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Hükümelin -yeni ve hayırh teşebbüsleri 

Büyük Nafia işlefi 
için Y eo·i Kararlar· 

Bugün büyük Türk mimarı Koca 
Sinanın ölümünün 349 uncu yılı mü· 
nasebetile bütün memlekette ihtifal ya 
pılacak tır. 

(Devamı 11 inci sayfada) 

Bu yıl İstanbulun 
bir milyon lira 

vergi fazlası var 
İstanbulda yeni 

Üçok takımı den ihdas edilen 

t · 8 (H " h b" · · · ı 1 · d b" .. b 1... 1 Defterdarlık teş " .a _ zmır, ususı mu a ırımız· netıce er zmır e ıraz mu a aga ı sa· kilatı, muamela .. 
~n) - Üçok ve Doğanspor takımla- yılmıştır. Gerek lstanbulda ve gerek 1 tın ~ontrolünü 
~'!.!!~~.~b~~d~-~~-~1!.1c.!~!!~~~~!!.. ..... --~~!..~.E-~~~2 .... - m erk e z t l e § • 

tirdiğinden lstan· 

Pek yakında " Son Posta H sütunlarında 

Çitlenbik 
Büyük edebi roman 

Yazan : Kemal Ragıp 

Barbaros 
Korsan peşinde 
Yazan: Celal Cengiz 

bulun Maliye iş· 
leri daha munta· 
zam gitmeğe baş· 
lamıştır. 

Defterdarlık ıbil 
hassa vergilerin lııtaabul defterdarı Kizım 

bakayada kalmaması cihetine çok elik· 
(Devamı 11 inci sayfada) 

Şehir Meclisi 
eşek davasını 

gene halledemedi 

idare itleri telefonu : 20203 Fiatı 5 Kur:.ıf 

Dördüncü uınumi m.ıfottişlik mı'lbn'tl olan ve <• s • ıe eırv~ to,kil edilmi' bulu.ıao abılc Dersııa 
şirı;tdıld Tur.t"li viliyetiıniz (Yeıı•ı 2 inei uyfaınıtde ) 
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Sözün Kısası: 

Onlarınki can, fakat ya bizimki? 
Bizde, frengi üstün gördüğümüz kapi- du mu herhanci bir kokana}. 

tülasyonlar devrinden kalma kötü bir zih· İnzibat memuru: 
niyettir. Bir takım icraatımıza esbabı mu· - Hayır! cevabını verince. Feyzullah 
cibe olarak yabancıların hatınnı ileriye ıÜ· bey: 
rcriz. - E. oyleıan brak, moril. Uıt tarafi; 

Bir sokağın tamiri mi isteniyor} Ala- ne çi yaptiysan kabahat ıayilmazl. 
kalı makam buranın: <cMemerri ccanip .. » Demiş, ve T ev fiği salıverdirmio. 
olduğunu zikreder. Çirkin: vaziyetin izale- Bu Feyzullah bey zihniyetinin devamı 
ıi mi matlup} «Enzarı ammeye ve haaaa· mahzurludür. Türkiyedc, Türk memurun 
ten ecanibe karşı bu halin idamesi caiz O• nazarında, ahadinastan Ahmet, Mehmet, 
lamıyacağı .. » beyan edilir. Hüseyin, herhangi bir frenk aıılzadesinden 

Rahmetli Borazan Tevfiğin bu hususta ileri ve üstün olmalıdır. 
tipik bir fıkrası vardı: Cadde, frenkler için değil, benim geçe· 

Tevfik, bir ramazan günü, Beyoğlun· ceğimden dolayı tamir edilmeli, mezbele, 
da bir lokantada oruç yiyormuıı. Bir askeri ecanibe hoş görünmek için değil, sizin na• 

Edebiyatımıza birçok kıymetli t Yeni tarihi tefrikamız timdiye 
eserler kazandıran muharririn ı kadar yazılan deniz romanlan· 

en son ve en güzel eseri i oın en kuvvetlisidir. 

Bunlardan başka eğlenceli ve zengin hediyeli bir 

j inzibat memuru bunu görmüı ve Tevfiği zarlarınızı .rencide etmemek için kaldırıl
sırtında bahriye mülazımı üniforma.ııile çal malıdır. 

IVl_üsabaka Açıyoruz 
Muvaffak olan okuyucularımıza ziynet altınlarından ve diğer 

kıymetli eşyadan yüzlerce hediye 
Dünkü toplaatıaıa hatipleriadea flll\&ll Şevket 

(Yamı tt ind sayfada) 

yaka edip, Calatasarayına posta etmiş. Ka- Bana bu yazıyı ilham eden şu gazete 
pıdan içeriye girerlerken, Hünkarın tüfek- havadisidir: Şehre türist celbi için çalışan 
çiler.inden Arnavut Feyzullah beye rastgel- makamlar, ecanibi aldatmağa yeltenecek 
mişler. Feyzullah bey nüfuzlu bir zat; Tev· olan esnafı cezalandırmağa karar vermi~., 
fiği de tanıyor .. Yolunu kesmiş, ve inzibat ler. 
çavuşuna hitaben: Ya, lstanbulun fakir, fukara11.na tanrı· 

- Hoy bre, kanuni Bu bizim Tefik .. nın günü kazık atan esnaf ne olacak}. Tü· 

cül cibi hadam .. neriye coturiyorsun mo· ristlerin canları can da bizimki patlı • 
rH. Dovdu mu h erhanci bir ecnebi?. Sov· can mı} 1. Ercümend Ekrem Talu 



2 Sayfa 

Her gün 
Mısır kapitülô.sgonları 

Resimli Makale: 

SON POSTA 

il Ralılbinlzl llilçük görmeyiniz .• il Sözün Kısası 

Bugün birinci say/ amızda 



Suriye Araplarının feryadı 
''Vataniler Araplığı mahvediyorlar 
Hatayda olmadık mezalim yaptılar,, 
S~riye Başvekili memleketimizden geçerken İsmet İnönüne 
gonderdiği telgrafta Ankarayı ziyaret arzusunu ileri sürüyor 
llaıep en gütuı '. nususi) - Kırıkhandan sün- Ekselans İsmet nönü (Başvekil} 
hapseerın ne~reti altında kamçı ile Ankara 
len tn sevkedılen Türklere reva görü- Suriyeye seyahatinde müstacel bir 
tssür ezalim Arap halkı arasında da tc- surette durmadan devam eden Suriye 
Itri şu uy~.ndırmıştır. Arap ıleri gelen- heyeti, kendisine kar~ı gösterilen hüs· 

tV rnutaleadadırlar: nü kabulden dolayı en har teşekkürle· 
ata ·ı liatavd nı er araplığı mahvediyorlar. rinin kabulünü ekselansınızdan rica e-

§itı:ıdj a olmadık mezalim yaptılar, der. Heyet, saadet ve refah temenni et· 
Olduıa~e Cebelüddürüzde isyana sebep tiğimiz büyük komşu ve dostumuz Tür 
ğe sad · Arap kanını, malını feda etme kiyeyi sureti hususiyetle ziyaret şerefi
lçin b; ece kendi mevkilerini muhafaza ne nailiyet için en yakın fırsattan isti-

·t Vasıta saymaktadırlar. Iadeyi ümit eylemektedir. 

.& Sttriye Başvekilinin telgrafı Mardam Bey 
C\nk İsmet İnönüniin cevabı 

1nt>n .. ~ra, 8 (A.A.) - Başvekil İsmet Ekselans Mardanı Bey (Başvekil) 
i.ras u ıle Suriye Başvekili Mardanı B. Şam 

ında a -llluştu . şagıdaki telgraflar teati olun 6 Nisan tarihli telgraflarında ifade 
~ buyurdukları hissiyattan dolayı ekse -

ltalyanlara göre Akdenizde ingiliz 
hakimiyeti sona ermek üzere 

-Akdenizde İngilterenin yerine kaim olomğa azmetmiş 
~ genç bir devlet ortaya çıkıyor,, 

bGt c 0r_rıa 8 - Yeni İtalyan bahriye im olmağa azmetmiş genç bir devlet 
•i ~ aınden bahseden T ribuna gazete- ortaya çıkıyor. Dünyanın bütün deniz-

lansınıza en har teşekkürlerimi bildirir 
ve ekselansınızla Türkiyede görüşmek· 
ten bahtiyarlık hissedcceğımi arzede -
rim. Dost Suriye milletinin daimi saa
det ve refahını temenni eylerim. 

İsmet İnönü 
Bir ay kadar evvel ani bir surette 

Parise gitmiş olan Fransanın Ankara 
büyük elçisi Bay Ponso, bu sabahki eks 
presle şehrimize dönmüştür. 

Sirkeci istasyonunda sefaret ve kon 
solosluk erkanı tarafından :stikbal edi
len Bay Ponso, doğru sefarethaneye git 
miştir. 

Ankarada, hükumetimizle yeni mü
zakerelere başlıyacağı söylenen Bay 
Ponsonun bazı talimatı hamil olduğu 
zannedilmektedir. 

Ev, arsa ve kiralar 
Üzerinde ihtikara 
Mey dan verilmiyeceh 

Ankara, 8 (Hususi) - Dahili
ye Vekaleti şehirlerimizde ev, arsa 
ve kiralar üzerinde yapılan ihtikarı 
önlemek için tedbirler almak üzere 
tetkikler yaptırmaktadır. , f 0r ki: lcrinde daha geniş bir takım zaruretle-

~ <ı ngilterenin Akdenizdeki Heke- re karşı koymak mecburiyetinde bu- [ f h [ Af R • • • 
~ası tarihen sona ermiştir. lunan lngilizler için bu devlet ile çar- a a e J ım l 

kdenizde lngilterenin yerine ka:!.ışmak çok çetin bir teşebbüs olur.» Kağıca müteallik maddeler 
lzmirde asfalt yollar Mal~ye Vekili geldi üzerindt' t ıdilat yapıldı 

lcrcA~kara, 8 (Hususi) - Eski eser- Avrupada tedavide bulunan Maliye Ankara, 8 (Hususi) - Genel it-
tın hgıde~ .İzmir mıntakasmdaki yolla- Vekili Fuat Ağrah bu sabahki ekspres- halat rejiminin kağıda müteallik mad-

epsın f 1 1 · le şehrimize gelmiştir. Maliye Vekili d l · t y k"ll · H · td ın as a t yapı masını temın - e erı cra e ı en ey etince tadil 
\; eıcck kararlar almak üzere Dahiliye burada Başbakanla görü~t.ükten sonra edilmiştir. Bu tadilata göre gümrük 

Cıta) t• d Ankaraya hareket edecektır. t "f . . C/'>'> l . 
tu c ın e bir komisyon kurulmuş- 1 . S arı esının •'- pozısyonuna giren 

t, talyan prensesı ofyada sarı saman 'kağıdı, esmer hamur kağı-
]( Sofya 8 (A.A. ) - ltalyan Prense- dı, karbonla boyanmış siyah kağıtJar 

ı U· 0 rnisyon bugün iç bakanlık ma- · M · b k b l kl ll~ 
1 

"d sı arıe u a şam uraya ge miş ve ering listesine alınmış ayni pozisyo-
?eiali"ı· areler umum müdürü F aik'in istasyonda Kral ve Kraliçe tarafından nun yukarıda yazdığımızdan m:)adası 
~de ilk toplantısını yapmıştır. karşılanmıştır. iktısat vekaletinin müsaadesine tabi 

---- ----.... ----- tutulmuştur. • • • • ? J . V/328 pozisyonuna giren, terki-
~8 A.a a..AA._~ ~-~· b d A •• d 11• d h tlYıAIV.,.-.- •• _ r111ıt ın e asga:~ yuz e e. ı o u~ amuru 

........._ • • . " . . • bulunan k~~ıtlar kl~rıng lıstesine a-
Sızın ıse Soı1 Posta " dan hedıyenızı ahnız t lınmış. O/.U8 pozısyonuna giren ve 

ller r esmi cıkan okuyucuya 3 liralık terkibinde yüzde elliden az odun ha-

hediye veya bedelini veri oruz. ~~ru b~.lunan ~ağıtlar. lktısat Vekale-g tının musaadesıne tabı tutulmuştur. 
~'l~&T-;iiii;~·~~:----:z::---.......,.---,,__~,_..,,_.__ B/328 pozisyonuna giren terkibin-

So bir • n Posta okuyucuları arasında 
li egı~.nce tertip etti: 

Çe'ki~~un memleketin bir köşesinde 
•ini rn~ kalabalık bir halk kitle
~oru gosteren bir fotograf çektiri
ter ~a Bu . fotogra~1 a~~ıncı no
lçinde Y Galıp Bıngo'e gosteı mel...te, 
bik~ tek ?ir sımayı ayırmakiay.z. 

llir1 b at edıniz: Bu seçilen s:ma beıKi 
' eik· b. hkında 1 1~ doc:tun~zu. belk uzaktan 

t.ıeseı n .hır tanıdıgınızı gôsteriyoı·. 
tetı:ıiz: ba.~ıt: Seçılen resmin sahih ida
tıe ilç rnuracaat etti~i zaman kcndısi
~'ktir hralık bır hediye takdim cdil~
ibuıa~a Okuyuc.~ taşrada ıse mektupla 

atını muteakıp hediyesi yolla _ 

nacaktır. Yukarda gördüğünüz fotograr 
fstanbul<la çekilmiştir. Çehresi yuvar
lak dahiline alınmış olan Bay mat
baamıza müracaat ederse hediyesi der
hal verilecektir. Bundan evvl neşretti
ğimiz fotoğraflarda kendilerini ta
nıyan okuyucularımız matbaamı -
za müracaat ederek hediyelerini almak 
tadırlar. 

* DİKKAT: Bu sütunda resimleri çı· 
kan okuyucularımız, hediyelerini bir 
hafta içinde almalıdırlar. Aksi halde 
haklarını kaybedeceklerdir. Bu müd
det İstanbul haricindeki okuyucuları
mız için on beş gündür. 

de asgari yüzde elli paçavra hamuru 
bulunan kağıtlar klering listesine, 
Bf :328 terkibinde yüzde elliden az pa
çavra hamuru bulunan veya yalnız se
lülozdan mamul olan kağıtlar İktısat 
Vekaletinin mÜ;aadesine tabi tutul
muştur. 

C/3.tl pozisyonunda metre murab
baı 800 gramdan ağır olan mukavva
lar her ağırlıkta sarı saman mukavva
sı, esmer ha.mur mukavvası he: nevi 
oluklu mukavvalar ve mensucat artık· 
larile yapılan elastiki mukavvalar kle
ring listesine alınmış. ayni pozisyonda 
bulunan metre murabbaı 800 grama 
kadar oluklu olmıyan mukavvalar lk
tısat Vekaletinin müsaadel!ne bırakıl
mıştır . 

C/342 pozisyonunda dahil bulu
nan yalnız metre murabbaı GOO gram
dan fazla olanlar klering listesine alın-
mıştır. 

Yeni Barem layıhası 
Ankara, 8 (Hususi) - Devlet 

memurları tekaüt kanununu esaslı 
şekilde değiştiren harem layihası mec
lisin bu devresinde çıkarılacaktır. 

Metaksas Atinaya döndu 
Atina, 8 (Hususi) - Kral ile bir

likte Morada tetkiklerde bulunan Ba, 
vekil Metakaas A tinaya dönmüştür. 

Gümrük depo 
ve antrepoları 

Deı:olar bugünkü dolu 
vaziy~Uen kurtarılacak 
Ankara 8 (Hususi) - Gümrük ve 

inhisarlar vekaleti, fstanbul gümrük 
antrepo ve depolarının bugünkü dolu 
vaziyetinden kurtarılması için yeni bir 
karar almaktadır. Bu kararla depo ve 
antrepolar tamamen boşaltılarak yeni 
gelecek mallar için açık bulundurula
caktır. 

Hazırlanmakta olan kararname pro
jesine göre 1 :> şubat 1 n:~7 tarihine ka
dar yurdumuza gelmiş ve gümrük de
po ve antrepolarında beklemekte olan 
ticaret eşyası 31 mayıs 1 n:ı7 tarihine 
kadar hu depoya ı:r.ahsus olmak üzere 
yeni ithalat rejimi esaslarına göre id
hal edilecektir. 

!ayla 3 

• Aınerihanııı Avrupa 
ile teması 

• Fiyaskoveren k ontrol 
Yazan: Selim Ragıp Em•ç 

A merika maliye ııazırı B. (Nor • 

man Davis) in Avrupaya gelme
si, bütün dünyada büyük ehemmiyet 
verilen hadisedir. Gerek bu zatın şah
siyeti, gerek Cumhurreisi Roosvelt'e 
olan yakınlığı., istikbalde, iklısadi du
rumun salah bulmasından hata ümit ke 
silmemiş olduğu manasına alınıyor. Bu 
ziyarete, Fransa, İngiliere ve Amerika 
arasında para noktasından yapılmış 
olan itilafın temadisi demek de doğ -
rudur. Çünkü Amerika, beklenen ne -

Siyasi z iyaretler ticeyi vermemiş oıan bu itilafın sonu-
<Baştararı 1 inci sayfada) na kadar tatbik edilmesi lüzumundan 

Ankara, 8 (Hususi} - Hariciye Ve- musırdır. Amerikanın bu arzusuna İr.
kili Tevfik Rüştü Aras bu akşam İstan giltere ve Fransa tarafından muhale· 
bula hareket etmiştir. Hariciye Vekili, fet etmek mevzuu bahs olmadığı için. 
istasyonda kor diplomatik, Dahiliye Ve Norman Davis, bu memleketlerde, en 
kili ve Parti Genel Se:krcterı Şükrü Ka j geniş manada anlaşma ve yakınlaşma 
ya, birçok mebuslarla Hariciye Vekale ı arzularile karşılaşmıştır. Bu ziyaretten 
ti erkanı tarafından selamlfmmıştır. ötürü Londra ve Pariste mühim mü -

Bay l\fenemencioğlu da geldi zakcreler cereyan etmektedir. 
Ayni trenle Hariciye Vekaleti siyasi * 

mü~teşarı Ba~ Numan Menemencioğlu 1 Fransa ile İspany~ arasında hudut çi
da Istanbula hareket etmişti~. Bay Me-

1 
zen Pirene dağları, ispanyaya geçen ve 

nemencioğlu on gün kadar Istanbulda B geçebilecek olan 
tedavi ile meşgul olacak ve 18 Nisan flyaa~o veren gönüllülerin hare-
akşamı Hatay meselesini müzakere e- kontrol katını kotrol et • 

j decek eksperler komitesine iştirak et- menin imkansız • 
I mek üzere Cenevreye hareket edecek- lığını bir defa daha ispat etmiştir. Bu 
tir. hakikati bizzat Fransız matbuatı dahi 

Belgratta itiraf etmekte, dağ ve keçi yollarmd& 
Belgrat 8 (Hususi) - Türkiye Baş- hergün, geçitleri kontrol eden jantlar· 

ı vekili İsmet İnönü ile Harlcive Vekili maların gözlerinden kaçan küçük, kü-

ll·Rüştü A~as \'e ma1yetlerinin Cumarte· çük insan gruplarına tesadüf edildiği
si günü Istanbuldan Belgrada hareket ni, bunlardan bazılarının yollarından 
edecekleri haber verilmektedir. Bura- alıkonulduklarını, bazılarının ise ka • 
da dört gün kalacak olan İsmet İnönü çıp kurtulduklarını itiraf ediyorlar. is-
Yugoslav saltanat naibi ve hükUınet ri panya etrafında kurulmak istenen kor.· 
calile mühim görüşmeler yapacaktır. trol hattı, daha teessüs etmeden, ne 

Siyasi mahafil, Küçük Antant Hari- azim zorluklar ihdas edebi1eceğini ve 
ciye Nazırları ile, Çekoslovak Cumhur böyle bir mürakabenin maddeten müm 
reisi Beneşin ziyaretlerini müteakıp kün olamıyacağını ispat etmiştir. Bu -
Türkiye Başvekilinin Belgrada yapaca nun aksini iddia edenler, bittabi sami
ğı bu seyahate büyük bir ehemmiyet mi o1mıyan ve bitaraf değil, bir taraflı 
atfetmektedirler. hareket edenlerdir. 

Ankara, 8 (A.A.) - Ö~rendiğimize Selim Ragıp Emeç 
göre, Romanya Başvekilı Bay Tatares-
konun Ankarayı ziyareti tarfüi, 29 T~ Mı sır kapitülasyon ları 
rinievvel olarak tesbit edilmiştir. Baş- (Baştarafı 2 inci sa)'fada) 
vekil İsmet İnönü ile Haricive Vekili lim: Siyaset ve menfaat endişeleri, bu 
Doktor Arasın Bükreşe iactei ziyareti memleketi bir anılık, işleri sıkı tutmı
Bay Tatareskonun Ankarayı ziyareti ya sevketti. Fakat, nasyonalizmin yük· 
esnasında tesbit olunacaktır. sek davası ve yakıcı ateşi karşısında 

Ankara, 8 (A.A.} - Haber aldığımı· kaldığı zaman da hakikati görmekten 
za göre, Hariciye Vekili Doktor Tevfik \'e centilmen bir dünya siyasetçisi ol
Rüştii Aras, Mayıs sonuncia Milletler duğunu isbat etmekten geri durmadı. 
Cemiyeti toplantısına iştirak ettikten Bu da onun matlubuna kaydedilecek 
sonra, iadei ziyaret için Bağdada gide· bir şereftir. 
cek ve oradan Tahrana geçecektir. Tev- Muhittin Birgen 
fik Rüştü Arasın Temmuz iptidaların- ·;i~·t;:~·N;~·;ı:~·İ(~·~i'(::·i~~~;:~:·İi.i\i·:·:M~~": 
da Moskovayı ziyaret edeceği de haber lisi açıldıktan sonra sonbcıhar içinde 
alınmıştır. memleketimize gelmek için davete me 

Ankara, 8 (A.A.) - Aldığımız malu- mur edilmiştir. İtalya Hari<'ive Nazırı
mafa göre, Tiirkiyenin Roma büyük el 1 nın bu ziyaretinin kat'i tarıhi: Kont Ci
çisi, iadei ziyareti esasen iKi hükumet ano ile görüşülerek tekarı ür ettirilecek 
arasında tekarrür etmiş olan İtalya Ha ı tir. 

ı-=-[Şalaht:ın Sabah:ı 1 

Bir Örnek 
Yukarı Hindistanda birkaç Hint kabilesi isyan etti. İngiliz Kralı kısa~ 

ca şu emri verdi: 
cBu mınta~ada ~ulunanlar yi~i dört saatte ısyan sahası dışına çıkma· 

lıdırlar. Aksı takdırde gece ve gundüz tayyare ateşiyle mHhvedilecekler 
dir. 

Bütün silahı yarı çıplak vücudünü örten deri kalkanla paslı bir kılıç· 
tan ibaret olan kabilelerin akıbeti henüz meçhuldür. Hak:kat olan şudur 
ki felaketi ve saadeti gökten bekleyen Buda çocukları için ölüm mut
laktır. 

Ha\'a sılahları siyasi teşekküller için yeni bir devir açacaktır. Nasıl ki 
topun icadı feodalite devrine nihayet vermiş ve Krallara meydan okuyan 
derebeylerini, şövalyeleri ortadan kaldırmıştır. 

Bugünün hava silahları büyük hakim!yetler için en güvenilir kuvvet 
haline gelmiştir. Mesafeler, hudutlar, okyanuslar ve arzın tabii mimiala
rı biri birine hükmetmek isteyen kuvvetlere siper ve engel olmaktan çık
mışlardır. 

Hele nüfusu ve serveti ile beynelmilel siyaset piyasasında b;r kıvmet 
ifade etmeyen teşekküller ıçin bü vük ku\'\•eller önünde mukavemet im
kanı kalmamıştır. Bu cılız ve sıska teşekküllerin yaşayabi 1meleri için iki 
yol görünüyor. Coğrafi vaziyetleri müsaitse kendı gibi mıkı-ospopik Leşek 
küllerle birleşmek \•ey ah ut kudretli bir hegemonyaya yapışmak. 

