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Halayda çeteler tecavüzlerini artırdılar 
Jürk mekteplerinde zorla Arapça okutmak istiyorlar ı;;~ı··p~~~··ii~···öiii;ii~d~~ 
Çeteler tarafından 3 1 ~ . hirgün evvel tam 

.. d h ·· ıd .. ·· ıd .. ıkı saat konuşmuştum 
Tur k . a a o uru u r~:,:.mı:~::d:.er:ı0_.;:.~~ .. İlf;~.:;:;~:::~i ~:~r d~:~··r.~: 

Ha tayda tazgı ' zu um gun en gune ar ıyor. e eıer halledılmedik.~esı ~~l.dı ?,, &dedım. H!r ih~iyar askerin bu gibi meseleler 
•k ı •• •• J •• f Ç f 1 1 hesapl.ıya ~esaplıya gıdiyor v~ her muşkilı halledıyor. Bu İ§in zaten 

k 
'T'.. k k •• •• •• b ki karşısında gosterdıgı alakanın golgesı fersiz gözlerinde bir kere hergün bir aç .1 ur oyunu asma a, \... daha uçuşurken cevap verdi f "İnşallah!,, 

yağma ettikleri malları açıkça salmaktadırlar Yazan: Muhittin Birgen 

Fransanın Ankara sefiri talimatla geliyor ~~~~ :i!~p·:~~~ 

B. Stoyadinoviç son Çekin sahte olduğu anlaşıl-
anlaşmalar dığı saatte o da lstanbuldan 

hakkında izahat verdi aynlmış bulunuyordu 
Belgrad 1 (Hususi) - Küçük An Zabıta oldukça ehemmiyetli bir do-

bnt konsey toplantısına .i~tirak için landırıcılık tahkikatına el koymuş bu
aelen Çek ve Rumen Harıcıye Nazır- lunmaktadır. 
ları, bu sabah, Belgrad istasyonunda Bir kaç gün evv 1 K l d 
Ba k·ı h"kA k e apa ı çarft a 

şve ı ve u umet er anı tarafm- bir antik.acı d.'kkA k · · - .. .. u anına gayet 11 gıyın-
(Dovamı 3 uncu sayfada) (Devamı t ı inci sayfada) 

1 -~~~~? Sızm ıse Son Posta ,, dan hediyenizi alınız ı 

Her resmi ·çıkan ohuyucuga 3 liralık 
hediye veya bedelini veriyoruz. 

( Yazısı 2 inci sayfada ) 

· ~-· .. ' -- Türkiyenin askeri 

Herke S T U .. rk ,. yen ,. n ve siyasi tarihinde 
hayli mühim rolle:r 
oynamış, herkese 

d O St 1 U g .... u n u kendisinı dürüst ka 
rakterli, iyi yürekli, 
fazıl bir asker ola • 

kazanmak istiyor rak sevdirmiş bir 
insan olan İzzet Pa 
şa da herkesin gitti 

* « • ----~ ği ve herkesin gide· 

Cumhuriyet orduluLaı idare edea 
General Miaja 

[Yuısı 3 üncü 1ayfada] 

1 Nisan şakası 
Dün meşhur .simalardan 
kimleri, nasıl aldatmıya 

kalkışblar? 
Sanlki yılın 300 küsur gününde, doğ 

ru söy lemek:ten ayrılmaznuşız gibi, se 
nenin bir gtinünü de sade cyalan» söy· 
lemeye hasred.iyoruz. 

İşte dün, adına frenkçe Puason dav-
ril, türkçede de c 1 Nisan» denilen cya 
lan> bayramıydı. 

(Devamı 3 üncü sayfada! 

ceği yolun yolcusu 
oldu. 

* 

Yarın Fener ve Pazctra da Beşiktaşla karşılaşacak olan 
İzmirliler "Kazanacağımızı ümit ediyoruz ,, diyorlar 
Milli küıne maçlarl!lın üçüncü turu l nü de Beşiktaşla karşılaşacaktır. 

için şehrimize gelen Izmir takımı cu· Altay ve Altınordu klüplerinin bir 
martesi günü Fenerbahçe ve Pazar gü (Devamı 2 inci sayfada) 
--••••••••••••••••• .. ••••••••••••••-••••••••••••~• w•••• .... ••••••aw••••u••••••••ww••ı •Nil 

9 
Yapan: Orhan Ural 
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2 Sayfa 

__ H_e_r_g_u_· -n-..... ~ Resimli Makale: 

ispanyada 1 
!!:_le;.;!,u!:U~tın ~... _ 

•ı spanyada, bir müddetlen beri bir 

takım yeni şeyler vukua gelme
ğe başladı; cephelerdeki muharebelerin 
yanı başında, ıimdi bir de havadis ve 
haber muharebesi var: Hükfunct mem
baları her gün yeni bir muvaffakıyet 
veya muzafferiyet ilan ediyorlar, Fran 
kistiler de bunların ya aksini bildiriyor 
lar veyahut ta sadece tekzip ediyorlar. 

Cephe harbinin yanı başında bir de 
böyle resmi havadis muharebesi başla-

h~~s: elbet sdebe
1 

psizh. değlınildir. Elbett.~ Bazan 30, .fO yaşında öyle,, insanla-
ukumet or u arı ıç o azsa, mevzu t ,.. . k. - - - . d k . k . , ra ras geırrız ı yuruyuşıerın e, o· 

bıırtakım muvaffa ıyetler elde etmıs o- 1 d . 1 ind b" ··k b. . . . 1 ~ .. , nuşuş arın a, gezış er e uyu ır 
Jacaklardır ki, kuvvetlı bır nefes e go- luk .lir G ik iht' 
- ·· 1 · · i · k r~ . b yorgun sezı . enç en ıyar gus erını ş şırere , muza letıye: oru- .. .. .. 

1 
H b 

··rı.. 1 f k t "t t ft k"l gorunur er... ayattan tamamen e:a sunu u uyor ar; a a o e ara a 1 er, . 'b 'dirl 
l<,rankistler de son günlere kadar işgal ~ gı 1 er. 
ettikleri mevzilerin henüz şubat aY•n
daki mevzilerine nazaran daha ileride 
bulunduğunu söyliyerek vaz!yetlerinin 
fena olmadığı iddiasındadırlar. Hakika 
ten. Martın ıon günlerind~ ellerinde 
bulunan mevzilere bakılırsa onlar da 
bunda haksız değildirler. 

Ancak, şu son bir Hti gii.."1 içinde Bur 
gos hükfunetinin neşriyatı daha kısal
maya, daha muhtasarlaşmaya başladı 
ve ayni zamanda Frank.onun dahili si
yaset bakımından da müşkül mevkide 
kalmıf olduğunu gösterir havadisler ve 
şayialar çıktığı görüldü. Bütün bwı:ar, 
elbet sebepsiz değildir. Ateş olmıyan 
yerden duman çıkmıyacağına göre, bu 
havadislerin altında, henüz halriki vüs
a t ve ehemmiyeti tamamen malum ol
mıyan yeni biır vaziyet bulunduğu ve 
bunun da Burgos hareketinin lehinde 
olmadığı şüphesizdir. Herhalde hüku
met kuvvetleri şimdi daha iyi barbe
diyorlar ve daha kuvvetli hücumlar 
yapıp iyi netic~er alıyorl3r. 

* İspanya vukuatının inkiş:ıfını, soğuk 
kanla seyredenler için, bu yeni vaziyet 

(sOz 
iki saatta 
Bir traş olmıga 
Mecbur kalan adam 

SON POSTA 

Vakı"ts:iz yıpramış olanlann hayat
larını gözden geçiriniz, düşünıneksi· 
zin sarfedip ihtiyarlıkia. parasız ka 
lan müsrüler gibi vücutlerinin eğlen 
meye ve çalışmaya tahammül kuvve
tini israf etmiş. olduklarını görürsü
nüz. 

il Genç ihtiyarlar .. il 

Delikanlı, eeıtf kız, vücut kuvveti 
tükenmez bir hazine( değildir. Para 
yı icabında yertıı. koymak mümkün 
olabilir. Yıprayan vücudu tamir et
mek iınkAnsl%dır. Hayatınm hig bir 
safhasında, hiç ·bir i§inde itidalden 
ayrılma! 

ARASINDA ) 
.. -· 
1

1 HER GüN_J_IR FIKRA 
Bir Nisan şak••• 

1 

... 1 Nisan günü Ömer Seyfettin ıo· 
kakta yürüyordu. Bir tamdığı ya· 
mndan r~erken Ömer SeyfeUinin 
yüzüne hafif bir tokat VU'l'dıt. Ömer 
Seyfettin şaşaladı: 

-Bu ne bu? 
- Bir Nisan şakasL 
Ömer Seyfettin sesini çtkannadı; 

fakat bunu da hiç unutmadı. Bir se 
ne geçti. Ertesi sene 1 Nisanda cliııe 
bir baston aldı. Bir yıl evvel ken.
dine 1 Nisan şakası yapanı aradı. 
Onu görür görmez bastonunu kal· 
dırdı. Bin'lıiri arkasına hnlı hızh 
birkaç tane indirdi. 

- Aman kemiklerim kırıldı. 
Ömer Seyfettin güldü: 
- Zarar yok cancağı.zun, 1 Nisan 

şakası. 

- Bu nasıl şaka bu? 

Petrolun tarihi 
Ve bu tarihten 
Garip bir hllılJge 

Nisan 2 

Sözün Kısası 

Yazı Çok Olduğu için 

Bugün Konamatlı 
.__. .......... ~ .... . 

• •• 
Jzmiriıı Uçok takımı 
Dün sabah geldi 

(Baştarafı 1 inci saylad!l) 
leşmiş şekli olan Üçok takımı teker 
teker .kuvvetli ve kıymetli oyunculara 
sahip olduğundan bugün eskıye naza• 
ran daha kuvvetli ve sağlam bir halde
dirler. 
İzmir takımlarının birleşmiş şekliy• 

le ilk maçı yapmak üzere, geçen hafta 
İzmire giden Beşiktaş takımı 1 • O gibi 
küçük bir sayı farkiyle mağlup olmuş 
tu. 

Doksan dakika devam eden bir oyun 
da lbir tek sayının galibiyet için oyna• 
clığı rol büyük olmakla beraber, haddi 
zatında bir gol her zaman küçük bir 
sayıdan başka birşey değildir. 
Bandırma yoliyle İzmire kadar yo • 

rucu bir yolculuk yapan Beşiktaş takı 
mının Hakkı ve Şereften de mahrum 
olunca kuvvetini yan yanya kaybcttiı
ğini haklı olarak kabul etmek lazım • 
dır. 

İzmirde iki takımın oyunu müsavi 
şartlar içinde geçmediğinıı göre bura• 
da revanşını seyredeceğimiz oyun ha• 
kikt vasfını gösterecek ve Beşiktaştan 
ziyade •bize İzmir takımını tanıttırmı~ 
olacaktır. 

, lzmirliler ne diyorlar? 
İzmirin Üçok spor takımı oyuncuıa .. 

rı dün sabah Bandırma yoliyle şehrimi 
ze- gelmişlerdir. 

Kadro on altı oyuncudan ve iki ida.. 
reciden mürekkeptir. Dün İzmirli oyun 
curlarla görüşen muharririmize misa• 
firlerimiz demiştir ki: 

- İstirahat etmek maksadile İstan .. 
bula iki gün evvel geldik. Beşiktaşın 
İzmirdeki oyununu gördükten sonra, 
burada ümidimiz fazladır. Kadromuz 
tamamdır. Normal ·bir oyun çıkardığll" 
mız takdirde kazan~cağınuzı ümit edi• 
yoruz. 

karşısında, neı bir taraf ve ne de öbür Amerikada Teksaı'da tanınmış a
taraf lehine heyecana kapılmaya ma. vukatlardan Çim Neil her iki !aatte bir 
hal olmadığını zannediyoruz. Bugünkü tıra\' olmak mecburiyetile karşıla~
vaziyete göre gerek amele teşkilatının, maktadır. Avukatın ıa.kalları o kadar 
gerek generaller teşkilatının seri bi!" çabuk uzuyonnu~ ki eier ilci saatte 
muzafferiyetle bir tarafı veya diğerini bir tıra' olmazsa bir günde papaz gibi 

- Basbayağı şaka cancağrzun. Ge 
çen sen~ 1 Nisanda bana yaptı:m 
şakanın bir senelik faiziylo birlik· 

Üçok takımımın İstanbulda Beşiktaş 
ile yapacağı maçın hakemliğim Nihat 

İtalya • Habef harbinde petrole Asım ve Fenerle yapacağı maçı da Şa• 
ambargo konacağı zaman ltalya fena zi Tezcan idare edecektir.> 

mafl1lp ed~ilecek bir kuvvet sahibi La]Jı 1 -"--ı k .. hel'dir B _ &aJl o uyormuş. 
vuwuarı ço şup ı . unun için mu te verilen cevabı! r halde asabileşmit. ve tayyareleri, oto· Bir tayyare rekoru 

mohilleri, oldukları yerde durduracak R 1 (A A ) f 1 'h · 
cadele daha hayli devam etmek istida- Sabahleyin saat sekizde yazthane
dındadır. Bir tarafın veya ötekiİıin bü- sine girer, aaat onda da berberi birinci 
tün sinirleri gevşeyinceye ve maddi defa olarak gelirmif. Davast olduğu 
~uvvetleri tükeninceye k~d~r daha hay zamanlar mahkemeye çıkarken hemen 
lı. zaman devam edece~ gorunen bu va- cebindeki tıra' makinesini çıkararak. 

• * 
Sellülöitten olan bu karara, harbederek karşılık .. 

0m~ 1 o'o .. - ta ~an l tıyat 
y. • b''-1· . . B k d b" zabıtı Nıc ot 1 kilometrelık kapalı 

verecegını ııuırmıftı. u a ar u- d .. · d .. • k 
Agakkaplar .. k b · a1 . . k' evre uzerın e tayyare sur at re oru• yu e emmıyet an · mayıın ım tara- . 

f d 1 b l d ~ b .. nu kırmış ve hır Breda 88 muharebe 
Yapılmıga başlandı 

zıyet İspanya halkının aleyhine olsa al bil~ı_ . . Artık kadınlar, kösele '1e deriden 
m ~ ~e ~~81 f u un ugunu ~ ~u- layt•aresile Fransız tayyarecisi Arno• 

naske] t e la ır rana~ gazeteıan eıll ux'iiun rekorunu 41,520 kilometre ge• 
b·ı A Ih'' .. h h Jd 1 h' tıraş olur ve s ona anare gırermış. k 

ı e vrupa su unun er a e e ın- . .. ayakkabı giymiyeceklermiş, çün Ü 
ua en an tıyoruz: . 

çerek saatte 517, 837 kılometre katet• 
ded; .. ÖyJ zanned'y k. 1. d Avukatı bır balo veyahut suvareye da· lRlS . d A k d Oh ...... e ı oruz ı, spanya a . . _ Viyanalı bir fabrikacı, bayanların a- senesın e meri a a io-
bir tarafın v~ya ötekinin lehinde işler vet ede~ler. berhenm de çagırmak yaklarının şeklini bozan, ve ayakları- da Thoılen iaminde bir çiftçi, 
ne kada sür'atle inkişaf ederse beynel mecburıyetınde kalırlarmış. nın güzelliğini örten şimdiki ayakkap· kuyulan kazarken bir tanesinden 
milel ihtilatlar tehlikesi de o kadar ar- A k b k ı · ~ ı · · b' · k Th 
tacak ve bir takım sürprizler karşısın- rtı so aya f.le acorı, ere ların yerine sellüloid'den iskarpin er su yerme garıp ır mayı çı mış. or-
da bulunmak ihtimalleri çoğalacaktır. ihtiyaç kalmıgacak yapıyormuş. len bu pis ve çirkefli mayiin çıktığı 
Halbuki, işler yavaş inkişaf edecek 0 • B il la dah h fif dah d • kuyuyu kapatmıf daha ileride bir ku-
lursa, İspanyada bLribirile fiilen dövü~ Alman doktorlanndan Dyren Feuth yanı~ıa:l:yo:p d~ha uc:z: çıkıyor~ h:r yu daha açmış, aksi gibi oradan da 
mekte olan iki Avrupa bloku arasında, Himalaya'da bir tetlcik acyahati yap - ' bu pis mayi "1kmı~. O sırada bu mayii 

çes, it renge boyanıyonnuş. ba ı k J bu mücadeleyi İspanya sahnesinin ha- . tıktan sonra, memleketine dönmüş ve zı yara ara oyan ve onun a pansu-
ricine çıkarmamak üzer~ formüller teshin mevzuu etrafında verdiği bir Boya masrafına lüzum yokmuş, su man yapan kocakarılar bunun fevka-
bulmak daha kolayla.şacaktıı·. konferansta şu sözleri eöylemistir: ile yıkamak bu işe yetiyormu,. iade iyi geldiğini görmüşler. Bundan 
İspanya işlerine müdahale etmemek ' istifade etmek. iateyen bir açıkgöz de 

komitesiniiı ç~ışma usul!erine ve bu «Kendi kendine telkin meselesinin Birbir/erile evlenmek isteyen petrolü şişelere koyarak (mucizeli bir 
bu usllerJe elde ettikleri: neticelere günden güne ehemmiyet kazandığını iki kardeş mayi) diye ilaç olarak satmış. Ve bu 
~akişk'tıı;a, İspanya işlerinin bu tarzda Himalayada Tibet yaylalarmda daha Fransada iki kardeş birbirlerile ev~ yüzden dehşetli para kazanını,. Petro-
1~. a mı teme~ etmek. Avrupa sul- iyi anlarız. Buradaki insanlar ocak ne- '- L .ı . • h b ıu··n bı'zı'm an•~.ı.=..ımız ma"nada ı·,_e ya-
h ~ ı B lenmea: istemi,~rse ae reuncüm ur u ~ T u namına zarun o uyor. u komite- dir ~ Odun ve kömür nedir bi!miyor- d d ı ] 
nin b' k ] b - d b.. - taleblerini red etmiştir. Haclise şöyle ra ığı ne en sonra an aşı mış. .. _ ır ap um aga an ile yavaş yu- lar} Kaloriferlerden hiç haberleri yok. 
ruduğü gözümüzün önünde duruyor .. · !ı _ l A · cereyan etmi~tir : Ne gariptir ki bir zamanlar ferdle· O dan bek]' b·ı· . , · V ucutlarını telkin ne ısıtıyor ar. ynı 

n ne ıye ~ ırız. ~yi be~ de tecrübe ettim, büt~ d~- 34 yaşlarında Arman Svayz 27 ya: ıfo derdine deva olan petrol şimdi bey-

İte İspanya tarafından baktlmğı za- şüncemı ıs~ma n_oktaaında t:ksı~ edın ~mda Jülyet isminde bir kızla tanış - nelmilel ihtilaflara yol açıyoTl 

miştir. 
----------~~--~--

Bu resim sizin mi ? 
Son Posta okuyucuları arasında 

bir eğlence tertip etti: 
Hergün memleketin bir köşesinde 

çekilmiş kalabalık bir halk .ıtıtle• 
sini gösteren bir fotograf çektiri· 
yoruz. Bu fotografı altıncı no" 
ter Bay Galip Bingöle göstermekte, 
içinden tek bir simayı ayırmaktayız. 

Dikkat ediniz: Bu seçilen sima belki 
sizi, belki bir dostunuzu, belkı uzaktan 
yakından bir tanıdığınızı gösteriyor. 
Mesele basit: Seçilen resmin sahib: ida.. 
remize müracaat ettiği zaman kend1si
ne üç liralık bir hediye takdim edile
cektir. Okuyucu taşrada ise mektupla 
müracaatını müteakıp hediyesi yolla .. 
nacaktır. Yukarda gördüğünüz fotograf 
İstanbulda Türbede, çehreesi yuvar• 
lak dahiline alınmış olan yavru 
matbaamıza müracaat ederse h~ 
diyesi derhal verileceektir. Bundan ev• 
vel neşrettiğimiz fotograflarda kendile 
rini tanıyan okuyucularımız matbaamı 
za müracaat ederek hediyelerini almak 
tadırlar. 

man da bu memlekete acımamak .ka- ce ısınıverdim. Sız de mC$Cla baden· mış ve bu gençler birbirlerile sev~ - ..... -~~~~-·::-.. ,-.. -... --
bil değildir. Hangi taraf gal:p gelirse bire bütün dü,üncelerinizi ayni nok- mişlerdir. Arman kızla ~vlenmek ıs - l~rı~ı bı~medılderını ılen ıurmutler ~e 
gelsin İspanya, uzun zaman için ber- taya tekaif ederseniz yüzünüze hara- tediğini babasına söylemış, fakat ha - bırhırlerıne kartı kardetten ba~ka t4r
bat olmuş bir memlekettir. Deniliyor ret basar. Islak bir çorabı ayağınıza bası kızın kendi gayri meşru kızı oldu· Iü hisler besledikleTini aöyliyerek rei
ki: «General Franıko galip gelirse İspan geçirin ve mütemadiyen onun derhal ğunu ileri sürerek bu izdivacın önüne sicumhurdan bu izdivaç için müsaade 
ya 8:*eri bir_ ~tatörlük altında ezile- kuruyacağını dü~ünün, çorap ayağı- geçmek istemiştir. istemi~lerdir. Reisicumhur, bu talebi 
cektir.• B~ fikır elbet yanl!Ş değildir. nızda sür'atle kurur.» Gençler, birbirlerinin kardeş olduk· red etmiştir. DİKKAT: Bu sütunda resimleri Çl" 

Demokrası dostları tarahndan ileri sü- ~~===============~==========================~kan okuyucularımız, hediyelerini bir 
rillen bu fikrin doğru olmasına rnuka- hafta içinde almalıdırlar. Aksi halde 

* 
bil, gözönünde tutulacak ikınci bir ta- ı• s T E R i N A N j S T E R j N A N M A ! haklarını kaybedeceklerdir. Bu müd-
raf daha vardır: İspanyanın Halk Cep- det İstanbul haricindeki okuyucuları-
hesi orduları galip geldiği zaman da ge Ortaköyde, Taşmerdivende oturan küçük bir çocuk, çocuğu alarak hastaneye doğru yola koyulmu~. Fakat mız için on beş gündür. 
ne bir amele diktatörlüğünün gelmesı 
zaruridir. İspanya bundan içtinap ede Vahram eline boş bir konserve kutusu ile bir miktar 
miyecektir. Bazı milletler vardır ki bir lcarbit geçirmiş. Karbiti kutuya doldurarak toprağa 
türlü, demokrasiyi doğru dürüst tatbik gömmek istemiş. Karbit nasılsa atef almı~, çocuk ya-
etmeği beceremezler. İspanya da bu ralanmış. Hadiseyi görenler hemen telefona yapış· 

tam B~iktaş önünden geçerken Bqiktaş kaymakam

lığının odacısı Mehmede çarpmıf, adam ağırca yara-

memkketlerden biridir. Bugünkü mü- mışlar, çok 2eçmederı sıhhi imdat otomobili yetişmiş, 
cadelenin neticesi ne olursa olsun han J S T E R 1 N A N 1 S T E R 
gi taraf galip gelse İspanyada bi~ dik-

lanmı~. Otomobil durarak onu da alını, ve bu suretle 

hasta.neye bir yerine ild yaralı götümıÜftÜr. 

iNANMA! 
(Devamı l 1 inci sayfada) l 

Eminönü Mal müdürü 
Ankara, 2 {Telefonla) - Eminö· 

nü Mal Müdürü Bay Hüsnü, Y ozgad 
muhasebeciliğine tayin edilmiştir. Yoz 
gad muhasebecisi Bay Nejad lstanbul 
tahsil kontrol memurluğuna gelecek .. 
tir. 



SON POST~ Sayfa 3 

1 Nisan şakası 

İspanyol asileri bütün 
cephelerde ric'at ediyorlar 

Sinema yıldızları İspanya hükiimetin~ ~-00 ~in İn~l~z liiası 
gönderdiler. Cumhuriyetçiler Burgos uzerıne yuruyorlar 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
Benim « 1 Nisan> için «y::tlan bayra

mı demeye de pek d ilim varmıyor. 

Hatta bence c 1 Nisan• gününe. cya 
E 

lan bayramı> değil, bilakis «hakikat e 
bayramı> demek çok daha yerinci1.: o· 

bu nevi derslere Türk 
matbua tının ihtiyacı 
yoktur 

lur. 
Çünkü insanlar, senede yalnrı bir 

gün, yalnız Nisanın birinci günü cya· 
lan> ı resmen söylüyorlar, yan: cya • 
lan» söylediklerini saklamamak cdoğ
ru» luğunu gösteriyorlar. Biımem ya • 
lan mı? 

Yazan: Selim Raııp 

•ı spanyada cereyan eden dahili harp, 
ancak azası bulunduğumuz Millet

ler Cemiyeti misa.kına olan bağlılığımız. 
bakımından bizi alakadar edebilir. HaL 
buki bazı gazeteler, istiyorlar ki, Türk 
matbuatı, bu yabancı davada, Kızıl 
Madrid ve Vaiansiya hükumetinin e
mellerine, menfaatlerine tercüman ol • 
sun. Bunu temin edebilmek ürnidile 
anketler açıyor ve Türk milletini pek 
yakından alakadar eden biı· iç dava 
mevzuubahs imiş gibi, bir takım kim~ 
selere, kızıl İspanyanın, bu badireden., 
muzaffer çıkması temennisinde bulun· 
duruyorlar. Onlara, telkin yolile ken.. 
dilerinin her zaman açıkça söylemiye 
cesaret edemedikleri şeyleri söyletti -
riyorlar. 

Londra, 1 (Hususi) - Valensden bii 
~irildiğine göre Katalonyada kabine 
buhranı sona ermiş ve yeni nazırlar he 
y eti teşekkül etmiştir. 

