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Vekiller Hatay anayasas1n1 görüştüler 
• • 
Ismet lnönü bugii_n 

• 
lzmire gidiyor 

Vekiller toplantısında yeni Vekaletler 
ihdası meselesi de görüşüldü 

Haı·iciye Vekili bu sabah ekspres/e Atinadan 
şehrimize döndü, dağruca Saıraya gitti 

Vekiller. cvvelce ğu tahmin edilmek 
j·azdığımız üzere, tedir . 
.dün Bnşvckii İsmet İçtimadan sonra 
İnönünün riyaseti al Ba.şvekU, vekiller, 
.tmda Dolmabahçe Cumhurreisi Ata • 
.sarayında toplanmı~ türk tarafından ka· 
tır. Toplantıda şeh- bul edilmişlerdir. İt 
ı·i nizde bulunan İk· tihaı olunan mukar 
tısat Vekili Celal Ba rerat Atatürka arze 
~·ar, Dahiliye Ve · dilın~tir. 

kili Şükrü Kaya, Başvek.ilin seyahati 

Reisicumhur Atatürk, dün akşam üzeri Dolmabahçe sarayından 
otomobil ile hareket ederek Floryaya kadar bir gezinti yapmışlar
dır. Atatürk, Floryada bir müddet is tirahat ettikten sonra Do lma-

bahçe sarayına dönmüşlerdir. Resimlerimiz Biiyük Önderi tenezzillı esnasm da ıöstermektcdir. 

Sancak Fransiz iki ana ll bir çocuk daha! 
M:lli Müdafaa Veki . Başvekil İsmet İn 
Ii General Kazım Öz önünün, refakatle -
alp ile dün sabahıd rinde İktısat Vekili 
-trenle Ankaradan İs OelAı Bayar olduğu 
tanbula gelen Na· halde bugün §ehri • 
fıa Vekili Ali Çetin mizden İzmire gitme 
ka,•a, Gümıük ve leri kuvvetle muhte 
İnhisarlar Vekilı A· meldir. Başvekil, 
li 'Rana· Tarhan bu- İzmirde tetkiklerd~ 
lunmuşlardır. bulunduktan son • 

İçtima saat 18 ze ra trenle Ankaraya 

mümessili Ada posta müvezziinin 
şahrimizden geçti evindeki yavru kime ait? 

k dar devarn et • Ba1vekil lamet İnönü dönecektir. 
ml.} tır. J3u toplantıda Hatayın Ana ya- Atinada toplanan Balkan Antantı 
sa.sı için Ccnevreye gidecek olan mu • konseyine ittirak eden Hariciye Veki-
rahhas heyetimize verilecek kat't tali- ı· T fk R .. .,.. .. A b b h Se 
mat ile ihdas olunacak yeni bakanlık- ı ev 1 u .... u ras u aa a mp-
lar ve siyasi müsteşarlıklara getirlle- lon ekspresile ,ehrimize dönmüttür. 
cek zevat etrafında müakereler oldu- (Devamı ı ı inci aayfada) 

Dürio Paristen sonra : 
Cenevreye gidecek 

Fransanın Suriyıe fevkalfıde komise
ri Kont dö Martelin Sancaktaki mü
messili Dürio, Sancağın hukuki statü
sünü hazır1ıyacak olan eksperler ko· 
mitesine Fransa narnma iştirak etmek 

( 

'"\ üzere, Toros ekspresile şehrimize gel • 
" Son Posta " nın Suriye mektupları ) m~ ve akşam doğruca Parise gitmiştir. 

(Devamı 11 inci sayfada} 

'-----------------------~------------------------
lzmirde 
Altın madeni 

Şamda kıyamet kopuyor! 
Her yerde ayni hayal mahsulü terane 

ı Vekalete müracaat eden 
duyuluyor: "Türk geliyor, Türk ge iyor!, bir zat elde edilecek · 

* * * altınlann yansını istiyor 
Gazeteler iti o kadar azıttılar ki Türk orduaunun Halebe bet kilometre Ankara, 19 (Hususi) - Bugün Faik 
mesafeye kadar- yaJdattıiı, Araplann her yerde bicrete batladıldan hak- adında bir zat Villyete müracaat ede· 
kındaki gülüuç p.yialan eütunlanna aeçirip ciddiyelle mevzuubaha rek İzmir civar.ıpda dünyanın en zen· · 

* * Müvezziin kanat cJoiw'duiu gün, eve, ıayrimetru bir münuebetin mah
aulü olan diier bir çocuk da emanet edilmİf. Derken çocuklardan biri öi
DlÜf. Şimdi ikinci çocuğun ebeveyni aağ kalanın kendi çocuklan olduiunu 

iddia ediyorlar. 

Şu, iki analı çocuk davasını hatırlar-ı Gazeteci, yazıci zekasından örülım.iı. 
sınız. Mahkemesi henüz neticelenme. ince bir hayal tüli.ıne bürünmek ihtiya 
miş olan o garip davanın dedikodulan, cından müstağni saydığım bu hadise, 
günle~, haftalarca, hattA aylarca sür çırılçıplak anlatıldığı takdirde bile, bü· 
müştü. Fakat şimdi, acaipliği, orijına1- tün avukatlara geniş bir düşünce, ve 
liği bakımından, o iki analı çocuk da en müşkülpesent romancılara zengıin 
vasını bile gölgede hırakan fevkaladc bir roman mevzuu olacaktır. • 
bir hadise karşısındayız ki dağuracağı Bu itibarindır ki, hadiseyi olduğu gf 
geniş merak ve ala.ka hayli uzun bir bi anıatmakla iktifa ediyorum. 
ömre namzet görülmektedir. (Devamı ll inci sayfada) 

• 
Ingiltere silihlanmak 
için 400 milyon ingiliz 

lirası sarfedecek! !---------------etmekten _____ .;:.çekin __ ._ml...;,y_orlar ___ • -----------.J gin aitm madenJıerinden biri bulu.tı.du-
(Devamı tl bıd sayf.U --------- Jf. !fo _. 

Müşahitler Sancak köyleri nde tetkikat yapartarken 

Mütareke evi 
Mudanyada dün büyük 

merasimle açıldı 

Şam, 16 Şubat, (Hususi muhabiri· bu vesileden bilistifade yaygarayı ko
nıiz yazıyor) - Gazetelerde yapılmak parıyorlar. Başka bir şayia: Tfirk asker 
ta olan şiddetli propagandalar mahsul leri Halebin beş kilometre yakınına ka 
''erme-ğe başladı. İki üç günden beri dar yaklaşmışlar. Türkler erkete! Şima 
buıada kıyamet kopuyor zanncaers.- li Suriyenin Türk hududuna yakın o
niz Şnyia: Sancakta bulunan Araplar lan ycrrlerinçlen hep böyJa ha}?er1er ge 
hicrete başlamışlar, akın akın Haleb~ liyorl TÜrkler erkete! O taraftan erke-
geliyorlarmış! Sebebi Türkler geliyor - te, b~ ıaraftan erkete, geliyorlar, Türk Mudanyadaki mütareb evi 
lar! Belki İskenderundan Halebe ticl· ler,'1ıe ~r.att,an geliyorlar!., Gaz~tenin Mudanya, 18 (Husus!) - Bir müze 
ret veya ziyaret maksadile birkaç İs- biri 'bu kitle ha1indeki Xrap lıt.cretint )ıallne ifral edilen mütareke evi bugün 
kenderunlu Arap gelmiş olabilir ve şa- o kadar inanmış ki hlırar~tli ve hey.. ,büyük törenlAt açılm1fhr. Törane aaat 
Yia da bundan çıkar. Fakat, gazcte!er (Devamı ll ind aayf .. ) (Devamı ll bad aayfacla). 

Avam Kamuumda IMr hatip AJm.a tehlikesinden babaetti, S.,veldl «or· 
dumua ve clonaıunung ı9ı4 deldnc:leo daha az kuvvetlidir)) decl ve 
Fraua Ue Belçih tecavüu uirarlaraa İngilterenin de haıbe bnp.ca. 

imı bildircl. 

Londra, 19 - Dün öAleden 10nra a
mele fırkasına mensup mebuılardan es 
ki bahri ye nazırı Aleksandr, A vam ka 
marasında silAhlaruna müzakerelerini 
tekrar canlandınnıştır. 

Mebus, hükfuneti, bütün bir nesil 
için İngiliz milletinin hayat standardı 
nı azaltan bir kanun kabul etmif olmak 
la itharn etmiştir. 

Arnele fırkası mensuplarından Al -
bay Wedgwood, ezcümle demiştir ki: 

cBizlm için tehlike, Japonya de~ll
dir. Eğer günün birinde bir tehlikeye 
maruz kalacaksak, bu tehlike, Alman 
tehlikesi olacaktır. Hitlerden kurtulma 
mı:ı için paramızın mümkün oldu~ ka 
dar iyi bir şekild~ sarfedilmesim iltiyo 
ruz. İngiltere ile Fransanın erkAnı har 
biyeleri, arasında görü§meler yapılma
lıdır. A1man tehlikesinden korkan di • 
~er devletlerle de umumt bir istitare 
yapmak Imkalı mevcut olup olmadıAı 

(Devamı 3 üncü aayfada) İnciltere Ba§vekili Baldviıt 



r 
•• ergun --

A fina konferansı 

·--- Yazan: Muhittin Bir,~n

ra!a .nda ayrı ayrı ve hep birden 

bu oırlerile ıttifaklar \·e c!ost • 
luklar imza etmiş olan Balkan devlet· 
lerı mutat konferanslarından birıni da. 
ha yaptılar. 

Konferans, müzakereleı ine nıha) et 
verdi, Har eıye vekılleri Atinadan ay· 
rılırlarken gaze.telerle bir teblıg neşret 
tiler. Bu teblığ okununca anıaşılır k; 
kunferans Balkan devletlerı arasınd:-. 
mevcut samirniyet havası ıçinde çaıı-.

mış. meseleleri tetkik etmiş ve a. 
ı alarmda tam bir fikir ve siya~et 
hırliği mevcut ~duğunu go mu~le,·
dir. Teblığ, gayet sade bı" tar.t· 
da yazılmıştır. Diplomatik ifade şek· 
line gitrneğe hiç lüzum görülmemiştir. 
Bu, onun, bılhassa samimi bır ifade teş 
kıl ettiğmın ve bu samımi)et ·çınde ha 
kiki bir vaZıyete tercüman olduğunun 
alametidir. Bunun için, konferansm ne· 
ler yaptığını anlamak husu unda tebl:
ği.t\ kendısını okumak kafı gelir. 

J!."'rkek kadına tarihj·. ilk devirle
rinde eV'-·ela evin rab tını temin e -
dccek bir unsur, so· .ra, neslın sön
memesini temin edecek bir kaynak 
gözü ile baktı, o şekilde muamele 
etti. 

