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Aras • 
lk i N azır 

başladi Ciyano miil8kat1 
bugün Milanoda iki defa görüşecekler 

muhtemeldir temasların bir günde bilirilmesi 
~ariciye V eki i Mili oda :~~;:·:;:~:~:~~:;;~:···:·:~;:~·;:;~ 
. alklŞiaria karŞIIandi "Türkiyenin azmi kuvvetli 

!!_algan gazeteleri müliikatzn ehemmigetine işaret bunun için galip geldi, 
ederek iki memleket arasındaki dostluğun inkişafınz Bir gazete: " Kendimize liman 

inemnunigetle selamlıgotlar bl · f ı· · d' 
~Ürk_ bayraklarile süslenen Milino istasyonunda H'!~iciye Vekilimiz Jstiklil o la rak Tra u su IS erne ıyrz, ıyor 
· arşıle selamlandı. Rüştü AY'as güsterilen tezahürattan mutehassis kaldığını söyledi Göze çarpan bir nokta: Anlaşılan Suriye Fransayı 

~ · sıkıştı ro cak, yahut ta Fransa sıkıştırılmış görünecek ... 

Tevfik Rüştü Aras Kont Ciano 
-..,~aris, 2 (Hususi) _İtalyan Hariciye Aras şerefine Milimonun Skala tiyatro 
''azırı K ·· · t t' d'l V . ont Ciano ve Türkiye Hariciye sunda bir gala musameresı er ıp e ı e 
ekılı n·· t'' a . uş u Aras, bu akşam M:iano~ .cektir. 

y ~asıl olmuşlardır. Türkiye Hariciye Vekilinin perşem~ 
'!u kiyenin Roma elçisi Hüseyin Ra~ be sabahı MilAnodaıi hareket etmesi 

gıp Rü t" A d' lk· ş u rasa refakat etmektedir. ,çok muhtemel ır. · 
bir· ı .. ~ariciye nazırı, yarın, (bugün) MiiAno istasyonu Türk 
01 .. ı 

0.~~~den evvel ve diğeri de sonra "1 U 1 d" 
la~ak uzere, iki mülakatta bulunacak~ bayrakları e s s en 1 

~ır. Milano 2 (A.A.) -Anadolu Ajansı~ 
t ' ont Ciano, Rüştü Aras şerefine bir pın hu~i muhabiri bildiriyor: 
ıyofet verecek, gece de, tekrar Rü~tü (Devamı 3 üncü sayfada) 

Amerikanvari teşebbüs 
------------------------------------------

yeni F oça delikanlıları 
· evlenecek kız arıyorlar 
~Zrnire gelen delikanlı/ar: " Yüzden fazla delikanlıyız. 
Halbuki evlenecek çagda yalnız 3 kız var , diyorlar 

M ilanoda 
Görüşülecek 
Meseleler 

Ankara, 3 (Hususi muhabirimiz
den) - Hariciye Vekilimizle Kont 
Ciano arasında bugün Milanoda ya~ 
pılacak olan temasların, Türkiye He 
İtalya arasındaki iyi münasebetleri 
daha iyi tanzim bakımından, muallfık 
ta bulunan bazı meselelerin hallini te 
min edeceğine şüphe edilmernekte -
dir. 

Burada söylendiğine göre bu gö~ 
rüşmenin ilk planda gelen mevzuunu 
Montrö Boğazlar muka\·elesine İtai
yanın iştiraki meselesi teşkil edecek~ 
tir. 

İki Akdeniz devletinin karşılıklı 
durumlarının da bu arada gözden ge 
çirileceği tabü görülmektedir. 

Ad U -- .. _ .. ___ 
Teşkilatı esasiye 
kanununda tadilat 
Dahi;iye Vekili dün Partide 

izahat ver di 
Ankara 2 (A.A.) -C. H. Partisi 

Kamutay Grupu bugün 2 ~ubat n:n 
Antalya aaylavı Dr. Cemal Tu ncanın 
reisliğinde toplandı. 

(Dtwamı 12 inci sayfada) 

Üzüttı kongresi 10 
Martta toplanıyor 

lzmir, 2 (Hususi) - lktısat Veka· 
leti, üzüm kongresinin 1 O martta An
karada toplanacağını telgrai!a bildirdi. 
Kongreye İzmir, Manisa meb'usları, 
üzüm ihracatcıları, borsa ve ticaret o
dası mümessilleri davet edilmişlerdir. 

Trabluspmdan bir görünÜJ 

şam, 29 (Hususi muhabirimiz yazı~ 1 Gazete sütunlarının yüzde seksen! 
yor) -Bütün gazete~er yalnız s.a~c~k .bundan bahsediyor. Bu gazeteler de ne 
meselesi için çıkıyorlarmış gıbıdır: (Devamı 3 üncü sayfada) 

Beyoğlunda kanlı ve 
• 

esrarengız bir hidise 
Romanyalı zengin ve ihtiyar bir kadın oturduğu 
pastahanede meçhul birşahıs tarafından yaralandı. 

Zabıta carihi arayor 

Birkaç gün evvel, akşam üzeri Bey~ cede cür'etkarane bir yaralama vak'ası 
oğlunda cadde üstünde bü~ük bir pas olm~ ve fail etrafın şaşkınlığından ıs 
tahanenin içinde hayret edılecek dere~ (Devamı 12 inci sayfada) 

Otobüsçüler Belediye ile 
anlaşmıya yanaşmıyorlar 

Belediye, şehir da 
bilinde otobüs i~let~ 
rnek hakkı kendi~ 
sine ait olduğundan 
bu hakkı şimdilik 
bizzat kullanmalda 

Fransa Alman :>eraber, otobüsçü -
zrududundakı· yeraltı lerden imtiyaz llak- . n 1 kına mukabii bilet 

-Tahkimatını azatıyor başına muntazam o-
Londra 2 (Hususi) -Fransız Mtl~ larak resim istemiş, 

li Müdafaa nazırı Daladier, bugün buna otobüsçüler iti 
Meb'usan meclisinde Alman hudu: raz etmişlerdi. Bu 

.. d . ·ı M .. I itiraz karşısında be-dunda vucu a getırı en ajıno yera • . t b" .. 
d h w ledıye, o o usçuıe -

tı tahkimat hattının a a uzaltılacagı· re varidalı gayri sa 
nı söylemiştir. .. fiyelerinin yüzde o· . 

Ege köyiiileri çalışırlarken .Bu hat, tirnalden Dunkerke ve ce- nunu vermelerini Eyyübe işiiyen otobüsler 
~ 'İzrnir, 2 (Hususi muhabirimizden )-ı cak bir makam aradılar. Kendilerile ko nuptan İsviçre Alplarına kadar uzaltı- teklif etmiş elir. Fakat otobüsçüler bu 

1

. aralarında bir içtima yaparak vaziye li 
d:?iin Yeni Foçadan İzmire gelen bir nuştum, şuRlan söylediler: lacaktır. Bu huauata çalışmalar başla· teklifi daha ağır .. bulmu~~ar .. ve kabu~ uzun uzadıya gözden geçirmişle:- ve ~ 

lıkanlı grupu dertlerine rnakes ola~ (Devamı 12 inc:i sayfada) mıttır. etmemi§lerdir. Dun otobusçuler kendı (Devamı 12 ind •)'facla) 



2 Sayfa SON POSTA 
= 

Hergün ,- rs-ir.- {i Makale: a Üç parçaya ayrılan hagat .. a 
Almanya ile 
Ticaret münasebetlerimiz 

Yazan: Muhittin Birgen 

S on günlerde Türkiye ile Alıuan· 

Uyku hayatın gıdasıdır, iyi uyu • 
mıyan insan hüceyratını dinlendire · 
mez, dinlendiremeyince hayatından 
kaybeder, bunun içindir ki doktor -
lar 24 saati üçe ayınruşlardır. Birini 
çalışmıya, birini dinlenmiye, birini 
de uyumıya hasretmişlerdir .. 

Uyku hayatın gıdası olmakla bera· 
her büyük insanlarda günde sekiz 
saati aşınca insanı atalete, tembelli -
ğe uyuşukluğa sevkeder, uyku, uyku· 
nun mayasıdır, derler, insan bir defa 
fazla uyunuya alışınca kendisini bu 
itiyattan bir türlü çekip kurtaramaz. 

İnsan ömrü çok kısadır, bu kısa 
örnrün üçte biri çalışmıya, üçte biri 
dinlenmiye, üçte biri uyunuya gi -
der, insan bu üç kısmın birini fazla 
yapınca kendi zaranna olarak diğer· 
lerinden çalmı~ olur, çalışmayı da, 
dinlenmeyi de, uyumayı da haddin • 
den fazlaya çıkarmamalıyız. 

ya arasındaki ticaret anlaşması 
meselesi gazetelerde biraz bahis mev· 
zuu oldu. Çıkan bazı haberlere göre 
hükfımet, mevcut anlaşmayı yenı baş· 
tan bir gözden geçirmeye taraftardtr; 
bundan on gün kadar evvel Ahmet E· 
mın Yalman, bir makale yazarak bun· 
da Türk bakımından Almanya ile yap· 
tığımız ticaret mübadelesinin zayıf ta
raflarını tahlil etti. Buna mukabil Tür 
kişe Post gazetesi de, bir makale yaza
rak A. Emin Yalınanın bazı mülfıhaza
Iarda haksız olduğunu izah etmeğ~ e· 
hemmiyet verdi. Bununla beraber, Tür 
kişe Post ta, mevcut anlaşmanın daha 
yeni bazı esaslar dahilinde genişletıl· 
mesi taraftan göründü ve şu mesele· 

le~i iler~~~~1:~ye yapılacak Alman ih ( s ö z A A sik 1 N D A ) 
rn~tırn~bir~k~ wdcli ~~t!er~ -~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~--~~~~-~-~~~~~ iskontosu mukabilinde, bir kredi ko- -

taylığından istifade edebitmesi nasl Köneg"in ~ereçine •----------• 12 defa llhrete 
temin olunabilir? y 'V Jl HE RGUN BIR FlKRA 

2 - Acaba bu usul, devlet ta:afm· Verilen ziyafet Gidip gelen adam 
dan taahhüt edilen vadeli tediyata da Amerikada bir Lıgüterede 
teşmil edilebilir mi? köpeğin şerefine Bayilanlar Bradford ka-

3 - Üç taraflı klering usulü ne de· büyük bir ziya• ' .Mulılisin çocukJan,, operet grupu, Apianndan 56 
reccye kadar olabilir? l · Muhlis Sabahattinin besteledifi-i bir 

fet veri miştır. " yaflnda Pad-* Bu bahtiyar kö· opereti ilk defa oynayacaklar. Ope· 
Almanya ile kaç senedir tatb~ et· rette belli başlı rollerden birini oy· gett bıninde 

w "'b d ı h pek bir aileyı" ze. bir d • mekte oldugumuz mu a e e ve esap· nayacak olan Salahattin tiyatroya a am m-
ı · d d ı b" n kasile felaketten kı fL.. ... _ aşma usullerın en o ayı ır zama · sarh~ gelmişti. Sahneye çıktı ve taı tene ıu. 
dan beri birtakım şikayetler ve tenkit- kurtaran Kocni· bir koltuğa oturdıL Koltuia oturnıa baatahğma müp 
ler görülmektedir. Hükitmeti, müddeti dir. Bu z:iyafett6 sile sızması da bir oldu. Orkestrayı teli imif. 
ni deldurmakta olan itHatın yenıden tamam 200 kifi idare eden Muhlis Sabahattin onu 

Tam oniki bir gözden geçirmek fikrine sevketm:ş hazır bulunmuş• bu halde görür görmez düşüp ba-
o1ması mümkün olan sebepler de lu '"ldı. defa nefeai b-

tur. y• k t 
şikayetler ve tenkitlerde toplanmış ol· Şeref makamı' Snlahattin Muhlisin dU,mcsile 8lliDIJ Aa -
sa gerektir. Şikayet ve tenkit noktalr.· 111 köpek işgal et• kendine geldi. Gözlerini açtı .. Sah· lerc:e o halde 
rını Emin Yalman yaptı; Türkişe Post ncnin önüne kadar yu .. riidü. Yerde kalm•t ve her 

b ı . miş ve o gecenin ef d k ta bunların bazılannın se ep erını ı- yatan baygın Muhlise bağırdı: d uın a en-
zah, bazılarını da müdafaa etti. En z1- kraliçesi sayılmıştır. _ Herkes benim bestelerime ha· dW ölü zamıe-
yade dokunulan nokta, markın klyme· Köpek önüne gelen yemekleri in-~ yılıyor, diye seviniyordun. Sevin· dilmİf ve ah-
ti ile Almanyanın bize sattı ğı malların sanlar la beraber yemif, kendi terefi ne rnek sırası timdi de bende! Sen de ret y o 1 u n u 
fiyatlannm yüksekliğidir. Bu yükseK· söylenen nutuklara k.uyruğunu aalla- benim lllrhothığuma bayılıyormuş- boylamıya par-
liğin bazan yüzde 30 ve 40 derecesine mak suretile mukabele etmiştir. Ken- sun!. mak kalmlf 
kadar vardığından bahsedi1iyor. Mar· disine altın bir tasma hediye edilmiş- • -------------• iken açılarak 
kın kıyınetine gelince, bu noktada Al· tir. Ingilierede günde 

Y ı "l on iki defa manyanın Romanya ve ugos avya j.e K""peğin hizmeti tuclur: Ka,. kil metre 
yaptığı muamelelerde markın büsbü . ~1 nin düşmanlan evdeki küçük ')" o mnmden kur-
tün başka bir kıyınet ne öıçütdüğümi w e k k . . 1 k .... k ~c·· Sak al kesiliyor? tulmUJbu. 
gösteren Emin Yalman, niçin bu USU· ·çocugu açı~ma ı~temış er, w uçu . o Londradaki yeni bir jilet fabrikası- Dünyanın en küçük 
1.. b" d d t tb"k d"lmedı·g·ı·nı· sor~ pek bunu ı..:ssetmış havladıgı takdır- .

1 
• . d .. h un ız e e a ı e ı .. •.'J ~ w nın açı ma merasırnın e tra~ mute as- d 

Sözün Kısası 

Kırtasiye ci/ik 

._ ____ lamet HuiQal 

Muharrir İsmet Hulusiye: · 
Bir adet Sözün kısa sı yazılması ... f'l 

saire ... ve saire ... 
Neşriyat müdi.iril 

* Neşriyat müdürlüğüne: 
Talep buyrulan bir adet Sözün Kısı• 

sı tetkikat ve tetebbüatı laziıne yapÜ' 
dıktan sonra taralımdan tahrir cdili, 
leffen takdim kılındı. 

İsmet Hulüsi 
İsmet Hulı1si tarafından yazılan S~ 

zün kısası okundu. Gazeteye de:cinde 
bir gUna mahzur görülmediğinden Se~" 
mürettipliğe ... 

Neşriyat Müdtirü 

* Linotip mürettibine: 
İsmet Hulfısinin yazdığı ·sözün kısa• 

sı işbu derkenarla birlikte sumtlmuş• 
tur. AlelOsul makinede tertiple, ka• 
lıplarının bir tesellüm makbuzu mu~ 
kabilinde mürettiphane çırağına devri~ 
ne. 

Sermürettip 
İsmet Hulfısinin yazdığı Sözün Kısa• 

sı yazısının kalıplarını 48 parçadan i~ 
ret olduğu halde Linotip mürettibin • 
den aldığıma dair işbu makbuz bittanı' 
zim yeddine ita kılındı. 

· Mürettiphane çırağ· 

* 
Sermüsahhihliğe, 

İsmet Hulfısinin yazdığı Sözün KısA• 
sının prova tezgahmda basılan örne~ 
leri leffen sunuldu. 

Sermürettip 

* Tashihi zımnında müsahhih fiHinn .• 
Sermüsahhlh 

* Sermüsahhihe: 
. Tashihi tarafundan yapılmış, dört 
harf, beş kelime hatası görülerek ta~ 
hih edilmiştir. 

* Sermürettipliğe: 

Müsahhih 

İsmet Hulfısinin Sözün Kısası yazısı· 
nın provaları. tashih ve iade ed:'mif' 
tir. 