Endülüsün en mühim şehri olan ve 
Cumhuriyetçilerin eline geçen Jaen'de 
sevinç ve heyecan son dereceyı bulmuş 

hlın sevıkülceyiş mevzilerini elde et -
mişlerdir. 

l Nisanda yalan söylemek adetinin 
nereden, nasıl çıktığını hemen hemer .. 
kimse bilmiyor. Faik.ata içimizde, bu a
detin şerrine uğramıyan hemen he · 
men yok gibi. 

tur. 
Alcaracejos ve Villanueva de: Du -Holivuttaki sinema yı1dızları, şimdi

ye kadar İspanya hükumetine maddi 
yardım olaıak 300.000 İngiliz lirası gön 
dermişlerdir. 

İki hükfı.met tayyaresi bugün Sut.:ı
yı bombardıman etmişlerdir. Yapılan 
hasarat tesbit edilememiştir. 

Cordoue cephesi, ı (A.A.) - Havas 
Ajansının muhabiri bildiriyor: 

Dünkü muharebeler esnasmda yak:ı 
lanan esirlerin büyük bir kısmı Faslı 
ve İtalyandır. 

El Soldado istasyonunda duran er
zak ve cephane yüklü bir tren milisle 
rtn eline geçmiştir. 

que'ün zaptı esnasında hüklımet kuv· 
vetleri mühim mikdarda yiyecek Ve 
mühimmat elde etmişlerdir. Ölülerin 
arasında hiç bir İspa~yola tesadüf edil 
memiştir. Maıktuller Italyan, Alman ve 
Fashlardan ibarettir. 

R esmi tebliğ 
Madrit, 1 (A.A.) - Milli Müdafaa 

Meclisi tebliğ ediyor : 
Guadalajara cephesinde hükfımet 

kuvvetleri, Miralorioyu işgaı etmişler 
ve sonra ileri hareketlerine devam ede 
rek Sealices de la Sal civarında asile· 
rin münakalat y<>llarma hakim olan mü 

"istanbul üniversitesi dünya 
ilmine birşey katacak yoldadır" 
fzmir, 1 (Hususi} - Ankaraya 

a iderken lzmir barosunun daveti üze
rine lzmire . gelen üniversite Rektörü 
Cemil adliye dairesinde ilk konferan· 
ıını yüzlerce hukukçu münevverin hu 
ıurunda verdi. Mahkemelerde devlet· 
ler hukuku mevzuunu ilim gözüyle 
$nlatan profesör uzun uz un alkıslan
C:lı : Gece Ankarapalas salonlarınd~ ba
ronun ziyafetinde söz alan Rektör de· 
di ki: 

«lstanbul üniversitesi Cumhuriye
tin büyük eserlerinden biri olmaya 
n.mzettir. Üniversite Atatürkün yara
tıcı ve başarıcı dehasından feyiz aldı
iı için ve onun dileklerini tahakkuk: 
ettiren yüce hükumetin başında bulu· 

nan zatın yüksek kudretinden istifade 
ettiği için başladığı yolda muvaffak 

olacaktır. 
İlim eğer yalnız gösterişle şöyle 

böyle bir çalışmayla elde edilebilsey· 
di ilimden feyiz alan arkadaşlar bu yü 
ce şerefe mazhar olmazlardı. 

lstanbul üniversitesi dünya ilmine 
bir şey katacak yoldadu. Evlatlarını 
bize teslim eden babalara emniyetle 
söyliyebilirim ki çocukları bugünün 
dünden daha iyi olması, yarının bu· 
günden daha iyi olması için feyiz al· 
maya çalışıyorlar.)> . 

R ektör ikinci konferansını yarın ve 
tecektir . Mevzuu Boğazlar anlaşması· 
dır. 

Bombardımandan ölenler 
Bilbao, 1 (A.A.) - ASi tayyareleri 

Durango şehrini bombardıman etmiş
lerdir. Bombardıman neticesindee 200 
kişi ölmüş ve 300 kişi yaralanmıştır. 

Burgosa doğru 
Sanıtander, 1 (A.A.) - Reuter mu· 

habirinden: Hükumet kuvvetlen. Bur
gos eyaletin.de Reinosa cephesinde mü 
him bir ileri hareketi yapmış oldukla 
rını 'bildirmektedir. 

Berillada asilerin mukabil bir taar -
ruzları, püskürtülmüştür. 

Bi'l'bao, 1 - Milisler Burgos eyaletin 
de ileri hareketlerine devam etmekte
dirler. Bu kuvvetler yirmi kilometre 
kadar ilerlemişlerdir. 

• 

J( üçük Antant 
Nazırları 
n;in toplandılar 

Ben dün, ne çeşit muziplikler yapıl· 
dığını öğrenmek merakına kapıldım. 
tık aklıma gelen muhatap, Hüseyin Ca 
hit Yalçın <>ldu. Kendisinden 1 Nisan 
münasebetile, dostlarının muziplikle
rine uğrayıp uğramadığım sordum. 
Güldü ve: 

- Bana, dedi, yegane muzipliği, şim 

di bu suali sormak için bem yemekten 
kaldırtmakla siz yapmış oldunuz ... 

Çok şükür, başka muziplerin akılları 
na gelmedim! Maamafih, muzlplerin a
zalışı da, halkın yalana kanıksadığına 
delildir. Her gün 1 Nisanmış gibi dav
ranan bazı gazeteler halkı yalandan 
çok lan bıktırdılar!.. . 

SehLr Meeclisi azaladmdan muharrır 
Refik Ahmet Sevengil de gülüyor: 

- Bana, diyor, yapmak istediler a· 
ma, aldanımadım. Bazıları, saylavlığa 
seçi!diğimi söyleyip, akılları sıra ~üre
ğimi hoplatmak istediler. Halbukı . ?u-

(Baştarafı linci sayfada) na kanabilmekliğim için; sade Nısa-
dan parlak bir surette istikbal edilmiş· nın birinci gününde bulunduğumuzu 
lerdir. Nazırlar bir müddet istrahat et- değil, münhal saylav1ık olmadığını da 
mişler ve bilahare saraya giderek hu· unutmaklığım lazım ! 
susi <lef teri imzalamı~lardır. Dokıtor Tevfik Sağlam : 

Konseyin bir buçuk saat süren ilk - Ben, diyor, bu sene balığa perhi· 
zim. Bayat Nisan balığına deği:. taze 

toplantısına Çekoslovakya Hariciye barbunyaya bile karnım tok!.. Yalan 
Nazırı Dr. Kamila Krofta riyaset et· esnafının hilelerine kanmamak için ted 
miştir. birli davrandım. Ve hizmetçime bir 

Yugoslav baş ve dıf Bakanı Dr. Mi- gün evvelinden : 
lan Stoyadinoviç bu celsede Bulgar • - Yarın, dedim, ilk işin bana Nisa· 
Yugoslav ve İtalyan - Yugoslav anlaş· nın biri olduğunu hatırlatmaktır! 
malan hakkında arkadaşlarına izahat O da bu sabah (dün sabah) bu emri 
vermiştir. yerine geti:rince, bütün yalancıların Ü· 

mitleri boşa çıktı! 
Yugoslavya Başvekilinin, bu ara- Konservatuvar müdürü Yusuf Ziya: 

Kanaatimce, bu hal, sın1.f kavgası 
mevcut olmıyan bir memlekette, böylct 
bir kavga ihdas etmek istemenin ti. 
kendisidir. Buna, böyle bir kavganın 
tohumunu ekmek demekte mümkün -
dür. 

Hadisatı bitaraf bir gözle görmiya 
çalışan bir gazeteci sıfatile, bu zihni -
yette. .. llanlara söyliyebileceğim şey 

şudur: 
İspanya meselesinde olduğu gibi si

yasi bağla bağlı bulunmadığımlz ya • 
hancı memleketlerin bütün iç davala • 
rında bir Türk gazetecis~nin vazifesi, 
ne şunu tutmak, ne de ötekini tahkir 
etmek değildir. Hadisatı, mümün mer
tebe afaki bir gözle görüp okuyucula
rına o yolda ifadede bulunmaktır. 

Her hangi bir kızıl harekete müza • 
heret cihetine gelince; ben ve benim 
gibi terbiyesi, an'aneleri, aile telakki· 
si, vatan bağlılığı, velhasıl mukadde -
sat namına onların tanımayıp bizim 
tebcil ettiğimiz mefhumlarla mukay -
yet olanların vazifesi, böyle bir hare • 
ketin yalnız dışında kalmak değil, o ~ 
nunla karşı karşıya gelmekten çekin • 
memektir. Onlar daima orada ve biz 
dalına beri taraftayız. Selim Ragıp 

da, Macaristanla ayrı bir anlaşma ya- _ Sormayın başıma geleni. .. diyor .. . 
pılmıyacağı hakkında da müttefikleri· Ve anlatıyor: Herkes Türkiyenin 
ne teminat verdiği zannediliyor. - Birisinde topluca bir alacağım var Dostluğunu 

l 1 d t ... d dı. Fakat verecegw inden de hemen he- K. Jı • il 
Hatag~a çeteler 
Tecavüzlerini 
Artırdılar 

İş Bankası 
kumbarası keşidesi 

Nazır ar ögw e en sonra saa o e az 0 nma IS yor 
men tamamen ümit kesmiş vaziyettey .... 

ikinci bir toplantı yaparak, beyne1mi· dim. Dün sabah bir adam bir zarf için (Baştarafı 1 inci sayfada) 
lel Vazı.yeti aözden geçirmi~lerdir. t yı' l b hs t kte ve sı· ~ k" 

0 T de alacağım parayı tamamen getırmez a ~ e a e me yası mev ıı-
Konseyin mesaisi yarın akşama kadar mi? Birden bire, havadan para kazan miz hakkında da şunları söylemekte-
devam edecek ve müteakıben bir teh· mış gibi sevindim. Fakat ~ok geçme • dir: 

(Ba§tarafı 1 inci sayfada) liğ neşredilecektir. den anladım ki, bu bana, o paradan ü- «Genç Türkiye Cumhuriyetinin 
ft Amik mıntakası köylerine jandar- 1000 Liralık ikramiye Bu sabah çıkan bütün gazeteler, midi kestiğimi bilen arkadaşlarımdan muvaffakiyeti, Avrupanın himayesi 
n'ıa müfrezeleri sevkolunmustur. Bu İnhisarlar müdürünün Küçük Antant konseyinin bu toplan· birinin muzipliğiymiş ! olmadan terakki edemiyecek,lerini zan-
müfrezelerin zahirdeki vazifel~ri Rey- oğluna isabet etti tısından hararetle bahsetmekte, vefr Paranın, ümidin ve se~incin gelme- neden bir çok şark devletleri için, ör-
haniye hadisesinde alakadar olan lccek kararların A vrupa sulhü bakı- sile gitmesi bir oldu.yanı! .. . nek olmuştur. 
J-°ürkleri tevkif etmektir. Hakikatte ise Ankara, 1 (Hususi) _İş Bankasının romdan çok mühim olacağını tebarüz Uzun. 'b~)d'U, 

1 
bg~nış bomt uzları, naztı~ 772,000 kilometre murabbaı bir ülke 

maksat bu mmtaka T ürk halkını taz· N k d 1 tavı•rlarıle, ı ea IT za ı a memuru ı- .. . . .. 
isan umbara keşidesi bugün Ban- ettirmekte ir er. pi olarak tanınmış bulunan meşhur ser ~zerınde .. l ~. m?yon nufusun ba,araca· 

yik ve tedhiştir . kanın wnumi merkezinde çekilmi~tir. s· .. h fı'lde hüküm su··ren u k b k l d '-' ıyası ma a • komiser Nai.lle de bir tesadÜİ netıcesi gı ço uyu ış er var ır. 
Epeydir bu suretle yapılan tazyik· Kazanan numaraları bildinyorum : mumi kanaate göre, bu toplantı Kü- karşılaştım ve ayni suali sordum: O, su Türkiyede emperyalizm dü,ünce-

ler kafi görülmemiştir . Şimdi de Amik 1000 liralık büyük ikramiye şehri . çük Antantı takviye edeceği gibi, An· alimi dinleyince, bütün diğer muhatap leri yoktu r. Yaptıkları inkılapları yer· 
ovasına Arap köylüleri hayvanlarını miz inhisarlar başmüdürünün oğlu Er tantın bozguna uğramakta olduğun~ larım gibi gülemedi. Hatta bilakis, a- (eştirmek için, huzur ve sükuna muh-

tı t ·k b h ·ı k l akt"' dogw ana, 250 liralık ı"kramı'ye o" demı'şte 1 b 1 o a ma a anesı e sev o unm ... J dair çıkarılan şayia arı da ilfiil tekzip ğır bir hitaba maruz kalmış gibi ka~- taçdırlar. Bundan do ayıdır ki statüko· 
d 11 5 Tür kana isabet etmiştir. 

ır. ıoo Ura kazananlar edecektir. larını hiddetle çattı ve : yu mu hafaza etmek yolunda sarfettik-
Arap gazetelerine göre Nevval ve 100 1 Konsey toplantılar• hitam bulduk- - Bırakın canım .. · dedi..· Bazı ha· leri gayreti samimi olarak telakkı' et-

ira kazananlar şunlardır: Kon • 
Nuhan aşiretleri de akın halinde bu yadan 1988 Kazım, İstanbuldan 23368 tan sonra, önümüzdeki pazar günü, disclerin şakası, bazı faciaların ciddisin mek lazımdır. 
mıntakaya gelmektedirler. Gene bun· Fethı', 35588 Mustafa Alı" An,"'aradan ç k l k C hu · · B B " den bile beter... Y k 1 k d S t , l\ e os ova ya um rreısı . en~T D" b h d t k t l a ın zaman ara a ar ovye 
lara göre kuraklık bu hadiseler jçin 22599 Galip, 17293 Hidayet Beyoğlun de Belgrada gelecektir. fon ~~lı~adı~ Ta=a~ığ~~r~~r :~~. ea: : Rusya Tü~.kiye~in . ye.gan~ dostu idi. 
mucip sebep gösterilmektedir. dan 317 1 Kemal, İzmirden 463 7 Rıza, Belgratta üç gün kalacak olan B. nem tarafından evde beklenildiğimi bil Fakat bugun T urkıyenın hır çok dost-
. Lazkiye 1 {Hususi) - Reyhani- Beyazıttan 876 Ziya, Sivastan 1531 Na Beneş, saltanat naibi Prens Pol ve hü- diriyordu. ları vardır. 

yode bulunan mektepteki talebe Arap· ci, Diyarbekirden I05S Kazlm. kumet ~rkanile temaslarda bulunacak· Annem bir senedir rahats1z. Düşü • Almanya ile iktısadi ve kültürel 
ça okumağa icbar edilmektedir. Zorla Elli ve 1 O lira kazananlar şubeleere nün ki bir doktor : münasebet halindedir. Habeş - lta1ya 

d 1 
bildirilmiştir. tır. 

A rapça tedrisata mecbur e i en ço- Bu ziyaret i müteakıp, siyasi maha· - Annenin iyilşmesi için kendisine harbi esnasında yaptığı bir anlaşma ü· 
cu1dar grev ilan etmi~lerdir. Vaziyet· Memlekete girmesi fil büyük bir heyecanla Türkiye Baş- biraz kan vermen lazım! dese, damar zerine, lngilterenin de dostluğunu te· 
te.!l haberdar olan .5ancak Maarif ida~ vekili ismet lnönünün ziyaretini bek· larımı hiç düşünmeden hayrat gibi aça min etmiş ve bu suretle Boğazların ü-
ru i mektep müdürünü tazyik etmiş Yasak eşya !emektedir. rım! O kadar severim annemi!.. zerinde milli hakimiyetini tesis etmiş-
\re Türk çocuklarının mu tlaka Arap· Azalacak · ------ Bu haberi alınca, ne hale girdiğimi t' 

k k b . . d ld kl Venikög nahiye tasavvur edersiniz değil mi? Buradan ırF. T·· k d tl w h l 
Ç• o uma mec urıyetın e o u arı· Ankara, 2 (Telefonla) - lktısat ı ı nasıl fırladığımı, otomobile nasıl atla - _ransa, ur os ug~na mu ~aç o -
nı ve aksi takdirde mektebin müddet· Vekaleti memlekete ithali memnu lis- Müdür/l hakkında dığımı, eve nasıl girdiğimı bilmiyorum! dugunu Sanca~ meselesı d~layısıle da-
ıiz olarak kapatılacağını bildirmiştir. te üzerinde yapmakta olduğu incele· Yapılan şikayetler Meğer bu Puason Davriımis ... Yani ha yakından hıssetmektedır. 

Hama 1 (Hususi) - Vataniler ta· menin sonuna gelmiştir. ithali T ürk Nisan balığı imiş... · Balkan devletleri Türkiyeyi Bal· 
f d h 11" h" Yeniköy nahiye müdürü Bay Ala· k ı d Ih b k · · l k l k ra ın an tertip edilen ve ma a ı u· endüstrisini esasından sarsacak mikta· . h kk d il" k Bence buna balık değil, zehir derler.. an ar a su un e çısı o ara te a -

ku d .. .. ll"h . eddın a ın a v ayet ma amına ha· D '" .. ·· k b k k' d" l T" k ' · d l -metten yar ım goren muse a ser rı çok mahdut bazı eşya müstesna ol· 'k" l d d'l . . E . uşunun i u şa aymış .. Bu hare- ı e ıyor ar ve ur ıyenın ost uguna 
aerı'l t .. l . . . 'k tt k· d'- zı şı ayet er ser e ı mıstı. mnıyet ket· şaka d" e b b d b.. "k k t . l er ecavuz erını gıttı çe ar ırma mak üzere, bütün ıger eşyanın mem· . k .. 

1 
.. _ .. .. 'k' . ·b b' . . ı ' ıy yapan a a ostunun uyu ıyme verıyor ar. 

t d ı S .1 . k"l ·-. . .. dıre tor ugunun ı ıncı fU e ırıncı kı· bana bir de ciddıA f ık k 1 Ef · 1 ı k T·· k' • a ır ar. erserı enn teş ı eWgı çete· lekete girmesi, bu tetkıkah muteakıp, l d'. ik 'd . ena ı yapmaya a ganıstan, ran ve ra ur ıye ı-
ler her gün bir veya bir kaç köyü bas- serbest bırakılacaktır. sımd ~emur a~: b~nl'~t ayet. ve .ı dı~~~ kışacağını düşününce tüylerim ürperi· le yeni bir dostluk muahedesi 1mzala-
nıaktadır. .. ............................................. - ·- ·· ser e en zat 1 e ır ı e vazıyetl tet ı y<>r ! mak üzeredirler. 

Son günlerde Zobahüryük köyün· hariçte açıkça sat~lma~ta~ır. T ~c~vüze etmişlerdir .. "' . . Şaka niyetine yapılan bu suikastten Harp sonrası tarihinde, bir insanın 
de iki, Akkuyu köyünde bir Türk mü· uğrayan k.öylülerın s .. ık. ayetlerını ma- .. ı< .. ara .. ~ı .. vı.lay~t. vere ... cektır,. nahıye de anlaşılıyor ki, şaka yapmasını öğre- milletini yükseltmek için sarfettiği 

b 1 k _::.J 1 - d ık k ı t d neceğiımiz zamana kadar, 1 Nisanın ya 
tecavi7ler tarafından o''ldu"rülmüı:ıtür. halli hükumet nazarı ıtı ara a mama - ıı~. ur u.gu şım ı ı ve a e en ı are e- gayretlere Atatürk'ün yaptıklarından 

T k 1ar1arı, diğer günlerin hakikatlerin • 
___ B_a_s_ıl_an_k_o_· _le_r_d_e_ a .... v...,m___,.a_.e .... d ... i""'le;..:.:n:.....=m"""'"a_ll_a_r ..._t_a_d_ır_. _____________ d_ı_le_c_e_u_r _. ____ ~-------=-~d:::;::en~b:=il~e:...ca~c~ı~o~la~c~ak:!!!..t _..!.N::.:a~c:!..i ..!:S~a~d~u~ll~ab!!__:_d_a_h_a_g_iı_· z_e_l _m_isal bulu namaz.)) 



4 Sayfa 

Karabükte yapılacak merasime iştirak için lngiliz 
sermayedarlar grupu mümessilleri dün geldiler, 

akşam Ankaraya ıtittiler 

Dün gelen İngiliz grupu mümessilleri istuyond.a 
, Karabük demir ve çelik fabrikaları- gazetecilere §U izahatı vermiştir: 

nın temelatma merasiminde buluna - c - Demir, dökme ve çeliğin her nev 
cak olan İngiliz sermayedarlar grupu ini yapacak olan Karabük fabrikalart 
mümessilleri dün sabah ekspresle şeh dünyanın en büyük ve modern tesisa
rimlzt gelerek ~şamki trenle Anka- tından biri olacaktır. Fabrikaların de· 
raya gitmişlerdir. miri ve çeliği her istenilen şekle soka-

Heyet, Karabük demir ve-~ çelik fab- cak tesisatı bulunacaktır. Bu tes isatı 
rikasını yapacak olan Brasser~ firması planlı bir şekilde ve hep birden kuran 
müessisi ve firmaya ismini vermiş olan Türkiye demir ve çelik sanayii olan dı 
MiSter Brasset ve İngiliz sermayedar ğer memleketlere karşı çok üstün mev 
!iıirından E. L. Tves ve John Miles, fir- kide bulunacaktır. 
manın umumi müdürü Mekenziden mü Biz Türkiyede çeliğin diğer memleket 
rekkeptir. lerden daha ucuza mal edilmemes• için 

Heyet istasyonda İktısat Vekaleti na hiç bir sebep görmüyoruz. Kezalik de
mma Mümtaz, Sümer Bank namına İs mir de ayni şekilde işlenmiş olacaktır. 
tanbul şubesi müdürü Vehip ile Anka- On beş günden beri Kar.:ıbükte ça1J
radan şehrimize gelen firmanın ba~ şılıyor. Şimdilik toprak düzeltmesi iş

mühendis ve müdürü G. F. Hopkinson lerile uğraşılmaktadır. Bir kıs1m inşa
tarafından karşılanmıştır. at malzeme ve makinesi Karabükc var 

Dün, heyet Park otelde bir toplant! mıştır.» 

yaparak mesai işleri üzerinde görü.ş- Karabük demir ve çelik fabrikasının 
müşiür. Bu toplantıyı müteakıp G. F. temelatma merasimi yarın saat 11 de 
Hopkinson tayyare ile Ankaraya git - yapılacaktır. Merasime Başveki: İs -
rnişfu. met İnönü riyaset edecek, hazırlanan 

Müdür ve başmühendis Hopkinson program tatbik edilecektir. 

Gümrük işleri : 1 

ithalat ve dahili ticaret iskeleleri 
te.sbit edildi 

Şehrimizdeki tetkiklerini bitiren 
gümrük ve inhisarlar Vekaleti müste· 
farı Adil dün akşam Ankaraya dön
müştilr. 

Haydarpaşadaki Gümrüklere ait 
antrepolar devlet demiryolları liman 
işletmesine bağlanacaktır. İthalat eşya
sı Eminönündeki antrepolara, dahili 
ticaret eşyası da Hal civarında alına
cak bir arsada insa olunan antrepolara 

1 

çıkarılacaktır. 

Eminönündeki antrepoa1rda esaslı 
tadilat yapılacaktır. 

Avrupadan gelecek ölçü aletleri ha
h antrepolarına alınacaktır. 

Denizdeki gümrük nakliyatına ait 
umumi talimatnamenin tatbikine dün
den itibaren başlanmı~tır. 

Sağlık işleri: 
Şehirde sari hastalık yok 

Dün Sıhhat Müdürünün nezdinde 
şehrimizde bulunan hastanelerin baş -
hekimleri bir içtima yapmışlardır. Bu 
içtimada şehrin sıhhi vaziyeti görü -
şülmüş ve başhekimler bu hususta 
Sıhhat Müdürüne izahat vermişlerdir. 
Şehirde sari hastalıkların görülmediği 
memnuniyetle tesbit. edilmiştir. 

Veba ve Kolera tedbirleri 
Veba vak'aları tekrar etmediği için 

Tunus ve Malta müvaridatına konul -
muş olan tedbirlerle muhtelif tarihler· 
de Hang-Kong, Bombay, Kalküta ve 
Hindistanın diğer bütün limanları ile 
Seylan adası müvaridatına karşı ko -
nulmuş olan Veba ve Kolera hastalık
larına mahsus sıhhi tedbirler tevhit e· 
dilerek Süveyş kanalı yolu ile uzak 
Şarktan gelen bütün gemilerin Veba 
ve Kolera bakımından umumi bir mu· 
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tihabmın üçüncü 
yılı nisan devre
si İçtimalarına 

dün sa.at 14 de 
başlamı~tır. 