* 

500 dolara 
Satılan 
Bit puse Bizce, konferans, Balkan memleket· 

leri arasında günden güne kuvvetlenen Amerikada sey 
wir anıaşma ve bir birleşme fikrinin yü lapzedeler menfa
rümekte olduğunu gösteren adımlardan atine yapılan bir 
biri daha olmuştur. Bunun, bu bakım- müsamerede sıra 
dan ehemmiyetini anlamak için konfe· iane toplamağa 
ransın yanı başında toplanan Balkan gelmiş. O sırada, 
matbuatı mümessillerinin aralarında Holivudun rneş
konuştuktan sonra almış olduklan ka· hur .\comedi artist
r~r:arı. bir kere gözden geçirmek ka- lerinden ve dans 
fidır. Üç gün evvel Son Postada n es ı e-
dilm' 1 ~ mebdelerinden se IŞ o an bu kararlar, Balkan mem. 
~~~etleri ar~smda bir fikir \'e iş birlığ vimli Cinker Ro
vucude getırınek bakımından gaye~ bü çers ortaya çık
yük bir ehemmiyetı haizdir. Bı ri bir- m ış: 

-

Jeri aleyhine, her ne sebeple olursn ol- - Kim daha 
sun, n~riyat yapmamaya, biribirlenle fazla para verirse 
daima temas ve münasebet halinde bu· beni 0 bir kere ö
lunarak alakadar memleketler arasın- pecek.l demiş. 
da mfi.nevi bir yaklaşma tesisi için ça· Baylar arttırınağa başlamışlar, Cary 
lışmay8 karar vennış olan bu matbuat, G 
hiç ~üphesiz, Balkan memleketlerı aı:a ran d~rt yüz dolar vermif, o sırada 
sındaki menfaat birliğinin bu kadar sa- başka b.ır ses du:ulmuf. Bu d~: 
dık bir ifadesini yapmakla bu memle· - Ben beş yuz dolar verıyorum, 
ketler arasında istikbalde 'daha yakın demiş. Yüz dolar birden arttıran, A
dostluklara, daha yakın iş biı liklerine merikanın meşhur komiği Harold Lü
doğru gitmenin yollarını açacak keşşaf· id ~i~ Paraları saymış, ve Cinket\ 
lardır. Bu usul sayesinde önümüzdeki Roçers'i öpmiiş. Fakat bir kere ile do
senelerde Balkan devletlerinin biribir- yamamı~. bir kere daha öpmek iste
I:_rine daha çok yaklaşmış oldukları gö yince artist buna mnni olmuş. Harold 
.rulecek ve belki de o zaman, bugünkü L' .. d k 

• -J. b" ~:~· . b b' uı ızmı~: 
sıy~ı ;ış ır-ugının yanı aşına ır de ik-. F'l .. · · ·· ·· 
tısadl · birliği getirmek .fik . 1 1 • - ı mde opmek ıstemeyız, reıısor 

ış rı yo a a I .. .. .. B d b' k 
caktır. Bütün Balkan memleketıennde zora opturur. ura a ır ere canı~ız 
nüfus kesafeti zayıftır. Nüfus k f _ çeker bu sefer de nazlanırsınızl dıye 

esa e .. 1 . b .. d 1 tinin zayıf olması onların iktısadi inki- soy enmış ve eş yuz o ar daha vere-
aflarının daimi bir engelidir. Bunun rek, arzusunu yerine getirmiş. 

i~in, Ba?~a? m:mıeketleri iktısadi işle· Soğuğa ve sıcağa nasıl 
r:~de ~ırıbırlerme ne kadar kolaylıklar 
gostenrler, biribirierine karşı piyasala- alışmalı ? 
rını ne kadar geniş açarlar Ye hatta bir Sıcak bir odadan birdenbire soğuğa 
takım endüstri teşbbüslerini araların- çıkhğmız vakit der.in bir nefes alınız 
da bir dereceye kadar taksim etme!\ ve nefesinizi tutunuz. Böylelikle kanı

SON POSTA 

Medeniyet ilerleyince halkın ba
sit tabakasında kadın telAkkisi de -
ğişmedi. Yüksek tabakada ise kadı
na bir süs, bir oyuncak, çabuk sol • 
masından korkulan bir çiçek gözile 
bakıldı, öyle muamele edildi. 

~-----------------------· 
HERGUN BiR FlKRA 

Ipin ucu 
imam namaz surelerini o'ku1·kcn 

arnsıra yanlış yapannış. Bir gün 
müezzinlc konuşmuşlar. imanım a
yağına bir ip bağlamaya karar ver
mişler, ipin öbür ucu müczzinin n -
yağında bağlı olacak, imam yanlış 
ynpıııca müczziıı ipi çekecek, imanı 
da yaniışı diizeltccek imiş. 

N am az başlamış. İmam: 
-Kale. 
Demiş. Bu sırada camie giren bi· 

rinin ayağı ipe takılrnış. Ayağının 
çekildiğini Jıi scdcn imam, ta hih 
etmiş: 

- Kıyle. 
Müezzin ipi çekmi.; imam tekrnr 

tashih etmiş. 
-Kule. 
Müezzin bir kere daha ipi çekiu. 

ce imam dayanamamış, ccnıı•ate 
dönmüş: 

-Ey cemaat, demiş, bunun kale 
olduğunu bcıı de bilirim amma. ne 
yapayım ki ipin ucu miiezzin o)a • 
cak herifte! 

·----------------~--~-------· 
Amerikada nişanlı 
Dağıtaıı makineler 

Amerikada sandviç, çikolata, şeker
leme dağıtan otomatik makineler var
dır. Şimdi de bir müessese nişanlı da
ğıtan makinelerin inhisarını almıştır. 
Bu müessese, sokaklara kulübeler in
şa ettirmiş ve bu kulübelere nişanlı da
ğıtan makinelcrle bir telefon makine
si koymuştur. 

SUretile biribirlerini itmarna ne dere 
cede ehemmiyet verıderse ink:şaflar, 

Bu kulübelere yalnız kızlar girebil
mekte imişler ve bu suretle izzeti ne
fisleri kırılmadan bir erkeğe talip ola
biliyor, makineye bir dolar atnktan 

nız vücudun sathına bücum edecek ve ·· 1 · k d t d t sonra on erıne çı ·an es e es e genç-
sağuğu size hissettirmi·~ cektir. Ağzı- le d b' t · · ı'nı' b ~ k o kadar kolaylaşır. V. • r en ır anesının resm egenerc 
nızı açmayınız ve bu hararet degısık- t 1 f d k d' · ı ·· ·· ·· 1 
h. • • • • e e on a en ısı e goruşup an aşıyor-
lıgıne alışıncaya kadar nefesmızı tut- ı 

armış. 

makta devam ediniz. ş· d' k d b ·· t k' ~ V • • d ım ıye a ar u çopça an ma ıne-
Soguga alışmak ıçın de çare su ur: . ) . 
K v k k. .. t : 1 ler vasıtasile 24,000 çıft ev enmış ve 

ışın sogu tan ço mu eessır o an - 06 b' . 1 
l ıl · · ·· d"" t '- ft 1 h ·· ·' ın çift birbirlerı le tanışmış arsa da ar e erını uç, or na a sıra ı e er gun 

·· d ıı_ • 'k' d k'k f k )"d v k. arada anlaşma olmamıştır. gun e oır ı ı a ·ı a ev a a e sogu 

20 nci asrın harb sonu üniversi -
tesi basit tabaka nazarında da, yük
sek tabaka nazarında da kadın te -
IBkl&mi yek.diğerine yaklaştı.r~ış
tır, önümüzdeki seneler kadını er -
kek gözünde tam müsavata malik 
bir eş haline getirecektir. 

Yirmi ikinci 
Kocasından boşanan 
Milyoner kadın 

Dünyanın en zengin kadınlarından 

biri olan Arnerikah Mis Muriel Won• 

derbild Amerikanın meşhur boşanma 

şehri olan Reno'da 22 inci kocasından 
ayrılmaktadır. 

Zevç de, zevce de birbirlerinden 

ayrılmak istemişlerdir. Bir yüzme 

şampiyonu olan zevç boşanma sebep

lerini şu yolda izah etmiştir: 

- Insan milyoner ve mütehakkim 
bir karı ile evlenince benim gibi olur. 
Nikahımız kıyıldığı gündenberi, evin 

içinde ev sahibi miyim yoksa uşak mı· 
yım bir türlü anlayamadım, ondan bo

şanmakla haysiyetimi kazanmak isti
yorum. 

Madam Muriel he koca~ının terbi

yesızliğinden bahsetmiş, şunları söyle
miştir: 

-- Hakim efendiler, öyle küstah 

adam ki evimdekj yüzme havuzunu be 

ğenmedi, bana bu yüzme havuzu değil 

tüla·ük hokkası dedi. Dayanamadım. 
Artık onunla beraber yaşayamam. 

···············-······-····-············ .. ·········-..... 

Esasen, milletler ve memleketler ;y. 

rasında en sağlam siyasi birlikler, en 
geni§ iktısadi birlikler üzerine kurulur. 
Balkanıarda siyasi birlik f.krinin git~ 
tıkçe kuvvetlenmes1 ve nihayet günün 
b~rinde Balkan d~vletler nin ve-kpare 
bır menfaat bloku viırude getırmesı 
mutlaka böyle bir ıktısadi bloktın ku: 
rulmasına bağlıdır. Bir gün gelıp bu da 

suya sokmalı ve. bu suretle soğuğa kar
ı muafiyet keshelmeli imişler. Bu usul 

bütün vücudu soğuğa alıştırıyormuş. 

Tayyarede güneş banyosu geçeceği bir tarzda şeffaf bir madde-

olacaktır. 

* .............................................................. 
sulhün kuvvetlenmesine yardım eden 
ve nihayet Balkanlar Monroesinin, ge· 
niş bir sahada müsbet neticelerinı gör
rneğe doğru giden hareketin yeni bir 
adımı oldu. Bu adımı görmek, bize an
cak memnuniyet ve ferah verir. 

Muhittin Birgen 

. . . . .. den yapılmıştır. T ayyarenin içinde büs-
Amerıkada bır tayyare şırketı guneş b""t" ı k ba k . d u un çıp a nyo yapma arzusun-

ibanyosu meraklılarını tatmın e ecek d b 1 1 · · bö'J ı 
b. a u unan ar ıçın ayn me er mev-

bir usul bulmuştur. Hususi ır tayya- cutt ur. 
re hergün muayyen saatlerde yüzlerce So"yl d' V· .. •• • ğ en ıgıne gore guneşın ıtı ı 

metre havaya çıkmakta ve bulutlar.dan 1000. 1200 metre irtifaında çok daha 
sıyrılaralc. güneş banyosu yapmak ıste- müessir ve 15 dakikalık banyo aşağı
yenleri saatlerce havada dolaştırmakta~ da saatlerce yapılan banyoya muadil-
dır. Bu tayyarenin üzeri güneş ışığının miş. 

Fakat o günün çabuk ve kolay gelme 
si için her iki tarafta da fikirlerin bun· 
lara aiışması ve nihayet Bulgaristanın 
da bu birlik içine girmesi" lazımdır. Bü
tün bunların olması için de en çok yar
dım edecek kuvvet matbuatın elinde
dir. Memleketleri biribirierine fikren 
ve manen daha ziyade yaklaştırmak 
için matbuatça sarfedilecek emek, bo· 
şuna gidecek değildir. Balkan matbua· 
tı mümessillerinin bu hakikati anhva
rak onun ruhu içinde mühim kararlar 
a~mış o~alan bizi cidden memnun e
dıyor. Ümit ve temenni ediyoruz kı 
Balkan matbuatı bu işe bundan sonı·ll 
daha fazla ehemrniyet verecekler ve ge 
lecek içtimaa kadar bir hayli müsbct iş 
ler meydana koymuş olacaklardır. 

İSTER İNAN ISTER İNANMAl 

* 

1ngilterede en çok okunan gazetelerden biri olan 

<cDeyli Ekspres» her ay olduğu gibi bu ay da noteri 

Oeyli Ekspres'in bir nüshası 180 gram ağırlığında-

çağırdı, defterlerini tetkik ettirdi ve bu tetkikin neti· 

dır. Demek ki bu gazete (2,188,000) nüsha basmak 
için günde (3!l:J,000) kilo kağıt kulJanmaktadır. Bu 
miktar kağıdı yapmak için cidden modern bir fabrika
mız olan lzmit fabrikası gibi tamarn on tane fabrika-cesinde noterin vardığı neticeyi ele alarak günde va· 

sati (2,188,000) nüsha satmakta olduğunu ilan etti. 

ISTER INA N 
ya ihtiyaç vardır. 

lS TER IN ANMA! Hüliısa. Atina konferan~ı Balkanlar· 
~ ~lliü k~wtl~d~e~ Awu~~ l~~~--~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Bir eşekle korıuşiu1n. 

-' 
kti yoktu aınmcl gene baş• onune 

eğıkti. Kendısılc konuşmak ısttdım. 

Hiç nazJanmadı, stirmelı ırı gözleı mi 
gözlerime dıkh ve konu~mıya başladı 

- Madem kı öğrenmek ist:yorsun, 
anlatayım: 

Bundan sekiz sene evveldi. Güzel 
bir ilkbahar günü Adada, çanıların al
tında doğmuştum. Az zaman içinde ser· 
piliverdim. Yaz me\·sıminde çapkın ya· 
ramaz bir sıpa olmuştum. Ne iyi gün • 
lerdt. Adaya gelen; anaının taşıdığt 
genç erkekler, genç kızlar hep bem ok" 
şarlardı. Hatta eğilip yüzümü öptük
leri bile vfıkidi. Kaç keıe başımı sarı 
saçlı bir güzelin, yahut ta kıvırcık saç
lı bir esrneri n bnşma da) ayıp resım çı· 
karttı m. 

Biraz büyüdtikten sonra hayatımda 
bir değişiklik oldu. Sırtıma bir kadifo 
eğer koydular. Gerçi eğerim ötekt e .. 
şeklerin eğerlerinden yeni idi amma. 
nedense pek hoşlanmamıştım. 

Artık meydanda bekliyordum .. GenÇ) 
yaşlı, kadın, erkek sırtıma biniyorlar .• 
Onları Adanın etrafında dolaştırıyor· 

dum. Başlangıçta keyifli idim. Biihassa. 
genç erkekler, genç kızlar sırtuna bi .., 
nerlerse daha ke) iflenir, onları iste ~ 
dikleri gibi koştururdum. 

Fakat yavaş yavaş keyfım kaçmıya 
başladı. Çünkü bana fazla hakaret e 
denlere, fazla dayak atanlara rastlı 
yordum. Benım ağırlığımdan daha a 
ğır kimseleri sırtıma aldığım oluyor ... 
du. Bacaklarımın kuvveti onları koş .. 
turnuya kafi gelmeyince ellerindeld 
sopayı sırtıma hızlı hızlı vuruyorlar .. 
dı. 

Günün birinde iriyarı, şişman bif 
kadına çok kızmıştım. Zıplayınca, ka-
dını sırtımdan aşağı attım. 

Bu vak'ayı gören sahibim, beni bil 
temiz dövdükten sonra bir mavnaya 
koyup İstanbula gönderdi. İstanbuld~ 
bir sebzecinin .eşeği oldum. Artık he.t 
sabah erkenden kendimden büyük ik( 
küfe yükleniyor. KüfeleF sırtımda ge.; 
ce yarısına kadar sokak sokak, kapı ka~ 
pı dolaşıyordum. Hele yediğim dayak1 
ların haddi hesabı yoktu. Sahibim seb; 
zeci, önüm e ot atma k ta ne kadar hasi.~ 
davranıyorsa; dayak atmakta da o ka~ 
dr cömert davranıyordu. Bu hal dün~ 
kadar devam etti. 

Söziinü kestim: 
- Dünden itibaren kurtuldun. Be> 

Jed~·e meclisi şehirde eşelklerin yü~ 
taşımalarını menetti: Nasıl, iyi değı.: 
mi? 

Uzun kulaklı başını kaldırdı, melut 
nıelfıl yüzüme baktı: 

- Eh dedi, kim bilir, belki iyi, helM 
fena! Gerçi güç işti amma; gene beDi 
sebzccinin eşeği olmayı, böyle mukad" 
deratı meçhul kalmıya tercih ederdi~ 
Yarın bir kasap dükkanının camekfı • 
nmda küçük parçalar halinde koyun. 
eti diye teşhir edilmiyeceğimiz, yahu~ 
bir bakkal dükkanında sucuk olara~ 
müşteri beklemiyeceğimiz ne malunu 

İsmet Hulflsi 
............................................................... 
Biliyor musunuz ? 

1 - Luperkus nedir? 
2 - İvanova Vosnesensk şehri Rus" 

yanın hangi eyaletinde, hangi neh!r fu. 
zerindedir ve ne şehri olarak tanın • 
mıştır? 

3 - Finlandiya kaçıncı asra kadaı: 
İsveçin hakimiyeti altında kalmış, han~ 
gi yıl'da Rusydnın idaresine geçere'IÇ: 
hangi yılda istiklalini iHin etmiştir? 

(Cevapları Yann) 

Diinkii Sunllerin Ce,•apları: 

1 - Lot nehri :F'ransada Lozere e " 
yaletindedir. Uzunluğu 481 kilomet • 
red ir. 

ı - MlSırın ıne~ahai sathiyesf 
1,050,000 kilometıc murabbaıdır. NÜ• 
fusu bizim nüfusumuzdan iki milyon 
30 bin azdır. 

3 Anadoludaki nüfusumuı 
14,934,562, Avrupa Türkiyesindeki dEl 
1, 126,132 dir. Aradaki fark Asya Tür~ 
kıyesi nüfusu Avrupa Türkiyesı nüftJ 
sundan yüzde 96,8 fazladır. 



e " 

SON POSTA 

İngilter~ silahlanmak için 400 
milyon Ingiliz lirası sarf edecek! 

Demir ve çelik 
fabrikaları 

100 Ingiliz mühendisi ve 
teknisyen geliyor 

Karahükte kurulacak olan demir 
ve çelik fabrikasının hazırlıkları Herle
mektedir. 

Mahallinde tetkikat yapan Ingiliz 
mühendisler tesviyeyi türap arneliye
sine nezaret etmekte ve teknik husus•
ta ait raporlarını hazırlamaktadular. 

e lspanyada bu günkü 
durum 

8 

Y a.Mn: Selim Ra gıp 

F ranko kuvvetlerinin İspanyada 
muvaffakiyetli surette harekatta 

bulunmaları, Barselon hükumetini cid. 
di surette endişelendiriyor. Çünkü 
Madridin sukut etmesile beraber Bar -
selon üıerine akınların başlamas. ara· 
sında pek fazla zaman geçeceğe ben -
zemiyor. Bunun önünü almak içindir ki 
Katalonyada iş başında bulunanlar 
Franko büklımeti ile daha şimdiden te· 
masa geçıni§lerdir. Her ne kadar bu 
husustaki haberler şiddetle tekzibe 
uğrayorsa da muhtelif kaynakların bu 
nokta üzerinde ısrarla durmaları, mü
zakerelerin başladığında şüphe bırak • 
mıyor. Fakat bu müzakereler müsbet 
bir netice verecek mi? Bu, ayrı bir me· 
seledlr. 

(Bq tarafı t inci sayfada) 
hakkında görüşülmek icap eder. Böyle 
bir istişare yapılmakta olduğu hakkın· 
da bize teminat verilebilir mi? 

tini bırakmış o'lan bir takım büyük dev 
!etleri, Cenevreye tekrar getirrneğe uğ 
raşmaktadır. 

iştirak edecelderi yeni bir itilaf ikame 
etmek ümidini kaybetmemiştiı. 

Memleketimizin, asla taarruz niyeti 
yoktur. Sadece istediğimiz şey, herhan 
gi muhtemel bir mütecavizf tecavüz ni 
yetinden vazgeçirebilecek bir hale gel 
mektir. 

Başvekil, kollektif emniyeti şu suret 
le tarif etmiştir: Pek yakın bir zamanda in\'Bsına 

başlanacak olan fabrikalarda çalaşmak Liberallerden Mander, ezcümie de • 
miştir ki: 

cı:Gerek biz, ve gerek diğer memieket 
ler, elimizde kendimize ait müstemle
keler bulundurdukça, Almanyanın mus 
temlekata ait metalibatta bulunması 
haklı olacaktır. 

Muhtelif arnele partisi narnma söz 
söyliyen Attlee, demiştir ki: 

İngiltere hükfuneti, çok ağır bir mes 
uliyet altındadır. Baldvin kabinesinin 
silahianma programı, doğruca harbe 'gö 
türecek olan bir yoldur. 

İstikraz akdi teklifinin 145 reye kar
şı 329 reyle kabul edilmesi suretile ka 
panan celse sonunda Baldvin söz ala
rak muhaliflere cevap venn~, İngiltere 

llin Milletler Cemiyetini bırakmıyaca
ğını tekit etmiştir. 
Başvekil demiştir ki: 
«İngiltere hükumeti, müstakbel her 

türlü bulıran ihtimaline karşı hazırlan 
hıağa çalışmakta ve Milletler Cemiye· 

Ordumuz ve donanmamız, bugün 
191 4 deki halinden daha az kuvvetli· 
dir. Hükumet fedakarlık göze almadan, 
tek1if edilen tedbirleri mali bakırnaan 
temin edemez. 

İngiliz silahlarının istimal edilebile · 
ceği ihtimaller sarihtir: 

İngiliz silablai1, .ancak büyük Bri
tanyanın ve imparatorluğun müdafaası 
için istimal olunabilir ve lüzumu tak· 
dirinde istimaı olunacaktır. İngiliz si· 
lahları, halen mevcut İngiliz taahhü~ • 
leri mucibince, sebepsiz bir tecavüze 
karşı Fransanın ve Belçikanın miidafa 
ası için istimal olunabilir ve lüzumu 
takdirinde istimal olunacaktır. 

Hatip, ilaveten demiştir ki: 
«HükUmet, Lokarno misakının yeri

ne bütün eski Lokarnocu devletlerin 

Balkan devletleri arasinda 
birlik her zamandan kuvvetli 

Yunan Başvekili, Balkan Antanbnın ebediyen 
sarsılmıyacağı kanaatini izhar etti 

Atina 19 (A.A.) - Başvekil Me- rım.» 

Kollektif emniyetin gayesi şıJPur: In 
tizamı temin eden kuvvetler, intizam· 
sızlığa bais olan kuvvetlerden fazla ol· 
malıdır. Ben, şu mütaleadayı.T.: 

İntizamı ternin eden kuvvetler, hiç 
bir mütearrızın harekete geçmesine ıın 
kan bırakınıyacak kadar fazla olm::ı· 
lı dır. 

Baldvin, İngilterenin ve İngilız mil 
letlerinın emniyetini temin için bugün 
bir fedakurlıkta bulunulması zaruret~
ne işa ret etmek suretile sözlenne hı • 
tam vermiştir. 

Eden de bir nutuk söyliyccc!c 
Londra, 19 (A.A.) -Hafta sonunda 

ingiltereye dönecek olan Eden, harid 
siyaset hakkında mühim bir nutuk söy 
liyeoektir. 

Londra, 19 (A.A.) - Avam Kamar:ı 
sı, hükfunete dört yüz milyon İngiliz E 
rasına kadar istikraz aktedebilmesinc 
salfıhiyet verilmesini tasvip eden tek 
lifi, 145 reye karşı 329 reyle kabul et 
miştir. 

Trakyada 8000 
Köçmen evi 
Yaptırılzgor 
Trakya köylerine ipek 
böceği tohumu bedava 

\ dağıtılacak 
taksas müttefik devlet hariciye nazır· Atina 19 - Metaksas bu sabahki 
larının hareketinden sonra matbuat Bakanlar medfsine 15 şubattan 18 şu- Edirne 1 D (Hususl) - Bu yıl ipek 
tnümessillerini kabul ederek demiştir: hata kadar Atinada toplanan Balkan kozası açacak olan bütün Trakya köy-

«Yunanistan da tıpkı üç müttefiği Antantı konferansının neticesi hak- lerine böcek tohumu parasız verilecek-
gibi, Balkan Antantı konferansından kında malumat vermiştir. tir. 
tamamile memnun olabilir. Balkan Atina 19 _ Bütün gazeteler baş Ziraat Vekaleti ile Umumi Müfet-
birlı'gWı'mı'z bu k f t h k 1 1 · B Ik tiıdik ve Bursa Enstitüsü arasında bu on erans an er zaman· ma a e erıni a an Antantı konseyi- v 

dan ziyade kuvvetli olarak çıkmıştır. nin neşrettiği tebliğin tahliline hasret- h~susta ~uhabere c~r:~an etmekte
Yunan milletine bu teminatı vermek mektedirler. Gazeteler mezkur tebli- dır. Dut fıdanlarına buyuk kıymet ve
\'e bir sulh ve nizarn unsuru olan Bal· ğin ihtiva ettiği sarah~t ve kat'iyet rilmektedir. Kozacılık kursları ilk ve 
L ~ A t b d' 1 ı·ı B lk b' ]'W. . . sonbaharda Edirne ve Uzunköprüde a· ıuın n antının e e ıyen sarsı mıyaca- ı e n an ır ıgıne yenı bır kuvvet ve l . . 
ğı kanaatini izhar etmekle bahtiya- canlılık verdiğinde müttefiktirle-ç. çk. ı mılş ve ık.~şer ay d.evam eden bu 

---------·-. urs arda koy gençlerı usta olarak ye· 
tişmiştir. Fransanın 

dahili siyaseti 
Almanya ve 
Habsburglar 

Göçmen evlerinin inşaatı kışın 
müsait günlerde dahi devam etmekte
dir. 937 planında yapılacak yeni evle
rin miktarı Sıhhat Vekaletinden vila-

Sosyalizme mütemayil bir Almanya Hariciye Nazırı yetlere ve Umumi Milfettişliğe bildi-

takım tedbirler alınacak Viyanaya gidiyor rilmiştir. Şimdiden toprak ve malzeme 

Paris 19- Dahili siyasette mühim Vjyana 19 - Bütün siyasi maha- hazırlıklarına girişilmiştir. 
tadilat yapılacağı hakkında ortada bir fil, Von Neurath'ın yakında Viyanaya Trakyada 937 yılında 8000 ev ya
takım şayialar dolaşmaktad.ır. yapacağı ziyaret hakkında mütalealar pılacağı hesaplanıyor. Yeni kurulan 

Bazı gazeteler, yakında Sosyalist yürütmektedirler. köylerin ve mahallelerin ağaçlanması 
K · · ·ı · · b' I · · devam etmektedir. ve omtinıst partı ennm ır eşmesını Von Neurath, pazartesi günü bura-

beklemektedirler. ya gelecektir. Avusturya na.zırları ile ~nk~ra, 19 (Hususi.~ -::_ Maarif 
Bir takım kimseler de hükumetin yapılacak görüşmeler, bütün salı gü- Vekaletı bu Y.ıl açılac~k koy ~gretmen 

Sosyalizme mütemayil bir takım ted- nünü işgal edecektir. kurslarının Dıyarıbekır, Erzıncan ve 
birler alacaaı ve bilhassa bir milli işsiz- M. Von Neurath'ın ziyaretinin pek Trakyada açılmasını kararlaştırmıştır. 
lik sermayesi, ihdası ve sigortaların yakın bir zamanda icra edilecek olma- E!J h ük ,. et • 
rnilllleştirilmesi gibi tedbirler ittihaz sına rağmen Alman gazeteleri, Avus- gan um l 
eyliyeceği fikrinde bulunmaktadır. turyadaki Krallık taraftariarına şiddet- Türkigeden doktor 

Sigortaların millileştirilmesinden le hürum etmekten hali kalmamakta- Ve mütehassıslar isiedi 
sonra diğer bir takım müesseseler!n dırlar. Daha geçenlerde Münih'te çık- Ankara, 19 (Hususi) _ Efgan hü-
tnillileştirilmesi takip edecektir makta olan bir gazete, fÖyle yazıyor- k" t" h"'k" tı'mı'ze m·· 1 

Musolini 
Afrikaya gidiyor 
Roma, 19 (A.A.) -Mussolini, Mar. 

tın dokuzunda Tr&b1usa gidecektir. Du 
Ç~nin şimali Afrika seyahati, 1 O a:ün 
kadar devam edecektir. 

Rumen Başvekili 
geliyor mu? 

Atina, 19 (Hususi) - Bura gazete
leri Romanya Başvekili Tatareskonun 
!'Iariciye Vekili AntoneSko ile birlikte 
.t\iartın on beşinde Arıkarayı ziyaret ~ 
deceğini yazıyorlar. 

ume ı, u ume uracaat a 
du: .. Türkiyeden mühendis, doktor, adliye-

H Almanya, bundan boyle Avustur- ci iktısatçı ve ziraatçı mütehassıslar 
yada Habsburg hanedam lehinde pro- is;emiştir. Müracaat tetkik edilmekte
paganda yapılmasına müsaade etmiye- d' 
cek tir.>, 

Kodüste Araplarla 
Yahudiler çarpıştı 
KudUs, J 9 (A.A.) - Bugün öğıeden 

sonra Araplada müfrit Yahudilerden 
mü~ekkil olan revizyonistler arasın • 
~a bir müsademe olmuş, polis ve kılan~ 
ateş etmeğe mecbur kalmışlardır. 

Maraş Valisi öldü 
Mar~ 19 (A.A.)- Bir haftadan be· 

ri hastay atmakta olanilbay Ccmaı Gi.i 
len saat 8/30 da vefat etmiştir. 

ır. 

Resmi gazetede 
çıkan yeni kanunlar 

Ankara, 19 (Hususi) - Öğretici 
ve teknik filmler, orman ve devlet da
irelerinin vekaletlere tefriki, ve siyasi 
müsteşarlıkların vazifeleri hakkındaki 
kanunlar resmi gazetede çıkmıştır. 

Rus Erkanıharbiye Reisi 
Rigaya gitti 

Kaunas 19 (A.A.) - Sovyet or· 
du su erkanıharbiye reisi Mareşal Ye· 
goreff, dün akşam Riga'ya gitmiştir. 

ve yapılacak tesisatlara nezaret etmek 
üzere, 100 kadar Ingiliz mühendis ve 

tekniksiyenin şehrimize gelmesi bek· 
lenmektedir. 

Bunlardan bir kısmı fstanbulda ka
larak idari işleri tedvir edecek, diğerleri 
ise Karabüke gidecek1erdir. 

Fransız - İspanyol 
hududu bu akşam 

kapatılıyor 

İtalya dalspanyaya gönüllü 
göndermiyar 

Londra 19 (Hususi) 
müdahale komitesi tarafından 

Ademi 
kabul 

edilen karar mucibince, yarın gece ya· 
tısında Fransız • Ispanya hudu~..ı ka· 
patılacak ve gönüllülerin gitmesine 
bilfiil nihayet verilecektir. 

Bu kararın tatbikinden evvel, gö
nüllü olarak İspanyaya gitmek iste
yen bir çok Fransız, Alman ve İngiliz
ler büyük bir isticalle fspanyaya akın 
etmektedirler. 

Fransada, Valens hükumeti hesa
bına gönüllü kaydeden bürolar da bü
y~~k bir faaliyete geçmişlerdir. 

Madrid muharebeleri 

Bugünkü vaziyet gösteriyor ld. 
Marksist kuvvetlerin hariçten aldık • 
ları yardımlar günden güne azalmak • 
tadır. Buna mukabil Franko kuvvetle
rinin gördüğü müzaheret artmaktadır. 
O suretle ki askeri harekat, hep bu 
kuvvetlerin giriştikleri teşebbüslerle 
inkişaf edebilmektedir. 

Şurasını kabul etmek lAzımdır ki 
Franko kuvvetlerinin kısmı küllisi ne 
Madrid öni€rinde, ne de Malaga taraf. 
larındadır. Bu kuvvetler, veçheleri Ct· 
nuptan şimale o1mak üzere genış bir 
hat halinde bulunmaktadırlar. Bu hat· 
tın sol cenahmı Madrid harp sahası, 
sağ cenahmı d~ Gırnata tarafları teşkil 
eylemektedir. I spanya dahili harbine 
nihayet verecek olan büyük hamlenin 
işte bu hat üzerinden yapılacağı zannı 
hakimdir. O. suretle ki Valansiya ile 
Kar tajena şehirleri yandan tazyik gö· 
rebilsinler. 

Bundan sonra sıra Katalonyayn ge. 
lebilecektir ki yapılmakta olduğunu 
kaydettiğim müzakereler de, i~te bu a· 
kibeti önlemek için ahlnıış bu adım • 
dır. 

Selinı R .rı• 

lzmirde tüti'Jl 
Ofisi h urulu~; or 

Madrid, 19 (A.A.) -General Miaj~, 
dün akşam gazetecileri kabul ederek, 
yeni kıtalarla takviye edilmiş olan asi 
ku\·vetlerinin perşembe günü Jarama 
cephesinde Maramosa mıntakasınd:ı 
şiddetli b!r taarruz yapmış olduklarını, 
fakat bütün hücumlarının akamete uğ
ramış olduğunu bildirmiştir. HükUmet 
kuvvetleri dört tayyarc kaybetmişlcr, 
buna mukabil yedi düşman tayyaresi 
dü~ünnüşlerdir. 

İtalya da göniillü göndenniyor 

lzmir, 19 (Husu;,i) - 1"'"'1i.de bir 
tütün ofisi kurulması kararla tı. Tü
tün tüccarları ve Amerikan fırmaları 
direktörleri bugün Türkofi te toplan· 
dılar, bu iş üzerinde görüştüler. 

Gümrüklerdeki 
Çekoslovak malları 

Roma, 19 (A.A.) - Giomale d'Italia 
gazetesine göre, İspanyaya gönüllü gi! 
mesine mani olmak içip hükUmet her 
türlü, tedbirleri ittihaz etmiştir. 

Bu gazete diyor ki: 
G:Mufassal bir kararname, hiç bir İ· 

talyan ''eya ecnebinin İspanya ışierine 
karışmak üzere İtalyan topraklarını 
terketmesine müsaade etmiyecektir. ıt 

Ankara, 19 (Hususi} - 2:j sonteş· 
rin 936 akşamına kadar gümrüklere 
gelen ve 30 kanunuevele kadar çıka· 
rılmayan Çekoslovakya mallarının 17 
şubattan itibaren bir ay içinde mem· 
lekete so kulması kararlaştırılmıştır. 

1 !Sabahtan S;;bilha j 

Şehir hudutları içinde eşekle bey. 
gir vazüeden affedfldiler. Motörlü 
nakil vasıtalarının istihza ve tahak. 
kümü altında yıllardanberi muzta· 
rip ve mahçup çalışan bu iki emektar 
ve hamul malılUk için bu terhis ha· 
disesi hakiki bir bayram olacaktır. 
Kırların, çayırların, tenha yoll arın 
ve nihayet makine ve motör girme· 
miş kasabalarm çınar altlarırida, şa· 
dırvan önlerinde sabur ve mütevek
kil hizmet eden eşekle beygir için 
tram\·ayın çanı, otomobilin k lakso
nu, işaret memurunun di.idüğü alı • 
şılması imkanı olmıyan birer işken· 
ce idi. 

O tramvay ç" nı, o işaret düdüğü, 

1 
o otomobil klaksonu ki değil onlaruı 
hatta içimizde bir çoklarının kulağı· 
na hala sfıru İsrafil gibi korkunç 
gelmektedir. 

Belediyenin kararı onları d0 t n· 
yaklarile yarış cdemıyeceklerı kuv · 
vetli motörlerin kahir rekabctııı den 
kurtardı. Fakat şehır cadde.t:rııı de, 
yan k::ıldırınıların insanlara ait oldu. 
ğunu unutup muhterem c~d ıerinin 
has bahçesinde gezer gibi ahcsw re. 
van ortadan giden insanları dal -

Terhis 
• dıkları o kalın gaflct ve hamakat· 

ten uyandırmak için ne yapacağız? 
Makineleşen, motörleşen nakil va· 

sıtalarından tam randunan almak 
için medeni şehirlerde seyrüsefer 
kaideleri pek ince hcsaplarla tesbit 
ed ılir ve bilaistisna tatbik edilır. Bu 
kaidenin b irincisi şudur: Yolun orta· 
sı nakil vasıtalarının, yan kaldırım 
piyadenindir. 

Bizim her hangi bir ana caddemi. 
ze kuşbakışı bakınız.. Otomobiller 
kendilerine yol açmak için caddenin 
ortasında adeta mühendislik eder, 
sinek kovar gibi sapır sapır önlerine 
dökülen1erin her birine aYrı klakson 
çalarak kalabalığı sökerler. Bu bizlın 
sokak terbiyeınızin henüz tekamul 
etmed iğine delalet eder. 

Onun ıçm dıyorum ki seyrlisefer! 
bozan eşekleri şehir hizmetinden af. 
fc lmekle başlıyan ileri harckrte s :!· 
h ir ve sokak hayatına adapte ola~ıı· 
yan insanların sokak terbiyesıne iti· 
mı. !'tmek -:;uretile devam e'meliyiz. 
Bu da ancak scyr üsefer kaidelcrinin 
p:yadeleı e ait olan kısmını tatbik 
etmPkle ')lacaktır. 

Dürhan Cahit 
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ŞBBiB BABB 
Halkevlerinin yıldönümü 

--------
lstanbulda başta Eminönü Halkevi olmak üzere bütün 

SON POSTA 

B 
-, 

Devlet memuru 

Şubat 20 

Yeni yolcu salonu müsabakası 

Halkevlerinde kutlulama töreni yapılacak 1 
yedek yarsubaylar 
45 Günlük kıt'a sıtajına 

çağrılıyorlar Halkevlerinin yıldönümü münase- ra Halkevi orkestrası tarafından bir 

belile pazar günü her yerde olduğu konser verilecek, gece Alay köşkünde 
gibi Eminönü Halkevinde de merasim Moliyerden Ahmet Vefik paşanın nak
yapılacaktır. Merasime saat 15 de baş- )ettiği Merakipiyesi temsil olunacaktır. 
lanacaktır. Evvela radyo ile Ankara- E · .. .. H lk · d b k ı· 

. mınonu a evın en aş a s-
dan Halkevlerinın yıldönümü müna· t b Id k' b"t'. H lk 1 · d d . . . an u a ı u un a ev erın e e sebetıle verılecek söylevler dınlenecek 
tir. Bunu müteakıp istiklal marşile E
minönü Halkevinin programına başla
nacaktır. Başkan Agah Sırrı Levent 
tarafından Halkevlerinin ve evin bir 

pazar günü merasim yapılacaktır. Be
şiktaş Halkevinde de Ankaradaki nu-

tuklar dinlendikten sonra evin iki se
nelik çalışması hakkında Hükmii Ar-

senelik faaliyetine dair izahat verile- kök tarafından bir söylev verilecek bu
cektir. Başkandan sonra Halkevi üye- nu müteakıp müzik grupu tarafından 
lerinden Halit Bayrı Halkevi mevzulu konser ve temaşa kolu tarafından da 
bir söylev verecektir. Söylevden son- ı bir temsil verilecektir. 

--------------..... -------~~------.......... ________ ____ Bir kadın evinde 
Ölü bulundu 

Karagümrük Bakkal çıkmazında 1 O 

Büyiiklerimizin 
Darüşsafakalllara 
iltifatları 

numaralı evde oturan Hatice kadının Darüşşcfakanın 64 üncü yıldönümü 
:J . 4 gündür evinden çıkmadığı kom- münasebetile büyüklere çekilen te g.af 
~ularının na7..arı dikkatini celbetmiş, lara şu cevaplar verilmiştir: 
vaziyet polise haber verilmiş, eve gi- Darüşşafakanın 64 üncü yıldönümü 

münasebetile gösterilen temiz duygu -
rildiği zaman kadının merdivenin alt lara Atatürkün teşekkürlerİnı bildu·i
başında yüz üstü yerde yattığı ve al- rim. 

nından aldığı yaradan öldüğü görül- . 
müştür. 

Hadisenin bir kaza mı yoksa bir ci

nayet eseri mi olduğu tahkik edilmek
tedir. 

GUzel san'atler mimari 
şu besında 

Umumi katip H. R. Soyak 
Kı~ metli ilim ve şefakat ocağının 64 

üncü yıldönümünü kutlulayan Darüş -
şafakalıların temiz duyguların::ı. teşek
kür eder ve kendilerine esenlik ve ba· 
şarılar dilerim. 

Başvekil i. İntt'\il ---------
Akay ve Şirketi Hayriyenin 

Beşiktaş Askerlik şubesinden: Mü 
vazenei Umumiyeden maaş alan dev 
Jet memurları 45 günlük kıta sıtajı 
görmek üzere 313 ila 326 doğumlu 
yedek yarsubaylardan Topç:u ve 
muhabere sınıfına ait olanlar kıtaya 

sevkedileceklerdir. Malfımat almak Dünkü toplantıdan bir intaba 

üzere şubeye müracaatları iUın olu Galatada inşa edilecek yolcu salonu-ı si mim.arı profesör, Tot, Mühendis 

nur. nun güzel san'atlar akademisinde teş· mektebi mimarı profesör Dep, Güzel 
............................................................. 1 h ir edilen maketler arasında seçme ya- San' ati ar Akademisi profesörlerinden 

Talebe pasoları pacak olan jüri hey'eti dün saat 14 de Kadri, Imar şubesi müdürü Ziya, şe
Akademide Vali ve Belediye Reisi Mu- bireilik mütehassısı Prost, Liman mi
hittin Üstündağın riyaseti altında ilk marlarından Faik Köpriilü seçilmiştir. Üniversitelilerin pasoları 

şebekenin her yerinde 
muteber olacak 

toplantısını yapmıştır. Bu komisyonlar martın onuna ka-
Evvela hep beraber kırktan fazla dar çalışarak bir rapor hazırlayacaktır. 

maket getirilerek gözden geçirilmiştir. jüri hey'eti martın 12 sinde nihai top· 
- Maketleri yapanlar isimleri jüri hey'e- !antı yaparak bu raporu tetkik edece,.._ 

Tramvay şirketi tarafından talebe- tinin son kararına kadar gizli tutula- ve kararını verecektir. 
ye verilecek paso meselesi kat'i şekli- caktır. Dün tali komisyonlar seçilmiş- Martın başından itibaren yolcu sa· 
ni almıştır. ilk, orta ve lise talebelerine tir. İdari komisyonaLiman Umum Mü !onunun yednde bulunan dükkanlnr 
yaşları ne olursa olsun yalnız mektep-1 diirü Raufi Manyaslıgil, Istanbul Em- yıktırılmağa başlanacak tır. Yeni yolc.v 
lerile evleri arasında muteber olmak niyet Direktörü Salih Kılıç, Gümrük- salonuna üç yüz bin lira sarfedilecek, 
şartile paso verilecektir. Bu talebe ge· ler Baş Müdürü Mustafa Nuri, Teknik önümUzdeki bahara kadar inşası bitiri· 
rek birinci ve gerek ikinci mevkilerde komisyona, Güzel San'atlar Akademi- lecektir. 
pasolarile seyahat edebileceklerdir. 

Üniversiteiiiere verilecek paso yal
nız evlerile mektep arasında değil şe
bekenin her tarafında muteber olacak
tır. Fakat bu pas o ile üniversite talebe
si yalnız ikinci mevkilerde seyahat e
debileceklerdir. 

Kibrit fabrikasanda h1rs1zhk 

iZ M iR de 

FOTO HAMZA RÜSTEM 
Türk Güzel San'atlar Birliği Mımari 

Şubesinden: Şubemiz yıllık kongresi -
nin 21/2/937 pazar günü saat 15,30 da 
B'rlik merkezi olan •Alay Köşkü• nde 
toplanacaktır. 

Bayram S"ferleri Biiyükderede kibrit fabrikasında 
son günlerde bazı malzeme ve eşya ... 

Her çeşit fotoğraf malzemesi ve makinelerinin 

toptan ve perakende satış deposu 

Taşradan siparişler kabul edilir ve süratle yollanır. Bayram münasebetile dört gün ar-
nın çalındığı fabrika mi.idüriiniin na

ka arkaya Şirketi Hayriye ve Akay iş- zarı dikkı:ıtini celbetmiş, vaziyeti poli
letmeleri vapurlarında, pazar tarifesi 

se haber vermiştir. 
Adres: İzmir: Başduran Emirlerzade çarşısı 

tatbik f'deceklerdir. Fiatlarda husus! 

Dünl<ü sis 
Evvelki gece Boğaziçi ve Haliçte 

kesif bir sis hüküm sürmüştür. Bu sis 
dün öğleye kadar devam etmiştir. Bu 
yüzden lstanbu1a gelmek üzere Boğaz
dan giren vapurlar sisin kalkmasını 
Büyükdere önünde beklemişlerdir. Ha-

Polis yaptığı tahkikatta hırsızlığın _ 
mahiyette hiç bir tenzilat mevzuu bahs M 1 f .1 b' m"ddet ev ı Mehmet tarafından yapıldığını tesbitj ramada fabrika ya ait /'.!. parça eşya. marangoz us a a ı e ır u • 
değildir. Ayni zamanda her iki idare ve] fabrikadan çıktırılan arneleden etmiştir. Bunların evlerinde yapılan a· ve malzeme bulunmuştur. 
tarafından haftada iki giin yapılan ____ _:, __________________ -:-,--~~~:--:--:::--:-::7-:-:-:;--~-

24.dü çeyrek geçe vapuru bayram gün- .--.. Dün akşamdanberi S A R A V E M A S 1 N 1 
lerinde de kaldırılacaktır. ~ 
.. -·························································· 
!iç ve Boğazdaki vapur seferleri de te" 
ahhürle yapılmıştır. 

KUçük Haberler 
Sahte memur 

Celal isminde bir genç kendisine sivil po
lls su.sü vererek umumi evlerde parasız ~
Jenmek Istediğinden yakalımmış, ınuddeiu
mumUlğe gonderllmiştır. 

Bir memur hakkında taklbat 
Fatih nüfus memuru Yusuf vazifesini ih

malden dolayı Idare hey'eti tarafından veri
len karar üzerine mliddeiumumlllk tarafın
dan hakkında takibata başlanmıştır. 

Bir dokmecj yaralandı 

Süleymanlyede dbkümculük eden Osman, 
kalıplam pota lle dokum dokerken kalıp 
patlamış ve knsığındnn a~ır surette yaralan
mı tır. Yaralı Cerrahpaşa hastanesine kaldı
rılmıştır. 

Rami nalliye kadrosu 
Rnmıdc blr nahiye teşkiU teknrrür etmiş

tl. Nahlyenln kadrosu hazırlanmaktadır. 
Tıb Fakültesinde pratik kurlar 

Tıb Fakültesinde şimdiye kadar 8,5 da ya
pılmakta olan prntık kurların talebenln da
ha büyük bir kısmının istifadesini temin 
maksadilc 1 marttan ıtibaren saat 8 ıle ya
pılması müııaslp gorülmüştür. 

Kadıköy su şirketinin satın alınması Işi 
Kadıköy su şirketınin belediye tarafından 

alınması etrafındaki mesnı Uerlemekted!r. 
Bayramertesi şirketin meclisi idare azasm
dan İsmnıı Hakkı bu !ş Için Ankaraya gide
rek temasıarda bulunacaktır. .. ........................................................ -.. 1 e iJay toplantıları 

Yeşilay İstanbul Merkf'Zl fı.zalannı blrblr- r l 
lerlle tanıştırmak ve içki aleyhinde müsafıa- K b B 
bekr yapmak maksadile her ayın Ikinci cu- ur an a yramJ 
rnarte i ci.ınu aat 14 d" Eminonu Halke\1n- 2 93 .. 135 ~ 

ı Şurbat 1 7 pazar günu ' de toplantılar vapılac. ktır. 
a·r tramv:ıv kazası Zilluccesinin dokuzuna müsadif ol. 

Ha ş 
rollerde 

• 
1 

vasi salonunu baştan ba~a dolduran büyük ve emsalisiz Fransız filmi 

ÇE V 
heyecanlı ve ihtlraslı a~k 

Harry Baur ve 
o DENiZALTI KAHRAMANLARI 

dramını mutlaka gidip görünüz. 

Marcelle Chantal 
~'-----·---"' İlaveten : FOX JURNAL Son dünya haberleri 

Bayram 
• MUnasebetile SÜMER Sinemasanda 

Bug!ln matinelerden itibaren TÜRKÇg SÖZLÜ VE ŞARKILI 

Bülbülü Bağ d ad 
BOyOk ve e~lenceli şurk filmi hnşhyor. Baş rollerde 

MÜNIAE MEHDiYE ve AHMED ALLAM 
şayunı hayret dansları.. dilber dansözler ... nefis şarkılar .. 

Ba~dadda cereyıın eden bnynk bir aşk roınanı. 

Bugfln matinelerden Itibaren SUmer ~lnem•smda 

ve izmirde T A Y Y A R E Sınamasmda 
Oalatada Necatı b y caddesinde knldırı- makla (Arefe), pazartesi günü cıe 

~n~tarn~~dın tarn~~m~ (~~nB~rnmı) ~d~uil~~ -------------------------~~=~~~~=~---- ---1ste)cn Mujdat çocuğrı ,.atman Abmedin !da- lunur. s A S • N E MA S 1 N DA 
re ettl~i tramvay arnbası çarparıık ağır su- Bugnn ve A K AR V 1 
rcttc yaralaını tır. İstanbul Müftüsü yarın } M • Gl nin son 1 

l\laliye ve dahiliye tef+is hey'etleri reisieri F. ÜJyener Binlece kişiyi candan ve Maurice Cheva ier ve arıe ory temsilleri 
Dahiliye Teftiş Hey'etı Reisi Tevfik Tn-ı 'Bayram namazi ağlatırcasına güldüren 

Hit, Mallye Teftiş Hey'etl Reisi Zühtü Anka- N E ş E • L E radan şehrlmizc gelmbılerdlr. B!rl vllayettc, S. D. 1 
md!~~;arı dırdef.tt!rdarlıkta bir rnuddet meşgul ()}-, . 
~ Zcvali saat 7 2l 

Bir arnele elini de tereye kaptırdı Ezani saat 1 32 

Bakırköy çimento fabrikasında arnele All !----------------.1 ~---• •-•lll• Neşe, k abka ha ve nnkte filminin son iki gUnOdOr. Bu fırsatı kaçırnıuyuuz. 
otomatik destere ne tahta keserken sat e- ~--•••••••••••••:::::.:::;~;.~-------...;1111 ....... .;. ............ ~~~~-=-=~~-=~~~:-... 
~~~~:~reıır:e~~ ~~i=~~:::zn~!~~r~ıı!~~~~ Yalnı~ bugün H A L K K A H R A M A N L A R 1 Z 1 G F E L D 2 Reşikta ta kon~er ve yarın ve YILDIZLAR KRALI Bayramın Ikincı günti akŞamı saat 21 de · FİLM 
Bc$1ktaş Halkevi salonunda vlyolonist Sezen l • p E K ' 1 
Ertuğrul ve arkadaşları tarafından bir kon- " _ (FranSlZCa söziU) B RDEN 

ser verll~ektlr ---=S:ı·n:e:n~ıa~s:ın:cl~a~ ........... ~~--------.. ~(~T~ü~rk~çe~••o•zl1u1~>--~---~~~-~-.... ~.~~~~~~======::::::::::::::~ Borsaya seyahat ~ 

dul~',":,';,'::~~!~~~~:~~·~,,"~;,;~·.;:: KAHRAMAN TÜRK KENDI FILMINDE KENDI ZAFERINIIFTIHARLA GÖRÜYOR . . h 
tıp etmişlerdir. Pazar r.unu 20 kız, 30 erkek A ada Terakki Bugünün ve yarının Türk Nesli içi~ yapılan, ~enç, ~htıy~~ üer 
olmak ü1.cre blr kafile bur. dan hareket ed"- 1 Türk'ün görmesi lazım gelen TURKÇE SÖZLÜ BUY K 
cek Uluda; çıkılac k V b vrnmın üçünrü a elerl MİLLİ FiLM. Prodüksyon Türk Film Studyosu gü B ır"ad~ beledl:;c c: nu.:lCla blr b~lo ı 
veril ('f.>ktir K rıle p "'lll gunü tekrar I - ... ·-------~ Bügün T o· R K s i N E M A s 1 N D A Metineler saat 11 de bal)lar. ta b ıl:ı don ce ·Ur. • 
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MEMLEKET HABERLERİ 

3 yılda Maraşta bir 
çok işler başarıldı 

Tepeden gözlü 
Ve iki 
Boynuzlu çocuk 

/Egede bu seneki pamuk rekoltesinin 
325000 balye olacağı tahmin ediliyor 

Pamuk hastalıklarile mücadele etmek için Ziraat 
Vekaleti 200,000 lira tahsisat vermiştir 

Bu yıl büyük 
istihsal edilecektir. 

hall i 

bir havuz yapılacak, elektrik 
Belediye reisi diğer 

için Ankaraya aitti 

sudan 
işlerin 

Mardin {Hususi) - Mardine bağ
lı Kızıltepe kazasının iki köyünde iki 
hilltat garibca.i dünyaya gelmittir. 

Avniyei Kelur köyünden bir kadın 
uzun süren bir ağrıdan sonra üç ço
cuk birden doğurmuştur. Bu çocuklar· 
dan birisi tamarn diğer ikisinin ise ka
rmları birbirine yapı~ık bir şekilde 
dünyaya gelmişlerdir. Karınları birbi
rine yapışık bulunan iki çocuk canlı o
larak doğmuş, fakat üç saat sonra öl
müşlerdir. Diğer çocuk hayatta olup 
annesinin de sıhhati iyidir. 

fkinci hilkat garibesi de gene Kı
zıltepenin Kernikö köyünde dünyaya 
gelmiş ve bütün köylüleri hayrette bı
rakmıştır. Çünkü çocuğun gözleri te
pesinde olduğu gibi iki tane de boynu· 
zu vardır. Çocuğun annesi bir gün bir 
gece istırap çektikten sonra nihayet 
doğurabilmiştir. Doğan çocuk iki sa· 
atten fazla yaşamış, sonra ölmüştür. 
Annesinin stMıati iyidir. 

Ege mıntakasında bir pamuk tarlası 

Maraşan son kurtuluş bııyra mmda hazır bulunanlardan bir ırup 

İzmir, 1 9 (Hususi) - Pamuk ınınta
kalarında iki haftadanberi yeni yılın 
pamuk seferberliği başlamış bulunu -
yor. Kasaba, Salihli ve Manisa hin -
terlfındında pamuk tarlaları ekime ha
zırlanmış gibidir. Menemen, Bergama, 
Aydın ve Nazilli ınıntakalarmda da pa
muk çalışmalarına devam ediliyor. 

Maraş {Hususi) - Maraş belediye- 1 ramanlar için üç güzel ve büyük ibi
tl. riyasete Dr. Sükuti Tükel'in tayi-l de dikilmiştir. Şehidlerin kemikleri Turhal yolundaki otomobil kazasi 
lllndenberi büyük bir faaliyet kaynağı ı de aari mezarlıkta kurulan anı ta taşın· 1 O şubat tarihli nüshamızda Tur hal 

Bir kısım bağlarla yazlık zer'iyata 
tahsis edilen bazı tarlalar pamuk zer'i
yatma hazırlanmıştır. Önümüzdeki 
yıl içinde pamuk rekoltemizin, orta bir 
hesapla 325,000 balyeyi bulacağını ala
kah daireler ileri sürüyorlar. 