Halbuki büyük harp bu nevi teşekküllerden bir çoğunu taze taze do· 
ğurdu. Bilhassa Asya topraklarında henüz feodal hayattan kurtulmamış 
siyasi nzviyetlcr var. Biraz kemik lenip yağlanmaları iç-in uzun sHkf.ınet
ler bekleyen bu devlet minyatürlerinin akıbetini l:Iind!stanın şimalinde· 
ki kabilelerden ayırmak mümkün mü? Bürhan Cahit 



Niıan ~ 

Üniversitede: Poliste: 
Hukuk fakültesinde mühim bir Tarlabaşı yangını tahkikatı 

mesele karara bağlandı Tarlabaşınd 130 numaralı e~ 
Hukuk Fakültesinin yeni talimat- kt .. a t k Bayan A~ . yangın çı ıgını yazmış ı . l) 

namesıne göre üçüncü sınıf eleme im- o· 't . . k" 1 d .. b ~~ . na ımı rının ıra a ıgı u ev V"'" ı... 
tıhanlarının hiriıi medeni hukuktan ı· · rtal ld .. d olis teır ır~a sıgo ı o ugun an p id 
yapılacak, diğeri de imtihandan bir ay k"k ta d t • t" Yan<7'1n eti , ı a evam e mış ır. e· _,k' 
evvel kur a ile tayin edilecek bir ders lt k t d k" h .. ı_ .J8 n ~ a a ın a ı ava gazı ocag no 
olacaktır. Dördüncü ıınıfın eleme im-
tiha~rının biri ikinci sömestr ba~ın-

Diln Gümrük ve inhisarlar V eka· d$ profesörler meclisinin tayin cdece
letinden gelen bir telgrafla lstanbul ği bir ders, diğeri de gene imtihanlar
gümrüklori baş müdürlüğü tahsisatı- dan bir ay evvel kur'a ile tayin edile-
nın kesilmiş olduğu bildirilmiştir. cek diğer bir ders olacaktır. 

fstanbul gümrükleri müdürlük şek- Bu hükümler talebenin lehine el-
line konmuştur. du~ için eski rejime ve eski talimat-

Müdürlüğe de Almanyadaki tetkik nameye tabi bulunan son sınıf talebe
seyahatinden dönen Baş Müdür mua- lerine de tatbik edilmesi lazım gelmek
vini Methi tayin e<lilmiştir. Buraya ge· tedir. Fakat burada bir mesele zühur 
len rivayetlere göre İzmir gümrükleri etmiştir: 
baş müdürlüğü de ayni zamanda lağ- Bugünkü aon sınıf yeni ta1imatna
vedilmi~tir. İzmir gümrükleri müdür- medeki üçüncü sınıfa mı yoksa dör
lüğüne de gene Avrupa tetkik seyaha- düncü sınıfa mı muadildir} 
tinden dönen Cevat tayin edilecektir. Rektörlük bu hususta kat'i kararını 

İstanbul gümrükleri baş müdürlü- vermiş bulunmaktadır: 
ğü~ü vekaleten idare etmekte olan Bugünkü son sınıf yeni talimatna
gümrük ve inhisarlar vekaleti ekono- medeki dördüncü sınıfa tekabül et· 

mıştır. 

Yangın esnasında, yangına ~o~ 
komşularından Cemal, Ugor, DıJ111 
el ve yüzlerinden yandıklarından Bef 
oğlu hastanesine kaldmlmışlardır. it 

Yangına sebebiyet verdikleri. a~ 
~nlan Bayan Anna Dimitri ve bır 
yaşadığı Salahattin ve hizmetçisi Y~ 
lanmışlardır. r * T ahtakalede Kağıtçılarcia kağı 
çı Y"konun dükkanından yangın ~ 
mış, itfaiye gelmeden söndürülmüş~ 
Fakat eşyalar 1000 liraya sigortalı 
duğ\ından tahkikat yapılmaktadır. 

Şüpheli ölüm 

Düı..kü kongrey~ qtirAk edenler mi müdürü Mustafa Nuri buradaki va- mektedir. Ve dördüncü sınıfın imti

T arabyada 2 numaralı evde otıır~ 
balıkçı Diyamandi Y orgi, dün öğl~Y~ 
yemek yemiş ve yatmış~ır. Yorgı, j 
saat sonra ölmüştür. Ölümü şü~ 
görüldüğünden cesedi Morga kaldı 

zifesi bitmiş olduğundan ay başından hc...,,:;-arı hakkındaki ahkama tabi olma
itibaren Ankaradaki vazifesinde çalış- sı l~ımdır. Binaenaleyh eleme imtiha- mıştır. 

lıtanbul ilk mekteplerinde mevcut eden diğer teşekküllerin bu husustaki 
himayeye muhtaç 15000 talebenin hep yardımlarını merkezileştirmek ve art
ıi himaye edilemediği için yardım işi- tırmaktır. mağa başlıyacaktır. nının yapılacağı derslerin biri profe-

1937 senesi başından itibaren Is- sörler meclisince tayin edilecek diğeri 

Değirmende bir kua 
Balatta Değirmenciyamn un Ol 

ğirmeninde çalı~an Dursun oeğirnıe' 
de koşarken başını makineye çarp~ 
yaralanmış, hastaneye kaldırılm1şt1r• 

ni merkezi bir teşekkül vücuda getire- Birliğin iki nevi izası vardır: l) Ha 
rek bunun mürakabesine vermek ta- yır cemiyetleri, Halkevlcrinin sosyal 
aavvuru üzerinde yapılan toplantılar yardım kolları, hayır mÜesseseleri, ve 
ıonuna ermek üzeredir. senede 24 lira vermeği taahhüt edenler 

faal azadır. 

tanbul gümrüklerinde tatbik edilmek- kur'a ile tesbit edilecektir. 
te olan ıslah programının da müsteşa- Bu sene haftada bir saat pratik ders 
rın yapmış olduğu tetkiklerden sonra halinde gösterilen medeni hukuk -
kifayetsizliği anlaşılmıştır. Şimdi ye- tan talebe yalnız şifahi bir imtihana ta
niden bir ıslah programı hazırlanacak- bi tutulacaktır. Bu dersten eleme imti-{lstanbul ilk okul çocuklarına yar

dım birliği) ismini alacak olan bu bir 
liğin talimatnamesi hazırlanmıştır. 
Dün bu taltmatname fırka, Halkevi, 
himaye hey'etleri mümessillerinden 

mürekkep bir kongre tarafından ince
lenmiştir. Kongre saat 16 da partide 
Y'alinin de iştirakile toplanmış ve ](; 
maddelik birlik talimatnamesini tetkik 
etmiştir. 

Birliğin gayesi çocuklara yaı dım 
zihniyetini muhitte derinleştirmek, ilk 
ok~ himaye hey'etlerini kuvvetlendir
mek, ilk okullarda gıdasız, giyimsiz ve 
kitapsız çocuk kalmamasını temin ede
cek yardım tedbirlerini almak, yoksul 
çocuklara muhtelif şekillerde yardım 

2) Birliğe bir defada 100 lira veren 
hakiki şahıslar 500 lira veren hükmi 
şahıslar merkez kurulu kararile fahri 
aza olurlar. 

Birliğin vilayet merkezinde bir ge
nel kurulu vardır. Halkevlerinde veya 
parti kaza merkezlerinde (birlik idare 
kurulları) mevcuttur. 

Birliğin geliri aza teberrüleri, hi
maye hey'etlerinin membalarmırı hari
cinde kalan muhtelif membalardan 
toplanan paralar. teberrüler, hibe ve 
vasiyet sure tile verilen paralardır. 

Birlik idare hey' etine Necip Serden
ge~. kültür direktörü Tevfik Kut, A
gah Sırrı Levent, ve Cemalettin Fazıl, 
Zühtü, Reşit, Atıf .seçilmişlerdir. 

tır. 

Tramvaylara asılan 
Çocukların 
Velileri ceza görecek 

Fatihte oturan on üç yaşında Meh
met, tramvaydan atlarken tutulmuş, 

yaşı itibarile kendisine ceza verilme
miş; fakat büyük annesi Ülfete üç li
ra vara cezası kesilmiştir. Ülfet parayı 
vermiyor. Bir gün hapis için adliyeye 
~önderiliyor. Fakat adliye, çocukların 
yaptıkları suçlardan dolayı velilerinin 
mes'ul tutulacağı hakkında mevzu bir 
kayıt olmadığından hüküm infaz edil
mıyor. 

hanı yapılmıyacaktır. 

Bir kaç güne kadar son sınıfın ele
me üntihanları tckarrür edecek ve ta
lebeye ilan edilecektir. - ·-·-·~ ·--.-. . ..,.._.._. . -------
RADYO 
Bu günkü Program 

9 Nisan 937: Cuma 
İST.ANBUL 

Öğle ne~riyatı: 
12,30: Plakla Türk muslkls1. 12,50: Bava• 

dls, 13,05 Muhtelif Plak ne~riyatı. 
Akşam neşriyatı: 

Yıldız cteli cinayeti davası 
başladı ., 

G€Ç€nlerde Beyazıtta c Yıldız» otel 
yazıhanesinde, bu otel ve altındaki ~ 
rathanenin sahibi İbrah:"ll, tabnfl' 
kur~uniylc öldürülmüştü. Bu .du.:u~ 
ya, Istanbul Ağır ceza ha~yerı dun 
şam üstü başladL ~ 

Suçlu da, - maktul gibi - İbrahim 9 

nı taşıyor. Kendisinin, öldürdüğü ~ 
rahimle ortak olmak istcği.nin ::~de}!' 
mesinden dolayı bu suçu ışledıgı, t~ 
kikat cümlesindendir. Maktul, tu o b' 
ve altındaki kıraathaneyi, suçlunun , 
bası Mehmet Eminden devralmış, f9 

kat Mehmet E~n, üstelik oğlunu, ye~ 
mal sahibine ortak etmek istemiş. ~~ 
mal sahibi de, baba, oğlun lbu isteg 
kabule y~naşrnamış. v 

Müteferrik : 
Uman umum müdür muavını 

Ankaraya gitti 

1 Deniz işleri : 
Kaptan ve makinistlerin imtihanı 

Zabıtai belediye talimatnamesinin 
bu husustaki maddesinin «araba, 
kamyon, tramvay ve otomo -
billerc asılan ve takılan çocuklann ve
li ve vasileri ile nezdlerinde ikamet et
tirerek nezaret edenler mes'ul tutulur
Iarn şeklinde tadili şehir meclisinde 
kararlaştırılmıştır. 

18,30; Plakla dans musikisi, 16,30; Spor 
müsahnbeleri. Eşref Şefik. 20,00, Türk mu
siki heyeti. 20,30; Ömer Rıza tarafından n
rapça söylev. 20,45; Vedlıı Rızn ve arkadaş
ları tarafından Türk muslklsı ve halt §arkı
lan. Saat ayan 2ı,15: Oskest.rn. 22,15; Ajans 
ve borsa haberleri. 22,30; Pliı.kla .sololar, o
pera ve operet parçalan 

Suçlu Ibrahim, konuşurlarken, ~ e' 
tul İbralı.imin silaha davranması ut 4\ 
nne, nefsini müdafaa halinde kald1~ 
müdafaasındadır. 

Liman Umum Müdür muavini Ha
san Saraçoğlu limana ait muhtelif me
seleler etrafında iktısat vekaletine iza
hat vermek üzere Ankaraya gitmiştir. 

Edirne evkaf müdürlüğü 
lstanbul Vakıflar Baş Müdürlüğü 

muhasebecisi lbrahim Edime Evkaf 
müdürlüğüne tayin edilmiştir. 

Y ıllova kaplıcaları açılıyor 
Yalova kaplıcaları bu ayın 15 in

den itibaren açılacaktır. Servislerde 15 
zım olacak memurlar tedarik olunmak
t.dır. Bu kaplıcalara gidecek yolcula
rın beraberinde götürecekleri bavul 
çanta vesaireden Akay vapurlarında 
Ücret alınmıyacaktır. 

Esnaf işleri: 
Elektrikçiler imtihan edilecekler 
Kazaların önüne aeçilmesi için c

lektTik tesisatı işlerinde serbest ve müs
takil olarak çalıtmak isteyenlerin bu 
aydan itibaren ehliyet imtihanına tabi 
tutulmaları vilay:_te bildirilmiştir. 

TAKViM 

Rumt sena 
lö5:J 

llarl 
27 

NiSAN 

9 
Res nı s9ne 

1VJ7 

Araht sa.ıs 
1~)6 

Ktı!:iı.n 
153 

Bir nisanda başlıyan kaptan ve ma
ki1.1istlerin imtihanı 15 nisanda bitmiş 
olacaktır. Şimdiye kadar imtihana 50 
kişi talip olmuştur. imtihanda muvaf
fak olanlar bir derece terfi cdecekier· 
dir. 

Sandallar herkese kiralanmıyacak 
Herhangi bir maksatla. olursa olsun 

umumi nakil vasıtası olan sandal ve 
kayıkların i~inde sandalcı bulunmadık
ça ehliyetnameyi haiz olmıyan kimse
lere kiralanması menedilmiştir. 

Liman ve Akay plinçosu 
Limanın bilançosunu tetkik eden 

hey'et bu vazifesini bitirmiş, Deniz yol 
!arının bilançosunu tetkike başlamış
tır. Diğerleri evvelce bitirilmişti. eu 
tetkikler bittikten sonra hey' et raporu
nu lktısat Vekaletine verecektir. Dun
dan sonra Denizyolları ve Akay Hey
eti umumiyeleri Ankarada toplanarak 
kendi bilançolarını tasdik edecekler
dir. 

Toplantılar : 
---:--~~~~~-

G alhane müsamereleri 
Gülhane Tntbikat Mektebinden: 
Gülhanentn dokuzuncu tıbbi müsameresi 

bugun saat 17,30 da yapılacağından arzu· e
den meslekdaşların teşrifleri rica olunur. 

Kadın hekimleri cemiyetinin 
onuncu yılı 

Dün akşam saat 18 de 'l'firk kadın he
kimleri kurumu onuncu yıldonümünü kala
balık bir davetll kitlesi karşısmda Beyoğlun-

Şehir işleri: 

Dereski şehir hududu dahiline -'mdı • Karakulak suyunun bulunduğu De 
reski köyü ile ve Sırmakeş suyu mem
balan şehir hududu dahiline alınmış
tır. Bu sular da belediyeye geçecektir. 

İki pazar yeri deği~iyor 
Hasekide Kadın sokağında kurul

makta olan pazarın Eski Alipaşa cad
desine kaldırılmasına karar verilmiş
tir. Fatih, Çarşamba caddesinde kurul
makta olan pazar da imam sokağına 
kaldırılacaktır. 

A11kerlik işleri : 
Askerliğe davet 

Kadıköy Askerlik Şubesinden: 
1 - 937 Nisanda sevkedlleoelı: olan 316 do

ğumludan 329 doğumlu Cdanil) piyade ve 
gümrük aınıfına ayrılmış olanlan şubede 
toplanma günü 21 Nisan 937 dir. Bunlardan 
!bedel vereceklerin 20 Nisan 937 akşamına 
kadar bedelleri kabul olunacaktır. 

2 - 316 dan 332 Cdahll) do~muna kadar 
olan denlz sliıhna ayrılmış olanların §ube
de toplanma günü 16 Nisan 937 dlr. Bunlar
dan bedel vereceklerin 15 Nisan 937 akşamı
na kadar bedelleri kabul olunacaktır. 

Y armki Program 
10 Nisan 937 : Cumartesi 

İSTANBUL 
Ötıe n~yab: 
12,30: Plakla Türk musikisi, 12,50: Ha -

vadls, 13,05: Muhtelif plı\k neşriyatı. 
Akşam neşriyatı: 

18,30: Plftıkla dans musiklsl, 19,30: Kon -
ferans: Doktor ibtahim Zati mikroplar ve 
mikroplarla hastalıkların tarzı tntıkaU, 20: 
Fasıl, Saz heyeti, 20,30: Ömer Rıza tarafın
dan anı.pça aöylev, 20,46: Fastl, su heyeti: 
Saat ayan, 21.15: Orkestra, 22,15: Ajans ve 
borsa haberleri, 22,30: Pllkla sololar, opera 

Garson LUtfi, otel katibi Hulusi ~ 
daha başka bazı şahitler dinlen~Idi!~ 
Bunlardan katip Hulusi, suçlu ]bra>"' 
rnin maktul İbrahime ate~ ettiğini ~ 
zıhane dışar~ından gördüğünü söyle~ 
di. Garson Lutfi ile diğer şahitle~d ~ 
bir kısmı da, silah sesi işittiklerini ~ 
yaralıyı sendeliyerek, polise, orada~ 
tomobile binerek hastahaneye gidet'l\"'" 
gördüklerini anlatt~lar. . . .5, Davacı taraf vekili, haky~nne bır ~ 
tida verdi. Suçun, mevkuf tarafınd , 

1 babasının teşvikiyle, tasarlanarak ij , 
lendiğini ileri sürdü, 5,000 lira ıaııJıl 

~2~e;~t.1,?arQalan. -·--··· C Yeni neşriyat 
Mecmualar 

Pratik Dokor'1ın mart sayısı, Baltevlerl 
merkezi tarafından çılı:anlan Ültii'nOn 
50 inci sayısı, Almanca llonaşuyor mua -
nusT gazetealnln 2 ncl sayısı, Denh: mecmua
sının cTürk Botazlannın tarihi adlı 1lA -
vesile 344 üncü sayılan çıkmıştır. 

SiJasal Bilciler - Altı yıl hiç aksamadan 
ye git.tikçe olgunlqarak çıkan Ye münn -
verlerlmbin alAtaSJnı te takdlrlnl kazanan 
bu mecmuanın 12 ncl sayısı cToprat ltanu
nu hazırlanırken• matalesl ile bef)amakta. 
lçt.imal, hukuki ...e mali mevzular iizerinde 1 
ciddi etüUerl lhUva etmektedir. A.Jnca ayın 
atyasası ...e bWyolratyası nrcıır. 

Mallakemat Jılidirlqi .. DerPI - ta -
tanbul mallyesl taratmdan 1938 J1)ıııa ait 
bilanço ve lstatıatilı:lerl havi olarak çıta -
rılan bu P.serde faydalı mündericat bulun -
maktadır. 

Bir Türk Hekimi - Hasan Alı Yücel blr l 
Türk hekiminin tıbba dair manzum bir ese
rini kitap hallnde bastırmış ve satı~a çı -
karmıştır. Çok değerli tarlht bir eserdir. 

nat istedi. , 
Duruşmanın devamı, daha başka t' 

bitlere kaldı. 
~--~---------------__,,, 61 __ ._. Bu hafta ._ __ .., 

S O M E R Sinemasmda 
iLi• IU&I 
l<'ransızca sOzlD filminde 

BOR l S KARLO FP• 
BELLA LUGO&I 

ile beraber oynadığı atet ada.dl 
rolnnde görDnDz. Bn} ilk bir esef··· 
Bir sinema harikası ••• GörOnIDeS 
ölDm ~uaının tahr1Jklr leRlr~eri .... 
Bnynkleri alAkadar eden ye 1eo· 

çOlderi hayrette bırakım bir fil. 
lıaveten : FOX JURNAL 

1
, da Türk Tıbbi Cemiyeti salonlannda kutlu------·----..,.._.L ____ I lanmıştır. Doktor Kenan Tevfik Sezenel ta-

BiR HAFTA 
lÇINDE iPEK ve MELEK sinemalarında 41,376 kişiye en büyük 

SAN'AT ve GÜZELLiK DAKiKA" 

~AfjA 1 

...,. &J. 

10 51 
f) 30 

~ 
11. 

E 6 3-ı 
z. ı - to 

CUMA 

\Muharremi 
. 27 

lkt"d Ak~am 

::ı. '· ·'· 
9 14 !. 

ı,, 5,) 18 .J 

Jt~ 
o. . '· 
9 03 
3 47 

) l. ;ı 

" / " t 35 
20 ı () 

rafından bir açış nutku verilmiş ve Türk ka
dın hekimleri cemiyetinin kuruluşunu \C I 
kutlulamn merasiminin ehemmiyeti nnlnbl
mıştır. Bunu mütea.kıp Doktor Ahmet Asını 
Onur Turk kndın hekimleri cemlyetinln ıo 
senellk faallyettnl anlatmış, bundan sonra 
Ahmet Asım Onur, Zeki Tektaş tarafların
dan tıbbl mevzular üzerinde 1kl konferans 
verilmiştir. Bundan sonra Kenan Tevfik Se
zencl kısırlık tedavisindeki muvaffakıyet 

nlsbetl uzerlnde bir konferans vermlştJr. Bu 
tıbbi müsamereyi müteakıp davetlller çay ve 
pasta Ue izaz edllml§IerdJr. 

LAR l YAŞAT AN aenenin en güzel filmi 

ROMEO ve JULiET 
Muhterem h!!lkımızdnn nldığımız 

i PEK 
binlerce mektup ve telefon mukruemesı tızerine mecburiyetle, Y At.:;11-

alnemasında daha Uç, dört gUn TEMl iT EDILMiŞTiR. 

Seanslar : 2 - 4,15 - 6,30 • geceleri 9 da _, __ ,,. 



9 Nis..n 

İzmirde ilk tahsil 
seferberliği başladı 

SON POSTA 

Bir lokantacı 
öldürüldü 

Cinayetin sebebi bir övün T 
lük yemek parasının 

verilmemesidir 

Akhisar, 8 (Hususi) - Yayaköy na
hiyesinde bir cinayet olmuştur. Lokan 
tacı Bayramın lokantasına giderek ye· 
rnek yiyen 23 yaşında Yakup isminde 
bir delikanlı, yediği yemeğin parasını 
vermeden dükkandan çıkmak isteyin
ce Bayram kendisine parayı vermesi
ni ihtar etmiştir. Bundan hiddetlenen 

Trabzon ıs 
liraya tamir 

si 180 bin 
ett!!1liyor 

Burasının ileride Trabzon Üniversitesi olabilecek 
şekilde genişletilmesi tekarrür etti 

. İzmir riliyet umumi meclisi azalan son içtimadan sonra Yakup sustalı çakısını çıkarmış ve lo· 
ı,...... kantacıyı öldürmüştür. Katil yakalan· 
• -uır, 8 (Hususi) - Vilayet umu· yı\da 100,000 ta1ebcye çıkarılacaktır. 

