öyle gittiğine hükmetmiş ve filh~ 
rumiyet içinde canlarını dı~lerine takarak • • I1 vadeli 20.15 20. ıs birkaç gün sonra sokakta rasgeldiği 
dört senedenberi dünyanın en büyük or- T A B V İ L A. T sizin ayaklarına bala.nca, berberin ~ıl 
Jularına karşı harbediyorlardı. I' marladığı kunduraları görmüş, pw ·i 

Son Osmanlı padişahı ne kuşandığı kı- Anadolu 1 pe. Aç.ılı~ Kapawı seslenmiş, dilsizi yakalatmış. O da if' 
d - h kı . 1 00.00 OJ.00 ~ Jıcın ve ne de otur ugu ta tın ymetı- • I vadell 40.00 40.00 retle, csonradan getirmek maksadil~-Ai 

ni biliyordu, hele bunlann hepsinden de- • n pe. oo.oo oo.oo vakkaten aldığını, kunduralan dellJI"", 
ğerli olan milletin muhahbetini kazan - • n TL 40.00 40.()1) ğinden, yalınayak gezmemek için bO 
mayı hiç düşünmüyordu. Anadolu mü. ı>e'1D 44 30 44 30 yaptığını> anlatmış! .. O 

Sonunda kendi behimi ihtiras ve ihti -
1

• Dün sabah Sultanahmed birinci '1' 
yaçlarının temini için dü§manla birleşti. ------1-8-T-AN--B-UL_______ cezada bu davaya bakıldı ve Şahin, ,-,,/ 

İşte o zaman Türk milleti Anadolu J dedi cdavamdan vazgeçtim; fakir bit' 
Yaylasında Türklüğün milli kılıcını ku- Ticaret ve Zahire Borsası d 1 N lA ' am.. eme azım.> J 
şandı. Bu kılıç düşmanı denize döktü, pa- ı 15/5_/_9-37 Ve haklın Reşidin müsaadesile dl .ı 
dişahı bir düşman gemisine sığınmıya FİATLAR-==---.===--=• yerinden çekildi Duruşmaı dünkii 1:5'f 
mecbur etti ve memleket kurtuldu. seye gelmiyen dilsizin getirtilmesi "fff 

Padişahların kuşandıkları kılıçlar ko- C 1 N S l 1 AşaITT Yukarı h'd dinl nilm · k il kaldı. 
Cd bir imparatorluğun bir yağmalık ma-1 -- K. ;, K. P. -~·····-··~·-·-~-~ •• :~~ •• ~.:.. ..... -~ 
lı haline gelmesine engel olamadı. Buğday yumuşak 6 2ıı 00 Ka.yıp: Kadıköy Rum mekteblnln nJJO ~ti 

Fakat Atatürkün milll•te kuşandırdığı Buğday sert 6 ıs O di kısmından 1911 senesinde aldığllll ~ 
milliyet kılıcı bir çölde cennet, bir ölüde Çavdar 4 2S o detnameyi kaybettim. Yenlsinl alacal:JI""' 
bayat, büyük bir millete hürriyet, dün- Mısır san S O esk1s1nln hükmü olmad$nı ll!n ed~ 

Tiftik mal 13J 1) """' 
ya milletleri arasında yüksek bir kıymet Tiftik derlll 112 20 O Kadıköy Osmanata mahallesinde ,iJ.,P 
yarattı. susam yağı 46 48 m1ll1 sokaitmda numara ~ 

Turan Can Hınstakl Athanasiyadi ~ 

Bu akşam hepimiz içeceğiz. Öli.imlü 1 men sadece arada bir oyun oynamak i· Turhan Marsilyalılarla oturmuş;~ 
dünyada birazçık eğlcnmiyelim ıni'!.. çin görüşüyorlar, denilebilirdi. Hele içiyor, hem de onlara uzun UZU~..Jı 

Levi viski içiyordu. 'l'urlıana da ver· Nüveyre, kendini hiç tutamaz: ~eyler anlatıyordu. Bir aralık K8JJ1V" 
diler. Kamiran: - Görüşecek insan o kadar az ki... yanlarına geldi: 

- Ben vermut ile sodaya pek bayı - Derdi. - Oyun oynamıyacak mıyız?. ~ 
lırım. Hele aç karnına öyle tatlı bir Kamiran, Lebibeden yaşca büyük • Diye sordu. Turhan da boş bul. ~ 

Yazao: Kemal Ra~p başdönmesi veriyor ki... tü. Fakat hepsi birbirini mektepten ta· - Gelecek başka misafirleriJtlı ( 
Başını tekrar öne çevirdiği za- soruyordu. Yok değil mi? .. Çitlenbiği Necla: nıyordu. Şimdi ne kadar güler yüzle ınıL ııŞ 

man bile genç kadının yumu - görmeğe gidecekseniz o, başka ... Yok- - Bunların ki sözüm ona alafran - konuşurlarsa konuşsunlar, aralarında Dedi. Necla oldukca sarhoş olfll 
şaklığı, ılıklığı Turhandan uzaklaşma- sa bu saatten sonra insanın ne işi olur?. galık ... Rakıdan iyi içki olur mu}.. hep o çocukluk günlerinden kalma bir tu, atıldı: .. p 
dı, öylece kaldı. Sinemanın sonuna ka- Haydi bize gidelim. Başka misafirler· Perihan: kıskançlık vardı. Hele Kfuniran, Lehi· ' - Ne o, diye güldü, Çitlenbiği ,r 
dar bu sıcaklık gittikçe arttı; ikisini de rniz de var. Levinin Marsilyadakı or • - Bana bira getirsinler .. başka lçki- beyi hiç çekemezdı. Belki Turbanla ar· bekliyorsun yoksa? .. Kuzum, AllsJI f .. 
tutuşturacak kadar ısındı; onlar da taklarından ikisi İstanbula gelmişler, ye dayanamıyorum. kadaş olmayı da gene ona inad olsun, kına şu rüküş hanımların da nesto' tı= 
yavaş yavaş büsbütün birbirlerine so· Nihat bu akşam onları yemeğe çağırdı. Kamiran gülmekten katılıyordu: diye istiyordu. Turbanın başı dönmeğe başl~ 
kuldular. Filmin kahramanlarmı, hep Haydi, hep beraber eğleniriz. - Aman, hele karışık içince senin Kamirarun kocası, o iki Marsilyalı - Evet, nesine?.. . ~ 
öyle dudak dudağa bağlıyan sahnele!: Necla ile Perihan da: halini bilirim! .. Bu akşam yabanc• mi- Yahudi ile beraebr, neden sonra, gele- Diye söylendi; o kuruntu ile. b~ 'tr' 
geçtikçe Kamiran da başını çeviriyor, - Ya, ne iyi olur, diyorlardı. Üçı.i Bafirler olmasaydı da seni sarhoş etsey- bildi. Bu gece buradaki eğlenti, Arif arkasından bir kaç kadeh daha ıçt~ç 
ortalığın loşluğu içinde biraz daha so- birden zorladılar; Ayaspaşada, denize dik!.. paşalardaki toplantılara hiç benzemi - rafında kırılan, dökülen bü~~~ ~u otcJıl 
kuluyor, yaslanıyordu. karşı, Kamiranın oturdu~u büyük Turhan kaç gündür Lebibeyi görme- yordu. Uzun uzun içtiler. Sonra yemek kadınlarla şakalaşıyor, guluşuY 'f1J1:' 

Necla ile Perihan sanki bunu gör - bir apartımana Turbanı götürdüler. Le- mişti. Bugün sinemada bunlara ra~tge· yediler. Saatlerce sofra başında oturdu- Sonra oyun masasına oturdular. "..~1 

müyorlardı; belki de ya pek alıştıkları; vi, Nihadm ortağı, çoktan ge·tmişti. lince yüreği çarptı; belki Çitlenbikten lar. Perihana türkü söylettiler. Sonra hanın bu gece de, gene geçen al<~~ 
yahut da Kamiranla aralarında kimbi- Kfuniranın Turhanla beraber içeriye bir haber alabihrim, diye gizliden giz· dans edildi. Kfuniranla Levinin arasın- gibi bir türlü değişmiyen bir .şa~sı )C9' 
lir daha böyle, buna benzer nasıl mace· girdiğini görünce gözleri üzi.intiı iie, liye sevinç duydu. Halbuki onlar Lebi- da gelmiş geçmiş, mutlaka bir şeyler dı. Çılgın gibi oynuyor, bir düzuye 1e' 
ra ortaklıkları vardı. kıskançlıkJa gölgelendi. Sonra bunlara beyi hiç çekemezlerdi. Ne zaman Nü- vardı. Kadın ona her dediğini yaptırı- zanıyordu. Saat üçten sonra, gece ii~' 

Tu han bir aralık titredi: o da alışıkmış gibi, yahut böyle görün- veyre ile ikisinin adı geçse, kimisi du- yor, o da onun karşısında kul köle gibi meği için sofra h~zırlandı. Ayak r o' 
- Acaba, beni denemek için mi ya· mekten başka elinden bir şey gelmiye· dak büker, kimisi: dolaşıyordu. Bir aralık, ne oldu ise ol· tünde bir kaç lokma yediler, tek:a rıt' 

pıyorlar} .. Sakın gidip Lebibeye an - ceğini kendisi de biliyormu~ gibi gü - - Aman, kendilerini san$i bir şey du, Kamiran adamcağızı eni konu ters- yuna oturdular. Ancak ortalık aga çı' 
!almasınlar!.. lüp söylemeğe başladı. Üstelik Turba· zannediyorlar!.. fodi. O zaman zavallının boynu büsbü • ken dağıldılar. Misafirler kapıda~-'' 