~lmuştur. Dr., harab bir halde bul - mıfhr. yolunda bir otomobil hazası olduğu • 
Buğu şehrin yüzüne üç sene içinde Zemini parlee ve direkli betondan nu, iki kişinin öldüğünü, şoför Kema
tepyeni bir çe h re vermiştir. 1 a~.ri .. bir. P~Zar yeri kurulmuştur· ~alk, lin isticvab edildiğini ve serbest b ıra • 
ı Belediyenin üç yılda başardığı iş • butun ıhtıyaçlarını buradan ternın et· kıldığını yazmıştık. Şoför Kemal gön
ker sayılamıyacak kadar çoktur. Bun·l mektedir. ~örü.len r~ğbet üzerine bu· derdiği mektubta otomobil kendisine 
(ar arasında mühim olanları şöylece rasını~ g~nı.şletılmesı }t~rarlaşmıştır.: aid olmakla beraber kaza esnasında şo
tıralanabilir: Şehır ıhtıyacına kafı gelecek bu • för Şazi tarafından idare edilmekte ol
ı Belediye 35 bin ~ira sarfile 220 volt yüklükte bir ekmek fabrikasının ku • duğunu, kendisinin de hasta olduğu 

Bütün ziraat teşkilatı, kendi işlerin
den başka köylünün pamuk işleri hak -
kında yapacağı her müracaatla alaka
dar olmağa davet edilmiştir. On dö -
nümlük bir tarladaki pamuk hastahği· 
le bütün bir ziraat te:2kilatı meşgul o
larak on dönümlük tarlayı hastailktan 
silrneğe çalışacaktır. Pembe kurt afeti
ni silmek için devamlı çalışmalar ya -
pılacaktır. ~

dretinde elektrik tesisatı vücuda rulmas~ temin o:unmuştur. Çoc~~ için kaza günü çalışmamakta bulun • 
tirmiştir. 937 yılı içinde büyük bir bahçesı, levazımı ıkmal olunarak ku· duğunu bildirmektedir. 
zme havuzu yapılacak ve kirlenen çüklere açıldığı gibi bunun üzerinde 

.u mezrutıta verileceği gibi elektrik ç~cu~~arını. bahçeye .. getiren a_ii~le~ i- Muşda bir kız yandi 
le sudan istihsal olunacaktır. çın guzel bır park vucuda getırılmış • Muş (Husus-) - Azakpur nahiye-

Şehrin ortasından akan pis dere su- tir. Ana caddeler parke döşenmiştir. sinin Termet köyünden Ebubekir ve 
lı.rının üzerieri tonozlarla kamilen ka- Binlerce metre murabbaı kaldırım ye- Fatma isminde iki küçük kardeş evle
~fılmıf, halk bu mikrob yuvaların • ni~en ... p~rke olarak yapılmış Ye e$ki • rinin yanıbaşında ateş yakarak ısınır • 
Jan kurtulmuştur. Bunların üzerle • lerı tam ır olunmuştur. la rken F atmanın etekleri tutuşmuş, 
fjnde geniş ve mükemmel yollar, bul- Belediye bandosu ktırulmuş, hele • köylüler yetişip kurtarıncıya kadar kız 

rlar vücuda getirildiği gibi umumi l diye önünde kahramanlar adına bir cağız yanarak kömür haline gelmiştir. 
naliza,ııyon da aynı zamanda temin çeşme inşa olunmuş. yangın teşkilatı 

nmuştur. Mar~ harbinde ölen kah yeni makinelerle kuvvetlendirilmiş, Inegölde tütün rekoltesi 
- ~--- · · · ·- · · · · • ·- temizfiğe ruümkün olan itina ve ihti- lnegö) (Hususi) - Bu sene tütün 
Hekımhanda kış mam gösterilmiştir. Belediye reisi mahsulü bir buçuk milyon kadardır. 

Ankaraya gitmiştir. Orada belediyt!ye lnhisar idaresi şimdiden ;{() bin liralık 
Kasabalılar 25 yıldanberi aid işleri takib edecek, bilhassa; imar avans tevzi etmişti. Bir kaç gündenberi 
b •• l kı •• d.kl • • planı, stadyom, sinema, suların fenni tütün satışı başlamıştır. Verilen fiatlar 

oy e ş gorme 1 erını şekle ifrağını temine çalışacaktır. zürraın yüzünü .güldürmektedir. 
söyliyorlar 

f Hekimhan (Hususi) -Kış burada 
ila bütün şiddeti ile devam etmektedir. 
pağlarda bir metreden fazla kar yağ
ijrııştır. Kasaba yirmi beş senedenberi 
~u şekilde bir kış görmemiştir. Mahru
.lat fiatları yükselmiş, fakiriere bele
iliye tamfından odun ve kömür tevzi· 
lne başlanmıştır. ------

Kütahyada bir cinayet 
Kütahya (Hususi) - Kasabanın 

~tnınmış simalarından demirci Musta· 
la dükkanında 14 yerinden yaralana· 
tak ~ldürülmüftÜr. Cinayetin ne mak • 
hdl~ yapıldığı malum değildir. Cina
teti yapanlar tesbit edilmiş, yakalan • 

aları için icab eden tedbirler alınmış-

Lüleburgazda muallimler kongresi 
Lüleburgaz (Hususi) - Öiretmen yardım ve para biriktirme sandığı 

yıllık toplantısını yapmıttır. Yıllık faaliyet raporu okunduktan aonra eski 
idare heyeti ibra edilmit ve intihaba geçilerek yeni idare heyeti seçilmiştir. 

PAZAR O.LA HASAN BEY 
DTVOR K •• 

Garbi Anadolu haşerat enstitüsü di-
........................................ ·--············-· 
Bursa da 
zabıta vak'aları 

Bursa (Hususi) - Yenipazarda 
sabıkalılardan ı;s yaşında Şerafettİn 
Bilatyunus köyünden fevfiğin 99 yu
murtasını çalarken görülmüş v~ yaka
lanarak adliyeye verilmiştir. * Sütçü Alinin atı yolda ansızın 
ürkerek kaçmış ve ihtiyar bir kadını 
yaralamıştır. Ali hakkında takibat ya
pılmaktadır. 

Merinos fabrikası inşaatında çalışan 
lsmail vagonla toprak taşırken bir mü
sademe neticesi sağ dizinden ayağı kı
rılmış ve hastaneye kaldırılmıştır. * Sabıkalılardan Hasan emniyeti 
umumiye nezareti altında olmasına 

rağmen bakkal flyasın dükkanından 
bir teneke zeytin yağı aşırırken yaka
yı ele vermiş ve müddeiumumiliğe tes
lim edilmiştir. * Kendisine memur süsü vererek 
Sait isminde bir adamın 20 lirasını 
dolandıran« Resmi >> ağır cezaya ve -
rilmiştir. 

Karamanda 
hakkında 

eski eserler 
tetkikat 

Karaman (Hususi) - Konya c'
varındaki eski eserleri gözden geçir • 
rnek Üzere Kültür Bakanlığı tarafın • 
dan gönderilen mimar Macit buraya 
gelmiştir. Eski eserler üzerinde tetki
katta bulunmaktadır. 

rektörü Nihat Eğriboz, beraberinde a· 
sistanları olduğu halde Türkiye pamuk 
mıntaka_larmdaki faaliyeti tefti§e çık .. 
nuştır. ızmirden başlıyan bu se) ahat 
Adanayakadar uzıyacak ve Türkiyenin 
pamuk ekim sahasının bir haritası ha· 
zırlanacaktır. Ayrıca pamuk hastalık • 
ları hakkında da bir grafik hazırlana • 
caktır. Pamuk hastalıklarile derhal 
mücadeleye ba~lanması için, Ziraat 
Vekaletince 200,000 lira tahsisat ve • 
i'ilmiştir. 

Pamuk müstahsillerinden bazıları 
Ziraat Bankasına müracaat ederek kcn· 
dilerine mibzer «tohum ekme» maki .. 
nesi veri1mesini istemişlerdir. Banka· 
nın İzmir şubesi, kooperatifler yolile 
yapılacak bu gibi müracaatların naza • 
rı itibara alınacağını bildirmiştir. To • 
hum serpme makinesi kullanmak sure
tile dört günlük işin bir günde yaplla· 
bileceği anlaşılmıştır. 

Sulama işleri 
Ankaradan gelen haberlere göre Zi· 

raat ve Nafia Vekaleti eksperlerinden 
bir heyet pek yakında İzmire gelerek 
garbi Anadoluda yapılacak sulama iş • 
leri etrafında tctkikata başlıyacaktlr. 

Nafia Vekaleti su işleri umum müdü· 
rü de heyete dahil bulunacaktır. 

Yapılacak işler şunlardır: 
1 - Üç buçuk milyon liraya ihale e· 

dilen Cellat gölü kurutma tesisatı:ıa 

ilave edılecek su seddi işi. .. Muhammen 
kıymeti 1,700,000 liradır. 

2 - Bakırçay mecrasının tem~zlt!ıı· 
m esi... Menemen ovasının sulanmaSl. 

3 - Aydın \'e Nazilli ovalarının su
lanması .. Bu mıntakadaki sulama koo· 
peratifleri ıslah edilecektir. 

Devlet çiftlikleri 
Ziraat korobinalarından başka dev • 

let çiftlikleri kurulması hakkında ya • 
pılan tetkiklerin de neticesi alınmıştır. 
Buraya akseden haberlere göre devlet 
çiftlikleri kurulmasına ait projenın a • 
na hatları hazırlanmıştır. Yakında bu 
hususta karoutaya bir 1ayiha arzedile· 
cektir. 

Gazeteleri 
Okurken 

KURUN- Yeni bir musiki ileti. 
- Her telden çalıyorsa ııe ala, her 

telden çalmıyorsa nafiJe. Yeni zama
na uymaz. 
AKŞA~I - Holivut kadın moda· 

sı merkezi oldu. 
- Şubeleri de hepimizin evleri. 
TAN - Top atmak için tahsisat 

kondu. 
- Tahsisatı olanın top atacağını 

hiç ummam. 
AÇIK SÖZ - Keç~ etlerine etiket 

ko na cak. 
- Dağ!ıç diye mi. kıvırcık diye 

mi? 
AÇIK SÖZ- 1\ıodeın çocuk bah· 

çe lerı. 
- Sö\ e, c:.ö) le barı c:,m·nı göre -

mıYoruz. i ... mini duya: .m. 
CU;\IIH'UİYET - A.man - İla ! • 

yan mahrem itılfıfının ecaslan. 
- Ne de mcıhrem ııniş ya! -· ......................... ' ........ ..__ 

b - San'atkarları himaye için güzel 
lı. teklif Hasan Bey ... 

... Akademi ye getirilen profesör .. 
lerden biri... 

.. . Ressamların devlet himayesine 
alınmasını, her birine ayda 60 llra 

. verLlmeslnl muvafık eörUyormuf ... 

Hasan Bey - d'üzel san'atlar şim. 
di gtizelleşmeye ba§ltyor, desene!.. 

Karnınızı doyurmak için harca -
dığınız parayı nasıl istekle veriyor • 
sanız, havanızın korunması için de 
ayni arzuyu göstennelisiniz . 
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Bu adamı asmalı mı? 
Fransada Fransız ve Ingiliz mahkemeleri arasındaki 

farkı anlatan şayanı dikkat bir cinavet davası 

Sacloz ve öldürdüğü zannedilen çocuk 
aCinayet davalannda ingiliz ve nıdılar: Bu, küçük Niko1dü. 

Fransız muhakeme usulleri arasın- * 
da farklı bir çok noktalar vardır. Zabıta katili aranuya koyuldu. A • 
Bu farklı noktalann e.n millıimle • radan 6 ay geçmişti, delil yoktu, iz 
rioden biri şudur: ,yoktu, bulamadı. 

İngilterede bir cinayet işlemiş . Halbuki efkarı umumiye heyecan • 
o•mak şiiphesi ile ı:anııaltmn alı - danldı, gazeteler yazıyorlardı: 
nan bir adam jiiri heyetinin hum • -- Katili isteriz, diyorlardı, zabıta
runa çıkanldığı zaman mahkeme yı beceriksizlikle itharn ediyorlardı. 
rcisi bu adamın mazisi, ahlakı. te· Nihayet şüphe Soclay isminde birinın 
mayiilleri hakkında jiiri ltcyctine üzerinde toplandı. Bu, küçük çocukla· 
hiç bir malumat \'ermez, heyctı tc· ra musaHat bir ahlaksızdı. Binbır tür
sir altında bırakmak ihtimalinden lü sabıkası da vardı. Ve 7 yıldanberi 
korkar, sadece \'ak'ayı anlatır. yattığı hapishaneden yeni çıkm!.Ştı. A-

Fransada ise bilakis mahkeme damı tuttular: 
r~ nnıhakeme başlar başlanıaz, - Hadise günü sen buralarda do • 
suçluımn, daha doğrusu siiııhcli - lnşmışsın! dediler. 
nin biiti.in mazisini, ahlaki t<•ına • İnkar etti, bütün mahalle ha:kın1 
yiilleri hakkında edindiği maliıma· sordular, bazılarından: 
tı jiiri heyetine anlatır. Ru Yazi - _ Evet o gün buna benzer b'r adam 
y~t-te jiiri ~eyeti ma7:ınmun kcn : buralarda' dolaşıyordu, cevabını aldılar. 
dısınc ntfcdılen suçu 1 _h·ınE>l{ ktıbı- j Soclay mahkemt>ye verildi. Aleyhin
liy~finde ~Jup. ~Jma~ıgı. haldm_H_Ia de kat'i delil yoktu. İstmat edilen şey
peşmdcn bı~ fılur edıııınış ola bılır. ler hep birer şüpheden ibaret ti. Fakat 
1\tuhakcmenın snfhaları I"Sıt=tsında adam 0 kadar çamurdan yapılmış b.r 
bu fikir tesiri altında lmlınn"ı ıniim- mahlüktu ki bu şüpheler birer dcltl 
kündiir. gibi görünüyordu. B:r ara oldu ki mu-
Aşağıda okuyacağnHz wıl<'a iki hakeme);i diniiyen seyirciler hep b"r cı

memleketin muhakeme usulleri a. ğızdan: 
rasındaki farkm verebilccei!i ncti- _ Gebertiniz, diye bağırdılar. 
celer hakkında size daha c aslı bir "Jliri heyeti mahkCımiyet karar! ver-
fikir cdindirecektir.» di. Reis hükmü tebliğ etti: 

soN POS'I A 

Hadisetera 
Kar$ısında~ 

Zincirle bağlı aşk 

Bu haber evvelki gün bır gazetede 
çıkmıştı. Alakadar olmamıştım. Dün 
gene bır gazetede çıktı Bu sefer aliıka -
dar oldum. Haberi dikkatle okudum: 

• 
lnsanı sair ·i filmenam 

(!) • yapan sıgara Amerikada bir genç erkek sevdiğ! 

genç kızın evine gitmış. Genç kıza ken-
disi'le evlenmesinı tcklif etmiş, genç s· . d d" .... "f d . h d kız bu teklifi kabul etmeyince genç er-I ır şahıt mahkeme e ver ıgı ı a eyı noter uzurun a 
kek te kendısini kaloriferin demirine inkar etmiŞ, şimdi de noterde söylediklerini 
zincirle bağlamış. d · k"' d· 

_Sen, benimle evlenıniye raz: o~un- mahkeme e ın ar e ıyor 
çıya kadar bu zincir çozulmi:-,eccktır. . b 1 A" h k e "nde t934 cigara hikayesinin kat"iyyen a5lı olma 

· d • b b d . lstan u gır ceza a y rı , 
Demılş, ogrutu enUf ukn ab~ pek ,bırl sene~ınden beri görülen ve bu arada dığını ilerı sürdüler. 

şey an amamış ım. a ır an ~c h 1 b' ht k" İki taraf vekılleri arasındaki karr.,ı -
k 

·st d ı·lk tl d - b k muhtelıf saf a ar geçıren ır sa e ar-vapma ı e ım. ras a ıgım ar . k. 1.~.ı al rJ: d ed· 01 cl u "' ~ d . ı lık davasının dun ak~am geç va ·ıt ya- ~ı su , CE:'\"apı.ar evam ıy . 
erkege s?r u md. . S . _ pı 'an duruşmasında son olartıl{ bır şa- Riyaset, şah dm ifadesini takdirı mar-

- Bu ışe ne ersın· evdıgın kızla ev- ' ' k · Id • · tl f' . . ' . 1} dın d.n en~lmesi, hnylı ente:csan ol- emeye aıl o uguna ışare e. tara ar:ı 
lenmek ıçın, onun evındekı kaloı ıfcrc ihtarda bulundu. Duruşmnın de\· mı 
kendini bileğinden z'nc rıc ba ~1 .. r mıy- rruştur. l ı · · ·k· M t , ' na\· da Pozant ism"ndc biıi davr:.c·- mudafaa yapı ma ı ıçın, on ı ı ar . .,~-
dın? "' ' b b k ld · .. b t d d d r Herant Papazvan C€'mıl v ... Kenan at on e~e ııa ı ı. 

_ Ne rnunase e e ı, onun h ,c ne ı · J ' ... • b k k ·· ·· aıtın zincirden bir bıiezik gecir.ı d m. h, be.=>t oıarak cturusmuıarı yapııanıar- Saman ara as mda aça tutun 
· bal edilirdi. ~ ı<.. · Sahtekarlık iddia~ı bir evin ipotek Silivriden Çekmeeelere doğru gelen 
ış Bekar kıza sordum: edilmes~nden sonra bt'delinin öde~e- saman yüklü bir arabadan şüpheıe~rn 

_Ya sen ne dersin? 1 :.ı ıle alakadar olarak ortaya attlmı:ı ou muhafaza m('murları aralıayı durau .. a-
- B~"n böyle bır erkekle kufıyyen lunuyor. rak arama ) apmışlardır. Bu sıradk sa-

evlenmezdim. Dün akşamkı entercsan safha, şud:..ır: man çuvallarının arasından 86 ki:o ~~a 
_Niye? Şahit o!arak, İspanya sefareti sah:k mu çak tütün bulunmuştur. ismailı oğ.ıu 
_ Evlendiğİrniz anda zinciri kendi haberat şefi olduğunu söyliyen Hüse- Mehmede ait olan bu araba dün rnuha

bileğinden çıkarıp benim bileğime ta- yın Iı'erit ve Absoyer geliyor. Kendisi faza başmüdürliiğüne getirilmiş, suçlu 
kardı da.. evvelcc dinlenilmiş, fakat yeniden din- jhtisas mahkemeesine gönderilmi~tir. 

Evli erkeğe sordum. O da bana sor- lenilmesine lüzum görülmüş. Sebep? Bir ihtilas davaSI 
du: 1 Evvelce hakyerinde verdiği iiaoenirı 

_ Zinciri kim çözebilir? haldkate uymadığına dair, bir )lotere Belediye tnhsıldarlarından Halidin, 

k d 
.. , ı · ı d d ihtilasta bulunduğu iddiasile duruşma--- Gene ·en ısı. ifade vermış o ması ve sonra an a. 

· ·· d - b 'd ·ı N sına, İ,;tanbul Ag~ır Ceza hakv.·erinrie 
Jçini çe_kti: . . . l hakyeri~e ~on_ erdigi ir i~~~ ~ ı :• . o-
-- Halı benım halımdcn ıyi. 1\Jahke- tE'rdc hıç bır üade vermdıgını bıldıTe- dün devam olunmuş, Halit, müdafaası-

me karar .. a!masına Jüzum yok. rek, gene hakyerindeki ifadesinde ıs- nı yazılı olarak vcı·miştir. Bunda cza-
Evlı kadına da sordum, güldü: rar c•mesil ruret saikasıle yaptığım şey, ihtilas de· 
- Aşk zincırile bağlansa, zıncırın Hakyerindeki ifadesi, davacınm, No- ğil, olsa olsa zimmettir. Dipkoçanların 

çabuk kopacağını bildiği için demir terdeki ifadesi ise dava edilen taraf·r. daki noksanlık, ancak böyle sayılabilır. 
zıncirle bağlanınayı tercih etm.ş. 1 makbuli.i olan Hüseyin Ferit Aksoyer, Kaldı, ki arkadaşlar, mütcselsil kefale~ 

Tek telle saz çalan 'aşık Cemaı ben- dün akşam geç vakit işte şu n ian söv- le açığıını kapamışlardır. Ben, sadec ... 
denize rast~adım. ledi: arkadaşlara alelade borçluyum .. demti-: 

tedir. 
- Desene, dedi, o da bızden .. Ben ·m __ Dava edilenlerden Cemil, bir gün 

ı d b ı Karar müzakE're edilmek üze:-e, du· 
tek telle saz arım an irisini ıed.yc ben Bevog"lunda cMerkez:a kıraathane· 

B ık . kb ı · ruşmanm de\·amı başka giine kalmı~-
göndereyim. e ı ma u e geç~:·. sinde otururken yanıma geldi ve malı· 

Ve nihayet Mazhar Osmanın f.kr~ · kemedeki ifademden rücu etmemi tek- !:!"·. · · · · · · ~- • · · ·•· · · ·-· -· • • ·-·--
ni almak ıstedim. lif etti. Onun teklifini reddcttinı.. Son- ~~eu,~. 

Sualime şöyle cevap verdi: ertesi gün _ kiinunuevvc • yirmi 
- Böylt>lerini zincırle biz baglarız. ,r b~·· ,d· _ eu>ne' Beyog· lunda tc, ar Ce-

A k cl. k d' . . b ~ı d t ı rı) ı b-mma_ o ·en ~ en ıı::ını a~.n ıy--a mile rastladım. cNereye gidıyorsun?» 
daha ıyı; gardıvanlar zahmetter: kur- d d' K k"' e gı'dı·yorum',. dedim · . . • , e ı, c ara oy . . 
!~l~uşla~ •. demekt_ı~ ...•..... 1'!\lSh1 M cBen de o tarafa; haydi beraber yürü· 
dilmesıni, kafasının kesilmesim beklt- yelim!:a diyince, madem ki yolumuz bir 
yoıdu. di, razı oldum. Yürürken, Tepebaşımın 

Siyah kadife rop 

* İki yıl önce Fransanın Chaumont k:l
sabasında mütckait bir binbaşının kü -
çiicük kızı kayboldu. 1 O yaşlarında 
Nikol adım ta~ıyan bir yavruydu. 

- Bir meydana götürüleceksiniz. o
rada boynunuz kesilmek suretile öldi.i
rüleceksiniz, dedi. 

Derken bir sürprıs oldu. Temyı7.1 0 zaman tanımadığım ve sonradan He 
mahkemesi hükmu (şckild~ hata) rant Papazyan olduğunu anladığım şu 
noktasından bozdu. adam, yanımıza yaklaştı. Galatasarayda 

Şimdi dava, kanuna uyularak ba~ka İngiliz sarayı önündeydik. Cemılle kc
bir şehrin cinayet mahkemesinde, ba~- nu.ştu, bize birer cigara verdi. Tepeba· 
ka bır jüri heyetinin huzurund;ı. gö~u- smda avrıldı. Ben, Cemille tün~le gel 
lecektir. Bu şehır Dijon şehridir. lla - diğimi hatırlıyorum. Ondan sonrası. ka 
dise mahalline uzaktır. Binacnalcyh fa~ın içerisinde dumanlanıyor. Ken -
cinayetin uyandırdığı nefreti o kadar dimi kavbetmişim, gözlerimi açınca, 
yakından duymrımıştır. Daha s:ıkin du- kendimi vevde buldum. Akşam olmuş, 
şimebilir. Bunun içindir ki bu şehir • ka anlık basmıştı! 

Zabıta günlerce, haftalarca aradığı 
halde bulamadı, aradan altı ay geçti. 
Hadise unutulmak üzereydi ki bir gün 
tesadüfen ~ehir haricindeki ormanır 
kenarında bir ceset bulundu, ü tü biraz 
toprakla örtülüydü, elbiselerinden ta-

Dar kafalı kız, 
Oynak kız 

Ankarada oluran Bayan cJ. K . .D 

maalesef ba~ genç kızlarm ~ aptıkla
rı şekilde, hatalı bir yola sapmış, 
benden: 

- Şimdi ne yapayım? dıje ı.oru
)Or. 

Anlattığı sergüzeşti kısaca hül:1 -
sa edeceğim: 

- «Genç bir erkekle tanı~tım, sc
viştim, bir kaç defa bulu~up gez -
rniye gittim. Nihayet bu miinase • 
bctin bu şekilde devam edcmi:rece -
ğini söyliyerek bir nişan ıst<>d·rn. 
Tahsilini b tirmişti, askerliğinl vap
mıştı, paıa da kazanıyo::du. Mimıi 

yoktu. Kabul etti, bir havli teahhür
Jc annesini de evimıze y.ollaitı. Fa -
kat sonra birdenbire: 

- Yapamıyacağım, dedi. Ve• bu a
ralık ale himde bazı Ş<'ylcr if}ittıi?:i
n i de ima etti. Sordum. Bır ıün bu
Juşahm, sôvlerim. dedi. Tekı;r bu -
Juşmak do~ru değ:Idi, ale\ h 'md e ne 
işittiğini öğrenemcdim. 

Şimdı rrasıra sokakta rı.,tgeldik
çe se1fıml .. şıyoruz, fakat bc!1 b.lha.;-

Yukarıdaki resim o dakikada ahn • 
mıştır. Adam hep"inkar ediyordu. hal
km bu heyecanını görünce dondii, 
yumruklarını sıkarak: 

- Pis insanlık, diye bağırdı. 
Acaba hakikaten sahih mi id!? Bilin

mez. Jandarmalar onu alıp götürdüler. 
Artık hapishanede hükmün tasrlik e -

sa aileme karşı fena vaziyette kal
dım. Bu 1..atın söyledikleri bahane 
miydi dı) e düşünüyorum. Ne yap;;ı-
yı m? 

* -Ne yapacaksın kızım? Aıle mu· 
hiiinin haricinde tanıdığın bir erkek 
le gizli yerlerde dolaşa dolaşa onun 
mctresı ha!ine gelmediğin~, aıcmııı 

de diline düşmediğine şükreder o -
turursun. 

- Bahane mi idi? diyorsun, on:ı 
ne şüphe! Eğer ben de erkek olsay
dım, aile haricinde tanıdığım bır 

genç kız benimle gizli gizli dolaşml
ya muvafakat etseydi, onun bende•1 ı 
ı'\"\'el b,.şkaları ile de ayni şey, yap
mış olnbilece~ini düşünürdüm: 

- Artık mal, derdim, bıraı eğlen
dikten sonra gözlerimi el sürülme - ı 
diği zannıda bulunduklarıma çcvı • 
rirdım. 

Bu s.'ltıdarı okurken belki: 
- Dar kafalı, diyeceksin. Ji'aka. n:! 

) n payım, ben bir kıza: 

Oynak, damgası vuru.maktan· 
sa. dar kafalı damgasının vurutma -
sını tercih edenlcrder.im. 

TEYZE ll 

de de halk hakimlerinin eskı kanaatl' Reis Refik, şöyle sordu: 
varıp varınıyacakları merakla beklen- s· . .. Beyog·lu beo:inci noter! 

kted" - ızın o gun "" 
me ır. ~ ,., • Ha \imin nezdine giderek, berber Agop 

Hadıseyi anlattıktan sonra rnescle 
hakkında bir Fransız kadın gazetecisi
nin söylediklerini de mıkledelim: 

- cTahkıkat esnasında Soc.ayın a· 
leyhinde münakaşasız, tereddütsüz ka
bul edılebilecek hiç bir delil buloma _ 
mıştı. Kızcağızı babasının evindeı. çı -
,kıp sokakta oynarken, sonradan b!r a _ 
damın arkasından giderken go!'t:'ıt tck 
bir şahit vardı. O da m~znunu tanıya -
madı. Katilin ormanda bırakhğı ayak 
iziert Soclavınkilcre uymuyordtı. Va
kıa katili gÖrdüklerinı söyliyen ha~ka 
şahitler vardı. Fakat onlar da Soclayın 
arkasında h:mgi renk ve han~i biçim 
elbise bulunduğunu söylerlerkE'r. ta -
mamen yanılmış!ardı. 

Yavrunun ccsedı gaybubetinden alt ı 
ay sonra bir ormanın kenarında bulun 
muştu. Fakat o yerele gaybubetır. "1'< 
günlerinde hurdebinane ara~tırmalar 
yapılmıştı. Polis köpekleı inin en ze . 
kileri dolaştırılmiştı. O halde, önce bu. 
lunarnıyan ceset sonradan nasıl bu]u 
nabilirdi. Soclayın cinayeti başka bir 
yerd e yapıp ta sonradan cesedı oraya 
getirdiği de söylencmczdi, çünkü cese
din bulunduğu tarihte hapishanede-ydi. 
Fakat adamın masumlıığunu göster -
miye belki kafi gelecek olan bu nok -
ta jüri heyetinin gözüne bile çarpma -
dı. 

Adli bir hata yapılmak üzere midir? 
Dijon şehrinin halk haldmieri bu nok -
tayı göster .. ceklerdir. 

ve Sabri yanınızda şahit olarak haz:r 
bulunup, ıfade verdiğinize dair evrak 
var. İşte. Beyoğlunda, Mektep sokağın
da oturan 1295 doğumlu Hüseyın Fe
nt Aksoyer diye yazılı. Resminız de ya 
pıştırılmış. cMahkemede verdiğim ifa 
de hilafı hakikattir. Pozantın tehdi; ve 
tesıri altında vermiştim. Sonradan vic 
dan azabı hıssettim, o şahadetimden rü 
cu edivorum» yollu bir ifade? 

- Ben, ne Notere gittim, ne böy:e 
bir ıfade verdim, ne de Agopla Sabri

vi tanırım. 
V _ Peki, sizin yerinize bir başkası-
nın. bir benzerini1.in gıttiğini mi söyle 
rnek istiyorsunuz? 

- Bilmem! Bana Herant Papazyanın 
verdiği cigara. herhalde gayri tabii, es 
rarengiz bir cigara idi ki tünelde ken
dimi kaybedip, evde kendime geldim. 
Arada geçen zaman zarfında ne yap• 
tım, ne oldu? Bilmiyorum. Ve junu d 
iliı.\·e edeyim ki ondan sonra vi.icudüm 1 
de tesemınüro alaimi başladı. Hali has 
tayım. yalıyorum ve bakınız, ayağım-:Ja Kolları reglan. Arkast tamamile dü 
fmza kaldı, nksıyorum. Beni muayene .Önde belin biraz yukans:ndan başla 
eden iki doktor, o cigaranm zehırl, o1- yan birer kup et.€ğe kadar inmek 
ması lazımgeldiğini, herhalde lçerisin- ,Yaka yuva.lak, yalnız onün.~ ince 
de beni csairi filmenam~ haline koyan lardan fiyongalar konulmuştur 
bir madde bulunduğunu söylediier. Bu pantların bir kısmı kauıfeden, bir kı ~ 
cihet, tıbban sabittir! .mı açık renk satende,.ı ) npı!m·.ştır. 

Bundan sonra, iki tarafın avukatıall ni satenden kol kapaklarına ve sen 
arasında ~iddetli ve hararetli b ir mii- rün ön kısmına da konu'rnuştur. Kvl 
nka~a başgösterdi Herant Papazyania da, etekte ve korsajdak! bütiin diki 
Cemil, «Sairi filmenam:ıı haline get iricil yerlerine pikür yapılmh~ır. 
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Sayfa 7 

Dünya yüzünden yalan kalkıyor 
• 
Insana doğruyu söyleten 

bir serom keşfedildi 
Yalan söylemek zihni bir faaliyet sarfını icap ettir
mektedir. Serom bu faaliyete mani olmakta, hakikat 

ortaya bütün çıplakfığile çıkmaktadır. Amerikada 
yapılan tecrübeler iyi neticeler verdi 

Vaşingtonda çıkan Journal of Crimi· 
nal Law and Criminologie yazıyor: 

İnsanlarda mü~terek bir huy var • 
dır. Akıllarına geleni söylemek ister -
ler, sır saklamaktan boşlanmazlar, ke
tum olanlar dahi bu ~i istemiye iste • 
miye ve sevrniye sevrniye yaparlar. 
İnsan tabiatinin bu tarafını nazarı dik 

kate alan bazı fen adamları, yalanı or· 
tadan kaldıracak bir serom keşfetmeğe 
muvaffak olmuşlardır. 

Sözlerimizin yüzde yüz hakikat ol -
duğunu şimdi aşağıda vereceğımiz iza
hat ile anlıyacaksınız. 

Yalnız bu izahatı vermeden evvel bu 
seromun keşfedilmestte ortaya çıkan 
hukuki bir hadiseden de bahsetmek la· 
zımdır. 

O hadise şudur: Acaba rnücr:mlerin 
ikrarlarını almak için bu seronılardan 
istifade edecek miyiz. 

Cürümlerin tahkikatı için maltım -
dur ki iki usul mevcuttur. 