PARiS 
GiTMEK 

SERGiSiNE 
iSTEYENLERE 

Tertip edilen seyahatlerin fiyatları tesblt edildi: 
20 gUnlUk 

Belgrad Mil!no • Paris Seyahati 142 T. Lirasından itibaem 
32 gUnlUk 

Brendizi • Roma • Nls • Paris - Londra - Ham burg - Berlin - BUkreş 
Seyahati 260 T. Liraslndan itibaren. Fazla malO.mat almak için: 

N A T T A SEYAHAT ACENTELERiNE 
Mllracaat. Beyotlu, Telefon 44913/44914 

Terfi eden 
Öğretmenler 
Zam alamadılar 

Emirhanganın 
Varisleri 
Tespit edildi 

Necip Serden· Bu sene terfi eden 770 ilk okul öğ- H indistanda Mavros şehrinde bü· 
geçtinin riyase • retmeninin terfileri 1 eylul 936 dan i- yük bir servet bırakarak ölen Türk te· 
tinde yapılan bu tibaren tasdika iktiran ettiği için zam- baasından Erya Emirhanyan·ın Türki· 
toplantıda, geçen !arını da bu tarihten itibaren almaları yede muhtelif varisleri zuhur etmiş ve 
celse zabtının o .. lazım gelmektedir. bu varislerden bir kısmının Kayserili 
kunup tasdik edil Şelıir .Mecli.liolo yeni Halbuki öğretmenler dün verilen Emirhanyanın varisi olmadığı anlaşıl 
mesi, ve ruzna • 1za11 Fuat Reşat Korey nisan maaşlarını da zamsız olarak al· mıştı. 
medeki mazbataların encümenle- mışlardır. Son günlerde Kayserideki varisler 
~ine havale olunması üç buçuk daki- Bu vaziyet karşısında öğretmenler Hava Kurumunun da müzaheretini 
kadan fazla sürmemiştir. meraka düşmü~lcr ve Kültür Direk- temin ederek mahkemeye müracaat 

Fatihteki çarşamba. pazarının, ve törlüğüne müracaat ederek bunun se· etmişler ve bir veraset ilamı almak i
Hasekide kurulan pazarın başka ma- bebini sormuşlardır. Direktörlük bu çin Emirhanyana nisbetlerini iddia et
hallere nakli istenilmiş, bu taleb in tet- meselenin belediyenin hesaplarile ala- mişlerdi. Uzun araştırmalardan sonra 
kiki de encümene havale olunmuştur. kadar olduğunu ve oraya müracaat e- Kayseri asliye hukuk mahkemesi da-

Bunu mütealop, bir müddet evvel dilmesini bildirmiştir. vacıların hakiki varis olduklarını tes· 
ölen Sadettinden inhilal eden azalığa Ter fi eden 770 ilk okul öğretmeni- bit etmiş ve bu hususta istenilen vera· 
seçilen yedek aza.dan Fuat Reşat Ko- nin nisan ayı ile beraber müterakim set ilamını vermiştir. Bu suretle Hin· 
rey meclise takdim olunmuştur. zamları 4000 liraya yakın bir miktara distandaki büyük servetin memleketi• 

Cenup demiryolları müdürü olan baliğ olmaktadır. mize intikall kısa bir zaman meseletl 
bu genç ve çalışkan azaya arkadaşları Öğretmenler bir toplantı yaparak haline gelmiştir. 
ınuvaffakiyetler temenni etmişlerdir. kanuni yollar dahilinde ne şekilde hak- Merzifonda da iki varis zuhur et" 

Sular idaresinden gelen bir yıllık ]arını arayacaklarını konuşmağa karar mesı uzerine Kayseridek.i varisleı' 
faaliyet raporile bilançoyu da tetkiki vermi~lerdir. Merzifondaki varislerle tesisi münase,. 

h~sabat ~~c~~en~ne hava1e eden Şe- Şehir işleri: bet edip müşterek hareket etmek için 
hır Meclısı, ıkmcı toplantısını onu- oraya bir mümessil göndermişlerdir. 
müzdelc.i pazartesi günü yapmak üze- Mühürsüz ilinlar tesbit edilecek Bu iş halledildikten sonra ilam varis
re ilk içtimaına nihayet vermiştır. Belediye tahakkuk memurları so· lerin Hindistanda Mavros şehrinde 

kaklara talik edilen ilanları kontrol e· bulunan vekili umumilerine gönder! .. 
Sular idaresinin decekler ve bunların içinde resmi afr lecek ve ora mahkemesince Emirhan" 
C' ı • f • f şaj mühürünü ihtiva etmiyen1erİ gö- yanın terekesi tasfiye edilecektir. 
r aa zy e l ar ıgor tanzim edeceklerdir. Üniversitede: 
İstanbul Sular idaresi idare heyeti ta ıürlerse alakadarları hakkında zabıt 

rafından tanzim olunan 1936 yılı faali- Tahakkuk memurlarının bu saha- Profesör Muammer Raşit iyileşiyor 
yet raporu ve bilançosuna nazaran Su- dak1 mesailerine zabıta memurlarınca Hastalanarak derslerini terke mec• 
lar idaresi 1936 yı l ı zarf mda şehre yardım edilmesi için keyfiyet polis bur olan İstanbul Üniversitesi Hukuli 
13.235.078 metre mikabı su vermiştir. merkez memurluklarına tamimcn bil- Fakültesi profesörlerinden eski Darül· 

Bu yekun, Terkosun Belediyeye geç ) fünun emini profesör Muammer Ra • diri miştir. 
tiği 1932 yılından 2,700,000 metre mi- ı d ..... n d 12id son ameliyattan .!lonra iyileşmiııtir. 

311 Arsa sahş arın a u;Öz ön n e y • T kabı, ve geçen seneden 476, metre Yalnız bünye itibarile bir müddet da• 
bulundurulacak cihet mikabı fazladır. ha istirahate !.Qtiyacı olduğundan ders-

İdarenin fabrikası, 1936 yılında, Baderna emlaki milliye müdürlü-
8198401 kilo kömür sarf etmiştir. Bu he ğünce ve emlak bankasınca satılan ar· lere gdememektedir. Profesörün ders· 

leri profesör Kemaleddin tarafından sapça, basılan su mikdarma nazaran saların müstakbel şehir plahınt bozmı-
k Ab o 65'13 k'l verilmektedir,. Profesöre sıhhat ve a· bir metre mi a ı suya · - : 1 og~ yacak şekilde ifraz edilerek satılması 

ram kömür harcanmış demektır. Yanı l"'ı_ d I b.ld' .1 . t. fiyet dileriz. 
.. .. . a cua ar ara ı ırı mış ır. B. f ld 

geçen seneye nazaran, komur sarfıya- y . . tr l .. lblı ır pro esör ö Ü 
tında binde yetmiş nisbetinde tasarruf enı tıp ~mv~y ar çoga yorl Üniversitenin hayvanat ordinaryüs 
görülmektedir. İdarenin, İ~tanbul ve Tramvay şırkett tarafından kapı a- f .... 1 . 1· B N ·ı d'. A " 

· l k · l d·ı b 1 pro esoru svıçre ı ay ovı un tt• Beyoğlu cihetlerinin muhtelif yerleri- r1'otomatık o ara ıma e ı en ara a ar 'k h . d 'f d .. 1 .. 
~ "b 1 . · · . d'". d men an astanesın e tı o an o mut• ne bir yil zarfında d~ettigi muhtelif rın tecru e en ıyı netıcc ver ıgın en, .. p f .. .. ..1.. h b . .. . _ı 

. .. .. tur. ro esorun o um a erı umverl!Q• tipte yeni borular, 8816 metreyi bul- şırket butun tramvayları yavaf yavaş 
muştur. bu şekilde tadil etmeğe karar vermiş

İdare bundan başka, hemen bütün kı tir. Şimdid:en atölyelerde karoserileri 
rık boruları, ve bozuk saatler; tamir et eskimis olan arabalar bozularak, ma-
tirmiş bulunmaktadır. k 1 '. d · 'f d cl'l k ·ı ine enn en ısti a e e ı me ıuretı e 

Karadeniz ile Gölü bağlayan Boğaz- bu sekilde tadil edilmektedir. 
daki bent, mükemmelen tamir edilmiş • 
tir. Poliste : 

İdarenin abone mikdarı da 1O12 tane 
fazlalaşm~ ve 2 15 30 a yiikselmiştir. Kadıköyünde tramvay yoldan çıktı 

te muhitinde derin bir teessür uyan .. 
<lırmıştır. Profesör dört branş üzerin~ 
de çalışmış, sanayii nefiseye merakli 
ve kıymetli bir hayvanat alimiydi. Ce· 
nazesinin lsviçreye gidip gitmiyec,eii 
henüz belli değildir. 

Havacılıh isleri: 
Türkkuşu uçuşları başlıyor 

İdarenin varidatı da yüzde otuz nis· Vatman Niya~inin idaresindeki tı· 
betinde artmış, ve t, 148,219 ,68 lirayı ramvay arabası Kadıköyünde Altıyol Türkkusunun nazari dersleri bit• 
bulmuştur. ağzından geçerken raydan çıkmıt tı • miş, umum'i derslere başlanması ka• 

Buna mukabil, masrafmdaki. yükse- ramvayın tekrar raya sokulması için rarlaştınlmıştır. 3 Nisan cumartesi gü· 
liş ancak yüzde on nisbetindedir. 40 dakika uğraşılmış bu müddet zar • nünden itibaren Türkkuşu İstanbul 

Bütün bunlardan da, Sular idaresi - fında seyrüsefer durmuştur. şubesi uçuşlara başlayacaktır. Bu mil• 
ayeneye tabi olmaları tekarrür etmiş · nin 1936 yılında, sistematik bir tarzda Beşiktaş tütün deposundaki hımzlık nasebetle üniversitenin bahçesinde 

Denizyollan yaz seferlerine İzinsiz ilaç satan biri yakalandı çalıştığı, ve İstaıbul halkına bol, ve is- Türkkuşunun uçuş sahasında merasim 

Deniz işleri : 

terilize su temin etmeye matuf olan Beşiktaşta Mehmet Hanefi tütün 
hazırlanıyor Tahtakalede IRaşhl Sevil isminde d d 1 h 1 k h kk d yapılacaktır. gayesine doğru geniş adımlar attığ1 eposun a yapı an ırsız ı a ın a· 

Denizyolları yaz müddetince mute- bir aktarın mağazasında ilaç sattığı anlaşılmaktadır. ki tahkikat devam etmektedir. Zabıta Merasime vilayet, parti, Hava Ku• 
her olan vapur tarifeleri için hazırlık - haber alınması üzerine sıhhiye müfet- - ............ T 'A.' i(' V İM .. ·----.. - lbrahim isminde birisini zannalttna al- rumu ve belediye erkanile bütün Tür~ 
]ara başlamıştır. tişi İsmail Hakkı ve diğer alakadar me- --------------- mış bulunmaktadır. Fakat henüz ta- kuşu talebeleri davetlidir. Merasime 

Ankara vapuru havuza indirilmiş - murl~r ~ağaza.d~ taharri yat yapmışlar NİSAN hakkuk etmiş bir cihet yoktur. tam saat ] 5 de istiklal marşile başla· 
tir. Havuzda iki ay kalacak, esaslı su- ve hır mıkdar ılaç bulmuşlardır. Der - nacak, Türk Hava Kurumu namına 
rette tadilat yapılacaktır. Tamir işi jçin l hal maha!linde zabıt varakası tanzim Rumt sens Arabt sene Top/anlılar : Türkkuşu lstanbul Şubesi Başkanı 
70 b. ı· h kt B pur ı edilerek ılaçlar müsadere edilmiştir. ıın>a 2 1l:li>6 Dil hakkında konferans Nuri tarafından bir söylev verilecC'k· ın ıra arcanaca ır. u va - _ 
d C h · t K d · Rallid Sevil hakkında kanuni takibat- Mart Res .· ıI s"ne Kosım Kadıköy Halkevinden: tir. Bunu mütea.kıp planör uçuşlan an sonra um urıye , ara enız va· · l l k d "' 

1 
u! 

1 h 1 k ta bu unu ma ta ır. 20 l11J7 """ 1 Bu akşam saat 21 de evimiz salonunda. yapılacak ve Cumhuriyet marşile me· 
pur arı avuz anaca tır. __ ~· . ~- ..... -·-·----- ı ismaıı Hami Danişment tarafmdan mm 

Hali ' t ·zı k tar k d b y 1 L D 1 Z ·ı hakkında bir konferans verilecektir. Herkes rasime nihayet verilecektir. cı eını eyece 
8 

u 
881 

CUMA Cumartesinden itibaren her gün ta· ısmarlandı • I gelebilir. 

1 S N E M A S 1 N D A 

r 
Kızılay Üsküdar şubesi konaresi ]ebelerin mektep vaziyetlerine göre lktısat Vekaleti Avrupaya büyük I ~ABA• ı 1 h1SAK o· Ü d 

1 1 B h ft M Muharrem Kızılay Üsküdar şubesinden : Kızılay niversite arkasın a uçu~ ar yapı a· 
bir tarak gemisi ısmarlayacaktır. Bu u a a sarlflll acar ı::ı. u. \ b. U. Üsküdar kaza kongresi pazar günü saat 10 caktır. Uçuşlar haziran nihayetine ka· 
tarak gemisi gelince Halicin temizlen· Yıldızı MARTUA EGGERTH'in bu 11 10 20 9 27 da Doğancılarda Halkevi salonunda topla- d k d l .... 

sene gösterilen ve en çok beğe- !) 44 3 oo nacağrndan üyelerimizin onur vermelerini dar devam e ece on an sonra nonu 
mesine ba~lanacaktır. nilen yeni fHmi O r,l.e lkindi dileriz. kampına gidilerek yelken uçuşlarına 

ikinci beş senelik sanayi programı- Türk efsaneleri hakkında konferans başlanacaktır. 
nın tatbikile Haliç haşta:...:.n::.::.b..:.:;aş:.::a.:....:b::.::ir:....:.:te:.:_r-JI_P~A-R_l_S_L_l~-Ş:..._A_N_T_O_Z_.lLll..--J._,.ı:....... J...u .... ....Ls.o..L,.,ıu""" • ..W..ı..L-Lı........ı.-...ı_..l.l-~Ö,.ıny:··~·· iY.!ı.AL...iLJı'l...!.>!l!.!.!...J~!ı.UElLAlıW.ll...ı.!..1.1~==~==-~-----------



anisa bağcıları Ankaraya bir 
hey'et gönderiyorlar 

Manisa bağlan 
Manisa (Hususi) - Türkiyenin en sulün satış bedeli vergilere bile kafi 

mühim üzüm :istihsal merkezlerinden gelmemektedir. Zürra hu yüzden bor, 
biri de Manisadır. Ahalinin büyük bir içinde kalmıştır. Bugün vaziyetin en 
kısmı bağcılıkla meşguldür. Bağcıları· feci tarafı şudur; Devlete taksit ve 
mız son zamanlarda tahaddüs eden bir vergi borcu olan bağcıların fİmdiye 
'nziyet yüzünden mü.skül duruma düş kadar verdikleri taksitler de nazarı iti
müşlerdir. Vaktile sat;lan emvali met· bara alınmıyarak ellerinden bağların 
rukenin mühim bir kısmının, takriben istirdad edilmesi ihtimali mevcuddur. 
.> üzde sekseni bağdı. Bu bağların satı· Bu vazyiet karşısında bağcılar da 
şında müzakereye iştirak eden zürra kendilerini şu suretle müdafaa etmek· 
jddia üzerine uluorta fiatları yükselt· tedirler: {(Biz. bu araziyi fahiş bedel • 
miş.ler, bağları hakiki kıymetinin dört ferle aldık. Hükümet bilahaıa neşret· 
beş misli fiatla satın almışlardı. O za· tiği bir kanunla emlak ve arazi kly • 
manlar kuru üzüm fiatlarmın şimdiki metlerinden yüzde kırkını tenzil et • 
f•atlara nazaran dört beş misli fazla ol· mıştır. Bi.zim taahhüdlerimizden de 
ması da bağ fiatlarının yükselmesin - aynı derecede ve aynı esas üzerinden 
de amil olmuştur. Fakat son bir kaç bir tenzilat yapmasını dileriz.» 
yıl zarfında üzüm fiatları eskiye na • Bu tezi müdafaa etmek üzere An • 
zaran 5-6 misli bir sukut arzetmiştir. karaya bir heyet gönderilmek: üzere • 
Bu. v:ıziyet .dolayısile bağ sahibleri a· dir. Bu çok haklı talebin kabulü mi.iş· 
razının taksıt bedellerini. aldıkları mah kül vaziyette olan bağcılarımızı çok 
s.ul ile verememektedirler. Alınan mah sevindirecektir. 

Geyve istasyonunda 
Bir fabrika yandı 

Geyve (Hususi) - İstasyor. köyün.. 
de Bozyüklü Mehmedin kereste ve 
talaş fabrikası birdenbire alev alarak 
yanmağa başlamıştır. 
Yangın hemen telefonla Geyveye bil· 

dirilmiş ve belediyenin motorpompu 
derhal yangın mahalline gönderilmiş • 
tir. Az bir zaman zarfında fabrika ta· 
mameıı yanmıştır. Ateşin etrafa si -
rayet etmesine meydan verilmemiştir. 

Zararın on bin liradan fazla olduğu 
tahmin ediliyor. Yangının nasıl çıktığı 
anlaşılamamıştır. Tahkikat devam et
mektedir. 

Lüleburgaz çocuk 
Esirgeme heg'eti 
Lüleburgaz (Hususi) - Çocuk Esir

geme Kurumunun yeni idare heyeti 
.&eÇilmiştir. Yeni idare heyetine İsmail 

Bitliste sosyal teşekküller 
ıslah ediliyor 

B"rtllsıen çok ıü zel bir prüniif 

Bitlis (Husu•i) - Burada bir Hal· ne sıkıntı. 
kevi, bir Çocuk Esirgeme Kurumu, bir Bay Abidin Üzmen Bitliae bir Halk 
Hava Kurumu, bir futbol cemiyeti evi teminine teşebbüs etmekle bu şeh· 
teessüs etmiştir. rin bir çok esaslı, derin ve ciddi ihti • 

Bunlar, Bitlis kaza halinde yaçlarını birden karşılamıya azmetmiş 
iken de varmışlar. lçlerind n bir parçaloluyor. Vali de. hak.kile beklendiği ve 
Halkevi ile bir parça da futbol cemiye· hakkile beklenebileceği gibi, inşaat 
ti, mevcudiyetini hissettirir halde imiş· işinde mümkün olan çabukluğu temin 
ler. Diğerleri de ismen mevcut olduk· ederse keyfe payan yok!. 
ları halde fili sahada bir canlıhk gös • Diğer rnüessesat hemen, hemen ye-
teremiyorlarmış. niden tanzime muhtaçtır. Gerçe Hava 

Halkevi, üç şubesile çalışıyormuş. Kurumu vilayet defterdarı Cemal 
Kaza vilayet şekline getirildikten ve Gölgeye intikal etmiştir ve Cemalin 
zimemdarlar ge1dikten sonra .şubeler bu unvanı fantazi saymıyacağı muhak· 
yasanın gösterdiği nisbete çıkarılm!ş, kaktır. ldare kudreti, işlek 7.ekasl, kav· 
biraz da üzerinde işlenerek ve e\ de va- rayış ve b'uluş istidatlarile Kurumu gÜ· 

Lülr.burgnz çocuk esirgeme Jıeycti zife alanların içtimalara icabetleri ta· nün birinde em alinin ba ına geçirebi· 
azalan kip ve temin edilerek kendinden bek· lir. Fakat şimdiki halde kadrosunda bir 

ATtan, Ahmet Rüştü, Hasan Mengü ve lenedle,i yakın zamanda vereceğe çok elemanın eksikliği bulunan kendi 
· •• h lk • d ... Nureddın seçilmişlerdir. Kurum men· benzer olmuş ı te~kilatının işleri le meşbudur. Eşi bu· 
on n a evın e l Mamugaga içme faatine yapılan miisamerede büyük va· Herkes müttefiktir ki evin bu kadar- 1unmaz idaresinin Hava Kurumu şe· 

K'!nferan~lar Suyu getiriliyor ridat elde edilmiştir. cık hale olsun gelmesinde en devemlı bekesinde de tezahürünü müşahade 
Gönen (Hususı) - Halkevinde her ı . d b'I · · · b" b ı ı hafta muhtelü Sıvas (Hususi) _ Hafiğe bağlı Ma • geyreti vali göstermiştir. e e ı ınemız ıçın ıraz sa ır ı o mamız 

mevzuiar. üze • ı muğa nahiyesi - Smdlrgıda .kaza neticesinde Görülen salahın şükr~nı~ m~~İt .ona f Ia~ı~. Taki etrafındaki boşluklar imla 
rinde konferans· nin 30 köyü var· bır ölüm borçludur. Esasen bugunku vu"' atınde edılsın. 
1 dır~ 19 köyde H ") l k1 k"". bu bina dahilinde daha faz.la çalı mağa Çocuk E.cıi.rgeme Kurumu, futbol 
ar veriimekte • köy kanunu mü· Sındlrg~. ( .ususı k.a~ 

1 
şı ~~ l' 0 

imkan olmadığı için dah semeredar cemiyeti hakkında maalesef böyle bir 
dir. hk konfe • ke:mmel sureltP yünden Huseyın, ·ıarAkaş ak~ ... e 1 v~ l neticeler beklemek belki ancak bir hüi· ümide de malik değiliz. Tahmin dere· 
rans z hirii g:ız . Hasan ve Ahmet ı e ta~ oyu ne gı· ı . . k .. H Jk . · 
lardan korunm::ı tatbik sahasın • l ı:.·· d l-1" ya olur. cesını geçmeme uzere. a evını 
mevzuu üzerin _ dadır. Bu yıl da derleıken Kocafya~ a mev·uln c., use- Birinci umumi müfettiş Abidin tam bir düzene koyduktan sonra, va· 

. elindeki çi tenm ateş n masue ya· U" . f . ı· de]A) ·ıe .. .. .. d r· . b l d "k • 1 de öğrctmen Ha· altı köyde tatbik yın h l .. 1 - _ f •. d zmenın eyız ı a cb , onumuz e· ının un an a tensı ve tanzrme ça ı· 
edil k . I ıc ve der a o mu:;;tur. •e mu • . . __ _ı • b - l F"l . lit Özei, ikinci ece tır. Na • ra anm .,. • d • f ki çalı ma mcvaımınoe ınşasına aş· şacagı umu uyor. ı hakıka bundan 

konferans· da hiyemn müdürü deiumumilık vaz ıye etmı~ ır. \anmak üzere 25 bin liralık bir Halkevi başka da çare yoktur. Tok 
Mamuğa nahiyesi doktor Zeyneta- Kazım Çılğa köy . . . tahsisatı temin edilmi~tir. T ah isat 

b'din vermişler· Öğretmen Halit işleri üzerinde müdürü Ka7.tm Odemışte Lır cınayet vaktinde ele geçer ve yapıya vaktmde 
dir. Konferans - Özel büyük çal~ma Çılğa Ödemiş, l (Husu~i) - Birgi na • ba:;;lanırsa kışa bitmesi memuldüı. 
1 r muntazaman devam edecek, her gö termekt.edi.r. h·ı es'ıne bagwlı Çay ağzı köyüncie La· 1 Yeni bina, mutlaka, yeni ~eyler için 

Gazeteleri~
hafta hlr başka mevzu üzennde kon - N hı'y·..cı.. k .. 1 • d Y 
ferans ,~ecektir. -.... ve oy erın e yıldan ytla ar- tif oğlu Mehmet eniştesi Şeytan oğul· bir tecelli merkezi olacaktır. Şunun i· Okurken 

ebn d ı ı aralama vak'ası 
İnebolu (Hususi) - Hacı Mehmet 

öyünde K.ırc.aoğlu ahir. Kırcaoğlu 
Mehmedi balta -üplüsü ile başından ve 
kollarından ağır surette yaralamıştır. 

ak' anın sebebi Mehmedin araz ısı 
içinde bulunan bir meşe ağ cını Mahi· 
tin kesmekte olm ı. Mehmedin de 
buna mümaneat etmek istc~sidiı:. 
Vlahir tevkif edilmiştir. * Knrahey öyünden izzet re Sadık 

isminde iki kardeş babalannd n kalma 
hir tarlanın ta sımı yüzünden birbir· 

tan bir imar faaliyeti gfüe çarpm:ılda· larmdan Şakiri çifte ile yarahyarak çin ki halk ve memurlardan şubelere ----
dır.b~~ ~öyl~ telefo~la nahıyeye öldürmüştür. Hadise bir tarla mesele- kaydedilmiş bulunanlar ancak onun --

mak
ve tırdıırlennN e. baglamak uzere çalıŞtl· . den rıkmış, katil yakayı ele vcrmi .• koynunda hep bir arada bulunabi1mek KURUN - Bir düğme deliğı na • 

a r ahiye kö 1 . .. il sın ~ , 1 
t' rnek . ·. f ve Y. en guze ~- f · imkanına kavuşacaklardır. Bugür.kü sıl d kılir? 
11' ı ın azlaca ağaç dikilmektedir. ır. .ki od 1 bö le b' mak ela had" - Ona di.ığme deliği demezler. 

Karayündc beş sınıflı Mamuğnnda i.iç 1 k .. Ü d b" k ı a ı ev Y ır sa ım ilik derler. 
sınıflı iki mektep vanhr. Her hafta ci· ene 'OJ 11 0 k' 1r iZ veh:11düsabit lolmkaktafn uzak~rb.. Son~a AÇIK SÖZ - Devletlerin ordu • 
riıt oyunla,., pehli .......... gu··reşlerı' te-"1·p kaçırma va ası şe ır e o, on er. an.s gı 1 cazıp 

.... _........ u la.b lan gıttikçe çoğalmakla 
edilmektedir. Bu yıl nahiyeye bir saat Sındırgı, (Hususi) - Menet kö - topllantılardalacdavketlilerıBa .. ilecckk }der - Zarar yok, İspanya toprağında 
mesafeden temIZ su getiriımiye rah - ·· d Mustafa ogwlu Ali Karanın on bu unmuş 0 a tır. ugune a ar yeniden azalır. 

lmakt drr yun eıı he bel d. d · · · ·· d · 
şı ·=~ ..:_ -·- ~ _ ... --· ·- beş yaşlarındaki kızı Hanifeyi Pürsün l P

1
· __ L e 1~fe .e .mı, ev ıçın 8~~ k:1 .~a- ÇIK SÖZ - Üç ayhkl:ırın tev-

lerilc kavga etmişlerdir. Sa.dık izzeti ler köyünden Eyyüp oğlu İsmail ka - on ~ vazı esını .yap?~ metr~;c 1 ıse- ziinde evvelden tedbir aiınmalıdır. 
ha.şmda • .. .. .. . . kızı kirletmiştir. Mütecaviz de mı, mekteplemı bırınde mı, nerede - Bulduğun mevzu için şayanı 

l .. +. nBvekaagdg~~~ u1zenndeG()n ~~~ çıt rmı·şı ;;li ve bir çocuk babasıdır Is- bu ylerin yapıl bileceği, günlerce sü· tebnksm. Üç asır hep ayn mevzuclıı 
amı"._..:r. u ar eşıerın zzet , ..:>aoll( smaı · ·· k l l · r::o d d ·ı Adlı'ycce tevlcif olunmııştur ren muza ere ere mevzu o ur, nıha· yazı yazabilirsin. .> yaşın a ır maı · . d · b' k. · yet yerınde. ıztırarla karar kılınır, balo TAN - Bir sene e yırm. ın o· 

Pa2ar Ola Hasan Bey Diyor Ki: '1C konferanslar i te bu şekilde. bu yer· pek öldürüldü. 
lerin h"rinde verilirmi , Dü~iinünüz - Desene dağ taş köpıı..k kesilmiş 

- Hasan Bey, haberin 
V~r mı; sokağa çıplak çıkan 
bır erkeği yak~layıp# 

_ Mahkemeye vermiş • 
ler mahkeme de bir gün 

' . 
hapsine karar verrn~. 