Diye korktu. Sonra bütün vücudüne nın yüzüne de pek gülüyordu, - Deli saraylının kızları, ne ola • tün büküldü: karken, Kamiran Turbanı bir l< 
dağılan, iliklerine kadar her tarafını Kamiran: cak!.. - Turbanı kıskanıyorum, zannet • çekti: 9ğıt' 
tutuşturan o sıcaklıktan uyuşmuş gibi, - Siz ne içersiniz?.. Diye güli.işüyarlardı. Onların da, me ... Bunun için sakın bana darılma.. - YarU: çaya bir iki ko~ş~Y~ ie1'' 
kendini koyuverdi. Diye seslendi. Turhan, içmek iste - Kamirandan olsun, Necla ile Perihan- rıe istersen onu yap... dım. Belki oyun oynarız. S1zı d 

Sinemadan çıkarken Kamiran: miyor gibiydi Hep birden: dan olsun pek hoşlanmadığını Turhan, Diye yalvarıyormuş gibi bir hali var· leriın. 
---~----~~· _,;,,,,•M·~·~---..-._..~---..ı.u.._..~ _ı_..:...:a:ı.....:.~~:.:_.....:....::....~~-'--"-'b--J.:~.:.:.::.:::_.:_.=:...::.::.!:::=::=:~:::.....:..::::.:::.:::.:?..L-=~:....:...::.:..:::.::t.:.:::::ı.2:.'.::.....:::.:!.....::::.:.:..,;::.::.:.-1---------~--------~----__,..._--.. 
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Hikayeleri 
ittihat DB Teralılılde on •en• 

ITTIHAT-V'f
6 

İERAKKlif N SONU 
_ Talat, Enver ve Cemal nasd kaçtılar, nasll öldüler? _J Trende cinayet 
lhtilif çı l;;•n=;;;;nk Au;;";;;;~r~n 

medet umuyorlardı 
ru~t~rta yerde bitim karargar ku • yı, karargahın ana kuvveti idi. Siyasi iş esas asayiştir. Onu hangi elle temin e-

s . · . lerde sekiz kişilik bir parliınento top· derse ona razıdır. Ancak kuvay1 milli· 
llt mollamn bır adamı ~a?dı, Ali İhs~nla ben de elele yürüyen ye elile, Ankaranın gölgesi altında o • 

lunSabah olmak üzere iken, İzmit yo • ıkı fı.~kanın ı;dc· Ieri olduk. Bu .. s~e~. • ~u~s~ daha memnundur. Bunun için, 
dır~ ke~n pusu postası, İzmitten Kan· le, gun:ş dogarken, K~ymas koyunun ı~ı Jandarmayı, kaçan kuvayı milliye • 
b· aya gıden bir atlı yakaladı. Bunun mezarlıgında, seyyar bır devlet kuru~- yı arayıp bulmıya memur etmiş, jan • 
: Postacı olduğu anlaşılarak elindeki m~ş bulunuyordu. Po:tacıyı d~ .~evkıf dar~a da devrilen telgraf direklerini 
~ zeteıer ve mektupları aldık. Ve bir ~ttıkten sonra, yapacagımızı duşunme- takıb ~de ede, bir gün evvelki dostlan-
ın~n gazeteleri ve bir taraftan da ge ~a~ladık. . . ııın ve si.~a?. arkadaşlarının ~ur~~~aı 
Old ktupları tetkik ettik. Harb halinde . Bızım başkumandan, generallerıle ıs· pus~ya duşunceye kadar vazıfesını ifa 

Yazan: PieTTe Domintque 

fa ~~uz için sulh usullerini bir tara- tışare e~iyor~u. İleriye geçm~ğ~ tecrü- etm~~!.. . o 
Yord akmıştık. Mektubları açıp oku - b~ etmege mı ka~ar ve!'ecektik? Yoksa Bu~un bu tafsilatı, o zamanki mem • 
in ~· Bu arada Kandıra müddeiu • bır muharebe mı yapacaktık? Yoksa leketın bu işleri hakkında, bizden son· 
lne~e ·şimdi burada ismini söyle - d.~ğlara ormanlara mı çekilecektik? Bü- ra geleceklere biraz malfımat bırakmak 
itU~uzum görmiyorum • hürrivet ve ~u_n bunla~ hakkında bir karar vermek ı~.aksadile veriyorum. Bu yazıları bu· 
Y&zılnıı ~bur Said Mollası tarafından ıçın evvela, her halde daha fazla ma • g~n .. okuyanlarla yarın okuyacaklara 
tan ş bır mektup vardı. Bu mektub· lfımata ihtiyaç vardı. Biraz daha mallı· butun samimiyetimle temin ederim ki 
Said ~laşılı~_ordu ki müddeiumumi ile mat toplamak, ondan sonra bir karar 0 .. gece~i ve onu takib eden maceralı Jean Deloup, ekspresin koridorunda 
dedirı olla, ~tedenberi muhabere halin· vermek üzere, onlar bir tarafta, biz bir 

1 

gunlerı bizim · kafile gayet sükunetle, önünden giden adama bakıp. 
lifcı~r. ~uddeiumumi h«Uis bir iti • tarafta düşünürken, bizim Kand•ra is - gayet tabii bir hava içinde ve bir daki- - Hali tavrı, kıyafeti beDimkine ben· 
ret Y • ~ıd Mola, ona sarf ettiği gay· ti kametindeki pusu, iki atlı jandarma 1 ka bile korkmıyarak geçirdi. Kandıra ziyor, dedi 
diyore faalıyetten dolayı teşekkürler e- y< 'rnlamış, silahlarını almış, karargaha kuvayı milliyesinin korkup kaçmasını Adamın elinde, pek de aJır olmadığı 
datı~ •halkın bağilar tarafından al· getiriyordu. Hayırdır inşallah!.. da şimdi, her ciddi işin içinde, böyle belli olan bir küçük valiz, kolunda da 

lliıı ın .. ' :.~ası hasebpe• onun mevkii- Kaymakamm gönderdig ... i haber tuhaf .. şeyler de bulunacağını göster • bir yağmurluk vardı. Jean Deloup: 
her, c uş ulatını takdır etmekle bera • . mek uzere hikiye ediyorum. Hatti on- - Elbisesi de benimkinin eşi, dedi. 
kahrı 'Kandırada fırkanın tarafdars·z Bıraz sonra yanımıza gelen jandar • lara da pek korlmı d' d"k. y Adam iOn kompartimana girince yüzü 

arnası ı·ç · t hl"k 1 - 1 d d ki b ld l uş ıyemez ı an· o"zu-ktu··. va..:• ın>, e ı e ere r:ıgmen, ma ar, ora a ara ı arını u u ar: lış haber almış! k k g -.qesinde d b t t . K d k mill' . k ar, er en arar ver • _.._ftı.... b illve e . evam ve se a e mesını an ıra uvayı ıyesı, aymakam mişlerdi. Doğru haber almı::; oldukları - O da benim gibi ....,.u.&.u, ıyığıru 
keıiıı Ylı_y~~du. Demek, bir kaza mer- beyin çok selamı varmış, Anzavurdan takdirde . - , trq etmiş. Elbette, şimdi bıyık bırakan 
Ve bu de ,ıtılafcı olaTak bir adam vardı gelip giden yok, kasaba sükiın içinde, ları e •deya?acakl~rı ış, yapm ş olduk· yok ki! Şimdi hepimiz. bir kalıptan çık· 
•-... _ da memur ve yabancı ihtimal bir ku •a , ·11· · d t" · bekl'yor' ş ) . n ıbarettı. 4o-5o başıbozuk as· mı" gı"bi birbirimize benziyoruz. 
11'4lllbuııu idi• ' \ ) 1 mı ıyenın av e mı ı · kerle yırmi kadar mahalli jandarma 

7 

l«ektubta b··z k f d 1 1- t Kuvayı milliye, kasabanın bir kısım 1 kuvveti Anzavurun kalaqaiık bir hü • Jean Deloup bir an o kompartimana dl ı ce ço ay a ı ma uma . d d bo . gırmeği düşündü. Niçin girmesin? Bila-
~~dı. cİngilizlerın· . d" k d 3an armasını a zmuş. Pek az, galı· cumuna karşı elbet mukavemet etmeği kı's ho!l bı'r -Y 0,urdu. Fakat bir evelki 
~ şun ıye a ar b o b k' Tk b" · d k d"' .. · k d hT • .. ,... '

1 

dola da kusur etmiş• olmalarından .a n ~ ışı ı ır Jan arma uvve - uşunmıyece ' Kocaeli a ı ıne dogru kompartimanın önünden geçerken içeri· 
İ.}'.i b~ bagilere karşı yapılan harekatın tıne s~hıb olan - k~~abanın bu kuvveti çekilip öteki kuvvetleri arıyacaktı. Al· de sarışın, taze bir kadın gördü; gidip 
llleaı ır ~ticeye varmamış olmasına ağ· de ?agılmış, Asayışın bozulması tehli • d1kları haberleri iyi kontrol edemedik· onun karşısına oturdu. 