1 - İnguisitoire. 
2 - Requisitoire. 
Medeni memleketlerin hemen ekse

risi bu ikinci usulü kabul etmektedir· 
ler. Bu ikinci usulde, yani requisi toire 
sisteminde suçlunun ne itirafının, ne 
de inkarının hükmü vardır. 

Adiiye mekanizması cürüm etrafın
da topladığı delilleri ortaya koyar. Bu
rada suçlu işin kenarında durur. Ona 
icap ettiği zaman sorarlar, ve kendi -
sini bol bol müdafaa etmesine :fırsat 
verirler. 

Bu usul suçlunun kendisini kurtar
ması için yalan söylemesine bile cevaz 
verir. Requisi toireciler derler ki: cSuç· 
lu yalan söyleyip delillerini ortadan 
kaldırınağa çalışabilir, bu onun sarih 
hakkı olmasa bile, hak müdafaasına 
bağlı bir şeydir, ve yalan söylemesine 
mürnanaat edelim, derken korkulur ki 
meşru müdafaa hakkı da baltalanır. O
nun için suçlunun hakikati söylemesi 
hakkında esbabı muhaffefe telAkki edl
lcbilirken, yalan söylemesi cezayı a~ır
Jatıcı sebeplerden addedilmez. 

İnguisi toire sisteme gelince..... Bu 
sistemin, isminden ne olduğu derhal 
anlaşılır, engizisyon ·mezalimile bu sis
tem arasında müşterek noktalar vardır. 
Ve esasen sistemin esası o devirden 
kalmıştır. Bu sistem suQlunun ikrarına 
İstinat eder, ve suçluya cürmünü ikrar 
ettirmek için de her çareye baş vuru -
lur. dövülür, işkence edilir, tırnaklan 
sökülür, uykusuz bırakılır ilah ... 

* Bu hakikati söyleten serom meyda -
na çıkıp ta işe yaradığı anlaşıl,nca, ce
ta hukuku müntesipleri ikiye ayrılmış. 
tır. 

Bunların bir kısmı diyorlar ki: 
-Bu hakikati söyleten seromu suç

luya şırınga ederken, onun en 
fllE'şru haklarından birini, müdafaa 
hakkını baltalamış oluyoruz. Sun'i bir 
s~retıc requisi toire sistemden engi -
Zısyon sistemine geçiyoruz. Suçluyu 
hnrici tesir!erden uzade tutmalıyız, ve 
~iz onun hakkında deliller toplamakla 
ıktifa etmeliyiz. 

Seromun lehinde olanlar ise: 

Amerika.a laapi1lıanelerinde 
aeromua tatbik edlldlti caal· 
lerdea yiisde ..U.ai 10nılau 
1ua.llere ea dotnı cayapler 

vermitlord ir 

- Bir işi yarım mütalea etmek in • 
sanı, muarızlarırnızın düştüklt-ri gafle. 
te düşürebilir, diyorlar. Ve Have edi -
yorlar .• tnguisi toire sistem, insan!ara 
işkence yapıldığı için kıyınetten düş -
müştür. Halbuki bu serom ile kımscye 
işkenc~ edilmiyecektir.» 

* Münakaşalar devam etmektedir, ve 
henüz Hmi bir neticeye varılmam!ştır. 
Bu neticeye intizaren biz seromun ne
den ibaret olduğunu okuyucularıımza 
bil d irelim. 
İnsan doğuştan hakikati sever. ve 

menfaatleri insan oğlunun ahJfıkım 
bozmasa, daima doğruyu söyler. 

Bazı nebatlarm insanların ruhları ve 
a~abı üzerine tesir ederek konusınavı . "' 
ve söz söylemezi muhakemenin bir e -
serinedn ziyade ruhun bir aksülameli 
haline koyuyor. Yalan söylemek zihni 
bir faaliyeti istilzam ettiği için, ken · 
disine serom yapılan şahı.ş bu zahmete 
katlanamıyor ve hakikati söylüyor. A. 
liınler bu seromu vücude getirme!.- üze
re :faaliyetlerini Scoupolamine ve 
Amytale de Soolum üzerinde leksif et
mişlerdir. 

Scopolamine Mandragore (kan kuru· 
tan) otunun köklerinden istihsal edil
mektedir. Mandragorun asap tizerinde· 
ki fevkalade tesirleri esasen biliniyor _ 
du, fakat onun söyletici hasc;asından 
ilk defa Criminologie mütehass•siarın -
dan doktor Hoore istüade elmeği dü -
şündü ve arneli neticeler de elde etti. 

Amytale de Sodiuma gelince, o d&. 
eskidenberi hisleri uyuşturucu bir 
madde olarak maruftur. 

Doktor Hoose b4 maddelerin asap ü
zerindeki doğruyu söyletici tesirlerinı 
şöyle izah etmektedir: 

eBu seroınlar doğrudan doğruya di
mağa tesir ederek tefekkür hassasını 

1 
iptal etmekte, ve yalnız kulak Asabına 
dokunmamaktadır. O suretle ki, ken -
disine bu serom tatbik edilen şahsı 
kendisine söylenen her şeyi duymakta, 
fakat kafasında her hangi bir düşünce 
arneliyesi yapamadığı için mihaniki 
bir surette cevap vermekte ve bu ce
vap ta muhakkak surette hakikat ol • 
rnaktadır. \ 

Doktor Hoose tecrübeleri hakkında 
şu malCunatı vermektedir: 

Bu seromları üzerlerine tatbik etti. 
ğim canilerin ylizde sekseninden mat· 
luba muvafık cevap aldım. Benim tec
rübeleriine istinat ederek polis Utbora· 
tuvarları tecrübelere devam ettiler ve 
hayli müsbet neticeler elde ettiler. Şu 
aniatacağım vak'a seromun kuvvetini 
izah etmek için kafidir. 

Bir adamcağız katledilrnişti. Karısile 
başka bir adam zannaltında idiler. Fa
~at maktulün karısı hadiseyi mütema -
diyen inkar ediyor. 

- Kocam intihar etti, diyordu. Po. 
lis tc hiç bir ipucu ele geçiremiyordu. 

Nihayet kendisine Scopolamine tat
bik edildimpiu cmfhy pcmfhy mbmb 
bik ettiler, kadının bu vaziyette bile 
bütün gayretile inkar yoluna saptığı 
görülüy:ordu. 

' (ılevanıı 9 uncu sayfada) 

EDEBiYAT -~ 
Edebiyat şakşakçıları . ~ . 

Takdirkirım, Darülbedayi piyesimi oynarken afişin önünde bana niçin piyes 
y~zm~dığımı. soruyordu, o _henüz yeni bir kitabı m çıkmış iken şiirden vaz geçtim 
dı ye sı te m edıyordu. Mamafıh bu tip nev' inin en zarariısı dır. Birde ötekilerine bakın 

Karşılaştılar, beraber yürüdüler, ya
huL bir yere oturdular mı şöyle konw 
şanlar eksik değildir: 

- Birader, yağ alacaksan filan dük~ 
kandan al! Hasan methede ede bit:nt -
miyor! 

- Sen tecrübe ettin mi? 
-Daha etmedim. Yolumun üstünde 

değil de ... Fakat ay başına muhakkak 
gideceğim. Hiç olmazsa bir teueke al • 
malıyım. 

Methin metl)ini yapan o dükkana 
beş ay sonra da, beş sene sonra da ya 
uğrar, ya uğramaz, orası bize lazım de· 
ğil.. Yalnız şunu bilelim ki böyleleri -
nin her hangi yenecek yutulacak, gi -
yinilip kuşanılacak bir nesne için yap
tıkları meddahlık sadece laf olsun di -
yedir. Yemedikleri, giymedikleri mal· 
ları hep böyle bir aşkına öğüp durur • 
lar. Şimdi gelelim asıl meseleye .. Yani 
demek isterim ki fikir alc;...inin de 
böyle koltukçuları vardır. Bilhassa e
debi eserlerle şahsiyetlerin bu neviden 
şakşakçıları bizde de hamdolsun hiç 
eksik olmaz. Hatta mübalağa değil, ha
kiki şöhretler bile bunlara çok şey 
borçludurlar. Bunu açıkça mertçe iti
raf etmelidir! Bir sevgi beslerler, ya
hut besler görünmekten zevk ve seref 
duyarlar. Bir mecliste muallim N~ci -
nin ismi geçse herkesten evvel söze a
tılacak olanlar onlardır. Vaktile İda -
dide okudukları zamandan akıllarında 
kalan bir beyti (kim bilir İkmaf'ta mı, 
yoksa başka bir kitapta mı rastlamış -
lardıı·?) hemen ortaya sürerler: 

Huhulan ah .. hh pek deruni, 
Blilbiil beğenir bu ergemini (iii:) 

İkinci mısraın şivesiz kafiyesini ilk 
mısraınkine ahenkçe denk düşürebil -
rnek için böyle yedi elif miktarı uza -
tırken bir bakışları vardır, can da -
yanmaz. Hani anlıyorsunuz ya, kafi -
yeden de çakarız manasma bir bakış! 
Maamafih Dicle şairinin bundan ba~
ka bir beytini okuyup okumadıkları 
belli değildir. Yahut pek bellidir am
ma sözü yürütmezler ki foyayı mey -
dana vursunlar! Şu da muhakkak ki e
debiyatın ikinci, üçüncü dcreecdeki 
şöhrctleri için pek te heyecanlı gö -
rünmezler. Daima büyük isimlere a -
şıktır~ar, çünkü onların terazinin gö • 
zünde ağır bastıklarını anlıyarak zek.ı
dan mahrum değildirler. İşte bunun 
içindir ki divan edebiyatından bilhassa 
Fuzuli ile Nedim'e, Tanzimattan son -
raya geçince de Namık Kemaı ile Ab
dülhak Hamid'e, Edebiyatı Cedide'den 
de pek tabii olarak Tevfik Fikret'e 
hayranlıklar ezeldendir. Mehmet A -
k if dendi mi (aman efendim, ne ilham, 
ne coşkunluk!) diye gülerler, Süley • 
man Nazif'e (Ustadı nesir) diye isim 
\·erirler Cenab'ı göklere uçururlar 

' , 
Ahmet Rasim'e (Canım adan-... şeker 
gibi de yazar!) iltifatını savururlar. Fa
kat o şeker ne cins şekerdir, Cenap ni
çin o kadar yüksektir, Nazif neden üs
tadı nesirdir, Aktf neden öyle coşkun -
dur, ( bu kadar ince eleyip sık do· 
kurnalara ne yanaşırlar, ne de insanı 
yanaştırırlar. TabU bunların bir de bu
günkü edebiyat üzerinde hükümleri 
vardır. Fakat bu hükümlerinde de çü
rük tahtaya basmadan umumi kanaati 
kendilerinde topladıklarını ve bu su • 
retle canlı bir opartör kesildiklerini 
görürsünüz. Romancılardan mesela 
Reşat Nuriyi, Mahmut Yesariyi, Pe -
yami Safayi, tilAnı veya falanı muhak
kak beğenirler, çünkü cümhur onları 
beğenmiştir. Buna mukabil filan veya 
falana da dudak bükerler, çünkü üst -
lerinde kıyınet hükümleri henüz ta -
mamiıle toplu değildir. Demek ki bun
ların eserleri hakkında tehlikesizce 
cfenadır, berbattırıt damgasını yapış -
tırabilirler. Halbuki hakikatte ne on -
ları. ne bunları, ne evvelkileri, ne ikin
cileri okumaaıklarına şu anda varlığı
mza inandığınız gibi tereddütsüz ina -
nabilirsiniz. Şa:trleri de böyle tanırlar, 
böyle takdir ederler. Birisinin çocu -
ğu mektepte Faruk Nafizin Çoban Çeş-

Yazan: 
Ha/it Fahri Ozansoy 

mesini ezberlemiştir, evde babasma 
dinletmiştir, o şiiri oradan bilir. Size 
ilk rastlıyacağınız vapurda veya salon
da: - valiahi beyim bayılırım, Faruk 
Nafizin o Çoban Çeşmesi ne enfe.:; şey!• 
der. Yusuf Ziyanın Akbaba'da yalnız 
bir kaç zarif fıkrasını okumuştur, fa • 
kat şair olduğunu bilir. Bakar ki be -
ğenenler çok: cAman gözüm, o Yusuf 
Ziyanın şiirleri ne güzel!.. okumağa do· 
yulmuyor.- taltüini esirgemez. Orhan 
Seyfi de kendisince onun için güzel, 
Kcmaleddin Kami de onun için güzel, 
hasılı gezdiği, yürüdüğü yerlerde met· 
lıini başkalarından sık sık duyduğu bü
tün şairler onun için yüksektirler. 
Vaktile bunlardan birisine bir gün 
Beyoğlunda Galatasaray lisesinin kö -
şesindeki dar sokağın başında rastla -
mıştım. Hemen ellerini teha!ükle bana 
uzattı: «Arkadaşım, dedi, ne zamandır 
şiirlerini gördüğümüz yok .. Yazmıyor
sun artık?.- Nezaketle: cArastra yazı -
yorum!• dedim . .Halbuki o ay içinde bir 
cilt şiir kitabı neşretmiştim. Arkasın -
dan liikırdıyı tiyatroya döktü: cHele 
yeni piyeslerine hasret kaldım. Yaz -
sanıza canım!.. Ah o Bayku.ş!.. Hani öy
le manzum bir piyes daha yazsanız da 
gidip seyretsek!) Ben gene gü!ümsedim 
ve gözlerim o anda sokağın başındaki 
duvarda o zamanki Darülbeda~·i!n, şim
diki Şehir Tiyatrosunun ilfmına rastla
yınca kendim bile şaşaladım. Mübarek 
adam o ilanı bile görmüyordu. O gün -
lerde artık temsili bitri-ıek üzere olan 
manzum Nedim piyesimin ilanı id: o! ... 
Fakat benim hayranım bunun bile far
kında değildi! 

Neyse, böyleleri gene bu tiplcrin bir 
dereceye kadar tahammül edilebilir 
cinsidir. Bir de başka çeşitleri, ukala -
ları vardır ki ına~llah! İşte bir misal.. 
çok eskiye ait bir müktıleme ... Öyle ki 
ne zaman hatırlasam gülerinı: 

r 

lstanbulda da 
Niçin bir tiyatro 
Mektebl açılmıyor? 
Geçenlerde Ankarada açılanTiyat 

ro mektebi memleketin dört yanın· 
da büyük bir merak uyandırdı. Ga
zetelerimiz günlerce genç kızlarm 
bu mektebe karşı gösterdikleri 1& -
kaydi ile meşgul oldular. Fakat şim 
dilik bu bahsi bırakalım, bir okuyu· 
cumuz gibi gözümüzü İstanbula çcvi 
relim. Bu okuyucumuz soruyor: 

- Niçin İstanbulda da bir Tiyatro 
mektebi açılmıyor? Bu, üzerinde cıd 
den durulacak bir sualdir. Filhakika 
İstanbulcia belediyenin küçük bir ti· 
yatro mektehi olduğunu, bilalıara bu 
nun kapandjını biliyorum. Bir de 
Halkevinin Alayköşkünde b!r kursa 
var. Fakat bu kurs tam olarak ıht;
yacı karşılamıyor. Ankarada açtlan 

Rumi 32 yılında, hani şu geçen Ha -
tırat yazılarımda bahsettiğim Rebap 
mecmuası zamanında bir kaç arkadaş 
Yeni Nesil diye bir topluluk yapın% 
Şahabeddin Süleymanı da ltendımize 
edebiyat şefi tayin ederek bir taraftan 
Servetifünun'daki FecriaticiJere, diğer 
taraftan da çok haksız bir hücumla 
Hüseyin Rahmiye çatıp duruyoruz. 
Rücurolarında en fazla Avrupalı mü -
~kit ismi ortaya atan da Hakkı Tah
sin ... Bilhassa o aralık Hippolyte Tai
ne'in iki cilt San'at Felsefesini karıştır· 
mış olduğundan bu ecnebi müellifin is
mini kalkan gibi göğsüne tutmuş, ha-
bre saldırıyor. İşte o aralık bir gün Be
şiktaşta ikimiz bir herher dü.kklnına 
girmiştik. Orada tıraş olan tanımadı • 
ğımız bir adam uzaktan bizi tanıyor • 
muş. Daından düşer gibi: cSiz yeni şair
lerdensiniz değil mi?• diye sordu. Hak· 
kı yutkunarak ve sarararak ceveh dl
yebildi. Öteki durur mu? LAfm arkası· 
nı getirdi. Hem ne dese iyi: cBiHyorum, 
sizin büyük babanız Hippolyte Taine'· 
dir•. İçimden: cEyvah, dedim. heritin 
alayına bizim delişınen arkada§ köpü· 
recek.. hele şükür! tahmin\'fn nasılsa 
d?ğru ~ıkmadı. Hakkı sadece gü1ümse
d~. ~eg~~ adam alay etmekten ziyade 
c~?di ~ soylemiyonnuymuş! Bunu da, 
dukkandan çıkarken tavsiyesinden an
ladık: 

- O Hippolyte Taine her halde Vic· 
tor Hügo'dan büyük şair! Cilt cilt bo • 
yunca şiir kitaplan bastırrnış. Onları 

okuyun da yeni, güzel, örnekler ahn .. ı. 
ve böyle diyerek çekildi gitti. Ben Hak· 
kı ile şaşıp kalmı.ştım. O zaman Tai • 
ne'in şair olduğunu bile bilmiyorduk 
Bizim babacan nasılsa kulağına çalı -
nan bir sözü bize yumurtlamtş! Çünkü 
daha ben de bir dostumdan yıllardan 
sonra pek yeni öğrendim: Büyük mü • 
nekkit Taine'in bir kaç ta şiiri var -
mış! Fakat ne gördüm şimdiye kadar, 
ne de son güne kadar başkasından işit-
tim. . 

Gördünüz mü, sokakta rastlanan a • 
dam bazan adamı nasıl matediyormuşf 

Daha böyle renk renk, çeşit çeşit ni
ce edebiyat dostlan vardır. Fakat hep· 
sini birden davet edecek sütundan 
mahrumum. Başka fırsatta onları da 
tanıtırım. 

Halid Fahri Ozansoy 

Şair Salih Zeki Yerinde Sayanlar maka • 
lernde bir parçayı kendisine alınmq n bana 
Açık Söz pzetesinde atmq tatm114 Yunaııl 
,Urıerini anlamıyan Te ibefeomlyenlerl mı
tolojideki ~ek kulaklı l\lidas'a bemetqln4e
ld zerafeti bizim p.lirln Ineeliline bafışla .. 
y&ıım. Bomeros'aıı rivayetine bakılırsa ml· 
iolojl ilahlan basls n kıskançtırlar. Atl:re-

(Devamı 9 uncu sayfada) 

Tiyatro mektebi beni cfdden sevin • 
dirdi. Fakat Ankara kadar kültür 
§ehri olan İstanbulun da böyle bir 
mektebe mutlak surette ihtiyacı var 
dır. Çünkü buradan kalkıp ta Anka· 
raya gitmek, mektebe kaydolmak ol 
dukça külfetli ve masraflıdır. Bence 
-bütün Türkiyede Tiyatro seviyesini 
yükseltmek ve tiyatro sevgısini art
tırmak için İstanbulda olduğu gibi 
İzmirde de bir mektep açmalı, tuluat 
tiyatrolarının yerine esaslı bir teşki
lata ve disipline tabi tiyatro artıstle· 
ri yetiştirmelidir. 

* 
Okuyuculanmızın sorgularına 

cevaplnrımız 

Ankarada Yenişehirde A. Rıza 
Enene: 

- Radyolar hakkındaki kanun 
nncak iki ay kadar sonra muıakere 
edilmiş olacaktır. Daha iki üç aY bek 
]iyecek olursanız istcdiğini'l ~ekılde· 

bir radyo alırsınız. 
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ayramda mühim 
futbo maçları 
seyrede e~ Jz Fiatlar 10 lira ile 20 lira arasındadır. Ma~atih 

daha ucuzlıyacağı umuluyor 
bugün 

Çanıuka esir olduktan sonra merlçe ölmek zsledi, 
evvelfı kendi e/ile kulaklarınt, burnunu kesti. Bir 
kolunu da ikiye biçti, bacağtnt keserken ayakta 

----~ * * ... ~----BeşiktaJ, Güneş, Galatasaray ve 
Fener gibi dört mü him klübümüz, 
taJilerini bir kere daha deneye
cekler ve bize zevkli maçlar sey-

duramtgordu fazla k.an zayi etti ve can verdi 

Yaz n : Turan Can 
rettirecekfer 

Tcmuçin, aralıksız maceralar ve teh
likelerle geçen .hayatından yavaş yavaş 
parlak bir devre giriyordu. 

Etrafını sarmış olan düşmanların a • 
rasında bırisi vardı ki hepsinden ya • 
rnandı ve tek başına Temuçinin bütün 
arzularına, akınlarına engel oluyor; o
nun bütün Asyayı dolu dizgin istilfı. e
deceği zamanları gcciktirip duruyordu. 

Camuka hem yılmaz, hem de kurnaz 
bir adamdı. Maksadına ermek için her 
hangi bir yolu tutmaktan çekınmez; nk
la hiç gelmiyen kurnazlıklar yapardı. 

Temuçtnle pek yakından tanışıyor
Jnrdı. 

Vaktilekendi kan1arı karıştmlmı-i o
lan (Kımız) ı ayni boynuzun içinden 
Jçmişlerdi. Fakat iki adam ki ikisi de: 

-Ben! .. 
Derler ve en büyük payın kendiie -

rine ait olduğunu söylerler, hatta her 
biri kendisinden daha büyük insan da
ha tanımazlar, nasıl ·kardeş kalabilir -
Jer? 

Temuçin. Camukaya; Camuka ise 
Temuçine boyun cğmemişti. Hiç biri 
diğerinin idaresinde bulunmayı kabul 
etmemişti ve bunun içindir ki kanla • 
rının birbirine karışmış olmasına raö· 
men kardeşlikleri kısa zamand bon~
muş; birbirlerinin korkunç bir!r düş • 
manı olmuşlardı. 

C~~-ka Te.muçine tuzak kurmuş; o· 
nu dugunlere çağırarak ba kın vermek 
i~~ez:niş; ansızın üzerine yüri.ımüş; dost 
g~runerek öldürrneğe kalkışmış ve hep
sınde de tesadüf Temuçine yardım et 
mışti. 

Fakat Camuka henüz Temuçine düş
manlıktan vaz geçmediğine göre elbet 
yE·ni tuzak!ar hazırlıyordu. Tesadüf 
her hangi bir zamanda Temuçine yar -
dım etmezse bütün emcller, o zamana 
kndc.1r harcanan büti.in emcklerle be • 
nıber hiç olacaktı. 

İş!(.> ?ım_un için Temuçiniıı yüreğı ra-
h. t dcgıldı. Onun rahat olması ıçin Ca
mukanın şu kara toprağın uzer.ndE>n 
altına geçmesi gerekti. Eğer onu orta
dan kaldırırsa onun kumandasındaki 
Coyrat kabılesının bi.itün bahadirleri 
de şüphesiz Temuçinin kumandası al -
tına geçecek. onu bir kat daha kunıet
Jendircceklcrdi. Temuçin son gunlerde 
hep bu işi düşünüyordu. 

* Çok zaman, düşmanımııcı düşman: -
n:ızın sllahile hücum etmek, en iyi ne
tıce veren usuldür. 

Temuçin de böyle yapmn.:!a h.:ız.rb 
nıyord_u.. Coyrat kabilcsinin b3şlıcJ 
beylerını elde ettikten sonra Ccımuk..ı 
yı-onların ellerile yakalatacaktı. 

Bunu yaptı ve gız1ice bu beylerden 
bir kaçını kandırdı. 

Ve umulduğundan daha çabuk serne
re verdi. 

Yılmaz ve ele geçmez Camukayı el • 
leri ve kolları bağlı olarak bir at Us . 
tünde ve karşısında buldu. 
Temuçinın gözleri büyük bir ~evinç

le parladı. Ancak, onu ölduremezdi. 

Dört klüp komitesi tarafından ter· 
tip edilen turnuva maçları pazar günü 
Taksim stadında başldyacaktır. 

Güzel bir vesile ile hazırlanan bu 
maçlar memleketin dört büyük klübü
nü bir arada ve karşı karşıya bıraka
caktır. Evvela dört kliip birbirlerile.
karşılaşacak, ikinci gün mağluplar, ü
çüncii gün de galipler · çarpış \Tak bu 
turnuvanın muzaffer takımı bu seç
med.-!n sonra meydana çıkacaktır. 

Yeni lik teşkilatı dolayıaile bu se- Kurban satışı 
ne henüz birer defa karşılaşmıs olan Kurbanlık koyunlar dünden ıtıbaren f Koyunlar pazarlarda 1 O liradan 20 
bu takımlarımız şu vesile ile ikincil İstanbul içındeki pazarlara çıkarılarak liraya kadar satılmaktadır. Dünkü sa"' 
şanslarını bir de.fa daha deneyecekler satılınağa baŞ'lanmıştır. Bu senekı kur- .tış pek az olmuştur. 
ve bu suretle hakiki kıymetlt>rini mey-l hanlıklar geçen senekilere naz· rar. da- Marmara mmtakasmda tUtUn 
dana çıkaracaklardır. ha ufak boydadır. t l 

Dört klüp arasında çekilen kur'a. Kurbanlıkların fıyatları bu sene he- sa IŞ ari 
.. .. . . . . da büyük bir isabetle Calatasaray ile, senekinden yüksektir. Bu yüzden pazar 

1 
Marmara mıntakasın~aki :ütü? s.~ ... 

Çunku. vaktıle and _ıçı:mştı. Cam u ka bu Beşiktaş, Fenerbahçe ile Giin("ş karşı larda. h araret !ı satış göze çarpmaktu-

1 

tı~ları .. devam etmektedır. Bır i kı gun. 
anda rıay~t ~tmemıştı .amma, Temuçin karşıya gelmiştir. d·•·. J.::;tanbul içinde kfı.fi mikdat·na ko· dur Gonanda v.e. Sarayda hararetl~. ~-a· 
de onun gıbı y~p~ak ıstemiyordu. G latasara _ Fe b h k b _ yun bulunmakla beraber, fiyatla!' ge- tış olmuştur. Dıger mıntakaların tutım 
Camukayı aılesıle birlikte yeğeni . d ~ d f Yb .... k ner ~ çe :e a e ne yüksektir. Maamafih bugün ve ya- leri gibi bu romtakanın tütünleri de ha 

İlçiday'a gönderdi. Götüren adamlarm tın e er ~ a b.;ı.yu ?ev ve f'yecan' rın Ege ve Trakyadan yeni koyun sii- riç piyasalarda rağbet görecektır. 
kumandanına da şu emri verdi: duyanlar kım ı ır belki de yeni bir riilerı gelecektir. Bu münasebet!e dür.- Amerikan firmalarından birine men· 
Yeğenim İlçilday'a söyle; Camuka- Galatasaray - Fenerbahçe maçı karşı- kı.i fiyatların bugün daha düşeceğı ve sup V enson adında biri İstanbula geıo 

nın topraktan su gibi sızan; duvardan sında kalacaklardır. yarın pazarlarda daha ucuz fıyatla ko- lerek tüccarlarla temasa geçmiştir. Bu 
rüzgar gibi aşan; insanın öniinden göl- Kurban bayramına tesadüf eden yun bulunabileccğı anlaşılmaktadır. zatın henüz ne kadar tütün alacağ~ ml 
ge gibi kaçan ve tutulamıyan bir adam bu turnuvada bakalım kurban k"im o- lum değildir. 
olduğunu unuımasını Onu bır daha bi- lacak? Istanbul Borsası kapanış Portakal fiatlari 
ze düşmanlık ederniyecek şekilde mu • Ömer Besim 
hafaza etsiiı! fiatları 19 _ 2 _ 1937 Portakal fiyatları yüUck.liğini mu .. 

Sonra onu ailesile birlikte kıskıvı·:ık Türkiye kros :=-=----=--·,__,...,_ . .,.__,=-==-o--ll hafaza etmektedir. Ar.ure ~rwç ~Ciı~e. 
bağlıyarak getiren adamlarına döndü: ŞampigoJlaNl PARALAR .ren lodoslu havalar ~tt.ünden İstanbtt 

yuzıeK~~~~:s~~~z.b~e~:~n~~ v~e~~~=~ Ankarada yapıla ca h ı sterun ~~? s:~ş ~~~~~z~~ :;:~~~ P:i:~~ı~:;;:a~: 
mükafat ta bekliyorsunuz! Atletizm federasyonu uzun za· ı Dolar m, 126, 

1
,1ar sandik içinde ve oldukları yerlerdo 

Diniiyenler bu sözleri pek sert bul - mandanberi hazırlamakta olduğu Tür•! ~ PNJJm ~. 114· 117• çürümi.iştür. Maamafih tüccarbrın söy 
muşlardı. kiye kros ,ampiyonaa1 Ankarada -...ı 20 Llret 

120
' 

125
• ıledilderine göre memleket içine, İstan J~ 20 Belçika Fr. HO. &4. 

Bunu beklemiyorlardı. pılacaktır. 20 Drahıni 18. 2ı. bula getirilmek üzeree mühim mikdar 
• - Elbet! Türkiy~de ilk defa yapılacak olan 20 İsviçre Fr. ~70. 570. da portakal stoku vardır. Bunların önü 

Der gibi bir hallerj vardı. Hattfı bir- bu şampiyona yepyeni şeklile m~mle- 20 Leva 20. 23. mü.zdeki hafta içinde, piyasaya get:rilf1 
birlerine bakarak adeta SOTU'-'Or}ardı• ı Ftlorln 61 

fi6. .ceği Ve fiyat1arın bir mikdar düı:eceğf 
J • ketimizde açık hava ve kır koşularına 20 Çek kuronu /O. 75. ı ~ 

-Öyle deg·n mi? "" 50 umulmaktadır. 
· karşı yeni ve ciddi bir alaka uyandıra- ı Avusturya sı. ~ov. 22.50 

Cengizin çatık kaşlarının altındaki ı Mark ıs. 2R. :----------------
çelik parıltılı gözlerinde ateşler yanı· caktır. ı Zlotl 20. 22. Ticaret ve zahire borsası 
yor gibiydi: , Mart ayı sonunda yapılacak bu ı Pengü 21, ı:t 

- Efendisine hiyanet eden bir Mo • müsabakalara, Istanbul, İzmir, Anka- 20 Lev 
11

• 1
4
. 

ğol ancak yere bakar. Onun karşıya ve ra, Balıkesir Bursa, lzmit, Eskisehir 
20 ~:~~ 52

" 
52

" 
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ITHALAT 
göke bakınağa hakkı yoktur. Hele mü- Adana mınt~kalarına mensup atİetle~ 
,kfı!at beklernesi bir yüzsüzlüktür. iştirak edeceklerdir. 

1 İsveç kuronu :iO. 32. 
1035. Buğday 525, çavdar 90, arpa 133, keten 

ı Türk altını 1036· tohumu 15, mısır 75 1/4, Yapa~ı 35 1/2, un 

Camukanın ada~larından bir kacı Atletizm Federasyonunun evvelce _ı_Ba_n_k_no_t_o_s_._B_·~~--2_47_·--.: 45 1/4, nohut 25, kıl 2 1/4, B. peynlr 1, zey. 
ç E K L ER 1 ~Un yağı 59, ttftlk 1, kepek 57 ton. Çakal 1978 bu sözlere hak veriyorlardı. Hatta bu yaptığı tamime göre senelik kır ko~u

yü7den demindenberi başlarını eğerPk larını yapmamış olan mıntakaların bu 
--~------ ·- lkedl 795, Kokarca 19, kunduz 127, sansar 2, 

Açılış !{apanış 1 tavşan 112 1/2, tilki 8 1/4, vnrşak 50, zerdeva 
sessız duruyorlardı. Temuçin onlara 1 müsabakalara iştirak etme erine müsa-
doğru \'Ürüdü ve birer işarctle: 

- Şu tarafa geç~ ade edilmiyecektir. Her takım üç at-
Dedı. !etle bu müsabakalara girecektir. -· ·· -.. ,.., .. _,.:-.••"'''' ~-

Çoğu eski yerlerinde kalmışlardı. uslu dururdu. 
Şımdi biraz geride duran kendi a - Bir iki gün böyle geçti. 

damlanna döndü. Sonra İlçiday Camukayı getırtli: 
- Şu al~akların kafalarını kesiniz! - Sen öleceksin! Fakat ben öldür • 
Bir anda suçluları sardılar. Der hal miyeceğim. 

soydular ve birer birer başlarını kara Camuka omuz silkti. 