: tneclisi büt~ müzakerelerini ta - İzmirde mutlaka daha bir iki lise açıl- mıştır. 
937nılıyarak mesaisine son vermiştir. masına ihtiyaç görülmüştür. İzmir er- Merinos fabrikasmda iki 
111 

.. Yılı bütçesi 2,490,000 liradır ve kek lisesinin 2487 talebesi ve muhtelif 
Utevazindir. Bütçeye beşer yıllık iki sınıfların tam kırk bir şubesi vardır. kaza Oldu 

talışrna planı bağlanmıştır. Plan 941 Bunların içinde 12, 13 şubeli sınıflar Bursa (Hususi) _Merinos fabrika-lıün.ı- ta i k B 11 k k·· ı d d L" ed 1 l O ıı· 1 .. d- Trabzonda İnönü meydanı: (X) işaretli yer, ueride üniversite o'--"- ,;;,..,_ .,u.. uu mam anaca tır. eş yı ı u a var ır. ıs e mua ırn, mu ur •ın_]a. ı"k' .. 1_ k• 1 ~t N • llDllA ~ .... 
" r pi· da 9"' 1 da t 7 -d- . . d K 1· . d o a ı o um va ast o mu~ ur. u genişletilecek olan lise binasıdır b· anı ., yılın tamamen ta - mu ur mua\rını var ır. ız ısesı a- . . . . • 
rı~ edilmiş bulunacaktır. İzmir vilaye- ha ka1abahktır. Vilayet umumi meclisi 1 man ~sta. adınd_a bırı~ı fabrıka~a ça - Trabzon (Hususi) - Üçüncü u • sile eskidenberi çıplak bir vaziyette 4 1Çinde ilk tahsil seferberliğine b~- orta tedrisat işleri hakkında V ckaletin l~şma ta ık en bırd:nb'.~e -~lektrık. cere- mum müfettişliğin teşebbüsile T rab • bulunan Bo?:tepenin ağaçlandırılması· 
~ ntru.ştır. Bugün vilayet Hk mekteple- bazı fedakarlıklar yapmasını temenni }anına kapılarak olmuştur. Aynı yer- zonda iki yüz yataklı bir nümune has- na karar verilmi~, ve ag·aç dikilmeye 
• 1nd · de alı b" l d ""k k b" · T e tahsil gören 60,000 talebe, beş edecektır. ç .. şan ır ame e e yu se ır ıs- tanesi yapılması karar altına alınmış- başlanılmıştır. Ekserisi aka~ya olan 

Göyniik höylerine • Ki/iste bir gümrü.k ~ele .. u~erinde çalışırken düşmüş ve tı. Bu hastane için tahsisat gelmiş, in-~ yüzTerce fidan dışarıdan celbedilerek 
'J'ı olmuştur. ~aat malzemeside hazırlanmıya başlan- Boztepeye sevkedilmektedir. Pek ya-

elefon yapılıyor Memuru öldürüldü B 1 mıştır. kında Trabzonun sırtını yasladıg·ı bw ursa yolunrla bir otomobi 
. Göynük (Hususi) - Evvelce tes • Kilis (Hususi) - Tibil gümrük i- Eski lise binası çıplak tepe Karadenizin ufuklarına ha-

\ ·Yesine başlanılan spor ~.,hasının in - claresi memur vekaletinden dönmekte kazası Eski lise binasının tamiri için evvel- kim mükemmel bir park halini alacak· 
rına <le\•am ~-dilmek.ıt.. >prak iş - olan Gaziantep gümrüğü ambar me- Bursa (Hususi) - Buğday çuvalla- ce altmış bin lira sarfına lüzum görül- Zehirli gaz kunu 
.s~ s:ın bulmak üzeredir. Halkevi_ s~or murlarmdan Ali Rıza, burada Şeyh n yüklü bir kamyon Karaköyden Bur_I müştü. Bilahara Kültür müşavi:-liği ve Trabzon Halkevi salonunda zehirli 
• besı de çalışmaktadır Bu şubenın ın- Abd ll h h ll · d d w b" ı k ·k K ı h" · K""l ·· d" k ·· ı-·w" 1 kişafı için bazı tedbirl~r düşünülmek. ·ı ~ a ma_ a ~sın ke dt~ını· ıgı ~rısa}l'a dgek~e ~te. ıd~~ d .. :~.te dna fıyesılk'ukltur ı~e ~ordugbunce yapı anktebt" - gaz k~rsu açılmıştır: Kura Ordu mem-
ledir. aı enm ısrarı uzerıne en ı erınc mı: yo .u~ a ı vıraJ~ on .. u~u sıra a ren-

1 
ı er netıcesın e. ~ .~ran:n. me te ~n leket nastanesi dahiliye mütehasstSJ 

safir olmuş ve fakat evin arzuhalcı lerının bozuklugu yuzunden :;ukura ıesash surette tamın ıçm kafı olmadıgı doktor Zeki Mes'ut Sezer idare etmek
Muatafa adındaki damadı tarafından yuvarlanmıştır. Bu devrilme esnasın- anlaşılmış, tahsisatın miktan yüz sek- tedir. Doktor birinci ve ikinci konfe -
kıskançlık yüzünden öldürülmüştür. da şoför muavini Ahmet buğday çu- sen bin liraya iblağ edilmiştir. ransını kazalardan da iştirak edenler 

Göynük her tarafı çam onnanlan ile 
tevrılı çok güzel bir -ımntakadır. Bu 
ormanlara çağlıyanlar teşkil ile güzel 
Sularla Cubuk ve Sünnet aölleri de -. • c 
ll.ılcn iki göl vardır. Bu yıl bu götiere 

Ali Rızan.ın cenazesi 
götürülerek merasimle 
katil Suriyeye kaçmıştır. 

vallarının üzerinde oturmakta o!du- Eski lise binası bugün lnönü mey· dahil olmak üzere kalabalık bir kitle 
Gazian tebe b ğundan kamyonun altına düşmüş, danında harap ve metruk İr vaziyet- huzurunda vermiştir. 

Yollar •aptınlacak ve bir kahve inşa 
t1.tıril~tiı. Her iki gölde de bol mik
tarda alabait - rıkmaktadır. Kazada em-

defnedilmiş, k ı b \ k d T · · b 1 afa tası parçalanarak canvermiştir. te ~ un':'a ta ır .. ammne aş ana~ Bu kursta doktor on iki konferans 
Ayni kamyonda şoförün yanında bu hına cıvarındakı bazı arsa ve ebnı- verecektir. Bundan maada ayrıca halk" 

~ kaza merkezine bağlanacaktır. Kay -
ll~Yet \'e asayiş son derece mükemmel· makam Salilıaddin Kıpçak ile jandar
dır.J andamıa kumandanı Sami, hayvan ma kumandanı bu hususta azami me -
hırsızlıklarının önüne geçmiştir. Ya - sai sarfetmekted.irler. Tesisata bu ay 
kında 42 köy telefonla birbirlerine ve başlanacaktır. 

Edirnede büyük güreşler tertip ediliyor 
Edirne (Hususi)

lier sene Edirnede 
S .Mayısta kurulan 
\·~ üç gün devam e-

den panayir müna
se~t:ile büyük peh-
livan güreşleri ya -
l>ılrnaktadır. Her ta 
l'aftan epeyce bir 
lağbet gören ve Tür 
kJ~,nn' b"t" peh 
1
. J"' ın u un -
ıvanıannm iştiraki-

ie devam eden peh
aivan .. l . bu gureş en 
sene de yapılacak
tır. Trakya umumi 

hıufettişi General 

It1zım Diriğin b~
~nlığında hususi 
l>ır k!>mite teşekkül 
~ltniştir Komite şiın 
diden faaliyete ge- &l.irnede c~en yıl yapılan güreşlerden bir intiba 

i:rek .. pclıli\~anlarla. muhabere etmek- ı ta tertibat alınmaktadır. Bu seneki gü
d 'h gureşlenn geçmış senelere naT..aran reŞlerin büyük bir alaka ile karşılana
~ parlak olrna.sı için geniş mikyas· cağı anlaşılmaktadır. 

oturan İnegöl jandarma komutanı. e:şi 1 
yeistimlak edilerek büyük ve geniş bir da iki konferans verdikten sonra Ür· 

ve şoför bir tesadüf eseri olarak kur • hale konacak. Trabzon .için ileride çok duya dönecektir. Kursu birinci dercce
tulmuştur. güzel bir kültür yuva11, hatta küçük de bitirenler kendi muhitlerinde ayrı• 

bir üniversite halini alacaktır. ca kurslar açmak suretile halka zehirli 
lzmirda evlenenler yüzde 

yüz eai arttı 
T eWr İfİ gazlara karfı korunma çarelerini öğ· 

Vali Yahya Sezai Uzerin teşebbü- retecektir. 
İzmir, (Hususi) - Belediyenin ha

zırladığı bir istatistiğe göre bu sencn:n 
Mart ayında nikahları kıyılanlar geçen 
senenin ayni ayına ~aza:an yü.zde ~ü- ! • 
elli artmıştır. Bu netıcc ıktısadi vazıye 1 

tin iyiliğine delil addedilmektedir. 

Adana da Halk evi faaliyeti 

Kıdem zammı alan Ed:rne 
muallim:eri 

Edirne, (Hususi) - Edirne vılayetin 
de ilkokul öğretmenlerinden 53 kişi kı 
dem zammı almışlardır. Keyfiyet ken
dilerine tebliğ edilmiştir. 

Da.rayda mevsim çalışma 2.rı 
Daday (Hususi) - Bu yıl burad ba

har çok güzel .geçmektedir. Her taraf -
ta hızlı bir toprak faaliyeti göze çarp • 
maktadır. Ağaç bayramı da yapılmış, bu 
vesile ile kaza dahilinde bir çok ağaç 
dikilmLc;tir. Kasabada kadın ve kadın
lık me~zuu üzerinde bır konferans ve
rilmiş, Türk inkilfıbının kadınlara ver
diği haklar açık bir lisanla anlatılmış
tır. 

23 nisan çocuk bayramı hazırlıkları 
ilerilemiştir. O gün bir sünnet düğü -
nü de yapılacak. bütün yoksul ve kim
sesiz çocuklar sünnet ettirilecektir. 

Adana Halkcvi musiki gnıptt 

Adana (Hususi) - Halkevi devamlı - · ·-·-------

bir faaliyetle her sahada muvaffak e- G a z ete I e r 1• =========== 
serler vermektedir. Bestekar Enver A· ~~~ 
yasın, piyanist Hilmi ve Ha<kkı ile ar-

kadaşlarının teşkil ettikleri musiki ok urken 
grupu muntazam konserler vermekte-
dir. Bundan sonra haftanın muayyen 
günlerinde hazalara da gidilecek, kon
serler verilecek, köylerde de konser ve 
konferanslar tertip edilecektir. 

CUl\IHURİYET - İstanbulun stad 
ihtiyacı 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor Ki: Zileliler Amasyaya 
baglanmalarml istiyor:ar 

- Sus, stad ihtiyacı tatbik edilse 
sporcu ihtiyacı daha ziyade göze çar
pacak .. 
AKŞAM - Tramvaylardan atla-

R:asan Bey - Şu Hayır· 
sız adanın ismıni değiştirip 

.. . Hayırlı ada yapsalar 
hiç te fena olmıyacak. 

- Neden Hasan Bey, ne 
bayri oldu~ 

Hasan Bey - Daha ne 
hayri olsun, İstanbul çöple 
ri oraya dökülecekmiş. 

• Amasya (Hususi) - Zile T okadm 
ihmal edilmiş kasabalarından biridir. 
Kasabada belediyenin şimdiye kadar 
faaliyette bulunduğuna dair bir esere 
rastlamak mümkün değildir. Her taraf 
toz toprak içindedir. Koyun ve keçi de 
dahil olduğu halde bütün kümes hay· 
vaniarı sokaklarda yaşıyorlar. 

Zileliler Amasyaya bir heyet gön -
dererek ve Dahiliye Vekaletine müra • 
caat ederek Zilenin Tokattan ayrılma· 
sını ve Amasyaya hailanmasını iste -
mişlerdir. 

yanlar azalıyor. 
- Tabü birşey, aybaşı geçli. Ki -

m1n cebinde para kaldı ki? .. 
SON TEJ,GRAF - Boğaziçi sahil· 

leri güzelleşecek. 
- Benim bildiğim Boğaza güzel, 

derlerdi. Meğer çirkinmiş te şiındi 
güzelleşiyor. 

HABER - Saadet nedir? 
- Ne olduğunu bilseydin, bu su

ali sormazdın ya-
AÇIKSÖZ - Şark Demiryollan 

ikramiye vermiyor. 
- Perşembenin getişı çarşamba· 

dan belli idi. 



Kendisini Dreyfüse benzeten 
bahçıvanm davası 

* *. Jf. -------ıı Dün ağır ceza mahkemeainde ilç saat aüren davad~ her ~ki tar~ 
birbirlerinin iddialanmn ç6rüte phitler ikame ettiler, bır taneaı 
"milddeiumuminin, auç.lunun akrabası oldu~ için bera~t iatedi- ı 
ği:ıi,, Bektq namında birisinden duydu~nu. a6yledi. Dava 

meraklı ve kanpk bir safhaya gırdL 

- Rica ederim, bu dava daha ne za· 
mana kadar uzayacak? Benim davam, 
meşhur cDreyfüs:ıt davasını da geçti ar 
tık: Şimdi bütün Avrupa, benim. da· 
vamla meşgul oluyor! Bu böyle gıder· 
se, bu dava daha 50 sene bitmez. Ben, 
tevkifhanede ölürüm ve ancak bu su· 
retle sonunu bulur. İstirham ederim, 
şu ak saçlarıma bakınız, 60 yaşında bir 
adamım ben: Bu davayı, şu davacı ta
raf sırf intikam maksadile uzatıyor, 
suçlu olmıyan bir masuma azap çektir 
mekten zevk alınıyor! Beni demir par· 
maklıklar arasında ne kadar fazla müd 
det görürlerse, o kadar fazla zevk du· 
yacaklar. Ve biliyorlar ki ben masum 
olduğumdan beraet edeceğim, bari faz· 
la mevkuf kalsın, diye ellerinden ge· 
leni yapıyor, boyuna şahit ortaya atı
yorlar! tl'stelik, gıiya ben müd.deiumu 
minin akrabasındanmışım da, ondan be 
nim 'beraetimi istemiş grni, kat'iyyen as 
h faslı olmıyan gülünç bir isnat! Ben, 
k~disini ilk defa bu salonda gördüm, 
o da beni i1t defa burada gördü! Aman 
yarabbi, bu ne hal? Galiba, beraet edip 
çıktığım vakit te, hikimleri ve hatıl 
bütün Adliyeyi de benimle akraba çı
karacaklar. Şimdiye kadar kim
leri benimle akraba çıkarma -
dılar ki? Ne kadar çok akraba ve taal· 
lUkatım varmış meğer de, ta m 60 se· 
nedir bilmiyormuşum. Bunları, ben, 
zavallı, b~e, kimsesiz ıbir Arnavut! 

Bu sözleri, İstanbul Ağır ceza hak· 
yerinde yapılan duruşmdının, dekuz 
şahit dinlenilen ve on b~ktan on üç 
buçuğa kadar tam üç saat süren dün 
sabahki celsesi sırasında ve sonunda, 
mevkuf bir suçlu söyledi. Kısmen sa· 
fonda, kısmen salondan koridora çıkar 
ken ... 

Bu mevkuf, bahçe sahibi Ali Rızadır. 

Silivrikapı dışarısında, bahçe komşusu 
Perikliyi, aralarındaki yıllanmış ve şid 
detlenmiş. bir bahçe anlaşamamazlığın 
dan dolayı, kin besliyerek, gece karan 
lığında bahçe sınırında yolunu bekle
yip çifte kurşunile kanlar içerisinde 
yere sermekten suçlu Ali Rıza! Bir suç 
ki sevk şekline göre, cezası ya idam, 
ya da beraet! Ceza kanununun 450 in· 
ci maddesine uyar bir suç: Tasarlamak 
suretiyle adam öldürmek! 

Tabii, ikisondan biri arası da, hesa· 
ba katılmak lazım: Hakyerlerinin, ce· 
zayı çoğaltıcı olduğu gibi, azaltıcı se -
hepleri tetkik ve takdir hakları, karar 
larında icabında yer bulabilir! 

Sevk şekline göre, bu derecede e • 
hemmiyetli olan bu davanın duruşma
sı, nasıl neticelenecek! Orası, henüz hiç 
bir kimsece malllın değil, tabii: duruş
ma, ayn ayrı hararetli muhtelif safha· 
lar geçirmiş ve son safhaya yaklaşır gi 
bi olmuştu. Geçenlerde şahit dinlenil· 
mesi v. s. duruşmanın tahkikat safha· 
sı tekemmül etmiş sanılmış. müddeiu· 
mumiliğin mütaleası alınmıf. bu dava
da iddia makamını temsil eden Kaşif 
Kumral, suçun Ali Rıza tarafından iş
lendiği usulü dairesinde sabit olmadığı 
nı ileri sürerek, suçlunun beraetini is· 
temiş, iddia ve müdafaa da yapılmış, 
fakat duruşma, tam karar merhalesin· 
deyken, davacı taraf ortaya yeni bir şa 
hit ismi atmıştı: Bektaş! 

Davacı taraf, suçlu Ali Rızanın bu 
şahide, cinayetten evvel Perikliyi öldür 
mek istediğini söylediği iddiasında bu
lunmuş, bunun üzerine Bektaş çağırıl
mış ve cevet!:ıt demişti. Bu şahitlik kar 
şısında suçlu taraf, Bektaşın 6 Mart cu 
martesi günü Sünbülefendi camii avlu
sunda, Periklinin kardeşinden böyle 
söylemek üzere para aldığını isbat ede 
ceğinden bahsetmişti. Davacı taraf ta, 

.. CÖNÜL iSLERi 
Zengl~blr ailenin 
kızı •• 
Or ta halli bir erlıelı 
cM. T.• imzasile bir mektup al • 

dım. İdareden bana gelirken bir kol
leksiyon meraklısının eline geçmiş 
olacak ki pulu çıkarılmış, posta dam· 
gası da beraber gitmiş, nereden gel
diği 'belli değil. Fakat muhteviya • 
tından anhyorum. ki yaıaa genç kü· 
çük şehirlerimizden birinde otur • 
maktadır. Derdi büyük kıt'ada ta • 
marn 5 kiğıdı dolduruyor. Fakat üç 
beş satırla hüllsa edilebilir. Diyor 
ki: 

- cBen evlenmek çağında hayatı· 
nı kazanmıya başlamış, orta halli bir 
gencim. Bir müddet evvel bir genç 
kızla evveıa tanıştım. Sonra konuş ~ 
tum, daha sonra da seviştim. Evle • 
neceğim. Yalnız kızın ailesi kızlan 
ile konuştuğumu duydu, kızdı, kar .. 
11taşmamı1,1 mini oldu. İstediğim 
taktirde kızı bana vermiyecektir. 
Çünkü ben orta halliyim, memleket· 
te yabancıyım. Aile zengindir, ve kı· 
zı kendi lfıuhitlerinden zengin ve 
rüyet ufku mahdut bir adama vere
cektir. Bundan başka da kızın yaşı 
16 dır. Kanunen evlenebilmesi için 
iki sene daha beklemesi lizımdır. Ne 
yapmalıyım ?:ıt 

* Bu delikanlının hareketinde bir 
başlangıç hatası görüyorum. Bu ha· 
ta kızla kızın ailesi, muhit haricin -
de tanışmış, konuşmuş ve bu şekilde 
tanışıp konuştuğunu da aileye an .. 
}atmış olmasıdır. Ailenin kendi ma· 
ltimatı haricinde kızlan ile konuşup 

tanışan bir gence karşı muhteriz 
davranacağını tabii görelim. Muhak
kak müteessir olacaktır, kızacaktır, 
şüphesiz suiniyet arıyacaktır. Zaman 
meydanda. Bu düşünme şeklinde de 
aileyi haksız bulamayız. Delikanlı 

biraz tecrübe sahibi, biraz pisiko • 
loğ, biraz 'kurnaz olsaydı, kızla ta -
nışmaz görünecek, ailenin içine gi • 
recek, tanışmayı orada temin etmiş 
olacaktı. Nihayet güç bir .şey de de· 
ğildi, olan olmuştur .. Şimdi ne yap • 
maılı? 

1 - Gerilen sinirlerin gevşemesi 
içiıı zamana ihtiyaç vardır. Kızla an· 
!aşarak münasebetini tamamen ke · 
siniz, tasavvurdan vaz geçmiş görü
nünüz, aradan geçecek müddet bir 
taraftan coşmuş olan hiddetleri sön· 
dürecek, bir taraftan da sizi kanu • 
ni iz<livaç çağına yaklaştıracaktır. 

2 - Ailenin yakın dostları ile mü· 
nasebet tesis ediniz. Candan dost o · 
hınuz, bir müddet sonra fırsat düş · 
tiiltçe kendinizden babsettiriniz. 

J - Müşterek bir aile dostunun e
vinde. kızın babası ile tanışınız, hak· 
kmızda edinmiş olacağı fikirlerin 
yanlışlığını isbata çalışmız. Bundan 
sonra ne yapmak lizım geleceğini 
düşünürüz. 

4 - Kızla erkek arasında servetçe 
müsavat olmak lizım. Müsavatın er· 
kek lehine eksikliği bir düşünceye 
göre fayda verir, kız lehine aksak -
lığı muhakkak zararlıdır. Fakat 
müstesna vaziyetler de olmaz değil· 
dir. Nihayet zengin olan kız değil, 
a~lesidir. Bu noktada, bu hususi me
sele dolayısile fazla bedbin olmıya 
lüzum görmüyorum. 

TEYZE 

SO N POSTA 

Hidiseter 
Rar$1S1nd ,, •.. 11

,,
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Maktu fiat 
Bir mağazaya girdim: 
- Bir gömlek istiyorum. 

Tarihi Tetlıilıler: 

Mimarların 
Koca 

en büyüğü : 
Sinan .•• 

Gömleği çıkardılar: * "" * -
- Kaç lira. Türk mimarlığı onun ellerinde plılanıyor; asırlar içinde yarıla-
- Dört. mıyacak eserler yanm anrclan daha az bir zamanda blltnn bnyn lilk 
- İki liraya olmaz mı? ve güzelliklerile, karatoprak llzerinde,'!karataprağa kıymet veren 
- Hayır olmaz. Fakat sizin güzel birer pırlanta halinde yllbeliyordu 

hatırınız için üç liraya veririm. 
_ Madem ki, dedim, pazarlık edi - Yazan ı Turan Can 

yorsunuz, ne diye şu lavhayı koydu - 1539 senesiydi. Kanuni Sultan Sü· 

nuz. leyman devri bütün parlaklığiyle de-
- Hangi Iavhayı Bayım? vam ediyordu. Türk ordutarı Şarkta 
- Fiat maktu Iavhasını. Bağdadı zaptetmiş; Radosu almıf, Bal-
- Bu bir meslek sırrıdır. Fakat, size dattan sonra Mohaç ovasında kazandı· 

bu meslek sırrını ilşa edeceğim. ğı •büyük zaferle bütün Macaristana 
- Teşekkür ederim. hakim olmuştu. Hatta Viyana önünde 
- Llvhanın yazılış şek1ine dikkat göründüğü ve orayı muhasara ettiği za-

ettiniz mi? man bütün Avrupa, bütün kiliselerin 1 
- Evet her harfin arasına bir nokta imdat çanlarını çalarak: 

koymuşsunuz. _ Hıristiyanlık mahvoluyor 
Fiat maktu, F. İ. A. T M. A. K. T. U. Diye haykırmıştı. 

olmuş. İşte bu sırada Mimarbaşı acem İsa 
- Bu noktaların niye konulduğunu öldü. Onun yerine bir adam JAzımdı. 

merak etmediniz mi? Sadrazam Lütfi Paşanın pek isabetli 
- Her halde yazan hattatın hatası bir görüşile bu vazifeyi Yeniçeri ocajın 

olacak. dan Sinana teklü etti. 
- İşte bilemediniz. Sinan 0 zaman kırk dokuz yaşınday• 
ı..avhayı olduğu yerden indirdi: ar - dı. Yarını asra yakın yaşamış ve çok 

kasını çevirdi. Harfler ve harflerın de· tecrübe görmüştü. Fakat san'atinde he 
I.alet ettiği manalar, !av.hanın arkasın· nüz çok genç ve ateşliydi. Bu vazifeye 
daki bir kartona şu şekılde yazılmıştı: 1 tayin edildiği zaman hayatının en bü· 

F: F~at • . . ,Yük sevincini duydu. . . 
İ: İtibarı hır şeydır. Mimar Sinan Kayserinin Kesı naıJıi-
A: Adamına göre yesinin Agırnas köyünde doğmuştu. Ba 
T: Tahavvül eder. bası Abdülmennan adında bir köylüy· 
M: Malın değil, dü. Yirmi iki yaşına kadar orada ya· 
A: Adamın. . . şadı. Bu yaşa geldiği sırada Rume1~ 

... 11 a Siııaaıa .. rüze1 ._rlerlnden 
Edirnecleld Saltaa Sellm oamli 

K: Kıymetını bılmek; den olduğu gibi Anadoludan da Yenı-
T: Ticarette çeri ocağına delikanlılar toplanıyordu. yüz bin altın harcanmıştı. 
U: Uyanıklık gösterir. Sinan da İstanbula geldi ve (Acemi oğ l Kanuni öldükten sonra Padişah o ' 

Süleymaniyenin yapılması için yedi 

İMSET_ lanı) oldu. Yeniçeriliğe yükseldikten l ıan ikinci Selim ve onun oğlu Murat 
_b_il_ak_is_B_e_k_t_a-şın--A-li-R-ız_a_t-arafından ~onra birçok harplere girdi. Yavuz Sul 1 zamanında da Sinanı Mimarbaşı ola • 

tan Selimin ordusiyle birlikte Tebrize, rak görüyoruz. Selim zamarıında vf gönderilen bazı kimseler vasıtasile, ken . ük 1 s r a 
di lehine itaate boşuna girişildiğini is· Mısıra gitti. Oralarda Şarkın en büy.. 1568 de Edirnedeki Su tan e ım c • 0

ve gu··zel abidelerini gördü. Yeniçeri o- miini yapmağa başladı. Bu da altı sen• bat edeceğini bildirmişti. ks k k d r 
Dün sabahki celsede dinlenilen ve cağında çalıştığı doğramacılıktan mi - sürdü ve san'litinin en yü e u r 

marlıg· a geçiıı. arzusunu ve ihtirasını tini gösterdi. Ayrıca Ayasofyayı da .-bazıları yüzleştirilen dokuz şahit, şun- "' 
lardır: Bektaşın bacanağı kabzınıal ze- gittikçe arttırıyor; kabına sığamıyordu. saslı .surette tamir etti. ... 
keri.ya, koruc~ Zekban, öldürülen Pe- Kanuni zamanında Belgrad, Rados, Derler ki M~r Si.ıwmı yaptıp 
riklinin kardeşi İspiro, kahveci Sadık, ;Mohaç, Viyana ve Belgrad seferlerin- ,Şehzade camii onun çıraklığı, Süleyma 
berber Raşit, bağcı Şakir, inekçi Ah· de bulundu. Kılıcile olduğu kadar san· niye kalfalığını, Sultan Selim de usta.
met, arkadaşı Bekir, rençber İsmail. aliyle de hizmet etti. Mancınıklar kuru lığını gösterir. Fakat doğrusu şudUJ' 

Korucu Zekban, Bektaşın bir gün yor, Van gölünde gemiler yapıyor; Pi· ki Mimar Sinanın bütün eserleri tanı 
koridorda kendisine cbenim bu Ali Rı- rut suyu üzerine köprüler atıyor; her bir olgunluk gösterir. Bütün eserleri 
zaya Selanikten garazım var. Aleyhin· yerde göze çarpıyordu. .kendi şahsiyetlerine göre birer şaheser 
de söyliyeceğim!:ıt dediğini söyledi ve Mimarbaşı olduktan sonra elli yaşın ,dirler. . 
0 gün Adliyeye başka bir davayı dinle· daki bu adam yirmi yaşındaki bir de- Mimar Sinan Şehzade camiini yapar 
mek üzere gelmiş bulunduğunu ilave Jikanlı gibi faaliyet göstermeğe başla- ken 53, Süleymaniyeyi kurarken 67 
etti. Mübaşirle dışarıya gönderildi, o dı. Zengin bir devrin ve büyük bir Pa· ve Sultan Selimi yaratırken 81 yaşın• 
hakyeri göstertildi: Dördüncü Hukuk- dişahın da yardımiyle akl~. durgunluk daydı ve hala san'atinin bütün dinçli" 
muş! veren eserle~ yaratıyordu. Oyle ki eğ~r ğiyle san'at uğurunda çalışıyordu. 