k 
~ k;ı.mı"l"'n te kill .. r kcsı vardır. Kuvayı milliyenin avdet leri içindir ki şimdi ekendi gölgelerin· ın old - cı "'· n erının ya- Tren kalabalık deg-ildi Vedaa gelenler 

ugu hakk d t . t .
1
. etmesi çok münasip olur. Kaymakam den kaçmış• mevkiinde bulunuyorlar • 

d.u. Fakat, ara ın a .. e~ı-~a verı ~y~~- bey bunu istiyor. dı. de bir kaç kişiden fazla değildi. Biraz 
l'iyet ve itı·ı:.• Yİner~e. gor~luy?rdu kı h~r İsmini hatırhyamadığım bu zat için sonra tren hareket etti. Biletçi geldt, bi· 
lara k a.ı., gılızlerın bızzat cbagı· (ArkıJSt VGf') !etleri zımbaladı, çıktı, bir yolcu ile ko • 
ket Ya arşıa dahilde uzun boylu hare • nuştu. Jean Deloup'nun kendine benzet· 

l'ini :mıya kalkacaklarından ümidle- ı lStanbul Belediyesi ilall ıra ı tiği adam koridorda ayakta duruyordu; 
ll!rıdi esmişlerdir. Bütün ümidleri _ biletçi onun yanından geçerken hiç dur-
ll.\Uı ~erkeslerdedir. cHalife ordusu • f 0 madı ve: cSizi şimdi görmüştüm!• der 
ıa"'1rda aş kumandanı• olan An· stanbul Meb'us fntih "\bı te~tiş Heyetinden: gibi selam verdi. Bu hali yerinden seyre-
liyor} n bir hayli şeyler b•k Abdülhak Hamit Tarhandan açılan İstanbul Meb'usluğu için Cumhuriyet Halk den Jean Deloup kendini tutmasa kah -
rı da ar.. . •Ankarib sizin tarr.f!a· Partisince emekli Tuğbay Şükrü Ali Ogelin namzet gösterildiği ilan ulu _ kabayı salıverecekti. İçinden: - Tuhat 
ve on ıstııa etmiş olacaktır.» dıyor nur. •2784• şey! dedi, biletçi yanıldı, onu ben zan • 
diden un ordusunu büyütmek için şim· netti. Ben dışarı çıksam herkes biz1 ikiz 
ll'lesin· Propagandaya ehemmiyet ver • * * Senelilı: blı: te- kardeş sanacak. - Aklına bir takım tuhaf 
'll1Jl ı,;~avsiye ediyordu. Propaganda • mahamme11 aıiutı şeyler geldi. Çıkıp o adamın yanına git· 
·~assa Çerkesler, Arnavudlar ve kiramı meğe karar verdi; fakat tam o sırada sa-
hiler .. le~miz olan• Rumlarla Erme- Arnavudköyünde L11tfiye mahallesinin Orta sokakta 7/9 No.lı ev 60 "4';5ö nşın kadın bir şey sordu. Konuşmağa 
oJaca,_uzermde daha kuvvetle müessir Beşiktaşta Sinanpap mahallesinde 7 No.h dükkin üstünde ufak başladılar. Kadının tatlı bir sesi ve güzel 
si b.es~nı söylüyordu. Arnavudlar bah· oda 48 bir gülmesi vardı. Konuşmalan hayli 

• ııırn Öm k ,. . 3,60 l'akat . er aptanı alakadar ettı. Karagümrükte Kökçüler sokağında 42 No.lı Fetvaemini Nuri sürdü. Birdenbire tren bir gara girdi. 
•iııt ' Saıd Mollanın katibane cümle • Efendi mektebi 48 Kadın pencereden bakıp istasyonun ism!· 
ilııi ~lıYanıadığı için ne demek istedi· Beyoğlunda Meşrutiyet caddesinde 6 No.lı dükkan 120 :·I)() ni okudu: Melun. 
Jar b na sordu; izah ettim. cArnavud· Galatada Fermeneciler sokağında 16/l6:>No.lı dükkin 300 0 Sonra tekrar kitabını açtı. Jean Deloup 
diye 1.::•dar ~amussuz mudur, bre?• Beyoğlunda Meşrutiyet caddesinde 18 li o.lı dükkin 360 

22
·
5 başını öte tarafa çevirdi ve o adamın hil· 

kikadak' av~d ~merin köpürmesi, o da- Galatada Karaköy caddesinde 4/ıl No.lı dükkan 1020 27 la koridorda durduğunu görünce dayana· 
leııc.ı; ~ı:"::.:fıv~:iiyetin biraz da eğ· Galatada Karaköy caddesinde 6/8 No.lı dükklin 1080 ?8,50 madı, dışan '1klı. Adam başını ~ce 

K 
· Fatihte Çarşamba sokağında cedid Abdu rrahim Efendi medresesi 

81 
irkildi, Jean Deloup'ya gözlerini büzerek 

andıra müddeiumumisi 
300 22

•
50 baktı ve: Ka Fatih Çarşambada Defterdar İbrahim Efendi medresesi 216 16,20 _ Doğrusu hayret edilecek şey! dedi, 

-. ndıradaki müddeiumumi herkes • Yukarıda semti, senelik muhammen kiralarile ilk teminatları yazılı olan ına· bu 
'"il: 'lllal - d ne benzeyiş! 
laktan ~ u. Bütün çeteler, onu u • haller teslim taribi:-.dt'.ı itibuerı ~~8. ~39, 940 scrıeleri ıuayı~ · sonuna kadar ayrı _ Hakikaten öyle. Hem elbiselerimlz 
rnuu ?grenmi~lerdi. Kand:ra kuvayı ayrı kiraay veril:rıek üzer'! açık arttırm.ıya Jr m.,lrruf'lardır Şartnameleri leva - de bir örnek! 
bir Yesı teşekkul ettikten :;onra hatta zım müdürlüğünd• r~ril1ebilir. İstekliler hiı.alannda göde..Uen ilk temina~ maJr. ~ı8ralık onu temizlemek bile' iste • buz veya mektublarile beraber 17/5/937 paıal"tesi güı.il saat 14 te Daimi Ell(il· - Hiç şüphesiz zevklerimiz bir olacak. 
bu ~· fakat, sakin ve sulh ruhlu bir mend~ bulunmalıdırlar. (İ) (2370) koKoridorda yalnızdılar. Yolcuların çoğu 
ıa:.. rat olduğunu sonradan görüp an- mpartimanlarda uzanmış uyuyorlar • 

tarard Kandıra kaymakamı, her iki * * dı. lısuıiı a okşıyarak idare eden siyaset Muhammen bedeli İlk teminatı Birdenbire o adam da selam verip konı-
dernk~ buna m~ni olmuştu. ş:mdi, cMa- Beşer metreden ibaret olmak üzere 1Q partimana girdi. Jean Deloup içinden· 
Yo 

1 
ı, bu herıf bu kadar hainmiş di· metre uzu'nluğunda 2 tane lastik veya c Bizim birader ahbaplıktan hoşlanmı-

~~ı; ilk fırsatta işini tamamla~ak kabili inhina çelik hortum. 420 lira 31 lira 50 K. yor• dedi. 
~~·· Kaptan, Karaaslan hep kız _ Buçuklu gaz depoları için yukarda cinsi mikdarı ve muhammen bedelleri ya· Kompartimana bakmak istedi ama öteki 
~kl-~~1.imdi ellerine geçse, çiy çiy yl- ıılı olan hortum açık eksiltmeye konulmuşlardır. Nümunesi depoda ve şartna - kapıyı kapamış, perdeleri de çekmişli. 

~u..ı. mesi de Levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 numaralı kanund:J Jean Deloup koridorda yalnız kalmıştı. 
\tu~ geçen gazeteler<ren de Adapazarı yazılı vesika ve hizasında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile bera- O şırada biletçi tekrar geçti. Dışarıda bir 
tnandltı hakkında malfımat aldık. Ku- ber 17.5.937 pazartesi günü saat H de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. gann ışıklan parladı. Jean Deloup ner~ 
kasab an 1._fahmud beyi öldürmüşler ve (B.) (2469) olduğunu anlamak için pencereden ba • 
dıra ayı ışgal etmişlerdi. Fakat Kan· karken biletçi nezaketle: 
•-ı2ab~air bir şey yoktu. Zi.va, 'gaze • * * - Fontainebleau'dan geçiyoruz, dedi 
\.: ... ! d t _İstanbul Ziraat Bankasından aylık almakta olan İstanbul &>tediye ve Hu- kili" "tti K ·d ban ır e kendisi okuduktan sonra ve çe P gı . on or gene ıssız ka! • 
il a sokularak, Kandıra hakkında b:r: susi İdaresinden müteşekkil mahalli ve 1dare emekli ve öksüzlerinin 93'1 yılı mıştı. 
tar evv~1 söylemiş olduğu sözleri tek - bırinci altı aylık yoklamalanna başlanmıştır. - İşte tam o sırada Jean Deloup gaı ı~ 

ettı ve: 2 _ Yoklama ilmühaberlerinin cevabı arkasındaki izahata göre silintisiz yazı- bir koku duydu; bunu evvela tanımadı, 

7Erninim ki, biz gölgemızden kaç • lacak ve fotoğraflı olacaktır. fakat sonra apandisit ameliyatı hatırına 
3 - Maaş sahipleri yoklama ilmühaberlerini oturmakta olduklan Nahiye Mü- geldi: Evet, kloroform kokusu ... Gitgide 

di. Bizim beş fırkalı büyük ordu- dürlüklerine tasdik ettirdıkten sonra resmi senet, aylık cüzdanı ve ni\fus tezke- çoğalıyordu. Jean Dcloup derin deı in 
n .a~keri kumandanı Dayı Mesud resile birlikte Mayıs 937 sonuna kadar aid oldukları Belediye Şubelerine müraca-· kokladı. Artık hiç şüphesi kalmamı~tı. 

u. Bızım yirmi beş kişilik hassa ala· atla yoklamalarını yaptırmaları iWı olunur. cİ.ı c2'117• Birdenbire aklına bir teY geldi: 

Çeviren: Nuf'Ullah ~tar 

- Ya bu adam bir katilse? dedi. Öldü 
rür, sonra da kaçar ..• Katilin ben olma• 
dığımı nasıl ispat ederim? 

Kloroform kokusunun gittikçe yayıl .. 
masına rağmen Jean Deloup'nun bu, 
korkusu çok sürmedi. Zaten o fikir şöyle 
bir aklından geçmişti; daha do~rusu o • 
nun için bir eğlence olmuştu. Deı:ni.nil! 
adam başında şapkası, kolunda yağmur-ı 
luğu ile dışarı çıktı. Eldivenlerini de giy• 
mişti. Kompartimanın kapısını tekran 
kapadı. Dışanya oldukça şiddetli bir kC>-f 
loroform kokusu yayıldı. Adam gayef' 
sakindi, gülümsiyerek: 

- Siz hfila burada mısınız? diye so11ı 

du. 
- Evet, buradayım. 
Adam o zaman kompartimanın kapın

na bi; kadın çantası astı ve imdat işare-. 
tine asılp çekti. Uzun uzun bir düdük se
si duyuldu. Tren yavaşlamıştı. Adam: 

- Hayırlı akşamlar! deyip kapıya dol
ru ilerledi. 