Hasan Bey - Öyle~·se ne 
ye sokakta çıpI'ak gezeıı ka
dınlan da yakalayıp man -
kemeye verıniyorfar 

l5d >IWım ___ ...., __ _ 

1 Küçük mr m:eket haberleri 
laliye tayinleri 

Ankara m:ususi) - 3 numaralı tBhrir ko· 
mi yonu relsl Remzi, Scyha.n kazanç \'e iti
raz komisyonu relsl Ahmet Ramtz terfi et · 
tirtlmişler ve Çorum muhasebe m duru Ah
m İçel muhaseb e miidurliiğür..e, Askeri 
fab lkalar mı.ime.yylz1. Halit. fırk.:ı muha~ 

sebeclliğinc, Hiıdlm malmüdüriı Halil E:!rt -
dlr mulmudurıtiğüne, Mardin vnrfdnt mü -
dunı Khım Yozgat varidat mudurluğ ne 

- Onlar tam çıp.ak de - tayin edilmişlerdir. 
ğılr yarı çıplak geziyoı·far. Ne: ir Halkevlndo konferans 

Hasan Bey _ Oniar da y2 ~cvşelılr Halkevl salonunda vHClyct zlrant 

nm gu··ne mafıkru~ m cdılır· müduru Ekrem tarafından b3Çeılık h:ıltkın-
- da konterans verllm1ştir. Ha.D:.ımı: b'1. -

Jer. l feraılStıin ıstffade etmlştlr. 

t haberimiz yokmuş. 
SON TELGRAF - Hahç vapuria· 

rı kar etmıye başlıyor. 
- Badü harabülhaliç~ 
HABEX - Buğday buhranı tch -

likesi var ... Türkiyede vaz yet iyidir. 
- Şu huydan vaz geç, mademki 

bizde vaziyet iyidir; onu evvel soyle 
ki birdenbir~ heyecana dü miyelim. 

H BE - Beni b'r gergedan ko· 
va ad. 

- Dıkkat et sokak köpeğ1 olmasın. 
AKŞ - Şoför otobüsün çocuğa 

değil, çocuğun otobüse çarpt.ığmı id. 
dia etmiş. 

- Vah vah.. Otobüs devrilmiş mi? 
Zedelenmiş mi? Nereye kaldırılmış? 



& Sana 

Ot lekesi: 
Pamuklular üze -

rinde 90 derece al -
kol ile silmerek çıka 
rılır. 

Küf Jeke~i: 
Su veya amonyak 

1ı su ile ıslatılmış 

bir bezle silinerek 
çıkarıhr. 

Deri eldivenler \.:
zerinde : 

Saf amonyakla si 
linir. 

Çamaşırlar üzerin de: 
2/3 su ile karıştırılmış limon suyu ile 

silinir, üstüne ince tuz serpilerek ku -
rumıya bırakılır ve yıkanır. 

Pas lekesi: 
Bütün kumaşlar üzerinde: 
Lekeli kısım evvela ıslatılır ve üstü

ne küçük bir fiske asid oksalik = Ku· 
zu kulağı tozu ekilir, içinde kaynar su 
bulunan kabın üstünde hasıl olan bu
hara o kısun gerilerek tutulur ve par· 
makla leke oğuşturulur. Müteakıben 
bol su ile çalkanır. 

Kan, İdrar lekeleri: 
Evvela soğuk, sonra ılık su ile sa • 

bunlanır, yahut bir küçük bardak su 
içine l O damla amonyak ilavesile bu su 
ile silinir. 

Eski idrar lekeleri: Tıpkı eski ter le
keleri gibi çıkarılır, yahut kesif iirkeli 
su ile silinir. 

Çamaşırda: 

Yeni kan lekeleri soğuk veya ılık 
ıu ile izale edilir. Şayet leke eski ise 
bir litre suya iki kahve kaşığı asid tar· 
tarik ilave ve ~u su ile leke silinerek 
çalkanır. 
Yağlıboya ve çam sakızı 
Yünlülerde: cLeke yeni. ise>. Ben -

zin veya Trebantin ve yahut ta Tetra 
klorür dö karbon ile silinir. 

cLeke eski ise•. Yumuşatmak için 
evvela biraz tereyağı veya iç yağı sü • 
rülür ve sonra Trebantin esansı ile si· 
linir. Trebantinin bıraktığı lekeyi de 
Mineral esansı veya petrol eterile sili
nerek uçurulur. 

İpeklilerde: Benzin, yahut eter sül
fürikle silinir. 

Pamuklularda: Aynen yünl~lerde 
olduğu gibidir. 

Ter lekesi: 
Yünlüler üzerinde: Yeni lekeler ev

vela sabunla ılık, sonra amonyaklı su 
ile silinerek çalkanır. cBir çorba ka • 
şığı amonyak bir bardak su içinde>. 
Şayet leke eski ise: Büyük bir bar -

dak ılık su içine bir kahve kaşığı asit 
oksalik atılarak bu su içinde- leke çı · 
kırıcıya kadar bırakılır, sonra bir çok 
defalar çalkanır. 

İpekliler üzerinde: Aynen yünlüler· 
de olduğu gibidir. Bundan başka leke 

(•] ille yaıı:ı 24 Va t tarihli aayımı:zdadır. 

alkol ile eterden müteşekkil mahlutta 
bırakılarak izale edilir. 

Renkli çamaşırlarda: Ilık sabunlu sıı 
kullanılır. 

Soba lekesi edamla•: 
Kurumun terkibinin mfü·ekkep ol -

masından dolayı bu leke bir madde ile 
doğrudan doğruya temizlenenıez. Bu · 
nun için e\:vela: 

a/ Leke sabunlanır, bol .su ile çal -
kanır. · - - . 

b/ Tirebantin esansına batmlmı~ bir 
fanila parçasile lekeli yer sllinir. 

c/ Müteaktben bir tülbent parçası 

içine biraz asit oksalik konur ve bu çı
kın ılık suya batırılarak leke bununla 
bir kaç saniye oğulur, bol su ile çalka· 
nır. 

Şimdi mürekkep ve meyva lekele -
rinde çok işimize yarıyan Javel suyu • 
nun ucuz olarak nasıl yapılacağına 

gelince: 
3 72 gr. Kıristal soda 
2 5 8 > Kireç kaymağı 

l Litre Su 
Yapılışı: 

Kıristal soda bir li'tre suda eritilir ve 
içine kireç kaymağı da konur. Made
ni olmıyan bir kaba boşaltılarak gölge 
bir yerde muhafaza edilir. Bir leke çı • 
karılmak istenildi mi bir bardak su içi
ne bir kaşık Javel suyu konur. 

Sahte rapor tahkikatı bitti 
Adlt tıb işleri umum mi.idürlüğü 

bas katibi iken, geçende sahte bir ra
po~ tanzimi meselesinden kendisine 
i~en el çektirilen Raif hakkındaki 
müddeiu:numilik tahkikatı, bitirmiştir. 
Müddeiumumi muavinlerinden Sabri 
tarafından yapılan bu tahkiatın, şim· 
di fezlekesi yazılmaktadır. 

Bundan sonra, dosya, adliye Veka
letine gönderilecek, ve oraca yapıla
cak tetkikten sonra, vaki olacak iş'ara 
göre icap eden kanuni muamele yürü· 
yecektir. 

Bir hırsız mahkQm oldu 
Beşiktaşta bir bakkal dükkanını 

soymaktan suçlu İsmail, dördüncü ce
zada bir yıl, altı ay hapse mahkum ol· 

muştur. 

SON 
...-:ı 

Hadiseler" 
Rar$ısıod ,...._~ "oJ'"'7. 

~azlı dilenciler 
- Fransada dilencilik yasak değil

miş. Ama dilencilik edebilmek için ke
man, akordeon gibi bir musiki aleti 
çalmak lazımmış. 

Bu sözü ~öyliyen dostumun yüzüne 

Nisan 2 

Altındişli Şahinde i~nat 
olunan suçu inkar ediyor 

baktım. Altın dişli Şahinde denilen orta! ka kapıdan kaçmak istedim, Nuri 
- Bunu nereden öğrend~n? yaşlı bir kadının, Mustafa isimli bir <,bak, kaçıyor!» dedi, Mustafa da «a• 
- Sizin Son Posta yazdı. Hoş bir şey. delikanlıyı öldürmek maksadile ağır tabancayı!)) deyince, Nuri bana sila~ 

Keşki bizde de böyle olsa. surette yaralamaktan duruşmasına, Is attı, fakat kurşun arkadaşı Mustafaya 
Düşündüm : tanbul ağır ceza hakyerinde dün ak- rastladı. 
- Ne düşünüyorsun ? şam üstü başlandı. Davacı Mustafa, çok müteheyyiç-
Dedi. Şah. d f b t• h t'"' d l t k h 

D.. .. .. B' d d bö 1 ol ın e, esmerce, zayı ça ve aru· ı, at a, avasını an a ır en, eye• 
- uşunuyorum.. ız ~ e ye - ,. k f . . . h ı· d h" .. h'• .. vl v k 

sa, her adım başında rastbyacağımız tı. ren te çarşa g~ymış, sıya peçe ı can an ungur ungur ag amaga o• 
dilencilerin saz sesleri kulağıma çarp- hır kadındır. F atıhte, Şeyh Resmi yuldu: 
tı da. Mahmut Efendi mahallesinde, Tekke - Bu kadın, diyordu, benim genç-

- Mükemmel bir sokak orkestrası. sokağında 100 numarada oturuyor- liğimi yüzüme isabet eden bir kurşun• 
- Orasını bilmem ... Meselfı yürüyo- muş. Evli, çocuksuz ve okuyup, yaz- la zehirledi. Üç senedir acısını çekiyo" 

ruz; şu dilenci kemanla bir taksim ya· mak bilmez, sabıkası da yok. 45 yaşın- rum. Hatta yeisten intihar edeceğim 
pıyor. Öteki utla alafranga bir parça da imiş f geldi. Dava da üç senedir sürüyor. f ş .. 
çalıyor. İki adım ötedeki bir gazel tut· Bu vak'a, bundan üç sene önce ol- te bugün de yeniden başlıyor. 
turmuş. Daha ötedeki gramofonu kur· muş. Mustafanın elmacık kemiği ile Beni arkadaşım Nuri vurmuş, ha>: 
muş .. Bir kağıthane çifte telhsini bağır çenesi arasına giren ve gırtlağa doğru Hayır! Bir kere yanımdaki Nuri değil~ 
tıyor. inip orada kalan yara, ona çok ıztırap Mehmetti. Fakat o da vurmadı. Eğer - Canım gramofon da olur mu? 

_ Neye olinasın, 0 da musik: aleti çektirmiş. Sağ kulağından ve burnun- arkadaşım vursaydı, bu kadını dava 
değil mi? dan kan gelmiş. Bir müddet ağız aça- eder miydim ben) 

Ö 1 mamı.cı. Hatta doktorlar, «çok vahim, Ben, dört sene evvel, Mürvet i .. - ye ya... T 

- Tramvaya bindik, kulağımızın di- kurtulacağı pek şüpheli» diye rapor simli bir kadınla alakadardım. Asker~ 
binde bir nefes sesi. Sonra da bülbül vermişler. Fakat, yavaş yavaş iyileş- gittim, tekrar geldim, Mürveti ara• 
kaçıran bir ahenkle: miş. arız olan «felci veçhiı> de, za· dım. Fatihte Makbulenin evinde ol-
·Adalardan bir yar gelir hiz1erev mania zail olmuş. Ancak, adali arıza- duğunu söylediler. O ev diye bu Şa• 
•Aman Allah gözlere bak gö7.lere» yı mucip olan kurşun, hala çıkarıla· hindenin evine ~trrrişim. Aralık ka• 

Diye barbar bağıran bir adam. mamış. pıdan baktım, bu kadın, merdiven ha• 
Evjmizdeyiz. Olur ya ~v hali; Karı Altın dişli Şahinde, önce asliye bi· şında yemek pişiriyordu . Ben buradc:\ 

koca kavga <!tiiyoruz. Bir saz heyeti h.ı rinci cezaya verilmiş. Orası şahitleri «Makbule ile Mürvet var mı, teyze}>~. 
linde toplanmış bir dilencı grnpu kapı-
nın, önünde; Hamidin beste:endikten dinleyip, raporları tetkik edince, «mü- diye sorunca, bu, birden kuşkulu bit 
5onra kıymetini kaybeden makber şii- ke~~ren silah istimali ve cerihanın va- halde, ayağa kalktı. Yan odadan da ali 
rinden bir parça söylüyor : ziyeti katil kastına delalet eder. Bu da saçlı, 70 lik annesi, telaşla çıktı. Bit 

«Aç gönlünü aç, maşukanmı ben» ağır cezalı bir suçtur.» diye, ceza ka· bakışma, sinirli bir konuşma geçti ara• 
Mesela karı çıkışıyor : nununun 62 inci maddesi delaletile da. Ve bu Şahinde, birdenbire bey~ 
- Sen komşunun kızıyle fazla alfıka 448 · inci maddesine göre duruşma ic· namlulu bir tabanca çıkararak, üzeri· 

darsın ! ra.sını, usulün 363 üncü maddesine me ateş etti. Ben, sendeledim, yerd 
Saz heyeti de sokaktan ahenkle 'Paş- göre ağır cezaya ait görerek, do!yayı yıkıldım. Yarım saat sonra biraz ken· 

lıyor : oraı\}'a göndermiş. dime gelebilmişim 1 
·Bir gönülde iki sevda olamaz, ah Altın dişli Şahinde, gayet soğuk- Şahitler çağırıldı. Mehmet, Neri· 

o!anıa.z.,, h 1 d · d 
kanlılıkla şunları söyledi: man, in İsar ar a işçı ve avacının Daha bitmedi. Şimdiki eli' encilerin 

nevileri var değil mi? Sırnaşık dilen- - Ben o gün, demin adresini ver kardeşi Ali, seyyar esnaf Nuri, dinle 
ci, zorba dilenci, aklı eh:~ dilenci, ki- diğim evimde, merdiven başında ye· nildiler. Bunlardan bir kısmı, Şahinde 
bar bozuntusu olduğunu .ddin eden di- mek pişiriyordum. Saat iki buçuk var- nin kapısı önünde yaralı yatan Musta• 
lenci . . dı. Birdenbire, aralık olan sokak ka- fanın elile Şahindeyi göstererek «benJ 

O zaman da nevileri olacak. Güze1 pısı itildi. Bu Mustafa ile arkadaşı Nu- işte bu vurdu b> dediğini anlattılar. 
sesli dilenci, kötü '~algı çalan dilenci ri, içeriye girdiler, bana «burada Mak- Duruşmanın devamı, gelmiyen şa• 
kontrbas çalan zorba dilenci. Dört tc- bule ile Mürvet var mı?» diye sordu· hitlerin getirilmeleri kararile, mayısa 
kerlekli bir araba lize.rine h!r piyano es j lar. Hal ve tavırlarından korktum, ar- bırakıldı. 
kisi koyacak kibu dilenci. Velhasıl şeh 

~:nh:~r;~~:i::~r g::j~~una ••hn•· Amerika da çok g a r ip bir hadise 
- Gibisi fazla, hakkım var. Hem bu 

dilenciler',n arasına gönül dilencileri 
de karu;abilccek. Mesela genç kız pen
cerede değil mi? İhtiyar dilene! : 

cBir dilim elanek verin küçük ba · 
yan• 

diye ağır aksak bir şarkı okurken, 
genç dilenci; coşup: 

cBu kadar inat niçin> 
cinlerim için için> 
c Ver Al:lah rızasiyçin• 
cBir öpücük güzel kız! 
Diye aşıkdaşlığa da kalkacak.. Ve 

nihayet hiç kimse hakiki müzisyene 
kız vermiyecek : 

Grev y'l.pan sa ·ıcı genç kız!ar bulundukları 
mağazadan çıkmadılar ve polis gelince içeri 

girmesin diye çırılçıplak oldular 
Amerikada çok garip bil.' vak·a o1 • J 

muştur. 

Nevyorkun en büyük moda mağazala 
rından Brodvay cadde.sindeki bir 
müessesede 60 kadın satıcı yevmiye· 
lerinin azlığından şikayet ederek grev 
yapmağa karar vermişler, grevi ilan 
et'tikten sonra da yerlerine yeni işçiler 
alınmasın diye, mağazadan çıkmam:.. -
ğa karar vermişler. 

, CÖNÜL iSLl:Ri . 
- İhtimal diyecekler dilencidir. 
Yahut ta belli olmaz aksi olacak: 
- Sizin damat neci ? 
Denilince: 
- Güzel keman çalar. Şimdi kazan

cı iyi; iyi de olmasa aç kalmaz. Dilen
cilik eder. 

Müessesenin sahi4i bunlara evvela 
iyilikle: c Yapmayın, etmeyin> demiş· 

se de, 60 genç bayanın damarları htip 
birden tuttuğu için hiç biri dışarıya 
çıkmamış ve nihayet patron da polise 
müracaat etmeğe mecbur olmuş. 

Bir yaşında çocuk 
Babası yabancı 
Kadın peşinde 
Kadıköyünde oturan Bay M. H. 

bana bir vak'a anlatıyor, söylediği 
şu: 

c- İki senedir evliyim, bir de ço· 
cuğum var. Fakat geçenlerde bir ka
dınla tanıştım. Sevmeğe de başla .. 
dım, bana boyuna: 

cKarını bırak, beni al, deyip du • 
ruyor.• 

* Bu okuyucum meseleyi kafasında 
düşünmiye başladığına göre uçu • 
rumun kenarına gelmiş demektir. 
Nerede .ise düşecektir. Kendisinden 
bir şey sorayım: 

Allah göstermesin, fakat farze • 
delim ki çocuğu küçük bir rahatsız
lı!-{ geçirdi, baba diye çırpınıp du -

ruyor, o dakikada kendisinin o y:ı • 
hancı kadınla randevusu var, ne ya
par, diye hiç düşünmem, kadının 
beklemesi hatırına bile gelmiyecek-
tir. Aıine ve baba beşiğin kenarında 
birleşmiştir, aralarında öyle bir zin
cir vardır ki kırılmak bilmez, oku • 
yucumun ·bu dakikada geçirdiği bir 
istek buhranıdır. 

* Afyonda Bayan cF. t. Ye.> 
Sevdiğiniz erkeğin bugünkü va • 

ziyeti mes'ut bir yuva kurnuya mü
sait değildir. Hayatını giriştiği işe 
vakfetmiştir. Her şeyden evvel onu 
düşünür. Bir yerde sabitte kalamaz. 
Bugün burada, yarın başka yerde -
dir. Alelhusus istediği zaman evlen
mekte sel'best te değildir. Hayatta 
daha ameli olur. Hayale kapılmak 

yasak <leğildfr. Fakat hiç olmazsa 
hakikate tahvili kabili kıyastan ol· 
sun. TEYZE 

Diye iftihar edilecek. Her ne ise dos 
tum .. Bu ~ benim hoşuma gitmedi; her 
halde sazlı ~ilencilerin zararı bizim: 
baş göz sadakası isteyenlerin~inden da 
ha fazla olacak. IMSET 

Havalar soğudu 
Mart ayında gayritabii sıcak giden 

havalar, bir kaç gündenberi, soguga 
çevirmiştir. Bilhassa dün şiddetli bir 
şimal rüzgarı esmiştir. Hararet dere· 
cesi düşmüştür. Hava bulutlu oldu
ğundan yağmur beklendiği halde şid
detli esen rüzgar yağmuru dağıtmış· 
tır. Dün barometre 761 e düşmüştür. 
Hararet derecesi en çok 11 en az 2 de
recedir. Rüzgar saatte 30 kilometre 
sür'atle şimalden esmiştir. Bugün de 
meml~ketimizde umumiyetle hava ka-l palı olacaktır ve yağışlı geçecektir. Ka
radeniz ve Ege denizinde fırtına var-

Polisler mağazaya gelip te zorla ka • 
pıları açarak içeri girmek istedikleri 
zaman satıcı kızlardan bir tanesi şu 

emri vermiş: 
- Arkadaşlar! Hepiniz çırçıplak so· 

yununuz, polisler içeri giremezler. Bu 
emir derhal tatbik eedilmiş, yıldın""O 
sür'atile 60 genç ve güzel kadın bir • 
denbire çırçıplak oluverm:şler. 

Birer incir yaprağına bile malik ol
madıkları için Havvadan daha çıplak o 
lan bu satıcılar polislerin karşısına di· 
kilince, bunları oradan çıkarmak için 
oraya gelmiş olan polisler afallamışlar. 
Ne yapacaklarını şaşırmışlar, ve geri 
dönmüşler. 

Fakat çıplak kadınların zaferi ço1t 
sürmemiş, mağazadan geri dönen 
polisler derhal vaziyeti amirlerine bil· 
dirmişler. 

Polis direktörü bu vaziyet karşısın
da evvela ş~ırmış, sonra kan beynine 
çıkmış, asabiyetten bıyıkları dikil
miş: 

Amerikada moda mapularının bulundutu 
caddelerden biri 

- Tekrar oraya gidiniz! Birer bat • 
taniye alınız, kadınları kundaklayıp dı• 
şarı çıkarınız, demiş. 

Bu emir üzerine 150 bne polis me
muru tekrar mağazaya gitmişler, içeri 
girmişler, ve çıplak kadın!arı zorla ya
tırıp battaniyelerle sarıp sarmalamış • 
lar ve her biri kundaklarmda tcpınir· 

' ken kucakta dışarı çıkarılmışlar ve 
otomobillere yerleştirilerek müdi.ıriye· 
te gönderilmişler. 

Grevciler 48 saat polis r.1üdiiriye • 
tinde battaniyeler içiİlde kaldıktan 
sonra, nihayet, grevden vaz geçlikle· 
rini ilan etmişler ve tekrar işlerinin 
başına geçmişlerdir. 

Bu hadise tabii mağazaya fevkalfıde 
büyük bir reklam olduğu için, herkes 
alış verişini oradan yapmağa başlamış, 

Dll§· 



SON POSTA Sayfa 7 

Tarihten Sayfalar: - NiÇiN, NE VAKiT VE NASIL Papa ile imperator çarpışıyor! ... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

* ~ lf 
O korkunç kı~ gunu, Kanossa şatosunun ikinci divarları dibinde 
yalın ayak, başı kabak bir adam zangır zangır titreyor ve 
kapının açılmasını bekliyordu. Bu karlı ve soğuk havada, şatoya 

EVLENİRİZ? 
çekilmiş olan Papadan merhamet dilenen bu adam bir imperatordu. 

Yazan: Turan Can 
1O7 6 senesiydi. İıtalyada, görül - ı 

.aıemiş bir kış bütün şiddetile hüküm 
s?-1".üyordu. Günlerce süren yaman bir J 
tııpı her tarafı kırıp geçirmişti. Karlar 
dizlere kadar yükseliyor ve sul.ar don
rn uş bulunuyordu. Bu soğuklar Ape
nin dağlarının yalçın yamaçlarında, sık 
<>rmanlarda ve kayalık tepelerinde da

30,000 den fazla nikah kıyan bir 
nikah memurunun hatıraları 

ha korkunç bir hal alınıştı. 
Böyle hır günde yalın.ayak, başı açık, 

orta yaşlı bir adam titriye titriye iler
liyor; buzlar ve karlar üzerinde kay -
rnamak •için büyük zorluklar çekiyordu. 
Ayakları ve elleri mosmordu. Yüzü di
ken diken olmuştu. Çok üşüdüğü bes · 
belliydi. Halbuki onun, temiz saçları, 
güzel kesilmiş sakalı, en iy:. cinsten 
<>lan elbiseleri vardı. Bu çıplak ayak
larla bu açıkbaş, o elbiseyle pek zıt 
görünüyordu. Bu elbiseyi buları bir a~ Dördüncü Hanri 
damın başına bir şapka ve ayakıarın~ miş ve kurtulmuştu. Fakat şimdi de 
bir pabuç bulmamasına imkan yoktu. Cermen imparatorlarının nüfuzu altı-

Bu hüküm doğrudur: Çünkü bu a - na giriyorlardı. Hatta bir aralık papa
darn sahiden çok zengin, çok kuvetli lık makamı para ile satılmış; kadın1ar 
çok 'büyük ve bütün Almanyaya, hatta elinde kalmış, on iki yaşındaki çocuk
merkezi Avrupaya hükmeden bir im - Jara verilmişti. Papa olan adam ayni 
paratordu. .zamanda Roma ille civarının krallığını 
ti ~~:ıya imparatoru dördÜ1?-c~ Ha~- ı:Ia ele. geçirdiğinden herkes bu mev-

guçlukle yamacı tırmandı. Ikıde bır kie geçmek veya diledi öini geçirmek 
teped ·· d 0 

.. e. uç katlı kale duvarları ar ın • için çalışıyordu. Piskepos!uk ve pa -
da yukselen Kanossa şatosuna bakıyor; pazlık gibi din işleri ve rütbeler: ise 
or~ya bir an evvel varmak için acele Senyörlerin ellerinde oyuncaktı. Pa -
edıy%du. pazlar evlenebiliyorlar; din işleri ye • 

Bir gün odama giren bir 
genç dedi ki : 

"Sevgilim yarın evleniyor, 
şayet bu nikahı kıyarsanız 

ikimize de kıymış 
olacaksınız! ,, 

Birkaç gün evvel, Son Pos. 
tada, tekaüde sevkedilmı~ 
Parisli bir nikah memurunun 
ifşaatını okumuştum. Ömrü • 
nün kırk küsur senesini, ni
kah kıymakla geçiren ihtiyar 
memurun, iki sütuna sıkıştırıl 
mış hatıraları iki romana mev 
zu olabilecek kadar hariku
ladeydi. Bu hatıraların tesiri 
altında kalmak bende, bizim 
nikah memurlarımızı da din
lemek arzusunu uyandırdı. 