Sermüsahhih 
Der kenar: 
Sayfa halinde tertibi için Sermürct .. 

tip muavinliğine. du· Türkişe Post ta 0 memleketler)e va de kendısının de baglanacagını ve hır· 1 d b' . 1 k w. b" ra yo~u 
, • • w. • s ıs ann an ırı traş o an er egın ır G b 

pılan muamelelerin başka esaslar üze· eızları takip ede.rmyecegını anlayınca d f d .. .. d 312 santim t _ eçenlerde u dttbılarda dfbı- * 
t .w. . .. 1 d' f d" . e a a yuzun e e re mu kO •k d d 

rine cereyan et ıgını soy e ı. hiç s.es çıkannamı,, ve e en ısının ço· bba h .• · · b aha yanın en çu ra yosun au Sermürettiplig· e·, 

Sermürettip 

· ·· . 1. ra ı sa ayı traş ettıgını ve u s 
Hülasa, bır Turk gazetesi ile, Yakm cuğunu takip etmış ve sonra ge ıp. .. . d o:5000 k 1 bul nd w •• bahsetmi• ve bu radyonun bir İsmet Hulfısinin yazısı bir kere d~ . .. ' . uzerın e ~ ı u ugunu aoy- Y 

Şarkta Alman menfaatıerıne tercuman zabıtaya rehberlik etmış, bu sayede ço· 1 • . B .. h .. .. d k" cıgara kutuau kadar olduanno tarabmdan tetkik edildikten sonra ka .. 
ı b. İst b 1 t . emıştır. u mute assısa gor~ yuz e ı o- k 

o an ır an u gaze esı arasında, ay· cuk kurtulmuş... k oo·)- . söylemiştik. Son gilnlerde gelen lıplar halinde yarın çıkaca gazetenin. 
n ayn görüşlerle tahlil edilen bir mc· J 'l' k kl • h · ıllar 24 Matte O, :w. santımetre uza- ikinci sayfasının beşinci sütunu~a ko-
sele Türkiyenin en mühiın bir hnrıci ngı ız er e e rı aşın mak ta yani bir er leeğın. sakalları üs- bir Alman gazeteainde okudup nulmuştur. Muamelei Uıziınesi ifa edi! 
ticaret ~inin günlük bir iş şeklini al· kadınlardan hoşlanı.lJOrlar? tüste ekiense 725 santımetre büyü- muza göre bu radyodan da daha diği cihetlc, i~bu müzekkere ilc mer~ 
masını mucip oldu. Londranın meşhur ıı~etelerınden mekte imiş. küçüğü yapılmlfbr. Şimdiki radyo butu evrakın hıfzına müsaadeleri. * biri son günlerde ·r anket yaparak bir Bu mütehaasısm yaptığı diğer bir bir kol saati kadai'IDif. Sesi fev- Sermürettip muav:ni. 
Alınanya ile Türkiye arasındaki ti· Ingilizin evlenmek için tercih edeceği hesaba göre lngilterede 15 milyon in- kalade berrak veriyor, ve hiç * 

tarct muamelesi, Türkiye bakımından kadında ne gibi evsaf aradığını sor· san traş oluyormuş. ve 15 milyon in· parazit yapmıyormUf. Antenaiz Bu kadar kağıt yazılıncaya kadar elf 
da, Almanya bakımından da, şimd:~·e muştur. sanm kestikleri salcal kıllarının günde- işliyor, ve areniKe bir odada mli- az bir hafta zaman geçmiştir. 
kadar her iki taraf için, hayırlı ve fay· Bu ankete iştirak.eden 13 bin o- lik uzunluğu ise 100.000 kilometreye kemmel kouerler verilecek ka- - Hakikaten böyle midir? 
d ı ı t Dow .. 1 ek ı· b 1 d k Diye sormayın; hakikaten böy:e ol• a ı o muş ur. gru soy em azım kuyucunun reyleri tasnif edilmiş ve ~~-m .. bir_,m, i.k.ta. r.ı,_ u. u.~~r!l!u.ş ...•. ·-- ar ses çı anyormUf. 

ı . h "k" 1 k ı· d b" 'b' · saydı bir gazete idarehanesinde yüzlel" ge ırse, er ı 1 
meme e ın e ırı ı~ •u neticeye varılmıştır: vermezler. Ev kadınma ehemmiyet ve- 'T'ayyareJe i/k kavga 

lerinden o kadar fazla şikayete bakla· T 1 1 d b" ı 1 U< ce memura bir o kadar daktiloya ihti .. 
lngilterede kadın arın giize olma· ren erkekler ancak altı a ır nisbetin- Scalı" ı'smm· deki bir Pa-=-•= ile yaç olurdu ve gazeteler ancak haftada tı yoktur. Emin Yalmnnın dedikleri ek nau 

seriyetle doğrudur; fakat, haklı olm.ı'k larınıt büyük bir ehemmiyet verilme- dedir. eski tenis pmpiyoalannda A.. bir gün çıkabilirlerdi. 
için, doğru söylemeliyiz ve kabul et· mektedir. Ingilizierin kadınlarda ara- Ingiliz erkekleri gene umumiyetle langui bir aene evvel Londra _ Hakikatcn böyle olmadığı halde ha" 
meliyiz ki Türkiye, son dünya buhnı· dıkları baflıca evsaf zerafet ve tabii ça~~an san'atkar kadınları beğenme- Paris hava yolu üzerinde döğnr- kijaten böyle imlıJ gibi yazmarnın se .. 
nının toprak mahsuleri ve iptidai mad nezakettir. Kadının · açık göz olması mektedirler, azim bir ekseriyet dudak müşlerdi. Bu kavga neticesinde bebi.ne gelince .. KırtasiyeciJiğin için• 
deler üzerinde yaptığı mahvedici tesir· İngiliz erkeklerinin hoşuna gitmeme~- boyasını ukbih etmektedir. oe Scali'nin ayağı kınlmıştı. Bu sokulamadığı bir işi ele aldım. K•rtasi" 
lere bilhassa Alman piyasasının bi~e tedir. 13una mukabil erkeklerin bir çok- defa Paristeki muhakemelerinde yeciliği hayalen işe karıştırdım .. Ve ne 

ticeyi gösterdim. İsmet Hulitsi karşı açmış olduğu geniş kapılar saye- Ingilizler alacakları kadınların ev ları kadınların manikürlerinden hoş~ mahkeme Aslaugui'yi on bin -- _,_, .. · ------· · · ·--
sinde daha kolaylıkla mukavemet cde- kadını olmalarına da pek ehemıniyct Ian mışlardır. frank tazminata mahk6m etmiflir. Kış ortasında ma yolu hal o 
bilmiştir. Buna mukabil, Almanyanın ::=:::=::=:=:::~======~=====::=~=~=====~~~============:; Maskeli balo olur da mayolu bald 
istifadesi de küçük olmadı: Türkiye pi· • l olmaz mı} Amerikalılar bu i,de de ~~ 
yasası Almanlara geniş açıldı ve bizım ı· S T E R ı· N A N ı S T E R ı· N A N M A .f ri kalmamışlar, geçen kAnunusaninin 
sınaileşıne siyasetimizin büyük lasrr.ı, ilk haftasında Şikagoda mayolu balQ 
Alman fabrikalarından çıkan makine· 
ler ve kiınyevf maddelerle icra edildi. Geçen hafta Biga hayvan pazarına satılmağa getirilen sahibinin rızaaile hemen bir kasap çairılmıttır. diye bir balo vermitlerdir. 
Almanya bize yalnız mal değil, bun· gürbüz bir boğa, yuları sahibinin elinde, ayakta dur- Kasap gelip de yerde yatan, gözleri haddinden fazla Bll balo bir hayır cemiyetinin men• 
larla beraber mütehassıslar da ~önder makta iken birdenbire şiddetle tepinmeğe, gerinrneğe büyümüt olan ve mütemadiyen ağzından köpükler ÇI- faatine tertip edildiği için evvela kiftl4 
di. Bugu··n Türkiyede iyi uırtlar İ~'inde 1 karan bogwayı go"rünce: (Bu hayvan kuduz de~ildir, .e bir teY aöyliyememif, ,ehrin en maıe -r- ~ ve etrafa acı acı bakarak ınışlamaya ba~ amıştır. • 1 
geçinen binlerce Alman vardır. Vikıa, sar' alıdır ve ııimdi de aar'aaı tutmu ... ••. Ketmiyelim, ruf aileleri kabil olduğu kadar deko te Burun delikleri aık sık açılıp kapanmakta ve gözleri T 'r~ 
Almanya bizim tütün piyasamızı can· yazıktır. Bir kaç ·dakika sonra bu 1aa1 zai1 olur). de- mayolarla baloya ııelmitler, havuza~ 
ı d b . k t k k k- korkunç bir manzara arzetmekte olan boğa, bir aralık _1~~.. de -•-L~L • _,_ 
an ıran ır uvve , pamu e en oy· miştir. Filhakika bir müddet beklenilmit, biçare boja, auauz • ..-ıaız yer ve CJC&«UL zıy...-: 

lümüze istihsaı ~vki veren bir mübaw hızla ba,ına çekerek sahibinin elinden kurtulmuş ve fa- k d le L h n albnda temaiyelerle oturarak eiJeDı! 
yaacı olduysa, Kalifomiya meyvalan uy u an uyanır aibi k~ndine are re&, emen ayap :-1-rdi . ' 

kat kaçmayarak derhal yere yuvarlanmıftır. kalkmıştır. m6fCÇ r. 
yerinibe Almanyada Türk meyvalarının Bu halden taşıran pazar halkı, hayvanın kudurdu- T ecrübeli kasabın ictihadü~ baçaktan kurtulan hayvan, Balo idareai aalonun banaretini 8G 
terc · edilmesi bizim kuru YemİI piya- ı_ • dereceye çıkardılı için kiıue ü~ünw' 
saınızın canlanmasına yardım ettiyse, ğunu sanmışlar, çabuk kurtulması, kalkıp ta &imseye aatılamayıp gene sahibinin yedeiinde ,.:trafa feD, net'e-

buna mukabil, Türkiyede gerek Alman tecavüz etmemesi için kesilmesini münasip görmüşler ve li naza.rlar fırlatarak köye götürülmüştür. miştıi: balo Amerikada fevkalade raJ!ıt 
sanayiine ve gerek bizzat Alman mü te 1 S TE R 1 NA N 1 S T E R 1 N AN M A 1 
bassıslanna, Alman ticaret adamlanDa bet aördüğü için timdi bütün tehirı.. 

(De,_ 12 bad .,._) de tebarlanacalrmıf. 



Şubat 
SON POST~ 

Ingiltere 
Sefarethanesinde 

.. R. ··ş ras- Kont Ciyanol İngiliz filosu 
.. } ,. k b } d Barselonda 

Bir hırsızlık 
Andon isminde bir çiçek 

hırsızı yakalandı mÜ a atı 7 aş a } Barselon 2 (Hususi) -Ana vatan 
filosu kumandanı Amiral Sir Rogers 

Bir müddetten beri İngiliz sefa.retin 
de çok cür'etkarane bir hırsızlık yapıl
maktadır. Hiç bir siyast vasfı olmıyan 
bu hırsızlıklarm faili Andon isminde 
bir Rumdur ve İngiltere sefarethanesi 
bahçesiııdeki çiçekleri aşırmakta ve 
bunları buket yaparak satmaktadtr. 

. Iki N azır bugün Mi lanoda iki defa 
günde 

Bochouse,in bayrağını taşıyan Nelson 
zırhlısı diğe.r üç harp gemisinden mü

l rekkep bir İngiliz filosu yarın Bar se • 
lo na gelecektir. görüşe cekler. T ems.sların bir 

muhtemeldir bi tirilmesi 
(Bnştarnfı ı inci sayfada) \çok ehemmiyetli olacağını ve hay1rlı 

E.ariciye Vekilimiz Dr. Aras bu ak- neticeler vereceğini yazdıktan s•.mra, 
§arn saat yedi buçukta refakatlerinde 1 diyor ki: · 
n~:m~ ~üyük elçisi ve kalemi mahsus Bütün meseleler görUsUlecek 
lll~durü oalrak Miltınoya geldi. M'l~ d T" k' e ve italyayı ala Ist T- k 1· 1 b 1 - ı ano a, ur ıy 
l'ij«!e ayan ur ve ta yan ayrak. a kadar eden bütün meseleler gözden ge 

. onatılmış, yerlere halılar serıl- .. 1 kt' :Ma haza imzalanması mu 
:tniş ve b" "k b' 't' .1 .. 1 . f çırı ece ır. a , 
Tren . tauyu ı~ 1 ınka ı e

1
. ~kuslAlenmı!'l ı. tasavver hiç bir protokol, bir anlaşnıa 

ıs syona gırer en sı a marsı- b h' d g~·ıd· 
nuz çalınıyordu. Bunu İtalyan ve Fa- mevzuu a ıs e ı ır. k 
şist marşıarı takip etti. Temaslar devam edece 

Sa · .. b. k 1 Müzakere edilecek meseleler hakkın 
. mlml Ir arşı aşma da daha derin tetkikat yapılması icap 
Istasyonda Hariciye Nazırı Kont Cia- ettiği takdirde, Milana mülfıkatına, bi

n~, ~lariciye umuru siyasiye umum mü lahara diplomatik kanallardalı da de
d~ru, teşrifat umum müdürü diğer bari vam edilecektir. 
cıye erkfuu Milana valisi ve beled~ve Herhalde Ciano • Rü~tü Aras müln 
l'eisi; Milfmo Faşist rüesası ile erk~:ıı ' d k' d tl w katı, iki memleket arasın a ı os ugu 
ll.Skeriye ve mülkiye, konsolosumnz, takviye edeceği gibi, birçok mese!2le
sefarctimiz kd.tipleri ve tebaadan bir rin hallinde de amli olacaktır. 
çok kişi hazır bulunuyorlardı. 

Halk Vekilimizi alkısiadı Yugoslavyalllar memnun 
• Yugoslav matbuatı da, Ciano • Aras 

?oktar Arasla Kont Ciano çok sami- mülakatını derin bir memnuniyetle 
mı buluştular. Bir Fa~ist ihtiram klt'a- kaydetmekte, İtalyan ve Türk münase 
sı vekilimizi selamladı. İstasyon mcy batının dostane inkişafını sevinçle k&r 
d.a~ı halk ile dolu idi. Kont Ciano, Ha şılamaktadır. 
ti~ıye Vekilimizi otomobile kadar teş- Kont Cianonun hayati 
~ı ~tti. Yann görüşmek üzere ayrıldı· 1ar. Bugün Milanada Hariciye Vekilimiz 

Halk Vekilimizi çok sıcak karşıladı le görüşecek olan İtalyan Hariciye Na 
ye alkışladı. zırı Kont Galeazzo Ciano, 1903 sene-

Hariciye Vekt"l"tmı·z·ın beyanati sinde, Livorno şehrinde doğmuştu:. Asil bir aileden inen genç Kont, si-
liariciye Vekilimiz otele gelir gei - yasi hayata muharrirlikle başlamış ve 

~ez 'Popolo d'İtalia ve Kuryem deilıı nihayet 1925 senesinde İtalyan Har!ci 
:~~a gazeteleri muhabirierini kabul yesine intisap etmiştir. 
h .. ı. Şahsen Kont Cianonun ve lt-il va Rio de Janeyro ve Buenos Ayres se-

ukurnetinin ve Milano halkının ş~h- faretlerinde vazüe gördükten sonra, 
~da ~rki~cye ve onun büyük şef~ne Çin ve Japonyada da bulunmuş, Çin ve 

rşı gosterılen samimi tew.hürattAn J apon gerginliği esnasında Cemiyeti 
llek müteşekkir olduG,unu beyan ettik Akvam müşahidi olarak Japonyaya git 
~n sonra Milfmoya bu defa tekrar geli miştir. 
şı~den aYnca sevindiğini ve ilk düşü- Ciano 1933 de Duçenin itimadını ka 
tıuşünün İtalyanın büyük devlet ada- zanarak matbuat umum müdürü olmuş 
~ olan Musaliniye müteveccih oldu- ve tO Eylfılde Propaganda Nezaretine 
gunu ve 1928 müHikatınm daimt me-"ll getirilmiştir. 
huniyetle sakladığı hatıratını şimdi tek Habeş harbine tayyare yüzbaşısı o-
rar yaşadığını beynn etmiştir. larak iştirak etmiş, cephede çarpışmış 

lurnal d'ltlayamn makates·a ,ve propaganda işinde gösterdiği liyakat 
ten dolayı takdir edilerek Hariciye Na 

r Roma, 2 (Hususi) - Ciano - Rüştü zırlığına getirilmiştir. 
:Aras mülakatını mevzuu bahseden Gi- Kont Ciano son Faşist nesiinin mü-
onıaıe d'İtalia gazetesi, bu mülakatın messi'idir. 

·~·----~-----------------

r 

Meçhul bir Denizalti gemisinin 
t.earruzu 

Madrid, 2 (A.A.) - Malags-
dan bildiriyor: 

Megja ile Torroks arasındaki 
sahil yakininde, Alman olduğu 
tahmin edilen bir denizalb gemi
si, erzak hamulesi ile Malaga'dan 
dönen Deljin adlı İspanyol ge
misine taarruz etmiştir. 

" Son Posta , nın 
Suriye mehtupları 

(Ba§tarafı ı inci sayfada) 
rede Türkiye aleyhine bir~ey bulurlar 
sa onu hemen tercüme edip sütunları· 
na geçiriyorlar. Sancak meselesinin hal 
tarzının en ziyade muteber olan şekli 
~udur: Fransa, Türkiyenin Almanya ve 
!talya tarafına geçmesinden korkmu~, 
onun taleplerini kabule mecbur olmuş. 
Bir gazete diyor ki: cFransa Türkiyeye 
taviz verdi. Fakat, kendi hesabına de
ğil, bizim hesabımıza ... Bizim, yani şu 
aciz, zayıf ve miskin Suriyenin hesa
bına!:. 

Bir başka gazete de, Grenguvar isim 
li Fransız gazetesinden naklen, bu Al· 
many8 - İtalya - Türkiye kombinezo 
nuna dair uzun uzadıya tafsilat veri • 
yor. 

Epey zaman evvel İngiltere sefaretin 
den zabıtamıza yapılan bir ihbar üze
rine zabıtamız aldığı sıkı tedbirler sa
yesinde bu cüretkar hırsızı yakalanuş 
ve mahkemeye sevketmiştir. 

Mahkemede çiçek hırsızi Andon: 
- Ben bu çiçekleri sefarethane balı 

çesine girerek çalmıyordum. Duvarın 
üzerinden sokağa sarkan dallardan ko 
parıyordum. demiş ve bunun üzerine 
mahallinde tetkikat yapılmasına karar 
verilerek suçlu Andonla beraber sef&
.rethaneye gidilerek keşif yaılmıştır. 

Yu nan gazeteleri 
ve Sancak itilafı 
Atina 2 (A.A.)- Atina ajansı bil 

diriyor: 
Gazeteler Sancak meselesinin Tür-

kiye lehine olarak hallolunuşunu bü
yük bir memnuniyetle kaydetmekte-

dirler. 
Yeni Sancak statüsünden bahseden 

Proia gazetesi, her iki taraf samimi bir 
uzlaşma zihniyeti ile hareket ettiği tak 
dirde en nazik ve en çetin anlaşmaz
lıkların bile halli mümkün olduğunu 
yazmaktadır. 

Gazete, larnet lnönünün B. M. Mec 
lisinde, Fransanın Cenevrede göster
miş olduğu dostane temayülleri kay· 
deden sözlerini nakletmektedir. 