Jean Deloup cevap vermedi. Bu i§i.cıı 

içinde kendisi için bir tehlike olduğunU: 
sezmişti ama o tehlikenin ne olabileceği• 
ni iyice kavrıyamamıştı. Adam kapıyı, 

açmış, vagonun basamaklannclan iniyo~ 
du. Jean Deloup ne yaptığını pek de dil-, 
şünmeden çantayı alıp onun arkasınd~ 
seslendi: 

- Bunu unutuyorsunuz! 
ı 

Herif dönüp bir sırıttı. Jean Deloup 
onu bir daha görmedi. Kapı kapanır ıştı.. 
J ean Deloup gidip yüzünü pencereye ~ 
yadı. Tren bir orman içinde; gece de zi· 
firi karanlıktL 
Kapılar birbiri arkasından açıldı. Bl • 

]etçi telişlı telişlı geldi: 
- Ne var? Ne oldu? İmdat işaretini 

kim çekti? 
Koridor kalabalıklaşmıştı. Yolculardan 

biri: 
- Burası kloroform kokuyor, dedi. 
Biletçi dipteki kompartimanı açtı. 

lambayı yaktı. Kırkla kırk beş arasında 

gayet esmer bir kadın kanapenin üzerine 
uzanmış yatıyordu, yüzüne de bir men
dil örtülmüştü. Biletçi onun omuzuna 
dokundu: 

- Madame ... 
Kadın hiç kımıldamıyordu. Biletçi 

mendili kaldırdı. Yüz bembeyaı;, gözlem 
yan açıktı. İki üç yolcu içeri girrrjşlerdl. 
Jean Deloup da onlann arasında idi .•• 
Biletçi birdenbire ona doğru dönüp: 

- Siz bu madamla beraber bu kompar
timanda idiniz, değil mi? diye sordu. 

Jean Deloup biraz titreyen bir sesle 
cevap verdi.: 

- Hayır, ben yandaki kompartimanda 
idim. Ama katili gördüm, demin trenden 
atladı. Benim gibi uzun boylu bir adam 
arkasında açık renk bir elbise var. Kun· 
duralan da san ... 

Yolculardan biri: 
- Hiç şüphesiz saçlan da siyah, değil 

mi? dedi. 
Biletçi kadın çantasını yakalamış, so

ruyordu: 
- Bu da bu zavallı kadıncağızın çan • 

tası değil mi? 
- Belki öyledir. Katil giderken onu 

kapıya astı. 

(Devamı JJ inci •avfada) 
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düliis .Şövalyesi 
Abdurrahman BARBAROS 

Yaıaıı: A. R. ........... Korsan Pe,inde .. --..ıo..-ıı 
~ aıc.... : Celal Cengiz Florin da Tarifin odasına gitmiş kendisini onun kolJarına 

atmıştı Tarif Florindaya "Sevgilim dedi, senin hasretine 
dayanamadım buraya seni görmeğc geldim.,, 

Muzaffer kılıcını 
Halifenin önüne ko· ~ 

yarak: 
- Ya em~rülmü 

minin!.. Elimden g• 

Doğan Reisin gemisi batıyordu, 
Barbaros imdada yetişti 

len hizmeti ifa et Geminin bir ka • 
tim. zaya uğradığı anla· 

Demek istiyor şılıyordu. 
muş ... Vakia; Mus:i , Barbaros, gemi • 
bin Nasir, bu işd• ye yaklaşınca gü • 
biraz geç kaldı. Fa · vertede imdad diye 
kat, ne zararı var?.. bağıran Doğanı gör-
Elverir ki; başlana?'? dü. 
iş; iyi b~tirilıniş ol· Doğanın gemısı, 
sun.) Cerbede kalafattan 

Tarifin bu ceva • yeni çıkmıştı. 
bı, Flor;ndanın coş· Doğan: 

kun hislerini sars • _ Gemi su alı • 
mıştı. Fakat biraz yor.. üç yerinder 
düşündükten sonra: delindi. 

- Vazife başında bulunan. ~lr asker J toprağına ayak bastığımız zaman; or· Diye bağırıyor -
bundan baika ne cevap verebılır.) dumuz kfımilen bizden .. yani, Berberi· du. 

Demeye mecbur kalmıştı. lerden mürekkebti. İçimizde btHunan Barbaros: * Suriyeli vesaireli Arab askerimn mik· _ Delikleri tıkı • 
Aradan bir kaç aY kadar geçmiştL darı, ancak 300 neferden ibaretti. Mu· 

ld. • · · ·ı yamadınız mı? 
. Bir gün ansızın Tarifin ge ıgi ışıtı • sa bizi gönderirken; ciddi bir iş görece· Diye sordu. 

aı. ğimize kani deg. ildi. Buna binaen; ı::a-

Fl 
· d · d b" ~ Bu sırada güver • 

• orın a, onun böyle bır en ıre ge· yet bir şeye muvaffak olamazsak, ken· 
1
. · · h d k tcde dolaşan gemici· 
ışını, cep ede yaralandığına atfe ere , disini mes'uliyetten kurtarmak için, b !erden bazıları ken· 
üyük bir telaş ve heyecanla saraya Emevi ordusunun has askerlel'i olan dilerini denize at • 

g' it.ti. Saray, derin bir sükunet içinde Suriyelileri bizim rnaiyetimize verme· -
d 

maga başlamışlar • 
1. ı. .v. miş .. sadece. bu küçük müfrezeyi gön· d 

İlk rast geldıgı Be~b~ri askere sordu: dermekle iktifa ~tmişti... Şaye: biz, ı.Doğan Reis: 
- Kumandan Tarif nerede?. mağlub olup da Ispanyollar tarafın • 
- Dairesinde. dan imha edilmiş olsaydık; 

0 
zaman - Delikler çok büyük .. kapanmıyor. Doğan? Bir geminin teknesinde bir an· olamaz. Her halde (Sanböcek) hı yar 

- Yaralı mı?. Şam'da bulunan hükumetine: Batıyoruz.. da üç delik birden açılır mı? dımcılan da vardır .. bunları hemen el• 
-Hayır.. Dedi.. kürekcileri yukarıya çıkardı. - Kimseden şüphem yok. Gerçi ka- de etmeliyiz. 

H 
. - Bizim, hiç bir kayıbımız yoktur. Forsaların hem h · d i 1 - asta mı?.. 
1 

en epsı e spanyo za insanı düşündürecek kadar büyük ve Gemiler bir kaç saat durmadan Her 
mha edilen kuvvet bizden d"?ğildir. Bu· ve Ve ed"kl" · l d "b t' -- Hayır.. n ı ı esır er en ı aret ı. anidir. Fakat, kürekcilerim ·birbirine lediler. 
ranın vahşi çöl kabilelerinden ibaret • Barbaros ke d' · · d k. d 1 - Niçin böyle birdenbire cepheden n ı gemısın e 1 a gıç • zmcirlerle bagvlıydılar. Hem kimse ge- Hava biraz yatışınca, Azapkapı.lt 
tir. Bu da hiç bir teessüfe deg·mez. Iara em' d" avdet etti?. ır ver ı: minin teknesine kadar inemezdi. Bu fe· Mehmet, hem (Sarı Böcek) i buldu.. 

_Bilmiyorum. Diyecekti. .. Fakat biz, İspanya top· - Haydi kurtarın şunları... nalığı yapacak bir kimse tasavvur et • hem de öteki gemilere taksim edilmiş 
Bu cevaplar, Florindanın heyecanına raklarına geçer geçmez, biliyorsun k!; Da:gıçlar suya atladılar. miyorum. olan İspanyol kürekçilerinden dört be~ 

biraz sükun verdi... Yaralı ve hasta büyük mu\·affakiyetler elde etmiştik. Doganın gemisindeki kürekcilerin Bu sırada, Doğanın adamlarından bi· kişiyi alıp Barbarosun gemisine aetir 
olmadıktan sonra, geriye 'bir sebeb ka· Az zaman zarfında Kadis meydan mu • sayısı alt~ı~ı. buluyordu. Diğer gemici- ri de Bar barosun gemisine iltica ederek di. 
lıyordu. Şu halde Tarifin bu gelişi; harebesini kazandıktan sonra, dört ko· lcr de ellı kışıye yakındı. güverteye çıkmış ve anbara indirilmiş- Sarı Böcek .. 
mutlaka düğünün teferrüatını kararlaş- la ayrılarak yıldırım sür'atile ilerle - Dalgıçlar ilk önce gemicileri kurtar- ti. Bu, iri pazuları, geniş göğüs ve ka· 
tırmak içindi. . miştik ... Musa, daha o zaman bizi kıs • dılar.. Azapkapılı Mehmet, Doğan Reisin lın ensesile, diğer gemiciler arasında 

Florinda, sür'atle dehlizleri geçtL kanmıştı. Olduğumuz yerde t~v&kkuf Bu sırada diğer yelkenlıler de kaza çok sadık adamlarındandı.. on beş yıl- bir dev yavrusuna benziyordu. 
ır:I'arüin ikamet ettiği kral dairesine t.tmemiz için haber yollamıştı. Fakat yerine sokulmuş bulunuyordu. danberi Barbarosun gemilerinde çalı • Barbaros (Sarı Böcek) in gözlerin• 
girdi. Gene ayni odada Tarif ile karşı duramazdık. Her tarafa dağılan düş - Barbaros: • şırdı. O Haliç tersanesinde sarhoşken baktı: 
karşıya geldi. manların peşlerini bırakıp da onların - Forsaları gemilere taksim ediniz. bir adam öldürüp, yakayı ele verme • - Sen nerede esir oldun! 