Londra 
Nev-York 
Paris 
Mllimo 
Brüksel 
Atina 

topra;!a düşürdüler. Sonra kara top - İlçiday sözline devam etti: 
rağn düşen gövdelerile birlikte bir bü- · - Sen kendi kendini öldüreceksin Varşova 

Cenevre 
Sofya 
Amsterdam 
Prag 
Viyana 
Madrld 
BerUn 

yük çulwra doldurdular. Fakat evveJi1 bır kulağını. sonra di~eri- Budapeşte 
Temuçıu ~öyle dilşünüyordu: ni, daha sonra da sırasile başka ı.za - Bükrq 
- h i yaptım. Camukayı ele ı•ermek- )arını keseceksin! Bu işi kendin yap - Belgrad 

t k Yokohama 
en utanmıyanJar bir gün beni de ele makla yiğitlik sende ka1aca · Moskova 
veıebilirler. Alçak adam her yerde al- . Camuka bu korkunç teklif knrşısı!l- Stokholm 

617,00 617.00 435 adet. 
o.79325 o,7932s \: tHRACAT 

17 .03'15 17.035 '1 -

15,0775 15,0775 ll RaiınOıiöo, knrnm~k 40, rnSuiye 49 ı '2,' 
4. 705 4.705 ! nohut 24 3/4, mercimek 4 1/2, tiftlk 56 ı 4, 

88.575 f-8 575 ton. Sansar 1597, zerdeva 486, tukl 5037, kıın-
3.4775 3.4770 1 d uz 72, ta vşnn 40,000, koknrca 48, varşak ıa 

64 34~0 fA.:i4~0 adet. 
1.45 .45 

22.7'1 22.74 
4.2431 4.2431 
ı 1.375 11.17 
1.9716 1.9716 
4.1875 4. 1875 
4.3760 4.3760 

100.42i5 100.'1275 
, 34.5225 34.522S 

2.785 2.785 
24.94 24.94 
3.1435 3. 14,5 

SATIŞLAR 
Buğday yumuşak kilosu 6 kuru~ 15 para· 

dan 6 kuruş 17 1/2 paraya kadar, BuMny 
sert kllosu 6 kuruş 20 parndan 6 kuruş 21 

11/2 paraya kadar, Arpa Anadot kUosu 4 ku-

l 
ruş 30 paradan 4 kuruş 37 ı /2 paraya kı:ı.dar, 
Çavdar kllosu 5 kuruş 30 parndan 5 kuruş 

135 paraya kadar, Fasulye ufak kilosu 8 ku· 

çaktır. da ürpermek .şöyle dursun, daha dik -------~ 

. * oldu: 
E SHAM 

ruştan. Susam kilosu 18 kuruş 20 paradıı-n, 
Yapa~ı Anadal kilosu 62 kuruştan 70 kuruşa 
kadar, YapaA-ı Trakya ldlosu 78 kuruştan, 
Güz yünü kilosu 83 kuruştım 96 kuruşa ka· 
dar. Zerdeva derisi çifti 5000 kuruştan 5200 
kuruşa kadar. Sansar derisi çifti 3000 kuru•· 
tan 4000 kuruşa kadar, Kunduz derisi çlftl Ilç"da''• Temuçinin sözlerini ayn"n -- Evet, hakkın var. Eğer talih bana 

kendişinc' söyledikleri zaman bir an yardım edip te diişmanlaı·ımı ele ge -
diışıindiı, yüzünde bir ~iilümseyi~ gü- çirmiş olaydıın, ben de biiyle yapacak
nildiı. Gözlerinin içinde şu tek kelunP. tım. Bir oıçnk verin! 
okunuyor gibiydi. Bu yılmaz ''e sarsılmaz adam kendi 
-Anladım. elile kulaklarını. burnunu kesti. Bir 

Anadolu şm. f7c 60 
peşin 

A. Şm. ~c 60 vudeli 
BomonU - Nektar 
Aslan çimento 
Merkez bankası 

Atılış 

W.O'l 
24.65 

0,0.1 

14.ô5 

00. 

Knpanış 

1'0 .00 
24.65 

o.,JO 
l4,7S 
00 

1

1500 kuruşlan 1700 kuruşa kadar, Tilki de
risi çifti 430 k~uııtnn ı200 kuruşa kad:ır, 
Ta.vşnn derısı adedi 22 kuruştan 25 1/ 2 knru-
şa kadar, 

TELGRAFl.AR 

S.~ olan bir adam ne kadar varnan kolunu da ikiye bıçti. Bacağını keser- - - tS T 1 K RA z LAR 
bır kordon altına alınsa. ne kad~ı· sağ- ken artık kendısinı avakta tutamıyor- ---
jam bir yere hapc:edilse her an kaçıp du. O kadar kan kay.betmişti ki oldu
kurtulma ı ilitımalı vardır. l ğu yere yıkıldı ,.e bıroz sonra can ver-

İlçiday'ın başka işi gücü yoktu d,1 di. 
ikide bir: İlçiday Temuçine haber gonderıyor-

Türk borcu I peşin 

• • I vadell 
• • ll vadeli 

Açılış 

21 ıs 

21.20 
20 175 

Kapanış 

21 ıs 

21.1i5 
20.275 

---·--- -~-- -----
TAIIVİLAT - Cnmuka acaba kaçtı mı? du: 

Diye merak edip duracak mıydı? - Camuka kendini o kadar muhafa - - - - - Açılı~ Kap;;,;-

Hem topraktan su gibi sızan, duvar- zalı brr yere hapsetti ki artık ne top - Anadolu ı pe. OO.•ıo 00.00 

bir gölge gibi kaçan ve bır türlü yakn • riizgfır gibi aşması, ne de bir gölg~ gibi : ~; ~~-. oo.ou 
10 00 

dan ri.izgfır gibı aşan, insanın önünd(n raktan su ribi sızması, ne duvarlardan 1 • I vadel1 . 39.30 39.20 

1anınıyan bir adamı nerede muhafaza ynkalanması ihtimali kalmamıştır. Anadolu mü. peşl ~~·.: ~i,:~ 
edebiliıdi? O ancak toprağın altında 1 Turan Cnn ._. -~••••1111-_,. 

Londra mısır I.nplntn şubat tahmill kor• 
tt>ri 24 Şi. 112 pt'ni KI. 3 Kr 41 snntım, I..on· 
dra kett>n tohumu Laplnta şubat. tahmill to• 
mı 11 St.er. 15 Şl Ki 7 Kr 12 santlm. An"ers 
arpa Lchlstan şubat ınart tahn•lll 100 k!lo~u 
121 B Frnnk KI 5 Kr. 13 c;:ıntlm. Llveı·pul 
buğday mnrt tahmili 100 libresl 8 ŞI. 4 3 4 
pe Ki. 5 Kr 70 santlm. Şikngo bu~day H ırt
vlnter mayıs tahmill Buşeli 135 718 sent KI· 
6 Kr. 28 santlm, Vlnlpek bu(;day Manltoba 
mayıs tahmill Bnşcll 127 5 8 scnt Kl. 5 l{r. 
90 santim. Hamburg le; fındık Giresun dcr .. 
hal tahmil 100 kilosu 149 R. Mark KI. 75 Kt• 
43 santim, Hamburg lç :fındık Levan derhııl 
tahmil 100 kllosu 148 R. Mark KI. 74 Kr. gl 
san tım. 
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SON POST~ Sayfa 9 

Çalişan kadmlar arasmda: 2 Bir prens ile 
Prenses 

İspanyadaki harp daha~ 
ne kadar sürecek? Süreyya Ağaoğlu: "Ben 

doğuştan avukatım, diyor 
Nasıl boşanırlar? 
Danimarka Kralı nihayet 

kendisinden beklenen Bugünden itibaren ispanyaya 
hariçten gönüllü gitmesi yasak! 

* ll- -+c 
kararı verdi "Fazla konuşkan olduğum için evde bana herkes (Bu kız avukat 

olacak) derdi nihayet dedikleri oldu kadınlan n çalı~maları lüzumunu 
babamdan öğrendim ve ali tahsil yapınağa karar verdim, Danimarka Kralı 

geçen akşanı ken 
disinden istenilen 
kararı vererek ye 
ğeni Prens Erik 
ile Kanadalı zev
cesi arasındakı ni 
kahı bozmuştur. 

Majest Christian 
ıt ~ * ---------

Yazan: Peride Celal 200,000 kiti öldükten ve memlekette mateme girmeyen tek ev ı 
kalmadıktan sonra bütün İspanyol hudutlan da nihayet kontrol 

_ alhna alınıyor. Fakat acaba bu tedbirler fayda verecek mi? 
Tam 63 erkek ve yalnız üç kız .. İşte 

Süreyya Ağaoğlu, bu üç kızdan bırisi

dır, ve içinde 63 erkekle üç kızın biı· 

ara) a geldiği oda. Üniversitenin H u -
kuk Fakültesinin bundan on beş sene 
evvelki sınıflarından biridir. Prens Erlk 92-4 

yılında Kanada _ 
nın en zengin aile 
sinin biricik kızı 
olan Mis Lois Bo. 
oth ile Otta vnda 
evlenmişti. ı;rc bu 
düğün Ottava şeh 
rinin tarihırıde 

Bugün için ne hukuk fakültesi sı -
nıfrarındaki kız talebelerin azlığı bu 
d(>rece nisbetsizdir, ne de genç kızların 
hukuk fakültesi sıralannda yer alma
larında bir fevkaladelik bulmak müm
kündür! 

Fakat o zaman, yani bundan ön be~ 
yıl önce, inkılablann tabiileştirdiği bu 
keyfiyetin her parmağı ağızda bıraka
bilecek bir fevkaladeliği vardı. 

hiç kaydedilme _ Danimarka Kralı 
dik derecede par- Christan 
lak olmuştu. Yeni evliler düğünden son 
ra, Nevyorku, Londrayı, Hivyerayı zi· 
yaret ettiler. Amerika plajlarında bır 
kaç yıl geçirdiler. 192 8 yılında da Da
nimarkaya döndüler. 

Ve bu fevkaladeliği başarmak cesa -
retini bulmakta bütün hemcinslerin -
den erken davrandığı içindir ki, hukuk 
fakültesinin ilk kadın mezunu Sürey
ya Ağaoğlu, bana bir kahraman gibi 
göründü. Yeni Prenses orada muhteşem, geniş , B~gün Şubatı~ yirmisi... . . 

Dün Asiltürasyon hamndaki yazıha
nesinde onunla konuşurken, o zama -
nın ağır şartlan içinde geçen yüksek 
tahsil devresinde karşılaştığı güçlükle
ri öğrenmek isteğini yeneınedim: 

- Ben, dedi, hiç bir güçlük çektiği· 
Il}izi hatırlıyamıyorum!.. Ne hocaları
mızdan, ne arkadaşlarımızdan, hür -
rnetten, takdirden başka bir muamele 
görmedik ... Hatti bilakis, ihtimal çok 
hayırlı bir çığırın ilk yolcuları bulun
duğumuz için, hukuk fakültesinin bu -
günkü kız talebelerine müyesser olmı
yan bir teşvik, ve himaye içinde çalış· 
tık. Bize gösterilen itibar, cılız bir se
ciyeyi tımartabilecek kadar genişL. 
Bu bakırndandır ki, o zaman karşılaş
tığunız yegane güçlük, gördüğümüz 
bu sonsuz ve teveccühkar alakaydı di
yebiliriz. Çünkü biz en basit vazife -
m izi yaptık. Ve buna ltarşılık, layık 

bulunciuğumuzdan çok teveccüh gör -
dilğümüz için Adeta mahcub olduk! 

O şereni cesaretini basit, tabii, ve e
hemmiyetsiz göstermek istiyen müte -
vaz! 8 vukata: 

- Siz, dedim, mesleğinizi kendı ih
tiyarınızla mı seçmiştiniz? 

Süreyya Ağaoğlu, önündeki kalm 
dava dosyasını, yazıhanesinin bir kö ~ 
tesine iterek söze başladı: 

- Bana, yüksek tabsil yapmak ga
yesini babam ~ıladı. Kadınların ça -
lışmalan ltizumunu evvlA babamdan 
ijğrendim. Fakat mesleğime gelince, 
ben avukat olmadım, avukat doğdum! 

Ben, koltuğuında boyile mütenasib 
bir evrak çantasile, sırtmda kara bir 
~übbeyle, ve bqmda siyah bir başlık
ta dünyaya gelen iki kiloluk bir avh -
katcığı düşünerek gülüınsiyordum. Sü
reyya Ağaoğlu da, belki tebessümü · 
mün sebebini tahmin ediyor, ve güle
rek anlatıyor: 

- cAvukat doğdum:. deyişime şaş -
mayın ... Daha altı, yedi yaşımda bir 
çocuktlım. Galiba biraz fazla konuş -
kandım. Ve galiba pek düşünmeaen 
söylediğim sözlerden bazıları yerınd·~ 

düşerdi. Sık sık çenemin okşandığın·, 
\'e etrafımdakilerin benim için birbir -
leri ne: 

- Bu' çocuk avukat olacak! dedik -
lerini hatırlarım!.. 

,bir malikane satın aldı, bu malikanenin Eger son dakikada beklenmedık bır 
içinde: cBana Holivut sahillerinı hatır- ihtilaf patlak vermediyse bütün dev. 

Av k t 5.. AV VI !atsın» diyerek muazzam bir banyo ha- letler İspanyaya kendi tebaatarından 
u a ureyya gaog u • vuzu yaptırtlı. Avuçla altın harcadı. Fı:ı gönüllü gitmesini yasak etmiş ojacak· 

b_anyo gibi bütün yorgunlukları gide - ,kat burada saadet ancak 6 yıl silrdü. lardır. 
rıyor!.. • Bu, İspanyol işlerine karışmamak sa- ,Bu kararın tatbik günü de az evve! söy 

Yalnız, dava kazanmanın zevkli ol-
1934 

de Prens ile Prenses yekdiğerin hasında alınmış ilk tedbirdir. İkinci ted )ediğimiz gibi bugündür, 
madığı zamanlar da vardır. MeselJ bir den aYnimak istediler. Krala miiracant bir de J.:Iartm altıncı gününden itibaren Karar~n faydası olup olmıyacağına 
boşanma davasını kazanmak, yanı mu- ettiler. Avrupanın Krallık ile idare ed: bütün Ispanyol hudutlannın sıkı bir gelince Ingiltere ve Fransada gazetele· 
vaffakiyeti, iki insanı birbirinden a - lcn yerlerinde talak isteyen tarafıar- kontroı altına alınması olarakt:r. rin fikri şudur: • 
Yırmak mukabilı"nde ele gerı"rn1ck süıJ- dan biri Kral ailesine mensup olunca Bu k ı· ı ınt·ı·ı· · Ser· I k f 

1 • 1 . ararın spanyo ı a ının ça- ır er on eransında müzakerenin 
he yok ki haklı bir davayı kaybetme:~ ~:~~ ~ salta~l:t m~hkemesıne intik~~ 1 buk bitmesine, yahut ta şiddet ve vah. uzun sürmesinin sebebi İtalyan \'e Al-
kadar üzüntülü oluyor. K 1·d ·uBmad femden:? 

1
sonuldncu mcn·ııı şetinden kaybetmesine tesiri olacak man erkanı harbiyelerinin İspnnyol 

B 't'b 1 b d ra ıı. u e a a ov c 0 u ? L h" d ·· I I 1 - "ll u ı ı aradır ki biz, bu ka : ı m·a- · · ını. e ın e soy eycn er o dugu gib: mı iyetperverlerini müsademeden ga-
lar karşısında, avukat sand:ılyes ı r.a e Ji'akal Kral derhal karar vermedi. aleyhinde söyleyenler de vardır. lip çıkarmak için bu kadar zamann 
bir sulh hakimi vazifesi görmi) '::! çau- Aray~. uzun bir di.i~ünme payı bırnktı. İspanyol ihtilali patlak verdikten ve mühtaç o_lduklarını hesap etmi-? olma. 
şırız. Size bunun gayet tuhaf bı r misa· Bu mud~e: za~fında Prenses o muht~- bu ihtilale yabancı devletlerin de par- ,lanndan ıbare~~ir. Aradan geçen m üd-. 
lini anlatayım. şem m_alıkan~sınde yaşıyordu. Prens ı- mak soktukları anlaşıldıktan sonra İn- ,det zarfında ~uzumuna kani oldukları 
Avukatlığa henüz başlamıştııYt. An- sc !iehırde bır apartımana taşınnuşt:. gilterenin tesviki ile Londrad be ,kadar asker, mühimmat ve levazım . • a yneı- .. d . 

1 karadaydım .Bir gün yazıhanerr:·e genç Şimdi kat'iyet kesbeden kararıa bo- milel bir .sefir1er konferansı toplanmış g.on ermış er, ve ?nc~k Abunu ._~~in ('t-
bir karı koca geldi. zulan ailenin iki çocuğu vardır. Bir! or .. , tı. Vazifesi bu ihtilfılin Uluslararası jh tı~en .. sonradı~ kı, hukumet1ermı ade-
Kadın hüngür hüngür ağlıyor. Er _ diğeri dört yaşındadır. tilallar yapmasının önüne geçmkti. Bu ,mı mudahaleyı kabulde serbest bırak-

kek, aynı derecede müteessir ... Ken - Prensesin yaşı 38, sabık kocasınınl:i gayeye doğru giderken ilkönce Ispan· ~lardır. Faka.~ h~~-a~~rında yanılmış 
dini zor tuttuğu belli. Kadın, o teessür 46 dır. yaya hariçten gönüllü gelip İspan o! 0 ~aları çok mum u~ ur. 
arasında, kocasının yana kaçan gra - * üniforması altında çarpışmasına mKni Ispanyol ihtilali ile alakadar olanıa-
vatını düzeltmeyi ihmal etmiyor. He- R" .. p .. olunmak istendi. Kastedilen <\'irt dev- rm yaptıkları tahminler de şudur: 

ı vayete gore renses unvanını kay ı 1 f İ d h · · f · d' 1 le erkeğin karısını teselli için gö~ter - bed Lo" k" .1 d et vardı. Başta talya ile Alma~ıya ge- spanya a er ıkı tara ın şım ıye <:a 
en ıs es ı aı e a ının altında ya· 1. d · d d·~· · ,. ı k k t· · diği gayreti gör.seniz, söylediği sö7.leri k D . k d ıyor u. Bunların Ispanyoı milliyetper . ar ver ıgı zayıat kat ı o ara es ııı-

şavaca \'e anımar a a kalar·ık ço· . ) 200 000 · duysanız aralarındaki miitekabil alii - ~kl 1 d k c · verlerıne yardım ettikleri söyleniyor. emez. , sularında olsa gerektıı·. 
cu arına nezare e ece ve onlara mad d S · Bu ·· h b h kanın kuv\'etine imrenirsiniz. d t d d b 1 k ' u. onra Rusya ile Fransa kastedili- · gun mu are e sahası olan şe ırler-

e en yar ım a u unac tır. d . de tek b' t . Bir aralık birisi öbürüne: yor u. Onların da elialk Cephesı:. adı ır spanyol evı yoktur kı, ka-
- Müracaati sen yap! dedi. altında başlıca sosyalistleri ve komü ~ .P_ısını~ arkasında bir feryat yükselme-
Öbürü cevab verdi: Beşiktaş Halkevinde boks ve nistleri toplayan meşru büktımete yar sm. Bına~~aleyh ademi müdahale ka-
- Hayır ... benim elim nasıl varır? güreş mUsabakaları dım ettikleri iddiası vardı . r~rının geçıkmesine ne kadar teessiif e-

dılse azdır. Bununıa beraber ı::unu da 
Sen vap' Bu ·· kşam saat 21 d B "kt Müzakere çetin oldu. Uzun su·· r. du··. Ve ·· ı· ı · k. b k ~ 

J • - gun a e eş! · aş soy ı ye ım ı u arar hadisenin Av-
Meğer meramları, b~b~rlerinden ay- Halkevi tarafından kıdemsiz amatö: İspanyaya gönüllü yollamamak, İspan- rupaya sirayet etmesinin önüne geçebi 

rılmakmış. Çünkü er e , çok sevdiği h kA 1 yoı hudutlarını da kontrol altın .. ~ alm:lk ıı· r. Fakat ihtilalin bı"trnesı· ı'kı' taraftan k d · · bo k s ve güreş eves ar arı arasında Be 
kansının annesine ~n ısmi beğcndi- şiktaş jimnastik klübü salonlarında hu kararına sefirler konferansının ancak birinin kat'i galebesi ile mümkündür 
remiyormuş. Kadın a, ne anasından, k t f • 15 Şubat tarihli eelsesinde varılabild, . ki, 0 da çok uzaktır. 
ne babasından geçebiliyormu~. Erkek susi bir müsaba a er ıp edılmıştır Git 

0 şart içinde geçinemiyeceklerıni söy _ rnek isliyenierin Halkevi idare memur 
leyince, ağlıya ağlıya ayrılmıya karar luğuna müracaat ederek davet iyelerini 

· f d almaları lazımdır. 
vermişler. Iki tara a, ayrıltnak için _ • ·--· . • . . ~~-~ · . ·--··- ···-
bir türlü müracaat edcmiyormus 

Ben, bu vaziyete evvela güldii~1, son 
ra şaştım, \'e nihayet kızarak : 

- Siz, dedim, bir avukata değil, bir 
sinir doktoruna gitmelisiniz! 

maktan kendimi alamadım: 
- Kadın olmak yüzünden uğradığı. 

nız zorluklar yar mı? 

- Hakkımızdaki çok geri bir zihni· 
yetten başka hiç bir şeyden· şikayet: -
miz yok! 

= 
Dünya yüzünden Yalan kalkıyor 

(Baş tarafı 7 inci sayfada) nehre tt K d b "ld"" d .. 
O · k. t ·. 1 a ım. ocamı a en o ur um, - ene ın ar e tı. • . . . .. .. . . 

g . . ., . ve hadıseye ıntıhar susu vernıek ıçın, 
- Kocam ıntıhar ettı. dcd ı, fakat tabancasını d , b kt 
·· ·k · · b k t f a ) anına ıra ı m. mustantı · ışı aş a ara tan tuttu. * 
- Serge senin sevgilin midır? dcdı. 
Serge kadın ile bu cürmü mtiştere . 

ken işlediği zanno1unan adamd·. Genç 
dul bu suale hazırlanmadığı için inkar 
edemedi. 

Bu cevab üzerine çıkıp gittiler. Bu 
müracaatlarından bir müddet sonnı, 
onları Keçiörene giden bir otobüste 
gördüm. Ortalarında bir de minımini 
yavru vardı. Bir aralık benimle gözgc
ze gelen kadın. gülümsiyerek yerinden 
doğruldu. Ve tenha otobüste, yerınden 
kalkıp yanıma sokuldu. Elimi sıkar • 

Bazı dar düşüneeli kimseleı· kadı::ı 
- Onu çok se\·iyorum, sevgi limdir, 

avukatlara, kadın doktorlara karşl a· ddi. 

caib bir emniyetsizlik besliyorlar: cCa- İlk ipucu yakalanmıştı. Suatler birbi-

Amytole de Sodium, Scopolam:ne -
nin daha müessir ve tesiri daha uzun -
muş, cinai takibatta şimdilik her ikisi 
de ku!Ianılıyarmuş. Yakında bu mad -
delerin hayatın bir çok safhalarında 
safhalarında kullanılacağı tahmin e -
dilmektedir. 

nım .. . Kadın da avukat olur mu? dıye rini takip etti, \'e n ihayet kadın: Su muhakkaktir ki: İnsana hak!kati 
söyleten serom artık bulunmuştur. eBu çocuk avukat olacak!•... Yani 

söylediklerine göre avukat olacak ben
dim. cAvukat •ın ne demek olduğunu 
bildiğim yoktu. Fakat beni sevdikleri
ne emin bulunduğum kimselerin: eBu 
çacuk avukat olacak!· derken adeta 
sevinç duyuş1arından ~anlıyordum ki 
a v.ukat olmak iyi bir şeydir. 

k en: 

dudak l:iükenler var. «Kadının saçı u - ... - Kocamın intihar ettiği tabaneayı 
zun aklı kısadır!:., ckadının beyni, er - dereye attım. 
keğin beyninden iki yüz gram eksik - • Edebiyat 

Bu masum kanaatile, ve bu cümleyi 
sık sık duymanın telkini altında ben öe 
kendi kendime kurmıy8 başladım: 

- Ben avukat olacağım! 
Avukat Süreyya, o masum çocukluk 

gayesini tahakkuk ettirmenin verdiği 

haklı gururla doğrularak gülümsiyor: 
- Ve nihayet oldum da ... 
- Memnun musunuz? 
- Vakıa biraz fazla yorucu. Fakat 

bir dava kazanrnııanın zevki, ılık bir 

- Sayenizdc. dedi, bir de çocuğu -
muz oldu! 

Ve gülerek ihive etti: 
- Sizin koyduğunuz o mükemtnel 

teşhisten sonra sinir doktoruna git -
memize hacet kalmadı. Kendi kend. -
mizi tedavi ettik! 

Süreyya Ağaoğlu, o sevimli cidd ı -
yetini gene takındı: 

- Dedim ya ... Boşanına davaların! 
böyle yazıhanede kazanmak, ekseriya 
mahkemede kazanmaktan zev.klidir! 

Kendisine telefon eden bir arkada
şından, ge'ciktiği için özür dileyen, ve: 

- Hemen, şimdi geliyorum~ diyen 
mutmtabıma, son bir sual daha sor -

tir!• diyenler var!.. - Kocamın öldi.iğüne revkaleide 
memnunum, çünkü dostuma kavuş -

Fakat bunları söyliyenler bittabi, tum. 
beyinleri, tabH insan beyninden bir - Kocarnı öldürmek istiyordum. \'e 
hayli hafif olanlardır. Zaten sayıları; nihayet. 
tasaya mahal bırakınıyacak kada•· azal- - Kocarnı öldürdüm, dedi. 
mıştır. Büsbütün ortadan kalkmaları Hadıse hakikale tevafuk etmiyordu. 
da bittabi bir zaman meselesid\r! Tabanca erkeğin yanında bulunmuslu. 

Süreyya Ağaoğlu gülüyor: Bu \'aziyeti kadına seromun tesir: geç-
- Hem, «kadmın saçı uzun akh kı- tikten sonra anlatıldı. Fakat bu sef.:! r 

sa olur!• diyorlar. Eğer akıl kısalığ&, kadın ağlıyarak şu itiraft~ bultı.ndu : 
saç uzunluğundan geliyorsa, kendilc _ -: Be~ b.undan e~·vel bır cı~ayet da · 
ri ziyanlı çıkarlar. Çünkü §imdi, erke'k 'ha ışlemıştıı:ı, bu cınayetın fn .!ı bulu -
!erin saçları, kadınların saç!arından ~~mamıştı. tŞte o zamanlar kntil ben 
çok daha uzun! ıdım, ve tabaneayı da seromun tesiri 

Peride Celal altında kaldığım zaman anlatt!ğun gibi 

(Ba,tarafı 7 nd sayfada) 
lt>rini yabancılara kaptırma:zl:ı.r. Karı ana 
da kıı:arlar. iyisi mi ilahların isine karışma
ınalı! 

Pt>rsefon şairinin bize kıskançlık ı nat 
etmesi dt> yt>rindt' dt>lll. Ht'le (Ahmet Jlaı.hn 
da beni kı'ikanırdı ı demesi büsbiıtiın hak -
ıllık: Hasimi ol · ınünden on bes ıün e . ,.~ı 

ha t:ı .)atağında son ziyaretimde bana Salih 
Zt>kiden h"ho;t>derken sadece: - Artık gelmi
yor. Doktorlar ınenettl. Hen i sinirlendiri~ or
mu ! - demisti. Demt>k ki Ha im onun kendi
sini slnırlendlrdiğini bae doktorların teo;hi
sin.ien sonra iiğrrnml tl, nerede kaldı ki 
eelakar dostunu kısknnsın: Hoş çoculdur 
vesselam şu Salih Zeki... Ilani Içinden bana 
darıldı ise ben de bütün ömrümce yanıırım. 

B.F.O. 



10 Sayfa' SON POSTA 

ı Hlhiiye: 

Necminin korkusu boşuna idi 
1 1 Bir h üçük hiha~ 

Tavşan avı 

On metre yüksekliğindeki hayvan 
Cenub Ahikasmda dol~an bir bey· 

yah kafilesi bir 
hayvan kemiği -
ne rastlamışlar • 
dır. Bir tek ke • 
mik bir insan bo
yundan daha u • 
zundur. O civar· 
da yaptıkları a -
raş tır ma lar da 

hayvanın çene kemiğini de bulmıya 
muvaffak olmuşlardır. Çene kemiğin • 
de bulunan dişierin uzunluğu on san· 
timetredir. Bu hayvanın tarihten ev • 
velki devirlerde yaşıyan bir hayvan ol· 
duğu tesbit edilmiştir. Boyu on metre
den daha yükııekmif, ve ağırlığı 50 
ton gelirmiş. 

* 
Zelzeleyi haber veren bahk 
Japonyada zelzele, yani yer saTSın· 

tısı çok olur. Japonyalılar bu yer sar • 
aıntısı~un geleceğini bir balıktan anlı • 
yabih?.ektedirler. Bir cins balık vardır 
ki yer sarsıntuı olmadan bir kaç saat 
evvel su içinde ölU gibi kalır, hiç kı • 
mıldamaz. Onu bu halde gören Ja • 
ponlar yer sarsıntısı zamanmda yılu.l • 
mak tehlikesi olan yerlerden uzaklara 
kaçmaktadır lar. 

* Ağaçlara ştranga yap1y: rfar · 

Hasta yahud zayıf insanlara ~ırınga 
yaptıklarını gör -
müşsünüzdür. 

Ucunda iğne. 
bulunan bir cam 
şırıngayla hasta • 
nın damarına ilaç 
verirler. Şimdi, 

bunu, ağaçlara da 
yapıyorlar. Yap· --...::...c.·'-~ 

rak! rı sararmış meyva ağaçlarına de

mir mahlutu şırınga etmek suretile a· 
ğaçları yeniden canlandırıyorlar. 

~~-----·---------
Geçen bılmecemizde 

kazananlar 
Kazananların isimleri her hafta pa· 

zartesi giinleri neşredilirdi. Fnknt lıu 
hafta pazartesi bayrama tesadü~ ct1 i. 
ği için gazete .çıkmıyacaktır. Knzn • 
ııanlann isimlerini bayramdan sonrn 
ilk çıkacak olan perşembe günidi sa· 
yımızda bulacaksıııız. 

Diye bir yaygara basıp, sepeti oldu· 

ğu yerde bıraktı ve olanca hızile koş - \ 
mıya başladı. Onun: 

-Aman! 
~~~:::: 

~~ ~ ~~ ~~~ ~;'ı 
~il 

O gün küçük Necmi evlerinden epey 
uzakta olan bahçelerine kiraz topla -
mıya gitmişti. Kiraz toplamış, kırazları 
bir sepete doldurmuş dönüyordu. Se -
petin ağırlığı onu yormuştu. Bir kulü • 
benin kapısı önünde sepetini yere bı -
raktı. Kendisi de sepetin yanına otur· 
du. 

Bir iki dakika geçmişti. Kulübenin 
içinden ineeli kalınlı sesler kulağına 
çarptı. Konuşulanları dinledi. Erkek 

soruyordu: 
- Ne dersin, kafasını kes -

sek mi? 
Kadın cevap veriyordu: 
- Keselim ya.. Yiyeceğimiz 

yok. 
- Keseceğim amma acıyo -

rum. 
- Canım ne diy~ •cırsın, «J 

bizim kısmetimiz. 

Demesini içeriden işitmişlerdi. Erkek 
kulübeden dışan çıktı. Kapının önün
de sepeti gördü. Ve Necminin kaçtı -
ğının farkına vardı. Necmi alabildiği -
ne kaçıyordu. Erkek sepeti eline alıp 
Necminin peşine düştü. Necmi bir 
müddet koştu. Fakat artık kuvveti ke
silmişti. Esasen peşisıra koşan adam 
ondan hızlı koşuyordu. Nerede ise ye

tişecekti. 

Necmi yol üstünde bir ağaç gördü. 
İnce bir dal yola doğru uzanmıştı. O· 
radan büyük bir adamın geçebilmesi 
için eğilmesi icap ederdi. Hemen akıl 
etti. Ağacın yanıdan geçer geçmez da
lı yakaladı ve kuvvetle bir yana çekti. 
yol açılmıştı. Elinde kiraz sepeti peşisı
ra koşan adam ağaca yaklaşır yaklaş • 
maz Necmi dalı birdenbire bıraktı. 

-Evet kısmetimiz amma zavallının ı -Pat! 
hiç bir şeyden haberi yok. Dal bütün hızile Necminin peşinden 

Dedi Beraber gittiler ve adamı ağa
cın altında buldular. Ayılmıştı. Fakat 
dalın çarpmasından göğsü epey zede -
lenmiş olduğundan yerinden kımılda
mıyordu. 

Necminin babası sordu: 
- Oğlumu kesrnek istiyordun ., 

mı. 

öyle 

- Oğlunuzu mu, ne münasebet. 

- Oğlum, sizin karınızla neler ko -
nu.ştuğunuzu duymuş. 

- Evet, karımla kesrnekten balıset -

tik. Bizim bir horozumuz vardt Onu 
kesecektik, ben bıçağı bilemiştİm. Bı
çağımın artık bilenmiş olduğunu karı. 

ma söylediğim zaman; kap~ • 
mızın dışından: 

-Aman! 
Diye bir ses duydum. He -

men fırladım. Baktım. Çocu -
ğunuz kiraz dolu sepetinı bı • 
rakmış kaçıyoı. iepe~ ~ 

yeti~~ aıye peşinden 

koşmıya başladım. Fakat bu 
ağacın yanından geçerken bu hal ba -

şıma geldi. 
Necmi bu sözlerin manasını başta an- koşanın göğsüne çarpmış. onu baygm 

bir halde yere yuvarlamıştı. -Ya demek iş böyle. 
lamamıştı, amma yavaş yavaş anlıyor 
gibi idi. Anladıkça da korkuyor, her an 
korkı.isu bir kat daha artıyordu. 

Artık Necmi kurtulmuştu. Doğru e - - Böyle ya! 

vine gitti ve evde kendisini bekliyen Necmi utanmıştı. Necminin babasi. 
babasına olanı biteni, ba~tan sona ka-

Erkegmw· kalın sesi yeniden duvul - da utandı. Ve Necmiye kiraz sepetini 
J dar anlattı. 

du: 
- Bana bak karıcığım, madem ki 

kesmiye karar verdik. Sen dikkat et, 
yerinden kıpırdayıp'kaçmasın, ben de 
r:u büyük bıçağı bir bileyeyim de ... 

Necmi lir tir titriyordu. Ne yapa -
caktı. Kendirliı kesrnek istiyen erkek 
bıçağını biler bilemez üzerine atılacak
tı. Acaba hiç kurtuluş çaresi yok muy
du? 

Kendini toparladı. Aklı başına geldi. 

Babası: 

- Beraber gidelim, bayılan adamı 
yakalıyalım. 

yetiştirmek istemesinden başka bır ka

bahati olmıyan köylüye çok çok parıı 

verdi. * * 

Niyazi bir gün kırda gezerken bir 
t{lvŞan gördü. Tutmak istedi. Fakat tav4 

şan kolay kolay tutulur mu; kaçıyor • 
du. Ve toprakta açılmış bir deEğe gir • 

dL Niyazi dü ---------" 
şündü: 

- Ben, dedi, 
bu tavşam yaka-
larırn. Ertesi gün 
bir soba borusu 
aldı. Borunun bir 
ucuna tenekeden bir kapak bulup 
geçirdi, öbür ucunu açık bıraktı. Gene 
kıra çıktı. Bir gün evvel tavşanm 

kaçtığı deliğe boruyu, borunun açık ta4 

rafı dışarı gel " 
rnek üzere yer " 
leştirdil Ve ken· 
disi biraz uzağa 
çekilip tavşantn 

~~~~~~~ gelmesini bekle· 
di. Azıaman son. 