Yeminle dinlenilen maktulün karde 1 Kanuni ve !kinci Selim devrinde bır Garbin ve Şarkın bütün mimarları 
şi İspiro da, Bektaşa para verildiğini mimar s :nan .?'etişmemiş ol~ydı, bu birer cins iş üzerinde şöhret kazanmış 
reddederek AliRızanın öteden beri teh 1 devrin parlaklıgı rn"uhakkak kı bu de· ,lardır. Mesela birisi yalnız cami yap
didine uğradıklarını ilave etti. Ali Rı- ;rece olmıyaeaktı. makta, diğeri saraylar inşa etmekte, 
za, İspironun ~ardeşi Perikli ile biri- Türk mimarlığı onun ellerinde ade- başkaları da köprü gibi işlerde muva!· 
birlerine karşılıklı silah çektiklerini id ta şahlanıyor; asırlar içinde yapılabi· ,fak olmuşlardır. Fakat Mimar Sinan 
dia edince de bunun aslı faslı olmadı- lecek eserler yarım asırdan daha az bir sanki bütün bu muhtelif dihilerin de
ğını söyledi. Bu sırada Ali Rıza, bağır- ,zamanda bütün parlaklık ve güzelliğiy balarını kendi kafasında ve görüşlerin"' 
dı : .Ie kara toprak üzerinde kara toprağa de toplamış; her çeşit eserler üzerinde 

- Doğru söylemiyorsun, kardeşinle •kıymet verdiren pırlantaları andırıyor en yüksek muvaffakıyetler göstererek 
kavgalıydın sen,, Sen onü sevmezdin ~u. başını zafer hAlelerile süslemiştir. 
hiç ! 1543 de Kanuninin en çok sevdiği dnun eserleri arasında neler yoktur: 
Davacı yerindeki Periklinin annesi Şehzade Mehmet Manisada ölmüştü. Köprüler, bentler, su kemerleri, saraY 

Sofi de ayağa kalkarak: Padişah onun adına bir türbe ve cami Jar, köşkler, mahzenler, kervansaray • 
- Sus, dedi, onu sen öldürdün, sen! yapılmasını istedi. Mimar Sinan bu ese lar, hanlar, tüııbeler, mektepler, ima • 

Şimdi cezadan korkuyorsun! .ri büyük bir dikkatle yapmağa başla- retler, hamamlar ... 
Bemer Raşit, Sadığın kahvesinde dı. Minarelerinin, sütun başlıklarının Büyükçekmece gölü üzerındeki bil\-

Bektaşın cMüddeiumumi, Al~ Rızanın oymaları o zamana kadar görülmemiş yük köprü bili dinç ve dimdiktir. Ba• 
akrabası imiş, beraetin.i i~tt;~.ış! .. Evve!~ derecede nefisti. Kaba mermerler, çi - taklık bir toprak frierine kurulmuşt~ 
c~ ~li Rı~a •. bana Perıklıyı oldur~gı çek ve nakış haline geliyordu. ve yirmi altı gözü vardır. Hakikatı. 
nı soylemıştı. Ondan dolayı da. benı şa 1550 de Süleymaniyenin yapılması- biri.birine eklenmiş dört .köprüdür. Baf 
hit yazdırmışlar.• dediği şeklınde şa· na başlandı. Bu eser Halice Ve Boğaza lıca beş büyük ayak üstüne kurulmllf" 
bitlik etti. lıikim bir yerde bütün heybet ve bü- tur. 
Müddei.u~umi muavini Kişif Kum-

1

yüklüğiyle yükseliyordu. Altı sene ça- • Meriç üzerine asırlardanberi köprtl 
ral, ba:.zı ıstızahlarda bulund~ ~e Bek- Iıştı. Son zamanlarda onun düşmanla- .kurmak için- ugraşmışlar; fakat h~ 
taş ça.gınldı. Fakat, gelmemıştı. Ti: yılrıkmştı. Mimar Sinan burada öyle 

Ahmetle İsmail, Periklinin küçük - Masraftan çalmak jçin U7.8Dıyo:r! hir .kijprii yaptı ki nehrin orta yerind4 
kardeşi Anastasın, 26 Mart Cumartesi Dediler Padişaha müzevi-rled.iler P• birdenbire bükülerek döner Yazın bil' 
günü, Sönbülefend~ w ~~ii .. av~~un~a dişah kızdı ve: . ölü yılan gibi sinen, kışın korkunç bit 
~~k~ para .verdıgını go:~~l~rmi - Niçin benim camiim ile mukay- ,ejder gibi köpüren Meriç nehri Sin .. 
soyledıl~r .. ~kır de, yalnı~ ıkısını be- yet olmayıp mühim olmıyan şeylerle nm dehası karşısında aciz kaldı. YÜZ" 
raber ~rdugunden ba.bsettı. . ,uğraşırsın? Ne zaman biter? Tiz haber lerce seneden beri çok zaman köp.rü " 

Gelmıyen Bektaşl~ Anast~sın ihzar- ,ver ! nün üstünden aşan çoşkun sular bit 
ları, Hacıya ve Nazıfe teblıgat yapıl- Dedi dağ tepesini sıyıran rüzgar gibi geçmek 
ması, bugündadinlenilen şahi~erden bir Mim~ Sinan hiç tereddüt etmeden tedir. 
kısmından , gelecek celse e Bektaş· cevap verdi : Sok 11 M hm t p L .. l b -

ia yü~leş~rilmek üzere imza ~lı:nası - İki ayda tamam olur Padişahım. gazda 
0 y:ptır~ığı e Ker~~~:~~ay u :a u;oıc 

arar~~e' .. ur~~~b de~a~ı, ayıs Cami henüz pek eksikti ve iki ayda mühim bir eserdir. Büyük bir avlunun 
$aBı guknu saa h el .ırad 1 dı. t fl değil, iki yılda ancak biterdi. etrafında mermer sütunlar üzerine kon u arar mer a esın e e ara ar . 

. . . '.. Mimar Sinan geceli gündüzlü çalış- durulmuş olan ikı sıra kubbeler koca" .vekıllerı arasında hararetlı munakaşa- T 1 1 .. d .. b" 
1 

t 'b'd' B ııı 
)ar .geçtikten başka yarı salonda ve yarı tı. aşçı an ve usta arı gun e üç no - ~~ ı:er pır ana gı ı ır. uran 
korid "'d ı Al" R b ft betle çalıştırdı. Meşaleler altında uğraş yuz ellı odası vardı. Deve ve at ahıl"' o. a, suç u ı ıza, aş tara a 

1 
İ 

1
...J ...... 

SO •• lediw. · .. ı · .. ı· ek __ , tı ve tam zamanında anahtarı Padişa- lart da ayrıca yapı mıştı. stanbu u-rıJ gımız soz en soy ıyer , BUJ&n- Jıa teslim etti. (Denau 9 UllıCU saJ&da) 
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I<arabükte ve Ereğlide 
neler gördüm? 

Dün r-'tik ~~- K *b .. k*t k. ~b · T" k. · b yCI ye~wu ... o ara u e ı u arazı yann ur ıyenın 
er bucaiuıa çelik yeti.Jtirecek, iptidailikten medeniyete, basitten - mürekkebe doğru ancak bu kadar hızlı adım ablır -

Yazan: Ercümend Ekrem Talu 

Meşhur adamken 
unutulmak 

insanı çıld1rt1rmı? 
Amerikada (dünyanın en 
namuslu adamı ) denen 
ihtiyann başına gelenler 

Spor işlerimiz niçin 
yolunda gitmiyor? 

=------------------- • * * -------------------Kl ü p l erin birleşmesi hoş görülmüyor. Fakat unutuluyor ki 23 
cSon Posta> o -

kuyucularına bu
gün anlatacağı -
mız vak'a iki ay 
evvel Nevyorkta 
cereyan etmiştir. 

federe ve yüzlerce gayri federe klüp var. Mevcudiyet göstere
medikten sonra klilp te,kil etmek çok kolay: 16 kuruıluk bir 

pul "te bir istida kağıdı. 

Yazan : Galatasaray klUbU umumi katibi Osman Müeyyet 
Frank Greges 

adında 6 7 lik bir 
adamcağız, sırtın

da ilan levhası, sa 
bahtan akşama ka 
dar N evyork so -
!kaklarını dolaşır 
ve gençliğinden Frank 

ri bu işi görerek açlıktan ölmiyecek 
:kadar para kazanırmış. 

Günün birinde gene böyle dolaşmak
ta iken ayağına bir şey ilişmiş .. Frank 
eğiJ.miş ve yerde bir paket görmüş. 
Paket dü~gün bir surette yapılmış ve 

Bqbakan Karabllkte İngiliz sefirinin nutKunu dinlerken üzerinde şu adres yazılı bulunuyormuş: 
deltarabükte, temel atma merasimin- landırmı.Ştır. Saat bire doğru yatağa (Devamı 11 inci sayfada) 
b~ sonra trene bindik; dünkü mektu- girdiğim vakit, rüyada muazzam fab- ~k ·~i?' diye bl;e· ~~;d;o·rlı;·-r.-
ltı da bildirdiğim gibi, Ereğlide Sü - rikalar, zengin ülkeler, faal limanlar, Niğdeden hemen sonra, gene büyük 
de~be~~n~ geçen martın on wbe~in - hü~alı bir çalışma ve piyasaya çıka- bir kasaba olan Bor. İkisinin arasında
lad • ı pıyasaya mal çıkartmaga aş - rılmaga müheyya tonilatolarla eşya gö- ki mesafe 0 kadar kısa ki: cGeçti Borun 
Pı~gı halde henüz resmen küşadı ya - rüyorum.. pazarı, sür eşeğini Niğdeye!> darbı me-
"--• aınış bulunan bez fabrikasını aç • Sabah, saat yedi buçuk. Kayseride -.. &Ctg selinin hikmeti anlaşılıyor. Bordan, 

a gittik. • yiz. Kurun başmuharriri aziz arkada-..,. - merkeple dahi olsa, Niğdeye varmak 
b ~rabük fabrika sahasından ayrılı - şım Asım Us ile birlikte trenden indik. 

fstanbulda bazı -------·. 
gazeteler, 4 klüp 
anlaşması olduk -
tan sonra, yapıla .. 
cak dedi kodu kal 
madığından, biz • 
zarur spor işleri
mizin teknik çalış 
ma tarzlarına te
mas etmektediı- -
ler. 

Belli başlı spor Osman M&eyyet 
muharrirlerimizin bir çoğu, spor işle

lerimizin devlet kontrolü altına a -
lınmasını istemektedirler. Şimdiye 
kadar bu işler devlet tarafmdan mün
tahap zevat tarafından idare edilmi
yor muydu, ve kendileri bu işin başın
da bulundukları zaman işleri başka su
rette mi idare ediyorlardı? 

İşlerin fena gitmesi, idarenin şu ve
ya bu kontrol altında olmasından de
ğil, fert, klüp ve teşkilat arasındaki ra
bıtaların sakatlığın.dandır. ,,ork bir, iki saatlik mesele .. 

h ... _ en, içimizden biri köyün muhta • Buradan, gazetemize yazı gönderece -
... lCI. so d - . B k·1· Derken Ulukışla! Ben, senelerce ev- Klu""plerı· kendı"lerın· ı' yalnız kendı· r u: gız. aşve ı ın ve misafirlerinin bu -

- Ba ı E 1 b 1 "d'? 1 d kl), t . lm . vel buradan geçmiştim. O zaman kasa- kongrelerın· e karşı mesul go··ren eşhas yun. vve ce ura arı ne ı ı. un u carı renın ge esine daha hır ·· - p· · 
1 

b k F baya adını veren meşhur Oküı Mehmet ı'dare eder. Teşkı"la"tla temasları, azası-.. ırınç tar ası. uçu saat var. ırsattan istifade ile d 
..... I:>uşünüyorum: Dün, çeltik yetişti - biraz da şeıhri gezelim, dedik. Paşa kışlasile iki tane viran han an na lisans almak, yardım istemek, veya 
•en 'b11 ~ • T- k" · h b B Ied' · b' ··k b k · başka bu yerde bir şeycikler yoktu. fı'ı·ıen h""yete ı'ntı'hap edı'lmekten ı'baret ..... -. arazı, yarın ur ıy~nın er u- e ıyenın, ı..iyu ir neza etle mı- d"'kk" ·"' 
;:gına çelik yetiştirecek. Iptidailikten safirlerin emirlerine amade kıldığı fay- Şimdi kalabalık olmuş. Evler, u an- tir. Acaba, yüzlerce, binlerce genci ida 
:~edeniyete, basitten mürekkebe doğ - tonlardan birine atladık. Güzel bir şo - lar gittikçe artmakta imiş. k re eden bir idare heyetinin mesuliyeti 
·ı.ı bu k d h 

1 
d t 1 d K k Burada Adana istikametini ter et - nedı"r'. Bu du""şu··nu··ımez. a ar ız ı a ırn a ı ır. se en ayseri asabasına girdik. Pa -G tik. Konya hattına saptık. Biraz sonra, 

kö ~leyin geçtiğimiz istasyonları, zar; dükkanlar kapalı. Şehirde, istedi- güzel ve mamur Ereğli bizi karşıladı. . Ayni zama~da temsil ettiği ıklübü iyi 
ti Yleri, kasabaları, şimdi gündüz gö- ğimiz faaliyeti göremiyoruz. Oranın o B b k d . . b derece can a- ıdare eden hır idare heyetinin bir te· 
b le görmekteyiz. Bazılarında duru • dünyaca meşhur pastırmasından, ilaç en· u a ar şırın, u şekkü bile bekl k h kk d w.ld' " lıcı bir kasaba nadir gördüm. Ortalık r eme a ı egı ır. 
~r, su alıyoruz. Yahut ki, hızlı koş - için bir dilim bulmak imkam yok. O tertemiz; etraf yemyeşil. Geniş bir şo- Klüp idarecileri, vakitlerini paraları· 
lo~ktan kızan makineyi ve tekerlekleri sokaktan ötekine dalıp çıkarak, şöyle se kasabanın içine götü:."i.iyor. Sağda 

1 

n~ sarfed~r~e~, rahatıa:ı~ı bırakırlar, 
fı gtıtınak için bekliyoruz. Her tara-. bir kolaçand~n ibaret kalan gezimiz fabrika. Buna ulaştıran muntazam cad- u~raşıp dıdışırler. Teşkılatın bun~nla 
ta donanmış, güler yüllü köylüler bizi çabuk bitti. Istasyona dönclük. Bizde denin iki tarafında memur evleri. Kar- alakası yoktur. Yalnız, sırası geldıkçe 
~ rşılıyorlar. Kendilerile konuşuyoruz. hasıl olan intiba liU: Kayseri belediyesi sıda fabrikanın zarif methali. Ereğlinin 1 bir .milli temas için, gazetelere bir ilan 
• U Yıl hamdolsun mahsulün iyi oldu- çalışıyor .. Lakin yapılacak daha pek bu hoş manzarası önünde derhal şu ka-1 verır, falan fi~an klüplerin idmancıla-
Rllnu bize müjdeliyorlar. çok şey var. Bu tarihi şehir her ne pa- naat hasıl oluyor: Endüstri memlekete rını kampa çagırır. 

lier yerde, nazA.rı dikkatimi çeken hasına olursa olsun harabiden, mezbe -Şe"le d k bol! w G" 1 l l"kt k t 1 ı d K yalnız refah değil, med:miyet, huzur, Klüp ı'daresı·, bı'r para meselesı'dır· . 
.ı ~ r en biri, çocu ugu. un er- e ı en ur u ma ı ır. ayserililerin k ı.ıen d b l h'"k intizam hissi, ne~e, ferah ta getirme - Randıman almak, para fedakar" lı'g~ı ı'le 

pazar olduğu için, gürbüz ve şen ar ı mese u müne giren fikri zeka-

h~~Vrular, tren.i seyretmek ve bilhassa ]arı, belediyenin hüsnü n ·yeti iee bir _ tedir. kabil olur. Senede 10,000 veya 15 bin 
uı-.-. Bir tek fabrika ile, buranın sosyal lira harceden kl'' 1 J d 

kl\urnet başkanını görmek üzere is - lik olunca şüphesiz ki çok iş görülür. .. . b' . kT up ere, yapı an yar ım 
'<tSYonlara koşuşmuşlar. * durumunda mühım ır ın ı ap olmuş-1 500 lirayı geçmez. Klüplerimiz bir tu· 

tur. . ~ . ı lfıat kumpanyasına benzer. Fazla lfıbi-
) Çerkeşte durduğumuz zaman, sekiz Kayseri kombinası da, çoktanberidir Şi~ilik 800 işçı ç~~ıştır~n ErA~lı yat yaptıkça, fazla para kazanılar. Bu 
"aşında olduğunu söyliyen bir erkek faaliyette olduğu halde muhterem baş· kombınası en modern r muessesedır. sebeple par gctirmiyen tl r d • 
•Clcuk1 d - k'l' · t" h J k B C lAl · 1· ' a ' a e ızın, e ~ a aramız a şu muhavere geçi - \'c ı ın zıyare ıne maz ar o aca . Genç Başında bulunan ay e a ' _?1aıye ıne nizcilik ve sair sporlar sönüp gitmeğe 
or: ve çalışkan Türkiyen:n genç ve faal hü- taze, zinde lbir ruh nefhetmege muvaf- mahkumdurlar. 
- Mektebe gidiyor musun? kumet reisi yılda bir buçuk milyon fak olmuştur. ( 30) kuruş1an ( 2) lira· 

İleri vilayetlerimizin hemen hepsi 
şehir stadları yapmaktadırlar. İstanbul 
gibi 700,000 nüfuslu bir şehrin, en bü 
yük stadı 7,000 kişiyi zor istiap eder. 
Fazla seyirci olursa, üst üste oturur. 

Bugün karar verilse, dört sene sonra 
25 - 30 bin kişi'lik bir stadımız ancak 
olur. 

5,000 kişi alacak bir kapalı salonu
muz yoktur. Sonra güreşin, eskrimin, 
basketbolün ilerilemesini bekleriz. 
Klüpler, bir güreş teması hazırlayabil
mek için, Taksim stadında hangi ayın 
hangi gecesinde havanın sıcak olacağı 
nı kehanetle bulmağa çal~ırlar. 

Spor para meselesidir. Atlet yetistir 
mek istiyorsak, ~mleketin her ta;afı 
na koşu pistleri, güreşçi yetiştirmek is 
tiyorsak, kapalı salon, yüzücü istiyor
sak yüzme havuzu, futbolcü istiyorsak 
30,000 kişiyi rahatça alacak stad lazım. 
Yoksa, hava ile , lif ile bunlar ne düze . 
lir, ne de bir adım ileri gider . 
İzmir klüpleri birleşti. Bununla be· 

raber İstanbul ve Ankarada iyi neli . 
celer alamadılar. Fakat, İstanbul klüp 
lerind'in Beşiktaş ta İzmirde yaphğı 
müsabakalarda parlak bir netice elde 
edemedi. 

İzmir futbolünün inhitatından hah· 
sediliyor. Fakat kimse, İzmirin müte -
madi surette, İstanbul ve Ankarava ka 
çırdığı kıymetli elemanların bıraktık -
ları boşluktan bahsetmiyor. Bugün İs· 
tanbulda çok muvaffak olan İzmirU 
gençler var. Bu da İzmride futbolün ge 
rilediğini değil, İzmirin mütemadiyen 
eleman kaybettiğini gösterir. 

Henüz Mitli Küme maçlarının .başın 
dayız. Ortada nevmit olacak sebep yok . 
Takımlar daha takarrür etmemiştir. 
Futbol fert oyunu değil, isminden an
laşıldığı gibi, cFutboall Association> 
topluluk oyunudur . 

Klüplerin birleşmesi hoş görülmü • 
yor. Fakat unutuluyor ki İstanbulda 23 
federe ve yüzlerce gayri federe kli.ip 
var. Bl;lllların üçü beşi müstesna, di
ğerleri ne yapıyorlar? Mevcudiyet gös 
termedikten sonra klüp teşkil etmek 
çok kolay.16 kuruşluk bir pul ve bir 
istida kağıdı. .. 