Tarif, Florindayı görür görmez, elle- tekrar birleşmeierine .1\?ydan bı 'l~a- Diye emretti. Doğan da kendin: suya mek için Cezayire kaçmıştı. - Halkulvad kıyılarında .. 
rini kaldırdı: mazdık ... Musa, bize karşı fena halde atmıştı. Gemiler dalgaların şiddetin • Azapkapıh Mehmet Barbarosu da çok _Ne kadar zamandır kürek çekiyo" 

Ah F 
kinlenmişti. Fakat; tabiidir ki, kazan- den birbirine rampa edemiyordu. · sun?. - , lorinda!.. Ben de şimdi seni iyı tanırdı. Mehmet, Doğanın dümen • 

ziyarete geliyordum. dığımız bu muvaffakiyet karşısında ki· Doğan sayılı yüzücülerdendi. Dalga· cisiydi. _ İki buçuk yıl oldu .. 
D" b • d nini izhar edememişti. Zaman bekle • !arın arasından yüzerek· Barbarosuo A k 1 M h d. · ı· - Gemiyi sen mi deldin? ıye agır ı. mişti. .. İşte şimdı' biz, tekrar ı'Jerı· atılıı· · · d" zap apı ı e me ın gemıye ge ışi Florinda, kendisirti Tarifin kolları gemısıne sokuldu .. ip mer ıvene sarıl· Barbarosun kafasında kıvrılan istif . Venedikli kürekçi birdenbire şa~ll 

atılmaz: dı 1 d arasına attı. .. hamlardan birini çözmeğe yardım et • a ı: 
_ Senin ansızın avdetini duyunca, k [Hareketinizi durdurun. Mühim bir Yukarıya çıktı. mişti. - Biz, bacaklarına zincir vurulmu\ 

bilsen o kadar korktum, o kadar üzül· uvvetle ben de geliyorum. Hep be • Hava serin ve rüzgarlıydı. Barbaros, Mehmede sordu: esirleriz .. Yerimizden bile kımıldama 
<iüm ki, Tarif ... Artık bir an bile dura· raber ilerleriz.] Doğanı derhal anbara indirmişler, el- - Senin kimseden şüphen yok mu? mıza imkan yoktur. 
madım. Buraya koşmaya mecbur kal· Diye haber gönderdi... Fakat vaziye- l>isesini soymuşlardı. Mehmet omuzlarını kaldırdı: - Bu işi bir kaç arkadaş birleşere1' 
dım. timiz, durmıya müsaid değildi. Tarık; Doğanın gemisi biraz sonra dalgala· - Şüphem olmaz olur mu? Bu işi Ve· siz yapmışsınız! 

Diye mırıldandı. düşmanlara göz açtırmamak için tek . rın arasında kayboldu .. gemiden hiç bir nedikli forsalardan, Kardinal Kontari- - Yalan söylüyorlar .. 
Tarif, Florindayı fil dişi işlemeli bir rar ileri emri verdi. Ve ordumu.ı. dn şey kurtaramadılar. nonun yeğeni yapmıştır.. - Hakikatı söylersen seni affedece· 

koltuğa oturttuktan sonra cevab ver • şimdiki bulunduğu yerlere kadar iler: Barbaros bu kazanın sebeb:ni araştı· - Ne dedin? Kontarinonun yeğeni de ğim! Yoksa .. 
di: ledi, işte bu esnada, 1'.1'Jsa geldi Ya • nyor ve hiç yoktan batan bu yelkenli - mi \'ar?! - Doğrusunu söyleaim. Bir şeyder7 

_ Şüphesiz sevgilım, akla bir çok nında 1 O bin süvari · e ö o:n piy&d ·den nin hesabını soruyordu. - Evet. Onun yeğeni olduğunu ben haberim yok. Geminin dibinden - biZ 
fena şeyler gelebilir. l\lleseıa; yaralan· mürekkeb bir kuvvet getirmişti ... Ta· Doğan elbisesini değiştirdikten son • de yeni öğrenmiştim. Alvaro limanın· oe herkes gibi - birdenbire suyun yük· 
mak, hastalanmak, vesaire gibi. .. Gö· rı.~, .. Mus.anın geldiği~i du~·ar duymaz, ra Barbarosun yanı~a çık.tı. . da kaldığımız akşam Sarı böcek (bu adı seldiğini gördük. Ayaklarımız bağlı 
rüyorsun ya? .. Gelişimin böyle şey _ buyuk bır nezaket gosterdı. Kumanda- Barbaros çok hıddctlıydı.. suların ona kendi arkadaşları vermiştı.) Bi:- idi. 
lerle hiç bir alakası yok. ' yı ar~~daşl~rı~da~ birine te~di ederek ü~tündc yi.izen tahta par~alarını gör • diğer Venedikli kürekci ile konuşur • - Denize atılırken kim çözdü ayak· 
_şu halde? .. Başka bir şey için, mu· k.endısı gerı don~u; Musayı ıstikb~_l ~t-ıdukce ka?ların~n çatıp bagırıyor_du: ken: (Nihayet dayım da Türklerin eli - larınızı? 

vakkaten gelmiş olacaksın. tı... Musa, yenıden kazanılan buyuk - Bu ışte hır kast olsa gerek .. bana he düştü. Zavallı, bu yaştan sonra kti - - Doğan Reis anbara indi.. baş for· 
Tarif, derin derin ıçini çekti... Flo • ~uvaffakiyetten dolayı (Tarık) ı teb·' bunun iç yüzünü anlat bakalım. Do • ıek çekecek .. ne güç iş .. ne kara ta - saya emir verdi.. onun gözü önünde 

rinda gülümsiyerek gözlerhıi Tarifin rı.k edecek yerde, bilakis onu görür ğan! lih'.) zincirlerimizi çözdüler. (Arkası var) 
gözlerine dikti. Şu anda genç kız: görmez.' .muhki.rane b~r ~a~ır aldı: Gemilerinin sayısını bin müşkül8tia Diye söyleniyordu. r··-:=················••H•••················-··"-

- Evet, Florinda muvakkaten gel . .-: Nı~ın benı~ ~:ımı. d:nle~edin? .. arttırmağa muvaffak olan Baıbaro~ se- Doğan Reis, dümenci Mehmede dön· 
dim Ve bilhassa· hasretine dayanama· N.ıçın boyle alabıldıgıne ılerledın? .. Se· ferde bir küçük tahta parçasının zıya - dü: f l\öbelçl 
dığ~ için, seni' görmiye geldim. Bir r.ı ~uman~anlıktan azlediyo.um. ı~dan bile ~~tee~si~. o.~urdu. Koskoca - Bundan bana neden bahsetmemiş· Eczaneler 
kaç gün sonra, gene avdet edeceğim. Dıye bagırdı, hır yelkenlının goz onunde gark olı:na· tin? 

Diye, bir cevab beklemekte idi. .. Fa· Florinda, ellerini yüzüne kapadı: sı elbe~t~. he~ can sı~aca~, .hen:ı ~e ın • - (Sarıböcek) i takib ediyordum. 
kat hayatında yalan ve riyanın ne ol • - Aman yarabbi! .. Ne kadar nankör- sanı duşundurecek bır hadısc ıdı. Ondan biraz daha malumat aldıktan 
duğunu bilmiyen Tarif, acı bir tebes - ce muamele ... Musa gibi zeki, anlayış· Doğan Reis: sonra size de söyliyecektim. Vakit ol· 
sümle güldükten sonra; ağır ağır, ce- lı; bilhassa bütün hayatı büyük işler - Bir şeyden haberim yok, dedi, bi- madı. Gemi delindi.. fel8ket başgöster· 
vab verdi: ve tecrübeıerle geçmış olan ihtiyar. bir raz önce güvertede dolaşıyordum. Kü· di. İşte ben bu kazayı (Sarıböcek1 in 

- Bu gelişim muvakkat değil Flo • hükumet adamı, bu haksızlığı niçin rekcilerin birdenbire (Batıyoruz!) dı· hnzırladığını sanıyorum. Ona Ötekı Ve· 
rinda .Artık bir daha cepheye avdet et· yaptı?. Bunda, mutlaka başka bir se • ye bağrıştıklarını duydum., nnbara in· ncdikli forsalar da yardım etmişler • 
memek şnrtile geld.m. beb aramalı. dim. Üç yerden gemiye su giriyordu. dir. 

- Niçin?.. Diye mırıldandı. İlk önce deliğin en büyüğiinü kap::. - Barbaros: 
- Çok adi ve iğrenç bir kıskançlık Tarif, derhal cevab verdi: mağa muavffak olmuştuk .. fakat, öte· - Bu işin iç yüzünü mutlaka öğren· 

vak'ası karşısında kaldık da, onun için... - Çok doğru söyledin, Florinda .. Bu ki delikler de birdenbire büyüyünce, meliyiz, Doğan! Şimdi, her şeyden ön· 
- Kıskanan kim?.. haksızlığın yapılmasında bir sebeb ara- tehlike de büyümüştü. Artık imdad is· ce bu (Sarıböcek) i bulup buraya ge • 
- Musa .. Musa, B:n Nasir. malı değil mi? .. Şu halde, dinle .. 0 se· temekten başka kurtuluş çaresi kalma· tirelim. Ondan sonra forsalar arasın • 
_ Kimi kıskandı?.. bebi, ben sana söyliyeyim ... Bu adamı mıştı. Hep birden bağrışmağa başla • daki İspanyol kürekcilerinden de hır 
- Kimi olacak) .. Başta, Tarık ol • bu haksızlığa sevkeden, iki scbcb var. dık. kaçını bulduralım. Mallı.m ya Vencdik· 

mak iizere. bütün Berberileri. Bunun biri, hars ve menfaat mesele • Bu kısa izahat Barbarosu tatmin et· lilerle İspanyol gemicileri ezeldenberi 

G 
·b b b? si.. memi..ıi. iyi geçinemezler. İspanyolların kulağı 

- arı şey .. se e . .. 'l· . 
_Biliyorsun ya; biz ilk defa İspanya (Arkası var) - K1mseden şüphelenmiyor musun, deliktir. Elbette bu kasd bir kişinin işi 
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F e er bahçe lzmirde 
Doğanspora yenildi 

SON POSTA 

Hatay müzakereleri 
Muvaffakiyetle bitti 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

Sayfa 11 

Baştanbaşa kan içinde yüzen İspanyaya 
şişelerle kan ithal ediliyor! 