Dün, isminin yazllmasını is 
temiyen maruf nikah memur
larımızdan birisini dinledik -
ten sonra, bu arzumu yerine 
getirişime hiç te pişman ol
madım. 

Ondan evvela, dlinya evine , 

Bir başka gün şöyle bir 
sualle karşılaştım : 

" Sevf!ilim dün burada 
evlendi. Zorla evlendiril
diğini, merasimde ağladığını 

söylüyor, doğru mu ? ,, 
mz sarışın, uzun boylu baya
nı seviyordum. O da beni sev 
diğini iddia ediyordu. Fakat 
gördüğünüz gibi bir başkasile 
evlendi. Şimdi, benimle seviş 
miye devam etmek istediğini 
söy'lüyor. Bir başkasile evlen
mesine, beni sevmeyişinin de 
ğil, ailesine karşı gelemeyişi
nin sebep olduğunu anlatıyor, 
ve : 

c- Hatta, diyor, nikahım 
kıyılırken, seni ve yıkılan ha· 
yatunı düşünerek hıçkırıyor ~ 

dum!:. 
Şimdi sizden, bütün iste&· 

ğim, onun doğru söyleyip söy 
lemediğini öğrenmektır. O ba 
yanın nikfilılanırken ağladığı
nı hatırlıyor musunuz? 

Bu sual, beni hayli. düşün· Ş~. ~~n birinci duvarındaki kapı - rine aile iş'lerile uğraşıyorlar; hatta 
nın ustunde iki kule ve bu kulede, pa· mahalle papazlığını kızlar;na çeyiz o ~ 
~anın muhafızları olduğu anlaşılan as· larak veriyorlardı 

erler vardı. D' . 1 . . b .k kl - h lk .. 
Kapıy ın ış erının u arışı ıgı a ın go-
İmpar~t~~tıl~~· . zünde hıristiyanlık dinini değersiz bır 

hatta ver ·-· ıç .. hır selam almadan, hale getiriyordu. 
<i k dıgı selama karşılık bulma · Toskanalı bir köylünün oğiu. olan 

1 an. a~ı~ı geçti. Sanki buraya bir di · HHde'brand Roma manastırlarından 
encı gırıyordu. Hayır bir dilene· de ' 
değil çünk·· bö" 1 b" , ll 1k. birinde papazlık eden amcası tarafın -

girenlerin, geçen yıllara nis
beten çoğalıp çoğalmadığını 
öğrenmek istemiştim : 

- Çoğaldı. .. dedi. .. Hatta üç dört se
ne evvele nisbeten, iki mislin~ aştı. .. 

- Sizce, bunun sebebi nedir? 
- Bunun bir değil, bir ço°1{ sebeple-

ri var ... Fakat bence, en büyük kera -
meti, hayatın pahalılaşmasında ara -
mak lazım. Vakıa, bazı idd~alara göre, 
kadınların b'itip tükenmiyen tuvalet 
ihtiyaçlarına para yetiştirmek imkanı 
yoktur. Fakat lüks ve moda budalası 
züppe bir kaç bayanı bir kenara hıra -
kırsak, kadınlar hakkında böyle bir id
diada bulunmak insafsızlık olur. 

· dürdü. Karşımda oturan gen· 
~ cin, bahsettiği kızcağızı deli · 
rafından dikenlerden ve güllerden ya • \ cesine sevdiği her halinden belliydi. 
pılmış bir buketin çirkin manzarasını Ben, sevgilisinin, nikahlamrken bıçkı 
arzeden bu kabil çiftlerle karşılaşınca, ra hıçkıra ağladığını da hat,rlıyordum.. 
onları birleştiren zaruretleri, mecbu • O zaman sebep sorulunca, zavallı kız
riyetleri düşünmek daima yürekleri • cağız etrafındakileri, döktüğü yaşların 
mizi sızlatır! saadetini, sevincini ifade ettiğine inan 

' u y e ır zava ıya ı.ın d t b' ed" . d h <>lduğu sorulur 1 .. t il" k b" an er ıye ılmış, a a sonrf:I. Fran-
' yo gos er tr, sıca ır K1·· · t ı · t' c k ocak başına götürül .. d.. sanın unı manas ırına ge mış ı .. o 

İmparator yalçın urb. ut. .. . d esmer, kısa boylu, iri karınlı bir adamdı 
. ır epe uzerın e- F k . 

:ı heybetli şatonun ikinci duvarı di- d~ .~t s~~ ~re~~ kurnaz, metı~ açık 
ine vardı. Oradaki büyük kapı açıl _ uşunb~e ı o tta a .~aknın1 m.ıştı. R untda-

mamıştı ve açılmıyord zam ır sure e yu se mış, oma a 
Dördüncü Hanrı· g_zlu. . k 

1 1 
. papalara müşavirlik etmişti. Hatta Pa-

o erını u e erın d k 
mazgallarına dikerek b k· pa o uzuncu Etyen'e papazların ev -
tı. Fakat ona kimsen· ~ ~zun .. a lenmelerini yasak ettirmişti. ( 1059) da 
Jnedi Bütün vücudu U: gu· ktıgıntı.tg~re · Papa ikinci Nikolaya, Papaların müın-

1 . o an ı rıyor, taz kard' 11 f d -
çıp ak ayaklan karlara gömülüyor dic:. . ·ına ~ tara ın an seçilecegine 
ler· ' " daır olan emırnamey· de o ,,-azd · t 1 zangır zangır birbirine vuruyor - .. .. 1 

,J ıımış ı. 
du. Onun butun maksadı hükümdarların ki 

O anda hiç şüphesiz dünyanın en a- ~~e ~zer~?~:ki nüfuzu~~ kaldırmak, 
cınacak adamıydı. Fakat acıyan yoktu. yı hukumda~~arın ustüne çıkar-

Bütün gün böyle geçti. ~Oa~tı. O kadar şohret kazanmıştı ki 
Aç ve susuz orada bekledi. --h 

1
. de Papalık tahtı boşalınca bütün 

Ak °' a ı sokaklara d .. k .. l ·· (V t'k ) şam karanlık çökerken gerisin ge- .... d 0 umuş, a ı ·an m 
riye yürüdü. Şatodan uzaklaştı. Ken • onun e. toplanarak: 
disini güçlükle en yakın hanlardan bi- - Hıldebrand Papa olacak'. 
rine attı. Orada giyindi, yedi, içti ve D•ye bağırmışlardı. Kardinallar da 
rahat bir yatakta uykuya daldı. bun.u ~ygun bulmuşlar, böylelikle ve 

E t · ·· · yedıncı Gregu d'l . r esı gun.aynı adam, aynı halde ay- İ var a ı e Papa olmuştu. 
nı yere gelm.ışti. şe başlar başlamaz evlı papazların 

O gün de akşama kadar bekledi. de.rhal. karılarını bırakmalarını emret-
Gene içen alan olmadı. Hatta kim mış, dınlemiyenleri kiliseden kovmuc:-

~ tu Evl' b" "' oldugunu sormadılar. · ı ır papazın duas•nı dinlh-en-
lerle takd' · · ,J Şatoda Papa yedinci Greguvar var· t' ) . ~ ısını tanıyanları (fena hıris · 

dı ve imparator dördüncü Hami gü -
1 
ıyan ılan etmişti. Halk bmıdan hoş • 

nahlarını affettirmek için onun ayak - anmış, Papaya karşı isyan eden pa -
larına kapanmak istiyor·, lakin bu at·- P~1zları «yağlı inek, serkes bog~a» hita-

u:ı e tahk· · ~ 
zusuna eremiyordu. p ır. et~ışler, kovmuşlardı. 

Acaba bu adamın günahı ne idi? .. ap~n~n ıntıhabına Rom:ı senyörle · * rını.n ışt.ırak ettirilmemesi, kiliseye aı: 
tayınlerın tamamile Papa tarafmdan 
yapılması kararını hiç bir senvöı- beaen 
memişti. Çünkü bu kral vey~ kontla . 
rın hudutları i~indeki kilise arazileri 
pek genişti. Kilise istiklale kavuşun -
ca bu arazi ellerinden çıkmış oluyordu. 

Orta çağlarda A vrupanın her tara • 
fında kilise kuvveti son derece büyü -
müştü. Romada oturan Papa yalnız di
ni müesseselerin reisi değildı, ayni 
zamanda ordusu, valileri, sarayları o -
lan bir hükümdardı. Fazla olarak Papa 
olması dolayısile bütün diğer impara
tor, kral ve prenslerin de üstündey · 
di. Hükümdarların hepsi de ancak onun 
nıüsaadesile hakim olaıbilirlerdi. İçle -
rindeen biri Papaya isyan ederse, vay 
onun haline ... 

Papanın arazisi yalnız Roma şehrile 
etrafından ibaret değildi. Avrupanın 
her tarafındaki kiliseler ve bu kilise -
lerin idaresindeki ge~ topraklar da 
Papanın idaresindeydi. Her hangı bir 
~ükümdar kendi hudutları içindeki ki
lı se arazisine, kilise reislerine hükme
demezdi. 

İlk zamanlarda papaları ve kilise 
reislerini Bizans imparatorları tayin e
d~rken Roma kilisesi buna isyan et -

Almanya imparatoru dörrlüncü Han
ri, Papa tarafından aforoz edilen pis -
koposlarla evli oldukları için kovulan 
papazları (Vorms) da topladı. Yedinci 
Greguvarın Papalığa layık olmadığı
na karar verildi. 

Papa yedinci Gregu\'ar da buna ayni 
şekilde mukabele etti: Dördüncü Han
rinin imparatorluğunu tammadı 

Dördüncü Hanri imparatorluk için
deki senyörlerin hepsini memnun ede· 
pıemişti. Onu sevmiyen kont, prens 
ve markiler aralarında birleştiler: 

- Bir seenye kadar Papaya kendi
ııi affettiremezsen, biz de seni tanımı
yoruz. Başka bir imparator intihap e
deceğiz. 

(Devamı 8 inci sayfada) 

Nitekim bugün, çok kimseler. anla -
mış bulunuyorlar ki, evlilik, bekarlığa 
iktisadi bakımdan da kat kat mürec -
cahtır! Ve zaten bir çok bekarlara, ev
liliği tercih ettiren belli başlı sebep · 
!erden birisi de budur! 

Maamafih, medeni nikahların çoğa1-
masında, gizli imam nikah!arının git -
tikçe azalması da çok müessırdir! 

Bugün, medeni nikahın faziletler:ni 
ve mahalle nikahının mazarratlarını 
kavrıyamıyacak kadar karanlık kafalar 
kalmamış gibidir. 

Bence, evlenenler daha fazla çoğa -
labilir. Fakat nikahlanmayı biraz da
ha kolaylaştırmak şartile . 

Benim, !boşanma sebeplerinin tahdit 
edilişine hiç bir diyeceğim yok. Bo -
şanma zorluğu, bir çok kimseleri, ku -
rulmuş yuvaları, ufak tefek sarsıntı -
larla çöküvermek tehlikesinden kur ~ 
tarmış bulunuyor. 

Fakat ben, nikahlanmanın da he -
men hemen boşanmak kad~:tr zor olu -
şuna aleyhtarım. 

Bir nikah muamelesi, raporları, as -
kıları, sorgularile bir insanı en az hir 
ay uğraş<tırıyor. Halbuki, bir çok mem
leketlerde, bu muamele, en çok bir 
saatin içine. sığdırılmıştır. 

Eğ.er bu cihet nazarı itibara alınır~a, 
kaniim ki, nikah dairele!"inin miktarı
nı en az iki misline çıkarmak icap ede
cektir. 

3000 den fazla nikah kıydığını söy
liyen tecrübeli muhatabım: 

- Yalnız, diyor, her kıyılan nikah, 
mes'ut bir hadisenin ifadesi değildir. 
Bazı nikahlar bana, bir saadet değil. 
lt lır felaket mukavelenamesi gibi gö. 
ıiinüyor. Faraza, çok ihtiyar bir er -
kekle, çok genç bir kızın nikahlarını 

kıyarken hayırlı bir iş yaptığımızdan 
emin olabilmemize imkan var mı? 

Bırakın ki karşı.ınıza, bütün hayat -
larını beraber geçirmek kararile otu
ran çiftlerden birinin çok uzun, diğe -
rinin çok kısa boylu, birin~n çok güzel, 
diğerinin çok çirkin olması bile göz -
lerimize hoş görünemiyor! 

Yan yana durunca; zevksiz bir el ta-

Nikah kıyarken, nazarı dikkatimi dırmıştı. 
C€lbeden iki cihet daha var. 

Birincisi, evlenenlerin ekseriyetle, 
evlenmiye en elverişli çağlardan uzak 
olmaları... Mesela, evlenen erkeklerin 
yaşları ekseriyetle ya yirmı beşten a -
şağı, ya elliden yukarı ... 

Halbuki bence evlenmek için en mü
nasip yaş otuzla, kırk arasıdır. Bu he
sapça, erkeklerimiz evlenmek kara -
rını, Ya on sene erken, ya on sene geç 
veriyorlar! .. 

İkinci cihet te, nikahlanmıy:t gelen 
kadınların, erk~klerden daha serbest 
davranışları. .. 

İnsan bu tezada bakınca, kendisinj; 
erkek kıyafetine girmiş bir kadın ve 
kadın kılığına girmiş bir erkek karşı -
sında sanıyor. 

Bu vaziyet karşısında, böyle bir sua
le ne cevap verebilirdim? Bittabı, ku· 
rulmuş bulunan bir yuvanın akibetini, 
kat'i bir tehlikeden korumak istedim, 
ve: 

- O, dedim, size yalan söylemiş. 

Hatta sizinle alay etmiş. Çünkü nikahı 
kıyılırken, ağlamıyor, bilakis, sevin .. 
cinden kabına sığamıyordu! 
Muhataıbımın yorgun bakışlı gözle -

rini, bu acı hatıranın karanlığı bürü , 
müştü: 

- O anda, dedi, biçare gencin göz ~ 
!erinden süzülen yaşları hiç unutamı· 
yacağı.ın! 

Yazılacak cevaplar vermek için beni 
sual sormak zahmetine bile maruz bı· 
rakmıyan muhatabıma tesekküre ha -
zırlanıyordum ki: 

- Bir gün de, diye, söze başladı, ve 
unutamadığı bir ikinci hatırasını an -
lattı: 

Ben kaç defalar, bu zannı.ma zihnimi 
iyice kaptırıp yanılmış ve serbest ser
best kırıtan müstakbel zevcelerinin 
yanlarında mahçubiyetten kızaran da
ma tcağızlara: 

- Kızım! diye hitap etmış!mdir! - Bana bir başka delikanlı müracaa• 
Bana getirttiği kahveye bir de si • etti, ve: 

gara ilave eden mükrim muhatabım: - Size, dedi, yarın nikahlanmak ü .. 
v - Siz;, dedi, bir de, hiç unutamadı- zere gelecek olan Bayan . . .. benim-
gım vak a anlatayım!.. le S€vişmektedir. Şu mektuplar • B" .. b t . . . , onun 

yıf, kıbar, ve sevımlı bir ~enç geldi: cektir. 
ır. gun uray~, .emız gıyınmiş. za-ı la ne kadar seviştiğimizi isbata yete • 

1 
1 

- Ben, dedi, dün nikah1nı kıydığı· (Devamı 8 inci sayfada) 

Okuyucularımızın 
Sorgularına 
Cevaplarımız 
Kütahyada inşaat işlerinde müstah -

dem emekli binbaşı Bay Ali Rıza Atama-
na: 

- Teveccühlerinlze çok teşekkür ede -
rlz. İstiklAl harbine iştirak eden subay
ların tekaüdiyeleri meselesi ile al§.kadar 
olmaktan uzak kalmıyoruz. Bu mesele 

l 
hakkında, yapmakta olduğumuz yeni tah
kikatı gazetemizde bildireceğiz. 

* Bursada tütün zürralarından Bay Raif 
G. Çelebiye: , 

- Mevzuu bahsettiğiniz meseleyi doğ
rudan doğruya bir istida ile İnhisarlar 
Vekili Bay Ali Ranaya bildirinb. Çünkii 

sizden yalnız bir taraflı dinledlğimiz lçin 
hükmümüzü veremedik. İnhisarlar \'e
kaletinin bu mesele Ue alakadar olacağını 
ve - eğer mevcutsa - tröstün ve idaresiz
liğin ortadan kaldırılacağını ümit edi -
yoruz. 

* Mersin orta mektep talebesinden Mus· 
tafa Uğuza: 

- Ümitler ne kadar <'Ok olursa. bunların 
sukutile duyulacak acı da o kadar bü -
yük olur. Bu sizin kulağınızda küpe ol· 
sun, imtihana giriniz, kazanınız, fakat 
ayni zamanda da başka blr işe giriniz, 
lmtihanınızı kazanıp ta liseye çağırıldı
ğmız zaman iki aylık zamanı doldurmak 
gene sizin elinizdedir. 

* Daimi karilerimizden N. Aksoya: 
- Takvimlerde görülen cBerdelaciz, 

kocakarı soğuğu manasına &elmektedir. 
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Beğendiğiniz kadın ve erkek tipleri nedir? 
-66 -

İhracat kontrolünü / 
memurlar yapacak 

Dünden itibaren şimdiye kadar ihracat eş
yasını muayene eden eksperler kaldırılmış

tır. Burulan sonra bu gibi ~yalar ihracatı 
kontrol memurlarının elinden geçecektir. 

Fmdık sabş kooperatifleri 
Fındık mıntakalarmıızda satış kooperatif 

leri kurulacaktır. Bu işi tanzim edecek he
yet Ankaradakl i§lertni bitirmiştir. Bugün
lerde İstanbula gelmeleri beklenmektedir. 
Heyete buradan lktısat müfettişlerinden Saf 

Nisan 2 

Ünitürk fiatları 
yökseliyor 

Son günlerde Ünltürk fiyatları yükselmek
tedir. Bazı kimseler Ünitürkün fazla faız ge
tirdiği mülahaza.sile ellerindeki tahvilleri 
bunla.rla değiştlrmektedir Bu sebeple, diin 
borsada bir hayli muamele olmuş, bu yüzden 
birinci tertip Ünltürk 21,07 1/2, ikinci tertip 
Ünltürk 20,IO Türk lirası üzerinden muame
le görmüşlerdir. 

Hodbinliğin ve moşkülpesenlligin 
Her cevap yollıyan 
okuyucuya hediye 

verilecek, neticede 
en güzel cevap 

sahibi 50, ikinci 25, 
uçuncü 10 lira 

mükafat alacaklar 

1 

Çehre: Üzerinde taşıdığı uzuvlarda 
ayrı ayrı giizel'lik aramam, fakat hepsi 
birleştiği vakit güzel denebilsin. 

fet iştirak ettikten sonra Karadenizdekl fın- il•••••••••••••• .. 
dık mıntakaJ.anna. gidilecektir. 

1 cezası m çeken hu genç kızı 
dinleyiniz! ,, 

Uzun senelerden beri hodbinliğimin 
ve müşkülpe:>entliğimin cezasını çek
tim. Karım, kazandığım lecrübe1erdır. 
Bu elim intizar devresinde, birçok ar
kadaş arımın hislerine kapılarak kur · 
duldan yuvaların az sonra yıktldfğım 
\'e içlerind ... n bir kısmının da bu yüz
den bin türlü perişanlıklara ve kci a
kıbetlere u,i;,rradıklarmı ibretle gördüm. 
Bu tecrübeler gözlerimi dört açtı. Ar
tık uysal ve kanaatkanm: 

solamaz. İçtimai terbiyesi yüksek bır 
aile kadını herşeyi iyi görür, iyi dü~ü 
nür. Bu kati. 

Ankara Askeri Fabrikalar ayniyat 
muhasfüi Yusuf yanında H. Oz:ın 
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Erkeğin içkisi olmamah ! 

Rengi: Kışın beyazı bembeyaz yapan 
bir hayattan sonra plaj mevsiminin ilk 

.günleerinde alınan tarif ed~lmez renk. 

I 
Vücut: Şişmanlayıp zayıflayabilen, 

,sıhhati yerinde, orta boylu. 
Tabiat: Sesi, sözü dinl<mir, asil ruh

.lu, evine merbut 
Tahsil: Bence tahsilin bu işle o ka· 

. dar alakası yoktur. Yukarıdaki evsafı 
haiz olsun da tahsili ne çıkarsa çıksın. 
Eğer ihtiyacı varsa ben ona ders veri
rim. Yoksa o bana verir. 

Lüleburga21 N. A. 
(Adresinin neşrini lstememiştlr) 

..... ... • • • • 1 . • ~ .. , , • • ·•· .. 4 • • • , .•• , •• 'i l ........... • · •• , ıı ı•ı•·tt•t.:ftl•l!J-

İSTANBUL 

Ticaret ve Zahire Borsası 

1/4/937 
ı=====-=====FIA=~ TLAR-=========='==I 

C 1 N S t f Aşağı Yukarı 
K. P. K. P. 

Buğday yumuşak 6 22,S 6 30 
Arpa 4 30 S 00 
Çavdar 5 00 5 12,5 
Mısır beyaz 4 35 o o 
Mısır san 5 00 O 00 
Keten tohumu 9 OJ 00 00 
Afyon ince 480 00 00 
iç fındık 56 20 oo oo 
Zerdeva derisi 4600 00 00 

Bir eıkeJin, yüzünün beyaz ve es -
mer, şu ve bu biçimlerde olması bence 
farksızdır. Munis yüzlü ve kusurlu ol· 
mamaı:;ı kafidir. Doğru sözlü, vicdanlı, 
mütevazi tabiatlerini de muvafık gör
mekteyi.m. Orta derecede bir ai!e ha
yatının stediği bir gelir temin ed~bile
ck serb~.:;t mesleklerden birine mensup 

Saym teyzeciğim. 

Tarihten 
Sayfalar Sansar derisi 2600 3200 r 

Tahayyül ettiğim erkek şöyle olma· 
lıdır: 

(Baştarafı 1 inci sayfada) Tilki derisi rıOO ()() 1 

Porsuk derisl 620 625 1 

Dördüncü Hanri imparatorluk talı· ===,;..,,========-c===I 
Vilcudü kusursuz vee sıhhatli olma

lı. 

GELEN 
tının elden gideceğini an.acil. En gü - =-=--====--~=~====-=~-=: 

olmasına 1 azıyım. 
Mukafat beklemiyen ak saçlı kız 
cAdres ve ismini yazmamıştır.) 
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,,Eğer anlattığım gibi bir genç 

l.ız hu~ursam derhal , ..,. ' ev.enecEgırn. ,, 
Beğendi;:im kadın tipi şudur: 

Tabiati: Yuvasına bağlı, eşin, \'e ya~: 
rularını candan seven, tatlı sözlü, gü
ler yüzlü, içkisi ve sairesi olmıyan bir 

vencfiği kuvvetlerin dağıldığını gör • 
dü. 

İşte bunun içindir ki yalınayak, baş
açık bir halde Papanın mahsus kapan-

K d 
v 'h . . dığı Kanossa şatosuna gilti. Papa ta -

Tahsili: ur ugu yuvanın 1 tıyacLa- ·· ·· ld. - · · f k d . . . . . . - , j marn uç gun onun ge ıgmm ar m ~ 

erkek. 

rını btlen ve ıstıkbalını temın edece~ d v ·1m· ··b'' ·· ·· ·· 1 ct·· d .. . . egı ış gı; ı gorunmuş, anca~ or un-
mikdarda varıdatı olan memur \'eva es ·· ·· d k'le · · ı ·· · . . · cu gun yanın a ı rın rıca arı uzerıne 

naf olabtlır. ertesi gün kabul edeceğim bildirmis. -
Ankara Öksüzce mahallesi Argın sokak 

No. 37 de Mükerrem ti. 
Ertesi gün imparator Hamiyi kili • 

Buğday 275 Too 

Çavdar ıos « 

Arpa 75 « 

Yulat 15 • 
Un 30 • 
Mısır 75 « 

Keten tohumu 21 « 

Pamuk 6 • 
Yapak 7 « 

GIDEN 
Tiftik _ ( 12 Too 
Arpa . 60 " 

SarL~ın. balık etinde, boyu 1, 70 den 
aşağı değil. El ve ayakları ufak En aşa 
ğı ilk mektep mezunu. Güler yüzlü, tat 
lı sözlü, terbiyesi yerinde, iyi bir ev 
kadını. Varlık karşısında n~ kadar so· 
ğukkanlı ise, yoksullukta da ayni irade 
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uKarımm tahsili ne o'ursa olsun, 

senin kapLSında kabul etti. Dördüncü l===-=======r========I 
DIŞ FİATLAR 

K. s. 

yi taşımak tabiatine malik. 
Böyle bir kızı bulduğum gtln derha~ 

ben ona ders ver:rim! ,, 
Teyzeeciğim, 

Benim gibi İstanbuldan yeni ayrıl -
mış bekar bir okuyucunun taz~ cen.p
larmı dinleyin: 

Hanri yalınayak \:e başıaçık bir halde 
karlar üzerine diz çök.mü~, ellerini bir
birine kavuşturmuştu. Dehşetl~ bir so· 
ğuk vardı. Neden sonra Papa onun e -
!inden tutup kaldırmış, barıştığını an
latmak için alnına dudak!annı dokun
durmuştu. 

1 
1 

1 

Buğday : Liverpul 6 89 
Buğday : Şik.ago 6 61 
Buğday : Vinipek 6 67 

Arpa : Anvers 5 66 
Mısır : Londra 3 93 
Keten T. : Londra 8 21 
Fmdtk G. : Hamburg 81 36 

Bununla beraber bu müthiş intikaın ,__.;;._.;.; •• .;.; •• ;,; •• ~ •• ...;; •• ;.. •• -•• -•• -•• -•• -•• -.. ;.. •• -•• ;;,;ı •• ı... ... -.. -.-•• .;;. •• .;;.. •• -.......... -: ........ -:_-:.,.~ .. 
evleneceğime şüphe etmey~niz. 