1fı ~vşan göründü. Niyazi gene tavça.. 
nın jMifi8e _. TıA\I§iA. Niyaziyi gö· 
rür görmez toprakta d elf~ Tmvıteı di. 
Kaçtı amma bu sefer girdiği de?ik yu· 

vasına kadar u • 
zanmıyordu. Ba· 
şı tak diye tene • 
ke borunun ka • 
palı tarafına 
çarptı. Niyazi 

'------,..;..J koştu. Boruyu 
topraktan çıkardı. Tabii Tavşan da bo
runun içinde idi. 

Ve yakaladığı tavşan elinde sevine 
sevine evine döndü. 

O yolun üzerinde idi, Kaçarsa kurtul
mak ihtimali çoktu. Fakat kiraz sepeti 
ona ağırlık oluyordu. 

Doktor ona, her gece ystarken çalar saatini b~e ayar etmes•ni; ve beş olup saat çaldı mı hemen bahçeye inmesini, 
gülle atmasını tavsiye etmiştı. Daktorun sözünü dinledi. 

İlk sabah uyandı. I<'a!w~ bu iş hiç hoşuna gitmedi. Her sabah ta bu saatte kalkılır mıydı? Her ne ise bu sabah 
bir tecrübe edeyim, diyerek bahçeye ~ndi. Gülleyi aldı. Pencerenin önündeki saati nişanlayıp attı. Saat kmlmıştı. - Bıçak bilendi. 

İçeriden gelen bu sesi duy3r duymaz. - Oh, dedi, saat kırıld•. Bır dnha doktor değil ya, kim söy!esc nafile .. l\Ia dem ki bir daha saat beşte çalamıyacak, 
-Aman! ben de bir daha beste kalkmam. ı ................................................................................ ~ .............................. ~ .......................................... . 

f(urbağagz yakalamak isterken r 'ı ye n i b i 1 m e c e m iz 

:atıyor. Kurba -~ayı boğuverıyordu. 
Bir kaç defa tekrarladı. Fakat gü -
in birinde gene ayni şeyi yaparken 
r avcı onu gcirdü. Balıkçıl da avcıyı 

görmi.ıştü amma ayakları bağlı oldu -
ğundan kolayca uçup kaçama d •. A ve ı 
da pat diye balıkçılı vurdu. Öl • 
dürdü.. 

ı 

Mart gelecek Papağanı bilirsi-

- niz, değil mi? Ken· 
l;ı§ın •on ayı fubat, disine ezberletilen 

, Yakında mart gelecek.. sözleri tekrarlıyan 
Demeyin hava berbat; bir kuştur. Bu .kuş 
Yakında mart gelecek.. sıcak memleketler • 

Gelecek ona •ıra, 
Kavuşunca bahara, 
Çıkacağız kırlara, 
Yakında mart gelecek. 

Çiçekler açılacak, 
Kokulıu saçılııcak; 
Evierden kaçılacalı, 
Yakında mart geleceh .• 

U nutacağız karı, 
Hep geçen soğukları, 
Kutlulayıp baharı. 
Yakında mart gelecek .• 

** 

de bulunur. Ora
lardan tutar, dün • 
yanın her tarafına 

gönderirler. 
Papağan kendi -

si ne ez ber le ti • 
len sözleri aynen 
tekrarlar. Fakat ta· 
bii insan · gibi söy • 
lediğinin manasın~ 
bilerek söylemez. 

Resme bakın, iki 
çocuk var. Papa -
ğanlarile konuşu -
yorlar. Güzel bir re
sim, yalnız boyanmamış. Siz bu resmi kesin, boyayın, bize göndcrin. Biz de 
en iyi boyıyan iki kişiye birer kilo çikolata ve di~er yüz kişiye de başka b-.ş
ka hediyeler vereceğiz:. 

• 
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Iki analı bir çocuk daha! !::U~fn1i:::.!euıdıuor Eski İngiliz Kralının maaşı· 
(Baştarafı 1 inci sayfada) ı Bayan sevgilisine: (Ba§ tarafı ı ind sayfadn) ı • h Il d•ı d• 

Heybeliadalı bir genç, Heybeliacial, -Haydi... <liyor ... gidelim! Tevfik Rüştü Aras, istasyonda bir çok mese esı a e ı erne ı 
Dir kızla sevişmektedir. Fakat çam ko· Ve misafirler, evsahiplerinin ellerin!, zevat tarafından karşılanmıştır. 
mları aıasında beslenen bu sevda, me~ hiç birşey söyl<.>meden sıkıp ç:kıyor - Hariciye Vekilimiz, Atatürl-'e ta
ru bir neticeye varmak ümidınden lar: Sokak kapısının kapanmasile, mü- zimlerini arzetmiş ve Başvekil Isınet 
mahrumdur. Çünkü ailevi bazı sebep· vezziin ağzını açması bir oluyor: fnönüne de Balkan konseyi içtiı'laın-
leı:, bu sevişen çiftin evlenmelerine ma -Nedir? diyor ... Ne konuştunuz bu dan alınan neticeler hakkında mali. mat 

Sabık hükümdann kardeşleri Avusluryaga giderek 
Dük do Vindsor ile Kral ailesinin vereceği maaş 

hakkrnda konuşacaklar •• 
nidir. Bayanla? vermiştir. 

Tabii, evlenmelerine mfmi olan bu Bayan Müşerref. sevinçle gülümscye C 
en evreye gidecek olan hey' et hususi sebepler, sevişmelerine cngei o- rek cevap veriyor: 

iamıyor. Hatta chediyen birleşebiimek - Allah kullarını hakikaten rızk.a- Hatay meselesi için Cenevreye gi-
timitsizliği onları biribirierine dah1 J rile beraber gönderiyor! decek olan Hariciye Vekaleti Umumi 
kuvvetle bağhyor. Ve nasılsa bileccğ:- Müvezz: Cevat, zevcesinin bu cümle- Katibi Nurnan Rifat Mcnemencioğlu
ne emın oldukları en mes'uı ~ünlerinl.! sine de, az evvelki esrarengiz müzake- nun riyasetindeki hey'et bu sabah An
mümkün me>rtebe kanabilmek ısteğ!yle reden fazla mana veremiyor. Bayan karadan ~ehrimize gelmiştir. 
ala'b!ldiğıne sev~iyorlar... Müşerref, kısa cümlelerle, zevcmin bü fzmirde tetkikler 

Fakat gunün birinde, bu alabildiğ~n~ tim meraklarını gıderiyor: 
sevişmenin tab i mahsulünü verecegı -Bayan hamileymiş ... Çocuk yan.n Ankara, 19 (Hususi) -Yarın ls
mukadder gorulüyor. Ve ıkı genci, bi- daki gençtenmiş. Fakat araJarında ne tanbuldan İzmire hareket edecek olan 
ribirlerinden ayrı:mak korkusu kad r nışan. ne nıkah varmış, ne- de olabile- Başvekil ile lktısat Vekili Celal Bayar 
kuvvetli bır endiŞE'dir alıyor: He) beli· cekmiş. Bana: ve Deniz Müst~arı Sadullah, Iş San
ada çamlarının, kahkahalarma makes - Hemen hemen ayni zamanda ana kası Umum Miidürü Eriş ve lzmir Li
olan yoUanna hayli göz) aşı döküyorlar olacağız ... diyor. Ve rica ediyor: man Şirketi Müdürü Haşmete Afyon 
ve bir çare bulmak <ıczı içinde bu·ibn- -Ben doğacak çocuğumu getirip ı1iz yolundan Kemal Zaim de hey' ete ilti-
leı ine soruyorlar : lice size teslim edeyim. Siz etTafd jkı hak edecektir. 

_ Ne yapacağız? yavruya birden sahip olduğunuzu soy Celal Bayar ve Kemal Zaim geçen 
leyin. Ve bizim çocuğumu?.a da bakır.. yıl kanunu çıkan ihracat kooperatifie* Heybeliada postahanesinin müvezzii 

Cevat, Müşerref adında bir bayanla ev
lidir. Müvezzi, aldığı parayla ancak ai
lesini geçindirebilmektedir. Onlar da ,z 
divaçlarınm canl1 mahsulünü görmek 
üzerediı1er. Fakat bu yavruyu bekle -
rnek, karı koca için pek sevinçli olam:
yor. Çüııkli doğacak yavrunun, kendi 
daracık bütçelerine sığarnıyacak kadar 
gen~ ihtiyaçlarını hesaphyorlar. Dışlc 
rinden, tırnaklarından artabilecek h:ç 
bir şey yoktur. Bu itibarladır ki, o üç 
dört okkalık vücut, gözlerine taşınıl
maz bit' yük gibi görünüyor. Ara s•ra 
Allahın, kullarını, rızklarile beraber 
gönderdiğini düşünerek avunmay~ çalı 
şıyorlar. Arasıra da, bu cılız te;;e1lıyi 
boş bulacak kadar bedbinleşip birib:r 
lerine soruyorlar: 

-Ne yapacağız? 
Bir gün, posta mü\·ezziinin kapısı ç.:ı 

hnıyor. Müvezzi kapıyı açınca kar"ı
aında, meşru bir neticeye varamlyacc.ık 
olan sevginin malum kahramanlarını 
göriiyor. Onlarla tamştığı için, geri çe 
kilip yol vermekte, ve: 

- Buyurun! demekte tereddüt gö.,
termiyor. 

İki sevgili içeri giriyorlar. Kız: 
-Sen, diyor, sizin bayanla biraz gö 

xüşmek istiyordum! 
Vakıa misafirler müvezzie yabancı 

değildirler. Fakat onlarla uzun boylu 
bir hususiyeti yoktur. Hele böyle evi· 
ne gelişleri, ilk defa vuku bu~makt:ı

dır. İkisinin hallerinde de, her göze ça r 
pacak kadar aşikar bir gayri tab iilik 
vardır. Müvezzi, ne bu ziyarete, ne blı 
gayri tabii hallere, ne de bu arzuya bir 
mana veremıyor. Şüphe, ve merakla so 
ruvor : 
~Neye dair görüşmek istiyordumız? 
Genç kadın kaşlannı çatarak kızatı

yor: 
- Hususi bir mesele ... Ancak kenrli 

sine anlatabilirim ! 
Müvezzi mütereddit, bulunduklan 

yere geçme odaya seslenip zevcesını ça 
ğırıyor. Bayan Müşerrefin oda kapıs•n 
da görünmesile, misafir Bayanın yerın
den kalkması bir oluyor. Misafir Ba -
yan, müvezziin zevcesine doğru yürü -
yor. Elini onun koluna takmaya çalıı::1 
ıak: 

- Şöyle, diyor, biraz içeriye girse], '. 
Sızinle yalnız gcirüşmek istiyorduır.. 

Bayan Müşcrref, bir koluna giren Ba 
yana, bir kocasının karşısında oturaıı 
yabancı gcnce, bir de dudağını bükerc~~ 
kendisine hiç birşey bilmediğini anJat 
mak isteyen kocasına bakıyor. 

Ve ik i genç kadıll. Mü.şenefin çıktığı 
odaya girip, kapıyı içeriden kilitliyor
lar. 

Müvczzi ve genç misafiri, a) ni höc 
reye yeni kapatılmış iki biribirıne y[ı

bancı nıahpus gibi biribirlerinc. etı·af. 
]arına bakıyorlar. Cigaralarının bıri.ıi 
söndürmeden ötekini yakıyorlaı·. Ara 
sıra, uzayan bek1eyişin arttırdığı bı .. 

• merakla, kadınların kapandık!arı o::ia
nın kapısına göz atıyorlar. 

Ve dakikalar iki tarafından habrc çe 
kilen, fakat bir tlirlü kopmak hilmiyen 
birer Uıstik gibi uzaya uzaya geçiyor! . 

i ki kadının odaya dönmesi, iki erlH'
ğin yüzlerinde endişeden eser bırak -
mıyor. Çiinkü onların ortay8 gülel· yüz 
le çıkmaları. içeri<kki esraııengız m ü
.zcıkerenin hayırlı hir netice verdiğini 
anlatıyor. 

Buna mukabil size ayda otuz lira vere 
lim! rinin esasını kuracaklardır. Muammer 

Gözlerindeki hayret sevince dönen Eriş, Bergama, Ödemiş. Akhisar şu
müvezzi, bu sözlere, zevoesinin az ev- belerini teftiş edecek ve mahallinde ba

Bu hafta İngilierede hükümdar allesi tçin pek dolu geçti. Hanedan lzası bir taraft"n 
sabıt krala alt mcselelerln halil Ue meşgul olurken bir taraftan da cemiyet Jıayo o. 
aıt vazifelerint yaptılar. Yukarıkl foto~fın sa~da Krallçeyl görüyorsunuz, yenl aç . n 
Sanayi sergisine gtrlyor. Ortada Anne Kraliçe Mary vardır, bir hastane menfaatine ve .. 
rilen temsllde hazır bulunmak üzera tiyatroya girmektedir. Soldaki ıotocrar Düşe.3 o" . 

\·~1 mana veremediği cümlesini tekrar zı tetkikatta bulunacaktır. Kent'i göstermektedir. Reynold'un eserlerini te§hlr eden salona gelmektedir .. 
lamakla mukabele ediyor: i3aşvekil ve Celal Bayar'ın Anka-

- Allah kullarını hakikaten rızkls- raya avdetlerinden sonra Vekiller 
Londra 19 (Hususi)- Sabık. kra- Kent D ükleri, bugün Münih 'e gider k 

lın ikame t etmekte olduğu fa lo ile ve üç hafta kalacaklard ır. Dül. 
Londra arasında uzun bir telefon mu- Kontes T oering'e m isa fir olacaklaı 
haberesi yapılmıştır. Konuşulan mese- Vindsor Dükünün ikamet etmekte ı . 
leler hakkında kat'i malumat mevcut duğu Enzesfeld şehri tayyare ile l u
değildir. Sadece Sabık Kralı hususi nihe iki saatlik b ir mesafede olduğ 

emlaki ile kendisinin ve mühtemel ço- dan Düklerin oraya giderek V:inc 
cuklarının Lord karnarasında mevki Dükünü ziya ret etmeleri kuvv. 
sahibi olmaları noktası etrafında fikir muhtemeldir. 

rile beraber gönderiyor! 

* Bir müddet sonra, fevkalade bır t'!· 
sadüf, sevişen çiftleri de, müvezzil~ zev 
cesini de sevindiriyor. Çünkü \ki kadın 
da ayni günde ana oluyorlar. 

Ve genç kadın, vaziyetini ailesinde~ 
etrafından gizlemek için çektiği müt -
hiş sıkıntılardan, Bayan Müşerref te, 
kendisini sevindiren bu işin aksam1sı 
korkusundan kurtuluyor. Ve içviiıiı, 
bu dört kişi haricinde kimse 1arafın
dnn okunmıyan bu hakiki romanın ilk 
faslı, kimsede pek fazla aliika uyandır
mayan basit bir dedikodu ile kapanı -
yor: 

- Posta mü\'ezziinin bayanı ikiz do
ğurmuş! 

* Hadisenin birinci fasliyle ikinci fa.;
lı arasında pek uzun zaman geçmiyo!'. 
Bir gün mutatları üzere çocukhtrını zi
yaret etmek isteyen sevgililer: 

- Küçükleri bizim Bay gezdirmeye 
götürdü! cevabiyle geri çevriliyorlar. 

Birkaç gün sonra buna benzer bir 
başka cevapla, çocuklarını görmek im 

kanından mahrum bırak1hyor1ar. Ve 
ayni vaziyet böylece üçüncü dördüncü 
defa tekerrür edince. içierini doldur • 
muş olan .şlipheyi açığa v uruyorlar: 

- Yoksa yavrumuza birşey m! ol
du ? 

Ve muhataplarım biraz sıkıştırınca 
dehşetle öğreniyorlar ki. sevgileri gibi. 
uzun bir ömürden mahrum doğan ço
cukları da ölmüştür. Ve iddialarına gü
re. muhatapları, mev'ut parayı h iç de
ğilse birkaç ay daha alabilı;nek arzusi
le, bu ölümü ke-ndilerinden gizlerneye 
çalışmışlardır! 

Fakat bu vaziy~t karşısında, yapabi 
lecekleri birşey yoktur. Onlar, sevgilc 
rinin, olanca gayretlerine rağmen yaşa 
tamadıkları mahsulüne gizli gizli ağlı· 
vorlar. Ve bu hakiki romanın ikinci fas 
~ da avni derecede kıt alfıkay1a karsı-
lanan bir dedikodu ile bitiyor: • 

- Posta mü,•eıziinin ikizlerinden bi
ri ölmüş ! 

Fakat bu böylece bitmiş gibi ı!Örli
nen roman. acaip bir tesadüfün gö • 
riinmcz kalemiyle üçüncü bir safhava 
giriyor. Daha doğrusu. asıl roman, bu 
üçüncü fasılda başlıyor: 

Bir gün. Ada çarnlarında gezinen sev 
gililer havretle durahyorlar. Genç ka
dın, sevl!ilisin in avuçlarındaki .kolunu 
sıkarak bağırıyor: 

-A ... 
Göz1erini sevgilisinin baktığı istika· 

mete çeviren genç adam, ayni hayretlc 
irkiliyor: 
-A ... 
Ve az sonra. herke-sicn gizli mace

ralarının kendilerine bile meçhuı ka _ 
lan hakikatini öğreniyorlar: 

Çünkü kendi idd ialarına göre. önle
rinde yüriiyen Bayan Müşerrefin kuc:ı 
ğında gördükleri yavru, kendilerine öl 
düğii bildirilen çocukla rıdır. Ve ö.en 
Bayan Mü~errefin çocuğudur! · 

İçlerinde uyanan bu kanaatle, mü\·ez 
zi Cevadı buluyorlar. Onu, yalamnı iti 
rafa, yavrularını da iadcyc dave:. edi-

Hey 'eti bütçe m üzakerelerine başlaya
c:aklardır. 

~...f)ancaktaki Fransız 
Münıe.~sili 
Şehrimizden geçti 

(Baş tarafı ı inci sayfada) ·. . •w· •w Söylendiğine göre, Kent Dükü 
0

, . 
Sancakt.ak· b't f "şah tl . teatı edıldıgı sanılmaktadır. Dıger ta- d K 

ı ı ara mu ı erın nez- f b k k . . · ra erile ral ailesinin kend'ısı'ne "'er ...... d' d b ı ra tan sa ı ralın evleomesını yenı • ... -ın e u unan Mandalar komisyonu ka j ceği maaş hakkında görüşecektir. 
tibi Anker de, Dürio ile birlikte Pari- kralın taç giyme merasiminden sonra- C 
se gitmiştir. Her ikisi Paristen Cencv- ya bırakmas.ı meselesi de mevcuttur. ornonailles Düklüg-ü müddeiu-
reye gideceklerdir. mumisi M. \Valter Monckton Viyana· 

Dürio, Haydarpaşaya muvasa!etın • Dük dö Vindsor'u ziyaretler ya gele-rek Ingiliz elçi]iğinde Vjndsor 
den sonra şehrimizde geçirdiği 10 _ 12 Londra 1~) (A.A.) - Hesse ve Dükü ile görüşecektir. 

· ··-------------------------saat zarfmda hiç kimse ile tema.; etme ' ' s p 
miş ve ancak Fransız konsoloshanesi o n o s ta n ı n 
katiplerinden birinin refakatinde şehı i ' ' 

mizi ;~-::-rek-e evi Suriye mektupları 
(Baştarı.fı ı inci sayfada) 

15de başlanmış, vali Şef ik So yer bir nu 
tukla evin kapısındaki kordelayı kes -
miştir. 

Törende büyük b ir kalabalık hazır 
bulunmuştur. İstanbul ve Bursadan d:ı 
birçok davetli gelmi~ bu1unuyoı du. 

Bu münasebetle Ahmet Rüştü çocult 
yurdunda bir çay ziyafeti verilmis, da
\'Ctliler izaz olunmuşlardır. 

lzmirde altın madeni 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

ğunu bildirmiştir. Bu zat elde ettığı nü 
muneleri Londrada tahlil ettrimis tah . ·' 
1il rawrlarını lktısat Vekaletinc gön-
dermiştir. Kendisine elde edilecf>k al!J 
nın yansı terkedildiği takdirde malıal
lini bıldireceğini söylemiştır. Bu zat 
İktısat Vekaletine de telgrafla başvur
muştur. .............................................................. 
yorlar. Ve: 

- Ölen senin çocuğundur! 
- Hayır ... Sizin çocuğunuzdu!.. 
Şeklinde hayli uzayan. gürülti.i!enen 

münakaşa, ta zabıtaya, mahkemeye, ve 
nihayet Tıbbı Adli laboratuvarlarınd 
kadar dayanıyor. 
Şimdi ise, yapılacak kan tahlillerinin 

hayatta kalan yavrunun hangi çifte ait 
olduğunu tayin etmesi beklen:yor. 
Bakalım. haya1leri geniş müei:ifle -

rin, kolaylıkla tatlıya bağıayabilecek . 
leri bu hakiki romanı hayat nas!l bitı
recek ? 

Naci Sadullah 
- · • 1 • • • ,....._....._ . . ... .. ... . .. ·--

h~lltUI !Utd tllfıt 

~ı h ir 1i'yJ1ro~u 
Şe~fr .~ıvı rus ı 

Ttip b ıo:ı ı 
dra., lı ıs tın lı 

20·2-9Ji 
akşaııı sııat 20.30 da 

BAHAR 
TEMIZLICI 

Frımsı ı ti~·aı roıııa 
Operet kısmında 

gtlnrtnz saat 14 de 
çocuk tiyatrosu Dola"la Salma 

akşam sıtat 20.30 dal 
AŞK MI!KTEBI 

Y~tzıtn : Yusur Zı \'a 
Ik-steleyen : Mnhli s s·abahaıti n 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
canlı bir makale ile buna itiraz ediyor 
ve •Ermeniler kadar da vatanperver 
değilsiniz, ey Araplar, neden böyle, he 
men korkup hicret ediyorsunuz? Erme 
n iler yerlerinden bile kımıldamıyor -
lar!• diye kıyamet koparıyor! 

«Bu gazeteleri gören Araplar bir Y<Hı 
dan Sancaktan kaçarken Anadoludan 
da Tür kler akın akın İskenderuna ge
lip onların bıraktıkları bo~lukları cioı
durmaktadırlar. 

Öte taraftan şairler de coştu!ar. Gaze 
telerde halkı tahrik ve tehyiç için sü 
tun sütun şiirler neşrediliyor. ArapL· 
ğın bütün eski kahramanlık destanla
nnda neler varsa hepsi mevdana döH::.i 
lüyor. Ne Beni Ümmiyyeni~ arslaniarı, 
ne Gassfın ve ne de Kahtim oğullarının 
kahramanlan kalıyor, bütün eskı Arap 
.kahramanları cağiayan Araplığına mü 
dafaası için Suriyeye çağırılıyoriar. 

Burada dolaşan ve gazetelere kadar 
da akseden şayialar. o dereceye gPlmi~ 
tir ki bunlara inanmak icap ets~ iki ii;: 
güne kadar Türklerin Şama kadar ge
lip şehri işgal edeceklerine hükmct -
rnek işten bile değildir. 

Bu ahvali gören hükumet, gazetelerl! 
bir tebliğ vererek asıl ve esası olmıyan 
bu şayialardan dolayı gerek ağızlarda 
dolaşan haberlere ve gerek gazetclerd~ 
neşredilen bu kabil havadislere inanı1-
mamasını ve hükiımetin kafi derecede 
dikkat ve aHika ile hadiseleri takip et
mekte olup her zaman için uyanık bu
lu nduğunu söyledi. bence, orlada ne 
foı ve ne de yumurta yokken bu nevi 
tebliğelr neşretmek bile sanki biışey 
varmış gibi göstermektir. 

Bir taraftan böyle Suriyeyi deh~et~ 
verecek fena haberler gelirken öbür '.<'l 

raftan iyi haberler de eksik değil. Ei 
Mukattam gazetesinin Paris muh2bır: 
tarafından me1.kür gazeteye gönderılen 
haberlere göre Fransız hükümetı, Su· 
riye heyeti ile uzun uzadıya gorü~tük· 
ten sonra. Sancak meselesinde ~u n ye 
yi memnun edecek birtakım tadil'er \'~ 
pılması hususunda vaitler \'eı·mişt.ır. 
Bununla b'"raber. Suriyelile>r bu ta~lı 
haberlere inanır görünmüyorlar 

Tiirk tehlikesine karşı AraplıP.•n müt 
• ... hit bir ce phe tutması f ikri e.trafında-

ki dedikodu ve neşrıyat de-vam etmek
tedir. Halbukı, Suriyelilerın en zi:v ade 
iraklıların bu işe hiç aldırış ettikl~ 
yoktur. Bilfıkis, Irakta Türk dostlugu
na kıyınet verildiği pek bariz bir sur-et. 
te görülüyor. Irak, Suriyedeki bu tah· 
rikatın yabancı kaynaklardan geldıği· 
ni anlamıyor değildir. Bunun için lıak 
lılar Türklerle Suriyeliler arasındaki 
bu anlaşamamazlıktan dolayı sadc.c:e 
«teessüf ederek• geçiyorlar ve bunun 
zail olması temennisinde bulunuyor • 
lar. 

Tayyare için iane toplamak fıkrin -
den bir türlü vazgeçemiyen gazeteler,, 
son günlerde Irak kralının Irak t, y -
yareciliği için bin dinar jane verdiğin. 
den ve nazırıarın da muhtelif meb!ağ- · 

larla ianeye iştirak ~ylediğinden bahsa 
derek cbiz daha üç bin Suriye lirasını 
geçemedilô diye yanıp yakıhyorlm. 
Bu kadar gürültüye göre barı bırşey 
toplanabil~e ! 

Milletler Cemiyeti müşahitler · miı .e 
ma diyen dolaşıyorlar. Bir hafta ev\' >l 
$ama kadar gelip Beruta gitmişlerdi. 
Şimdi de oradan dönüp, mahallinde tet 
kikler yapmak üzere Bayır ve Bucat: 
nahiyelerine gittiler. Onların orada tet 
kiklerle meşgul olmaları buradakileri 
pek memnun etmiyor. Çünkü şahitle • 
rin orada gö:ııecekleri şeylerin, nah.ye• 
ler halkının tamamen Türk oıduğurı ~ 
dan ibaret kalacağını pek iyi btlirler. 

1 

Tah ri kat devam ediyor 
H alep , J !) (Hususi} - Sancakt~

ki memurlar ve Suriye organları kör
lf'rde \'e kasaba la rda ta hrika tla mc s .. 
guldürler. Bilhassa Türk lerle T ürk oİ. 
mıyanların arasını açmak, ihtilaflar cı• 
karmak emelini takip eden b u hare
ketlerin hedefi Sancağı Surivenin bir 
Rarçası haline koymak için esbabı ınu
cibe hazırlamaktır. 

Gene bu tahrikata mesned olm •. k 
Üzere Suriye davasına hizmet etnıc: k 
Ye Türkler aleyhinde tahrikat yapnwk 
için Beytülümme isimli kliipler aç.i -
maktadır. 

Evvelki gün Reyhaniyede sureti 
mahsusada tutulmuş adamlar tarafın· 
dan bir Beytülümme açtırılmıttır. 



12 Sayfa SON POSTA 

Türk Hava Kurumunun 
Motörlü Tayyare 

j UZUN SÖZ0N 
Mektebi 1 KISASI 

1 Istanbul Belediyesi Ilanları 1 ----------
Neftsenayi Anonim Şirketinin Belediyeye vergi ve rusum borcunu 

vermediğinden dolayı Anadolu kavağında Um ur yerinde eski 105-107 
yeni 21 No. lu kAglr fabrikanm dört tarafı dıvarla mahdut ve bir k -
gir yazıhane ve yine klgir kimyahane ve 21 -1 alAt ve edevab bito 
18 adet muhtelif tonda tank ve tuğla ile muhat iki adet taktir 
kaz8Dı klgir tuğlaıla muhat 2 buhar kazanı bir adet atölye denmanda 
2 torna tezgahı 1 makkap 1 motör 1 dinamon 1 buharla müteharrik 
stim makinesi ve diier klgir bina dahilinde 5 adet buharla müte
harrik pompa ve 1 adet hava makinesi ve 2 adet kuyu ve 1 adet 
tasfiye kazanı ve 21(2 No. lu ortadan bölünmüş bir kat ve üzeri gal
veniz saçla kaplı klgir depo tahsili emval kanununun 13 üncoü mad
desine göre müzayede ile satılacağınan taliplerin kıymeti muhammeııesi 
olan 141 580 liranın o/o de yedi buçuk nisbetinde pey akçesi olan 
1~6 J 8 lira 50 kurut teminatlan ile birlikte 22/2/937 PazartesiJgünü saat 
14 deBeykoz kazası Enetimenine müracaat etmeleri ilan olunur. (494) 

t -Ankarada Türk Hava Kurumunun Medrez binumm arbaında 

yaptınlacak motörlüiü Tayyare mektebinin in.tuı kapalı zarf UIUiile ok· 

siltıneye konulmuftur. 

2- Eksiitme 9/Mart/1937 &ah günü ~~.a.t oo altlda Ankarada Hava 

Kurumu Merkez binasında yapılacakttF. 

3 - Kqif bedeli (149,808) Hradır. 

4 - Muvakkat teminat (8740) lira ( 40) kuruftur. 
S- Münakasa fMlnamesi, inpat prtları, planlar (25) Ura vertlerek 

Hava Kurumu Merkez binasından alınacaktır. (1018) 

İstanbul Üçüncü İcra Memurluğundan: 
Artin kızı Mendukun tasarrufunda olup Emniyet Sandığına birinci 

derece ipotek bulunan ve yeminli üç ehli vukuf tarafından tamamına 
(2200) lira kıymet takdir edilen Kadıköyünde Caferağa mahallesinde 
Muradiye halen Murat Bey sokağında eski 12 yeni 16 No. lu bir ta
rafı Aleksana ifraz olunan mahal bir tarafı Hüsnü bağı bir tarafı 
Hüdaverdi arsası tarafı rabii mezkOr cadde ile malıdut kayden 186 
arşın maa bahçe hanenin evsafı aşağıda yazıldır. 