Türk - Fransız muahedesı projesi • (Baş tarafı 1 inci sayfada) tap bir vaziyettedir ... 
nin tanzimi, bu müzakerelere mevzu İnsan kanının ckonserve> halinde Bilbao'da ve Biscaye mıntakasmda 
teşkil edecektir. uzak mesafelere gönderilebiJmesi her - açlıktan ölenlerin had ve hesabı yok ..• 

l.1 '8aştarafı 1 inci sayfada) maçları için Güneş takımı bugün olduk- B. Ponso hareketinden evvel, Sirke· Jıalde pek büyük bir meseledır. Yaralılar için bu adamlardan kan al • 
ahmud gibi sakatlanan elemanlarından ça kalabalık bir seyirci önünde ilk kar· ci istasyonunda, bir arkadaşımıza şu be Konserve halinde insan kanı mak kimin aklına gelir ... Hem acaba 

llıahrurn olarak sahaya çıktL şılaşmasını Gençler Birliğile yaptı. .. yanatta bulunmuştur: İsviçrenin en büyük opratörlerinden bunlarda verecek kan kaldı mı ki? ... 
~~?erbahçe: 16 da takımlar dizildikleri vaki.t Gu - - Ne garip tesadüftür ki, Ankaraya doktor Roger Fischer İspanyada Ara - İspanyada kana, insan kanına bü • 

A. usameddin, Lebib, Cevad, M. Reşad, Maç 2 elçi olarak tayinimin yıldönümünde gon harp cephesinde cAmbulanca Suica yük ihtiyaç var ... Çok hazin bir müşa· 
ngelidis, Bülend, Fikret, Naci, AH Rı - neş Cihad - Faruk, Reşad - İsm~il, Rı7~.' tekrar Parise gidiyorum. Maamafih, bir tesmiye edilen İsviçr2 sıhhi hey'eti ri· hede: 

ta~sad, Niyazi şeklindeydi. Yusuf - Melih, Salahaddin, Rasıh, Rebıı, sene zarfında bu dördüncü gidişimdir. yasetinde bulunmuştur. Yaralıları te· cKan içinde yüzen İspanyada artık 
F'e kern Ankaradan İbrahim. ,İbrahim. . ·~· Bu müddet içinde kat'ettiğim otuz bin davi etmek hususunda çok büyük ya • kan kalmadı!...> 

nerbahçcliler oyuna kendilerinden Gençler Bırlıgı: kilometreye yakın mesafe, şüphesiz ki rarlıklar göst~ren doktor Roger Fisc • İspanyada kanlar oluk gibi akıyor ... 
~ok emin bir vaziyette başladılar. Do - Rahim - İhsan, Halid - Kadri, Hasan, bir rekor teşkil edebilir . her; binlerce yaralının fazla kan zayi Ve yaralılara kan veremediğ!mizden ö-
gatspor ise bilakis tedbirli ve enerjik. Keşfi - Selim, Münir, Rasim, Niyazi, İh- Pariste iki gün kaldıktarr sonra, a· ettiklerinden dolayı ölmekte oldukla · lüyorlar ... 
llt"lk akını Fenerliler yaptı. Doğanspor san. yın 20 inde Cenevredc bulunacağım. rını görmüştür. Bu yaralıların kan nak· (Cenevre) ye avdetimde şu mesele 
bilud~.faası bunu kesti. Ve hemen muk:ı - . Hakem Galatasaraydan Nihad. .. Gaybubetim bir aydan fazla sürmiye • li ameliyesi ile kurtulabileceklerinı bi· yi halle çalıştım: 
ti hucuma geçti. Top Nurullahtan Sab- Oyuna Güneşliler başladılar. Guneş<: cektir, çün'kü, yaz mevsimini İstanbu- len doktor sağlam insan kanı bulmak İspanyaya nasıl kan gönderilebi 
!e Ve o da enfes bir şandelle ortay:. karşı oynamak mecburiyetinde kalan lun tabii güzellikleri arasında geçir • için faaliyete geçmiş, fakat faaliyeti ı:r? ... 

~onderdi, İzmir santrforu topu kaley<' ,Güneşliler sağdan bir iniş yaptılar. Te~- mck isterim. müsmir olmamıştır. Çünkü İspanyada Bu husustaki tetkikat ve taharriya· 
t oğı-ulttu. Fener kalecisi Hüsameddin likesiz olan bu iniş Gençlerin muavın - Bu sefer nikbin misiniz'> cephelerde harp etmekte olanların he· tımız yalnız.ve yalnız İspanyaya nit de< 
aOpu ~-ıke edemedi. Buna rağnıen top hattında kesildi. Gençler buna. dcrh::ıl - Nikbinlik mevzuu bahis bile ola· saba katılmaması icap eder. Geride ka· ğildir ... Şu neticeye vardık ki çok ya • 
"Uta g \'i. soldan bir ::ıkınla mukabele ettıler. O • maz, zira her şey olmuş bitmiştir. Ha· lan halk ise o derece sefalet içinde çır· kın bir atide, pamuklar. gazlar, ilaçlm 

13 zc,•ksiz bir oyun yun da seri ve heyecan verici bir surette tay davası etrafında, hemen hemen hal· pınmaktadır ki onlar da aynı derecede. gibi hastanelerde litrelerle insan kanı 
bir ~ndan sonra oyun zevksiz, şuursu7. işlcmcğe başladı. led ılmemiş nokta kalmamıştır. cmuhtacı himmet> vaziyette bulun - bulunacak ... 
geç· ~l aldı. M. Reşad topu Ali Rızaya Daha ilk dakikalarda Gençler ilk ciddi Esasen, bu gibi meseleler .ancak a· maktadırlar. Bir nevi frigidaire'e vaz'edilmiş o-
tar:dı, çektiği şütü İzmir kalecisı ~ur - tehlikeyi yarattı. Iakadarlar arasında yapılan şahsi te • Bunun üzerine doktor Fischer'in zih lan ve sıfırın üstünde 4 - 5 derecei ha· 
kaı '. ~n beşinci dakikada Niyazi Izmir Her iki takım da ilk gol için büyük bir maslar sayesinde halledilebılır. Nite • nini şu fikirler tırmalamağa başla • rarette bulundurulan insan kanı:ıın ta· 
satıesi 0 nünde yakaladığı çok iyı bir ür- enerji ile oynuyorlar. kım, bu defa da böyle olmuştur. mıştır: zcliğini muhafaza eylemekte olduğunu 
1 . kaçırdı. Fenerlilerin beceriksiz hal- Güneş kalesine kadar süzülen Selım Cenevrede, Rüştü Arasla birlikte, cİsviçrede İspanyol muharipleri için gördük. 
t~l'irıi gören Doğansporlular bundan is _ topu ortaladı. Rasimin kafasından sıy~ı- Halayın son müzakerelerine iştirak e- kanlarını verecek kafi miktarda tamüs· Girişmiş olduğum tecrübelerde ka• 

ade etrneği bildiler ve Fenerbahçeyi lıp kaçan top Niyaziye geldi. Fak~~.Nı.: deceğiz. Eksperler komitesinin hazır • sıhha adamlar bulunabirecek mi?:.. nı bir buçuk ay muhafaza eylemeğe 
~ bir çember içine aldılar. Fenerliler yazinin 3 metro mesafeden çaktıgı şut ladığı anayasa ve statü projeler~ kon - cAlacağımız kanları toplayıp Ispan· muvaffak oldum ... 
rı ?abat vaziyetlerde bile top kontrolu _ korner oldu. seyin tasvibine arzedilecektir. • yaya gönderebilecek miyiz?l) Fakat şimdilik 21 günden yukarı çı• 
l\ u Yapamıyorlar. 44 üncü dakikada Fe- . 15 inci dakika: Kornerden gelen topıı - Suriye başvekilinin Ankaraya ge· • Meşhur Rus alimi profesör (Jü- kamayız. Biz, kanı ancak 4 numaralı k: kalc~i önünde güzel bir fırsat ya _ İbrahim mükemmel bir kafa ile kaleye leceğine dair bir malumat verebilir mi- din) in bu husustaki çok mühim tecrü- grupa dahil bulunan adamlardan al • 
~~n Örner İzmirin ilk golünü attı. gönderdi. Fakat top, iyi yer tutan kale - siniz? helerini hatırlayan doktor (F'işer) he· maktayız. 