Ayni gazete, gene Pariste neşrolunan 
Eniarınasiyon gazetesinin Türkiyeye 
gidip devlet adamlarile temaslar yap -
mış olan muhabirine atfen, Türkiyenin 
gözü sade Sancakta değil, bütün Suri
yede olduğunu ve bu Suriyenin eski 
Osmanlı imparatorluğunun parçaların- Ceza Kanununda 
dan biri olduğunu söylüyor. Gene bu 
gazeteye göre, Sancak meselesi ile Mu- Deg"' işik/ik 
sul meselesi arasında hiç bir fark yok-
muş. Gazete, Musul itilafmın maddele Ankara 2 (Hususi) - Türk ceza 
rini neşrederek demek istiyor ki: cı:İn- kanununun ve bunun mer'iyet mevki
giltere, aç gözünü, bugün bize ise ya- ine konmas! hakkındaki kanunların ba
rın sanadır!• zı maddelerini tadil eden iki kanun la-

Bir başka gazete de kendi kendisine yihası meclise verilmiştir. 
Türkiye kar~ısında Fransanın neden ;"lıti'"~r~~-b~ · iı~;~ketl;;'d~;~nlaşu=-
böy_le mağliip olduğun': soruyor. ~ürki ~udur ki Suriye hüktimeti, Fransayı a~ 
ye ıle .Fr~.n~?nın askerı kuvvetlerı. ara kıştırncak veyahut ta Fransa sıkıştuıl 
sı.~dak~ buyu~ faı· r:ua. bakıyor. ve dıy~~ mış görünecektir. Bu noktayı §imdı • 
kı. cVakıa, Türk Y ~ asken az, teçnı den dikkatinize arzederim. 
zatı zayıf ise de azını kuvvetli. Bunun 
için galip gelmiştir.• 

[Sabahtan Sabaha 1 

Sayfa 3 

• Yeni Japon 
Başvekili 

• Nobel mükafalı 
Yazan: Selim Ra gıp 

aponyada bir hayli zamandan be J ri devam eden ve yeni Hayaşi 
kabinesinin iktidar mevkiine gelmesi· 
le bir müddet için sükfın bulacağı ümit 
olunan dahili sıkıntının başlıca .;ebebi
ni, herşeyden evvel iktısadi arnille ı de 
aramak doğrudur. Nitekim, bütün rlun
yanın malı1lü bulunduğu muhtelif 
marazlar da, ayni sebepten ileri gel
mektedir. Umumi ahlakta görülen mü· 
balatsızlık, işin politika sahasını istila 
etmesi ve para hırsının her türlü mn· 
karldesatın üstünde yer alması gibi ah· 
val, nasıl her tarafta aksülameller do
ğurmuş ise, Japonyada da milli irtica· 
ın kuvvetlenmesine büyük mikyasta 
yardım etmiştir. Ordunun parlamento
dan memnuniyetsizlik getirmesi, genç 
zabitler arasında an'anevi Japon adatl
nın hayatı umumiyeye hakim kılmak ıs 
teğinin mukavemet edilmez bir meyil 
halinde tezahürü, hep bundan ileri gel· 
mi§ ve gelmekte bulunmuştur. Nite
kim, son buhran neticesi kabine reisli
ğine getirilen General Hayaşinin şahsı 
üzerinde ordunun fazla hassas davran· 
ması da, bu adamın namuskarlığı ne 
temayüz etmiş bir kimse olmasından· 
dır. İki muhtelif kabinede Harbiye Na· 
zırlığı yapan bu zat, kendi sağ eli sayı· 
lan talim ve terbiye müfettişinin mu· 
avini tarafından öldürülmesi üzerine · 
dir ki istifasını vermişti. O zaman, bu 
cinayet, gene ordunun ifratkar bir ha· 
reketi sayılmıştı. Bu ifratkar harekete 
hedef ittihaz edi~ gibi görünen bir 
zatm, ayni ordunun manevi sıfatile biı 
müddet sonra iş başına getirilmesi, m~ 
nası bir parça anlaşılmaz muammalar· 
dan ise de, bazı karışık ahvalde, ceva:ı 
verilen hadiselerden biri oluyor. Yenl 
Japon Başvekili ile beraber namusl~fır 
lığı şöhretşiar olan yeni Harbiye :-.ta· 
zırının şahsiyeti de naznrı dikkate alı 
nacak olursa, Japonya, mühim bir te
mizlik arifesinde demektir. Bakalım. 
bu işe, hariçten mi başlanacak, yoksB 
dahilden mi? Ası ı merak edilecek n ok 
ta budur. 

* Geçenlerde Almanyanın isterned~ğ 
bir adama Nobel mükafatının veriıme· 

(Devamı 12 nci sayfada) 

Memur tay are adedini yüzde 
7 nisbeti de arttırdi 

Bütün bu neşriyat üzerine akşamla· U 
n radyolar, Türkiyeden gayet dostane l 
sözler getirip halkın ruhunu biraz se· 
rinietmemiş olsa, diyebilirim ki, bu 
müthiş neşriyat bombardımanı altmda 
Suriye efldirı baştan başa zehirlene -
cektir. 

Bir gazete de bugün orta yere ba~ka 

Yeni memurlar kanunu hazırlanı
yor. 

Bir noktası göze çarptı. eMernur 

Benimle beraber birçoklarını dl 
tereddüde düşüren bu meselede hü 
kfunete hak verecek mühim bir nok 

Fransa Hava Nazın, hava ordumuzdan daha iyi tek bir 
ordu vardır, o da Sovyet hava ordusudur, diyor 

Paris 2 (A.A.) - Parlamentoda 
Milli müdafaa hakkındaki müzakere
ler esnasında hava nazırı ezcümle de
miştir ki: 

1 «- Fransız hava ordusu dünyada 
e.n kuvvetli ordulardan biridir. Fran· 
eız mucit ve inşacıları bir aralık kay
~tmiş oldukla.a yüksek mevkii tekrar 
IŞgal etmişlerdir. Hava ordumuzun

ı kinden daha iyi malzemesi olan bir 

da yüzde 70 nisbetinde arttırdık. Bun
dan maad~i üsler teşkil ettik.>> 

Bir Yunan heyheltraşı 
Atatiirkün mermerden 
Büstünii yapıyor 

bir mesele atıyor: 
cMademki Türkiyenin Sancak üze -

rindeki iddiaları kabul edilerek mev· 
cut muahedcler ahkfımı ihlal edi!mış
tir, şu halde biz de kendimize lim~ı.n o· 
larak Trablusu istemeliyiz. İskende -
run ]imanı bize kafi değildir.• diyor. 
Bütün bunlar, her suretle gürültü et
mek, huysuzluk yapmak maksadına is 
tinat ediyor. Acaba, matbuattaki bu ga 
leyan ve feveran, hakikaten bu ücretli 
nasyonalistle:-in kendi samirniyetleri e 
seri midir, yoksa, bunların kulaklan
na bir§eyler söylendiği de var mıdır? 
Bunu tamamiyle tayin etmek şimdilik 
kabil değildir. 

olabilmek için en aşağı orta tahsili 
yapmı~ olmak lazımdır. Fakat bu de
rece tahsil yapmış olanlar bulunma· 
dığı takdirde ilk tahsili bitirmiş olan 
lar imtihanla memur kadrosuna alı 
nabileceklerdir.» 

ta vardır: ' 
Bunu da bizzat şahit o1duğum vak 

alarla anladım. Elinde lise ve yüksek 
mektep diplaması ile bir iş bulmak 
için müracaat eden gençlere staj yar 
mak üzere az bir maaşla vazüe ver· 
diğmiz zaman ellerindeki yaldızb 
diplomalan dürüp bükerek müstehzl 
bir tebessümle uzaklaştıklarını o ka· 
dar çok gördük ki cilerindeki eh'iyet 
vesikalarından namütenahi kudret . 
ier tevehhüm eden bu gençlerin u· 
fak tefek işlere tenezzül etme!dense 
kıraathane köşelerinde bilardo oyna· 
mayı tercih ettiklerini düşünerek 
müteessir olduk. 

tek ordu vardır: O da Sovyet hava or· 
dusudur. Malzememiz her suretle 
tnemleketimize. şeref verecek bir kıy· 
rnet.tedir. 
1 İlk işarette harekete hazır olan tay
Yarelerimizin adediyle bütün tayyare
lerimizin miktarı arasında biiyük bir 
fark vardır. 1 ,500 tayyaremiz olduğu 
eöylenildiği zaman bundan ilk defa 
harbe iştirak edecek olan tayyareleri· 
rni.zin miktarından bahsedilmek isten· 
,diği anlaşılmkatadır. 

Atina 2 (A .. A.) - Türkiye elçili
ğinde yapılan bır kabul esnasında m~ 
hur Yunan heykcltraşı Dimitriadis Ah 
tinaios, iki memleket arasındaki dost
luğun bir nişanesi olmak üzere, Türk 
milletine, yeni Türkiyenin Şefi Ata
türk'ün bir büstünü hediye edeceğini 
bildirmiştir. Bütün büst, Pantelik da· 
ğından çıkan meremere yontulacaktır. 

Ingiliz ka binesi Almanyanın 
müstemleke talebini 

tetkik edecek 

Kabine reisinin tayyare ile Marsil -
yaya hareket etmesi hakkındaki taşav
vurlar tahakkuk etmiştir. Cemil Mer
düm Bey muavini ile birlikte harekete 
hazırlanmaktadır. Bu heyetin ne yapa 
cağı hakkında muhtelif rivayetler do
laşıyor. Henüz itilafm tatbikatma ait 
bütün işler karariaşıp bitmiş bulun -
rnadığı için Merdüm Bey, Fransa hü
kfuneti ile konuşup bu tatbikat esna
sında bazı noktaların Suriye leh:ne 
vontulmasını temin etmcğe çalışac'l -
~ından bahsediliyor. Meclis Reisi Fari
sülhurinin de onunla beraber gideceği 
rivavet edilmektedir. Herhalde kısmen 
kendili~inden gelen ve kısmen de sizin 
daima bahsettiğiniz rnüstemlekecıler 
tarafından tahrik edilmekte olduğu his 

Her gün gazete idarehanelerine 
başvurup iş isteyen lise mezunla~ı
na, yüksek tahsil yapmış gençlere 
pek sık tesadüf etmemiş olsaydım 
kanunun tahsil derecesi hakkındaki 
bu geniş mikyasına hayret etmiye -
cektim. Fakat gün geçmez ki elinde 
hukuk diplaması veyahut lise şaha· 
detnamesi ile müracaat edip şöyle 
40 - 50 lira aylıklı vazife isteyen bir 
kaç gençle karşılaşmıyalırn. Bunu dü 
şününce memurlar kanununun dev· 
let 'hizmetine alınacak gençler hal{· 
kmda koyduğu tahsil haddini, ne ya
lan söyliyeyim, biraz geniş buldum. 
Bugün memur kadrosunda en hafif 
vazife için verilen maaş yirmi beş, 
otuz liradan aşağı değildir. Böyle bir 
vazifeye orta tahsil yapmış bir gen
cin talip olmaması ihtimali var mı
dır? 

Muhakkak ki orta ve yüksek tah
sil görmüş gençlerin uzak Anadolu 
kö~elerinde gösterilen vazifelere du
dak bükmelcri, hazırladığı memur~ 

lar kanununda tahsil derecesim bu 
kadar indirmeye hükumeti me<'bur 
etmiştir. 

Altı aydanberi durmadan çalışıyo· 
/uz. Faaliyetimiz hiç bir hava ordusu· 
nun faaliyetile ölçülemez. Harekete 
hazır olan tayyarderimizin adedini 
Yüzde 73 nisbetinde, mühimmatımızı 
Yüzde 50 nisbetinde ve silahlarımıZJ 

Berlin 2 (Hususi) - Londradan 
bildirildiğine göre, İngiliz kabinesinin 
yarınki toplantısında Hitlerin geçen 
cumartesi günü jrad ettiği nutuk gö
rüşii lecek tir. 

Bu nutukta ileri sürülen Almanya· 
nın müstemlcke talebi, bilhassa ehem
ıniyetle tetkik edilecektir. 

Memurlar kanununu hazırlarken 

1 
hükumeti bu kadar geniş davranma· 
ğa mecbur eden sebep nedir? Her 

ı 
haııji bir devlet dairesi memur !hti· 
yacını en aşağı OJ'ta tahsil yapmış 
gençlerle temin edemez mi? 

Bana kalırsa memurlar kanunun· 
da tahsil derecesini bu kadar küçült 
mektense orta mektep ve lise me· 
zunlarını mecburi devlet hi7metine 
alacak bir kanun maddesi ilave et
mek daha doğru olacaktır. Ancak o 
zaman uzak Anadolu kasabalarının 

kalkınma planını daha emin bir şe
kilde tatbik etmi.ş oluruz. 

Bürhaıı Cahit 1 

" 
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,11iilall----~ Bu akşam 

f ŞBBiB BABI Ll i S A K A R Y A sinemasında 
Fevkallde bir 

1 - KERM~S E(iLENCELERia 
proğram 

Aksaraydaki tt Asacağznzzz Kızılay tarafından çevrilen ve Kermeste yapılan : Bebekler sergisi, aile 
kızlan tarafından klAsik danslnr, Taksim artisierinin numarularile bntnn 
eg-lenceleri gösteren film. soygunculuk Bilsem gene 

Suçlular inkar ediyor, fakat Ö/dürürdüm, Bunun için Çemberlitaşta 
şahitler herşeyi anialıyorlar 15 yıl hapse mahkum olan Atikal!paşa camiinin duvar 

Aksarayda Nadire isminde bir ka- bir katil mahkemede böyle tamıratı durdurulacak 

Evkaf Belediyeden 
ruhsat almamış 

ALÇAKLlK 
( Frans1zca söziU ) 

dının evine girerek soygunculuk ya- söyledi Çemberlitaştaki Atik Ali paşa ca· 

pan Mehmet, İsmail ve suç ortakları ' mii evkaf tarafından tamir ettirilmek-

2 - Fena bir iftiranın kurhanları olan 3 kişinin haysiyetlerini iade için 
çektikleri iztiraplar. Kötn bir dilin ybptı(!ı tesirler ... KUçUk, şımarık bir 
kızın bir ane suadeti Ozerinde yaptıg-ı tahribat .. 

Necati ve Müzeyyen hakkındaki du· Çatalcanın Örgülü köyünden Hü· 
ruşmaya dün ağır ceza mahkemesinde seyin isminde bir reneber evvelce 

devarn edilmiştir. müşterek bir suçtan dolayı birlikte 3 
Dünkü celsede dinleneo şahitlerden ay hapse mahkum olduğu Emine is· 

Aksarayda Valde camii karşısında otu· minde bir kadına birlikte yaşamak tek
ran Bayan Hikmet bildiklerini şu şe- lifinde bulunmuş, kadının bu teklifi 
k ilde anlatmıştır: reddetmesinden muğber olarak üze-

- Vak'a günü saat 9,5 raddelerin- rindeki sustalı çakı ile 1 O yerinden ya
de komşumuz Nadire hanımın evinde ralamak suretile öldürmüştü. 
bir patırdı duyduk. Bunu müteakıp da Ağır ceza mahkemesinde yapılmak
büyük bir cismin yere yuvarlanmasın- ta olan duruşma dün bitmiş ve suç sa
dan mütevellit bir gürültü işittik. Hem 1 bit görülerek Hüseyin 15 sene 20 gün 
şirem Nedire hanımın Jms ... ~s hapse mahkum edilmiştir. 
şirem Bediaya: «Acaba nedir gidip an- Mahkum hükmü dinledikten sonra: 
layıver» dedim. Hemşirem Nadire ha- _ Allah ömürler versin Bay Reis. 
nımın evine gitti. Kapıyı çalmış kimse Beni asacağınızı bilsem bu kadını gene 
kapıyı açmamış. Hemşiren yarım saat öldürürdüm, demiştir. 

Tramvag Ücretleri 
Ucuzluyor 

sonra annemle. beraber teyzesinden ge
lirken Bayan Nadireyi kapısının önün
de elleri, ayakları bağlı ağzına da bir 
tülbent sokulmuş, boğazı bir bayrakla 
sarılı bir halde görmüş. Bana da ha
ber verdiler. Ben de gittim, baktım. Tramvay şirketi tarife komisyonu 
B N k k d.. o·· gw leden sonra elektrik şirketinde a)'an adirenin ağzından an a ı- un 
yo,rdu. Polis gelmiş ifadesini alınağa toplanmıştır. Komisyona belediye na-
çalışıyordu . mına Hulki iştirak etmiştir. T opla~tı 

Reis şu suali sordu: uzun sürmüş ve yeni tarife tesbit edıl-
- Bu vaziyette bayan Nadire, kapı- miştir. 

yı nasıl açıp dışarı çıkabilmiş? Yeni tarifeye göre elektrik i.icretle-
- Kapının rezesi aşağıda oldıığu rinin azalması yüzünden bilet ücret

için eli bağlı olmasına rağmen kapıyı lerinde de bir miktar tenzilat yapıla-
açmış, kendisi böyle söylemişti. caktır. 

Sı.ıçlulardan Mehmet ve lsmail şa
hitlerin yalan söylediğini ileri sürerek 
şahadetini kabul etmemişlerdir. 

Şahit olarak dinlenen Bedia ve an
nesi Saide de ayni şekilde ifade ver
miştir. 