Osman Müeyyet 

- Gidiyorum. kilo pamuk işliyerek 30,000.000 metre ya kadar gündelik alan amelenin ha • 
- Ne öğreniyorsun? mensucat çıkaran bu muazzam fahri - linde bir emniyet, hale ve istikbale kar- Turgutlu gençleri Akhisarlılan 6 - O yendiler 
- Her şey. kayı hali faaliyette görüp kıvanç du - şı bir güven belli oluyor. 
- Senin memleketin neresi? yacak. Her taraf tertemiz, muntazam, ma-
- Türkiye. İsmet İnönü ile birlikte burasını ge· mur. Tezgahların .. b~şında lacivert 
- Çerkeş değil mi! zerken, Karabükte duyduğumuz haklı gömlekli, küçük, buyuk ve hepsi de 

h Cin gibi gözlerinin içinde bir istihza gurur, cumhuriyet Türkiye.Sinin yurd-1 ciddi vakur yurddaşlar vaz:felerini gQ. 
~ thyor. Sonra yüzüme iideta acıyarak daşı olmak gururu içimizde bir kere da- rüvorlar. Bir salondan ötekine geçtik-

kıyor, ve: ha tazeleniyor. Ve hepimize bu asilane çe ~hayret ve memnuniyetimiz artıyor. 
) - Çerkeş te Türkiye değil mi? di - .gururu, bu müstesna hazzı tattıran Fabrika en ince, en zarif mensucat çı -
()r. Cu~huriyet .. Halk Partis!ne ve ouna 1 karıyor. Hani bunları y~pılıyorken gö.~-
~ir sual daha soruyorum: da) anan reJıme karşı gayri ihtivari mesek, yerli malı olduguna ve bu mu-
- Türklerin en büyüğü kim? şükran hislerile göğüslerimiz kab~rı - tevazi insanların parmaklarından çık ~ 

r ldinimini ağzından çıkan cevap te - yor. tığına güç inanacağız. 
eddütsüzdür: Sümer Bankın mütevazi işleri lazım Bir tarafta depo, zarif selofan am· 
- Atatürk!.. gelen tafsilatı verdiler: Fabrika tam ran balajlar içerisinde hassa, patiska, pop-

t· au sekiz yaşındaki Türk varlık, ih - dımanını yakında verecek ve o zaman lin toplarile, masa örtüleri, peşkirler 
._llrıaı ki daha beşikte iken kulaklarını me~.leketin pamuklu mensucat ihtiya-f ve mendillerle dolu. Yakında bunların 
~~gönlünü dolduran bu kutsal adı söy· cı yuzde al'tmış nisbet'nde yalnız bu . hepsi piyasaya çıkarılacak ve milli ser· 
~ rlten gayri ihtiyari heyecanlanıyor, radan karşılanacaktır. vetin yabancı ülkelere akınını durdu-
d:~heni orada bırakıp, bayrak1arın ol - · * racak. 

gu tarafa uzaklaşıyor. Tekrar trene bindik. Akşam basma- Hep:miz tatlı bir rüya görüyor gibi· 
tu Sir kaç saat sonra Çangırıya varıyo- dan Ereğliye varmalıyız. Boğazköprü~ yiz. Türk jenisinin kudret ve kabili · 
lt z. Uzunca bir vakfe daha .. Gecenin den, Ankara hattını sağımızda bıraka- yetini burada bir kere daha görmüş ol 
~tanlığı çöküyor. Artık Kayseriye ka- rak, Adana demiryoluna saptık. Ovada, duk. 

r bir yer görmiyeceğiz. çif: süren köylülerimiz bizi neşe ile Sevinç ve gururla Ereğliden ayrıldı-
l'' Gece yarısı, seyahate devam edeme- selamlıyorlar. ğımız zaman gece olmuştu. Geç vakte 
ı~ te Ankaraya dönecekler var. Bun- Tam öğleyin. vilayet merkezi olan kadar gördüklerimizden iftiharla ko
lt Irmak istasyonunda indirip. hıra . Niğdçye vardık. Bir tepenin yamacında nuştuk. 
l' acağız. Mühim mazeretlerinden dola- kat kat sıralanmış evlerile, burası çok Bu sabah, Ankaraya adım bastığı -
~~k:E:reğ}i ziyaretinden mahrum kala - orijinal bir manzara arzediyor. Şehrin ğımızda, hepimizin gijnlünde ayni duy
d larını düşünerek üzü!en bu arka - etrafı. mevsim buraya göre belki biraz gu vardı: Çok güzel ve çok istifadeli bir 
trıaşları teselli için restöranda oturma - erken olduğu için henüz çiçeklenme - seyahat yaptık. 
haı~ı uzatıyoruz. Zaten, Karabük inti - miş meşhur elma ağaçlarile çe\'fili. Bize bunu temin eden Sümer Bank 
trı· arını birbirimiıe anlatmakla bitire - Gi.ıler yüzlü, zeki bnkışlı, şirin yav- erkan ve memurlarına candan ve gö -
h~Y1°ruz A~ır endüstrimizin bu hayırlı rular merakla bizi seyrediyorlar. Halk nülden müteşekkiriz. 

ş angıcı hepimizi tatlı tatlı heyecan- tehalükle başvekili bekliyor. Daha ge~ Ercüment Ekrem Talu 

Şampiyonluğu kazanan Tu rgutlu Balkevi takımı 
Manisa, (Hususi muhabirımizden)- ğine çarparak altı yardalık saha kısmı· 

Manisa Halkevinin tertip ettiği kupa na düştü. Niyazi hafif bir plase ile bu
maçlarının fin~li Akhisar ~e ~~r~utıu 1 nu gole tahvil etti. Bunu ikinci, üçün· 
.takımları iki bıne yakın seyırcı 0~~nde cü ve dördüncü go takip etti. 
oynamışlardır. Maçı seyretmek uzere . . 
civar kazalardan birçok kimseler gel-ı A:khısar gençlerı, şuurla oynamaları-
mişti. na rağmen 6 . O mağlup oldular. Oyu-

Oyunun ilk yirmi dakikası iki tarafın nun sonunda Manisanın değerli valisi 
müsavi hücumlarile geçti. Turgutlular Bay LUtfi Kırdar gençleri bir araya 
sağdan İsmail vasıtasile tehlikeli hü- toplıyarak Turgutlulara hak ettikleri 
cumlara başladılar. 21 inci dakikada İs kupayı vermiş ve daha çok çalışmaları 
mailin 30 pastan çt>ktiği şut kale dire- lüzumuna işaret etmiştir. 



SON POSTA 

l ltha1atın serbestisi etrafmdaki 
tetkikler 

Nisan~ 

l_hraç eşyası slgortalanaca~K 
Ilıraç maddelerinin .sigort.:ıı:ı.ıunıı.stt.ır' 

dün Türkofiste .sigortacılann ij ı~ 
Genel ithalat rejiminin genlşletilmes1 et- ki ile bir toplantı yapılmı'itır. S~ t 

rafındaki tetkikler devam et.mektedi.r. İktı- ofiS 
.şeraiti ve imkanları görüşülm~ştür. ·reıl 

sat Vekaleti Sanayi Blrl~lne. gönderdiği bir toplantıdan alınan neticeden lktısat • 1 
telgraf:a sa.naylcllcrln gumruk tarife sıra- lctınt haberdar edecektir. Netice ttıba_?Je ~ 
~ gore yapmakta oldukları toplantıların müracaat ve t.eklif yerinde gôrülm(i.fti"· 
bir an evvel bitJrllme.sını raporun derhal Ve- klletten alınacak cevaba göre hareket~ 
ldilete blldirilmesinl istemlşfü. 1 nacaktır 
~el ithalat rejlmin<ie Hmon •ekft.let.ler- · ~ 

den m~ll alınarak ithal edilecek eşya J ~------------...,... llstestndedir. Limon blr gıda. maddıesl. Oıl.ma- 1 Ş 
maklıı beraber sıhhi noktaı ll&IW'da.n ebem-J stanbul Borsası kapanı 

Beğendiğiniz kadrn ve erkek tipleri nedir? 
- lOJ -

Kadın her şeyden evvel çocuk 
terbiyesini bilmeli 

Hayalimde tasavvur ettiğim kadın 

uzun boylu, kumral saçlı, yuvarlak çeh 
reli, ela gözlü, çekik kaşlı ve beyaz. ten 
lidir. Öyle bir kadın ki, kocasını ikna 
edecek kadar zekası, hassa~iyeti olma-
1ıdır. Kendisini bir ev kadını ve koca
sının ark<ıdaş1 bilmelidir. Mali vaziye
tine göre :dareye muktedir olması, uy
sallığı ile kendisini berkest> sevdirme
si, ciddiyetiyle tam bir şahSlyet sahibi 
olması şarttır. Bunun için de en aşağı 
orta mektep mezunu olmalıdır. Bir 
memleketin yükselişi ancak çocukları
nın iyi ve mükemmel bir şekilde terbi
)'""esile kabildir. Binaenaleyh benim ta
hayyül ettiğim kadında da çocuk ter· 
biyes·ni bi1mek meziyeti bulunmalıdır. 

Hasköy: H. Unsa.1 
(İs!m ve sarih adreslnl yumamıştır.) 

- 104 -
ideal kadın: Fedak4r, itaatlı, 

hilrmetklr 
Beğendiğim kadın tipi şudur: 
Vücudü: Ne ~kuzun, ne de çok za

yıf bir yüz. K1Vırcık sarı saçlar, manalı 
yeşil gözler, jnce kaşlar, uzun kirpikler, 
biçimli burun. Ağız ufak, dişler beyaz 
ve munta7.am, uzun boylu, geniş omuz 
lu, ince bel. mutedil eller ... 

Tabiati: Yuvasına merbut bulunma· 
lı. Fedakar, itaatli, hürmetkar olmah. 
Bilgi derecesi: Orta tahsili ikmal etmiş 
olmalıdır. 

Yeşilköy Ümran 80kak ,No. 
t2 de Hüsnü 

Her cevap yo1hyan 
okuyucuya hediye 
verilecek, neticede 

en güzel cevap 
sahibi 50, ikinci 25, 

uçuncü 10 lira 
mükafat alacaklar 

- 107 -
Kadın ne fazla güzel, ne fazla 

rniyetlidlr. Bunun için Umonun V listesinden 1 f• ti 8 4 1937 
alınarak seroest listeye konulmas.ı kar.arlaş- ıa arı - - ~ 
tınl.mıştır. 

İtha.ıa..t, liman mevs1minden hariç mm.an- P 4 B A L A B _..../ 
~-----------~---::~~~~--tahsilli olma1ı 1 larda olacaktır. Z1ra yerli Jomonla.nmız bir 

Kadında ve erkekte frapan güzellik 
ve seksapel, devamlı saadete mani olan 
iki mühim inhilal ve zaaf membaıdır. 
Yaşadığımız günlerde herkesin farsı, 
nı, hasedini ç~ken çok fazla güzel bir 
yüz ve endam tehlikeli bir ~ydir. 

müddet için dahili Jhtiy3.cı lta.rşıla.ınakt. 
Bundan hariç a.ma.nla.rda. limon Hhalinin 1 s:mest olarak yapılması muvafık görülmii§-l 
tur. 

İSTANBUL :: 

Esmerce, yumuşak bakışlı, zeytuni 
gözlü bir kadım tercih ederim. Vücu
dü de yaradılış kusurlarından ari ve 
orta çapta olsun isterim. 

Ticaret ve Zahire Borsası , 
8/4/937 ~ 

Hkler<ien birine nüfuz elmiş mütevazi 
ve biraz da mağrur bir şahsiyet. Mesle 
ğe gelince Hariciyeci. Adliyeci - daha 
ziyade hukuk - mesleğine mensup ol~ 
masını isterim. 

Taıbiati: Tok gözlü, müşfik, kadın Jca 
dıncık olmalıdır. 

C l N S 1 l_Aşa_ğı __ Y __ uk_a_n__. ~ 

Mercan: M. T. 

(İsim ve adresinin mahfuz kalmasını 
ıstemtşUr> 

- Hl6 -

Bilgisi: İyi hazmolmuş lL<>e tahsili, 
iyi zevce ve iyi anne. Bayanlarımızda 
fazla tahsil gururu, fettanlığı doğuru -

, yor. Bu huylar ise ailede müvazeneyi 
bozuyor. Fazla güzelliğin yakıcı, yıkı
cı olduğu gibi.. 

Buğday yıımtı§ak 

Buğday sert. 
Atpa Ana.dol 
Çavdar 
Keten tohtım.u 
JıllGl' san 
Yap!\!l Anado\ 
Tiftlk deri 

1 K.. P. 
6 21 
6 ıs 
4 3S 
s 
9 l'l 

4" 
5~ 

102 00 

K.. P. 
o 00 

'2S 
4 38 
'S s 
o o 
5 2 

00 00 
107 00 Evlenmek Uzere aradığım tuzda 

5 vasıf istiyorum (Adres ve lmza.sını yazmamıştırl . 1 .... =======G=E_L_,EN~· =====---=ı 
_ 108 _ Bu~<\ay 1 '107 Toa 

Ankar.a: Yamk Ömer 

tı~kze~li;~:~::~ ideal erkek tipi için 5 şart ;:ar ~ : 

yım. Henüz beka , Benim ta .çocukluğumdan beri haya- Mısı:r <ıO c 

rım. Evlenmek i- iimde yer eden -erkek tipi şudur: Un 6) • 

Çl·n alacag~un kız· 1, t - Karakter ve .seci'-·e .sahibi. 1 Yulaf 1 15 • " ı Fasu..:..ly-=c===== 4 • 
da aradığım evsaf 2 - Asil bir ruh. ı = =====-=--==• 
şunlardır: 3 - Hayatına bir temel .at.ab 'lecek , ------=-·==D=IŞ~_ .!İATLAR=====o::= 

Temiz bir ıaile- kadar tahsil. 1 K.. S. 
ye mensup, müte 4 - Zeki ve hassas. ~ Bu:d'J : Uverput 7 08 

Buğday : Şika.go 6 58 
vazi, 20 yaşların- . 5 - Esmer, uzun boylu. biraz gilzel, .Buğrlay : Vinipek 6 :136 
da .kumral ve u .. ,sevimli olmasını isterim. Arpa : Anvers 5 96 
zunca boylu, ne Uşak: P. A. Mısrr : Londra .s ~9 
çok şişman, ne de (İsim ve adreslnln nc~rlnl lstememlştirJ Keten T. : Londra 8 24 

çok zayıf, balık etinde olmalı, evlen· - log - Fındık 0 • : Hambursj 83
83 

85
34 

K d h , f d f J ""' , Fındık L. : Hamburz) 
mek için bence kadında tahsil mevzuu 2. m a en an ~ma.ı r ---· . __ ........ -----~-..-- ' ------

l St.ed2ıı 

l Dolar 
ıo Fransız l'r •• 
20 Ur~ 
20 Belçlka Fi'. 
20 Dralanl 
20 İsviçre Fr. 
20 Leva. 

1 Jl'Uortn 
20 Çek kuronu 
1~§1. 
ı Marlı: 

1 Zloti 
1 Penıtl 

20 Le\' 
20 Dtn&r 

Rabl8 
ı ineç kuronu 
ı Türk altını 
1 Banknot Oa. B. 

ilil,00 
112.00 
120, 

80. 
18. 

565. 
:ıa. 

63. 
70. 
20.00 
25. 
20. 
21, 
12.00 
48. 
(lQ. 

!IO. 
1045 
2SO. 

ÇEKLER 

Açılı7 
lmıdra 620,00 

Nev-York 0.781' 

Parla 11.237S 

Mllfmo lS,OJ 

Brüksel 
• 

4 6895 

Atlna 88.1450 

cenevre S,468:l 

Sof ya 64.1935 

Amsterdam l.44U 

Pra& 22.6693 

\l'tyan& 4.23.38 
Madrld 11.4275 
Berlln 1.!163.} 

varşova 4.1775 

Buda peşte 3.992•J 

Bükreş 107.90J3 

Belgmd 34.5967 

Yokonama 2.1650 

Moskova 24.77 . 
'Stokholm S.1450 

SabŞ-
622. 
126.ol 
116,oJ 
J2S. 
84. 
'22. 

575. 
2S. 
66, 
ıs. 
noa 
28. 
22.So 
24. 
14.0I 
sı. 
OD. 
sı. 

1()46. 

2SJ. ......./ 

./ 

Kapaııı1 
620.SO 

o,1stıl 
ı1.2'ıs 
14.9910 

4.68S'l 
88.0740 

3,46SJ 
64. 1418 

1.44 
22,051" 

4.23 
tı.4181 
1.9625 
4..1740 
3.9881 

ıo1.9SS' 
M.5688 
2.16"1 

24.79 
S.i:Z60 _....... 

. 'bahsolamaz. Yeter ki evinin kadını ve , İstediğlm ve muhayyelemde yaşattı-
105 - &OCuklarının annesi olsun. ğım, kadın tipini yaZJyorum. Böyle bir Ha:kevinde Osman Cemal ESHAM 

Erkak çirkin ve iht~yar olsun, Ankara Hamamönü Öksüzce caddesi Jbayanı ~imdi bulsam, .ş:mdi evlenirıim. sahneye çıkacak 
No. 65 de Cemil 'Ian Aydın 1 - Tip: Buğdny .:renkli, yuvarlak 

fa:.at İ1İ huylu OfSUn f -, 'küçük bir yüz, teshir edici gözler, kü- Şehremini Halkevi pek yakında bir 
Esmer akşamlar gibi esmer ve mah· Hediyelerim ·z çük •bir ağız ve dudakb.r, mütenasip Müsahip zade gecesi yapacaktır. Mcş-

.. d vücut, ne zayıf, ne .şişman, orta bir hur komedi yazıcımız Müsahip zade rnn yuz e geniş alın, seksapelli burun, Dünkü 96-102 numaralı cevapia-
muntazam çukur çene, yukanya kalkık nn hediyeleri çay fincanı, kahve ı -boy. için tertip edilen bu gecede müellifin 
kaşların altında - ne renk olursa olsun - ı -!fabiati : Sıcak kanlı, uysal, koca i (Aynaroz kadısı) isimli komedisinin fincanı, mürekkepli dolma kalem, -ıı .ı..-Jd 
d . • 1 sına ve yuvasına bag , Uü en an1ar. za ılci perdesi temsil edilecektir. Temsil 
erın mana ar taşıyan gözler ve uzun tuvalet malzemesi, dolma kurşun ka 00 k 

b l . 1 1 . 1 . b k marıa göre hareket er, ocasını neşe- he'-·etm' de Şehremını· . Hal.kevın· ın· gos·· ~ oy u, gcnış omuzu tip eraen hoşlanı- em, cıgara ta a ası seç?tmiştir. h f ı J 

r:ım. Maamafili yukarıda kaydettiğim Bunlardan i<;tanbul dL~m . 

1
: 1i zamanlarında da a az a neşelendir- ter.it :kolu.na bağlı gençlerden başka ~ 

e f h . 1 l k 1 h meğe gayret eder, az fakat manah söz 111.c T•yatrosund"" birkaç artı"st """" tanın. vsa ı aız o mayıp ta yazacağım tabi- da bulunan o uyucu arın ediyele- ledi" · · dinl ı • ~ .. """ 
t .. _ 1 1 h A d l ' söyliyen ve söy gını eten bir m.ı1: I mul..--rı'r OO"n"\Qn c~Oı Kaygılı a ·~o ursa, yaş ı ve atta çirkin dahi ol . ri posta ile a re~ erine aer1ıa1 gön· · :ı U4.l ~ • ..__.. ~""' 

h · k ı· b Jd b genç kız. da bulunacaktır. Osman Cem.ai Kay·.ctıiı sa e emmıyeti yo . Çünkü aradığım derilmıştir. stan u a u!tman o· J -Tahsil: Orta derece ve kız san'at ., 
yegane şey huydur. kuyucuların da idarehanemize oe- bu piyesin en karakteristik tiplerinden 

b okulu mezunu olması daha rnuvaftkhr. ı 
1 - Hayatı çok iyi hazmetmiş, sar- lip hediyelerini almaları lazımdır. Afyon: ş. Ünal Aynaroz başkeşişi Grigoriyüs rolünü 

sılmayan kuvvetli sec·yeye sahip. Çok Jiediyeleri ayrılmıştır. Kendilerin! İsim ve adr&ini.u ne§rlni istememiştir> yapacaktır. Bu piyeste gene muharrir-
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akıllı, kendisini eşine saydırmayı bilen bekliyoruz. Pazardan başka hergüıı lcrden ve Eminönü Halkevi üyelerin· 
ve gene ona hürmet ve itaatle me.r'but müracaat edilebilir. Afyon mhis!irl :taşuryor den Nusret Sefa Coşgun da hem reji- Açü11 ~ 
bir erkek.. Hediyelerini idareh:ın..!m!/.dC!ll a1a Uy•ıı•t.urucu Maddeler Inlıisnr idnrcsinln 5Örliik yapacak, hem rol .alacaktır. Ay- Ana.dolu 1 pe. oo.cıO oo.oo 
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2 - Beni en ince hususiyetlerine ka- cak okuyucularımızın yaniarında Dördüncü Vakıf Hanın. alt katında bulunan ni gece muharrir M. Turhan Tan, Se- • n pe. o.>.oo o'l:oo 

dar anlayabilecek kabiliyette olması. hüviyetlerini isbat edecek bir vesika nfyon depolarının ~roph.,ne clvanndaki ki- Jiımi İz7.ıet, Baha Gökogwlu Müsahip za- • n va. 00 uo 00 00 
3 · ralanan blnaya nakli işi b1t;irilınlştir. İnbt-

- ince ruhlu, ince zevk sahibi o- bulundurmalarını rica cde:-iz. 1 d b denin eserleri hakkında konferanslar Anadolu mfü peşin o ><OO •>()Ol _....ııı 
sar idareslnln bftrolan a u ay sonuna doğ- ....... •--••••••t•"" 

lup edeb:yat, resim, musikiye, bu ince ':.--------------.....: ru Limıın nıınma taşın::ıcaktır. 1 vereceklerdir. "' 
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1\ illi roman No. 35 

ın 

nahtan kamarada küçük masanın ~is- 1 kü bu kadar tehlikeli bir maceradan acıkır, her şeyi yemek ister. Ye o hııtıl' 
tünde duruyordu. 1 sonra hadiselere galebe çalanlar için bu malı aşkın sade iskelet baline geleli 

Ne olursa olsun artık bu ıztırapta!'l hadiselere sebeb olan insanlar ve mü· hatırasını bile muhafaza edemez. 
kurtulmak istiyordu. E.l sürmekten bile esseseleri ayakta bır.akamazlar. Ne çare ki tecrübesiz gönüller daiJJl' 
korktuğu o mektubu açmak ve bir an Bütün bunlar tabiidir. Ve artık bu tehlikeye düserler ve zanneder~ 
evvel hakikatle yiiz yüze gelmekt~n vak'alara hakim olacak kuvvet zaferi ki o baş döndürÜcü ilk aşkın hari\reıı 

U\·han Cahit 1 haşka çare yoktu. hakeden kuvvettir. bütün ömürlerince sürüp gidecek. 
Tnm bir ask.er lctıt'atı ile !Iİgarayı at- Bütün bunları bir tarafa bırakalım. Keşki öyle olsa! 

Bu kadar ~etin bir vaziyetle ne Sa·ı Şimdi önünde duran ve son numara- tı. Ağır bir mücadeleye hazırlanır gibi Ve kendimizden bah~delim. J-fakikat olmasa insanlar hayalle Jl~ 
le.aryada ne Afyon siperleri önünde yı taşıyan mektuba el aürmekten lcor- kollarrnı bir kaç kere açıp kapadı. Bii- Haber aldım ki üç gün sonra fzmire nıes·ut olurlar. 
karşılaşmıyan genç zabit muhakeme- kuyor, ona bir saatle ayarlanmtf bir tün kuvvetini topladı ve bir ok gib~ hareket edecek ilk vapur için bilet al- işte sen bu hummalı ve iltihaph •f' 
aine ve sinirlerine hakim olmağa ça ·ıl ta1-ip bombası gibi bakıyordu. tekrar kamaraya girdi. dırmışsın. kın ateşindesin.. henüz tabii haliJle 
l~ştığı halde muvaffak olamıyor, elJcrit Vapurun sesi kesilmişti. Şimdi artık vazifesinin başına F.~ç- Aylardanberi devam eden sükutun gelemedin. 1

1 

tıtreyerek mektupları kanttırıyordu. Yalnız derinden derine gelen maki· mi1 bir batarya kumandanı olmuştu manası anlaşılıyor. Sana. elimden geldiği kadar aaıl hl' 
Hiç ümit etmediği bir anda onu iz- nenin uğultusu duyuluyordu. Bütün yabancı duyguları dışında Zabitini özledin ve onun İzmirde yatın çehresini göatermeğe çaJırı.ıt'' 

mire kadar gelip bulan Nilüfer acaba Nefes alamıyacak. kadar sıkılmıştı. bırakmıştı. olduğunu öğrendin. Gidiyorsun. Gözlerin o kadar dumanlanmıf ve ~, 
temiz ve masum bir kadın olmak mev· Fırladı. Kapıyı açtı ve güvert~ye Tam bir nefiı hakimiyeti ile son Tecrübesiz genç kadın kalbleri a • rarmış ki bunlt gqrmeğe fırsat bulasıı•' 
kiini kaybetmiş miydi? çıktı. mektubu açtt ve okumağa başladı. te.ş etrafında dönen pervaneler gibidir. dnı. 