Çok ~ırciler hayrette. Fener haf hattıııın cinin elinde kaldı. - Böyle bir ziyaret tasavvur edil - men İsviçreye avdet etmiştir. (Jü- Bundan hiç bir şey anlamadığınızı 
tn ozu.k oyunu bu neticeye sebeb ol _ Güneşlilerin akınları tevali ediyor, mekle beraber, şimdilik kat'ile~miş bir Malfım olduğu üzere profesör görüyorum. Meseleyi izah edeyim: 

U§tUr Ik· Gcnrler Birliği müdaffası bu hücum1arı şey yoktur. Esasen, bütün devlet a· din) insan kanının bir operasyon masa- Kanlar dört grupa ayrılmıştır. 
ren : ınci devreye başlandığı zaman > 1 b c (4 1 ) k be eriıieri b. . . neticesiz hırakm::ık için çok güçlük çe • , damları u günlerde gözlerini enev· sından diğer bir operasyon masasına numara ı grup un anına c y• 
liüsa n ırıncı devrede sakatl::ınan · · b ı 1 kl d'l b·ı • · · h tt~ bazı u-allere nelmilel kan> dahi diyebiliriz. Bu kan ~ l'lleddinden mahrum olarak on kişi kiyordu. reye çevırmış u unuyor ar. na e ı e ı ecegını a a . .:ı 
ret ar. Santrfor Ali Rıza kaleye, f'ik _ 43 üncü dakika: Sağ açık İbrahim Fakat, konsey toplantılarından son· riayet edilmesi şartile kanın bır kaç sa· herhangi bir insandan diğerine zarar • 
dii~esalt~tr~o.ra. alınmış. Fenerin oyununu topla beraber Gençler Birliği kalesine ra, Asya paktını h~zırlamak üzere ~?ğ· at durdurulabileceğini meydana çıkar • sızca nakledilebilir ... 4 numaralı grupa 

...... -=cc- d ~ . k ·R b" P 5 verdi Rebii dat ve Tahrana gıdecek olan Harıcıye mıştı. mensup olanların kanları hep birleşti• 
başıa gını bekliyenlcr oyun başl:ır og~u ıner en e ııye a · V kT R" t" A ş d t'gw. sı B "h' k 'f üzerinde geceli gün rilir, biraz işlenildikten sonra şişelere 
dıb~.tnaz bunda yanılmadıklarını <ınla • topu Rasihe geçirdi. Rasih te Halidi at- e ı ıs ~ş u . ra~ın, .. a'!? an .geç 1ht• u mu ım ekşı (F' h 

1 
k 

.... kta b. 1 ~ 1 rada urıye rıcalıle goruşmesı mu e • düzlü çalışan do tor 1sc er anı ev· vaz'edilir ve sevkiyat dairesine veri • 
attı n sonra yavaş ır p ase vuruşa . . .. b. · tt . · k b t k · · t 

... llu devrede F l'l k .. l takımının ilk sayısını kaydetti. meldir. Surıyelıler, boyle ır zıyar~ld~n s~fın?a~ hıç .. bır şey ay eme ·sızınffamk lir .. K. an verı'cı'lerden 200 santı'metre 
"'1Yor1 ener 1 er ço guze oy - . . . . . fevkalade memnun olacaklarını bı ır· yırmı bır gun muhafazaya muva a 
neliilt a~. Fakat Doğnnsporlular çok c Dırıncı devre bu şekılde 1-0 fstanbu. - . 1 d' olmuştur. murabbaından fazla kan almayız. 
... bır 1 F · k 1 k l lar ı·b· t'l b'tt' mış er ır. 
"ı.Yorı oyun n enerın a ın arını e- u .. ın .ga 1 ıye 1 e .. 1 ı. . . Suriye yüksek komiseri Kont d? Bu kanın hava tahavvülatına bile Hemen her gün bir kaç litre kan 
8aııtrrar. Doğanspor hakim. Bir akınüa !kıncı devı:ede, Guneşliler oyuna bı - Martel de bir kaç güne kadar Parise gı· mukavemet eylediği anlaşılmıştır. gönderiyoruz.> 
lararı~~lurı Fener kalesi önünde Cevad rinci haftayma nazaran daha büyük bir decektir.• Kanlarmı venııeğe hazır her .Dikkat, içinde insan kanı vardır .• • 
bu favu~n favuııe durduruldu. Verilen hızla başladılar. Topu soldan Gençler milletten adamlar Bu izahattan sonra gazeteciler" dok· 
'-'aZiyetc gol .

0
ldu. Ve İzmir 2 - o galib kalesine kadar sürükliyen İbrahim or - Tren de cinayet Girişmiş olduğu tecrübeleri muvaf· tor Fischere şunu sormuşlardtr: 

§ahsi h"' geçti. Bundan sonra Fenerliler taladı. Rebii, ayağına gelen topu tekrar fakiyetle bitiren doktor Fischer, İsviç· _ İspanyollara kanlarını veren a • 
taktik ucurnlarJa oyuna başladılar. Bu Rasihe geçirdi. Rasih, kaleye sıkı bır ~ut (Baştarafı 9 uncu sahifede) re gazetelerine bir ilan göndermiştir. darrJar hangi tabakaya mensupturlar~ .. 
F'İltret ~~vaf!ak oldu. ve Fenerliler biri çekti, kaleci topu iyi plonjon edemeyip Jean Deloup sözünü daha bitirmeden Doktor, bu ilanla İsfôlnyadaki yaralı • Doktorun cevabı: 
herab' 1. ı~erı Esadın attıklan iki goEe elinden kaçırdı. Rasih ani bir çıkışla ye- etraftan bir homurtu, yuhaya ben7er lara kanlarını vermek isteyenlerin ken _ Kan vericiler cemiyetin muayyen 

er ıği te · · ~ G ı B D 1 kesil 8Porıuı rnın ettıler. Fakat Dcgan - tişip ikinci defa topu enç er irliği ka- seler başladı. Jean e oup sapsarı • disine müracaat eylemelerini rica et • bir tabakasına mensup insanlar değil· 
hatala ar Fenerin santrfor kalecisinin lesine sokmağa muvaffak oldu. di. İki adam onu omuzlarından yakala • miştir. dirler ... 
ha at tından istifade ederek iki gol da- Bu golden sonra oyun yeniden büyük mışlardı. Biletçi de elinden çantayı al • İlan tesirini tahminden kat kat faz· Hepsinden var ... Zengini... Fakiri ..• 
geçıu arak 4 - 2 le gene galib vaziyete bir hızla devama başladı. mıştı; koklayıp açtı:. . . la olarak göstermiş, kanlarını vermek?Memuru ... Amelesi .. . 
bit g ~r. Son dakikalarda Niyazi enfes 35 inci dakikada, Selimin ortaladığı - İşte klorofom şışesı, dedı. için müracaat edenlerin sayısı o kadar Dikkat ettim: Muhtelif milletlere 
Sonra

0 attı. Vaziyet 4 - 3 oldu. Bundan topu tutan Niyazi kötü bir vuruşla dışarı İçeride bulunanlardan bi~i ~e.an De - yükselmiştir ki doktor Fischer'in klini· mensup fikir adamları başta gelmekte-
tun 4 ~YUn şeklini bozmadan Doğanspo- attı. loup'a şiddetli bir yumruk ın~ırı~.. ği müracaatçıları almamış, Lausanno- dirler ... 

G 3 galcbesile sona erdi. Oyun bundan sonra değişmedi. Ve Gü- Deloup'a şiddetli bir yu.mruk ındinp: de doktor Jaegy'nin kliniğinden isti • Hükiımetimizden çok kolaylık gör • 
Ün G ) b. ı·"" · l'l 2 Ed · h rif' dedı f d d'l · ı· · 1 f eş enç er ır ıgı neş ı er - O galib vaziyette sahadan ~e - - epsız e · .w • a e e 1 mış ır. . mekteyim. Arzularımın hepsi ıs a e-

maçı 

#uııtara 15 (Hususi) - Milli küme 

'reessür telgrafları 
le . ~Baştarafı 1 inci sayfada) 
ııe~nın matemine iştirak eder ve ek
~nslarına derin sempatimi arzede -

Albert Lebru,., 
Ek!elans M. A. Lebrun 

li'ran!a Cumhur Ba§kam 

PARİS 
h~amak mühimmat depolarından 
tuh nde vuku bulan infilak üzerine 

.J··ur eden ve rnuvaffakiyetle sön -
ı\.IU .. 1 

b. ru erek insan zayiatından ziyad~ 
ır rn·k k lın ı tar maddi zayiata münhasır 

"Ya ış olan yangında felakete uğrı • 
1 
anların aileleri bakında ekselans -

dall tarafından izhar edilen alaka -

d:~ dolayı pek mütehassis olarak, 
"Yii~n s~rn.patime inanmalarmı ve: 
ed s.ek ıhtıramntımın kabulünü rica 

erırn. 

K. Atatürk 
la Ankara 15 - Mamak infilakı rlo

ist~le Fransa Meb'usan meclisi rc
lı.1· • Edouvard Herriot ile Büyük 
d:llet Meclisi reisi Abdülhalik Ren
tu arasında telgraflar teati olunmuş-

r. 

Yunanistanın mudafaası için 
Ar sarfedilen para 

t~b· ına 15 (Hususi) - Politkinik mek -
~o./ Profesörleri tarafından verilen zi -

ette Başvekil Metaksas irad ettiği 

kildiler. Herkes itişip ~akış~aga başladı. Bılı>~· Kanlarını verenle~in arasında Ce • diliyor. Hükumet İspanyaya insan kanı 
Güneş, yarın saat 14 te ikinci maçını çi araya girmek ıstedı ama Jean.Delouv - miyeti Akvam azalarıle (Cenevre) ve gönderilmesinin ademi müdahale ko • 

Ankara Gücü ile oynıyacaktır. ya her taraftan y~umruklar ın\~ord•?· (Lozan) da oturan ecnebilerin büyük ınitesi kararlarına karşı gelmediğini bil• 
•• • Maznun kendini mudafaa etmek ıstedı: bir yekun teşkil ettikleri görülmüş • d' d' 

Macarlar da 
silahlanıyor 

Maccır Harbiye Nazırı 
ParlamentCJda açı kca 

beyanatta bulundu 
Budapeşte 1 S - Macar ajansı bildi· 

riyor: Milli Müdafaa nazırı general Ro· 
der, meclis müzakereleri esnasında be
yanatta bulunarak ezcı.lmle demiştir ki: 

cMacaristanın bugün bilhassa silah· 
lanma sahasında tam bir hukuk müsa· 
vatına ihtiyacı vardır. Macar efkarı u· 
mumiyesinin müttefikan istediği bu 
hukuk müsa\•atıdır. Esasen bu mesele 
yalnız askeri bir mesele değil, fakat 
ayni zamanda da siyasi bir meseledir. 