Bakırköy Bez 
Fabrikasının 

Bir yıllık imalatı 
Beş yıllık endüstri programım1 uy

gun olarak tesisatı genişletilmiş ve 
Emniyet ikinci şube komise .. Jerin- 1 1 

yçni makinelerle teçhiz edi miş o an 
den Hikmet şu şekilde şahadet etmiş- s·· Ba k B k k.. B f b 'k 
. umer n ın a ır oy ez a rı a-
tır: d . b" d I 1 

V k . "hba .. . N d" . sı, aıma artan ır ran man a ça ış-
- a ı ı r uzerıne a ırenın e- k d 

. "d k "f d . .. "k ma ta ır. vıne gı ere ı a esıne rnuracaat e ttı ·. 
1 

o•> t b d t ·w n 
. ) ld ;j,J-ı: aşın a mevcu ıg savısı a -

Baya.n Nadirenın para ı o uğunu ya- "k · · 
· d" w· · · b . . cak üç bin olan devlet fabrı ası, yenı-hancılar bılme ıgı ıçın u ışı yapanla- . ~ b" •w 1 f ı· t 

ı ı leşmesınden sonra on ın ıg e aa ıye e 
rın onu tanıyan ar o duğunu tahmin · d k d" b"' ··k 

·ı. N · · b"I" koyulmuş ve pıyasa a en ıne uyu ettı,. ecatıyı ve ı ahare Mehmedi . . . . · · 
k ı d k ~·1 h bır ıtıbar ternın etmıstır. 

ya a a ı • lV e mede eğer hakikatı SÖV s· } Bak k:. f b 'k "çin 
ı · ıten yı ır oy a rı ası ı 
er~e cezası azalacağını hatırlattık. Bu- .. . ' · · · şart-

.. · b" çok musaıt ve memnunıyet verıcı 
nun uzerıne ıze her şeyi ikrar etti. l . . d · t" 
B · · f ·ı . . . . . ar ıçın e geçmış ır. 

u ışı smaı ıle kendısıne Necatının 19'>1! "lk yı zarfında fabri-
d ·w••h ... , .. .dunını ona 

ver ıgını atta vak adan on gun evvel k d d ·ı · 1 siparişler . . aya ışarı an ven rnış o an • 
aynı eve elektrık memuru sıfatını ta- 1 ()'>r: • · devresi zarfında 
k . . • •>•> senesının aynı 
ınarak gıttiklerini de söyledı. Paraları l . · 1 ran yüzde l:lO 

M .. - . a ınan sıparış ere n aza 
unzevı mezarlığında paylaştıklarını, . b . d b" f 1 1 k göstermektedir 

N . . .. .. . . nıs etın e ır az a ı · 
ecatının Eyupte Muzeyyenın cvınde . k ··b sı aynı ay-
ki d .. h be d" M·· . Fabrıkanın pamu mu ayaa 

sa an ıgını a r ver ı. uzeyyen ın lar esnasında 19~5 de 77 4.424 kilodan 
evinde yaptığımız aramada çalınan be- 1 n:u; da 80().965 kiloya yükselmiştir. 
şibirlikleri, bilezikleri bulduk. 3 ~g•J 082 d 

Bez imalatı da , .:J. -··7 metre en 
~hidin bu ifadesine karşı suçlu 4 .2 /().()()8 metreye çıkmıştır. Bu ra-

Mehmet: karoları mütalea ederken 19:iO senesi 
-Beni tazyik ederek zaptı imza et- bütün :imalat yekununun ancak 1,5 

tirdiler. Ben suçlu değilim, demiştir. milyon metreden ibaret kalmış oldu-
Bu vak'anın üç şahidi kalmıştır. ğunun gözönünde tutulması faydalı o· 

Bunların celbi için muhakeme başka I 
ak ı ur. 

güne bır ı mıştır· Fabrika bundan başka 19:36 nın ilk 
Mahkemede sarniin arasında bulu- on ayı zarfında 806.483 kilo pamuk 

nan bayan Nadire ile konuşan muhar- ipliği imal etmiştir. 
ririmize Nadire: Fabrikanın senenin ilk on ayı zar-

tedir. Yalnız, bu camiin caddede olan 

mezarlık ve avlu duvarlarının tamiri 

için belediyeden ruhsatname alınma

mıştır. Halbuki, istikamet hattına na
zaraın duvarın geri çekilmesi icap etti-

ği cihetle belediyece bu hususta izin 

verilmesine imkan görülememiştir. 

Evkaf idaresince yaptırılan duvar 

tamiratı müsaadesiz inşaat nazarile ha 

kılarak tatil ettirilecektir. 

Bektaşi ayını 
Yapanlar dün 
Mahkum oldular 

Oynıyanlar: Mlrlam Mopklns • Merle Oberon- Joel mc Crea 
Yeni orijinal bir mevzu 

İlAveten: HATAY'ın islikHUine kavuşmasını candan kutlulamak ve 
bUyOk ATATÜH'e minnettarlıitını arzetmek maksııctile Pazar gUnO Beyıızıt 
meydanmda halk tarafından yapılan bUyük Ml !'ING ve tezaharat güs-

terilecektir. 

Yerlerinizi evvelden alabilirsiniz, Telefon: 41341 
Fıııtlara zam yoktur. 

r F E RA H Sinemasında bu akşam 9 da 

Miinir Nurettin Konseri 
Nefis bir proğramla İstanbul halkına musiki ziyafeti. 

Eyüp te Bekt~şi ayini yapar k en cü~- l 
mü meşhud halınde yakalanan ve bı

rinci ceza mahkemesinde duruşmaları 
yapılmakta olan Mustafa Türabi, Ni-

9 
BETHOVEN'in güzel eseri 

NCU SENFONi 
Bu hafta T 'O B K sinemasında 

muzafferane muvaffakiyet kazanmaktadır. Mükemmel musiki, 

' 
cazip 

hat baba ve ayni davada yalan şahl\
detinde bulunmakta suçlu Muhsin hak 

kındaki rnuhakeme bitmiş ve dün ka
rar tefhim olunmuştur. 

Bu karara nazaran suçluların tek-

ke ve zaviyelerin kapanmasına dair o
lan kanuna muhalif harekette bulun

dukları sabit görülerek 65 yaşını geç
miş olan Mustafa Türabi 2 ay 15 gün 

hapse ve 41 lira para cezasına, Nihat 
baba 3 ay hapse, 50 lira para cezasına, 

Muhsin 1,5 ay hapse mahkum edilmi~
lerdir. 

Balıkhane nerede 
Yapılmalı? 
Balıkhane binası yerini tesb;t için 

çalışan komisyon Saraybumunu bu iş 
için en münasip yer olarak tercih et
mişse de balıkçılar bu karara şiddetle 
muarızdır. Balıkçılar Cemiyeti reisi ve 
bir çok balıkçılr komisyona kadar gi
derek vaziyeti anlatmışlardır. Bunların 

iddiaları şudur: 
«- Saraybumuna kayıklar yana

şamaz, hele deniz dalgalı olunca o ci
vara sokulamayız bile. Bize, sakin de
nizli yer lazımdır. )ı 

mevzu, 250 kişiJik BERLIN OPERA ORKESTRASI. ~-~~ 
----------------------------------------------------·--·-

rııJneııı llflfefıJlnı 

~ehir 1Yya1rosu 
Şehir fiyatroau 

1'epebnşı 
dram kıs nında 

3/2/937 
akşam saat 20.30 da 

BAHAR 
TEMIZLicll 

Fransız tiyatroııu 
Operet kısmında 

gündüz saat 14 de 
çocuk tiyatrosu 

DOÖANLA &ELMA 
akşam saat 20.30 da 
AŞK MEKTEBI 

Yazan : Yusuf Ziya 
Besteliyen : Muhlis Sabahattin 

Ga.atasaray kulübünUn yemeği 
Galatasaray klübünden: 6/ 2/ 937 

günü yapılması tekarrür eden klübü
müzün aile yemeği toplantısı o gün 
Hava Kurumunun Tokatliyan salon
larında vereceği balo gününe müsadif 
bulunması dolayısite tehirine mecbu
riyet hasıl olmuştur. 

Bu itibarla teşekkülümüzü seven
lerin kurban bayramının birinci günü 
olan 22/ 2/ 9:-J7 tarihinde vereceğimiz 
yemeğe teşriHerini derin saygılarımız
la dileriz. 

Beyog"lu Saray 
sinemasında 

Halk O pereti 
Bu akşam saat 21 de 
Zozo Daimasan 

iştirakıle 

ESKi HAMAM 
ESKI TAS 

operet 3 perde 
Yann akşam Tanda 

tiRIN TEYZK 
Pek yakında SE - YEK ..... tfA v·E-f. . ... 

Macıır Cem1yetlnden: Cc:mlyetlmlz esas 
nlzamnameslnde yapılacak tadllat hakkmda 
görüşmek üzere azanın mnhl "halin 16 ıncı 

salı günü saat 20,30 da Ccmlyete: <B o. Şi

mal sokak No. 4) fcvkal!l.de içtimaa te.şl'ifle-

ri rica olunur. 
İdare Hey et. i 

_ .. iki· ieika·ı·r-.;ayıin ·--
Kadıköy 10 uncu Uk okul Himaye En

cümeninden: Okulumuzca himaye edilmekte 
olan 90 yavruya birer çJtt çora.p hediye et
mek suretne yüksek bir şefkat gösteren sa
yın bayanlarımızdan Nazmiye - Hüsnü Uraıı 
ve hemşiresi Bayan Semlha'ya teşekkürleri
mlzin iblft.P;ına sayın gazetenizln tavassutunu 
dileriz. 

Son 10 sene içinde sinema ve film sanayiinin TEK KEŞFİ, SON ICADI olan 

c 
Son keşif 

YARIN 
Fransızcıı 

MELE 

Üzerine 
AKŞAM 

nUshası 

Ll 
Amerikada 

Sinemasında 

Ayrıca programda : Nefis ve mükemmel bir film 

FiL 
yapılabilen YEGANE FILM 

CUMA AKŞAMI 
Husust surette HOLIVUTTA muessesemh 

narnma yaptırılan 
RENKLI ve TÜRKÇE N0SHAS1 

i p E K SiNEMASlNDA 
• ••••••••••• 

KADlN iSTBBSB Ayrıca programda : .Musiki, aşk ve zevk filmi 

MELODiLER ÖLMEYEN 
Baş rollerde : 