İzmirde, o güzel yuvada geçirdiklt~ri Soğuktu. Suat Pertevin son mektubu şöyle Yanacaklarını, kül olacaklarını bile • Mazursun. 
aşk saatlerinde bütün samimi sevgisi Her taraf karanlıktı. başlıyordu: rek, bilmiyerek o ateşten uzaklaşa • Fakat ayılacağın ve hakikatle k~ 
ile kuc:,~ladığı karısı süse, ~atafata ka· Sıkı adımlarla biraz dola~tı, eiverte- Nilüfer. mazlar. O ateş ilk aşkın ateşidir. şılaşacağın zaman pek uzak değildı'' 
pılmış adi bir sokak 'kadını olmuş muy- rini yıkayan temiz hava si~irler!ni de Bütün rica ve tavsiyelerime ra~men İnkar edilmez ki ilk aşkların ateşi Kocanın vazifesi nasıl haşin bir pı~' 
du ~ biraz yatı,tırc:l1. tc.m iki aydır beni cevapsız bıraktın. tehlikelidir. Hayatla ölüm arasında cadeleden sonra nihayet bulduysa, ~ 

Genç zabit l:iu.nları düşündükçe ne- Yavaş yavaş muhakemesi, şuuru Bu ild ay içinde memlekette gelip ge-,
1 
muhakemeyi, şuuru kaybedecek kadar nin 0 füihaplı afkın da Jrısa bir batb~f 

fesleri daralıyor, alnında ter habbeleri avdet ediyordu. çen hadiseler arasında seninle m~gul insanı körletir, sersem eder. aleminden sonra nihayet bulacııkt•1: 
beliriyordu. Fakat içinde bir yılan gibi gerilip olmadığımı zannetme. Fakat bu ilk aşkın tehlikesi yalnız O zaman tabii hale geleceksin ve o-# 

Üstüste içtiği sigaralardan küçük uz.anan, kıvrılıp bi.ikülen o sert ve so- Memleket artık kurtuldu. iltihaplı, hummalı oluşunda değildir. man hayatın asıl yüzünü görecekti11; 

kamaranın havası kalın bir bulut hali· ğuk şüphe her an kendini zehirleyecek, Tür'k orduları lzmire girdiler. Bu hararet yava~ yavaş, tabiatin ezeli Ve 0 zaman 0 ha~ döndürücü a~kın tı( 
ne gelmişti. ısır~cak gibi kalbini sıkıyordu. Daha Bugünkü vaziyetin neticesini kef- kanunlarına uyarak hafifledikçe, nor- gülünç, ne tahammül edilmez bir ,e 

Başı agrıyor, kulakları uğulduyor- fazla mukavemet edemedi. fe.tmek kısa bir şey değiL Bu zafer bü- mal hayata avdet devri başladıkça in~ scmlik olduğunu anlayacaksın. 
-lu. Bu acı, bu elim, zalim endişenin a· yük bir inkılabın başı olacaktır. Çün- san tifodan kurtulmuf bir haıta gibi (Arkası v.ad 
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lttihad ve Terakkide on sene 
On üçüncü kuım No. 22 -

MOTAREKE GÜNLERİNDE İTTİHAD VE TERAKKİ KAMBUR Yazan: Eski Tanin Batmuharrlrl Muhittin Birgen 

Tanin artık, akıbetine kavuş~uş ve 
neşriyatını tatil etmişti 

Çeviren: Faik Bercmen 

Mithat Şükrü bey: 
-Verelim ... 

maz, hemen elindeki işi bana kavanço olduğumuz ıırada, benim gibi e da 
edip sıvışmış olduğunu ne iyi llatırla- derdli olan, Mithat Şükrü b'yle, aeç-

Dedi ve benim yüzüme baktı. 
ki bana: 

San- rım 1 mişten ve ielecekten bahsediyorduk. 
D08 senesinin eylül -ile nisanı arasın- Bir aralık dedi ki: 

- Kararı sen veri da meşrutiyetin o buhranlı aylarmda, - Ne tahmin edersin, acaba, düş -
Demek istiyordu. Ben, zaten vermiş Taninin geceli ve gündüzlü, hiç dur- manlar dahili meselelere de karışacak-

olduğum karan tekrar ettim. madan ç.alışan iki unsuru vardı: Cahit lar mı? 
- Düşünüyorum, dedi; acaba, T e- bey ve ben. Çok defa biraz ekmek ve Bunu sormaya bile hacet yoktu. El-

ceddüt fırkasına lazım olmaz mı? peynirle sabahlar, intizamdan mahrum bet karışacaHardı. Uzaktan, memleke-
Tanin meselesi bir tertip ve tabı şartları içinde, her te hakim olmadıkları zamanlarda bile, 

't ocdd ak ki f k sabah, gazeteyi okuyuculan n ellerine el altından ve muhtelif vasıtalarla ka-e üt :fırkası h kında · i rimi 
aöy} diın y "L 1 h l bel vermeğ,. muvaffak olurduk. Sonraları, rıştıkları ve karıştırdıkları dahili me· 
ı__. e . a ayaoi eoeği meç u , -
-ı dcöl .. d hk b" eli gazetenın bütün yükü benim üzerime seleleri, şimdi doğrudan doğTUya elle-
t>~ u oğmaya ma um ır fCY . yüklendi, fakat, yeni bir bina irinde rine alaca t. 1-rı elbet muhakkaktı. "'" 
uununla beraber. eğer ona bir gazete • ~ 
ç·L ,_ l 1 h muntazam mürettiphane ve makine - O zaman, dedi: bizim vaziyeti- Kocaman lbir kamburu vardı. Her -
&&CltnıaK: azım o ur v;e una gücü 

l'etcrac başka bir gazete çıkarabilirdi. ile çalışmaya başladığımız için, bu y:i- miz çok müşkül olacaktır. kesle beraıber o da sırtındaki bu acu-
- Teceddüt fırkası, eğer çalışabile- kü taşımak daha kolay olmuştu. Genç- Bunda da his; şüphe yoktu. Gerek beyle alay eder ve kahkahalarla güler· 

ceJc T ] liğin ve inkılap id~izmin.in v~rdiğli içerdeki, gerek dışardaki düı::ınanların dl. Gezıneğe çıktığı vakitler, başkala • 
•e, aninden başka bir isim c ga- r·- km d 

ı t k kuvvetle, ben bu yükü hiç .aes çıkar- bekledikleri gün bugündü. Günün ha- rının eğlencesine fırsat bıra a an, 
h c e çı armıya mecburdur. Bugünkü madan, hatta bir rok tehlikelerine rağ- kimi lngiltere idi·, Artık Vilson pren- kendisi: . w 
ı..~~a içinde Tanin. için susmaktan • t d kt 
--,ka yapılacak bir ~ey yoktur. men, şevk ve heyecan içinde taş:dım. siplerinin lafı bile kalmamıştı. Bunun -. şte kamburu gez ırmege çı ım .. 

1'· 913 den sonra, gazetenin bAınnuhanfr- için, vaziyetin h~ı_imleri -n evvel, derdı.. f bak k k hk ha 
. uıye fikrimi bir kere daha teyid et- -r-· aK ~ '"' So t a smı l'w · b ")d' k b" f I . l nra e ra ına ara a 
tım. Nihayet, o da bu fikre kat'i suret- ıgı ana verı ı. ~ar ta ır esat unsuru olan ttıhatçı ı- k t ak unu ilave e H h' .. ı_ w d k eser, ve sırına vurar ş -
tc iltihak etti. Jş, yalnız ne Takit kapa- ar ın muş~ül senclerind':t az yar- gı .orta an aldırmayı düşüneceklerdi. derdi: 
:rn dımcı ile bu ağır işi de ayni heyecanla lttıhatçılık demek bir taraftan Türk - _ Zannediyorum, ki güneşte p1şe -
1_ ani ın rnüna!rip olduğuna düşünmeğc yaptım. Bu gazete, on senel~'- hayatın· çülük, bir taraftan da ls1amolık de - cek .. 
Jta dı. O. bir iki gün daha neşredilme- "" 
•mc taraftardı; ben ise ertesi günden da inanmadığı hiç bir davayı müdafaa mekti. Osmanlı imparatorluğunu pay- O şakayı sever ve bütün kasaba hal-
itiL k E k d d etmedi. Bilmiyerek yaptıgw ımız hata- ]aşacak olanların her şeyden evvel bu kile hoş gnrinirdi. Herkes te, onu se -uarcn apanması i rin e i im. -~ 

Belk 
ları, yapanların ıamimiyetleri elbet kuvveti yok etmegw i aüşünmelerindcn ver, çok zaman gazinoda, kabarede on-

.. - i, bugünlerde, onun yapaca-
b. mazur göstermek icap eder. Bile bile tabii ne olabilirdi? dan bahsedilirdi. 

gı ır vazife olur} w 
D. hata yapmak tıamimi ve idealist insan- Ele geçn1eme""gı· kafama Kur'a vakti usulen onu da çagırdılar. 
ıyordu. Ne vazife olacaktı? ş b · · · k k 

B ların ellerinden gelir -y değildir; u e reısınm ·arşısına çı ·ınca: 
en, hemen kapatılması fikrinde ıs- b"l . k h l aT-1 d koymuştum - Beni bahriyeye ayırın! dedi. De -

rar ettim, o da fazla münakaı::ayn lü - ı mıyere ata ardan o ayı a, in -
' sanlar, aMaken mes·ul olamazlar. \tti- Ben zihnime koymuştum: Kendi nize düşersem mantar gibi suyun üs • 

2Unı görmeyerek karannı verdi. Ogün tünde kalırım Benim için boğulmak 
akşam üzeri, beraberce kalkıp matbaa- hat ve Terakkinin eline geçtikten son- hesabıma, yakayı ele vermiyecektim. tehlikesi yok .. · 
'Ya gittik ve gazetenin kapatılması için ra, Taninin Şurayı Ümmete benzeme- Ba1kan muharebesi esnasında, mahut Akşamları gazinoda kasa.banın kalan-
lazım gelen şeyleri birlikte yaptık. mesini ve fırkanın Tesmi organı olma- büyük kabine devrinde, Bekirağa bö- torlanna takılır ve: 

Haşatımın en acıklı günlerinden sına rağmen, gene herkes tarafından lüğünde geçirdiğim yirmi altı gün he- _ Ben artık evlenmek istiyorum, 
b' · b d 1 memnuniyetle okunur bir gazete ola- nim gözümü açmıştı. Siyasi gü:ültü· <lerdi. Güzel bir delikanlı istiyen, ta -
ır1 ugün ür. çinde tamam on sene, 

h rak kalmasını temin için ne kadar ugw - lerde, insan kendi ayağile hapisaneye nıdığınız bir kız yok mu? 
ayatımın en güzel kuvvetlerini sar-f · :raştım ve ne gibi müdahalelerle müca- gidiyor, fakat, orada günler ve hafta- O ibaşkaları için belki maskaraydı. 
ettiğim gazete, on :senelik bir tarih F k be d w h"lka 

d <lele ettim ı larca kalıyor da, niçin kaldığının sebe- a at ona nzer iger acayip ı t -
evrinin mücadeleleri, çekism, cleri lşte, uzun sene1erdenberi Taninin baş ~-· . • .... _, __ ~~!~~~· ~!~L- lılar, topallar, çolaklar, çarpuk baca.k-

arasında uğraşıp d1dfodikten sonra, ·- lılar ve soire ()nre kendileri kendi se -
nihayet gözlerini hayata yumuyor, du- mürettipliğini yapan f Mustafa efendi. Tarihi lef ki ler faletlerile eğlenirler; ve bu suretle ha-
d kl işte onun muavini brahim efendi.' a arını kapıyordu 1 .,, (Baştarafı 6 1ncı sayfada) yata ve diğer insanlara kar.şı kuvvetli 

Evvela, Babıali caddesinin iki lra - buhran günlerinde benimle beraber. Viyanaya kadar her tarafa giden yolcu bulunmağa çalışırlar .. 
tanlık ban odasında yazılmaya bf'~la- sabahlara kadar vazifelerinin başırıdan lar burada kalırlar, dinlenirler ve taze Pazar günleri, kamburdan bahset -
rruş, makinesiz ve rnürettipsiz bir ga- ayrıfmayan sadık işçiler ve vaz!fe can bularak yollarına devam ederler· mek yegane mükaleme rnevzuunu teş-
Zete, çok geçmeden Çağaloğlunda bir adamları! di. kil ederdi. Ona kiliseye giden demoi -
b· ·k· k k a ı_1 dl Kağıt ve mürekep kokusunun in - Topkapı sarayındaki ü"üncü Mura ,,. selleleri göstererek hangisini beğen -
ınanın ı ı üçü o asına na.ıı;: e i miş- :ıı 

ti. Ben, 
0 
odanın içine, gazeteci olmak sanları sarhoş eden bir tesiri vardır. dın yatak odası, hamam. bilhassa için- diğini sorarlardı .. 

le l Onun içine girenler, o koku jrinde de 1300 aşçı ile yamağın çalıştığı saray * 
arari e, Taninin neşrinden ancak bir ~ 1c b f ..ı h büyüyenler, onu hir bir zaman unu- mutfakları da çok mühimdir. Günler geçti.. 
aç a ta sonra, gir"'iğim zaman, e- ~ tl da S - tamazlar ve ondan ayrılamazlar. Sene· Kağıthane sır arın n üleymaniye Bir akşam Kambur gazinoya girdi-

nuz acemi idim. · ··k 'il. l k k · lcrce, ben 0 kokuyu duydum, 
0 

hava- ye büyu -Aemer er urara su getirttL ği vakit §Öyle 'bağıııdı: 
Tanini nasıl çıkardık? yı teneffüs ettim. Onun verdiği sar - Kırkçcşmeye su verdiği için bu suya - Ey, çocuklar, artık sizin yardı -

I~ ilk bafladığım gün, Tan gazele- h ı ki k d" · k k ,(Kırkçeşme) denildi. mınıza ihtiyacım kalmadı .. İşte evle -
. oş u a en ımı unutara • ço z:a - Tezkiretülebniycye .tMre Mlmar Si .. 

•ınin başmak~lesini tercüme etmekle man b" t"' I" b d k 'b~ ni)"<>rum .. 
' ır uru mat aa an çı amaz - nan hayatmda 81 cami, SO mescit, 55 Herkes bunu mutat şalrnlardan biri 

ın_eşgul olan Mü,tağm beni bulur bul- d B"lh b h - 1 · d r· 
• _. • • • • ~ •~w· • 0 •• _ ım. ı assa u ran gun erın e... 11'ledrese, 2 6 türbe, 14 imaret, 3 timar- zannetti ve a ldınnadı. 

Son Posta Buhran günleri 1 Geçirdiğimiz on )'tane, 5 su yolları ve kemerleri 8 büyük Fakat ertesi gün, Kambur, bayram -
sene içinde ondan başka da hiç bir şey ı·köprü, 17 kervansaray, 33 saray, 6 mah 1ık elbiselerini giyerek kasabadan ay -
yoktu. .zen, 32 hamam yapmıştır. Küçük eser rıldı ve bir hafta sonra yanında bir ka-

Yevmı, SJyasl, Havadis ve Halk gazetesi b d h ~ _ Türkiyenin on senelik me~rutiyet lcr bu .hesa a a il değiluir. dmla döndü. 
Yer:ebatan, Çatalçeşme sokak, 2S. devrinin her gününde bir bask.a buh- Bundan baş.~a kendisinden sonra ye Kasabanın kenarında onu ilk gören 

_ f S TAN BUL nm vardı, demek caizdir. Har~ten ev _ rini tutmak uzere ~4ltanahmet cami- delikanlı bu işe şaştı ve hayran hayran 
r----=-=s--==-...=-==-,==--===il vel he ·· b h · d jni yapan Mehmetaga, Yenicamii ya- onlara bakmagw a başladı .. Kambur, de· 

Gazetem'zde ıkan ' r gun ya u ran; ya ıçer e, ya t - 'b· . 
ı Ç yazı ve dışarda b. h .. d. h h .. b" . ,pan Davu aga gı ı mımarlar yetiştirdi. likanlıya yaklaşınca~ 

resimlerin bütün lıakları ır ~ ıse, emen . ergun ızı ,Fakat o yalnız Şarkta ve Türkiye<le de· _ Evet, azizim, dedi, bu bir kadın! 
mahfuz ve gazetemize aittir. m.eşgul ederd.ı. Bunların bır kısmı ha-ı g·il, bütün dün"ada bütün mı'marların 

FiATLARI 
•- b ,,_ " İyice bak dostum, nasıl iyi intihap et· 

Y~t~ çıKar, ır xısmı da üstü örtülü ve 1 arasında başı göklere erişen karlı ve miş miyim? 
gızlı kalırdı. Harpten itibaren de dört 1 bulutlu bir dağ gibi daima yüksekte 

h l b 
Hakikaten iyi seçmişti. Getirdiği ka-

--~ ~ - dsei ~e aş ı aşına bir buhran d~il miy- ı.:-_a, 1.d_ı .. , .• - ·- . . . . . . _ . . Turan ea. n,_ 3 1 , ': ~· - .. dm iri yarı oldukça muntazam vücut -

ABONE 
·- - -·~ 

1 6 
Sene Ay 
Kr. Kr. 

Ay Ay Bütün bu hadiseler irinde yuvarla· luydu .. Fakat korkunç derecede çir -
Kr. Kr. r kindi.. 

TÜRKİYE -l4_J_J - 700- -4W- -
1
-:>V- na yuvarlana giderken ve bir aralık 

YUNANİSTAN ~40 1220 410 27J yorgunluktan bitap bir hale gel mi~ _ 
2~()_0 141lG ~00 300 ken, hiç bir zaman şikayet etmemiş -

..__._..__ __ ;;;.,.;._..-..;_,_--ı tim. Fakat, artık bütün emekler her -
li:CNEBİ 

Abone bedeli peşindir. Adres ı 
değiştirmek 25 kuruştur. ·hava o muş. susmak zamanı gelmişti. 

O akşam, ertesi gün çıkacak gazetenin 
Gelen evrak geri verilmez. neşriyatını tatil ettiğini okuyucularına 

ilanlardan mes'uliyet alınma%. haber vermek üzere bir kaç satır yazı 

Ertesi gün, dostlarına sordu: 
- Nasıl, penim nonoşum güzel de -

ğil mi? O dünyada bir tane v-e benim -
dir. 

* Her gün, böylece karıs~ndan bahset· 
meğe ve onun çirkinliğilc eglcnmeğe 
ve etrafındakileri eğlendir:meğe baş -
ladı. 

Bazı defa karısile berar5er gazinotJ 
,gelir ve dostlarını haşile se1amlıyarfl 

- Orkestra, iki kara kurbağa roma» 
ce sini çalsın! diye bağırırdı. 

O zaman zavallı kadın ku1aklanfJ9 
kadar kızarır ve yüzünü saklamağa uf, 
raşırdı. 

Bu sırada da Kambur dostlarına f1Alt 
hat verirdi: 

- Evet, eskiden çok güzel bir kız • 
dı. Balık satardı. Anlıyor 'musunu.d 
Fakat bir gün fena halcie düştü; bu su .. 
kutun tesirile gözleri işte böyle dışan 
fırladı.. 

Karısının yüzünde, hakikaten en çiP 
kin taraf gözlerdi. Kambur gülerek d~ 
vam ederdi: 

- Hele çocuklarımız olsun! O za:aıa» 
•• •• •• •• • 1 g<>rursunuz sız ... 

* Aradan epey zaman geçmiştı. 
Bir öğleden sonra idL Kambur tar • 

lalarındaki işlerini erken bitirmiş ev.1 
dönüyordu. 
Odalarına girince birdenbire şaşırdu 
Karısı yatağın üstüne uzanmış .. Baş

ucunda da komşularının oğlu .. İki sev • 
giii, kamburu görünce dehşetle irkil • 
diler .. 

Kambur meseleyi kolayca hallede c 

bilirdi. İki tabanca 1.-urşunu kfıfiydUı 
Fakat bunu :yapacağı yerde onlara baııı 
karak gülmeğe, kahkahalarla gülmeğe 
başladL 

Aldatılmıştı ha! .. Demek şimdi o, al . 
datılmış bir kocaydı. Kendini dışarı at
tı ve avuçlarile yüzünü kapıyarak ses• 
siz sessiz ağlamağa koyuldu. Hem hıq • 
kırıyor ve hem de: 

- Marle! Marie!. diye inliyordu .• 
Şimdi karısı ona çirkin görünmüyor<t 

du. Marienin çirkinliğile eğlendiği için 
kendisini suçlu buluyordu. Evet ondq 
af istemeliydı. 

* O gün akşama kadar hiç kimse Kam• 
bura rastlamadı. Merak ettiler ve ara• 
mağa çıktılar ... 

Onu arıyan dostları boşuna uğraştı • 
lar, ne kasaba halla, ne Mari bir dahı 
Kambura rastgelmediler. 

Yarmki nushamızda: 
amuçlnin göz yaıı -

Yazan: Kadircan Kaflı 
_........_..... ............ --.-.......... ----.. -----

iKRAMiVELi 
SÜT MAKİNASI 

tf' 

VIKiNG 
markasUe marU.C 
hem teminatlı, bedi 
ucuz olan makinadı~ 

JfirK :Jf 1JN1pa ud. şıı. 
ISlo\NSVL GALo\T" F't!~EMBE Po\ZARI 61 

Telg•at ZIRAT latnnoul T ... fon •1106 

C yazdım. Bu, Almanyad&n avdetim _ 
evap için mektuplara 1 O kuruşluk 

Pul ilavesi lazımdır. denberi ilk ve son yazı o]du. Tanin, 
artık susmuştu. 

ü~küdar · Mıntakası Tahsilat Müdürli:ğünden: 

- Posta kutusu: 741 İstanbul j Bütün bu işler, gazeteyi kap111nak 
Telgraf: Son Posta üzere alman tertibat ve mürettiplere, 
Telefon : 20203 muharrirlere, memurlaca yapılacak bir 

-----------------1 kaç günlük maişet yarclımı ile meşgul 

Göztepe Göztepe mahallesinin eski Çokurçe§me yeni Kadiraza sokağmda kain 
eski 10 - 11 yeni 11 - 11 sayılı ve mütasamfı Binbaı1 T'.ahsinin 608 lira 47 kurut 
borcundan dolayı mahalli mezklır müzııyedeye vaz'edilmiştir. lha1ei evveliyesi 
30/4/1937 Cuma eünü saat 14 de icra kılınacağından talip o1anlann % 7,5 pey 

akÇeleri Ue birlikte Kadaköy kazası idare bey' etine müracaatları. ( 1953) 



'Son Pcsta " nın tefrlkaaı: 67 

1 1 numaralı şehit 
(Ertuğrul faciasına karışan aşk macerası) 

Yazan ı A. R. 

U!:»IA Nısan 9 

•Son rosta rın Tarihi Tdril:uı •: 110 

Yavaş yavaş kömürlüklere su doluyor, gemiyi tehdit 
eden tehlike, büyüdükçe büyüyordu. 