A vrupanın bugünkü vaziyetı için . 
de, bu askeri hukuk beraberliğıni ta· 
nımamazlık edemez. Eğer şimdiye ka • 
dar bu hak beraberliğini vücuda getir· 
medikse bu, meselenin hallinden vaz
geçtiğimizi göstermez. Hükumet, ken • 
disi için iyi telakki ettiği bir zamanda 
Macaristanın tam hukuk müsavatını 
temin etmek için lazım olan her şeyi 
yapacaktır.> _.._. _ _. .,.._, __________ . .,u,_ 

,nutukta daha bir seneyi ikmal etmemi~ 
olan yeni hükumetin memleketin mü -
daf aası için altı buçuk milyar drahmi 
sarfettiğini söylemiştir. 

d ki k mpartim d ·d· ır ı ..• 
- Ben yan a 0

• an a ı ım ... tür. Kan irsaıatı her türlü rüsumdan mu• 
İki dakikadan berı sarışın kadın da Cointrin tayyare meydanmdan hare· af tutulmaktadır. 

dışarı çıkmıştı; korka k«?rka bakıyordu. ket eden ilk tayyare on litre kan taşı - r' gönüllü bırakılmıyor ..• 
.. - c· k 'd' B k l B 1 · spanyaya Jean onu gorunc · . . . . ma ·ta ı ı. u an ar c arsc on> a ıs· F k t . an kanı hudutları aşarak ğ1· 

- Madame'a da ~orabılırsımz, dedi; tenildiği şekilde, yani taptaze olarak a a ıns 
ben onunla beraberdım. varmıştır. Bunları tesellüm eden sıhhi· riy~~:etelere göre doktor Fischer'in 

_ Melun'da dışarı çıktınız, bir daha ye dairesi reisi doktor Coppa doktor kliniğinde ve laboratuvarlarında hazır 
içeri gi11mediniz. Fischere hararetli bir teşekkür telgra· duran kanın miktarı 50 litreden aşağı 

_ Koridorda duruyordum. fı çekmiştir. k d 
d'k d'k baktı· Barselone' den derhal hareket eden düşmeme te ir. 

Biletçi ı ı · • Kanlar yarımışar litrelik şişelere 
_ İyice hatırlıyorum, dedi. Siz önce İspanyol tayyareleri bu kanları icap e· vaz'edilmektedir. 

O kompartimanda idiniz, sonra bu kom· den yerlere taşımıc:Jardır 1 · 
..:. w • Yen·ı spanyol kabinesı partimana geçtiniz. -r -r 

Tren kalkmış, hızlanıyordu. Yatan ka- Kan içinde yii:ı'!n fspanynya Valencia 15 - İyi haber alan mahfil • 
dınm üzerine eğilmiş olan bir hekim doğ- kan ]azım ler, Largo Caballero'nun istilasını aşa • 
rularak: Bu kan sevkiyatı meselesi fsviçredc ğıdaki sebeblere atfe}mektedirler: 

- Ölmüş, dedi. adeta «!!Ünün meselesi> halini almış • ı - Barcelona'da son zamanlarda vu • 
Herkes başından şapkasını çıkardı. J e- tır. Doktor Fischer bu hususta gazete· kua gelen hadiseler, 

an Deloup sapsarı kesildi, bir şeyler söy- cilere sunları söylemiştir: 2 - Uzun bir harbe dayanacak daha 
lemek istedi. Fakat ağzından bir kelime - Beni iyi dinleviniz. Sunu hatırdan kuvvetli bir kabine teşkili lüzumu. Yani 
bile çıkmıyordu. Korku, dehşet onun çeh- çıkarmayınız ki İspanyada bulunan hal kabineyi tekrar Kabalero teşkil edecek• 
resini değiştirmiş, gözlerini yerinden oy· kın hemen dörtte üç bucuğ'u açtır. bi· tir. 
natmış, dudaklarını titretiyordu. Yolcu-
lardan biri: 

- Sen, dedi, kafanı vermeğe lrnzır ol 
Giyotine çıkınca aklın başına gehr. 

Yarmki nushamızda : 

MÜDAFi 
Yazan: Marsel Saminas 

Rusçadan çeviren: Ala.l 

·-or."A:K: '"KüTiEL 
Karaköy, Topçular Cad. 37 

makineleri l\ oııya
Niğde, Afyonkara· 
ve hisar Vilı\yetleri 
umumt acentalığı 

ZEN 1 T 
SEPARA 
TÖRLERİ 

TUrkiye ~ene! satış dbposu ve her 
nevi aHllı ıirıtiye depoziteri : 

TÜRK ZiRAAT KOL. Şti. 
Tünel Cad. 83, Galata, Tel: Özinan 
T'3lefon: 4198(1, şubeleri: İstanbul. 
Tel: i1850: Çumra: Telgraf: Kumrulu 

ZE N i T 
Asri snt makineleJ i 
hiç bir makineyi ken· 

dine rakip görmiyen 
mns ~esna bir ~EPA· 
RATÔR'dOr. 
Jyi istihsal, bol randıman, 

20 sene garantili kırılmaz cam 
ireli Z E N 1 T'le kabildir. 

ÇOnkU : 

ancak 
mUş'-

Tekniğin bir şaheseri olan ZENfT 
daima ZENIT'tir. 
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BIÇAGI 100 defa tıraş eder 
Bütün dünyada emsaline hiçbir zaman tesadüf edilemiyecek derecede büyük muvaffakiyet kazanan HASAN TIRAŞ Bıçakları yeni ve kat'iyen P.,~ 
maz nevini piyasadan muı.ırran isteyiniz. Y enJ HASAN TIRAŞ Makinelerile birlikte HASAN TIRAŞ Bıçaklar1 tıraı olduktan sonra kat'iyen .iJınel' 
ve kurulamağa hacet yoktur. Ve bu tırq bıçaiı hiç bozulmamak tarlile gayet kolaylıkla ve huzuru neı'e içinde yüz defa tıraı eder. Dünyanın hiçbir tır• 
bıçağında bu meziyet yolttur. Ve buna ancak HASAN TIRAŞ Bıçağı muvaffak olmuştur. Markasına ve ismine dikkat. 1 adedi 5 - 10 adedi 35, ,., 
lanmaz Hasan bıçait 1 adedi 6, 10 adedi 50 kuruıtur. Hasan Tıraı Sabunu - Hasan Tıraş Kremi - Hasan Tıraı Pudrası - Hasan Tıraı Kolonya11 da çol 
zevk ve net'e veren yardımcı ve mükemmel vasıtalardtr. Hasan depolarile sahf yerleri ve bütün Anadolu tuhafiye ve bakkaliye mağazalarile ~· 
lerde ve aktarlarda bulunur. 

Diş Ağrısı Istırabların 
En Müthisidir 

~ 

GR • 
1 

En şiddetli diş ağrılarım ~indirir 

GRiPiN 
Bütün ağrı, sızı ve 

sanclları keser. 

Baı ağrısına, nezle, grip vo 

romatizmaya kar~ı 

Bilhassa müessirdir 

p • 
1 N 

..-----------------------------------------Kadıkoy Vaklflar DlrektörlUğU lllnları 

Kıymeti 

L. K. -315 31 

Teminatı 

L. K. 

2~ 65 Üsküdarda Selman ağa ma. Karaca Ah
met S. eski 32, yeni 30 sayılı dükkanın 

2130/3840 hissesi 
Yukarda mevkii yazıtı dükkan hissesinin satılmak üzere 31 gün müddetle açık 

arttırmaya çıkarılmıştır. İhalesi 4/6/937 cuma günü saat 15 dedir. İsteklilerin Ka

dıköy Vakıflar Müdürlüğüne müracaatları. (2491) 

•• S'H 

Türk Dava ({urumu 

BUYUK PiYANGOSU 
2. el t efıde 111 Haziranı 1937 dedir. 

Büyük ikramiye: 4 O• O O O liradır ..• 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikramiyelerle 

(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır .• 
Ayrıca: \3.000) liradan ba~ıyarak (20) liraya kadar büyük ve 

küçük birçok ikramiyelerle amortileri havi olan bu zengin plandan 
istifade etmek için bir bilet almaktan çekinmeyiniz ... 

Bayındır Belediyesinden: 
Belediyemiz Elektrik motörünün 937 mali yılı Mazot ve makine yağı ihtiya -

cı kapalı zarf usulile 25/5/1937 gününden 15/6/1937 gününe kadar yirmi gün 
müddetle eksiltmeye çıkarılmıştır. Talip olanların münakasa §artlarını öğren-

mek üzere Belediyemize müracaatları ilan olunur. (2783) 

~ • • : ~ 1 • t •. : . ·- ... . . . . -
Paranıza 

Zahmetsiz ve Sağlam 
En YDksek Geliri 

Türk Ticaret Bankası ( Bahçeı.apı 
Taş Han) 

Size Temin Etti 

Bankanın 

" Kuponlu vadeli mevduat,, 
servisine yatıracağınız 

Her 100 lira için 
Yılda 6 lira faiz alırsınız. 

Faizlerin her aya isabet eden mikdarı 
kuponlar mukabilinde agbaşlarında ödenir 

Amerikada uzun tetkikat 
neticesi olarak bulduğu bir 
formüldür. KANZUK NASIR 
ILACl en eski nasırları hile 
kökünden çıkanr. Ciddi ve 

' 

.şayanı itimat bir nasır ilacıdır. 
lNGlLtz KANZUK 

l ECZANESi 
Beyoğlu - İstanbul 

_--..._.._......, ·-~-··-- -----·-· -··-
Son Posta Matbaan 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp EMEÇ 

AHİP" ,..,,....._ A. Ekrem UŞAKLIGİL s Ld!dU: S. Ragıp EMEÇ 

Eksiame temdidi 

•rürk Hava Kurumu Genel Mer
kezinden: 

İnönü Türkkuşu meydanında yapılacak ( 49 72 3) lira keşifli tesisatın ek· 
siltmesine hiç bir istekli iştirak etmediği için münakasa 17 /M.ayıs/937 pa 
zartesi saat on beşe kadar uzatılmıştır. (2659) 