ADOLF VOHLBRUK • LlL DAGOVER 
Meşhur Viyanalı bestekAr ve çapkın STRAUS'un 

hakiki göntH mucerulnrı 

~~~~~~~~~~~~~~~N~u~ı~n~nr~ıu~ı~-b~ı~·~~t~ıe:r~~ş~im~d~i(~le:n~~s~u~tı~ım::nk:t~~~d~ır~.--~~~· ...... 1 ................ ~ 
- Paralarıının hepsini alamadım. fındaki satışları bir evvelki yılın aynı 

Bir kısmını harcamışlar. Hay:ıtımın müddet zarfındaki umum satışlarına 
kurtulmasından dolayı hamdediyorum. nazaran yüzde yirmi yükselmiştir. Fa-

~uflarının cezasının çekecekler. Eden kat devlet satışları istisna edilirse, yal- #B ... yarın akşam 
u ur. nız piyasaya yapılmış olan satışlar ara- SARAY Sinemasında ~, 

Demiştir. ısındaki fark, 1936 da bir evvelki sene-

ye nazaran yüzde 250 

fazlalık gösterir. 

nisbetinde bir 

----------
iktısat fakültesi 
Yarın açılıyor 

Istanbul Üniversitesinde kıh-.dn Bir kaplCI odasında ölü bulundu 
lktısat Fakültesi 4 şubat 1937, per- Beyoğlunda Karanfil sokağında 10 
şembe günü açılacaktır. Bu rnünase· numaralı apartımanın kapıcısı Hüse· 
betle Hukuk Fakültesi birinci sınıf yin odasında ölü olarak bulunmuş, be

ders salonunda yapılacak olan açılış ledi:ye doktoru ölümü şüpheli buldu-
.. · d.e R kt"' C ·ı B'l ı·· gw undan ceset Morga kaldırılmıştır. torenın e or emı ı se ın ve __ ..• ·~, ~ ...... . ·~ ... ·~ ,.,. ·-

Fakülte Dekanı Profesör Ömer Celal ı pr6fesör Kessl:r t~rafında~ sosy.al si
Sarc'ın nutuklarından sonra ilk ders yaset mevzuu uzerınde venlecektır. 

Şayanı hayret Rus yıldızı NANA'nın kahramanı 

ANNA ST N 
emsalsiz bir ihtişam ve güzellikte olan en son temsili 

B r· s- '"k AG ı s·· -k b. k AR ll kodınının ruhu~ya Ruayıınııı en büyiik hnlc F ·· ı- h • · 1lk iraesi şerc ınc uyu ıı a • uyu ır nş ronııını.,. u ··• •·• ~ k 
1 

k 
h ran~ızc.a soz ulc:Ost.r~~:~:nıbu film için angaje edilmiştir. Bu filmdeki danslar. lükl ve ihti~am, tuvaJetler ve çıgn\/nrkıl .. rı ciddcn goz ve u 0 

eye erı ve or i~in birer bediı ziyafet olacaktır. Gala ııuvnrcai için biletler evvelden nlınu ılr. 

kı 
M 
B 
trı 

tJ 
sı 

trı 
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• 
MEMLEKET HABERLERI 

...... 

Malatya da iktısadi sahada 
. Yeni ufuklar açılıyor 

Bu havalide köylerin kalkınması için büyük bir 
Rayret sarfedilmektedir, yeni köy mektepleri 

ve köy yolları yapılmıştır 

M ltfala(y:ı istasyonu 

İpsalada zirai 
faaliyet 

Nahiye ve köylerde fidan
lıklar tesis edild; 

İpsala, (Hususi) - Trakyanın a~aç 
lanması için yapılan 5 yıllık program 
tatbik edilmektedir. Belediyenin de pa
ra yardımı yaparak müzahereti, balkın 

' ve köylünün mesaisile 12 dekarlık bir 
fidanlık vücude getirilmiş, VilA.yettef 
gönderilen cins fidanlar teksir edilme 
~e başlanılmıştır. Geçen yıl köylerde 
tesis edilen fidanlıkta da 8 bin dut fi· 
dam· yetiştirilmiş ve köyleN dağıtılına 
ya başlanı~tır. 

Etiktepe nahiyesinde de 6 dekarlık 
bir dut ve akasya fidanlığı getirilmiş
tir. 

Burada ziraale zarar veren muzır 
hayvanlarla mücadele de bir hayli iler 
lcmiştir. Halk mücadele • mükellefiye 
tini yerine getirmek için muntazam sü 
rek aviarı yapmaktadır. 
- Son sürek aviarında 63 domuz, 8 
kurt, 19 tilki, 5 çakal öldürülmüştür. 
Mücadeleye bir avcı başı ile beş ~iraat 
memurunezaret etmektedir. --------
Bursada Osmanli bankasim 

soyanların muhakemeleri 
Bursa (Hususi) - Osmanlı Bankası 

nı soyanların ilk tahkikatı bitmiştir. 11 
Şubatta ağır cezada duruşmaları baş -
lıyacaktır. 

Bursada iki ev yand1 
Bursa (Hususi) - Hisar mevkiinde 

çıkan bir yangında iki ev kamilen yan
mıştır. 

kısım;::tya ·c:rususij .- Malatya ik~ mıntakasınaa evvefce geniş yerler ka~ 
Maı .. Eskı ve yenı Malatya. Eskı layan ormanlardan bugün pek az bır 
Bur a~u çok eski bir tarihe maliktir. şey kalmıştır. Malatya mevkiinin mü
trıii~ a e~~i .. Türkler, Romalılar bir sait oluşuna rağmen son yıllara kadar 
ll~u e~ hukum sürmüşlerdir. Malatya iktısadi vaziyet noktasından sönük bir 
sınd ~ - asan ile Dördüncü Murad ara- halde idi. Fakat atılan adımlarla iktısa· 
ınişt· ı ~av~ştan sonra Türklere geç- di h~ııtında yeni ufuklar açılmakta
son ır. enı Malatya Mısır seferinden dır. Malatyada köylerin kalkınması i
besr:d teşekkül etmiştir. Nizip muhare- şin de de büyük bir gayret sarfedilmek
ki M !en sonra Hafız paşa ordusu es- tedir. Bir çok köylerde yollar ve mek
:Yıl kıalatyaya çekilmiş ve orada bir iki tepler açılmıştır. Malatyada maarife 
:Yer bş ~mıştır. Halk askerden oturacak büyük bir ehemmiyet verilmektedir. 
Mal tu amadığı için o zamanlar eski Vilayet merkezinde altı ilk mektep ve 
ki M ~anın bağları halinde olan şimdi- bir lise vardır. Lisenin m~vcudu 400-
e.., Y: :tY~a gelmişler ve birer kışlık den fazladır. Merkezde bir memleket Erbaada bir bogulma 

t\tı ra Yerleşmişlerdir. hastanesi ve doğum evi ile Malatyada 
a atyanın Id k k k lO Erbaa (Hususi) - Sanusa köyünden ~ı da g Yazı o u ça sı ca · ı- I O, Adıyamanda 20, Besimde nar 

nı Oeyende ... 0
1
ldukça soğuk geçer. Sırtı- yataklı olmak üzere trahom mücade- Böğürcü gğlu Mustafa Gelegele mev· 

ag ar künde yoTcuları karşıdan karşıya ge • 
haYatı ına dayamış olan şehir, le dispanserleri vardır. Malatyada vü- · T k 
ı nı ve güz 11 •.• b'lh d ... 1 çiren kayığa atı ile binmiştır. am a· 
aan ine D e ıgını ı assa ag ar cuda getirilen bayındırlık eserlerile ~e- yık nehrin ortasına geldiği sırada mü • 
Derrn n erme suyuna borçludur. hir her gün biraz daha iÜzelleşmekte- vazenesini kaybederek suya düşmüş ve 
fına ; ~~Yının suları şehrin her tara· dir. boğulmuştur. 
~d ag~mak~dn. Dai eteğinde y~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

an tesısati b d . \"eti . .
1 

a u su an elektrık kuv 
ıstı\sal d"l k tnakt .e ı me te şehir aydınlatıl-

tiln.eka, fabrıka ve imalathaneler isle-
... ·ted" • 

linde T ır. Malatya ovasının 1ima-
:Yiik ahme, şarkından Frat gibi bü
esk"ıdırrnbaklar da geçmektedir. Malatya 

en ·b" ~erd 1• erı ır meyva şehridir. Kaysı, 
u ı, elma .. .. k "k tarda . . • . armut, uzum ço mı -

tutar 'etışır. Üzüm ve kaysılar kuru
hrıb:k.satılm~ktadır. Fevzi paşa - Di
~·anı .~r demıryolu bugünkü Malat
lık tı 1 tısadi hayatına yeni bir canlı
kad:e ~uvvet vermiştir. Yakın yıliara 
Veri r h arnsun üzerinden yapılan alış 
•in f. attın yapılmasından sonra Mer 
......_ ımanına d'" .. .. M 1 e· . . . .. . onmuştur. a atyanın 

~rsada 6:;:- kadın·~· yaraiad ı .ıar-
ti ı~1 "a (liususi) - Harndi adında bi· 
lline\~r~~iye mahallesinde oturan Muh
tnışt·ı; ~r kavga neticesinde yaı·ala • 

· aındi yakalanmıştır. 
B ----
B ursada terfi eden hakimler 

kuıt u~a _(Hususi) - Asliye birinci hu
~l.ıri ~kı~i Sırrı, Asliye ceza hakımi 
hiıe; d slıye ikinci hukuk hakimi Hilmi 
~e terfi etmişlerdir. 

Samsun da, ~ne boluda sürek ~vları 
Samsun Avcılar klübü, Vali Fuadin başkanlığında olmak üzere sürek avla

rı lertip etmeğe başlamışt~r. Avlara vali muavini Orhan, ziraat müdüı ü 
Remzi de iştirak etmektedirler. Son yapılan avda Enliyalı ormanında kırktan 
fazla domuz ve çakal vurulmuştur. Yu karıdaki resim vurulan yaban domuz
larının birer birer a\·cıların karargahı na taşınmaalrını göstermektedir. 

Ineboluda muzır hayvanlarla mücad ele için yapılan teşkilat şayanı mem
nuniyet neticeleer vermektedir. Son aylar zarfmda öldürülen domuz mik 
darı üç yüz elliy.:._baliğ olmuştur. 

Sayfa 5 

Gaziantep yolunda 
bir facia oldu 

Genç bir adam refikası ile birlikte kar tipisine 
rağmen 15 kilometrelik bir yolu yürürneğe kalktı, 
fakat daha ikinci kilometrede ikisi de dondular 

Karda çocukların nq' esi . 

Antepte mekteb ta.lebeleri kar oyunları yapıyorlar 
Gaziantep (Hususi) - Şehri- Son on gün içinde fasılasız yağan kar 

mızın tanınmı~ memurlarından hemen bütün yolları kapamış ve şehri 
Mustafa refikasile birlikte izninden kaplamıştır. Karın toprak üzerinde u -
dönmüş ve Narlı istasyonundan An- zun müddet kalışı müthiş bir soğuk 
•~he gelmek üzere posta otomobiline doğurmuştur. Bu sebeble kış sporla • 
binmişlerdir. Kar, bütün yolları kapat- rı bile yapılamamaktadır. Kar ve soğuk 
mış olduğundan otomobil Antebe on o derece fazladır ki, Lise dahi dört gün 
beş kilometre mesafedeki Başpınar is- müddetle tatil olunmuştur. Karın zev
tasyonunda kalmış ve daha ileriye gi- kini çocuklar çıkarmakta, meydanlar • 
dememiştir. Genç adam refikasite bir- da, tenha yerlerde küme küme karlar 
Jikte on beş kiJimetre yolu o müthiş kar toplıyarak kardan heykeller ve hayvan 
içinde yürürneğe kalkmış, fakat, iki ki- mücessemleri yapmakta, oynasıp dur· 
lometTe yol aldıktan sonra her ~kisi de maktadırlar. ' 

donmuş ve karlar üzerine düşmüş • Erbaada münakalat durdu 

lerdir. Erbaa (Hususi) - Erbsa ve hava· 
Mustafa ve refikasını~ yalnız baş· lisinde çok şiddetli bir kış hüküuı sür • 

larına yola çıktıkları Başpınardan An- mektedir. Dağlara yağan kar iki met _ 
tebe telefon ile bildirilmişti. Gelmedik- reyi tecavüz etmiştir. Münakalat dur
leri görülünce aranmaları için süvariler muş gibidir. 
çıkarılmış ve süvarİler kendilerine kar- Paluda bir adam çığ altmda kaldı 
lar üzerinde donmuş ve konuşamaz bir Palu {Hususi) - Paluda fazla kar 
halde bulunmuşlardır. Genç adamla re yağdı. Nahiyelere giden yollar kapan · 
fikası hastaneye kaldırılmışlardır. Ne mıştır. Büyük bir zaruret kar~ısında 
yazık ki, ihtimam ve itinaya rağmen kalan köylüler bir kaç kişi birleşip bir 
Mustafanın hayatını kurtarmak müm- kafile halinde ve ayaklarına leken de· 
kün olamamış ve ölmüş, cenazesi hü- dikleri dairevi şekilde bir ağaç çenberi
yük bir törenle kaldırılmıştır. Refika- ni takmak suretile gelebiliyorlar. Has· 
sının hayatı da tehlikededir. Bu çok fe- bek köyünden hacı oğlu Mehmet üç 

ci hadise şehirde umumi bir teessür u· s~at mesafedeki Şey~ Mira~ köyü.ne 

d t gıderken yolda sarp bır tepenın üzerın· 
yan ırmış ır. . .. . V • 

Bu sene burada kış şiddetli olmuştur. den kocaman bır kar kutlesı {çıg) bır: 
=- denbire akınak altında kalmış ve izı 

illllfiiiii;;;::=~-~:ij~lAR~)i]~~~~S:~NE~Y;--~===~;;;iii]~~~~~~=~ kaybolmuştur. Bingöl vilayetinin posta PAZAR OLA HASAN BEY vesaiti durmuştur. Sağona köyünden 
~-:·:·:·:·:· ... ,,.,_.,.......... o o yola çıkan bir kaç yolcu kar tipisine tu-

--<:: 
ltrd .,.u A!Yıerikalılar ne garıp m.:ı an-

ır llasaJl Bey .. 

D 1 Y O. R K ı : d k"b 1 b tulmuş ve geri en ta ı en ge en on eş 

... B uranın güzel~ik kraliçe:erin -
den olan bir Bayan .. . 

... Güzelliğin sırrını bol ~l bıf
tek yemekte buluyormu§ .. 

Hasan Bey - İnanma, öyle olsay· 
dı bayanlar tuvalet maffiızalanna ko 
şacak yerde kasap dükkanıarına hü
cum ederlerdi. 

kişi zorla bunları .kurtarmış ve ileriye 
geçememişlerdir. Kazaya yağan kar 
yarım metredir. Kış el'an şiddetile de -
vam etmektedir. -------

Et fiatrar1 Bursada yükseldi 
Bursa (Hususi) - Etin kilosu 40 ku

ruştan 50 kuruşa fırlamıştır. Buna se~ 

hep kışın sürekli olarak devam etmesi
dir. 

, Bir adam yengesini yaralad1 
Palo, (Hususi) - Karakoçanın Ba

dıran köyünden Keko namında bir kim 
se amcası oğlunun karısını satırla ko· 
lımdan ağır surette yaraladığından ya 
kalanarak tevkif edilmiştir. 



6 Sayfa SON POSTA 

Damadını seven ve bu yüzden 

Tarihten sayfalar: 

Tarihte Türk - Fransız münasebetleri 
nasıl başladi ve nas11 devam etti 1 

~ * *------------------
1535 te iki devlet arasuıda yapılan ük ticaret anlatması kapitü· 
lisyonlann mebdet oldu, bilalıere biz zayıf düştnkçe bu imtiyat• 

lardan bir çok milletler istifade ettiler 

Yazen : Turan Can 
• ı· onu yaralıyan kaynana/ Haçlılar seferinde Alp Arslan, Ka - na izin aldılar. Fakat Fransızlar uW, 

Delikanla mahkemede hakikatı sövleyince samiler arasında bir kadının bayıldığı 
görüldü. Bu kadın · suçlunun kazı ve delikanlının kan sı idi, ihtiyar kadına gelince 

o maznun sandalyasında timdi daha çökmüş gözüköyordu 

' raboğa ve Nureddinle çarpışmalan ha· yacakları büyük zararı hemen aniadı, 
riç tutulursa, Türklerle Fransızlar ilk lar ve İngilterenin imtiyazını kaldlttl' 
defa olarak 1395 de Niğboli kalesi ö - dılar. Bu iş te 158 ı de üçüncü Mur8 , 
nünde kar§ıla§tılar. Henüz tanı§Illadık· Fransa kralı üçüncü Hanri uıınanıc 
ları Türkleri bir saman yığmı gibi sa· da oldu. Fazla olarak ecnebi devlet~ 
vuracaklannı zanneden on bin Fran • tirlerinin Babıalide kabulleri ını?rsSl' 
sız zırhlı §Övalyesi bu harpte mahvol • mi sırasında l<"'ransa elçilerinin diger: 

M ahkeme salonu hıncahınç dolu. 

Dinleyicilerin &ÖZÜ kapıda. Bat 
örtülü bir kadın telaşh adımlarla içeri 
giriyor. Ve hiikimler hey'etinin karşı· 
sında gösterilen maznunlar mevkiine 
geçiyor. Profili muntazomca: fakat 

görünüşü çok çirkin. Bu çirkin· 
liği arttıran en büyük ami1, burnunun 
eğriliğidir. 

Arkasından bir genç geliyor. Yaşı 
takriben 26 - 27. Saçları dağınık. Al

ııında bariz bir yara izi. Maznunun da· 
m adı. 

Okunan iddiay8 göre, ihtiyar ka· 
dın, darrtsdmı yaralamakla zannaltın· 
da. Iş bu nokf3y,a gelince yaşından 
heklenilmiyen bir çemliklo ayağa kal

kıyor: 
-Bunu kabul etmem aslal.. diyor. 

Bir insanın kendi damadım öldürme• 
ğe kalkışması için deJi olması lazım. 
Damad demek, yarı evlat demektir. 

Böyle bir şey hiç tasavvur olunur mu? katil olduğu iddia edilen adam da ya-Jşama ekmek ister. Onun için şahit o-
Gelinini sevmeyen kaynanalar çok- kalanmış, isticvap edilmişse de yaralı lup mahkeme, karakol dolaşmak pek 

tur, fakat damadını sevmiyen kayna· ile aralarında hiç bir rabıta ve müna- işime gelmez. Bunun için düşündüm, 
na pek azdır. sebet olmadığı anlaşılarak tahliye o· taşındım, karşımdaki mutfak kapısın

Hakimin ihtarı, kadına sözlerini ik- lunmuş. Şimdi vak'anın şahidi mevki- dan kendimi bahçeye attım. Oradan 
mal ettirmiyor. Ve iddianamenin okun- inde yer almış, mesleği şoför. Tıknaz, da ver elini duvar, dedim. Kendimi so
masına devam olunuyor. babacan, güçlü kuvvetli bir adam. An- kakta buldum. Beni yakaladılar, sorgu 

Buna nazaran, bir sabah genç bir la tıyor: sual, masum olduğum anlaşılınca ser-
kadının istimdadı üzerine eve gelen - <<Ü sabah sokaktan geçerken so- best buaktılar.)> 
polisler fa vurili damadı, evin taşlığın- k ağa fırlayan bir kadının: « Vetişin i- Hakiki m ücrim kim ve hakiki 
da, yaralanmış bir halde boylu boyuna çerkle kocarnı öldürüyorlarl...>> diye sebep nedir? 
serilmiş buluyorlar. Mutfağm kapısı bağırmakta olduğunu görünce hemen 
açık olduğu gibi mutfağın bahçeye a· eve daldım. ((Damadı göstererekı> bu Yaralı son dakikaya kadar bu iki 
çılan kapı ı da ardına kadar açık. Ka}'- delikanlı taşlıkta yüzü kan içinde yatı- noktl\ hakkında kat'i bir ip ucu ele 

nanada bet beniz atmış, vücudu Za.n• yor, ((maznunu göstererek>> bu kadın vermemiştir. 
gır zangır titTiyor. elinde bir balta ... Onun bilmem kaçıncı Yalnız hadiseden sonra karısına ay· 

Polislere kapıyı göstererek: darbeyi indireceği tırada hemen atıl- rı eve çıkmağı teklif ediyorsa da on-
- Katil kaçtı, katil kaçtı!.. diyor. dım. Bu kadının elinden baltayı kapıp dan: (<Ben annemden ayrılamamhı ce· 

Ve yaygarasile, gürültüsile birdiiziye köşeye fırlattım. Fakat malum ya, mes vabını, alıyor. Ve bir akşam evine gel
polisleri işgale uğraşıyor. FHhakika, leğimiz şoförlük, evde çoluk çocuk ak- diği zaman annesinin teşvikile karısı 

Korkunç bir cinayet 
Keşanda 3 köylü bir olup kendilerine odun kesrnek 
yasak olduğunu söyleyen korucuyu balta ile öldürdüler 
Keşan (Hususi)- • 

Burada tüyler ür • 