Kapısına mermer merdvinle çıkılır mermer gezinti, kapıdan giril· 
dikte tahta bir antere, dolaplı bir sofa, bir oda, birinci kat: Yükü 
dolabı ve heliyi müştemil bir sofa üzerinde iki oda. İkinci kat : Bir 
merdivenbaşı iki dolap bir yük iki oda cephede çinko döşeli bir küçük 
bal kon. Zemin katı: Bir taşlık, bir oda, odanın altı samıç, dolap, 
kömürlük, maltız ocaklı mutbak, bahçede iki meyva ağacı elektrik, 
terkos mevcuttur. Um um mesahası: 96, 50 m2 olup bundan 69m 2 bina 
27, 50 m2 bahçedir. Evsafı yukarıda yazılı gayri menkul tapudaki kay· 
dında olduğu gibi açık arttırmaya vazedilmi1 olduğundan 12/4/937 tarihine 
müsadif Pazartesi günü saat 14ten 16 ya kadar dairede birinci arttır
ması icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti muhammenenin 
% 75 ini bulduğu takdirde müşterisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi 
takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere art
tırma 15 gün müddetle temdit edilerek 27/4/937 tarihine mü
sadif Salı günü saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapıla· 
cak ikinci açık arttırmasında artbrma bedeli kıymeti muhammenenin 
% 15 ini bulmadığı takdirde satış 2280 No. lu kanun ahkimına tevfikan 
geri bırakılır. Satı~ pe~indir. Arttırmaya ittirAk ebnek isteyenlerin 
kıymeti muhammenenin % 7 ,S nisbetinde pey akçesi veya milli bir 
bankanın teminat mektubunu himil bulunmalan lizımdır. Haklan 
Tapu sicili ile sabit olmıyan ipotekli alacaklar da diğer allkadaranın 
ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklannı ve hususile faiz ve masa· 
rife dair olan iddialarını evrakı müsbileleri ile birlikte ilan tarihinden 
itibaren nihayet 20 gün zarfında birlikte dairemize bildirmeleri lizımdır. 
Aksi takdirde haklan Tapu sicili ile sabit olmıyanlar satış bedelinin 
payiaşmasından hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye, tanzifiye 
den mütevellit Belediye rüsumu ve delialiye resmi ve Vakıf icaresi 
bedeli müzayededen tenzil olunur. Ve :lO senelik vakıf icaresi 
taviz bedeli mütteriye aittir. Daha fazla malümat almak 
isteyenler 25 1 3 1 937 tarihinden itibaren· herkesin görebilmesi için 
dairede açık bulundurulacak arttırma tartnamesi ile 936/412 
No. lu dosyaya müracaatla meıkıir dosyada mevcut vesaiki görebile-
cekleri ilan olunur. (1021) -

Akay İşletmesi Müdürlüğünden : 
Kurban Bayramına müsadif 22, 23, 24, 25/Şubat/937 Pazartesi, 

Sıdı, Çarşamba, Perfembe günleri Akay Hatlannda Pazar tarifesi 
tatbik olunacaktır. "996 , 

Terkib ve mahiyetleri ve nerede ya
pıldıkları meçhul olan ftdi krem ve pud .. 
Taların gülünç reklAmlarma inanarak 
paranızı israf ve oildinizi tecrübe tah
tasına çevirmeyiw, yazıktır. Fransa, 
Almanya, İngiltere ve Amerikanın mil 
yonlarca münevver halkı ve cild merak 
lı1arı bugün umuıniyetle Venüs formül 
krem kullanıyorlar. Mesamatı kapat· 
madan cildinizi besleyici bütün yeni 
unsurlar krem Venüs terkibinde fazia
sile mevcuddur. İyi biliniz ve inanımz 
ki dünya yüzünde Venüs kreminden 
daha iyi ve daha üstün bir krem yoktur 
ve keşfedilmemi.ştir. En güzide Türk 
ve ecnebi cild ve kimya mütehassısları 
Venüs kreminin kat'i tesirini takdir ve 
hayretlerini gizliyememişlerdir. 

YEN OS yaA••z gUn d Uz 
VENÜS yaCU• gece 
VENÜS Act Badem 

K RE M LERI 
tanınmış, eczan~, ıtriyat ve tuhafiye 

mağazalarında satılır. 

Adapezarı Asliye Hukuk HA· 
kimilllnden 1 

MUddeaaleyh: Adapazarının Do~an
cılar kOyUnden Laz Mehmet o~lu 
HUseyin. 

Davacı : Adapazarının Gazeller 
• mahallesinden Kerim kız karınız 

Seniyenin aleyhinizde açtığı ihtar 
ve bofanma davasının ilanen vaki 
daveti kanuniye üzerine muhake-
meye gelmemenizden hakkınızda 
gıyap kararı verilmiş ve bu se
pele muhakeme 22 1 3 1 937 tarih 
Pazartesi günü saat 10 a bırakıl
mıJ olduğundan muayyen olan gün 
ve saatte mahk~mede hazır bulun· 
madınığız veya kanuni bir vekil 
göndermediğiniz takdirde muktezi 
muamele yapılacağı ilaneo tebliğ 
~unu~ "1019" 

ÖO Yç;;;;;E ;;;;O;;;;R;;;;I EN;;;;;,;T~BA;;;;;;N;;;;K •1 

Dresdner Bank Şubesi 
Merkezi: Berlin 

Türkiyedeki 1ubeleri: 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: İst. Tütün Gümrüğü 

*Her türlü banka iti * 

ı 

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

* * Otobüs sahiplerinin belediyeye vermeği kabul ettikleri hisse, yolcular· 

dan alınmaleta olan iicret hrlfderine -;a~ yapılmamak şartile ödeneceğin
den tarifecle ve biletin üzerinde yazıl~~la~ -mikta~da;f;z}; ücret istenildi

ği takdirde verilmemelde beraber ~ yakın polis merkezine de haber veril

mesi halkın menfaati nanuna ilin olunur .. B.) (1024) 

.. .. 
Senelik muhammeo kiraat 960 lira olan Mahmutpatada Taya hatun 

mahalloonde Mahmut pa.p caddesin de eski 25 yeni 22 • 24 No. lu Mah
mut PllfCl. ha~~ teatim tarihi~den itibare.; 937 vey;; 938 v~ 939 -.;;;

leri Mayıs sonuna kadar- kiraya verilmek üzere açık arttırmaYa konul. 

muttur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. Isteidi olanlar 72 
liralık ilk teminat mektup veya makbuzile 26/2/937 cuma günü Aat 14 
de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (781) 

Belediyeler Bankasından: 
Ankarada Hukuk Fakültesi yanmda inta edilmekte bulunan Belediye

ler bankası için yaptınlacak mobilya, mefrutat ve dekoruyon itleri, at•· 
ğıdaki tartlar altında ve kapalı zarf usulile ve on bet gün miiddetle dmilt
meye konulmuttur. 

1- Itin muhammeo bedeli 33.000 Türk lirasıdır. 
2 - Eksiltıneye konulan mobilya, tefript ve dekorasyon ltierlDin ne. 

lerden ibaret olduğu ebiitme ,artnamesile, mukavelename projesimıde ve 

bunlara bağlı plin, resim ve projelerde gösterilmittir. 

Istekliler bu evrak ve resimleri bankanın lstanbulda Galatacia Balıtiyu 
hanmda bulunan kontrol miman Bay Seyfettinin bürosunda yirmi lira 
mukabilinde alabilirler. 

3 - Eksiltme: 8/Mart/937 pa;ıartesi günü saat 15 de Ankarada Be
lediyeler Bankası İdare meclisi huzurunda yapılacaktır. 

4 - Isteklilerde bulunmaaı tart olan vasıflar: 
A - Eksittmeye konulan mobilya itini yapabilecek kudret ve bbiliye-

ti haiz hali faaliyette mobilya fabrika veya imalathane sahibi olmak. 

B- Son üç sene içinde bir defada liakal 30.000 liralık bir mobilya iti· 
ni nizuız ve ihtilafsız olarak muvaffakiyelle batarmıt olmak. 

C - Asgari 30.000 liralık itiban malisi bulunmak. 

D- Muhammen bedelin % 7,5 u nisbetinde muvakkat teminat Yet"• 

m ek. 
5 - Istekliler teklif mektuplarını ve tartnarnede yazılı dii« Yesikalan 

azami 8/Mart/937 pazartesi günü saat 12 ye kadar Ankarada Belediyeler 

Bankasına göndermit olmaları ve ek siltme saatinde bizzat yeya vekilleri· 

nin eksiltınede bulunmalan lizımdır. «381 )) «973n 

kendi sorduğu suale gene kendisi ce • Seza, atkısının uçları ile oynıyarak larına bakıyordu. Bir müddet öylece 
vab verdi: önüne baktı ve F er ide ağır ağır devam hareketsiz kaldı. Sonra başını dönerek 

- Ben yavaş yavaş alışıyorum. Fa- etti: arkadaşına sordu: 
kat sen kocandan ayrı, burada benim- - O acı günlerde sana verdiğin ka- - Bu gece kocan gelecek mi F eri • 
le acılarımı paylaşmak mecburiyetin - rarın ne olduğunu, son mektubunda de? 
de kaldığın için yazık oluyor. Şefik okuduğum acı satırlardan sonra ne F er ide onun bu yersiz suatine ade-

Perlde CelAl bey fzmitte yalnız kaldı. Kim bilir bu yapmayı düşündüğünü soramadım. ta kızmıştı. «Hayır)) demek iater gibi 

Karşısında oturan Feride de d~!gın~d~ye, artık ya~ıma çağırabiliyorum ve ücra çiftli.ğe muvakkat bir -~a~an için Günl:r geçti .. Ağladın, çırpındı~ . ~a: b.a!ı~ı. geriye itti. O zaman Seza içe • 
dalg.ın etrafına bakınakla meşguldu. O bılsen ne mes udum 11 diyordu. de olsa bıle karısını ve kuçuk kızını kat bır kere bıle aklına gelmemış gıbı rısını ışaret ederek: 
da arkad<l{iı kadar müteessirdi. Seza ile Ihtiyar adam son hadiselerden habe- hapsettiğim için bana ne kadar kızı • kocanı, İstanbulda bıraktıklarını ağzı- - Haydi, karanlık bastı, içeri gire
bütün didinmelerine rağmen kaybettik- ri olmadığı için gözlerinin ışığı sönün- yor. na almadın .. acaba neye karar vermiş- lim, dedi. Hem Gülen"e de bir baka • 
leri o ihtiyar, muhterem adamı, babası ce ye kadar kızına gülümsemiş ve öl • F eride onu susturma le ister gibi elini tin) Ne yapacaktın? Buraya kış baş • rız .. 
gibi sevmişti. Aldıkları bütün tedbirlere dükten sonra bile dudaklarından bu kaldırmıştı: Jangıcında gelmiştin. On beş gün için· Fakat F er idenin kızgın bir tavula 
rağ~en bir zatürree'ye kurban giden memnun tebessüm silinmemişti. - Rica ederim devam etme .. eğer de o feci hadise olmuf, babanı kay • yüzüne bakarak yerinden kımıldamadı· 

- zav,itllı ihtiyarcığın öldüğü zatnan ya - Seza bunu biliyordu ve çılgın gibi seni teselli etmeye muktedir olabilir • betmiştin. Ondan sonra da aylar geç- ğını görünce, hafifce gülürnsiyerek ila· 
naklarında herkesin şaştığı bir pembe- «Baba .. babacığım .. \) diye, feryad etti- sem Şefik de benim kadar sevinir.. ti ve sen gene Istanbuldakileri bir ke· ve etti: 
lik vardı. Son dakikaya kadar kendini ği o müthi~ günlerde tek teseliisi bu Seza koltuğun arkasından beyaz yu- re bile ağzına almadın. Nihayet bura• - Bu gece: yemekten sonra seninle 
kaybetmemişti. Hatta baş ucunda göz olmuştu. muşak yün bir atkı çekip omuzlarına ya ~eldiğinden bir kaç ay sonra daya~ uzun uzun konuşuruz, olur mu Feri .. 
yaşlarını tutamıyarak ağlıyan Sezayı Şimdi karşılıklı oturan iki arkadaş almıştı. Yavaşca mırıldandı : namadım : << Sırrı Ni haddan ne haber de?.. Zaten benim de içimi dökmeye 
boğı._ık bir sesle gene de teselli etmişti. akşamın esmer gölgeleri içinde etraf - Muhakkak ki sen olmasan kede- olduğunu, senin mi döneceğini, yoksa öyle ihtiyacım var ki .. 
Öl~m onun vücudunda değil gözlerin- ağaı;lıkların büründüğü eıyah örtüye rimden çıldırmm. Bu feci günlerirnde onun mu buraya geleceğinin sordum. * * >~-
de kendini göstermişti. F er ide o yavaş bakıyorlar, o ilk acı günlerin yasın • \'erdiği n teselli yi hiç bir zaman unu • Fakat verdiğin ce va b beni öyle şaşırt- Gece, içerde, çiftliğin oturma -oda sa 
yavaş u falan, ışığı sö n en gözlerdeki ba- dan içlerinde kalan zehirli bir damla - tamam.. tı ki 1. Yüzüme sakin sakin bak m ış: haline konmuş, bütün duvarları al sİ· 
kı ı hala unutamıyordu. Bu gözlerde nın adeta yayılıp genişlediğini hissedL.. Feride başını saliarnıştı: «Artık ne o gelecek, ne de ben gidece- yah çubuk lu kilimlerle kaplı, etrafı g~ 
kızını biraz daha görebilmek için çırpı- yorlardı. - Haklısın, uğradığın bu son fela- ğim .. » demiştin .. sonra da ne sen fazla niş kerevetlerle çevrili üst kat oda • 
nan, yalvaran bir mana vardı. Fakat Seza ba!':ını çevirip arkadaşına ha - ketler senin gibi içli, fazla hassas bir bir şey söylemek istedin, ne de ben 

T larından birinde oturuyorlardt. Seza ... 
r uhakkak ki müsteri h ölmüştü. Se- kmca onun da kendisi kadar dalgın, kad~nm sabrının temelini yıkacak şey- sordum. fakat rnazur gör, birbirimize nın pek sevdiği yer ocağmı hafif yak • 
z.ının gelmeden evvel yazdığı rnek - mükedder olduğunu gördü. Derin de- !erdi. Evvela o büyük acı, sonra.. duyduğumuz derin emniyete güvene-

ı k mışlar, karşısına minderler atarak ya • 
ttıplar yastığının a tından çıkmış, ihti- rin içini çekerek iskerolesinde doğru • Sezanın yüzüne bakarak devam et- re g~e de tekrarlıyacağım: Kararın 

ı d. rım uzanmışlardı. Seza, ağır ağır ya • 
yarcığın onları n ası tekrar tekrar içi lup F er ide ye doğru eğildi: rnekten vazgeçmiş gibi birdenbire sus- ne ır? 
titriyerek okuduğunu anlamı,lardı. Se- - Ne kadar hazin bir akşam değil muştu. Sustu ve onun vereceği cevabı bek- nan kütüklerden önlerindeki nar çiçe
za bu son mektuplarda babasına artık mi? dedi. Fakat genç kadm, uzun, siyah kir - I edi. Fakat Sezanın söyl""diklerini duy· ği rengi kilime dökülen alevlerin aksi-
keder çekmemesini, hayatının istediği Feride ağır ağır başını çevirip ar • piklerini kırparalt: mamış gibi birdenbire ayağa kalktığını ne elini sürerek eğleniyor, feride o .. 
gibi müsterih, sakin bir şekle girdiğini kadaşma baktı. Fakat bir şey söyleme· _Devam et, dedi... gördü ve hayretle ona baktı. Seza dön- nun konuşmasını bekler gibi yüzüne 
ve kocası ile anlaştıklarını yazıyor: di. - Yuvanı yıktın ki, bu da o fela • müş, karşıda karanlığın koyulaştırdı - bakıyordu: Çiftlik te derin bir sükunet 
cıHer şey bitti baba. Seni yuvam var Seza hafifce omuzlarını ailkeyerek, ketten a~ağı kalır bir şey değil, dedi.. ğı, birbirine geçmiş simaiya? ağaç dal- vardı. (Arkast var) , 
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Yazan: Eski Tanin Başmuharrlrl MuhiHin Birgen 

Talat Paşa V ahidettinin ilk fırsatta 
hükUmeti devirerek damat F eri di 
sadrazamlığa getireceğini biliyordu 

Sultan Reşat, o zamanki Kanunu Esasiye nazaran hükümdarıo memlekette müsbet 
rollar oynamıya imkanı varken aczi ni bilir, çizmeden yukarı çıkm3zdı. V ahidettin ise 
mürteciJerle, serserilerle düşer kalkar ve bir yandan da memleket işlerine karışırdı 

Bir gün Talat Pa~. söz arasında, yerine altıncısı gelince, İttihat ve Te • 
bana onun için bir münasebetle bir rakkinin hay]i canı sıkılmıştı. 
makale yazınarnı tavsiye etmi,ti: Hükümdarın tebeddülü üzerine 

- Bu adam sessiz, sedasız hükijm- Tala paşa bir gün kendisine hü-
darlık edip duruyor, demişti; bizimle kumeti değiştirmesini bile tek-
hoş geçiniyor. Zaten elinden millete lif etmişti. Aralarında bu münasebet-
dua etmekten başka bir fey gelmez. le • şimdi teferrüatını iyi hatırlayama-
Onu da pekala yapıyor. Bir makale dığım - serzenşli bir konuşma bile ol-
yazıp ta kendisini oktarsan memnun muş, fakat, o sıralarda henüz kendisini 
olur. kafi derecede hazırlıklı hissetmeyen 

Ben dene siyasi, ne de içtimai bir 
rengi veya kokusu olmayan böyle bir 
adam için ne yazılabileceii hakkında 
bir hayli müddet düşündükten sonra, 
galiba o günlere tesadüf eden bir cü
lus yıldönümünden istifade ederek bir 
makale yazmıştım. Yazdığım bu ma
kaleye onun i.Ç-in meth unsuru olmak 
üzere ancak iki şey bulmuştum: Aya· 
ğının uğurlu olduğu ve - o zamanlarda 
kullanılan bir tabir ile - hulusunun 
pakliği. Araya taraya güç hal ile bula
bildiğim bu meziyetlerin ikincisi doi
ru olsabile birincisinin doğruluğu çok 
şüpheli idi. Bununla beraber, yazdı -
ğım yazı onun çok hoşuna gitmiş ol
duğu için, bana bir hediye vermek 
istemiş. Hediyeyi vermek kolay ol -
makla beraber bunun siyasi bir mana 
ifade etmemesini temin etmeği düşü
necek kadar siyasetten anlayan sultan 
ReşR~, Ittihat ve Terakki gazetesinin 
başmuharririne gizlice saat falan veri
yormuş denilmesine ve hakkında f~na 
zanlar hasıl edilmesine mahal bırakma-

mak için, evvelce Talat paşanın yerini 
almak istemiş: 

Damat F eri d h ai ni 

Vahdettin bu tarafa meyletmemişti. 
Fakat, Talat Paşa biliyordu ki bu, mu
vakkattı. 

- İlk fırsatta bunun bizi atarak ye· 
rimize Damat F eridi getirmek isteye
ceği muhakkaktır. O, bizi atmadan biz 
onu atacak olsak yerine kimi koya -
cağız? Hepsi de bir taraftan çürüyüp 

· itmi ıb" ·ı B 1 · . d k. ·ı Bu hikayanin en ziyade karakterıs- s. . ş ır aı e. un arın ıçın en arnı 
tik olan ciheti, sultan Reşadın bir he- b~: ınsa~,. iyi bir hükümdar çıktığını 
diye vermek için, sadrazamdan mü • gormek ıçın bir asır beklemek lazım! 

sa«de almayı isteyecek derecede meş· Diyordu. Gençleşmek, yenileşmek, 
rutiyete ri«yetkarlıkta ifrata gidişi Avrupalılaşmak mecburiyetinde bulu
idi. Tamamile silik bir şahsiyet, ken- nan bir memleketin en büyük talihsiz
dinden evvelki hükümdatın meşruti- liği burada idi. Damat Feridin, onun 
yete karşı suikast ile ittiham edilmesin- etrafında bulunan her cinsten mürte
den mahcup, her şeyi hükumete bı • cilerin, bir takım pespayderin hergün 
rakmış, kendisi alelade bir isim halin- saraya girip çıktıklarını görmek Talat 
de ve sırf kanunun hükmü yerine gel- Paşayı pek ziyade sinirlendiriyordu. 
mcsi için hükümdarlık yapan bir in • ·- . , ·-

IRADYO 
e ugünkü Program 

Etienne Darbois, 5ÜkCıt ve hüzne gö- bir el, M. Darbois'nin cebıne daldı ve 
mülmüş kocaman, köhne bir apartıma- hemen çıktı. Gölge, hayretten henüz 
nıp beşinci katında, ufacık bir dairede kendini toparlıyamamış olan M. D. r -
otururdu. Her akşam, yaldtzlı pırınç bois'nin yanından ayrıldı, bir müddet 
saat sekizi vururken o da yemeğini bi· koştu ve sonra kayboldu. Geceden kop· 
tirmiş olurdu... muş olan bu parça, gene gecey~ ka -
O akşam da her günkü gibi tam sekiz- rışmıştı. 

de yemeğini bitirdi, itina ile eldıven- Etienne Darbois'nin yüreği, yüksek 
lerini giydi, aşağı indi ve kapıcının sesle konuşurmuş gibi çarprnağa başla-
penceresine hafif hafif vurdu. dı. Bu çarpıntı gittikçe fazlalaşıyordu. 

- Madame Pachot... Kaldırırnın bir kenarında donmuş gibi 
- Size bugün mektup gelmedi, Mon· duran M. Darbois birdenbire içinde biı 

sıeur Darbois. Kendinize dikkat edin. hiddet duydu. Ama ne yapabilirdi? Ya· 
Monsieur Darbois, hava çok soğuk, payalnız, aciz karanlıklarda kalmış bir 
sonra üşün;ünüz... adamdı. .. 

Her günkü gibi... Ama derhal harekete geçmek, bir * şeyler yapmak Uızımdı. Fakat yerinden 
Elinde bastonu, doğru kahvcye gitti. kımıldıyamıyordu. Iztırap, keder, beı -
Etienne Darbois kahveye her akşam ki de mahcubiyet onu durduğu yere çi

tam sekiz buçukta vanrdı. On buçukt.l viiemiş gibi idi. Ne yaptığını pek far -
garsonu çağırır, içtiği kahvenin parasını ketmeden elini, demin hırsızın elmin 
:verir, kendisile beraber kağıt oynıyan· daldığı ce be götürdü ... Saati, babasın
ların ellerini sıkardı. Sonra şapkasını dan kalma iri, altın saati çalınmışt.. 
giyer, fakat onu tezgahta oturan kah- Etienne Darbois birdenbiıc koşmağa 
veci kadının yanından geçerken bir başladı. Sonra ani bir suıette durdu; 
kere daha çıkanrdı. gözleri fal taşı gibi açılmıştı.. Gölge, 

M. Darbois, ıhk ılık tatlı kokularb duvarlara sürtüne sürtünc giden, sanki 
dolu kahvenin kapısını kapadıktan son- erirnek istiyen gölge orada idi... Demin 
ra titredi. Madame Pachot doğru söy· kendisine hücum etmek için sankı ge • 
lemişti, hava gerçekten çok soğuktu ... ceden kopuveren gölge ... 

Yün boyun atkısını sıkıca sardı, elle- M. Darbois'nin içinde gaıip bi:· aı zu 
rini ceblerine soktu \'e ağır ağır yoluna doğdu. Hemen kararını verdi. Yolu 
devam etti. Her akşam onun için asıl geçti, evlere sokuldu, gölgeyi takibe 
neş'eli, yegane neşeli saatler i§te o an· başladı; arası çok geçmeden onun ya -
dan sonra başlardı. nma varmıştı. Sokak deminki gibı bir 
Yürüyüşünü de dalgın düşüncelerinll baştan bir başa boştu ... Etienne Dar

uydurarak yürür giderdi. Gerçi nereye bois gölgenin üzeı ıne atıldı. 
gittiğini bilmez gibi bir hali vardı ama O zamann kad .... r kendinin de farket· 
onun her akşanı meJiği kuvvetı-

gittiği yer ma - Yarmki nushamtzda : ık artık bakım 
lCımdu. Nehir bo· değildi; hırsızın 

yunda, şehrin bi- h ı· k zayıf ellerını ya-
tip banliyönün Si ir ı me tup kalayıp burdu, o-
başladığı bir nok. nu bir kapıya 

ta. M. Darbois' - Çeviren: F. Varal sıkıştırdı, sol e-
nin düm·ada en li ile boğaz•n! sı-
çok se\~diği yer -- karken sağ elı le 
iş1e orası idi. ı de ceplerini karıştınnağn başlaaı. 
Taş korkuluğun yanına gidip kolunu - Nerede? nerede? .. Haydi, çabuk 

dayadı. Aşağıya baktıkça, ağır ağır, 1 ver ... Çıkar ... 
azametle akan nehiin canlı sularım Gözlerinde bir kurşun alevı gibi biı 
görür, bir türlü gözlerini ayırmak is • parıltı belirdi. Herifi ~ere dcv:ı ıp d · 
temczdi. .. Etienne Darbois hüıyasın • zini göğsüne dayadı. Hırsız k' nd n, 
dan nihayet uyanıp saatine bakt1: on müdafaaya kalkışmadan saati ceb.rdeıı 
bir buçuk.. Zaten her akşam saatine çıkarıp verdi. Darbois o sıcak saatı Ya
tam on bir buçukta bakar, bunda hiç kala<lı. hemen koynuna soktu. Art k 
yanıldığı olmazdı. süktınu avdet etmişti. Her zamankı ~u-

Birdenbire karşı kaldırırnda bir göl- .. .. . .1 • ,0ıunu tuttu 
d ~ .. d"" B k" ruyuşu 1 e evının ~ · 

- Hakkımızda güzel şeyler yazmış 
olan Muhittin Beye bir küçük hediye 
vermek arzu ettik. Acaba muvafık o
lur mu? 

sandı. O zamanki Knunu Esasiye na
zaran hükümdarın memlekette ayna
yabileceği müsbet roller bulunmasına 
rağmen, o, hiç bir vazife yapabilecek, 
rol oynayacak insan değildi. Fakat, 
hiç olmazsa aczini bilir, çizmeden yu
karı çıkmaz, memleketi karıştırm<1k 
yolundan gitmezdi. 

20 - Şubat • 1937 - Cumartesi 
İSTANBlJI, ge peyda ol ugunu gor u: u. sa? ı Fa~ ~ni metre ötede, asabi aksı.Hn-

, geceden kopup ayrılrr:ıış ~ır parça ı?ı. melin tesiri ile titredi. Evine bir an ev· 
ötıe neşrJyatı: Yolu geçip M. Darboıs'nın bulundugu . . . 

Ötekine, Altıncı Mehmede gelince, 
o daha veliaht değilken de memleket 
işlerile meşgul olur, mürtecilerle düşer 
kalkar hatta serserilerle bile temas e-Demiş. Muvafık cevabı alımnca iş, ' k 
derdi. Beşinci Mehmet, yu arda an • başınabeyinci Tevfik Beye hava le edil-
1attığım zayıf ve silik bir insandı. Bir 

miş, o da saraydan bir araba gönderıp f f 
• • v • • aralık veliaht olan Yusu zzettİn sa • 

benı mabeymde yemege davet etmıştı. d d 1• "d" f "h t T kk" 1 . ece e ı ı ı· ttı a ve era ı, su tan 
Tevfık Beyle beraber Yıldızda, mabe- R .. 1 k' · b" d ı· 1 k 

. . . . . eşat o ece yerıne ır e ı ge ece 
yın daıresınde yemek yedıkten ve bıraz d" k k k d ı· Jı"hat z f h·· . . . ıye or ar en e ı ve ayı u -
ıstırahatten sonra Tevfık Bey, bana k"" d d 1 ··ı .. · 

.. " . . um ar an evve o muş, onun yerıne hunkarın bır altın saat hedıye etmek is- . . 
t d •v • • • 1 .. ı· k hf delttihat ve T erakkıye ve ın kılaba düş-e ıgını merasım e soy ıyere ma a- . 

d . S d b · k manlığı ile maruf olan bır adam veli-zayı ver ı. onra a enım teşe • M. h 
k .. .. .. d" ) d" .. 1 · · k ı· · aht olmuştu. Beşinci e met ölüp te urumu ın e ı ve soz erımı e ımesı 
kelimesine telefonla ve mabeyinciler 

4 
·-· • ' .. ' ' ' ' ' ' • • ' • ' • ' ' ' ' '~ ' • ' ' ' ' ' ' 

va ıtasile sultana arzettirdi. Bunu mü
teakip huzura da kabul edildim. 

············-················-· .. ·······--················ 
r ""' Okuyucular•m•zdan 

bir rica 

Muhtelif mev~ltua Jair 
hergün bir çok mektuplaı· al
maktayız. BuniMın çoğu, /au
•u•i mahiyette ceuap verilme
•ini i•temekte ve bu i•teklere 
taralımızJan memnuniyetle 
riayet olunnuıktadır. Caz.c • 
temizin okuyucu ~ütunun • 
da değil de hu•uri mektup • 
la cevap verilme•ini isti • 
yen okuyucularımız.ın, mek • 
tuplarına on kuruıluk pul ilaı.ıc 
etmelerin.i bilha .. a rica ede
riz.. Bu ricamı:uı riayet edil • 
nıedifji takdirde bir çok mü
rac:aatların C"Vapsız. kalacağı 
~arı:ri ve tob;;d;r, 

t3ütün neşesiJe gülüyor 
ÇUnkl alz•nll• ,ur kallar 

wUzel .,lslerl ver r 

En kısa zamanda size de ayni lHtrlnk 
netic·eyi kazaııdırabilir. 

Li 

12.30: Plakla Türk musikisi. 12.50: Havadlıı. kaldırıma Id" M Darbois içınden: vel gırmek ıstıyordu. 
13.05: Muhtelif plfık neşriyatı. A .g~ dı. d. ·b d 'lk defa ba _ Kapısını açtığı zaman mecali ka:ma-
Akşam neşriyatı: - c~yıp. e ı, u a 1 mıştı. Kendini koltuklardan birin.n i."ı -

18.30: Plflkla dans muslkisl. 19: Şehir 'l'i- şıma~·ıge ıyor ... t k" d" du 11.11' Dar - zerine dar attı. Vaktile annesi o ko• . 
yatrosu komedi kısmı taratından «Yannr o ge onu a ıp e ıyor . ın. t kt 
Da~ •. 20: Türk muslki hey·etı. 20.30: ömer bois bir kapının önünde durdu ve bir u .n otu~u~ bulutlara dalardı ... 
Rıza tarafından araben söylev. 20.45: Münlr sigara yaktı. Gölge de durmuştu. Ama Bıı·az ~ukun bulduktan sonra cebın· 
Nureddln ve arkada.,ları tarafından Türk den saatı çıka d U b k 
muslkisı ve halk şarkıları. Saat !iyan. 2ı.ıı;: M. Darbois'nin %:ine hiç bir korku r ı. zun 7.nman a « -

Orkestra. 22.10: Ajans ve borsa haberleri. düşmedi. Tavrını hiç değiştirmeden yü madan ~vucunda t~:t~. <?saate o kadur 
22.30: PUlkla soloJar, opera ve operet parça- rümcsine devam etti. Fa-kat sonra da ehemm~y~t verecegını hıç hnt:rına •1e · 
ları. bir kaç defa yürüyüşünü hızlandırdı, tirmemıştı; fak~.t .. bt.ın.dan sonra h ~ 

BUKREŞ hafifletti ;gölge de hep onu takip edi • §Üphesiz onu gozu. gıbı sevcce~tı··:. 
17.10: Muhtelif havaıar. 18.30: Sarkllar. • d Şimdi M. Darboıs koltut_a gomuı · 

19.15: Caz hnvaları. 20.45: Orkestra. 21.45: ~or u. · ı· S k" b" · 
Haberler. Bu oyun birdenbire durdu. M. Dar- müş, iki kat olmuş ı~ .ıy.or.:: ~ ~n ! ın 

BtTDAPEŞTE bois pek farkına bUe varmadan gölge onu yakalayıp da dızını gogsun~ da · 
18.20: Salon orkestrası.. 19.55: Tiyatro. 21. onun u·· znrı·ne atılmış, tabancasını 0 _ vamış gibi bir hali var. Gırtlagındun 

15: Caz havaları. 22.5: Cı~an orkestrası. 22. '" J 

45: Budaoeste konser orkestrası. 17.50: Plak nun göğsüne doğru çevinnişti... boğuk boğuk sesler çıkıyor. 
nesrlvntı. 20: Muhtelif havalnr. k k ı· bil · 1 ~ k d" t PRAG Gölge bir te· e ıme e soy emedı, Avucunda tuttugu saat en ı aa ı 

16.50: Plfik nearlvntı. 17.55: Alman halk M. Darbois bir tek hareket bile yap - değildi, bayağı bir nikel saatli. M. Dar· 
sarkılnrı. 19.15: Brno'dan nakil. 20: Muhtelif d B · 1 · pek "yi bildıg· V· hel I" la b · çalın tı havalar. 22.20: Plftk nesrfvatı. 22.55: Caz ha- ma ı. u ış en ı ı ı o n oıs onu ış ... 
vaları. . 