Sirkeci T. O. Mehmet Okan 
Beğendiğim kadın tipi şudur: Fındık L . Hamblll1.< 81 36 
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" Kadı mıa lah sil mevzuubahs 
olamazı,, 

Teyzeciğim, 

Öteden beri kıymetli yaz:larınızt o -
kumaktayım: Yazılarınızdan aldığım il 
ham sayesindedir ki birçok müşkiille
rimi halletmiş bulunmaktayım. Açtı 
ğın ankete de cevap veriyorum: 

En çok beğendiğim kadın tipi: 
Vümdü: Yaşı yirmiyi geçen, kumral 

saçlı, ince yüz1ü, gözleri kestane rengi, 
uzun ki. pikli, sesi güzel, ince bel ve 
ince ayak bilekli 

Tabiati: Büyüğü küçüğü sayar, az 
söyler, ağır başlı, evini ve ailesini se. 
ver, her ne olursa olsun zevcine karşı 
saygı ve sevgisini ihlfil etmez~ sadık 

bir kadın. 

Hediyelerim· z 
Dünkü 61 • 65 numaralı cevapla

rın hediyeleri masa suali, tuvalet 
malzemesi, cigara tabakcısr, kol düğ 
mesi olarak seçilmiştir. 
Bunlardan İstanbul dı~m -
da bulunan okuyucuların hediyele· 
ri posta ile adreslerine derhal gön
derilmiştir. İstanbulda bulunan o
kuyucuların da idarehanemize ge
lip hediyelerini almaları lazımdır. 
Hediyeleri ayrılmıştır. Kendilerini 
beklıyoruz. Pazardan başka hergün 
müracaat edilebilir. 

Hediyelerini idarehanem:~den ala 
cak okuyucularımı:ıın yanlarında 

hüviyetlerini isbat edecek bir vesika 
bulundurmalarını rica ederiz. 

Tahsili: Kadında tahsil mevzuu hah-~----------------

Papanın yanına kalmamıştı. Ve seki -
zinci Hanri sekiz sene sonra Papanın 

müttefiklerini ezmiş, Romayı zaptet -
mişti. Greguvar kaçtı ve Hanr: onun 
yerine başkasını Papa yaptt. 

Greguvar bir kaç sene sonra (Saler
no) da öldü. Ölmezden evvel şöyle de
di: 

- Ben adalete dost ve. zulme düs
nıan oldum. İşte bunun için sürgünd.e 
ölüyorum. 

Hanriye· soran olaydı, hiç şüphesiz 
oda ayni sözleri söylerdi. Tntatı Can 

Yurttaş 

Adam sen de, benim birikt:rece
ğim beş on kuruştan ne çıkar deme. 
Daınla damıa göl olur. 

Ulusal Ekonomi 
ve 

Arttırma Kuruıuu 

Niçin, ne vakit 
Ve nasıl 

(Baştarafı 7 inci sayfada) 
Fakat kızcağız, belalı erkek karde

şine. ve zorba babasına ağız açamıyor 
ve yarın bu korkusuna kurban gide -
cek ... Yalvarırım size, onun nikahını 
kıymayın ... Çünkü bunu yaparsanız, 

ikimize de kıymış olacaksınız:.. 
Ben, belki çok haklı olan bu isteği 

bittabi yerine gee1ire'bilecek vaziyetı
te değildim. Nitekim, aradan bir müd
det geçtikten sonra, bana onların ya -
şa) ış tarzlarını an1atanlardar:, delikan
lının sözlerinin tahakkuk ettiğmi işit
tim. Ve ikisinin de hayatına kıymış ol
duğumu anladım. 

Görüyorsunuz ya? Bizler hazan, bir 
nikah kıyarken, iki insana klytnış ka
dar ıztrrap duyuyoruz! Naci Sadullah 

=========================================================================== 
Milli roman No. Z8 

Silah başına! 
rile girecegm evlilik hayatında pek 
çabuk devamlt bir kara kış başlıyacak
tır. Dedim. Ve anlattım ki hayat iki 
vücudün bir yastığa baş koymasından 
ibaret değildir. 

Sen yaşamak, gezmek, giyinmek, 
mes'ut olmak istersin, bu izdivaç sana 
bunların hiç birini vadedemez. 

Nilüfer muhakkak bir maceranm yatı ve yaşamanın manasmı ~ayfa say- Buna karşı sana şöyle bir hayat tek-
kurbanı olmuştur. Onu kaybettiği içın fa mektuplarla anlatan bir eski komşu lif ediyorum. 

\ t urhan Cahit ı 

önüne çıkan ilk fırsattan istifade edi- çocuğunun serbestçe düşünmeye hak- Parlak bir düğün, lsviçrede bir bala-
yor. kı vardır değil mi? yı seyahati, Almanyada bir otomobil 

.. Bir .. kısmı daha ileri gidecek ve şul Başkalan ne düşünürlerse düşi.in • gezintisi ~e. k~r~, elmas ve.kadın. eşya· 
hukmu vereceklerdir: sünler. sı almak ıçın ıkı haftalık hır Parıs yol-

- Nilüfer şeytan gibi bir kızdır. Fakat ben ki sana her şeyi vadeden culuğu, ve sonra yazın Tarabyada de· 
güzelliğinin ne kuvvetli bir tılsım ol- bir insan olarak karsma çıkmıs buiu _' niz alemi, kışın Nişantaşında ılık bir 
duğunu pekala bilir. Fakat bugünkü nuyorum. Sana ebedi bir sevai, temiz· ap~rtıman hayatı. 

"' I . I" "k ld ~ 1 b trıuhiti ve aile hayatı onun bu cevheri- bir yasayıs vadediyorum. Ve bu teklif- şte senın ayı 0 ugun nayat u. 
ni işletmiye müsait değildir. Nilüfer leri se,nin' nisan kararından evvel he- Şimdi senin girdiğin hayatın çerçe· 
bunu anladığı için önüne çıkan ilk riıü- nüz nişan d~dikodulan başladıgı s;ra- vesini de çizeyim. 
racaata itaat ediyor ve istikbali şi.lp - larda yapmış bulunuyorum. Bütün bu Zerdeli, pilavlı bir düğün, mahalle 
heli bir gence elini uzatıyor. Fakat samimi arzulara ve ricalara rağmen sen kadınlarının saktzlı ağtzlannda çekiş
maksat asıl bu izdivaç değildir. Bu işin bana bir satır cevap vermeden, buluş· tirilen düğün dedikodusu .. somyeleri 
resmi şeklidir. Nilüfer genç, güzel bir mak tekliflerime bir kelime lle muka- ses çıkaran iki kişilik bir sarı prinç 
evli kadın rolü ile hayata karışacak ve bele etmeden yürüyüp gider.sen ayni karyola. Danteleli bir kaç Japon basJ 
asıl muvaffakiyeti o zaman yapacak 1 şüpheleri benim de hissetmem hakh mas1 gecelik ve kenarlarına su çekil -

Bu hükümler ve bu fikirler doğru olur değil mi~ miş patiska çamaşırlar, örtüler. Kışın 
mu, değil mi? Sana söyledim. Bir mülaz:m, hele san bir mangal başında kestane patlat-

Ne yalan söyliyeyim. Senin ne kı - bugünün karışık vaziyette mevkii ve mak ve yazın, zeytin yağh yaprak dol· 
ratta bir kız olduğunu yakından bilen· istikbali şüpheli bir . mülazim seni ması yapıp Çırptcı çayırına gitmek. _ 
1 ~r bu şüpheye düşerlerse aana asıl ha- mes'ut edemez. Mor bir salkım baha- ten ibaret bir hayat. 

Ve bu ilk devrenin henüz yılı ta -
marn olmadan araya karışacak bir ço· 
cuk arttk dokuz ay evvelki çiçekli ve 
kahkahalı düğün evinin havasma kes· 
kin sidik kokuları ve çocuk vıyakla -
malan ile öyle hir hale gelecek ki bir 
muharririn yazdığı gibi o mes'ut izdi
vaç gündüzleri çifte htrlama, geceleri 
çifte horlamadan ibaret kalacak l 
Düşün Nilüfer. Sen buna mı layik

. ) 
sın .. 

Kabahatin ne, günahın ne , ki hu 
cehennem yolunu tutturmuş gidiyor -
sun. Cennetle cehennem için tanrı bile 
insanlara yol göstermiştir. Şu yoldan 
giderseniz cehenneme çıkar, bu yoldan 
yürürseniz cenneti bulursunuz. demiş. 
Sen ki zekj ve bilgili bir kızstn. Bu 
kadar elim bir hataya nasıl düşüyor -
sun~ Fakat dediğim gibi şimdi ben de 
beraber olarak seni tanıyanları ciddi 
bir şüphe almıştır. 

Bu izdivacı sen gaye olarak kabul 
etmiyorsun. 

Sen bu izdivacı bir basamak bir pa~ 
ravan olarak kabul ediyorsun. 

Ve asıl hayatını bundan sonra ku
racaksın. 

Bu bi.r fikirdir. Alameriken bir fi
kir ... 

Avrupada ve Amerik.ada çok süzel 

1 
1 

1 

İstanbul Borsası kapanış 
fiatları 1 ... 4 - 1937 

PARALAR 

Alış Satış 
ı Sterlin 613.00 619.»0 
ı Dolar 123,(ı() 126,00 

20 Fransız Fr. 111.00 115,0J 

20 Lirf'~ 120, 125. 
20 Belçika Fr . 80. 84. . 
20 Drahmi 18. 22. 
20 İsviçre Fr. 560. 575. 
20 Leva 20. 23. 
ı Filorln 63. 66, 

20 Çek kuronu 70. 75. 
1 Avusturya Şl. 21.00 23.00 
1 Mark 25. 28. 

1 Zloti 20. 22.SO 
l Pengü 21, 24. 

20 Lev ıı,. 00 14.00 
20 Dinar 48. 52. 

Ruble 00. ()(}, 

ı İsveç kuronu 30. 32. 
ı Türk altmı 1042 1043. 
ı Banknot 08. B. 247, 248. 

ÇEKLER 

Açılış Kapanış 

Londra 617,75 618.00 

Nev-York 0.7940 0,7910 

Parls 17.2125 17.205 

Mlllino 15,05 ıs.04 

Brüksel 4.7017 4.. 7012 

Atina 88.4662 88.43 

Cenevre 3,476) 3,475ı) 

So!ya 64.4275 64.4012 

Amsterdam 1.4464 1.4458 

Prag 22.6825 22,6730 

Viyana 4.2282 4.2265 
Madrid 11.4690 11.4644 

Berlln 1.9684 1.975 

Varşova 4.1684 4.1660 

Buda peşte 4.t)()64 4.0J5 

Bükreş 108.135 108.09 

Belgrad 34.6418 34.6275 1 Yokohama 2.7750 2.7140 

l'vioskova 24.68 24.69 
Stokholm 3.1434 !1.1383 

ESHAM 

Açı!ıı Kap&ruJ 

Anadolu fm. % 60 
peşin 00.00 O().Ol 

A. Şm. % 60 vadell 00.00 00.00 

Bomontl - Nektar 00,()(1 01.JO 

Aslan çlmento 14,75 14,8) 

Merkez bankası 93.0::l 93 00 

İSTİKRAZLAR 

Açılı~ Kap&Illl 

Türk borçıı I peşin OJ.OO 00.00 
1 • I vadeli 20. 7() 2t.-07S 
1 • 1I vadeU 20.30 20.45 

TAHVİLAT 

Açılııs Kapa1111 
Anadolu I pe. oo.oo oo.oo 

• I vadeli 39 9ı) 39.9a , 

• 1I pe_ oo.oo O'J.00 

• II va. !19 90 39.9{) 
Anadolu mü. peşin OJ.00 00.00 

kızların izdivaç siyasetleri bu pilan ü
zerinde yürür. Önde zengin ve ihtiyar 
bir paravan vardır. Arkada genç ve se
vimli aşıklar, bu aşıklar parasızdırlar. 
Güzel bir kadmı doyuramazlar. Fakat 
gençtirler: Gönül aleminde bir genç 
kadını mes'ut etmeğe muvaffak olur· 

Iar. Onun için akıllı ve güzel kızın 
prensipi budur. Önce yaşına ve yüzü 
ne bakmağa lüzum görmeden herhan
ği bir zengin aşıkla evlenmek. Haya· 
tını bütün şatafatı ile kurmak ve son· 
ra ... 

Bu sistem pekte yeni değildir. Fa • 

kat bunu bizim memleketimizde tat
bik etmek güçtür. Çünkü Amerikada 

ve Avrupada olduğu gibi bizde güzel 
bir kız kendini tanıtacak yeri ve muh.i.~ 

ti bulamaz. Amerikada bir güzellik 
müsabakası yapılır. Yüzlerce güzel 

kız bir yere toplanır ve güzel kız me
raklısı ·zenginler de bu vesile ile dünva-

nın her köşesinden gelen güzelleri do
ya doya ve ahcı gözü ile seyrederler. 

Bu güzellik sergisinde kesesine güve· 
nen muradına erer. Sinema artistleri· 

nin sık sık koca değiştirmelerinin sebe· 
bi nedir~ 

Bizde bunu düşünmek abeatir. 

(Arkaa~ var) 



Q 
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M OTAR EKE GONLERINDE IİTIHAD VE TERAKKİ 
ENiŞTEMiN ÖLÜMÜ -L ------ Yazanı Eski Tanin Batmuharrlrl Muhittin Birgen 

izzet Paşa damat Ferit hakkında 
hükmünü vermişti: " Bu adam ya 

Yazan : Salanaltin Enis 

hain, ya delil,, diyordu. 
izzet paşa, bu adamı biraz daha an· olmaz. Kendisinin bu kadar senelik zındık ithamından kurtulmuı için, Cla· 

lamak için biraz daha konuşuyor. An- hürriyet ve meşrutiyet tarafdarlığı ha o zaman, Tallt bey ona bazı teYler 
byor ki Damad paşa, Bandırmaya git- şöhretini mahvetmekte olduğundan yapmasını ·aöylemif, o da peypmberln 
mek İçin Ertuğrul yatının hazırlan • bihaber, harıl harıl padişahla beraber doğum gününün devletçe mukaddu 
masıııı ve katibi husuıt olarak da ken· hükumeti devirmeğe çalışır. günlerden biri sayılrriaıı için bir kanun 
disine Rum patrikhanesi tercümanı • Onun devirmeğe çalıştığı hüklimet, layihası vermiştL Bu tafrafurat adam, 
nın verilmesini istemektedir! kendisinin yirmi sene evveldenberi bu August Cont'dan haberi bile olmı· 

Ferit Paşa mutlaka gidecek kurulmasına taraft~ olduğu bir reji • yan pozitivist, bu uz~n boyl~, yükse~ 
Saclı· w min, Osmanlı l:>ayragı altında, Osman· bakışlı, beyaz sakallı ınsan, dikkat edi· 

ra ~~am paşa, ora~?, d~~~uca sa- lı tahtı etrafında müdafaasını yapmak· yorum, o günlerde gazetecilere, arada 
b ya g~ ıyor; yahdettın 1 göru~~r ve Ia meşgul olduğu son hük!imettir. bir müslümanlıktan bahsediyor. Mü· 

u mu avereyı anlatarak bu ftkırden B · l k olan hükllmet rai r 
Yazgeçbı · . . . . h edi unun yerme ge ece , 
Fakat esını rıc:a ~e .ıatır a~· ....... L ykor. Vahdettinin bunun yerine getirmek Ne zaman o günlerin hatıralmını 

, o, mutlaka ıatıyor Mü~a • . ed"W• k b' b' f b' · · 'h · d I d " kim ed. lı ba • d b' ıst ıgı a ıne, ır tara tan ır ırtıca zı nım e can an ırsam, 'Onun o mag-
' emr ıyor Ak şm a ır va· h' k... . l k b" f da b'' h · ·· .. ·· ·· •· ı· Ali tan l I · . ü umetı o aca ve ır tara tan u· rur çe resı gozumun onune ge ır. 
aeveı- o an zzet paşaya emır ver • .. k · · b·_] K 1 p hl' K d · R fı Ce t Bir°""' evvel arazide tatbikata -'lr+. b' .. ·· eblli' d .,_,__. _,_ ..... mek h kk tun yaşama uvvetını ecne ıoen ve ema , e ıvan a rı, e ı va , •- ~ .... - ıraz yuruy yor u; .uuu1.t aonrCUMS 

para etmez. O bu adam a ın • .. .. b- .. ı~- l ·· Ll d b l la be b b-t•• b' irt' • L-t .ır.. ....... •~çok yorgun bir halde vıııtaga" havaların sıcaklıgınıw bahane ed rek b• daki h"km" .. . . y del' gorunen utun auunet ere gore, oy un ar ra er u un ır ıca ~u • 5u.uu. ~ r1- e 
Yahud ~ .... unud. vermışBatırb: ~:~ 8 1 .ı. Gorge - Loit Jorj • dan alacaktır. Oı· lesi, kendileri için çok tabii olan vazi- yatmıştım. Bütün rüyamda kablonun kısa gezintilerden vazgeçti ve evde~ 
;.i Lb· aın h> ızediyor. ve H ıcukıye gDe ıp manh vatanı ve Osmanlı hürriyeti için felerini yapıyorlardı. O nlardan dolayı nasıl ~ği, telefon ıebekelerinin turmağı tercih eyledi . 
..,. • ~ meye ar yor er es, a • .. d l . l Ah R be h. b' .. w• nasıl tesis edildiği gibi işlerle uğraş - Kendisine ailece Büyükadaya taşın· 
mad Fe 'di .. de _:_ı_ .. f'k muca e e etmış o an met ıza y, .ıç ır zaman yuregım yanmamıttır. 1T\1c:: ve netice deliksiz bir uyku uyu- mamızı teklif ettiğimi'z zaman sevın' ~. 

rı gon rmemc:Ate mutte ı . d b'' l ' B ada b' F k k d' k _ı:_. • k k eli -~ .... tir Kar il' ahhasl .. ne en oy e yapıyor r u m, ır a at, en ı enauııını yı an, en muc::tum. O kadar derin bir uyku ki sa· gibi oldu. 
• ar ver ıyor' mur ar ta • 1 k f 1 fecl • .- "' 1 k k nd. . . . k~ cd k di 1_ d• . . 'll yin edili ara ı e se en, ıctımaı meı e ten e ısmı ın "'r en, en ~en ısının bahleyin güneş doğmuş, Çanakkale - Fena değil, hem bir hava, hem dt 
v~0ti~· b - . ._ .. de bahsetmiştir. Eserini hiç bir zaman alnını karaya bulayan bu adam kadar cephesinde bulunan efliltem eve gel - bir manzara değişikliği olur •• dedik.. 

' - n de. unun uzerıne, AUP- •• kl b be 'h .. .. . d d ki k . hatt.e. be ~ k da n.. ıere biniyo 
1 

gostermeme e era r, tarı ten on yuregım e ert yapmıt mıe yo tur. mış, • nim u.aına a r girmiş J.Nğalı henüz altı ay kadar olan ot-
Ahllel R . sene evvel Türkiyeye geldiği zaman, insanları ihtiraslardan ihtiraalara a· olduğu halde bunun farltmda olma • lunu da ileri sürerek: cBu Necdet içia 

iZi Bayın macerası Ahmet Rıza bey, felsefeden ve içtima· tan inkılap politikacılığı hazan bu ka- mıştım. Biraz sonra annem beni karyo- de iyi olur> dedi. 
d ~~~ :erid pap hikayesi bu hal • iya.ttan dem vurur, kendisinin August dar iğrenç oluyor! lada sarstı: Adada tanıdıklarımızdan birisinin • 

e been ~b~r tarafta bir de Ahmet Rı • Comte • Ogust Kont • un pozitivist işte, bir tarfata hükumet bu şartlar - Bak enişten geldi.. dedi.. vini tuttuk. Oraya gitmezden evvel 
za y hıkaye · d l ih T · · d bal a.k .• k . . Bir an rüya görüyorum sandım; fa - çamlıkta gezeceğini düşündüğü " 
rakki AL aı var ır. tt at ve e • mesleğine mensup bulunduğunu iddia ıçın e ça ayar mutare eyı temıne kat ayni ses, ayni sözleri söyleyince söylediği halde zavallı hasta, bır kert 
L_• ~ ~et Rıza beyi senelerden .. ederdi. Hatta, mürteciler için ittihat uğraşır ve padişah da öbür tarafta dev-ucn ı-anate Abdülh id 

1 
h' 

1 
~ • 

1 
. . . b. k' .

1 
birden durakladım. Filhakika bir sa· bile buna muvaffak olamadı. Bir kat 

riyatla .. am a ey ıne neş· ve Terakkiye hücum vesilesi veren e .. n ış erını yenı ır e ıp vasıtası e niye sonra göz1erilni açınca onun kar· günler nefsini zorlıyarak pencere a • 
eVVell 1llJ'llfmı· lf • o~~~ hürmeten şeylerden biri de bu idi. Ahmet Rıza kendi eline almağa 98lışır'k.en İttihat şıki kanapede gülümsediğini gördüm. nündeki kanapede oturmağa uğraştı 

mec ıs reıslıgı gıbı en yüksek ' T kk' d 'h ... ı_ · • ı..i k 
1
__ bey, pozitivist yanı.' müsbet olmıyan ve era ı e, son ve tarı ı .ıı;:ongresını Onunla kucaklaştık ve öpüştük. Bir an ve önünde yeni açılan bu manzaraya 

..., r ma amil .~Jlf-. sonra ;t,,. b · · ' kla l 'lecetMi~"..aMi ~~- _ r u ışı teYlere • b' adam Allaha da yapma meşgu dür. uyku sersemliğim ve onun beklenmi · pencere arkasından seyrettiyse de so~ 
k1e . . ~ıunca. Ayana . manmaz ır • (Alba ar> ,.en gelişinin verdiği şaşkınlık geçere% rala:ı buna da muvaffak olamadı. 

na tmif.!1- Ahmet Rıza bey bundan ınanmıyan bjr münkir, bir kafir, bir müfekkirem yerine geldikten sonra Onun .Qast.aJığmı belli etmiyerek JMD 
~ola11 ittihat ve Terakkiye dargındı. dinsiz... Demek, ittihat ve Terakki R A D~O yeni uyamlan uykunun basırama cere önünde zinde bJr insan gibi otUl°ı" 

ar11D aluııca da. aavura danlıp oruç dinsiz, kafir,münkirdir l Onun yüzün· " verdiği bulanıklık geçti: mak için nefsine k'U'fı yaptığı tazyik• 
~de~ kabilinden, İttihat ve Terakki· deu ittihat ve Ter.kki, böyle bir itha- Onda şayanı hayret bir değişiklik kadar elimdi ki bu maıu.aranın seyıt 
nın Ufmanı olan VaL '-ttin' • da :ı:.--.~ Ha ... L ki vardı: Yüzü sapsarı idi. Yanaklan ço· - bile insana bir facia ile k•,..ı ka""vı1 
tı ş· d' nae e Yanat • ma \l•Hu&UT"· tta, o &adar . -• ·-s·J• 

· ım ı o da onun adamı olmuttur Bu 9Unkü Prograın kerek ehnacık kemikleri tebarüz ede - bulunduğu hissini ve.-ıneğe kafi icft. 
Daha henüz lzz h • • ........... ..___ 1 v 1saa 91'1 : c- c:ek kadar zayıflamıştL Soluk dudak - Hele yüzündeki cebrt tebessümler. 
· -Lfdil . et PB.- ükGmeti te • - .. •• ........... n •-·- lan arkasındaki beyaz dişleri, yüzüne cebri neşeler ... Geçelim, bnnların ben. 
yça. ebnif oJnaadaj. bir za11t1ıacla ... _ ... __ &D&AaPu.. ....... r 
pad'' İfa}ı, 0 dakikada heflu"z ma•'ul ..._..__ .,......__.,..... öMa ..,.nıa11: bir kadit manzara ve perişanlığtn: ver• si ~ 8Cl şeyler. Bunlann hepsini .. 
k d """ ...,..,, ..... mişti. Bu hal, onun Çaiıakksle denilen çelim. 

un e bu1unan hük~eto aoraıı~ bi· 12.ao: PJilda TOrtt •lllllkltu. n.a: . ....... öl.. dn... d ıın· ld Nih t b' .. bi le liiz11111 gö...:...:...L-!-!-. L ......... ..ı.::...r- ı ~ 1s,05· ıın1ı:+aH' plllt ııetrtrata. um V&.., .. rm an ge ış o Uğunun en aye ır guıı r gece e\'Wl ha • 
. l'"' ·~ u:ıaQDIUI ayan ~ N.....,.U: beliğ de~ill idi. Hafif hafif öksürüyor, v8!1m sıcaklığı dola)'ISile uykusuz kal-

r~ıs ıgıne tiyin etmiftir. Ayanda pa • 18.30: P1üla dam musitlll, 19,10: Spor buna ragmen dudaklarındaki eski te • dıgını bahane ederek o gün pencere• 
difahın nüfuz ve k~ temail • ~ mbabıb'Wl: -.ret ~rut. •: 'l'lh"k mi.illi - bessümünü muhafaza etmeğe uğraşı • nin önüne oturmadı ve yatağından çıır,. 
el--'-~ • . t.~t...A: • ..;._ı. kJs1 ~ JG,JG: ---- Bıa tarafmdan a- d dı b tak ~~. szw ,pıifa: m1&ul'Deli. ~ .. ra1>9& aö~ 20..a: Vedia Rıza w artadıtıa- yor u. ma ve uya tan çıkmayış o çık• 
kül ettikten eonra. bu. hüldimeti be • n tara~ TDrk muıdklal ... halk şarta- Gerek bu adamın ve gerekse benim mayış oldu. · 
ienmiy~. a... difürmeie çallf8D • ıan: saat &J8?l• 21.ıı: Orkestra, 22,15: A - kardeşimin talihsizlikleri, onlarm da· İstanbula avdetimiz, facianın tabak" 
lardan l>iri de oduT. Fakat, Ahmet Rı- Jam ve lMX'8a b&berler1. 23•30 PlAkla aoıoıar, ha evlendikleri günden başlamıştı. On- kukuna bir adım teşkil etti Yatmak 
za bey safdil bir adamdır: Bütün bu opera ve osy"~ Propam larm ilk evlendikleri ve koltuğa gir- için sakin ~ ~s~~ği dolayısile Nl • 
gayretlerinden kendisi değil. başkala- Ol*& .,. epereı parea1arı. dikleri gün, Balkan haıi>ı dolayısıle şan~ındaki e~mızın. bahçe tarafın • 
nnın istifade edeceğinin farkında bile tsTAımtıL sokaklarda davullar çalınıyor halk as- daki odayı tercih etti; battl bununla 

ötıe JM1111a&a: kere çağrılıyordu. Eniştem askeri bir da kalmadı. Karyolasını bile kurdur--·-----"-
Boa Posta 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25. 
l STAN B U L 

GazetemiJ'.de çıkan yaza ve 
:resimlerin bütün hakJarı 
mahfm ve~ aittır. 