Yazan : Celal Cen3lz 

Sumer kralının kızını süslemişler ve Gittikçe büyüyen ve şiddetini art- - Kömürlüklere hücum eden suları 
tıran dalgalar, tahribata başlamıştı. yenmek ... 
Baş omuzluk çapa tahtaları parçalan· Onlar böylece uğraşırken, tabiatte 
mıştı ... Geminin her baş vuruşunda, de garip bir tahavvül başgösteriyordu. 
buradan içeriye sular hücum ediyor .. ,Çılgın sağnaklarla uğuldayan rüzgar, 

muhteşem bir sedire oturtmuşlardı 
....,.-~~~~~~~~...,---~~-~-~~--

bu sular, önüne gelen şeyleri silıp sü- yavaş yavaş yükseliyor.. o sersemlik Çoban bu kulübede sevgilisile beraber Guğeanın kızı: 
pürdükten sonra kömürlüklere doğru veren inilti, semaya doğru çekilip u· yatıyormuş .. Hamat k~alının oğlu ka· - Sama nerde kaldı~ 
akıp gidiyordu ... Yavaş yavaş, kömür zaklaşıyordu. pının aralığından içeriye şöyle bir göz Diye soruyordu. 
lüklere su doluyor; gemiyi tehdit eden Bu hal, gemide bir ümit uyandır - atınca, prensesi çobanın koynunda ya- Gudea cariyelere hakikati anlata -
tehlike, büyüdükçe büyüyordu. mıştı. Bir anda: tarken görmüş.. tepesi atmış.. gözleri rak: 

Gemide - deniz tutan bir kaç kışi - Fırtına geçiyor. dönmüş. Kapıyı açıp içeriye girmiş: - Sakın kızıma hu felaketi hildir-
müstesna olmak üzere • hiç kimse Sözleri, dilden dile dolaşmıştı. Bir « Heyy .. bu kızı burada ne hakla hap· meyin .. ve onu avutmağa çalışın 1 de-
durmuyor, oturmuyor, yatmıyor, uyu- 1 anda,, herkesin maneviyatı bir kat da- settin? » diye bağırmış. Çoban: ccBura- ! mişti. 
muyordu ... Kumandan Osman paşa ha artmıştı. Yavaş yavaş, makine da- sı saray zındanı değil. Buraya insan Cariyeler: 
ile süvariler kumanda köprüsünde bu· iresini de tehdide başlayan suları yen- ancak kendi ayağile gelebilir. O, be - - (Fırat mabudu) nun karnını ya· 
lunuyordu. Diğer efrat ve zabitan; hö· mek için daha kuvvetli bir faaliyet baş- nim sevgilimdir. Beni aradı, buldu.» ramamışlar .. su aygırı tekrar canla • 
lük kumandanlarile beraber, tehlike lamıştı. demiş .. yerinden bile kımıldamamış. nıp nelire atılmış. Muhafızlar onu ta· 
mıntakalarına kaşuyor.. her tarafta, Denizdeki dalgalar, bütün çılgınlık- Kralın oğlu genç kıza sormuş: C< Bu kib ediyorlarmış. 
hummalı bir faaliyet devam ediyordu. larını muhafaza etmekle beraber, ha- küçücük kulübeyi Hamat sarayına Diyerek prensesi avutuyorlard1. 

Bütün bu tehlikelere .. ve bütün teh- vadaki tahavvül, arttıkça artmıştı. Se- neden ve nasıl tercih ettin) Neden bu Gudeanın kızı, masalcı kadının an· 
likeleri yenmek için gösterilen faali - mayı, adeta kül rengi bir sis kaplamış· baldırı çıplağa kaçtın)» Prenses gü]· ]attığı çoban hikayesini hatırlıyarak: 
yetlere rağmen; emirler ve kuman - tı. Bir kaç saat evvelki rütubetli serin-ımüş: «Sen benimle evlenmek istemi· - Acaba ben de Hamal kralının 
dalar büyük bir sükunetle veriliyor .. !iğe mukabil, her tarafa boğucu bir ha- yordun .. bunu haber alınca, ç~ban ku- oğlu gibi talihsiz bir insan mıyım? di
v~ ayni sükunetle tatbik ediliyordu. raret yayılmıştı. Ve sonra .. o başdön- lübesinde saadet ve sevgi aramağa ye soruyordu. 

Tehlikenin büyüklüğünü hissetme· dürücü rüzgar uğultusu susmuş; bü- geldim.. arağımı buldum. Şimdi çok Gudeanın kızı o geceyi uykusuz ge· 
mele mümkün değildi. Böyle olmakla tün ufukları, hayret verici bir sükunet mes'udum. Muhteşem sarayınızı ve çirdi. 
beraber, hiç kimse, soğukkanlılığını sarmıştı. debdebeli hayatınızı size bırakıyorum t Rahipler mabedlerde toplanarak U-
kaybetme~işti. En büyük faaliyet Acaba, fırtına mı geçiyordu .. yok - Varın, bir başka kadınla evlenip hah- lu Tanrıya: 
merkezi, kömürlüklerdi. Tulumbalar, sa; ta.biat, yeni bir felaket mi hazırlı- tiyar olun .. ve bizim rahatımızı, saa· cc- S~n Gudeanın kızını ümidsiz
buraya hücum eden suları yenemiyor- yordu? detimizi bozmayınlı> demiş. Mes'ut lik ve karanlıklar içinde bırakma ... 
du. Onun için efradın mühim bir kıs-- Kumandan Osman paşa ile süvari- çiftler tekrar birbirine sarılarak yat - Samayı ona ve bize bağışla.!» 
tııı buraya toplanmı~; el tulumbaları, ler, hesap memurları, yüksek rütbeli mışlar .. ve Hamat kralının oğlu elile Diye yalvarıyorlardı. 
kovalar, bakraçlar, gerdellerle bu su· zabitan; hesap kamarasında toplan • gözlerini kapayıp kulübeden çıkmış.. O gece müthiş bir fırtına ile başlı· 

J 
mühim bir tahribat yapmış, her tarafı 
sular basmıştı. 

Gudea, rahiplerden birine: 
- Ulu Tanrının gazabından korku 

yorum ,dedi, yurdumuzda şimdiye ka 
dar bu derece şiddetli yağmurlar yağ
mamıştı. Acaba (Fırat mabudu) DUD 

karnını deştik diye mi Tanrı bize bu 
felaketi verdi? 

Rahip, krala cevab verdi: 
- Bu yağmurlar yurdumuz ıçın 

bir felaket değildir. Bu yıl mahsuller 
çok bozuktu. Eğer bu kadar çok yağ -
mur yağmamış ve topraklar iyice q. 

!anmamış olsaydı, gelecek yıl yurdu· 
muzda büyük ve feci bir kıtlık olacak· 
tı. 

Gudea bu konuşmadan sonra raJıi. 
be sordu: 

- Samayı nasıl bulacağız) 
- Onu unutalım artık, mellil O 

zaten kanı kanımıza yabancı bir adam· 
dı ... 

- Kızım onunla evlenmek iıtiyor 
du. Sama çok merd ve cesur bir er . 
kekti. Biz onun kabilesine değil, o bi· 
zim içimize girecekti. Aradan yıllaı 
geçince Sama bizden fazla bize ben • 
zerdi.. (Arkası var) ları boşaltmıya uğraşıyordu. mışlar; geminin mevkiini tayine ça1ı- ağlıya ağlıya memleketine dönmüş. yan yağmur da felaket denecek kadın 

Bunların arMında, büyük rütb~i şryo~a~. vaziyeti münakaşa ed~or~~ =T~~O~R~K~=.~Y~=E~=N~=E~F~T~~~~~~~~~~~~~~~~· 
~abitler de görünüyordu ... Bunlar da, dı. Sumer kralının kızını süslemişler, M E R M ER TAŞ 
neferlerin arasında çalışıyorlar; efra· Fikirler, ikiye ayrılmıştı: giydirmişler, ve muhteşem bir sedirin SAN ~ Y 11 TÜRK ANONİM ŞİRKETiNDEN: 
dm kuvvet ve maneviyatını arttın - - Geri dönelim. üzerine oturtmuşlardı. 'TÜRK ANONİM ŞİRKETi 
yorlardı. - Hayır .. yolumuza devam ede - Sanki biraz sonra, kahraman Sama, İDARE MECLİSİNDEN: 

Çarşamba gününün gecesi de böyle !im. balığın karnından çıkıp saraya gele • 

Şirketimizin senelik adi umumi laq'et 
toplanhıı 19 nisan 937 pazarteıi pü aaat 

geçmiş .. (18 eyllıl) perşembe günü, Halbuki, ikisi de ayni şeydi. Çünkü, cek ve Gudeanın kızile evlenecekti. 
~çı!t denizlerden mürekkep olan ufuk· şu anda Ertuğrul öyle bir mevkide bu- Bütün saray halkı bu İnanışla, se -
ta, o günün ilk ışıkları belirmişti. Sen- lunuyor idi ki; geride bıraktığı (Y o· vinç ve neş' e içinde gülüşüyordu. 
c;abi bulut yığınları altında kalan gÜ· kohama) limanı ile, önünde bulunan Prensesin dairesinde -düğün hazır -
neşi görmek mümkün değildi. Her ta- {Kubi) körfezi, ayni mesafede idi. lıkları vardı. Samanın su aygırının 
raf, hüzünengiz bir alaca karanlık i· Onun için son sözü, kumandan Os • karnından diri olarak çıkıp geleceğine 
çinde idi. man paşa söylemiş: o kadar inanmışlardı ki .. 

Dalgaların büyüklüğü ve yüksekli- -Yolun tam ortasında bulunmamı· Gudeanın teessüründen kızının ve 
ii, arttıkça artıyordu. Denizde; üzer· za nazaran, yolumuza devam etmek kızına bakan cariyelerin haberi yok -
leric.:len bembeyaz köpükler fışkıran .. daha doğrudur. Nerede ise, {Oşima) tu. 
ve her an batan, çıkan, gene kaybolan fenerini göreceğiz. Şimdi bütün gözler pencerede .. müj 
korkunç dalgalardan başka, hiç bir şey Fenerin bulunduğu (Siyonomizaki) decilerin horu seslerini bekliyordu. 
görülmüyordu. burnunu döner dönmez, (Kubi) kör- Saray sihirbazlarından biri de iki 

Z 11 E b 
gün önce kralın kızına: 

ava ı rtuğrul, hazan u dağ gibi fezine sapacağız .. denizlerin şiddetin-
•_ı 1 } d b l - Sen kahraman Sama ile evlene· ga ga ar an irinin sırtında yükseli - den kurtulacağız.. nşallah, selametle 
yor .. ve sonra, altındaki o seyyal da· {Kubi) ye varacağız. 
ğın birdenbire eriyivermesi üzerine, bir Demişti. 
anda derin bir çukura batıyordu . Kumandanın bu makul 

Ne kadar battılar, ne kadar çıktı - herkes memnuniyetle kabul 

sözierini, 
etmişti. 

ceksin, yavrum! Ulu Tanrı onu se • 
nin için, seni de onun için yarattı. 

Demişti. 
Zavallı talihsiz prenses bilmiyordu 

ki, su aygırının karnından bir kaç ba-
lar LBunu, hiç kimse bilmiyordu. Fakat... l ıktan başka bir şey çıkmamıştı. Ve 
Herkes, yalnız bir ~eyi düs,'ÜQiiyor; ve O, burun .. o mel'un burun .. asır • S 

Y "" amanın izini bilen yoktu. 
~C:ps.i. ~~~ .~~ı~?·?:~~:~. . . . . lardanberi binlerce geminin ve binler- Sama Akad savaşında yaralanıp öl-

... , ce gemicinin katili olan o burun; na- müş müydü? yoksa ağızlarda dönen 
sıl geçilecekti? .. Tabiat; sanki insan- eski bir şayiaya göre tekrar Suz sara -

r 
Bir Doktorun 
Günlük 
Notlarından 

J}fehtep 
y aşındalıi 
Çocuklar 

Cuma 

(*) 

Mektep yaşına gelen çocuğu evvela sl -
nlr ve ruh doktonına goste.rerek zekat 
inkişafını ve karnkterlnl tetkik ettirmek 
lll.zımchr. Bazı çocuklar zihnen geridir. 

.Bir kısımlan ise iyi görememek, işide -
rnemek, iç bezlerinin çalışamaması, bu
runda vejetasyonlar yüzünden zihnen ge
ri hls&lnl verir. Çalışmasıııda muva!fak 
olamaz. Bu glbl kusurların tashih edll
mcsile çalışmasında büyük !arklar ve 
lyillkier elde edlllr. Her tarafı iyice tet
kik edilmeden bünyeVl, irsi, ve bllhassa 
içtimai vaziyeti, tahlll edilmeden hiç blr 
çocuğa (anormal) vasfını vermek doğru 
olıı.maz. 

* Ankaradan mektup yollayan gence: 
- Hnllnlze her gençte tesadüf edlllr. 

Merak etmeyiniz. Adresinizi yollarsanız 
size, daha ameli sıhhi tavsiyelerde bulu
nnblllrtm. 

lara zulum etmek için, bu burunu en yına mı iltica etmişti? 
korkunç unsurlarla mezcetmisti ... 

(Kii). yarım adasının tam cenup nok
tasında nihayetlenen bu burun, { F u-

nakara) denilen bir kaya dökiintüsü 
ile çevrilmişti ... Burada, sahil, kaya -

lar üzerinde yükseliyordu. Ve bu yük
sek sahilin önünde de, üç sıra teşkil 

eden bu döküntü kayalar, korkunç bir 
siper gibi uzayıp gidiyordu. Hatta en 

iyi havalarda bile bu sivri kayı:tlara 
çarpan denizler bembeyaz köpürüyor .. 

bu çarpışmadan husule gelen gürültü 
uzaklara kadar aksediyor .. köpüklt-rin 

havalanan kısmı, kayaların üzerinde 
bir sis veyahut beyaz bir bulut gibi 
yükseliyordu. 

Buradan geçen, her gemi, ölüme sü
rünerek geçiyordu. Küçük bir dümen 
hatası, veyahut yanlı~ bir manevra ile 
akıntıya kapılmak, o gemiyi muhak -
kak bir ölüme sürüklüyordu. Onun j. 

çin buraya (Ölüm yatağı) deniliyor· 

* * • 
Sumer Kralmın Kızı, Samayı 

beklerken .. 
Akşam olmuştu .. 
Ortalık kararmı~tı. .............................................................. 

.-·------------------------------

•--------~-------------------• du. (') Bu notları kesip saklayınu, yahu& 
bir albüme yapı hnp kolleksiyon yapınız. 
Sıkıntı zamanınızda bu notlar b~ doktor 
~ibi iındadını:ıa yetişebilir. 

Ertuğrul, (Y okohama) ya gider -
ken, buradan muvaffakiyetle geçmiş-
ti. (Arkası var) 

Şirketiınizin 26 Mart 1937 tarihinde 15 de lstanbulda Unkapanı caddesinde 65 
toplanacağı evvelce ilan edilmit olan ıene· numaralı Merk~ yazlhanesinde toplana• 
lik alelade hey'eti umumiye içtimaı ekse- caktır. Müzakerat ruznamesi aptada :r•· 
riyet hasıl olamamlf olduğundan hey'eti zılıdır. Hissedarların içtimadan on IÜD ev
umumiyemizin 26 nisan 1937 pazartesi vel hamil oldukları hisse senetlerini fİrltet 
günü saat 11 de içtimaa daveti kararlaıh· veznesine tevdi ederek içtimada baDr ba-
nlmıttır. İfbu içtimaa iftirak edecek muh- lunabilınek için dübuliye varakalan alam· 
terem hissedarlanmızın kanun ve esas nİ• lan ilin olunur. 

Müzakerat ruznamesi: 

1 - 936 yılma ait idare meclisi 'H 

miirakıp raporlarının okunması., 

zamnamemize tevfikan yevmi içtimadan 
bir hafta evvel hamil olduklan hisse sene• 
dalını ıirket veznesine tevdi ile mukabi· 
linde duhuliye varakalannı almalarını di

leriz. 2 - Bu yıla ait bilanço ve kir n za.. 
· rar hesaplarının tetkik ve k.abulile idare MECLiSİ İDARE 

MÜZAKERAT: RUZNAMEİ 
1 - 1936 devresi muaıııelill hakkın-• 

da meclisi idare raporunun kıraati ve taa· 

diki. 
2 - Mürakıp raporunun olnmmasL 
3 - 1936 ıenesi devrei m~amelih 

hakkında tanzim edilen bilanço ve kir ve 
zarar hesabının okunması ve kabulü. 

4 - İdare Medisile mürakıp ve mü· 
düriyetin ibrası • 

5 - 193 7 senesi için Meclisi idare aza· 
larına verilecek huzur hakkınm tesbiti. 

6 - 1937 senesinin muamelitı için bir 
mürakıp in:ihabı ve tahsisatımn tesbiti. 

İstanbul Asliye Birinci Hukuk mah· 
kemesinden: Konstantin Mihal Anas· 
tasiyadis vekili avukat Mehmed Beh· 
ram tarafından Milli Emlak Müdürlü· 
ğü ve ölü Nikola Çonga ve kansı Hri· 
sinin varisi kızı Evdoksiya aleyhlerine 
açılan 550 liranın tahsili talebine mü· 
tedair olan dava arzuhali sureti bera
yi tebliğ müddealeyha Evdoksiyaya 
gönderilmiş ise de ikametgahı hazın ------

Kastamonu 

meclisinin ibrasL 

3 - idare Meclisine ua ıeçaüneai. 
4 - 1937 yılı için mürakıp intibül ft 

ücretinin tesbiti. 
5 - Ticaret kanununun 323 ÜDcÜ mad· 

desine 1röre azadan birine ıirketi idare ... 
Ticaret muamelelerinde bulunmak iizeN 
idare Meclisi azası ve bir firket müdirl 
ııfaıile muamele yapması için aalihiyet ve-
rilınest · 

6 - Hissedarların bir kısmı tarafından. 
bedelli ve bedelsiz biue senetleri bakkm
da verilen 3 maddelik 15/3/937 tarihli 
takririn müzakeresi ve karara bajlanmaa1. .,. _ _.........,. ____ . 
meçhul olduğundan emri muhakeme 
26 Mayıs 937 saat 14 de talik edilerek 
20 gün müddetle ilanen tebligat icra· 
sına karar verilmiş olduğundan bu müd 
det zarfında cevab vermesi lüzumu ve 
aksi takdirde muhakemenin ıı1•ben 
rüyet edileceği arzuhal ''e davetiyenin 
tebliği makamına kaim olmak üzer• 
ilan olunur. (31678) 



ei,,, • Mi,.. 

Hükumetin yeni ve hagırlz teşebbüsleri 

Biiyük Nafia İşleri için 
Yeni Kararlar 

tiiın • . (Baştarah 1 inci sayfada) 
tiınd~n h~rlay~cağı mazbatada dikkate değer mütalealar bulunacağı 

Yu tahnıın ed~ek.tedir. • . . _ . . 
ji . rdda ekonomık bakımdan esaslı hır kalkınma ve ınk.ışaf haf aoateich-
ra:~ ~ hu inkişafın müsait bir zemin takip ettiğini teyit eden deliller çoğal· 
hıalt t.dır. B~ ;aziyet karfısında hükumet yeni ve ~em~iyet~~ t~birlcr al
bıa ~etini duym\lf(ur. Vergi kanunlarında ve ıdhalat reJımınde yapıl
de ' 1

1 
du ... şilnülen bazı değişikliklerden başka. ziraat, sıhhat ve kültür itlerin· .a.: dugu kadar büyük nafia işleri için de yeni kararlara vanlacağı haber ve-

ehedir. 

~masına teşebbüs ecilecek işler: 
. ~nci endüstri planının tatbikine geçmek için hazırlıklara başlanacak, de· 

;:::ou.ı programının bir an evvel tamamlanmasına ve bu programa bazı 
. ınlu ilaveler yapılmasına teşebbüs edilecek, bilhassa limanlarımızın ve 

lllilli ---ı . . . . . . edh' ] h cak Is ~ cnmızın mşası ıçm t ır er a na . 

......, met lnönüaUn beyanatatta bulunması bekleniyor : 
-=--------------=----------------------------Mi Başvekil İsmet İnönü, L~ndra seyahatinden döndükten sonra: s;iyük 

.. ilet Meclisinde bütçenin müzakeresi Slrasında veya bunu takıp e ... ecek 
~~c hükumetin yeni ve hayırlı teşebbüsleri hakkında çok etraflı ve e-

~tli beyanatta bulunacaktu. ... . • • 
&ayak 11asral:arıo ihüyarm• icap ellirecek bu değer .ı ışlerm 

~arılması için de mali imklnlarm bulunacağı ka~aatini veren 
'-i. ciddi teşebbüs Y8 emareler mevcuttur. 

Ôainıüzdeki aylarda Cumhuıiyet hükfunetinin yeni faaliyet programı, 
~iı Ye alacağı müsbet ve muvaffak tedbirler; yurddaşlara birer müjde 

Ylnet ve ehemmiyetinde olacaktır. 

HOklllnet teşkilAtııın genişletilmesi iDzumu : 
Me.leket işlerinin günden güne artması, hükumet teşkilatını genişlet· 

~it zaruretini de ortaya koymuştur. Yeni bütçe ile bu meselenin de halli 
tllnali kuvvetlidir. 

ı_. E.'9lJelce bildirdiğim gibi, hükumet propaganda ve matbuat işlerine yeni 
lllll haz 'ftrmek ve bu işleri esaslı bir teşkilata bağlamak arzusundadır. 
l.dl'Odan azami surette istifade imkanlarının elde edilmesi bu arada 
~'\rzuut bahistir. Demiryolları, deniz ve hava yQlları gibi münakalat işleri
~de bir elde birleştirilmesi ve bu maksatla bir M~•Iit Vekilcti ihda
• llancut ihtimaller arasındadır. 

SON POSTA 

Meşhur adamken 
Unutulmak 
insanı çıldutır 1111? 

(Baştaıafı 7 inci -~) 
Bank BeWe. and Co. bunu her halde 

Sayfa 11 

Şehir Meclisi eşek davasını 
gene halledemedi 

bir banka tahsildarı düşürmüş olsa ge- Dün, Şehir Meclmmiz, en harareUi 1 - Sırt hamallığmı kaldırmaya çalı 
rek diye düşünmüş, derhal tenha bir ve en JlZWl toplarıtııarmdan birini yap- §tyoruz. Fakat birçok eşekçiler, eşekler 
yere gitmiş ve paketi açmış. İçinde tı. Rumamedes müzakere edilecek tam ortadan kaldırılınca, eşeklerine taşıt "' 
42,000 dolarlık hamiline muharrer es- on tane i~ wrdı. Ve bu işlerin her biri, tıklan yü~ri sırtlanmak mecbw'iye "' 
ham ve tahvılat ve banknotlar çıkmış... -. --t»ı hemen. hepimizi uzaktan yaJnndan mut tinde kalrwy~ar mı? Yani eşekleri 
Paketi tekrar güzelce kapamış ve doğ- kaldı akla k 1 h 
ru

ca gidip bankaya teslim eımış· . laka al~ edebilecek kadar mü- octadan rm • eşe çi eri sırt a 
himdi. maUığına teşvik etmiş olmaz mıyız? * Mazbataıann dokuz tanesi, en ufak Adalı Avni bağırıyor: 

Ertesi gün (Frank) başından geçen bir itiraza bile uğramadan ya bir en- - O bedbahtın nasibi budurt 
\·ak'ayı bir arkadaşına anlatmış... Bu cü!11€ne havale edildi, yahut muvafık Birisi soruyor: 
adam kurnaz bir adammış. .. Bu hava - görüldü. _ HamaJm mı! 
disi iki dolar muk!bilinde üç gazeteye Fakat bu tekliflerin onuncusu, yani Adalı hiddeUe cevap "eriyor: 
götürüp satmış ve tabii akabinde on, sonuncusu, koca Meclisin altını ~e - ~kten bahsediyorum. Eşeğin m 
on beş muharrir (Frank) ın peşine ta - getirdi. Ateşli müdafaalar dinledik, ha S'i~ artık. medeni diyarlardan nefye "' 
kılmış... Nıhayet Frangı yakalamışlar rarefü itirazlar duyduk. Ve şiddetli mü dibneırtir • 
ve görüşmüşler. Mülakatı ballandıra nakaşalar, a.2alan dakikalarca hop a- Refik Ahmet soruyor: 
ballandıra gazetelerine yazmışlar, ve turttu, hop kaldırdı. - Eşekle şehirde eşya nakli mem-
derken (Frank) günün adamı olmuş, Zaten, bütün bu gürültülere sebebi- nu. Eşeğe şehirde binme-'t memnu. Fa• 
gazeteler ondan bahsederlerken (dün- yet veren teklif, Meclisin bundan ev- kat birisiAin keyfi ister de, eŞeğini yu• 
yanın en namuslu adamı) diyorlarmış... velki içtirnalarından birisinde de mev- !arından tutup, şehir dahilinde gezdi• 

Nevyorkta; Şikagoda, Los Ancelesde zuu bahsolmuş ve gene ayni derecede rirse ne olacak? O da memnu mu? 
Amerikanın bütün şehirlerinde hep uzayan patırdılı münak~a.lardan son- Mazbata rouhaıTirlerinden biri Re ııı 
Franktan bahsedilmeğe başlanmış. ra, Mülk'ye encümenine havale edil - fik Ahmetli işaret ediyoc: 

Sinemacılar aktüalite filmleri için H O d ~-1 t t mişti. - ayır... memnu egı. s eyeJ) 
resmini çekmi~ler ... Bütün sinemalarda Dedikodulan, 0 toplantıdan sonra bi- eşeğini islediği yerde gezdirebilir! .. 
(Frank )ın tebessümü temaşa edilme- le gazete sütunlarında ve halle arasın- Birisi de kızıyor : 
ğe başlanmış ve adamcağız delice al - da uzun müddet devam eden 0 teklifi - Hem bunu sormaya ne hacet varı 
kışlanmış... siz de unutamamışsınııdtr. Fakat hi- Eşek, c~~i _köpek gibi bir z.inet h8.J"' 

Nihayet Belden and Co. bankası da- fızalarımızı boşuna yormak zalunetine vanı degıl kı, tasmasından tutulup gs-
hi harekele geçmiş ... Ona topluca bir katlandırmak istemediğim için, Mülki- dirilsin! ~- - ·-· 
ikramiye vermiş ve kendisini de banka- ye encümeninden yeniden Şehir Mec- İsmaıl Şevket1 eşegın güzelliğine şt. 
da bir hizmete tayin etmi~ .. (Frank) ta lisine gelen, ve Refik Ahmet SeveI).gil rinliğine söz söylenilmesine- gene dar 
~rtık sokaklarda sürünmekten, akşam- tarafından okunan bu mazbatayı hüla- yanamıyor: 
lara kadar ilan levhaları taşımaktan sa edivereyim: - Eşek neden zinet hayvpnı olamı• 
ku' tulınuş. Şehir Meclisine eşeklerin şehir hudu yormuş? Güzellik mefhum.unun bir al - * du dahilinde nakil vasıtası olarak kul- çüsü var mıdır? İsteyen köpeği bağrl-

O günden itibaren bP_rkes (Frank) larulmamaları teklif edilmi~tı. Uzun mü na basar> isteyen de eşeği sever ... aa.. 
ta şayanı hayret bir dejtişiklik görmüş- nakaşalardan sonra kendısine havale zünüzün önüne, iyi Umar edilmiş, şıll 
ler, Frank ye.ni elbiseler aJmış, sene - olunan bu teklif üzerinde tetkikatta bu palanlı, parlak tüylü besli bir eşek ~ 
lerdenberi içinde barındığı kulübeyi lunan Mülkiye Encümeni dünkü maz- tirin ... Böyle gelin gibi bir eşeğin> sao. 
terketmiş ve küçük, fakat şık bir apar- batasında diyordu ki: kaklarımızda dolaştınlan birçok malt 
tımana yerleşmiş.. - Eşekle nakliyatın unınmi caddeler Ilıklardan ne eksiği bhr! 