pertici bir facia ol· 
muş, Bü~-tik Doğan· 
ca köyü korucusu E 
min oğlu Ali, baita 
ile ensesinden kesil 
rnek ve kafası ikiye 
ayrılmak suretiyle 
öldürülmüştür. 

Cinayetin meyda· 
na çıkmasına koru· Sııçlulardu 
cunun kasketi se· Ali othı Abd 

bep olmuştur. Köylüler yol ken(}rmda 
bir kasket görmüşler, bu kasketln ki· 
me ait olduğunu ararlarken, yerde kan 
damlalan görmüşler ve bu kan damla-

larını takip ederek Doğanca Köyii hu 
dudu dahilinde bir derenin içine kadar 
gitmişler ve orada Korucu Alinin pek 
korkunç bir hal almış olan cesedini gör 
müşlerdir. 

Vak'a derhal jandarmaya ve müddc· 
iumumiliğe haber verilmiş, müddeiu· 
mumi Nusret, jandarma komutanı Fa· 
ruk derhal vak'a mahalline giderek tah 
kikata başlamışlardır. Kısa bir zaman 
zarbnda da bu vahşiyane cinayeti işle· 
yenleri meydana çıkarmışlardır. 

Cinayeti işleyenler Silli köyünden 
Mustafa oğlu Çallı Hüseyin ile dama· 
dı Ali oğlu Mehmet, uşakları çingene 

Ahmet oğlu Abidindir. Bunlar Büyük 
Doğanca köyünün korusundan odun kc 
serierken korucu Ali kendilerini gör
müş ve korudan odun kesmenin mem· 

Suçlulardan Su~ulardan 
Çallı Hü.eyiu Ahmet oA-Iu Abidin 

pu olduğunu söylemiştir. Bunlar ko!u 
curun bu ihtarmdan muğber olmuş· 
)ar ve kendb;ni dövmüşler, elinden de 
silahını aldıktan sonra yollarına de· 
vam etmişlerdir. Korucu da 300 • 400 
metre gerilerinden ayni yolda ilerile· 
meğe başlamıştır. 

Bunlar korucunun kendilerini köy 
muhtarına şik~yet edeceğini sanmı~lar 

ve yolda bir çalı kümesinin arkasına 
gizlenip korucunun yolunu beklerneğe 
başlamışlardır. Korucu çalı kümesinin 
önüne gelince bunlar oldukları yerden 
fırlayıp Alinin üzerine çullanmışlar • 
dır. Suçlulardan Abidin korucuyu kı~ 
kıvrak yakalamış, Mehmet te evvelft 
ensesinden, sonra da kafa tasından bal 
ta ile yaralayıp öldürmüştür. Bu cina· 
yet Silli köyüne dört yüz metre mesn 
fede işlenmi~tir. Katiller bu cinayeti 
müteakıp korucunun cesedini ortadım 
kaldırmak istemişler ve cesedi Doğa!'\· 
ca köyü hududu dahilindeki derenin 
içine götürüp gizlernişlerdir. 

tarafından evinin kapısını yüziine kar 
palı buluyor, o günden sonra j~te karı· 
aile ilk defa hakim huzurunda knrşıla
şıyorlar. 

Mahkemede malumalına müracaat 
olunan genç kadın itirıu: ediyoı : 

- A .. Al .. Anneciğim onu niye 
vunıun durup dururken). Delinin zo
ru na bak. Sarhoştu, kimin vurduğu
nun farkında değil... 

Bu söz, genç adamı bir zen bere k 
gibi yerinde fırlatıyor ve bağırıyor: 

- Yalan, yalan J.. Ben ağzıma örn~ 
rümde bir kadeh içki koymuş adam de~ 
ğilim. 

Bu itham, genç adamı çileden çı· 
kardı. Ondaki en son ümidi yıktı. Ba
şını çevirerek istihfafla karısına bir ke
re baktıktan sonra hey'eti hakimeye 
döndü; ve kaynanasını işaıetle: 

- Katil budur!. diye bağırdı .. ~im~ 
diye kadar sustum. Sükutu tercih et· 
tim. Çünkü a,8ğı tükürsem sakalım, 
yukarı tükürsem bıyığım diyen bir a
dam vaziyelinde idi m. Fakat artık her 
şey bitmiştir. 

Ilk günleri alakiillühal g~çiniyor
duk. sızıltısız ya~ıyorduk. FakAt bu 
kadın, kırk gün kokusunu aaklayabi
len sarmısak kadar bile olamadı. Ka
rımla kavgalı zamanım1zda kaynana
mın eevincine payan yoktu. Karım]a 
ara.mız iyile,ti mi medet Allah .. kadı
nın auratına, hiddetine eon olmazdı. 

Ben toy çocuk.. evvela bunların 
hakiki sebebini pek tayi.n edemedim. 
Meğer bizim kaynanamızın maksadı 

bambaşka imi~. Buna da tesadüfen 
muttali oldum. Onun ve karımın evde 

muşlardı. lerinin önüne geçmesini de temin et 
İ~te ondan sonradır ki Fransızlar ı tiler. Türkiye o zaman Fransaya ~: 

Türklerin ne cesur ve yiğit bir millet 1 paratarluk gözile baktığı içın bu iJtl 
olduğunu anladılar. O kadar ki (Pe • tiyazı çok görmüyordu. .. , 
çevl) ye göre ikinci Muradın karıla • Fransa kralı dördüncü Hanri ile ud' 
nndan birisi Akdenizde bir gemide çüncü Mehmet zamanında ve 1597 
yakalanmış olan bir Fransız prensesiy· yapılan muahede ondan önee veril: 
di. Bu prenses de Fransa krallık hane· bütün imtiyazları bir araya topluY 
danı olan Burbonlardandı. Fatih Sul· ve teyit ediyordu. 

. tan Mehmet bu kadından doğduğu için 1614 de birinci Ahmet dah~ cörnetl 
Fransa kralları Türk hükümdarlarile davrandı. Evvelki imtiyazlardan ba~ 
akraba olduklarını ileri sürerek övü - Kudüse haç için gidecek olan papaZ' 
nürlerdi. ların Fransa tarafından himaye edil ' 

Türkler de onların bu iyi duygula · meleri, sefirJere ait eŞyadan güntrill 
nna ayni ~kilde ve hatta lüzumun • resmi alıruruyacağı karar laştı. İşte~ 
dan daha büyük bir ehemmiyctle kar- tarihten sonradır ki Fransa §arktv 
şılık veriyorlardı. katoliklerin hfunisi tavrını takıJllll* 

Türklerin Fransızlarla sıkı fıkı oluş· Rus Çarlığı da buna imtisalen orto 
1 

lan t 5 3 5 de başlar. Bu tarihte İs tan • do ksiarın hamisı kesılerek: başııJllZş 
bula IAfore adında bir Fransız elçisi dertler açmıştır. 
gelınişti. Başvezir İbrahim Paşa ile- bu Fransada dö~düncü Hanrinln ölil' 
elçi arasmda bir ticaret muahedesi ya· münden sonra .ımtolık ve protest~ . u' pıldı. Bu muahedeye göre Fransız ge • lık davalan baş amış. Ihtilaller oıtrt ' 
mileri serbestçe Türk limanıarına gi · devleti zayıf duşünnüştür. Bu yüzdeıı 
rip çıkacaklar ve Türk leventleri bu şarktaki nüfuzu kalmayınca İngiıtcrf 
gemilere ilişmiyeccklerdi. Fransız kon· Venedik, Holanda devletleri de Frali 
solosları kendi tebaaları üzerinde ha · sanın almış olduğu imtiyazları kopa.f 
kimlik edebileceklerdi. Fransızlardan mışlardır. .. .. .. .. . . .. .. n 
biri hakkında bir dava açılacak olur • 1673 de on uçuncu Luı ıle dorC.unc 
sa muhakemesi (divanı hümayun) d:a Murat zamanında Fransa yenideJl 
olacak ve bir Fransız tercümanı hazır ön safa geçrneğe çalıştı. Yeni bır rnU11 

bulunacaktı, eğer bir FranslZ bir Türk hede yaparak eski imtiyazları teyit et, 
tebaasına olan borcunu ödemeden ka • tirdi. Ayni zamandaKudüse giden pa. 
çarsa, evvelce olduğu gibi, diğer bir pazları himaye hakkını alabi'diğ!.tı 
FranslZln malı zaptedilemiyecek ve genişleterek, kendisinin şarktaki bu ' 
davacı ancak Fransa kralı hakkında tün katoliklerin hamisi olduğunu ka ' 
dava açabilerekti. Türkiyedeki Frmı · bul ettirdi. Bu hadise Avrupada çoY 
sızlar diledikleri gibi va~iyetlerde bu· mühim akisler yaptı. Hıristiyanlt~ 
lunabilecekler ve öldükleri takdirde gayretile hareket eden bütün devletle' 
ma1ları Fransız konsolosuna teslim e • ve pnpalık Fransayı tebrik etti. Fran .' 
dilccekti. Bundan başka esir olarak sız malları üzerindeki gümrük resııl1' 
kullanılan Fransızlar serbest bırakıla· nin yüzde be~ten a§ağı indirilmesi dB 
cak. daha sonra esir düşecek olanlara o derece mühimdi. , 
da her iki taraf ayni muameleyi yapa· Fransanın Akdeniz ticareti asıl bUfl 
caklardı. dan sonra bir şimşek hızile artmış vf * ilerlemiştir. Marsilya şehrinin ve li ' 

Fransızlar Türklerin kendilerine manının genislemesi, de o sırada W 
karşı gösterdikleri kolaylıklan müm • lamıştır. ( 1670) de altı yüz bin kurOi 
kün olduğu kadar genişletmekte . hiç olan ticaret elli senede on iki mnyotl 
bir fırı-ıat:ı kaç.ırmamışlardır. ( 1 S69) kuruşa çıktı. 
da Fransa kralı dokuzuncu Şarlın el • Son defa 1740 senesinde FranS' 
çisi ikinci Selime müracaat etmiş ve kralı on beşinci Lüi ile birinci Mabrnll' 
eskilere ilaveten yeni bir imtiyaz ko - zamanında bir munhede yapılmış .,e 
parmıştır. O da Türkiye ile muahPrle bu muahede Lozan muahedeslne kad1l

1 

yapmamış olan diğer devletlerin an • sürmüştür. 
cak Fransız bayrağı altında Türk li - Fakat işin asıl kötü tarafı bizifll 
manlanna girip cıkabil~cekleriytii. O Fransaya karşı gösterdiğimiz bu aşt' 
sırada, Venedik. İspanya, Sicilva. Na - rı derecede dostluktu. Verdiğimi"': irıı: 
uoli ve Papa hükumetleri aralannda tiyazları diğer devletler de istiyorısrı 
birlescrek İnebahtide donanm~mızı fırsat buldukça her ne vasıta ile oıuf 
ya k tıkları için aramız açılmıl?lı. Böyle· c;a olsun almağa çalı~ıyorlardı. 
Jildr Akdenizin tiçte ikisini kı:ıp1ıyan, Asırlarca memleketin bütün varlı ' 
Hindi<:tan, Orta Asya ve Afrika }{apı · ğını . hudutlarm dışarısına taşıya11ı 
larına hakim o!an Türk limanıanna san'at ve ticaret narnma her şeyi yı ' 
rıncak Fransız 11emileri 1!irebiliyorlar~ kan, bizi iktisadi bakımdon tam bi! 
dı. O kadar ki Frnnsa muayyen hir ra· köle haline koyan kapitülasyonlar iştt 
ra k:malıvmda baska devlet J!Prnileri· Fransa ile yaptığımız bu muahedeıet' 
ne de Fransız hav"a~ı çekmelert hak ~ den çıkmıştır. Son yüz elli yıl iç:nd' 
kım satıyor, hazırdan para kazım:yor· diğer Avrupa devletleri de bu imti ; 
du. yazları ellerine geçirdiler. O karlcır ıc, 

Bir aralık L,.,'t-:c; an mec::Plrsindcn do· her hangi bir ecnebi tebaası Tü,.k:ye .. ' 
Javı a"'"'ffi'Z :-('ıldı. lnniıjzler bunu fır- de büviik bir suç işlese, bir in~:m ol. 
ı:-at hlldiler. Kraliçe Elizabetin bir cl· dürse Türk polisinden kurtulm?k ıÇ·~ 
çisi Türk;\'(~ve rre1erPk on 1ar d :ı kendi kendi dev'etinin sefaret veya konso 
gemilerinin sr.rbestçe girip çıkmahırı· loshaneslne kaçıyor; devlet onu orl' 
-·-·· · · ··· ·- --- · dan alıp ta davacının hakkim verertı1' 
olmadığı bir gün anahtar uydurarak yordu. , 
onun odas:na girdim. Içimden 0ir şey- Dünya harbinin başlangıcında Al , 
tan beni dürti.iyordu. Çünkü evde ol- manlarltı ittifak şartile kaldırılan kS 
!!Un olm11sın son zamanlarda bizim p!tülasyonları dünya harbinden son!~ 
kaynanada yeni bir huy türemişti. Ya· ftila~ devletleri gene koymuşlardı. !'. 
tak odasının kapısını ~ıkı sıkı kiHtle- kat Istiklal harbini kauınan genç ~! 

kive vaktile bir ıutüf olarak v('ri!e>·' 
rnek huyu. -Ne yalan söyliyeyim bu be- fakat daha sonr ağır bir zincir halitl' 
n im merak:mı tahrik etmişti. Yatağı- de Türk milletinin ellerine, kn11·p·ln9• 
m karı hrırken yastığının altında sert- bonazına do'ıman kapitülasvonla··· biiS' 
çe bir şey elime geçmesin mi? Merak biitün kaldırmıştır. Bı.ınunla h ·abcf 
saikasi!e çekip baktım. Bir de ne gö~ 1 memleket tC' Fransız milleline Y '-:iii' 
reyim. meğer o kadar itina ile ya!!lığı- türüne kar~ı duyulan se-mmP · ·~tıl 

(Devamı ı ı i!'ci sayfada) 1 etmiştir. Turan Ca ll 
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.._. 3 Şat.t SON POSTA Sayfa 1 

Kanunları olmıyan bir memleket u Son Poat• , nın tetrlkae• : 5 

·151 numarali şehit OiQer memleketlerde idam edilecekler 
ingilterade çok defa beraet ederler (Ertuğrul faciasına karışan aşk macerası) 

Yazan : A. R. - * • .. 
Bir köpeğe atbğınız bir tq, bir beygire vurduğunuz bir kamçı 
YÜzünden pekala üç ay hapse girebilirsiniz, fakat bu kamçıyı 
bir tekmeye tahvil eder ve pek muhterem bir centilme?~ arka

- sına patlatırsanız, çok muhtemeldir ki .beraet edersımz .... 
Hacer hanım kocasını akşam merakla 
beklemiş ve şu haberi almıştı: Japonlar 

İstanbula geliyor! 
Bu telaş ve heyecan, akşama kadar 1 hayılacağım. Söyleyiniz bakalım,. ne 

devam etmişti... Sabırsızlıktan .... · · '1 oluyor~··· 
Fenalıklar geçiren ·Hacer Hanım, - Yarın, misafirler geliyor. 

son vapur geleceği zaman Su adı yanı· - Bize mi}, 
na almış; iskeleye gitmişti. - Hayır, canım .. lstanbula. saraya. 

İki hacalı (Nüzhetiye) vapuru, isk e- - Ne misafirleri? · 
leye yanaşmadan, Suat: - Japonyahlar. 

- Müjde, anne .. işte babam .. dav- - japonyalılar mı~.. Onlar da 
lumbazın üstünde... Yanında, day ı m kim? .. 
da var. _ Canım, anne .. hani japonyalılar 

Diye bağı rm ış; iskele memurunu yok mu? .. Dünyanın; taaa, öteki u -
bir dirsek darbesile parmaklığın kena- cunda yaşıyan insanlar. 
rına yaslıyarak, çımacıların arasına fır- E l d b" ) Onlar oe-
1 

- , on ar an ıze ne .. · D 

amıştı. . . . ·· b 'h n mı H lıyor dıye beye nışan, rut e, ı sa 
er şeyden evvel, dikkatle babası- ' . b d 1 ine 

nın yüzüne bakmıştt. Hilmi Efendinin verecekler?. Ayol, benı u aa yer 
uarp memleketlerinde hapishanelerden birinin dahilden görünüşü 

ile Suat arasında da şu muhavere de -
vam etmekte idi: 

-Baba!.. Ben, bir kitapta okumuş
tum. japonlar, Avrupalıları hiç sev • 
mezlermiş .. hatta, memleketlerine bile 

kabul etmezlermiş ... Şimdi, nasıl olu· 
yor da, bunlar İstanbula geliyorlar? .. 

- Kızım 1.. Japonlar, uzun asırlar
danberi kendi adalarında, ve kendi me-

deniyetleri içinde yaşarlar: yalnız Av
rupalıların değil; bütün yabancılarla 

temas etmeyi sevmezlerdi. 

-Niçin) .. 

- Bunun, muhtelif sebebleri 

dı, kızım... Bu sebebierin başlıcası; 
memleketlerini, başka milletierin isti-

Fransız gazetelerinden biri dünya - retakatinde gezmeğe çıkmasına mil • 
11.ın muhtelif hapishanelerinde ceza saade ediyormuş, içki kullanması, fen.a 
~tstemleri hakkında tetki"kat yapmak insanlarla temas etmesi yasakmı~. s~
lizere muharrirlerinden birine bir an· nemaya bile ancak terbiyevi filimle: 
ket Yaptınnıştır. QkuyuculariJnız.a en· oynadığı zaman gönderiliyormuş. Y~
t~resan bulduğumuz bu yazıları naklc· nma terfik edilen memur eski bir zabıl 
dıyoruz. veya bir muallimmiş, bu adamın sene· 

Hepiniz bilirsiniz ki? İngilterede de SO,OOO franklık tahsisatı varmı~~.bu 

Çehresı. d • 1. b' be .. d koyuyorsunuz. n e, neş e ı ır te ssum var ı ... 
Suat; babasının dayısı ile gülüşerek - Hemşire!.. Hani; bazı vakitler • lasına maruz bırakmamaktı ... Mesela; 
konuştuğunu görür görmez, ferahla - hakikaten budala olursun. Insan, lep büyük Türk hakanlarından (Kublay) 
rnıştı. Tekrar annesinin yanına gele· demeden leblebiyi aniayıverir · · · Hil- bir donanma ile japonyaya h ücum et • 

rek kulağına eğilmiş: mi Efendi, bunlara tercümanlık ede • mişti. Japonlar, bu hücuma şiddetle 

rnev7.u hukuk, yani kanun yoktur, o· adam delikanlının ıslahı hal ettıg.ne 
-Hiç merak etme, anne .. babamın cek. Şimdi aniadın mı~ mu.kavemet göstermişlerdi. fakat, 

~=da her ~ey teamül ile işler. cBa?.a - dair mahkemeye bir .:a~or ve~ir: ~~ 
yüzü gülüyor. -Anlamaz olur muyum hiç?.. epeyce de korku geçirmişlerdi. Işte, 

Diye, mırıldanmı"tı... ve o bunları H 1 S konusu ,. - anım ·· onra, uzun ' • ondan sonra da, her yabancı millete 
fısıldarken, vapurun Heybeli yolcula- ru7_ Hele evvela, yemek yiyelim. Sa-, rımız boyle yaparlardı, biz de oyle mahkeme de gence hurrıyetlerını te.t 

~ apalım!a derler. rar iade edermiş. 

1 .İngilterede bizdeki gibi filan suça, fi Bazı ceıa mütehassıslarile k~nUi - rı arasında da . : babtan beri, Camialtından Divan hane
- Yalı çapkını, koca kız olmuş •. ye .. Divanhaneden de Yıldız sarayına 

karşı ihtiyat göstermek mecburiyelini 

hissetmişlerdi. 
tn c za terettüp ediyor gibi bir tari · tum. Bu usulün iyi neticeler verıp ver· 
e de yoktur. İngilterede maznun b:ı • mediğini sordum, şu cevabı aldım: fakat; daha hala, çocukluğu üstünde. koşmaktan, imanım gevredi. 

- E, A vrupalılarla ilk temasları?. 

§bı.na .?üşecek felaketin ne olduğunu - cİngilterede böylece nezaret al • 
ır turı.. 1 1 · · fi . u evvelden kestiremez, kararın tına alınan ve ıslahı hal eY erne en ı~ -
zerıııde biziın ceza kanunlarımızd:ı tenilen kimselerin miktarı 20,000 ka -
~~~1.:rer olmıyan binbir şeyin tesiri dardır. Bu suretle hapishanelerin do • 
J or.u ur. Maznunun haleti ruhiyesi, ai· lup taşmasına mani oluyoruz, daha ha· 
ev~ vaziyeti, konuşuş tarzı, hadisenin fif cürümler için mücrimi ailesinin ya· 
~fkarı umumiye üzerindeki tesiri, ss . mnda bile nezaret altında bıraktığımız 
Iıkaları ilh ... Hiıkim serbesttir, sını .. · çok defa vakidir. 