:d • • 

ABONE FIATLARI 
1 • a t 

8enı Ay Ay Af 
Kr. Kr. Kr. Kr. ---'i'Gkidn 1400 7b0 (W 100 

YUtWıJİST.Alf 2340 12JO 710 270 
SOMEBl 2700 1004 600 800 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 21 turuftar. 

Gelen eord weri ııerilı. ıs. 
11-.Jan rnJuliyet lllııunaa. 
Cevap için mektuplara 1 O kurufh* 

Pul ilavesi Iizımdır. 

Poita btusu: 741 İstanbul 
Telcnf: Son Posta 
Telef•: J8I03 

ÇQnk11; 
Btltftıı cihanda eJll senedir daiına O• 
tlln ve 8fBlZ kalmıştır. 

KREM BALSAMiN 
Bll;et bir btlgl .,. llft!r b1r teeıftbe 
mabSJJlQ. olarak VClcuda ıeürilmiı 
yegane sıbht 1.remlerdir. 

KREM BALSAMiN 
ŞObret!ni a6B ve tmatanıılda eleji! 
•llht e1'18fml Londra, Paris, Berlln, 
Nev • York atıulllt emlltlllerinden 
yQz&erce krem aramada blıinclllk mO.· 
katabnı kazanmış olmakla lsbat et· 
miştir. 

KREM PALSAMiN 
GtındOZ için yağm, gece için yath 
ve balis acıbadem kremleri. Tamn
mış ecza, ıtnyat ve tubatiye matua
ıannda bulunur. 
Deposu : 1ngillZ Kanzuk Eczanesi 

Beyoila • lstanhul 

12,30; Pl&k1a Tilrt mwdtlel u,ao: Ba.- doktor olduğu cihetie er geç o da .cep. muyor, yer yatağmda yatfnak bil c 

dls, ıı,os Muhtelif Plik neortyaıı. heye hareket emri eıa:cattı ve nitekim diSi ~ daha ~t ~lacağını söyliiyor. 
AJqUa .....,ı,a&ı: 1ü kaç gün sonra o da- hareket. emr~ al· Ç~ugunu .nadiren. aormet anusu s• 

s Nlab m : ~t .. dı ve gitti; falat,t ordu, kBf1a giz ara -. t.enyordu. ~:deşimle ya~ı a • 
1&,30: Pıüla dana mUIWBI. 18. ILOdolln sında bozulduğu için ancak Hadunk'" yırtmak teklifınde bulunmadıgı gibi za 

orıtestrası 19,30: QoCok Esirgeme kwiunu A • 

0 • vali k de · d b namına konferans. doktor Kuıs& HaJbel yune kadar varabildi ve orada koleıa .. ı . ar. şım e u hususta ona kii-
•: Fasıl, saz heyeti, 20,30: On. 1tJza ta ~ salgµn dolayısile insan cesetlermin et- ç~ bır ımada bulunmamıŞ, hattA ~ • 
ratından arapça söylev, 20,45: l'aal. ası. ten tepeler teşkil ettiği muazzam hai- e~un annesile y&ttnasun tasvip eı--: 
,ett: Saat ayarı, 21.u: Orkealra. 22,ıs: A - lenbı içinde aylarca yaşadı. Salgm bir mıştı. 
Jans ve bqına~berled. IUI: ~ ~. ölümle bu uzun refakate rağmen Bal· Bazı sabaıhlar kfin kocanm katşı.htıı 
r 1 ~an harbi aonmıda sağ ve salinı avdet kahvaltı ettiklerine .rastgelirdim. ôılL 

1u.M b fı I etti. ne getirilen sütü biraz içer, IOllra ayni 
l ~ u B ~ Fakat bu defaki avdet, hiç te Balkan ~ .. içmek. üzere kardefime uzatmc 
Eeuneler harbmdeki avdete benzemiyordu. s· • c1ı. Bütun ~cıayı yakından bilen za • 
.. pee .ae&d fllaa eaa...- wanlartltı perler içinde gayri müsait şartlar a; .. ~ı kardeşim, ~S!NI en küçük bir. 
........... elJle'hMle!r"tr: tında mahrumiyetlerle dolu 'UZun, yo • şuphe ve ter~t UYandırmamağa ul
Msar&Jda: <Şeren. Be~· <Asadorl .rueu w yıpratıcı mesai, onun 'rilctt .. raşar~ ken~me uzatılan süt finca • 
Fenerde: <EmUJldl>. febremJnlnde: dundaki son tahammür ve kudreti '-a- nını güler yuzle alıp içerdi. 
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10 Sayfa SON POSTA Nisan Z 

'Son Poste ., nın tefrikası: 60 

151 numaralı şehit 
(Ertuğrul faciasına karışan aşk macerası) 

Yazan ı A. R. 

Ertuğruı yolda kömürsüz ka:mış ve iyi kömür almak 
için de parası yetişmemişti, Osman Paşa bir aralık 

Japonlardan ödünç para almayı düşünmüş ise de 
izzeti nefsine yedirememişti 

Yazan : Celal Cengiz 

Akad dan muzaffer olarak dönen 
Ertuğrul karantine müddetini bitir- Fakat, o bitmek ve tükenmek bilmiyen Tanzerin ordusu, ertesi sabah 

erkenden Ur şehrine giriyordu 
nıiş, temiz paratikası almıştı. 

Cemi, o gün karantine yerinden ha
reket etmiş; tekrar Y okoharna lima
nına gelerek eski yerine demir1emi~ -
ti. 

O gün, eyliılün 1 inci günü idi. (Er· 
tuğl)a; lstanbuldan, bahriye nezare • 
tinden şu telgraf gelmişti: 

Y okohama limanında, Ertuğrul 
F ırkateyni kumandanı, amiral 

Osman pafaya 
[Zabitan ve efradın ııhhati nasıldır. 

Ve ne zaman hareket edilecektir?] 
Osman paşa; bu telgrafa, derhal şu 

cevabı vermişti: 

[ Umumumuzun ııhhatlerinin yo -
lunda olduğu; ve intallah gelecek baf· 
ta hareket olunabileceği maruzdur.] 

Osman paşa lstanbula bu cevab 
telgrafını gönderir göndermez; derhal 
avdete hazı\lık emrini vermişti. 

Bu hazır1ık için, en mühim iş; kö
mür meselesi idi. Mecburi davetler, 
ziyafetler ve saire dolayısile bir hayl; 
masraf edildiği için geminin kasasın· 
daki para yavaş yavaş suyunu çekmiş
ti. Müteaddit t~\graflarla müracaatlara 
rağmen, bahriye nezareti Osman paşa· 
nın istediği parayı göndermemişti. 

Onun için kömür meselesi, çok ehem
miyet kesbetmişti. 

Tehlikeli denizleri aşabilmek için, 
makineyi kafi derecede kuvvetle jş • 
letmek .. bunun için de iyi kömür te
d~rik edebilmek elzemdi. Fakat, iyi 
cinsten kömür alabilmek mümkün de
ğildi. Çünkü, kasa mevcudu da buraya 
kapablacak olursa, yollarda zaruri olan 
masraflara para bulmak şöyle dursun; 
bütün gemi halki, açlığa mahkum 
edilecektL 

Osman paşa bir aralık Japonlardan 
ödünç para almayı düşünmüş ise de, 
bµnu bir türlü milli izzeti nefsine ye· 
dirememiş .. Ertağrulun taşıdığı sanca
İ"m şeref ve vekarını muhafaza etmek 
için bütün mahrumiyetlere göğüs ııer
meğe karar vermişti... Nihayet, bir 
kömürcü ile pazarlığa. girişilmiş; hin 
müşkulat ile adi bir kömür tedarik 
edilebilmiştL 

Bu kömürün adiliği, makine dairesi 
~ikan ve mürettebatının neş'csini ka· 
çırmıştı. Eğer büyük fırtınalarl.t kar· 
\Ulaşılacak olunursa, makine kafi de· 
recede çalışamıyacak; baştan gelecek 
denizlerle mücadele, pek müşkül ola
ca1ctı: 

* Eylulün (13) üncü günü, Osman 
paşa son kararını vermiş; lstanbula 
pa son telgrafı çekmişti. 

[ Yann değil öbürüsü gün, kıyam 
Ye hareket olunacağı maruzdur.] 

Y okohama. 13/ eylul/ 1890 
Artık, herkeste bir sabırsızlık basla· 

mıştı . Kalblerde meçhul bir ıztırap ~ar
dı. Anavatana ve sevgililere kavuş -
mak için herkesin yüreği çarpıyordu. 

yolculuğun mihnet ve meşakkatleri, 
akla ve hayale gelmiyen ' tehlikeleri 
akla geldikçe herkese bir düşünce ve· 
riyordu. 

Sonra.. koleradan ölen arkadaşların 
biruh cesetlerini burada bırakıp ay • 
rılmak, pek güç geliyordu. Onları bir 
türlü unutamıyan vefakar arkadaşları, 
Japonya topraklarına bakıp boyunları
nı büküyorlar. 

Onun şarkısı heni ne ka • - Hayır .. getirin benim atımı .. he·ıçekti: 
darda uyuşturmuştu ya. Fakat, o ne • men yola çıkıyoruz. . - Derdin nedir, hatun) Ne istiyor· 
den söylemiyordu artık~ Kulak ver • . . . . . . .. .. . .. . . .. . . . . .. . . . . • .. • . • .. • • . • sun benden~ .. 
dim.. ses ve söz kesilmişti. Sanki yer • . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . • . . . . . . . . .. . İhtiyar kadın saçlarını yolarak an .. 
yarılmış da yedinci kata kadar inmiş - Akaddan muzaffer olarak dönen lattı: 

Zavallılar 1.. Nihayet, bu topraklarda 
çürümeye mahkum oldular... Onlar 
burada yattıkça, Türklerin kalblerini 
de sık sık buraya çekecekler.. Japon 
milletinin Türklere karşı gösterdiği 
misafirperverliği daima yad ettirecek
ler. 

lerdi. Yerin dibinden bir uğultu duyar T anzerin ordusu, ertesi sabah erken- - Geçen gün oğlum bilmiyerek 
gibi oldum.. kulaklarımı ttkadım. O- den Ur kapısından şehre giriyordu. güneşe hakaret etmiş. Gudea onu (Ö· 
nun sesini duymak istemiyordum. On· Muzaffer Sumer ordusunun şehre lüm kuyusu) na attırıyor. Siz ojlumu 
dan nefret ediyordum. Onunla bir da- girdiğini Cudeaya haber verdikleri za- kurtarınız! Benim, oğlumdan batka 
ha karşılaşmaktan tiksiniyordum .. ku· man, ·Sumer kralı bir delikanlının i - kimsem yok .. o ölürse, ben aç ve çıp-
cağına düşen erkeği tanımıştım şimdi. dam hükmünü veriyordu. , Iak kalırım. 
Vaktile benim evimde uşaklık yapan Hüküm tamamlanmadan Cudea sa· Tan zer bu kadını tanıyaınamlfb. 

Diye söyleniyorlardı. bir çoban oğluydu ha delikanlı. Karı- rayının taraçasına çıktı. Büyük zaferin verdiği nef'e ve ıu· 

* 
mm bu kadar düşük ruhlu, bu kadar Uzaktan koşuşan müjdecilerin boru turla ihtiyar kadına söz verdi: 

14 ey1ul 1890 bayağı yaradılışlı bir mahluk olduğu - seslerini duydu. - Merak etme! Haydi git, rahat eti 
Bugün herkes, türlü türlü hülyalar- nu anlayınca, bir daha ona görünmek Caddelere dökülen yerliler birbirini Ben onu affettiririm. 

la vakit geçirmişti. Hareket için lazım istemedim .. eve gelirse beni bulmasın çiğnercesine koşuyordu. Saray muha· İhtiyar kadın, T anzerin atının bas· 
olan bütün resmi işler bitirilmişti. diye, evimden kaçtım. Ve şerefim kı- fızları atlara binmişler, kargılarla hal- tığı yeri göz yaşile ıslatarak, ıevinç ve 
Osman paşa tarafından Tokyoya mü- rılmasın diye bu vak'ayı kimseye an- kı kenarlara sürüyorlardı. ümit içinde geriye çekildi. 
teaddit telgraflar çekilm~ş.. gere~ latmadım. O, ertesi gün bana şöyle bir Sokaklardaki kalabalık o kadar art· Tanzer tekrar atını sürdü. 
( Haşmetlu imparator Mutsu . Hito haber göndermişti: «Dün akşam kom- mıştı ki, bir aralık Sumer akıncılarının Bütün sokakta toplananlar: 
hazretleri)nin .. gerek Japonya hüku- şumuzun ikinci öküzü de çok hasta · geçmesi güçleşmişti. - Yaşasın muzaffer Tanzer. 
metinin .. ve gerek asil ve insaniyetli lanmıştı .. komşu kadınla onu tedavi et· O gün ölüme mahkum olan bu de- Sedalarile Tanzeri se1amlıyorlardı. 
Japon milletinıin; Türk bahriyelileri- tik.. eve gelmekte geciktim. Fakat, likanh kimdi? - Tanzer saray kapısına vardıiı za " 
ne karfı gösterdikleri büyük nezaket sen benden çok gecikmişsin 1 Hala sa- Suçu ne idi? tnan iki geyik heykelinin araımdaki 
ve misafirperverlikten dolayı; hepsine rayda mısın ? Bu gece de gelrniyecek· Tanzer saray yolundan k:ır atının mermer meydana şaraplar dökülüyor 
ayrı ayrı teşekkürler edilmişti. sen, haber ver de ben de kom~unun e- üstünde giderken, birdenbire -Tanze- 'Ve mabut heykelleri nefis faraplarla 

imparatordan derhal cevap gelmişti. vinde yatayım 1)) Karıma artık müeb - rin atının bastığı kumlara - bir ak yıkanıyordu. 
(Günef mabudunun oğlu); Türk hah· beden gelmiyeceğimi, kendisinin kom- saçlı kadın atılarak: Cudea son Hamat muzafferiyetin· 
riyelilerinin Japonya topraklarında şu kuzuları ve öküzlerini tedavi ile - Bana acıyınız, Tanzer! de bile mabutları şarapla yıkamam'ftı. 
bulundukları müddet zarfında göster- meşgul olmasını bildirdim. Aradan u- Diye yalvarmağa haşlamıştı. Akadtan gelen kahramanlar fUClpla 
dikleri vekar, ciddiyet ve milli terbiye zun yıllar geçinciye kadar hiç bir ka· Bu kadın da kimdi? ıslanmış mermerlere baıarak aarayın 
ile Japon milleti üzerinde bıraktıkları dıua el uzatmadım .. göz atmadım .. gö- Tanzerden ne istiyordu) iç avlusuna girmişlerdi. 
derin hatıradan bahsettikten sonra, nül vermedim. Ah hu dişi mahluklar 1 Fak.at kumandan atının dizginlerini (Arba tar) 

selametle yolculuk temenni etmekte Ve zavallı erkekler l Her gün onlar - ===========ı:===-==ıı::=-=...,.=-----
·d· dan teselli, neş' e ve saadet beklerler .. l ı. 

Bu telgrafı, diğer bir çok telgraflar işte benim hayatım size örnek olsun 
takip etmişti. Başta prens Komaço ol· en talihsiz veya çok talihli erkekler 1 
duğu halde, bazı Japon prenslerinin, * 
saray erkanının, hükumet ricalinin, Tanzerin sefer arkadaşlarından biri 
Japonya bahriye nazırının telgrafları koşarak geldi: 
da; imparatorun telgrafının mealini - Mella, uyuyor musun halın 
tekrar etmekte; hepsi de Türk dostlu- Tanzer esniyerek gözlerini açtı: 
ğunun Japonyada tamamile kökleş _ - Ne var? Akad fillerinin hücumu-
mİf olduğunu göstermekte idi. na mı uğradık? Yoksa Firattan su ay· 

Osman paşa geminin süvarisinden, gırları mı geliyor üzerimize .. } 
dümen neferine kadar - bütün arkadaş- - Hayır, mellal İki tehlikı!den de 
1arının, Japonyada şerefli bir hatıra korkan bir ferd yok içimizde. Güneş 
bırakmasından dolayı, çok memnun doğuyor .. yola çıkmıyacak mıyız bu-

ve müftehirdi. gün} 
Geç vakit, sancak indirme merasi· Tanzer şaşkın şaşkın etrafına bakı-

mi yapılırken; artık Ertuğrul un hariç· nıyordu: 
teki işleri tamam ile bitirilmiş .. kara ile - Geceyi uyanmadan şu tılsımlı ta· 
alakası, tama.mile kesilmişti. şın dibinde geçirmişim demek ... 

Osman pa11a, şafakla beraber hare· - Evet, mellal Bütün geceyi bura-
ket için son emirlerini de vermişti. da geçirdiniz 1 Sizi uyandırmağa kı • * yamadık. Bugün de burada mı kalaca· 

Ortalık karanrken, herkes derin bir ğız? ___ , 
~----~,-------~--heyecan içinde idi. Akşam yemegı 

yenilirken, hemen her sofrada, Japon· 
yaya ait hatıralar nakledilmifti. Ve 
sonra; gem.iye birdenbire derin bir 
sessizlik gelmişti. 

(Arkaıı var) 

Bir Doktorun 
Günlük 
Notlarından 

Cuma 

(*) 

lstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

SATILIK 
• 
lstanbul' da Cağaloğlu'nun 
En şerefli mevkiinde ve 
Son Posta Matbaası karşı· 

slnda beş parça arsa. 
Kıymeti Pey Parası Metre Harita Emlak 
L. K. L. K. M/2 No: sı No: sı -3654 00 274 60 261 59 12 

3060 00 229 llO 255 60 46 
3180 00 238 llO 265 61 46-1 
8180 ()() 238 50 255 62 •6-2 
8180 00 288 50 265 63 46-3 

Cağaloğlu'nda .Alemdar mahallesinde Ticarethane ve Çatalçeşme mobkla
nndn Evkafa ait beş parça arsa yukarda yazılı kıymet ve miktar ve mesa
hası üzerinden satılığa çıkarılmışbr. İhalesi 6,4,937 Pazartesi g0nn aut 
onbeşte Çenberlitaş'ta İstanbul Vakıflar BaşmUdllrlUğü İhale Komisyonunda 
yapılacakdır. İsteklilerin Mabltllat kalemine gelmeleri. (1639) --

Emllk ve Eytam Bankası lllnları 
çıktıktan sonra ilk merdivenin ittisa- - Oğlum! .. dedi.. Doktoru kaybe • 

Karın ağrıları 
Karın a.ğrüarında en çok hatıra gelecek 
hastalıklar apandisit, Jta.ractğer ve safra 
taşlan ile mlde hastalıklarıdır. Gerçi ka
lın barsakların müzmin iltihaplan da 
karın ağrısı verir, fakat bu, ekseriyetle 
ishalle müterafıktır. 

1 1 
Taksitle Satılık Çiftlik linde bulunan hastanın kapısmı her va- diyoruz. 

kitki gibi aynf itina ile açlığım zaman Sonra ağladığını bell'i e~memeğe uğ
birden durakladım. Gördüğüm man - r<!şarak yüzünü pencereye çevirdi. 
zara şu idi. Vücudunu iyiden ıyıye Gökte o kıpkızıl bakır renkli ay, bir ıs
battaniyeye sarmıştı. Başucundaki so· rar ve inatla göğe tırnaklarını geçirmiş 
banın mermeri üstünde yanan lamba duruyor gi'bi idi. Babamın gözlerinden 
onun hafif ve sapsarı yüzünü yarı ay- sessiz ve fasılasız akan yaşlar, ay zi . 
dınlatmıştı. Kardeşim ayak ucunda o yasile hafifçe parlıyordu. 
kadar kendinden geçmişti ki benim ü· - Çıkmadık canda ümit var .. dedim. 

Annem ve babam ümitsiz bir halde 
daya girdiğimin farkında bile olma · başlarını salladılar. 
mıştı. Doktora ertesi gün güneşin tuluunu 

Bir lahza sonra yavaşça başını kal - görmek nasip olmadı. Çünkü bu, onun 
dırdı. Bir kere göz göze geldik. yaşadığı son gece olmuştu. 
Yukarı kata çıktığım zaman, hafif ~~-"'."""-----------

bir zeytinyağ kandilinin yarı aydın - Yarmki nushamızda : 
!attığı odada annemle babamın otur -
dukıarını haya1 meyal tefrik ettim. Kurnaz koca 
Babamın kucağında Necdet vardı. 

Babam çenesini onun küçük başına da· 
yamı.ş, hıçkırır gibi: 

Yazan: Amire Charpentier 
Çeviren: Nurullah Ataç 

Sık sık karın ağnsı hlssede11lerin bu 
nokta{ nazardan kendilerini kontrol et
meleri ı.azımdır. Apandisit ile karaciğer 
ve safra taşları ağrılan birbirine çok ya
kındırlar. Teşhisi be.zan çok güçleşir. 
Fakat esaslı serirl ve laboratuvar mua -
yenelerl işi sür'atle halleder. Mide ü1 -
serleri (yara) de çok kuvvetll sancılar 
yapar. Her halde karın a!;rısı duyanlar 
her şeyden evvel perhize riayet etmeli
dirler. Çünkü bu saydığım hastalıkların 
hangisi olursa olsun perhizi icap eder. 
Fakat teşhis tefriki yapılmak için dok -
tora müracaa.tl ihmal etmemelidir. 

(•) Bu notları kesip saklayınız, ,.ahu& 
bir albüme yapıştınp kolleksl7on yapınız. 
Sıkıntı zamanınızda bu notlar bir doktor 
cihi lmcladınıza ,.et(febllil'. 