:• 1111 /11tanbulun 
lr aıllgon lira 

Fakat iş bununla da bitmemiş... de seyrüseferi işkil eyledigme ve me- Nitekim adalanmm güzelleştiren d~ 
(Frank) ın tavnnda, abl&ktnda dahi deru bir şehrin asri , mütekamil nakil onlar değil midir! Parlak çivili semer.. 
değişiklikler baş göstermiş, mahçup, vasıtaları arasında münakale .. asıtası ciklerile, yuvarlak zilmiklerile onlu 
kendi halinde bir adam olan (Frank) olarak kullanılması caiz olmıyacağma ada yollarım. birer canlı zinet glal 
etrafına böbürlüğe başlamış ... Kendi - dair serdedilen mucip rıebeplerl varit siWemiyorlar mı? 

Jzmlr, milli küme sini herkesin fevkinde telakkı eder ol· görmemek mümkün değildir. Müdafaalar, itirazlar, böylece~ 
muş. Ancak, bu suratsu hayvanın sevk ve giderken, Galip Bahtiyar, hü~ 

l1" ergi faz lası var 
Maçların.dan Tabii aradan bir müddet geçince idaresi... şiddetli bulduğunu söyliyerek ilift .. 
Çekiliyor mu? (Frank) tan bahsedilmez olmuş ve Bu arada, asabiyetle ayağa kalkan diyor: 

(Baftanfı 1 inci sayfada) Frank unutulmuş, bu vaziyet karşı - bir lza, Refik Ahmed.in okumaya baş- - ~.eşek, medeni bir nakil van• 
~t etmektedir. Hesap mütehassısılığı (Baş&arafı t inci •Jfada) sında çok müteessir olan Frank yeni ladığı cüm1esini tamamlamasına mini tası değildu. 
~ Ankarada gol sayıaınm kabarmasına bir hadise ile daha karşılaşmış .. Bir gün oldu: Reisi bulunduğum encümen, bnaat4 
la~ u büyük müesseselere ait hesap- vesile olan hakem kararları halkı ve ~_;._ı B ld d ,_ _.-___ _ ~ tsasti surette tetkik e~mekte oldu- sabahleyin bir fo""'!§&c:.&Çl e en an - Eşek suratsız değildir! .a.:rini, UILu.uau nuu.batada bildirdi. Sil 
~herhangi bir surette bakayaya sporcuları müteessir etmi9tir. Fener- Co. bankasına gelmiş ... (Frank) kendı Refik Ahmet, okudulu mazbataya de _fa_n~ i!i~:ludm vazgeçip fikir .. 
qhnış olan mühim mikdarda vergiler bahçe maçında lzmir lehine bir penal- resminin çekileceğini zannederek he - dikkatle eğildikten sonra. malıcubiy~ len.nızı bil~ . .. . 
~ çıkarılarak tahsilatına başlan tı verilmecliii ıibi Betik.tafın kale di- men fotoğrat'çmın karşısına dikilmiş tinden kızararak özür diledi : Bu sözler uzerıne> mw.akereyı kifl 
~~.Alınan tedbirlerin neticesi ola· reğine çarpan ve ıol sayı1an hareketi ve böbürlenerek poz almış.. _Affedersiniz ... Yanlış okumuşum. gören reis Necip Serdengeçti azalara 
~. V.rgi tahsilitında tayda değer faz- hakemin lutfile ıol addedilmiftir. Fakat fotoğrafçı onu ihmalkarane Suratsız qeğil. sür'atsiı olacak! soruyor ~ . . 
'""il& IÖrülmüştür. Geçen sene 20 mil· <ıSon Posta» spor muharririnin de kay- bir surette elinin tersi ile itmiş ve: İtiraz eden azanın asabiyeti böylece ... - ~~~ bır nakıI vasıtası mıdır, de-
t- küsur lira vergi tahsil edilmişti. dettiği gibi hakem Bqiktaf maçında - Ayol sana ne oluyor ... Sen kim • yatıştı, ve Refik Ahmet, kelimelere da- gıl mıdır· 
011 

1 
sin? .. Ben banka müdiri umumisinin ha fazla dikkat ederek, mazbatanın ma Bu suale eşek aleyhinde kaldırılan 

•U& lene nihayetinde tahakkuk~ tah- çaldığı penaltıyı venneyebi inli. fotoğrafını çekeceğim?.. Bugün onun badmı· okudu· eller, mazbatayı yazanların yüzlerini 
1 .. _ tta bir milyon lira fazla olacagı an- Ankarada hakemlerin İzmir aley- · · - rt 'bil b '·--= ~ılr-akt d B _,_:o_d el I jübilesi var ... demış... . _ Anc ... 1.. bu sür'atsiz havv. .. ....... sevk aga_ a ı ecek ir e~iyet teşkil ede • 
,~ 1U1. a ır. u yt:Aun a muam e ve hine tecelli eden kararları, zmiri Fotoğrafçının sozlerınden . sonra ve idaresi~ kadar aHç olu;.;-;,lsun, mıyor .. 
ı.ıa nç vergileri mühim nıikdar tut- maçlarda çekingen oynamağa sevket- t lAde rseml e- Re tekr ı.t kta~r. En az veraset vergisi .g~l· l (Frank) fev 8 se emış, ne f şehir hudutları içinden tamamen kal-

15 
ar soruyor : 

.a_~r. Yeni konan veraset vergısın- miştir. Buna ıağmcn zmir oyuncuları yaptığını bilııı& oJmuş.. Bu vaziyet<>- dırılması mahzurludur. Eseğin nakil - Mazbatanın kabulii muvafık mı! 
~ '-sen bütün memleket için tahmin en ufak bir itiraz sesi yükseltmemit- na fevkalade dokunmuş ve bir gece vasıtası olarak kullanılmas~ ba;ı mm- Bu SU!le .. de'. yalnız_ o m~zbatayı ha-
~ senevi mikdan 500 bin liradır. ferdir. pansiyonunda otururken arkadaşlarına takalara hasredildiği ta.ltdirde, hem zırlayan Mulkıye encumenı azalan Dlll 
'8 aıı..t tahsilat nısfını bu1mamaktadır. Eğer hakem kararları bu tekilde te- kemali ciddiyetle: . kat'f surette ademi istihdamından ha • vafa~at işareti veı iyoriar. Ve eşek me-

'1 ~ bıUıassa tek variste intikal mu- celli etmekte devam ederse İzmir - Bana ~kı?ız, demış ... B:n Alla - sıl olacak iktısadi, ameli mahzurlar or· selesı,. d~~ şayanı kabul bir fekle so.. 
~ yaptınlmasından ileri gel· klüplerinin milli lı:üme maçlannı ya- hım... İstedigımı yaporun ... Sıze bunu tadan kalkar, hem de istihdaf olunan ~'"';'ak uzere, tekrar encllmene lıav... 
d.L-- • Kanunda yeni b&ZI müeyye- rıda. bırakatak çekilmeleri muhtemel- isbat edeyim. gaye eJde edilir. e 

0 ~nuyor. 
~Hama pülmektedir. Tesadüf.ha .Y•··· Tam_o sırada~·~ a- Binaenaleyh, eşeğin nakil \'asılası ol lçtim~da~ ~ıkarken, ~ Nedp Ser-

dir. çılmış ve ıçerıye Amerıkc.ya yenı hıc - maktan menedilmesini isteven madde- denge~tıye. !•fTln Jıer tarafla İ ret etmiş o!an Gryzwacks adında bir yi şu şekle sokmak muvafıktır: - ~~tadım, diyorum,~ davasmm 
'>l h spa nya hükumeti Polonyalı girmiş. • cBeyotlu, Beşiktaş, Emınönü, Fatih gene ı~ınden çıkamad~? 

ltan ihtifali yapılaca (Frank) derhal ona dogru fırlamış ..• şubei idariyeleri ile, şehrin sur O gu~erek cevap verıyc>~:. 
<Baştarafı ı inci sayfada) tekrar Madride Elini uzatmış ve: dahilindeki mıntakalarında ve Kadıköy - Bız eşek davasının ıçınden bura· 

"-ı!•t~nbuldaki ihtifale vilayet, fı~ka, _ Derhal vefat el!.. Sana emrediyo - şubei idariyesinde Kurbağalıderenin da değil> mektepte bile çıkamamıştık! 
llle'Vi ınümessilleri, ünnenite1i1er, ·dönüyormuş rum ... demiş. .. . garbinde eşeğin nakil vasıtası olarak Naci Sadullah 

~~ tan'atlar ekademisi ve liee tale- Gryzuvacks bu sozlerı duyar duy - kullanılması memnudur!• 
.:_. ra.. ınimarlar, halk iştirak edecek- Londra, 8 (A.A.) -News - Chronic- maz bir ~!~~ltı ~ıkarmış, eli'?.i k~lbinin. Bu teklife ilk itiraz eden İsmail Şev· Avrupa hattında 
'q' le gaz~tesinin Va)encia muhabiri. İs - üzerine goturmuş ve yere du§muş... ket oldu: 
L ..._İnle sut 16 da başlanacak da- panya hükfunetinin Madride dönmek (Frank) ın arkadaşları adamın öl • - Eşek, dedi, neden medeni bir şeb- UCUZ tarife 
•• e\'Vel saat 15 de talebeye ve halka tasavvurunda bulunmakta olduğunu düğünü görünce korkularından kaç - rin sokaklarına yakışacak evsafı haiz 

nildirmektedir. Bazı sefar~thanele!e, mışlar ve derhal polise giderek uliihi - değilmiş! Onun medeni~te uymı.van 
L . İye camii gezdirilerek Mimar al ...ı...ı:_ den damın · · · J-...._. '- payitahta dönmek için hazırlanm an yet iuW.ı. e a mucızesını an • nesi var? Ona iyi çeki düzen verilse 
~ İ1e Güzel San'atlar Ekademi- zımnında talimat gelmiş olduğu :riva - !atmışlar. pekili hayvandır. Ve her sokağa yara~ 
eter . Saırıi büyük mimann hay:.t ve yet olunmaktadır. Cesette otopsi yapılmış.. Gryzu - pr ... 
~kkında izahat :verecekferdir. Harp vaziyeti vacksın ağır bir k!lb hastalığından mm· Ustelik te, onun sırtından binlerce 

'- Ciize istiklal marfİle baflanacak- Madrid> 8 - Moratade Tojuna mın- tarip bul\lnduğu ve korku neticesinde insan geçiniyor. E,eği ortadan kaldır -
~ 1 Suı'atlar Akademiainden takasında başlanan hareket bu sabah öldüğü tahakkuk etmiş .. Bunun üzeri- ınak, onlann nafakalannı da ortadan 
~1 __ : riksek mühendis mektebi tale- da devam etmiştir. Curohuriyetçiler ne ulUhiyet iddia eden Frank Gregesin kaldırmak değil midir? 
.a... -.:rtndcn Niha1, üniversite talebesin- b tali il · · 1 · dokoorlar tarafından muayenesi karar- Eski Esnaf Bankası müdüril Hamdi 
~ ,,. düşmnın azı mevz· ermı e e geçır ticed d 1 oldu w Ser r,., Karahan mimar ve mühendis- mişlerdir. laştırılmış ve ne e e i gu mey· de İsmail Şevkete hak verıp eşeği u-
"""' naınına belediye imar direktörü Zi- dana çıkmış .... Dok~rlar de~i~~ ~ - zun uzun methü sena ettikten sonra, 
,. tar f da Pozoblanco mmtabsmdan öğleden hep olarak: Bırdenbıre muhit degıştir • müdafaa51na şu cümlelerle nihayet ver 
İlllJ" a ın n biıer aöylev verilecek ve sonra gelen haberlere g6re hükibnetçi- mesi, servete kavuşması ve sonra da a- di : 
-: al tnarşile ihtifal nihayet bulacak- ler Pennasoyadan dört kilometre mesa cı bir şekilde çolt kısa bir :zamanda u- ---------------

h feye ka~ar gelmişlerdir. nutulrnasını ileri sürnıüşler. Jeniyormuş. Doktorlar kendisine mer ... 
'uagün bütün ilk okullarda talebeye - " 6 ·- ... --·----- Frank deriıal emrazı akliye hastan&- hametle bakıyorlar, gazetecilerin re • 
~r. Sinanın haıyab ve eserleri bak- da, lzmitte, Ediınede, lznairde. Tekir- sine sevkedilmlf. şimdi timarhanede: partaj merakı yüzünden p!eden çıkan 

Qahat ven1ecektir. dağında hülha menıleketha her tf,rr cDiinyanm en mmuslu insanı hapae - bu adamı tedniye ujrq170rlamııf. 
· · lacaktır. ·u bu dün mahvolur• diy• ıllj· O. T. 

Ankara, 8 0-lu•st) - De.Jet der 
miıyolları iş.ldme idare.i Awupe hat
tı yolcu tarife ücretlerinin indirilmeıl• 
ne karar verJiUiftir. ldare tenzillt te
,ebbüslerin i tayin için tetkiklerine dr 
vam etmektedir. 23 nisana kadar tea
zilat tesbit ve yeni tarifenin tatbikiaa 
geçilmif olacaktır . 

fçme sul:n 
Ankara, 8 (Hususi) - İç BakanlJlt 

içme su işlerinin tanziminde göaöniim 
alınmak üzere şehir ve ka.•balanmm 
da mevcut bulunan kuyular hakkındl 
viliyetlerden bazı !naliiınat istemiş vt 
mevcut plin ve krokiler üzerinde lr» 
yu yerlerinin numaralarla işaret edil~ 
mesini bildirmiştil\ 
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Safiyeti ve lezzeti itibarile cihanşümul bir şöhrete sahiptir. Şerbet gibi tatlı· 
dır. Tababette içmek suretile kullamlır, yemeklerde, salatalarda, mayonezde, 
tatlılarda nefasetine payan yoktur. J\.um, taş, böbrek, mesane, idrar yolu, bil· 
hassa safra, sarılık ve· karaciğer hastalıklannda, zaafı umumide bol bol HA· 
SAN ZEYTİNYAGI içiniz. Şişesi 50, büyük 75, tam litrelik teneke 115, şişe 125 

7 ~ litrelik teneke 600 kuruştur. 
Hasan deposu: İstanbul, Ankaro, Beyoğlu, Beşiktaş, Eskişehir. 

BiÇKi ve DiKiŞ YURDU 
Tesis tarihi 1923 - Müdürü: Noemi Asaduryan 

En son, çok kolay bir usulle dikiş bilen ve hlç bilmlyen bayanlara Fransız lüks 
metodlle tayyör, tuvalet, regliin, rob ve beyaz çamnşır teterrüatile biçip dlkme~1 

az zaman zarfında öğretilir. Yüksek Kültür Bakanlığından tasdik.il şahadetname 
verlllr. Müessesem çok senedenberl yüzlerce mezunlan muvaflaklyetle san'at ha
yatına yetiştirmiş ve bir çok bayanlar kendi başlarına mekteb açmağa ve makaı:;tar 
ve terzi olmağa muvaffak olmuşlardır. Derslere 15 Nisanda başlanaca~ından 
talebe kaydlne pazartesi, salı ve ~arşamba, perşembe günleri öğleden sonra devam 
olunmaktadır. İstanbul Oedlkpap Ballpaşa yokuşu Vahan Asaduryan e<:zanesı 
üstünde No. ı 

Dahiliye Vekaletinden: 
1 - Y enifehirde Devlet maba11esinde Vi!i.yetler evinin harici projektör teıiıab 

. kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuttur. 

2 - Eksiltme 14/4/937 tarihinde Çartamba günü saat 15.30 d• Vekalet binası 
içinde toplanan Satınalrna Komisyonunca yapılacaktır. 

3 - Muhammen ketif bedeli 11276 lira 90 kuruftur. 
4 - Muvakkat teminat 845 lira 77 kuruttur. 
5 - istekliler bu baptaki fMlnameyİ vesair fenni vesaiki Vekil et Levazım bü-

rosundan bilibedel alırlar. 
6 - latddilerin 14/4/937 tarihinde ÇllJ1amba rününde saat 14,30 za kadar 

teklif mek!ublannı satınalma komisyonu reislijine vermeleri ve makbuz almalan 

icabeder. 
7 - Posta ile gönderilecek teklif mektublannın altıncı maddede yazılı saate ka· 

dar reislije ıelmif bulunması f&l'llır. Postada olacak gecikmeler muteber değildir. 
Dıı zarfların mühür mumu jle iyice kapatılmlf olması tarttır. ((750» « 1750» 

SON POSTA 

Siz de b1I kremde• 
18Şlll8J1DIZ 

ÇUnkü i 
DOtnn cihanda elli senedir daima Us
tun ve eşsız kalmıştır. 

KREM BALSAMiN 
BUyUk bir bilgi ve uzun blr tecrUbe 
mahsuln olarak vncuda getirilmjş 

yegane sıhhi kremlerdir. 

KREM BALSAMiN 
Şölıret .ııi söz ve şarlatanlıkla değil 
sıhhi evsafını Lonrlra, Paris, Berlin, 
Nev - York gnzellik enstitülerinden 
yllzlerce krem arasmda birincilik mO· 
k!fntını kazanmış olmakla isbat et
miştir. 

KREM PALSAMiN 
GOndUz için yattsız, gece için ynğlı 
ve halis acıbadem kremleri. Tanın

mış ecza, ıtnyat ve. tuhafiye mağaza
larında bulunur. 
Deposu: lngiliz Kanzuk Eczanesi 

Beyoğlu - İstanhut 

# YALNIZ 

BAKER 
Mağazaları 
Hali hazırda 

PARDESÜ 
RAGLAN 

TRENÇKOT 
REVERSIBLE'ln 

En mUnlehap çeşitlerini 
Her yerden ucuz fiat 

ve müsait ~artlıırla 

TAKDiM EDEBiLiR. 

Çeşitler tnkenmeden evvel 
istediğinizi intihab ediniz. 

BELSOGUKLUGU 
VE FRENGİYE YAKALANMAMAK 
·"'"'°'. -iÇiN EN jYİ İLAÇ 

PllOTEJİN. ~ir 
so K • HER ECZANE'.D~UNUR .· 

, Dr. SUPBI ŞENSES 
idrar yolları hastahklar1 

mUtehassı&ı 
Beyoğlu Yıldız alnemaaı karşısı Leklcrgo Apt. 
mua)ene 4 uc 1 ıonra. Cumarteıi fakirlere 

~--~ parasız. Tel, 43921 •·---il' 
Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp EMEÇ 

Iİ t A. Ekrem UŞAKLIGİL 
SAi PLER : S. Ragıp EMEÇ 

• ADEMi iKTiDAR 
ve BELGEVŞEKLİÖINE KARŞI 

HORMOBiN 
Tabletleri, He? eczanede arayınız. (Posta kutusu) 1255 Hormobin Galata İstanbul 

OksUrenlere: KATRAN HAKKI IB.BEM 

Karşıhyabilirsiniz 

GRiPiN 
Radyolin müesseselerince :ba • 
zırlanan ve Türk kimyetl 
müstahzarlarının en muvaf • 
f aklarından biri olan o ilAC" 
dır ki vücudü nezle, grip, 
bronşit hastalıklarma karp kale 
gibi müdafaa eder, harareti 

sür'atle düşürür ve bütün 
ağrıları geçirir. 

Gripini tercih ediniz 
, 
ı DAiMON Fenerleri 

' Meraklılarına Müjde: 

0°0 A si° mM ··o···N 
fenerleri gelmiştir. 

iyi •tık alma'< için yalnız 

DA İM ON Pilleri 
ile 

DA 1 M ON Ampullarını 
kullanınız, ve her yerde D A l M O N 

markasına dikkat ediniz. 

MiDENiZE 
dikkat ve lYl HAZIM edinis. 
Çabuk, iyi çiğnemeden yemek' 

yiyenler, fazla baharatlı ve bibet 
li yiyenler, bilhassa içki içenler 
midelerini tahriş ederler. Ve EK· 
ŞlL1K, HAZIMSIZLIK, ağırlık ve 
buş dOnmeleri hissederler. 

MAZON MEYVA TUZU 
HAZl~lSIZLIÖI, MİDE EKŞlLtS: 
ve YANMALARINI G lDERlR. 
lNKIBAZI defeder. Bugllnden bir 
şişe MAZON alınız. Hiçbir m~ 
masil milslahzarla kıyas kabul 
etmez. 

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

SAC 
BAKiMi 

Güzelliğin 
En birinci şartıdır • 

PETRO iZAM -
Satılık Duba 

Akay işletmesi Müdürlüğünden : 
Haliçte Piripqa ile Cami al~ında idaremizin malı bulunan ve ıu kesimİlldee 30 

ıantim yukansına kadar bakar kapalı muhtelif eb'adda -8- ağaç duba açık arttJmıa 

ile satılıktır. 
Budubaların bir tanesine veya bir kaçına da pey sürülebilir. Arttırma 20 llİ

san 937 günü Akay Şefler Encümeninde saat 15 de ba,Iıyarak 16 da ihalesi Japl" 
lacağından taliplerin tar:nameyi görmek üzere İtlelme Şefliğine ve % 7,50 peD" 
me ve arttırrna paralarile o ıün Encümene gelmeleri. « 1980» 

it .. 
POKER PLAY J 
RAZOA B~~!~../ 

POKER 
Tıraş bıçaklan 

SERT SAKALLARI 
YUMUŞATIR. 

ve cildi paİııuk gibi yapar 

POKER PLAY 
markasına dikkat ediniz. 