Diye bir fısıltı dolaşmıştı. 

Hacer Hanım, büyük bir sabıTsızlık 
içinde kocasını karşılamıştı. 

Hilmi Efendinin bu şikayeti, karma 
karışık konuşmalara fasıla vermıştı. 

O tarihte; • ikbal ve istikbal kapı la-Eve kadar sabredemiyerek araların· 
da bir muhavere başlamıştı: rının jnsanlara açılabilmesi, ancak mü-

- Ne haber, bey .. hayırdır inşallah .. him ve fevkalade hadiselere bağlı idi. 

- Japontarla ilk temas eden Avru-
pa}\, Portekiz seyyahlarından (F er -
nand) dır. Bu adam, on beşinci asrm 
ortalarında jponya topraklarına 11.yak 
basmış .. dünyadan tamamile ayrı ya -
şayan bu milletin medeniyetine, Japon 

topraklarını tabii servetine şaşa kal • 
mıştJr. Avrupaya avdet ettiği zaman, 
gördüklerini yağiandıra hallandıra an· 

!atmıştır. Fakat evvela buna, hiç k imM 
inanmamıştır. Hatta onun içindir kı 
bu adama, (Mendoz) ismi takılmıştır. 

M L t h h Bilhassa zabitlerin terfi edebilme~. i - era&. e me, anım.. ayır .. 

dar~.asılmıyan kanun maddelerile bağ~ı Bu usulü 40 yaşını geçmiş, mütea1· 
egıldir. Ve nüfuz bakımından Fran· dit s:ıbıkalan olan insanlara bile tat -
~~ ve dünyanın diğer yerlerindeki bik ettik ve çok iyi neticeler aldık, ha· 
akımlerinden çok daha nafizdir. pishanelerin akı1landırıp. usland·ra .. · 
. Mesela İngilterede bir çok defa bi - roadıkiarı adamları, yanlarmdakı mu· 

hayır. -

- Doğru aöyleyiniz. 
- Doğru söylüyorum. 
- Amma, işin ne olduğunu söyle-

için; onların, ya yüksek zat ve ma -

karnlara mensup olması; veyahut da 
akla hayale gelmiyen bir hadiseye ka
rıfması lazımgelirdi. 

zun " h 1 ı k ı mıyor.r.unuz. 
.. rnahkemelerimizde idama mah • rebbiler pekala a e. yo a oyuyor ar. 

kurn 1 b · ı· · d .. en damlara b" - CanLm, '--nıml.. Her s,ey sokakta 
0 a ilecek insan. beraet ediyor. Ingiliz ad ıyesı, u~ . a . ır rıa 

Buna mukabil mesela aleiade bir sır- tekme daha vurmak ıstemıyor. söylenir miL Hele eve gidelim. 
r~n . .',~ ası İngillereden bir insanı pektı· _ Sizi sukut etm:kten ~urtaı·.mak - Mümkün değil. Meraktan, çat-
t 0 '''Tl cezasına çarptırabiliyor, şu · içi~ sonuna k~dar ugraşaca gım dıyor. lıyacağım... Kurum, bey.. şöylece 
. asını da hemen ilave etmelivim ki bu Jngilizler, bır meseleye daha chem- biraz çıtlat. 
!Şa edilen sırrın, ehemmi)•eÜi bir şey miyet veriyorlar ve ş~n.~ _ina~ıyorlar Mustafa Bey. hemşiresinin kulağına 
lrnac;ı da icap etmez bir İngiliz sır ki ruhi fenalıklar, kotu ınhımakler, 
saklamasını bilmelidi;, sır, sırdır. Bu· m'ikroplu hastalı~lardan da~~- sarid:r. eğildi: 
nun küçüğü de. büyü"'ü de birdir, ve Bunun için eııe:ınd~n geldıgı kadar - Merak etme .. kocanın başına, tu ""bepten dolayıdır ki İngiltere mücrimleri birbırlerıle karşılaştırma · devlet kuşu konuyor. 
ntpı;"ı>nce Serv'ce'i çok iyi işler. manın yolunu arıyorl~r. . . Dedi. 
. M "la bir köoeğe attığınız bir ta~. Ve bu suretle aynı suçları ışlıyen- Mustafa Beyin bu sözleri, Hacer 

b!.r h vgirc vu duğunuz bir kamçı yü- leri ayni hapishanel_ere. atı~?rl.ar, bu Hanıma, bü~ütün merak verdi. Bu 
Z~ndnrı pckaln iic ay h:ıosedilE>biErsi - suretle alelade emnıyetı suııstıma'den sefer, kardeşini tazyik etti: 
1\tz. :nkat bu kamçıyı bir tekmey.:! içeri giren bir adamın, yanke~i~i, do • k k 
~hvıl ~der de pek muhterem bir cen· landırıcı olarak çıkmasına manı olu - -Başına devlet uşu mu onuyor) 

t ılınPtıin arkasına pallatırsanız, çok yorlar. .. . . - Evet. 
lnuh•emeldir ki beraet edersiniz. İngilizler mahkumlardan ıntıkam a1· _ Aman ağabey. deme .. yoksa, sol * mazlar, onun için hapishanelerdeıd kolağası mı oluyor) .. 

İn···ıterede dünyanın her tarafm-Jan mahkfuniyet müddetlerini de elfı.::;tiki _ Kimbilir) .. Belki de. 
k.a.ldl .. ılan dnvak cezası hala hüküm olarak kullanırlar. Mesela ebedi hapse be -'-a _ Kuzum ağa y .. merö.&.tan çat -
Urtnektedir. · mahkum olan bir insanı pekala ı) se-
Ben geçenlerde şöyle bir val<'a He ne sonra bıraktıkları vakidir. lıyacağım. Şunun, doğrusunu söyle. 

ltarsılaştım. ı 7 yaşında bir genç, iki kızı birden - Canım 1.. Senin anlıyacağın .. bu 
. 20 yaşında ve hiç sabıkası olmıyan öldürmüş, ve müebbeden hapse mah · i~ rütbe, nitan, ihsan; bunlann hep-

: Penç iki tane arkadaşına uyarak kılm edi~işti.. _ .. si var. 
landıncılık yapmış. Bunu yakalayıp Şimdı hapıshan:~e. her . gun u· Hacer Hanım, hafif bir baygınlık 

lnahkemeye getirdiler .. Hakim deli - mitle yaşıyor, kendısım bedbın etme • daha geçirdi. 
kantıya uzun bir nasihat verdikten rnek için, müebbeden mahpus kalaca - _ Kızi.. Suatl.. Şu koluma gir. Fe
IOnra onu 50 sopaya mahkum etti. ğını söylememişler, 0 ı~lahı -~a~ ederek na halde sersemledim ... Unutma. Tez-

Gene bunun gibi başka bir deHkan· bir zaman sonra .. çık .. abile.ce_gını zanne· 1 - d d lın veren dede su tane uç mum a a ım. 
.. . ın ba§ına gelenleri bana mahkeme- diyor, onun bu duşuncesını de bulan • 

Ilin b Aklıma getir. 
aışkatibi anlattı: dırmıyorlar. 

- Delikanlı SO sopayı yemiş, fakat Görüştüğüm hapishane müdüri.:.: Dedi. 
Ual k" d k rt d d" k" b" Suat da merak içinde idi. O da, kısa 

anmamış, bir daha sefere hakimin - Bel ·ı e çı a ırız, e ı, ım ı -
=rşısına sarhoşluk ettiği için gene çık- lir ... Maksat onun cemiyete mü(ıt b"r kısa !maller sorarak babasından bir şey-

ış. Hakim delikanlıya acımış, ona ce· adam olmasıdır. ler öğrenmek istemişti. Fakat, babası 
2:a vererek kendisine sabıkalı damgası· Hapishane müdürü içini çekti: kısaca: 
11~ vurmak istememiş, malum ya, İn _ _ Azizim, dedi, ins~nlan c~miyet,e _ Sokakta konuşulacak şey değil, 

Hacer Hanım tarafından, sıkı bir is
ticvaptan geçirilen Mustafa Bey; ya -

rın gelecek olan misafirlerin yüzünden 
Hilmi Efendinin nail olacağı müka -
fatları sayıp dökerken; Hilmi Efendi 

Fırınlardaki 
Temizlik 
Me.fielesi 
Fırınlarda tezgahların, hamurkar

ların, temizliği üzerinde İstanbul be· 
lediyesi oldukça titizdir. Daha ge
çenlerde yeni bir tamim yaptı: 

cAmelenin kıyafeti düzgün ve te· 
miz olacaktır. Ambalaj kağıtları sün 
gerlerle ıslatılarak kullanılacağtır. 
Bu emre riayet etm.iyenler ceza gö
receklerdir.• 

Dedi. Fakat bu kafi mi? Bazı~arı 
biraz daha ileri gidilmesini istiyor· 
lar. Mesela bu tamimi gazetemizden 
keserek bize gönderen Bakırköy oku 
yucularımızdan Kadıoğlu Emin di-
yor ki: 

- Bazı fırınlarda ekmekler müş· 

gıltercde insan bir kere sabıkalı olma· karşı düşman etmemenın çaresını bu.· kızım. 
•:n. alnının karasını yüzünden bir malıyız, bir kere mahkum olan adam Diye cevap vermişti ... Onun için 
turlü çıkaramaz. küsiiyor, ne kadar ıslahı hal ets~. fıt- sokak kapısından girdikleri zaman da-

Nihayet hakim düşünmüş, taşınmış ri bir hissin sevkile insanlığa karşı dai· ha taşhkta; şöylece, karma karışık bir 

teriye kağıtlara sanlmadan verıli· 
yor. Bu hususta birçok kimseler bele 
diyeye başvurmuşlar, fakat ekmeğin 
ambalfıje edilmesi için belediye niza 
mat ve evamirinde buna dair bir ka
yıt ve sarahat bulunmadığı cevabını 
almışlardır. Belediye bu hususta te
şebbüsata girişirse birçok kimseleri 
memnun edecektir. 

* ~ek bir baba rolü oynamak istemi'?, de· ma dişlerini .gıcırdatıyo.r... . . . . muhavere cereyan etmişti. 
aniıyı evinde hapse mahkfım etmhı, Mücrimlerın ıslah edılmesı !llınde ış aı..~ ~ b d _ Bey!.. Helecandan, 'imdi düşüp 

~amıan sivil bir taharri memurunun te aşılarnıyan nokta u ur. 

Edreır.jt Halkevi ve bir Edreıııitti 
Edremit okuyucularımızdaa biri 

- Mendoz, ne demek baba? .. 

- (Yalancı) demektir. 
- SonraL 

(Arkası var) 

bize gönderdiği bir mektupta Edre· 
mit Halkevinden daha fazla canlılık 
ve faaliyet bekliyor. Bu faaliyeti de 
balo ve müsamere şeklinde değil, 
köylüye konferanslar, çiftçilere defS 
ler şeklinde göstermesini, genç!iğ: 
kucağında toplamasını, fakir halka 
ve bilhassa köylüye ehemmiyet ver· 
mesini istiyor. Bittabi Edremit Hal· 
kevi reisi bu hassasiyet üzerinde du· 
racaktır sanırız. 

* Okuyucularınuzın sor~larına 
cevaplanmız 

Bartında Şark Demiryollan hak • 
landa bize yazı gönderen okuyucu· 
lanmızdaıı Mahmut Önene: 

- Yazınız çok ciddi bir tetkik 
mahsulüdür. Binaenaleyh bu yazı -
nızı Nafia Vekaletinin çıkardığı «De 
miryolları• veya «Bayındırlık• ınec 
mualarına gönderiniz. Bu suretle 
devlete geçen bu hattın güzel bir ta
rihi sayfalara geçmiş olur. 

Adanada ceza evinde N. Dcmircle: 
- Her gün yaptığımız neşriyat 

meyanındn mev.zuu bahsettiğiniz me 
seleye dair birçok yazılar yazıyoruz. 
Adiiye Vekilimzi Şükrü Saraçoğlu 
da :ıyni mesele ile şitidelle alakadar
dır. Yakında sizin gibi birçok vatan· 
da§lar isteklerine kavuşmuş olacak· 
lardır. 
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lçtinıai bir tetkilı: 
. 

Terkedilen çocuklar! 
Istanbul zabıtası, Sihhi ve Içtimal Muavenet 
Müdürlüğü ile Hayır Cemiyetleri erlı~nı "Son 

Posta, ya neler anlatıyorlar? 
Çok ş1k bir tak1m ı Kendiniz 

Dikebilirsiniz 

Belediyenin açtığı krette bakılan terkedilmit bir yavru 
eTerkediimiş çocuk• mevzuu etra -

fında yapılacak bir tetk.ikin fakdalı 

olacağını hesapladık. 

Geçenlerde zaten belediyenin İstan· 
bul şehri ve havalisi için açtığı krey
şin nasıl çalıştığını, ne kadar iyi neti · 
celer almakta olduğunu uzun bir rö -
portajla anlatmıştık Her hangi 
bir mecburiyetle sokağa atılan bir ço · 
cuğun havaların soğuk gitmesi yi\zün
den çok ciddi ve çok vahim tehlikeler 
karşısında kalacağını, hatta bu halin 
terkedilen minimininin ölümüne dahi 
sebep olabileceğmi düşünerek bugun 
ayni mevzua temas ediyoruz. 

sevketmek suretile iş uzatılırdı. 
Terkedilm~ çocukların eoğuk hava

lardan müteessir olacağı, tehlikeye ma
ruz kalacağı ihtimali elbette mevcut· 
tur. 

Fakat neylersiniz ki bunun önüne 
geçmek imkanı şimdilik bulunamıyor. 
Sebebi de malfun: Parasızlık. Memle· 
kette yeniden yapılacak o kadar mü
him ~ler var ki buna daha sıra gelme-

Bu cpenyuvar• ı, verdiğimiz patrO' 
na göre kolayca 
biçip dikebilirsi • 
niz, patron(6)par 
çadır. ( 1) koL 
(2) yakanın as· 
tarı. (3) Yaka • 
nın geriye çev • 
rilen ktsmı. ( 4) 
arka. (5). Sentür 
(6)ön, nübein ve 
ya fanila gibi düz 
renkli bir ku 
maştan yapar -
sanız garnitürü • 
nü zıt bir renk -
ten koymalısınız. 
Emprime ku • 
maştan yapılır -
18 düz kumaştan 
süs konulmah • 
dır. 90 santim e
ninde kuınattan 
44. beden için S metre lizımdır. ( 1 ,20)• 
genişliğindeki bir kumattan ( 3) metrt 
kAfidir. Garnitiir için SOantim alınaP 

Bir arkadaşımızın bu hususta sordu
ğu suale alakadarlar aşağıdaki cevap -
ları vermişlerdir. 

di diyebiliriz. Şu hale bakın canım, a· 
sırlardır kocaman bir imparatorluğa 
bir buçuk milyonu aşan nüfusile pa . 
yitahtlık yapmış olan İstanbulda kaç 
hastanemiz var? Bu noksan o kada!" 
barizdir ki tarih sırası kaydetnıeğe lü
zum görmeden iddia edebilirim: Yeni 
yapılan hastane ve sanatoryomhnmız 
eskiden kalanlarla hemen hemen ayni 
adedde ve ayni istinp kabiliyetinde - 1 
dirler. . 

Rob kahve rengi yünlüdendir. Ceket kahve rengi ile sarı karelidir. Kürk 
yaka fiyonga biçiminde bağlanıyor. Göğüs, hele doğru birbirine daha zi· 
yade yaklaşan iki sıra düğmelL Kemer kalın kahve rengi deridendir. 

Zabıtanın çok salahiyctli bir amiri 
diyor ki: 

- Terkedilm;ş çocukların hayatı 

bakkın da sordu ·,un uz sual çok enterc· 
san. Bu husu,ta sunu önce söylemeli • 
yim ki çocuk terketmek vak'ası bi,ıim 
m m eket mızde asla fakirliktc-n doğ · 
muyor. 

Bu. d ra Z;\ arle, içt:mai telakkileri 
~özönünde tutan günahkar bii ananın 
günahının n"nhsulüni.i ortadan kaidır· 
mak düşünce-;inden ileri geliyor. 

Bir aile kadını. bir aile kızı ba!?ın -
dan geçmiş ve çok acı neticeler vermiş 
olan her hangi bir gönül macerasının 
sonunda maalesef böyle bir karar ver
mek mecburiyctinde kalmaktadır. 

Fakat dünyanın bütün memleketle· 
rinde vukua gelen bu hadise bizim 
memleketimizde bilhassa fstanbulda 
devede kulak denilecek kadar a1dır. 

Zabıta bu hususta çok dikkatli ve ti
tiz davranıyor. Bulunmuş bir çocuğu 
en büyük bir sür'atle kreyşe gö!'lder -
meği artık tamamile temin ettik. 

Takdir edersiniz ki bu kabil içt: • 
mai hadiseler karşısında zabıtanın va· 
ziyeti çok naziktir. Hem çocuğun ha · 
yatını tahtı emniyete almak, hem suç· 
luyu bulmak ve hem de bir aile na -
musunu kollamak bize düşüyor. 

- Haneri tabaka çocuğunu daha çok 
terkediyor? 

- Bu hiç belli olmaz. Fakat şu nok· 
tayı kat'iyetle tebarüz, ettirmeliyiz ki, 
memleketimizde fakirlik yüzünden ço • 
cuk terketmek vak'ası hemen hemen 
yok gibidir ve yukarıda da söylediğim 
gibi diğer bakımdan terkedilmiş çocuk 
adedi de bilhassa İstanbul nüfusu için 
pek çoktur denilemez. Böyle vak'alar 
yılda dördü beşi aşmıyor. 

Hangi tabaka çocuğunu terkeder? 
meselesine gelince: Bunun için şöyle 
bir tasnif yapabiliriz: Çocuk terketmek 
Muhakkak ki büyük mecburiyetlerden 
doğuyor. Gayri meşru çocuğunu gizli· 
ce doğuran ve gizlice besietebilecek ve 
büyütebilecek vaziyette olan bir ana 
• takdir edersiniz - çocuğunu sokağa 

atınaz. Bunu daha ziyade bu vaz:yeti 
temin edemiyenler yapıyorlar. Diğer 

vatandaşlarımız ise çocuklarını ekse -
riyetle kilise avlularına bırakıyorlar. 

* 

Terkedilen çocukları muhafaza için 
bir yer hazırlamak, günahkar kadının 
çocui;unun hayatını tehlikeye koyma· 
dan cemiyete terketmesini kolaylaştır
mak bir içtimai faydadır. Fakat sora · 
rım size buna gelinciye kadar ve bu • 
nunla beraber hangi yeni yapılan şe
ye lüzumsuz denir? 
• Binaenaleyh her yeniden yapılan jç
timai yardım müessesesi gibfböyle bir 
mahal de lazımdır ve faydalıdır. Fakat 
söyledim ya, bu jşi geciktiren bütçe 
meselesi. Elbet yakın zamanda bu 
noksanın tamamlandığını da görece · 
ğiz. 

' * Çocuk Esirgeme Kurumundan sala· 
hiyettar bir zat dedi ki: 

Avrupada, hatta Yunanistanda bu 
hususu temin için bir takım müesse · 
seler inşa edilmiştir. Bazı memleket · 
lerde çocuğunu terkedecek anaya çok 
ketum devlet veya belediye müesse -
seleri daima yardıma amadedirler. Ba
zı memleketlerde ise ana çocuğunu 
muavyen bir kreyşin sokağa aÇılmış 
muhtelif pencerelerinden birine bıra · 
~ır. Çocuk pencereye bırakılır bırakıl
maz, kreyşin içinde bir zil çalar ve ço
cuğun içine bırakıldığı pencere bir an· 
da ısıtılmış bir salona döner. 

Bütün bu tedbirler ve bu teknik ve
saitin içtimai bir zaruretten doğduğu 
ve ıüzumlu olduğu şüphesizdir. 

Hatta kurumumuza mensup bir he· 
yet Yunanistanda bu rnevzu etrafında 
yaptığı tetkikatı etraflı bir raporla ku
rumumuza bildirmiş bulunuyor. 

Önümüzdeki kongrelerde bu rnesele 
müzakere edilecek ve her halde buna 
da bir çare düşünülecektir. 

* Gerek zabıtanın, gerek Sıhhat ve fç-
timai Muavenet Vekiletinin ve ge • 
rekse Çocuk Esirgeme Kurumunun ü
zerinde dikkatle durduğu bu içtimat 
meseleyi de çok geniş bir demokrasi 
ile omuz omuza yürüyen inkılap Tür • 
kiyesinin yakında halledeceğine emi -
niz. 