Eaaı No. Mevkii ve Nevi 

292 

263 

Küçükçekmecede içinde muhtelif binalan havi 36 tapu 
ıenedile mutasarrıf olduğumuz Alibey çiftliği (ta· 
pu senetlerinde yazıh hudutlar mucibince) 4140, 
Küçükçekmece ve lspartakule civarında 31 tapu ile 
mutasarrıf olduğumuz Tahtakale çiftliği (tapu aenetle-
lerinde yazılı hudutlar mucibince) 2700 

Tafsilatı yukanda yazılı çiftlikler bedellerinin birinci taksiti pefİn, geri 
kalan yedi taksiti yedi ıenede ve yedi taksitte ve fU suretle tamamı faizsiz 
sekiz taksitte ödenmek ,artile kapalı zarfla arttırmağa çıkanlmı9tıt. ihale 
16 Nisan 1937 tarihine tesadüf eden Cuma günü saat onda tubemizde 
yapılacaktır. isteklilerin tubemize müracaatla tafsilat ve birer lira mukabi· 
linde birer f&rlname alarak tartnamelerde yazdı hükümler dairesinde tek
lif mektuplarını o gün tut ona kadar ubemize vermeleri. (472) 



• 
izzet Paşa ile ölümünden 

birgün evvel tam 
iki saat konuşmuştum 

Cenaze mer-ımindeıı bir intiba •. .• 

Baş . t Zat temiz yürekli ve durust ( tarafı 1 inci .sayfada) Sıyase . en, 
uzun uzadıya iki saatten fazia konuş· karakterli insan'lar arasmda siyaset yap 
tu. Arada bir 

1

yorgunluk gösteriyor, fa· mayı becerebilenler pek azdU' . . °. da bu 
kat, beniırn çekilmek üzere yaptığım ha iş için yetişemiyenlerden ::1 

.. 
01?:·. 

reket1eri durduruyordu. Bır aralık, eli· Abdülhamit zamanında . m İ . up 1 ,11 

ne bir kitap aldı, oradan bana birkaç çünkü, istibdadı sevmezdı. tt~at :~ 
satır okumak istedi· gözleri bulandığı Terakki zamanında tam mlnasıle_~ . 
i~ okuyamadı, elinden aldtm, kendim gup olamadı; çü~ü i~ktlipçı de~l?ı~ 
okudum. cumhuriyet devrınde ıse, artık, fık~r 
. . Gözlerinin feri kaybolmuştu. Bunun leri itibaril_e,_ es~i~iş ~ul~nuyordu. ~~
lÇtn ~dişe edilmek lazımdı. Başımdan zet Paşa gıbı klasik bı_r ıns~n?an ~ur 
geçmış bir sıhhat ve hay:ıt hikayesini kiyenin son otuz senelık tarıhıne gor: 
anlatarak, biraz kendisini toplayın:a bir aksiyon ad~mı çıkamazdı. ?· anca.K 
Budapeştey~ ~adar bir seyahat yap - normal ve sakın z~anl~rda ışler, ~ g:· 
masını tavsiye ettim. Bütün iyi insan- niş görüşlü ve iyi yureklı, fakat, klasik 
lar gıbi, o da paraca zayıf idi. Bunu bir teekisiend_i. . İ~1ab.i . bir hareket 
anlatmak istedi; fakat, son:a, bulup bu yapmak ve 1bır ınkılap ıçın~e. b~ş r~l
l~ştuz:up gitmeğe niyet etti. Hastalığı lerden birini oynamak onun ıçın ımkan 
hıç lbır~y. değildi: Kan muayenesi ih· sızdı. 
mal edılınış olduğu için ilerlemiş bir İttihat ve Terakki de onu bundan do 
~eker ~.asta.lığı ve bununla be!"aber kır- layı, kolayca, ihmal ederdi. Talat Paşa, 

ızı kurecıkler mikdarının azalması ... onu ne atfatmaktan, ne de darıltmak -
B lmiyorum, acaba, noksan veya geç tan korkardı. cBaba adam!> derdi: o· 
konulrnu_ş bi~. teşhisin, yahut eksik ya· nun darılfuıyacağını bilirdi. Filhakika. 
P~lmış hır mudahalenin bekieniımedil':. çok defa atlatıldığı halde gene darıl • 
bır zamanda gelen bu ölümde tesiri ol· madı. O kadar darılmadı ki eben onla· 
du mu? rı düşmana teslim edecek kadar vatan 

İzzet Paşayı ~k muhtelif zamanlar- haini değilim!» demekten çekınmedı 
da! ~ muhtelif vesilelerle gördüm. Talat ve- Enver1e arkadaşlan memle
Kaıtı a~ker ve kumandan, kah ayan a- keti terkederlerken , herkesten gizle -
zası, kah nazır ve ~ihayet te münzevi diklerini, ona haber vermekten çekin· 
olarak, n: zaman kendisi ile karşı kar- mediler. Halbuki o Enveri hiç sevmezdi 
:ai ~e~~~ ve konuşturnsa, onu dai· ona sadece cmecnun!> derdi. Cihan hac 

_a d~ı ır ınsa.n, fazıl bir asker olarak binin tenkidine ait yazılarında Türki
gor um. Vatanını seven bir insan nü· yeye tahsis ettigı-· birkaç sayfada En· 
ınune · ·· t A • 

1 
sı gos ermek lazımgelirse onu m• verin hareketlerini tenkit bahsine ge-

sa olarak almak, çok doğru olur: Geniş lince, takriben şu kelimelerle kısa bir 
omu.zl~rı~ın arasındaki asker kalbi oka Mecelle yazmıştır: cEnverin hareketi
d~ 1Y'l hıslerle dolu idi ki, mernieketini ni askeri bir tenkrtten geçirmeğe ma· 
bıraz müşkül içinde gördüğü zaman hal yoktur. Onunla sinir doktorları ml?ş 
~rhal gözlerinden yaşlar dökülürdü. gul olmalıdır.> 
Bırçok gecelerini uykusuz geçiroiğini Enveri böyle tanımış olmasına rağ· 
herkees bilir. men, onun memleketi terketmesine mi 

Mütarekeden sonra kendisini son de. ni olmamıştır. 
fa olarak Ankarada görmüştüm. O za- S 
man, Tevfik Paşa kabinesinde Haricl· on z~manlarda onu en çok işgal e-

den bahıs •Hata 1 • "d" B' ye Nazın idi. Vahdettin, tacını kurtar· 1 Y• meseıesı ı ı. ır· 
mak için, Damat Ferit tecrüb€sinden kaç ay -evvel yaptığım bir ziyarette 
sonra Tevfık Pa§a kabinesinı vücudc bana uzun uzadıya bu mesele hakkın· 

da sualler sormııc b · · b" t• getirerek Ankara ile anla5:ma yollarmı -ı• wıun ıy. ır ne :ı-
aramaya başlamıştı. Lond;ada Sev mu ceye varması hususunda temennilerde 
ahedesi.ni tadil için toplanacak k~nfe· bulundmuşbtuh .. Son defa gördüğüm za • 

· · Ank . man a a sı buray .. getirdi· etrafın· rans J"ın arayı yumuşatmak iızere . '"' ' 
•-· ~ ' dakıler son gu·· 1 d "h · · h b .ızzet Paşa Salih P ·1e birlikte An- • n er e zı nının ep u 
kar ' . . aşa 1 

nunla meşgul olduğunu sövlemiş ol · 
aya gelmışlerdı. Ankara. o zaman du,.nan ı"çı'n b d"" ı •·· h ı· d . b ~1 , en onu UŞJ\:Un a ın e 

yarım şartlı bır sulha razı o TTlay: atı- sakinleştirmek · · . 
nnd . ed.~. . . ·r ıçın . 

an geçırm ıgı ıçın, 1 se - - Paşam· ded· s· b l 
be 1 1 b ·k· · f" · • f et • un. ız un arı me -p er e, u ı ı mısa ırı • mısa er rak etmeyiniz G .. ·· k" · 

""dd . . ı·· .. d"" . oruyorsunuz 1 yem 
mu etını uzatm~ya> uzum gor_ u ve devir, herşeyi hesaplaya hesaplaya gi-
lzzet Paşa ile Salih Paşamn Ankaray.a diyor ve her müşkülü halledivor. El • 
milli harekete iştirak maksadile gelmış bet bunu da hall d. b"t" 

0

kt" Z -
·ııı- tt· B h b · k e ıp ı ırece ır. ..a olduldarını ı au e 1• u a erm en· te.n halledilmed"k · k ld ? 

eti bl. _. d b 1 ı nesı a ı. 

lerineı te ıgme e en memur 0 • O, bu sözlerimi dinledi ve her ihti· 
aıuştum. . yar askerin bu gibi meseleler karş!. ~ 

Bunun için, bundan bı:kaç. ~y evvel sında gösterdiği alakanın gölgesi fer. 
kendisini ziyaret etmek ıst~ıgı~ za - siz g~zlerinde bir kere daha uçuşarak: 
Dlan, cacaıba bana dargın mı · " dıye te· - inşallah ! 
l'eddüt etmiştim; hayır, darılmarnışt'. Dedi. 
Onun kalbinde darılmak yoktu: Saf, te 
lllh bir asker yüreği darı!mak bilmez· 
di. 

•Niçin darılayım, diyordu; siz hakh 
çıktınız! Ben bu tarzda haksız çıkmak· 
tan dalına memnun olurum: .. 

Sade iyi bir insan değil, ayni zaman 
da .fazıl bir askerdi. Şark ve Garp dıl
lerıni bilir, askeri edebiyatı iyi tanır, 
:~~ muhayyelesi kuvvetli, kafası, 

asık ask~rliğin bütün müşkül prob -
lenıı ..... · .. 

.... ı ıçınde senfllerce jimnastik yap . . 

* İşte, İzzeet Paşa böyle bır adamdı. 
İnsanları, arz üzerinde tasavvur edile· 
bilen yegane müsavat muhiti olan top 
rağa indirirlerken, imamlar, etrafları · 
na sorarlar : 

_ Ey cemaat, siz merhumu naliıl bı· 
lirsiniz ? 

Dün bu sual onun için de soruldu. 
Ben, Karacaalunet mezarlığında onun 
tabutu etrafında toplanmış do!t.ları ara 
sında, kendisini en son görmüş, onun . . . 

SON POSTA 

lspangada 
Neler olugor? 

<Ba§tarafı 2 inci ayfaa) 
tatör1ük kuracak ve öbür tarafı ezecek 
tir. Bu bedbaht memlekete acımamak 
kabil olmamakla beraber hakikat b~
dur. Eğer Halk cephesi galip gelince 
İspanyada Demokrasi teessüs edeceği
ni bilsem, ben bir demokrat sıfatıyle, 
onların galip gelmelerine gece gündüz 
dua ederdim. Halbuki böyle olacak dE>· 
ği1dir. 

Böyle olunca, hiç olmazsa, bizim için 
dünya sulbü ve Avrupa sükunu namı
na temenni edilecek şey, her ik: tara· 
fın da biribirlerini, hiç olmazsa, ani mu 
zafferiyatlerle birden bire mağlup et· 
meğe muvaffak olmamalarıdır. Surprjz 
!erden içtinap, ancak bu suretle müm· 
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kün olur. Unutmıyalım ki, bugün Av· ------··- -----

~da~~~~~~ ı·--------~~-----------------·1 rar vermiş bulunmamakla beraber, lstanbul Belediyesi llanlill'ı 
harp herhangi bir sürprizle bırden bı-
re patlayıvennek tehlikesi de her za- Senelik muhammen kirası 480 lira Şehzadebaşında Balabanağa mahallesinde 
man için vardır. İspanyada bir tarafın Fevziye caddesi sokağında 11/15 No. lu ev teslim tarihinden ıtıbaren 938 senesi 
veya ötekinin yavaş yavaş mağlup oi· Mayıs sonuna kadar kir11ye verilmek nzere açık arttırmaya k~nulmuştur. Şart· 

·· ··ı a.· ı'se harp namesi Levazım Mndr.rlnğnnde görülebilir. istekli olanlar 36 liralık ilk teminat 
ması, yavaş yavaş çozu m ... .,ı , • D En d 
ten içtinaba çalışanların anlaşma for- mektup veya makbuzu ile 9-4- 987 Cuwa gUnQ saat 14 de aiml cnmen e 
mülleri bulmalanna çok yardım eder. _b_uı_u_n_m_aı_ı_d_ır_ıa_r_. _c_a __ > __ <_ı68_7> ________________ _ 

İşte, İspanyadaki yeni vaziyet .kar
şısında, bitaraf sıfatiyle biz böyle dü· 
şünüyoruz. MaJüttha Bire-

diın ve yalan söylemekten korkmıya • 
rak, göğsümü gere gere cevap verdim: 

- İyi biliriz ! 
Muhittin Bil'CeD 

Cenaze merasimi 
Vefatım yazmı.ş olduğumuz esk. Sad 

razamlardan İzzet Paşanın cenazesi 
dün öğleden evvel askerl merasimle 
kaldınlmıştır. 

Merhumu tanıyan dostlan Kadıkö 
yünde Bahariyede Sakızağacındakı kö~ 
küne sabahtan itibaren gelmeğe baş 

lamışlardır. İzzet Paşanın ihzar edil~n 
tabutu Türk bayrağına sarılrnı.; ve top 
arabasına konulmuştur. Teşkil ediJen 
alayın önünde askeri bando matem ha 
vasını çaldığı halde hareket edilmiştir. 
Bir askeri tabur, polis müfrezesi cena
zeyi takip etmiştir. Harp Akademisi 
namına olan çelenk ile diğer biı çok çe 
lenkler önde taşınmıştır. 

Cenaze merasiminde erkanı harbiye 
reeisi General Asım , İstanbul mebusu 
Salah Cimcoz, Harp Akademisı komu 
tanı General Ali Fuat, General Osman 
Tufan General Cevat, eskı Harbiye , 
Nazırı General Ziya, vali muavini Hü 
dai Karataban, eski Başvekil Rauf, mü 
tıekait General Kizıııı Karabekır, Ge· 
neral Cafer Tayyar, General Rüştü, Ge 
neral Sabri, General Sami Sabit, Gene 
ral Hüseyin Hüsnü, Beyoğlu ve Kadı· 
köy kaymakamlan ve birçok zevat bu· 
lunmuşlardır. A _ •• 

Cenaze namazı Kidıköyunde 09 -
manağa carniind• kılınmış ve cenaze 
aleyı ayni şekilde Karacaahmetteki şe 
hitliğe hareket etmişt!r. Orada m~hu· 
mun kardeşi olan eskı İstanbul valı ve 
polis müdürü merhmn General Esadın 
yanındaki makbereye defnolunmuştur. 
Merhumun kederli ailesine taziyetleri
mizi tekrar beyan ederız. 

SATIŞ İLANI 
lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 
20623 ikraz numaruile Mehmet Fuat ve Miinener tarafından bort a'lmaa 

( 75) lira mukabilinde n1of paralar idaresine birinci derecede İpotekli olup panı-

Ja çevrilmesine karar Yttilmit ve tamamına yeminli ÜÇ ehlivukuf tarafmda 
( 138) lira luyme~ takdir ediJmit olan Sultan Selimde Tabak Yunus mahalleainia 
Bakkal arkası ıokaiında eski 1 O No. lu bir tarafı Ürküt H. hanesi ve bir tarafı 
Hafız Ahmet ef. vereaeleri hanesi ve bir tarafı Hatice H. menzili bahçesi ve tarafı 

nıllii Bakkal aokağı ile mahdut 92 metre murabbaı ve Haliç denizine nezareti ki· 
milesi olan ananm tamamı açık arthrmaya kOIUDUf olup fAl'bıamesİnİn 5/4/937 
tarihinden itibaren dairemizde berkeı tarafından ıörülebileceği gı'bi 6/5/937 ta• 
rihine miiaadif Pertenıbe paü aut 14 (on dört) ten 16 ya kadar dairemizde 

llÇlk arttanna ile aatılacallh•. Artbrma Weli muhammen kıymetinin Jizde yetmft 
betini IMılmadıfı takdirde en 90ft utbranm taahhüdü baki kalmak ÜW'e 21 /5/937 
tarihine müsadif Cuma sinii ... t 14 den 16 ya kadar dairemizde yapılacak olo 
ikinci arttırmaaında gayrimenkul ıene muhammen kıymetinin o/o 75 ini buldgp 

takdirde en ıon arttırana ihale edilecek ve bulmadıiı takdirde 2280 numarab ka
nan hükümlerine tevfikan aatıı aeri bırakılacaktır. Taliplerin muhammen k~e
tinin yüzde yedi buçuğu niabetinde pey akçeaini veya milli bir bank~ ~eminat 
mektubunu hi.mil bu1unmalan limndır. Müterakim Yel'Cl1er ne vakıf ICareu ve ... 

lediyeye ait tenvirat ye tanzifat riimmu aabf bedelinden temil olunacaktır. TaYİs 
bedeli müıteriye aittir. 2004 numaralı icra ve if1U kanununun (1~6) mcı madd .. 
ıinia dördüncü fıkrasına temkan bu ıayrimenkul üzerinde İpotekli alacak~ ile 

d •w •~'- d irtifak baldo aahiplerinin bu baldanm ve hmaaile faız Ye 
ıger aııaaa aranın ve • , . • 

muarife dair olan iddialanm, ilin tarihinden itibaren ( 20) ~ ıün içinde eYl'ala 
mıüaltitelerile bı1clirmeleri, alui halde baklan tapa Iİcİllsile sahil olmadakça •bl 
bedelinin ylapnumdan hariç lııalvaklan cihetle alikadaranm itbu maddenia 
nw:kir ~ söre Ureket etmeleri ve daha fazla malUmat almak isteyenleria 
934/2366 doqa .......... müracaatlan .. --... (1834) 

lkbsat Vekileti iş Dairesi Üçüncü Bölge 
Amirliğinden: 

a.e.ıbulda 5 ve daha ,.._. İKİ, prak 'ftF& müstahdem ~ laer tiirlii it 
~erlerine daiıblmlt olu •-' ~ --. toplanma n tuaifi iP INtmif oJ. 
dulandan fimdiye kadar Jweri be,aaname si Mnenut veya bey...,.,,. t.niatmd• 
aonra açdm• ,......_ tMif9 dahil ifyer leri vana en seç 7 NİlaD 1937 tarihine 
kadar Galata Voyvoda aıddeainde Boa kurt hanmdaki dair-••de beyanname 

ahp doldurmalan Ye alaıi tüdirde l:.ey• Mille vsmi7enler laekkmd• kammi taki-
bata ıeçileceii elııemmiJede ilin olunur. _.ı_ı_1_s_» ___________ _ 

Sahte bir /nglllz 
Lordu !JOOO llralılı 
Elmas dolandırdı 

Adapazarı icra w iOia memurlu • 

iundu: 
Mevcut mallan borçlarına kafi ıel• 

Dün bir muharririıniz merhumun 
köşküne giderek İzzet Paşanın hayatı (Baştarafı 1 inci •yfada) 
hakkında ailesi efradiyle görüşmüştür. aıif hir lngiliz bay ve bayan gitmİf, 
Birçok zevat köşke gelerek zevcesini mücevher ve antika alacaklarını bil
taziye et~i~le~dir. . ~ . . dirmi11. malları görmeğe batlamıfla.r· 

mıe4iiiaden bahisle Ulialannın açıJma. 
..... talep eden ve Aclapazan ticaret 
mahkemesince 21/10/936 t&l'ihiıMll 
iflislann açılmasına karar verildiil hll
dirilen Adapazannm Ortaeaml eift • 
nnda Jrunduracılıkla meşrul Veli w 
Nazif biraderlerinin mevcut ınallaa 
bedeli tasfiye masrafını temin edemi. 
yecejindea tasfiyenin basit pkilde ,. .. 
pılması tensip olunarak mUOi.slerde .. 
Jacak iddiasında ltahn•nlann iflis .ı.t
resine müracaatlan hakkıuda yapıı.a 
illıı.üzerine alacak bydl için hiç Wır 
alacakb müracaat etmemif ve iflis .... 
resinden ~österilen Hbuma binaen v .. 
li ve Nazif binu1ederi hakkındaki lf • 
la.Jarmın bltlınlmuına ticaret mü • 
kemesince 24/3/937 tarihinde karu 
verilmiş olduğu 2004 sayılı icra ve il " 
Jis kanununun 182 nci maddesine ıöre 

Muharrırımıze fU tafsılat verılmış - dır. Dükkan aahibi 30 bin lira kıyme· 
tir : . .. tinde mal göstermiş, fakat müşteriler 

_ izret Paşa, yetmış uç yaşında ol· ·oo ı· ı·k ı be 
- d" t' F k t bunlardan ancak ·> ster ın ı ma · 

masına ragrnen ınç ı. a a son za • w • • 

man1arda eski hastalığı olan 4eker ille- genmıflerdır. .. . _ 
t. ··k etmı'ctir C....ker kana karısmı!l Pazarlık uymuş, muşterıler mucev-
ı nu s "' · ~ • ,, • . . . . 

tır. Ölmeden bir gün evvel herleri almı,lar ve 500 sterlinlik. ıkı 
Paşayı, en çok .Berlinde lisan tahsi- çek yazarak vermişler, dükkana bir de 
linde bulunan oğlu Haydarm hasta ha kart bırakmışlardır. 
beri yıkmıştır. Bu oğlunu asker yetiş • Bu kart müşterilerden erkek ola· 
tirecekti. Merhum çocuklanna çok düş nın L V. H. harfleri ile bqlayan ismi· 
kündü . 'h . k . d 1 d . b"' "'k ·1 s-h 1 d b nı ı tıva etme te, aynı zaman a or . 

Paşanın uyu og u u ey e u l h al ı· · · ak 
l k ·· · b ı makt ld - ara ma sus as et a ametını tatım -hasta ı uzerıne u un a o ug•ı .. • . .. 

ilin olunur. 31 .3.937 
Südgarddan Berline gitmiştir. Hatti t~dı~. Dukk~.ncılar bu vazı!ette muşte: 
dün akşam Paşanın ölümünden hır sa- rılerınden fUphe etmemıtler, ertesı 
at sonra ba'basıl)J sormuştur. Tabii ölü gün çeklerin mu~~evasını ta~sil e~ek ~ Or. luPBI IDID 
münü söyliye.medik. , üzere bankaya muracaat ctmışlerdır. idrar ~otlan haat.l•lan 
Paşa çarşamba geeesi birden bire bir Fakat banka çeklerin sahte olduğu· Mlltehaaaıu 

kriz geçirmiştir. Heme.n doktor çağın! nu bildirmiş, ikisini de müsadere et· Beyotfa Y1dız lri•emua kaeu"~~T...~ 
·· .. • mu•1ene • du •ara. - ıaa mıştır. Çarşamba gunu de doktor Akıl mıştır. O zaman dükkancı soluğu po- 'z Tel 431n4 

Muhtar, Necmettin Arif, Kemat Ce • lis müdüriyetinde almıf, batına gelen· l par.ask. lla ' '-'-- L_ da 
nap Mehmet Ali gelmicle-4ir Akşam . la y l ~-Lk'k tır. Bun arın u ndılUal'I &.artın 

' ":J ..._... • lerı an trnıştır. apı an um ı at ıo· f b" 1 "liz eda kar 
üzerine doğru nefesi daralmağa başla • d b J T b ha b' maru ır ngı .ermay rınm 
mış karyoladan yere indirilmesini .is - nu~.Ja ~-\.n~ı ~z. a.yk_ve fyanın1. dır tının taklidi olduğu görülmüttür. 

' . . m~UJAet ~urımızm ı ı maru ote ın e Zab w h•-temiştır. Nıhayt akşam saat altır.. on .. • ıta vapurun ugramaıı ınu wo 

geçe eski yaveri Muzafferin kucağın- kaldık1ar~: bu du~andan malları ~l- mel olan bütün linıanlann zabıtuana 
da son nefesini vererek gözlerini ebe- dı.kları gun de hır ltalyan 1!8PUrıle mün•caat ederek bunların tevkifini ir 
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tf A STALIK 

Getiriyov-uz. 

Tahtakurusu, sinek sivrisinek, güve, arı karınca, örümcek ve bü
tün haşaratı kökünden keser, yuvalanna ve eşyaların üzerine 
ve odalann havasına ve tahtaların, duvarların kenarlarına, ara
larına bolca F A Y D A serpiniz ve tahtakurusu yuvalarını 

F A Y D A ile tahrip ediniz 

Bütün yaz bu muzır haşarattan kurtulacak ve rahat edeceksiniz. 
Bilhassa aparhmanlarda, mutfaklarda yemeklerinizi, erzaklarınızı 

telvis eden hamam böceklerini, aptesanelerde, hamamlarda bulu
nan küçük böcekleri, lırtıllan, kümes hayvanatında, köpeklerde bu-

lunan pireleri, hayvanlarda bulunan keneleri, bitleri nebatat ve a
ğaçlar üzerindeki tırtılları behemehal FAYDA ile imha ediniz. T 8' -

siri daha az olduğu halde ecnebi malı diye fazla para koparmak 
isteyenlerden sakınınız. F A Y D A imaline nazaran daha kuv• 
vetli ve daha ucuzdur. H A S A N markasına dikka t. Hasan depo· 
au : Ankara, İstanbul, Beyoğlu, Beıiktaı, Eskifebir. 

Güzelllğln 

en birinci tartıdır. 

PETROL NiZAM 

Dr. HAFIZ CEMAL 
(Lokman Hekim) 

Dahiliye mütebassısl : Pazardan maada 
hergün (2 - 6) Divanyolu numara 104, ev te-

._ ______________________ , lefonu 22398 - 21044 

N 
Piyasada satılan 32 x 6 ve 32 x6 1/2 lastikler on katlıdır. Kc. myonunuza fazla 

yük attığınızda en kuvvetli lastiği takmağa dikkat ediniz ve : 

Ei E 
Fabrikasının sırf bu gibi hizmetler için imal ettiği 

Hususi 

Bu karışık 
havalarda 
sıhhatinizi 

• • en ıyı 

G R i Pi N 

korur 

Nion Z 

G R i P'in 
HAKKINOAN 

Yalnız 

GR iP iN 
gelir 

Günde üç 
kaşe 

ala bilirsiniz 

TÜRKİYE BİRİNCİ 

Terazi Fabrikası . 
r--:t - ... 

AfMl~ 
Opp.. 
Markaya 
dfk~at 

Mamullbnı 

terc ih 

ediniz 

Mukavem eti ve zarafeti emsalsizdir 
tahliller inden sakınınız 

Toptan satış Deposu: İstanbul T ahtakale No. 68 

Tel: 22269 

x Ekstra Plai 
12 kath 

~ ,.---------·--------------------~ 

1 

DAiMO~ FeMn0.~1.drel:eri 
Lastiği kullanınız. 

Ba IAstlkler dlterıerıae nlıbetıe 0 ı o 50 dea fazla daranablldllderı 
halde llyat farkı ancak 0

/ o 10 dar 
Birinci mal 32 X 6 10 katlı Tarife fiyatı 132. 70 lira 

" ,, 
,, 32 x 6 1/2 " ,, " " 160.50 " 
" 32 X 6 12 ,, Ekstra plai n 0 146 ,, 

Netice olarak 32 X 6 EKSTRA PLAI LhSTIGI kullandığınızda 
Ne kadar tasarruf edebileceğinizi yukardaki rakamlar sarih olarak isbat ediyor. 

BeyoAlu lstlklll caddesi No. 30 ARŞIMIDIS MÜESSESESi ---------

Oksurenlere: KATRAN BABB.1 EKREM 
.__ ______ ~~~~--------------------_;_---------~~-~---~===-----------------

MiDENiZE 
dikkat ve 1Y1 HAZIM ediniz. 
Çabuk, iy i çiğnemeden yemek 

yiyenler, fazla baharatlı ve biber 
li yiyenler, bilhassa içki içenler 
midelerini tahriş ederler. Ve EK
ŞlLlK, HAZll\f SIZLIK, ağırlık ve 
baş dönmeleri hissederler. 
MAZO~ MEYVA TUZU 

HAZli.\lSIZLlÔI, MİDE EKŞİLİK 
ve YANMALARINI GlDERİR. 

• lNKlBAZl defeder. Bugünden bir 
şişe MAZON alınız. Hiçbir mli· 
masil mDstahzarla kıyas kabul 
etmez. 

• 

DOY Ç E ORIENT BANK 
Dresdner Bank Şubesi 

Merkezi: Berlin 

Türkiyecleki ıubeleri: 

Gala ta - İstanbul - İzmir 
Deposu: İst. T ütün Gümrüğil * Her türlü banka iıi * • 

Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp EMEÇ 

, .• A. Ekrem UŞAK.LIGİL ' 

Meraklılarına 

fen erleri gelmiştir. 
iyi rtık almak için ralnıa 

DA İM ON Pilleri 
ile 

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

markasına dikkat ediniz. 

KADIN GÜZELLiGi 
VENÜS Kremi 

VENUS Pudrası 
VENÜS Ruju 

VENÜS Allığı 
VENÜS Briyantini 

VENÜS Esansı 
Asri kadın gUzelllAlnln tdsınu oldu. 

il Bütün şık ve kibar familyalar şimdi 
9 onu kullanıyorlar. 

Deposu: Evliyazade Nureddin Müessesesi, İstanbul 