VIYANA 

18.30: Halk sarluları. 19.15: Caz havalan. 
20.15: Orkestra. 21.25: Oda muslklsl. 23.10: 
Dans olflkları. 

VARŞOVA 

17: Muhtelif müzik oarcaıarı. 20.30: Edebi 
oroırram. 22: &ırkılar. 22.30: Orkestra. 

Yarınki Program 
21 - Subat - 937 - Pazar 

iSTANBUL 

ötıe n~atı: 
12.30: Pllkla Türk musiklsi. 12.50: Havadls. 

13: Bevoi:lu Hallmed Jtösterıt· kolu tarafından 
blr temsil. 
Akşam neşrlyatı: 

18.30: varvete müzlitı. Ambasadörden nak
len. 19.30: Konferans: Selim Sırrı Tarcan 
Annelerle hasblhal. 20: Müzeyyen ve arka • 
dneları tarafın.r.fa.n Türk muslklsl ve halk sar
kılan. 20.30: ömer Rıza tarafından araben 
sövlev. 20.4S: Belma ve arkadnşJnrı taratın
dan Türk muslklsl ve halk sarkıları. 21.15: 
Orkestın. 22.15: A1ans ve borsa haberleri. 
22.35: PHikla sololar. ooern ve oocret oarca
ları. 

Geçen devirden miras kalan c:lmr. 
han» adetini bugiinkii ihtiyaçları • 
mıza uyduı·arak kurbanlanınızı 1 
Türk Hava lit_ınımun~ vcrmcliyi:_j 

1 

DAiMON Fenerleri 
Meraklılarına Müjde: 

200 Ili •oo metro •••k veren 

DA • 
1 MON 

fenerleri gelmiştir. 
Iri •t•k almak Için ralntz 

D AİMON Pille ri 
ile 

l
• DA İMON Ampullarını 

kullanınız, ve her yerde D A İ M O N 

'a. ...... ~•m•a•r•k•a•sı•n•a .. d.ik&k•a•t•e•d•i•n•in•z• ... ~E 

= 



14 Sayfa 

" Son Poate , nan tefrlkaea: 22 

51 numarali şehit 
(Ertuğrul fa ciasına karışan aşk macerası) 

Yazan tA. R. 

SON POSTA 

• Soo Poata • nıo Tarihi Tefrilcuı : 65 

Yazan : CeltJI Cengiz 
Sı.ad maksadına muvaffak olmuş, nihayet bahriyeli 

elbiseleri giyip fotografçı olarak Ertugrul 
gemisine binrneğe muvaffak olmuştu 

Suat: dayısının evinde, ertesi akşa·t Suat, sevincinden sıçradı ••. Bunun· 
mı iple çekmişti... Dayısı gelir gel • la da kalmadı. Dayısının boynuna atı• 

Sama bir ses işitti bu ses: "Tanzerin 
mez, hemen üzerine atılarak; larak yüzünü gözünü, ~apır ~apır öp- yerini buldum o sağdır git Gudeaya 

haber ver onu kurtarsın, diyordu 
- Ne haber dayı) .. m eye başladı. 

* Demişti. 
Mustafa Bey, Program, aynen tatbik edilmişti. 
- Ah, Suat ah .. başıma öyle bir iş 1305 senesi temmuz ayının 12 inci 

açtın ki... pazar günü sabahı, parlak bir Istanbul - B:lli ~c:_ğil. ':ferhalde gelmemiş yardımlar göreceğim i ummuştum, Be- Dedi.. ensesine bir yumruk dahıt 
Diye, söze başladıktan sonra, ogün, güneşi, Çamlıca sırtlarından yüksel • olacak kı .. hala bekar duruyor prenses. ni reddedeceğini bilseydim, onun aya- yecli .. ve sesini kesti. 

yaptığı işleri hikaye etmişti: m iye başlarken, (Ertuğrul) un m erdi· - Çok tu~ af şey bu 1 Fakat, ben de ğına kadar gidermiydim ~ Kapıya koşan nöbetçi "iri boylu bi~ 
- Ne ise .. senin yaşında bir çocuk veninden lumbar ağzına çıkan Musta· onu Suzda ruyamda görmüştüm. O • Hamo ~aşını yastığa koydu .. fakat, hassa askeriydi. Gülerek odaya girmeij 

buldum. fa Bey, orada gezinen, geminin süvarİ· nunla mut~kaw•ev~enmek istiyorum. her akşamki gibi rahat değildi. Gözü· istedi.. o ne?I .. Işte ıbir yumruk dahaJ.. 
-Kim?.. si kaymakam Ali &ye doğru ilerle - Benim bu ıst~~mın tahkkukuna yar· nün önünde bir çok .korkunç hayalet· Nöbetci durduğu yerde birdenbire 
- Boğazkesende, tanıdığım bir kah- miş .. sert bir selamdan sonra, kendisi· dım etmez ro1a~n) lerin uçuştuğunu görür gibi oluyordu. sendeledi.. ve müvazeneaini kaybede-o 

veci vardır. Onun çuağı... ni takip eden genç bir bahriye neferini -Işte bu, elı~~-en ~elmez, pTensiml Bir aralık boynuna bir elin sarıldı • rek yere düşüverdi. 
- Sonra?.. takdim etmişti: Bun~an başka b~t.u? dıleklerinizi m em· ğını <!uydu .. boğulurcasına nefes alı- Nöbetçinin yere düşmesi çok fecid.i., 
- Sonrası. . çocuğun ağzından bir - Süvari beyl.. Işte. arzettiğim nunıyetle y~p~ılırım. Fakat, prensese yordu. Yatamadı.. başı rnermer duvara çarpmış, taşlarıo 

istida yazdım. Çarçabuk mahallesin • sübyan neferi. Dün, divanhanedeki ait ~lere elımı ve bumumu sokmak - Öksürmek. istedi.. öksüremedi. Ba· üstü al kana boyanmıştı. 
den bir de ilmühaber çıkarttım. Gö • muamelesini bitirdim. Şimdi de aldım tan %orkarım. . şını yastıktan kaldırdı.. hizmetçisine Nöbetçi: 
türdüm, rnektopçu beye verdim. <<A- getirdim. - Sen de emierden mi korkuyor • seslendi: - Bu yumruğu vuran kim) 
man efendim; uZaktan akraba olur. Ali Bey, dimdik duran bu genç bah· sun yoksa? Suz'da cinlerle alay ettiği- - Yetişin .. beni boğuy:orlarl Diye bağırdı .. bir yumruk daha ye-

Her haline kefilim. Sayenizde, te,sane riyeliye başını çevirmif, şöylece bir is· ni unuttun ~u·.. . • Odanın i~~e kimseler yoktu. di .. 0 da korkudan ağzını açamıyordu 
ocağında bir adam daha yetişsin.» diye ticvaptan geçirmişti: Sama eski gunlerı hatırlamış gibı, Kapının onunde yatan hizmetçi tı • • _ı • d 1 _ı._ 

ı .ı_ f'f b' ··w .. · d'k b . . . • uu.sı ae sessızce yer e yatıyor arw. 
rica ettim. stidayı, muayene heyetine -Adın ne, oğlum. na ı ır gogus geçır ı ten ve şam ını prensın sesını duyunca yerinden fır • :Hi . b' 

• havale ettird.im. _ Mehmet Suat. içtikten sonra, yava' yavat başını sal· tadı .. ayağa kalktı.. fakat, fıizmetçiye zmetç.i ır~ ~-onra ~a-~a batıııi 
-E, şimdi ne olacak?. - o:\ ur yazarsın, değil mn. ladı: . de bir teyler olmuştu .. içeriye gireme- ~~~ır.nııak ve suru:ı: .suru~e. kapımal 
- Çocuk, yarın muayene olacak. - Evet, efendim. - Ben cınlerden değil, Gudeanın di .. göze görünmeyen fiddetli bir yum- onunden uzılldafm ıstemıştı. 
- Yaş .. şa, dayıcığım. _ Galiba. çatra patra lngilizçe de sihirbazlan~dan kork~rım. rokla yere devrildi.. korkudan düştü • . Muvaff~k ?lamadı. Yumruk ense"" 
- Yaşa dayıcığım, diyorsun amma.. konuşurmuşsun? - Haydı canım, aıhirbazlar cinler· ğü yerde sinip kalmıştı . s:nden .eksılmıyordu. Ve son darbe pelt 

sonunu, hiç düşünmüyorsun... Eğer _ E-v.et efendim. den daha az tehlikeli mahluklardırl Prensin kapısı önündeki gürültüyü ~~ddetlı olmu~tu .. zavallı adamcağl~ 
bu işin alttaran pot gelecek olursa, a- t . . . .... . Senin gibi bir kahraman, sihitbazlar - işiden SurnerJi nöbetçilerden biri deb. bır daha düştüğü yerden kalkamadı. 
1im lı h k ll 

- E, ngılızçeyı nerede ogrendın). d k k li 1 d k k od P H L • k k baw d a a , o arımdaki formaları çatır M fa B . .. d"" h" d b an or ar mı. z er en oşara aya yaklaştı: rens am o oır aç ere gınp ~ 
.. k l usta eyın vucu u, ır an a uz B ·b h su t .• N "\ p d h' k" · ı d" .. ·-~ çatır so er er. - enı u u sa mazur gor, pren· - e varr rens rahatsız mı) yar ımına ıç ımsenın ge me ıgı~ 

- Al.. lah, esirgesin dayıcığım .. ak· kesilmişti. Çünkü, böyle bir suale maı- sim ( Size esefle tekrarlarım ki, fayda- Yerde yatan hizmetçi: görünce korku ve heyecan .içinde tiW 
lma fena şeyler getirme ... Şimdi mü- ruz kalınacağı nı düşünmediği için, lı olamıyacağım 1 Siz Sumerdeki sihir- - Bilmiyorum .. bir yumruk darbe- remeğe ba~lamıştı. 
'
1
aade et de, hir şey daha sorayım. Suadın bir pot kıracağını düşünerek, bazları tanımıyorsunuz! si!e yere yuvarlandım. Prens imdat Prens: 
-Sor bakalım. adeta, kendinden geçmişti... Fakat, -Canım, bunlar insan yemezler ya. diye bağrıyor. (Arkası var)' 
-B~,g~~e~re~~a~~m .. S®~n.~kwb~~~.bum~imH~gi~~~ ~kini~~M ~upara~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~i~~-

~nin karnaranda mı). auale, hiç tereddütsüz cevab vermişti: ile satın alır, hatta icap ederse onun da 
- Ha .. iyi ki aklıma getirdin. Bak, - Uzun zaman ll\1odada Ingilizierin bize yardımını temine çalışırız. 

asıl sana söyliyeceğim şeyi unutuyor· yanında uşaklık ettim. Orada öğren- Sama üstüste iki tas şarap içti .. dal-
dum . .. Evvelki gece adada, hen de sa· dim, efendi-m. gın ve mütereddit.. düşünüyordu. 
baha kadar bunu düşünmüştüm. Ni- Süvari, tekTar Mustafa Beye döne• Birden odanın .içinde garip bir uğultu 
hayet dün, seni eve bırakıp gemiye gi· rek, emir vermişti: duyuldu. Ve prensin uzandığı sedir 
derken aklıma bir şey geldi ... Gemiye .:_:. Açıkgöz bir çocuğa benziyor. şiddet~ sallanmağa başladı. 
gider gitmez, hemen mülazim Haydar Cemiye kaydediniz. F otografçı Hay • - Ne oluyoruz, Sama~ 
efendiyı" karnarama çagw ırttım. Kapıyı f di Sama gülerek: dar e en 'nin maiyetine veriniz. 1 
kapadım. Onunla, bir pazarlığa giriş· _Baş üstüne, efendim 1.. - şte, dedi, bizi tehdit ediyorlar ... 
tim. <cHaydar efendi!.. Sen, fotograf· - Cinler mi) Fakat.. bu üç kelimeyi söylerken, 
cı lıktan anlarmışsın. Seni, kumandan - Cinler mi.. si h ir bazlar mı~ ... Mustafa Beyin sesi, adeta açıktan açı· 
beye söyliyeceğim. Geminin fotogw raf· Orasını bilmem. fakat, göze görünme-ğa titremiş. güç zaptedebildiği bir be-
cılığına tayin ettireceğim. Yalnız fU yecanla: yen bir takım mahluklar ·ben ne za • 
şartla ki, Benim akrahamdan, sübyan _Gel oğlum. man böyle aykırı şeyler düşünsem ve 
alaymda bir çocuk var. Kendisi, fotog- Diyebilmişti. konuşsam. derhal beni tehdit ederler .. 
rafcılıktan anlar. Mükemmel okur, ya· * uykumu kaçırırlar .. odamda gürültü 
zar. İyi Jngilizçe bilir. Ayni zamanda A .. d"" bbi"' yaparlar. o zaman içimde müthi~ bir .. o ne gun u, yara r.. l' 

terbiyelidir. Sen bu çocuğu, çırak ola • Ortalık ağarmıya başlar başlamaz, sıkıntı duyanm. Boynuma bir elin sa-
rak yanına alacaksın. Fotografhane ol- koca Istanbul şehrinin dört köşesinde, nldığını, beni boğmak jstediğini hisse-
mak üzere verilecek olan kamarada, bir hareket başgöstermişti. derim .. ve saatlerce uyuyamam. 
yaln z başına yatıracaksın.l> dedim. Genç, ihtiyar, erkek, kadın, sakat, * • • 

- Aman, ne iyi düşünmüşsün. da- sağlam insanlardan mürekkeb büyük • prens Ha m o ya ta ğ tn da 
yıcığfm ... Sonra .. Haydar efendi, ne lü küçüklü kafileler. sahillere doğru aı- bağirıyordu: • Yetişin, beni 
dediL kın göstermişlerdi. bog'"'uyorlar 1 

- Zaten o da. sakin, mnzlum bir 
çocuk .. ne desin.. «başüstüne efen • Eyüp önlerinden, Yedikuleye .. Bey- Prens Hamo yatağına girerken 
(lim.)) dedi. lerbeyinden, Modaya ve Fenerbahçe· kendi kendine konuşuyordu: 

- E, Haydar efendiyi kurnandana ye .. Hasköyden, Ortaköye kadar bü • - Sam ka.d r deg· iı:mi~. Elamd 
.. h"ll k k "d "d a ne a T T a 

söyledin mi dayı). tun sa ı er, ren ren ve çeşı çeşı cinlerden kotkmazken, ~imdi burada 
- Derhal... Emrini bile aldım. Ya- ı~sanlard~n . mürekkeb bir mahşer ha- sihirbazlardan bile korkuyor. Bana hiç 

rın , boş karnaraları gezecek. Bunlardan lıne ge mıştı. bir yardunda bulunamıyacağını söyle
bir tanesini, fotografhane olmak üzere Bugün, lstanbulun en heyecanlı bir di. Ne yazık .. bense ondan çok büyük 
seçecek .. işte sen~ orada yatacaksan. günü idi. (93 • Rus) harbinde, Ingiliz - ··- -- - ·- -
-;.... ' ... ,__ . . - donanmasının Adalar açıklarına gel • r l 

"" diği gündenberi; Istanbul sahilleri, ne Nöbelcl 

GBU~~nDiu.~kktorun böyle bir ~alabal~k .ve ne de böyle bir Eczaneler 
Cumartesi heyecan gormemıştı. Bu gece nobetci olan ecı.aneler •unlar -

Notlarandan (*) lngiliz donanmasının geldiği gün, dır: istanbul cihetlndcldler: 
halk derin bir teessür içinde idi. Dost 

Derler ı..i Aksamyda ; (Ziya Nurlı. Beynzıdda : 1 ı 
.ff ••• mu, düşman mıL Bunu anlamak için lHaydar). Fenerde : <Hüsameddln). Şeh- J h• J 1 

Gtizelllk sa{Unmlarındır. sahillere kadar koşmu~lar .. Hayırsıza~ remlnJnde : (Nazım) . Knrı:ıgumrül::te : n ısar ar u Müdürlügv ünden: 
Sa~lamlık sıhhatlilerlndiı . (Buad) Sa t d (Erofilos> t::.obza •-------·------· daların arasında dolaşan, ve henüz ne · ma :ya a : · .,... - ~---------------
~arhoşluk içki kullannnlarındıt. debaşında : d . H o.Ull . EyUpte : <Hikmet U)()()O() Adet Misket etiketi 70 cı. Lik 
Oksürük tutUn içenlerlndir. oldukları anlaşılamıyan o gemileri, en- Atlarnaz ı. Ernlnönunde : (Salih NecaU>. 
Delllik çok Içki kullanan ve frengl çe _ dişeli nazarlarla seyretmişlerdi. ı Küçükpazıı.rda : (Yorgil. Alemdnrd;ı. : 25000 " , , Galon 200 Cl. lik 
kenlerlndlr. Abdülkadir). Bakırköyünde : (Hilfıll. l Y k d 

Fakat bugün, öyle deği)di . Herkesin Beyoğlu dhetin~ekncr: - u an a cins ve miktarı yazılı 125030 adet misket şarabı 
Devamlı gençUk nklı b:ışında, Slhhati ye- tik ti - · b k rinde olanlarındır. yüzünde bir neş"e .. herkesin dudakla- İst!klAl cadde Inde · IOell O. Suda> . Tepe- e e numunesı muci ince pazarlı la satın alınacakbr. 

d b
. b ·· h k · 

1 
başında : CK!nyoll' . l{nrnkoyde : CHü- ll - Pazarlık, 4/III/1937 tarı'hı'ne rastlıyan Perşembe gu"nü saat 

Sporculuk sağlnmlarındır. rın a ır te essum.. er esın göz erin- seyln Hu~nüı. İsU'~lll c~ddeslnde : (Ll-
c•> Bu notlan kesip saklaymız-. -,.a-b_u_t.ı de bir gurur ve memnuniyet görülmek- moncl:rnnL Pangnltıdn : CNargileclyan). 15 deKabataşta Le1aram ve Mübayaat Şubesindeki alım komisyonunda 

.,. te idi. Çünkü, (Ertuğrul) un {Japon-
1 

B~lkta~ta : <Sül::yrnan Receb). yapılacaktır. 
bir albiime yapı9.ırıp koUekslyoa yapınız. f . ) d" d ı Boğaı-içi ve Adat:ırd::ı: 111 is k 

Y
a se erı - ye ı yaşın an y· ... tmı"ş ya ı - te Iiierin pazarlık ı"çı'n tayı"n edilen gu"n ve saatte 

0
,·0' 1,• Sıkıntı zauıanınızda ba notlar Ilir doktor l ' '"' · Üsküdnrdn : (Ömer Kenan). Sımyerde : " şma kadar • stanbul halkına ~salsiz (Nurll . Büyükadada : <Şinasi Rıza ı . güvenme paralarile birlikte adı geçen komisyona aelmeleri ilin olunur. 

rilıl Imdadınıza yetl~bDIJ'. • ı....,:;:_ ____________ .J bir alaka vermiş.. {Arkası var) -.....,;H;.;;,e;.:;,y,;.bc;;,;U.;.;.d;.;;.e..;;:_(;.;.Hn;;;;;.;;lk;.;.>;... -------• (836) 



J EmlAk ve Eytam Banka•• lllnlara 1 

Taksi tl e Satılık Emlak 
ESAS No.sı 

c. ıs 

MEVKit ve NEV'İ DEPOZİT O 

Büyükclerede Büyükdere caddesinde eski 
203, 203 mükerrer yeni 192 - 194 No. lı 
altında dükkanı havi ev. 450 L 

c. 18 Kadıköyünde Hasanpaşa mahallesinde eaki 
Kayışdağı yeni Abdi Bey sokak_ında eski 
1 yeni 19 mükerrer No. b ev. (Üzerindeki 
Taj No. sı 35) 320 L 

TaEsilatı yukarıda yanlı emlik bedellerinin birinci taksiti pefin, 
geri kalan üç taksiti 0o 9. J 12 faize tabi olmak üzere üç senevi -.e mü
aavi kısımda ve şu suretle tamamı dört müsavi taksitte ödenmek pr
tile açık artbrmağa konulmuştur. Ihale 1 Mart 1937 tarihine miisadif 
Pazartesi günü saat 10 da Şubemizde yapılacakbr. 

Istekiiierin Şubemize gelmeleri. (460) --
YON VE PAMUK IPLial 

VE AKMİŞE VE SAİRE İMALINE 
MAHSUS TÜRK ANONİ.ı\t 

ŞİRKI~Tii\TJ)EN: 

Şirketimiz esas ınukavcleıuımcsinin 

24 üncü maddesi mucibince hissedar
lar umumi heyeti aşağıda yazılı nızna. 

medeki maddeleri mii7.akere etmek üre 
re 22 .1\'fnrt 1937 Pnznrtesi günii snat 

10,45 de İstnnbulda Yenipostahane ar 

kasında Hanımeli sokağında İstanbul 
Jınnmdakj idare merkezinde sureti udi 

yede toplanacağ-mdan esas nıuknvcle
namcsinin 25 inci maddesine {cvfi.kan 

Aldanmamak Için 
V erilen şeyle alman karşı
lık arasında, büyük bir mü
badele farkı bulunmamasına 

dikkat etmek lazımdır. 

Krem Pertav'in 
değerini onu senelerce ev
vel beğenmiş ve kullanma· 
ğa karar vermiş olanlardan 

sorun uz. 

liakal 10 hisse senedine sahip olau his- ---~-----------
sedarlar uınuıni heyeti içtinıamda ha· 
ur bulunmak hakkını haizdirler. 

Umumi heyet içtinunnda asaleteıı ve 
ya vekaleten hazır bulunmak isteyen 

hissedarlann himil olduklan hi ·se sc· 

Betleriııi veya bunlan İstaııbuldal.i 
bankalardan herhangi birine yanrdık· 

Jarım müsbit vesaiki yevmi içtimarlan 

on ıün evvel şirketin idare meı·l~ezinc 
tevdi etmeleri mecburidir. 

MÜZAKERE RUZNAMESİ 

1 - İdare meclisi ' 'e miira'kıp :rap~ır
Jannın luraati, 

2 - 1936 senesi bilançosu ve hesaba 
tının tasdikı, 

3 - Idare meclisinin ve miirakıbm 
ibrası, 

4 - Meclisi idarenin temettü •cvzii 
hakkındaki tekillinin tasvibi, 

5 - Müddetleri hitam bulan idaıc 

Kolaylak-Şikl•kJ 
tior ft)'du enel ••••rlılı ·~~ 

f811 apor ma .. ı.t,_. 8ayenlar. Dili .. 
lçlıı J•pılmıt ot.,. bu ... ıa.-U 
tellan glyerolı t"lı§ı da taml• ale 

nılf ahırlar. Hulırtu '"""'' VO• 
cıııhı• lenulbO•G ıfGıelllr YI ... 
feıflıf hlre.etlercle •tıe hi'IJYI .. .. ,_. 

f'lyetı • 7 IJI ııre••• ltllıereıı, 

llatıa rerl ralnıa • 

iiTAIIUl, Btrtft• 
ta... ı "'''d'"' ıa .... "'·' 

Mahıa•ıııo ılyl'll edNıla ••r• 
16 Na.lu l••lfemlıl ıaterl11lı, 
l"lyetlarınıtııla ba,a• leullat. 

Beyoflu Birinci Sulh Hukuk Bildmlilin

den: 

Salilıattin, Galip ve Şaldr vesairenin 

miiştereken mutasarnf olduklan Cibanıirde 

KuaDCıba§ı mahallesinde Sonıuneu otıu so

bk 18, 8 N. lu ve 10450 lira mubaaımen kıy-

medisi azasınclan iki zatın tekrar iı,ti- metll apartımamn tamamı şuyuun lsalesi 

haplan veya tebdilleri. · için açık arttırmaya konulduiundan 26/8/ 

" Den izyolla.rı 
lŞLETMESI 

Acentelet: ı Karaköy Köprihap 
Tel. 42382 • Sirkecl Milaiirdanade 

Haa Tel. 22740 ··---· Trabzon Postalari 
Pa.zarteai, Salı 12 de, 
Pertembe 16 da. 
"bu hafta pazar postası 
yapılmıyacakbr, 

lzmlr sür'at postasi 
Cumartesi 15 de 

Mersin Postalari 
Salı, Pertembe 10 da 
kalkar lar. 

Diğer postalar 
Bartın - Cumarteai, çar • 

pmba 18 de 
lzmit - Pazar, aah, per-

tembe 9,30 da 
Mudanya - Pazar, Salı, Per-

pmbe, Cuma 

8,30 da 

Bandırma - Pazartesi, Salı, 
Çarşamba, Per
fembe, Cumar
tesi 20 de 

Karabiga Salı, Cuma ı 9 da 
Ayvalık Salı, Cuma 1 9 da 
İmroz Pazar 9 da 

Trabzon ve Mersin postalarına 
kalkış iÜnleri yük alınmaz. 

(1000) 

1\ 937 Cuma günü saat 15 den 16 ya kadar 

Beyoğlu Sulh mahkemesi ba§ kitlplilince 

müzaye4e lle satılacaktır. Arttırma bedeli 

muhammen bedelin % 75 ni bulursa o gün 

Ihale edilecektir. Bulmadıtı takdirde ikinci 

arttırması 15 mel ıüne l'elen 10/ 4/937 Cu

martesi saat 11 den U ye kadar icra oluna

cak ve en çok arttırana Ihale edilecektir. 

1 - Apartımanm enafı mahkeme baş kii

tibl nezdindeld 537 ' 2 N. la dosyada yazılı ol

dııtnnclan anlamak Isteyenler orada okuya. 

bilirler. 

2 - ihaleye kadar birikmi~ maliye, bele

diye verrUerl, vakıf icaresi, dellıiliye ve 20 

senelik Evilaf taviz bedeli müşterJye aittir. 

3 - Arttırmaya l'irmek Isteyenler nın

hammen bedelin % 7,5 ğu nisbetinde tenıi

nat akçesi veya ulusal bir bankanın teminat 

mektubunu cetirmelui prttır. 

4 - Arttırma bedeli ihaleden itibaren 7 

rün ~inde mahkeme kasasma 11lilrllaeak

tır. Aksi takdirde ihale bonlarak farka fiat 

n urar ve 1iyan, fabı ~ili hükia kendi

daden alınaeaktır. 

5 - ZtM N. la kra ft lf1ia ballDIIIlun 
1!6 ea maddesine tevftbu cayrlweww ize
rindeki Ipotek aablbl alae•klarla .ıter ali
kadarlar ıayri menkul izerindeki laüluauı, 

buuiJe faiz ve masrafa dair olan W4Jalan
nı iııpat Için illıı rününden l&ibareıa ıt rün 
Jeiuile evrakı müsbltelerile bfrlilı:te aatıt Dte
muruna miraeaat etmelidir. Abi takdirde 
haklan t.apu kiitüiUe sabit olmı.raalar satış 
paral!ının paylaJIIUlsındaa hariç kalırlar. 

6 - Şartname mahkeme divanhanesine 
hermin rörebllec.el'i yere asılmıttU'. •·azıa 

maıftmat alnıak ilteJenler 937/! aa;JI8ı lle 
bq katipUtine müraeaatlan llia elu· 
nUI'. (30363) 

Sayfa 15 

KANZUK NEZLE ve ÖKSORUK PASTiLLERi 

INGILIZ KANZUK ECZANESI: 

1 • PASTIL ANTiSEPTIK 

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

2 • PASTIL LEON 

KANZUK 
Kodein ve T olü Balaamı ile hazırlanmış 
öksürnk pastilleridir. Lezzeti litif ve tesiri 
katiidir. Penbe renkli pRstillerdir. 

BANZUil markuma dikkat 

BEYOGLU - lST AN BUL 

ADEMi iKTiDAR 
ve BELGEVŞEKLİÖİNE KARŞI 

ORMOBiN • 
Tabietleri <111111(~ Her eczanede arayını:ı. (Posta kutusu 1255 Hormobin) 

Oksürenlere: KATRAN BAKKI BKRBM 
o 

UM SARA BIRE, 
1000 

TARLADlR 

.,. .... 

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

' . _, .... 

ŞiRKETi HAYRiYEDEN: 
Bayram günleriınizde Seyrisefer tarifemiz aynen tatbik edilecektir. 

Araba vapuru aeferleri Pazar tertibi iizerine icra edileceiinden başka olarak saat 8 de 
Te 20 de Üaküdardan Kabalata -.e 8.30 da ve 20.30 da Kabatapan Üsküdara ikifer sefer 
daha ilAveten yapılacakbr. 

Dr. IHSAN SAMI \1 
BAKTERIYOLOjl 

LABORATUARI 
Uınumi kan tahlilitı, fnngi aoktai 

naz..arındaıı ( Wauerman ve Kahn t.eamül
ı~ri ) kan Jciireyvatı .. , ılmaaı, tifo ye 
1ıtma ha.talılclan teşhisi, idrar, balıam, 

cerahat kazurat ye su tahlilib, ültra 
ınikro1kopi, hu1uai qılar i1tihun. Kanda 
Üre, teker, Klorür, Kollut~rin miktarları
nın tayini. 

Divanyolu: No. 31 1 Tel: 20981 

AEVUE saatları terakkıyatı fenniyenin •n 
son ICadlarlle rnücehhezdır. 

REV UE 
aaatının ougunku tekamuı hall 

80 aenellk tecrübe netlcesldlr. 
Modeller en sorı ve zarıf ~eklldedır. 

REVUE snatıarı tanınmış saatçııarda 

satılmaktadır. 

u .... , _..,... • latanDut Batıo.e&aııt•, Ta, Han, Blrln<:S kat ıo. Telefon 21364 



--------------~·-·---------------

Odaa r a · ald e 
em keseaıze zara 

yerde T rk Aatraslt· 

ÇÜ N KO: 
1 - Ormanlar bir memleketin zenginlik ve 

sağlık kaynağıdır. Suniann mahvolmasına en 
büyük sebep olan odun yakmaklığımızdır. 

2- Odun yakmak zahmeUidir, devamlı ola
rak soba ile uğra~mak ister. Bir defa koyduğu· 
nuz TÜRK ANTRASITI bir daha dokunmağa 
lüzum kalmadan ayni harareti muhafaza ede-
rek sizi bütün gün ısıtır. • 

3 - Odun mangalda yanmaz, sobadan alınan 
kor. da dayanmaz. Yemek pişirmek için ayrıca 
heber kilosu TÜRK ANTRASITinden 2 misli da· 

Hem vücudunuza 
Hem kesenize 

en uygun . . 

Haz1r. Elbise 

Bayramlıklarınızı 

ha pahalı salılan odun kömürü de almağa ihti
yacınız vardır. Halbuki alacağınız TÜRK AN
TRASITI ıskaralı her ocakta en idareli, en ko
lay ve devamlı yandığından yemek pişirmek için 
maltızlarda da kullanabilirsiniz. 

4 - Zahirde ucuz gibi görünen odun, keseniz 
için de zararlıdır. TÜRK ANTRASİTI nin ka
lorisi fazla olduğundan bunun 1 Tonuna mukabil 
ayni barareti almak için takriben 10 çeki odun 
yakmanız lazımdır. ı Ton TÜRK ANTRASİTİ 
22,5 Lira, 10 çeki odun ise 33 Liradır. 

r s 

Süm'er Bank 
V rli 

Mali 
z r1n 

bulunur • 

• 

"""'~.-~. 

- ~~ Pazarlardan alınız ... ~ 

. ' ''. ' ~ 

iki tehlike işareti : 
Nezle ve baş ağr1s1 

1 
Güzelliğin 

En birinci şartıdır. 

Soğuk algmlığınan bu 1\k 
alametlerini 

ile hertaraf etmezseniz bit 
çok ağır hastalıklara tutul· 
mak tehlikesi ~göstenniJ 

demektir. 

iPiN 
Bütiin ağrı, MZa ve sancıla 
rı, derhal dindirir. GTipe, 
roma tizmaya, diş, sinir a • 
dale, bel ağnlarite kınklığa 
karşı bilhassa müessirdit'. 
icabında gündo 3 knşe 

alınabilir. 

PETROl NiZAM 
,~---·· BAY RA M iÇ i N ~----.. 

HEDiYELiK ÇiÇEKLERiNiZi 
Beyoğlu, lstiklal caddesinde 304 No. 

SABUNCAKiS 
Çiçek nut~nzalarındıın tedarik ediniz. Her nevi çiçekll .nebat.lann .e ken· 

di çiçeklerinden yetiştlrilmiş müntehab çiçeklerin zengm çeşıtlerint bola
caksınız. Mnjtaza Pazar günleri de adi günler gibi sabah saat 7 112 den 
~~~~~ .. nkşam 9 a kadar açıktır. Telefon : 40167 

Dr. A.K. KUTiEL 
Karaköy~ Topçular 33 

Son Poata Matbaa•• 

Ne!;iriyat MUdllrll : Selim Ragıp EMEÇ 

1 1 {A. Ekreın UŞAKLlOlL 
&AH PLER 1 S. Rtunu EMIW 