K. T. 

Sıhhat ve içtimai muavenet işlerile gQ yaşmda bir adam ag .... açtan 
alakadar bir zat dedi ki: 

- Biliyorsunuz ki terkedilmiş ve dUştU, öldU 
yahut anasız babasız bulunmuş çocuk- F ·k·· ··nde Avukat cadd · d 
la · d" b 1 d" . .d . d b erı oyu esın e r şım ı e e ıyenın ı ares ın c u - 1 r, ~ d • 90 1 d 
lun k ·· d ·ı· B h t .>n numara a oturan yaf arın a an reyşe gon erı ıyor. u usus a A • • • • k" . w 

zabıta azami gayretini sa .. federek en ıKamıl evını~. bahçesı~~e ı bır agacı 
sür'atli vasıtalardan istifade ed:vor. b~dar~e~ m.~v~zenesını kaybederek 
Halbuki evvelce karakoldan karakola dutmUf olmuttur. 

HER KADlN 
L,vabl eldivanler nasıl 

y1kanmahd1r? 
İlkin tozdan kurtarmak için iyıce 

silkilmeli, fırçalamalı. Sonra iyi cins 
bir sabunu cmesela: Lüks sabunUe• 
ıslatıp eldivenin her tarafma bolca 
sürmeli, içerisine biraz karbonat dö 
sud karıştırılmış sıcak bir suya batı -
rıp iyice ıslatmalı. Bu suyun içinde yu
muşak bir fırça ile fırçalamalı. Sonra 
çıkarıp ılık suda çalkalamalı. Fakat bu 
ılık suya da biraz karbonat dö sud 
pekaz sabun konulmuş olmalıdır. Çün
kü eldiven duru suda çalkalanırsa sert-
leşir. Suya katıştırılan azıcık sabun o
nun yumuşaklığını muhafaza eder. 

Bu sudan çıkarılınca eldiveni uzun· 
luğuna, enliliğine, her yana doğru çek· 
meli. Sonra beyaz, temiz bir bez üze • 
rinde kurumıya bırakmalı. 

-····---····---·····-···· .. ····------·-Çlzgill günlilden 
TaggiJr 

Çizgili siyah yünlüden tayyör. Bi -
çimi çok sade ve çok şıktır. Yaka, tok, 
manşon astrakandandır. 

İçinden giyilen bluz sarı yünlü ku • 
maştan yapıimıJtır. 

BILMELIDIR =ı 
Yüzünüze her vakit alkol 

sürmeyiniz 
Yüzü her zaman alkollü bir mahlQlle 

temizlemek iyi değildir. Cildi kurutur, 
bozar. Cildiniz ne kadar yağlı olursa 
olsun ancak haftada, on beş günde bir 
kere a1kolle temizliyebilirsiniz. Het 
gün fırçalamıya da hiç bir cilt dayan -
maz. Alkol yerine iyi cıns bir sabunla 
ılık su kullanınız. Fırçalamayı da haf
tadan haftaya bırakınız. 

ÇocuklarıniZI güzel giydiriniz 
Dört yaşindaki k1z çocuklar için modeller 

• 

No. 1 - Düz yünlü kumaştan entari. No. 5 - Organdi rob. Robaya be • 
Garnitürü fantezi yünlüden. nek işlenmiştir. 

No. ı - ince yünlüden rob, yakas: No. 6 - Çizgili kadifeden öndeJI 
pikedendir. j düğmeli rob. 

No. 3- Emprime ipekliden büıgülü No. 7 - Krepdöşin veya k.repbir -
rob. ı mandan rob. Yaka ile robanm kena -

No. 4- Düz kadifeden elbise. nna volan geçiriliniftir. 

• 

• 
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~ultannhmettek~ hafriyatın neticeleri S hhi bahisler : --------Denizcilik tarihimiz}n en acıkh hadiselerinden biri 

Ertuğrul faci"asının 
hayatta kalan tek 
kahramanı ile görüştük 

Sütveren lneklerin 
çoğu veremlidir 

60 

Roma Imperatorlarının 

-----ir * ir-----. 
Sarayları bulunmak üzere 

Haydar kaptan kırk yedi se1ıe 
evvel japon denizlerinde başlarına 

gelenleri anlatıyor 
Yazan: Nacl Sedulleh 

-Bugün, o 610 

kişiden sağ kalan 
bir ben varım! 

Süt meselesi çocuk ölümleri 
noktai nazarından memleketin 
nüfusile ~lakadardır. Keçi, koyun, 
eşek sütlerinde verem yoktur. 

- 3 - l*l 
Yazan : Doktor lbrahlm Zotl 

Sütte verem mıkrobunu aramak ve 
bulmak meselesi biraz muğUıktır. 

Çünkü süt içinde tıpkı verem mik • 
robu evsafında diğer mikroplar görü· 
lüyor. Bu sebeble bir yanlışlığa mahal 
vermemek üzere çok dikkat etmek la· 
zımdır. 

En iyisi böyle bulaşık addedilen süt· 
leri" kubaylara şiringa etmek ve bu 
Hind domuzundan alınacak neticeye 
göre vaziyet almaktır. 

Profesör Baxterin hafriyat hakkında Amerikan 
gazetelerine verdiği malfımat ve resimler 

Kumandanlar ve Alimler meclisinin toplandı~ bina 

. Diyen yetmişlik 
ihtiyann yüzünde 
huruşmamış bir dir 
hem et, saçlarında, 
Ve bıyıklannda a • 
brmamış bir tek 
tel kalmamış. Kalın 
camıı gözlüklerinin 
altındaki miyop göı 
leri, üzerine beyaı 
abajur geçirilm.:., 
buzlu ampuller gibi 
donuk donuk parlı· 

Bilhassa hayvanın memeleri verem· 
li ise süt ile sirayet büsbütün bariz bir 
tehlikedir. Veremli ineklerde memele
rin hastalıklı olması da nadir değildir. 
Nokar 1903 de 859 veremli ineğin elli 
beııinde meme veremi bulmuştur. Fran 
sada ve Danimarkada bu nisbet yüz
de dörde kadar çıkıyor. 

Bazan da hayvanın memesinin gizli 
yerlerinde verem afetleri olduğu hal· 
de zahiren basit bir muayene ile teş
hisi mümkün olmaz. Böyle vak'alarda 
verem mikrobunun sütle intikali çok 
kolay ve bittabi içenler için de tehli· 
ke o nisbette büyük olur. Bilhassa has· 
ta analarından süt emen genç dana • 
lar sür'at1e vererne tutulmaktadırlar. 
Hülasa bütün istatistikler verem mik· 
robunu havi inek sütlerinin insanlara 
sirayet nisbetini mükemmelen göster
mektedir. 

Profesör J. H' Baxter'in idaresi al· ,te meydana çıkarması ümit edilebii:r. 
tındaki bir İngiliz arkeoloji beyetinin , ( 1) numaralı resim, bu eski devri n 
Sultanahmette hafriyat yaptığı ma· ,bütün kudret ve azametini meydana ko 
Nmdur. Bu heyet, asırların müsbet ta· yan bir saray harabesinin denize nfızır 
rihini bütün kudretiyle tebarüz ettire· ,çehresini göstermektedir. 
cek çok kıymetli eserler meydana çı· Bu saray bir vazii kanun olan Ye . 

Yor. Fakat halleri 
Ö~le dinç, sesi öyle 
dık ki, insan, yetmi· 

kaımıştır. ~anunnamesi hala hitırlarda bulunan 
Hafriyat sahasında Garbi Roma im· lmparator Jüstinyenin kumandanlar 

iini aşmış bir lhti -
Yarı dinledi!ini unu 
tuyor da, ihtlyar 
lnakyajı yapmış yir 
ınilik bir delikanlı 
Ue konuştuğunu sa· 
tııyor. 

Sayıyor, ve bir 
daha anlıyor ki ö· 

Napolili doktor Markon 1900 de ha· 
kiki verem mikrobunu havi inek süt • 
lerinin nisbetini yüzde 50 olarak. bul-
muştur. 

Doktor Bek Berlindc bu nisbeti tn" 1 
urlerini denizler .. 

de geçirenler sen~ 
lerce değil, a;ırlar .. 
~ yaşasalar, yetmiJ 
lik değil, yüz yet .. Haydar kaptan 

yüzde otuz bulmuştur. 1904 de Dele~ 
pin Mançesterde yaptıkları taharri • 
yatta veremli sütleri yüzde 19 nisbe· 
tinde bulmu§lardır. 
Unutmamalıdır ki bir çok ahırlarda 

avnı inekten süt alınmaz, muhtelif i· 
n~klerden toplanır. Halbuki bir ve • 
remli hayvanın mikroplu sütü yüz lit· 
re sütü kirJetrneğe kifayet eder. 

~~lik te görünseler, ihtiyarlamadan l murgası parçalandı. Ev\·ela mendireğe 
01Urler. sonra da havuza girdik. Tamir esnasın 

~ ı.s 1 numaralı §Ehib tefrikasımn mü ,da, bir ikinci hata yüzünden geminin 
ellıti, ve dostum cA. R• onu bana: ,makine eksantrikleri de parçalandı. 

-- Ertuğrul faciasmm hayatta kalan , Eksantrikleri söküp, yapılmak üzere 
Yegane kahramanı. .. diye tanıtmışt:.... jskenderiyey~ gönderdik. Dümen:~ ta~ 

Ben cfaciu kelimesini, birçok defa~ pıiri için de Istanbuldan adam getırt • 
lar, •Ertuğrub ismile yanyana duymuş tik. . . 
\'e görmüşümdür. Hatta facia keliınesi, , Geminin bu eksıklerı tamamlanınca 
tramvay kelimesile bile, Ertuğrul adiy ,S üveyşten Cideye, Cideden de .. B~~ ba
le olduğu kadar bol birleşmemiştir di~ ~a hareket ettil~: Bom~ay.d~ m~sluman 
Yebilirim. ların candan alakası, Ingılızlerı kuşku-
Binbaşı mütekaidi Haydar kaptanla landırdı. Bize derhal limanı terkelmek 

tanışınca, bahsini sık sık duyduğum bu için emir verildi. . 
meşhur facianm hakiki mahiyetini öğ- Bir filo tarafından takıp. olunarak 
tenrnek merakından kurtulamamı~tım. Bombaydan kalkıp K~lombıyaya git • 

. Denizci, hayatının o asil faciasını tik. Kolombiyadaı:. Sıngapura geçtik. 
kımbilir kaçıncı defa tekrarlamaktan Singapurda ta~. dort b~ç.uk ay, ~ozu • 
kaçınmadı. Yazıının başındaki cümle~' lan havaların duzelmesını bekledık Ve 
le başladığı sözüne devam etti: bu uzun intiz~rdan ~onr~, ?aydan, Mo· 
-Şimdi tam kırk yedi sene oluyor. ça, Nanmasekı, Kubı tarıkıyle Yokoma 

llUs muharebesinden evvel İstanbula ya vardık. Amiral ~apon. ~ralma. ni -
gelen bir Japon gemisine ziyaret ia· ~anlarını tak.tı, hedıy.elermı verdı. Ve 
d:si için Japonyaya gidecektik. .Japon Japonlar ~izı tam bı~ ~Y. alıkoydulnr. 
hukümdarına da, Padişahın verdiği ni· Eğer içimızden altı kışının hayatırıa 
Şanları takacak, hediyeleri verecektık. mal olan kaleradan kaçmak mecburi~ 
Bir sabah Ertuğrul fırkateyni ile is~ yetinde kalmasaydık, Japonlar daha u· 
tanbuldan açıldığımız zaman, gemide ,zun zaman yakamızı bırakmıyacakiar · 

Doktor Paskal dö Mi~el veremli o • 
lup da sütlerinde mikrop bulunmıyan 
ineklerin süti1e beslenen yavruların az 
zamanda veremden öldüklerini gör • 
müştür. Nihayet anlaşılmıştır ki mik
rop olmadığı halde bile bu hayvanla • 
rm sütlerindeki zehirler, toksinler sü~ 
tü içenlerde verem hastalığının ara • 
zını uyandırmağa kifayet ediyor. 

Profesör Kalmen ve Broton hararet 
tahtı tesirinde öldürülen verem mik 
roplarının vücuda idhalinde büyük teh) 
likeler meydana geleceğini söylemiş • 1 

lerdir. Bunlar ekse~. ~hvalde v~rer:ne) 
müsteid olanlard~ sur atle veremın ın~( 
kişafını teshil edıyorlar. 

Sütlerden keçi ~tünde, koyun sil .} 
tünde, eşek sütünde verem mikrobu \ 
yoktur. Bu hususta herkes müsterih \ 

olabilir. \ 
Netice: Maalesef. siit. veren in~klerin \ 

tam 61 O kişiydik. İlk kazaya Süveyş dı... . . 
kanalında uğradık: Orada, kılavuzumu Hayd~r Akap~an kahvesın.ı yudumla • 
Zun hatası yüzünden gemi karaya otur yarak hıkayesıne m~ıa. venyor. 

bir çoğu müteverrımdır. Her bır ve -
remlıı ineğiİJlı aylarca ve yıllarca süt 
vermesi ve yıllarca bu sütün sarf ve 
istihlaki ne kadar büyük tehlikeler 
yaratacak; artık bvnu söylerneğe ha • 

du. Dümen badaslaması ile kuntura o~ (Devamı 11 ıncı sayfada) cet kalmadı sanırım · .. . w. 

Süt meselesi, yukarıda soyledıgım 
gibi bir memleketin hayat ve sıhha 
tile şiddetle alakada.rdır. .. 

Halka parasile mıkroplu sut, tağşiş 
edilmiş süt satmağa kimse.nin hakkı 
yoktur. Süte hile katmak bır kumaşa 
hile karıştırmak ve~ahud bir ayakka· 
bıyı çürük yapmaga benzemez. Bu 
hareket çocukların, hastaların, herke· 
sin hayatile, sıhhatile oynamaktır. 
Çünkü süt, sarfı nazar e~il.emiyecek 
en mühim bir gıda maddesıdır. 

c DUşnnen adam • 

ve alimler meclisinin toplandığı tarihi 
,bina dır. 
, 2 numaralı resim, eski Hipodromdan 
.imparator klisesine giden kemerli bir 
.koridorun temsili resmidir. 

Bizans cen~veri 

Bu koridorun yerinde birçok eshl 
·paralar, zırhlı elbiseler ve çanak, çöm· 

lek bulunmu~tur. 
, 3 numaralı resim: Bizans resım san· 
'atinin cdüşünen adam» ı nasıl kudretle 
tasvir ettiğini, çok güzel gösteriyor. Ço 
pan olduğu tahmin edilen bu ihtı) ~r :: 
dam Redin'in me~hur heykelindckı s.ı 
le ~ayanı hayret derecede benz:,-'11eld'!· 

dir. 
4 numaralı resim: Mızrak ve k alkar. 

'ı müsellah bir Bizans cengaverinı ~ö<t 
t:riyor. Bu muharebin bir Bizam aske 
'rinden ziyade Garbi Romanın desta.?~ 
)arına kahramanlık etmiş bul~nun ~oh 
retli lejyonerlerini de andırdıgı nazarı 
dikkati celbetmektcdir.• 

paratorluğunun inkırazından sonra ta-
mamiyle başka ~artıar ve tes~rıer altın Yeni deniz fenerleri yapilacak 
da teessüs eden yeni Roma ımpa~ator 

f. ı t bt e Tahlisiye Umum Müdürü Necmed• 
luğu medeniyetini etra ıy ~w es l . : 
den kıymetli mozaikler ve dıge~ tarıhı din beraberinde idarenin bütçesini ala• 
eserler meydana çıkara.n Pro.fesor Baks rak Ankaraya tasdik için götürecektir. 
ter bu tetkikatının netıcel~rı hakkın~.~ Denizlerimizde yeniden yüz kadar; 
,Nevyork Ta~ i~ g~zetesınde verdıgı fener ve sis düdüğü yapılacaktır . Bu n• 
beyanatta demışlır .kı: . . .. • . ların ekserisi Akdenizde, bir kıo:mı da 

Yeni doğan çocuklara süt veriyo · 
ruz. Zayıf çocuklara, gençlere, ~.aş lı. · 
lara süt veriyoruz. Pek çok muzmın 
hastalıklarda, kalb hastalığı, böbrek 
hastalı~ı, mide ve ba~ak ha~talıkları, 
karaciğer hastah~, bır çok cıld has · 

(Devamı 13 üncü sayfada) 

- Bu seneki yenı keşıflerın gosterdı Karadenizde olacaktır. 
• . e go .. re şarki Roma imparatorları· gın 'kl · Fener ve sis düdüklerinin ye rlerine 

muhtec:em saraylarının eşı crıne d"l pın. . b .. l , konması beş sene içinde ikmal e ı ea 
ı;ekılmış u unuy oruz. . . •. 

Gelecek mevsimdekı hafrıyatın, ne· cekdr. . 
$illerce E-;Yvel Bizantiyumda ge~en göz \ UmumA Mü~ür Necmeddın. Su hu· 

Japonyada Ertuğrul tehitleri için dikilen ibide 

[*)~Bundan evvelki yazılllr dUnkU 
ve evvelki gtınktl sayılanmızdadır. 

kamaştırıcı hayatı daha canlı bır surf"t sus ta Ve kalete ızahat verecektır. 
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Fransada garip bir kıskanclık macerası 

Bir kadın rakibesi sandığı 
bir kızın saçlarını 

kökünden tıraş etti 
1 . Hoş SIJzler 1 

Daatmapu 

Suçunu mahkemede göz yaşlan arasında itiraf eden 
kadın bir ay hapse ve para cezasına çarptırıldı 

Kadın, kocasına sordu: 
-Mektubu postaya verdin mi? 
- Şey karıcığım. 

Fransız gazetelerinde çalışan mü • 
kemmel bir adiiye muhabiri vardır. 

Bu adam mükemmel bir adliyeci ol· 
duğu kadar mükemmel de bir muhar· 
rirdir. Gördüğü ve tasvir ettiği bir kıs· 
kançhk davasını bütün gü1ünç saf . • 
halarile beraber yRdığı gazeteden bız 
de aynen nakled'iyoruz: 

Mahkeme müstatil bir salon, ortada 
heyeti hakime yer almış, sağ ta!'afta 
suçlunun oturduğu yer var, sol tarafta 
da mağdur oturuyor. 

Mahkeme salonu tıklım tıklım, belli 
ki halk mahkemeye seyrana gelir gibi 
gelmiş, herkes kahkahalarla gülü!or. 

Dava daha rüyet edilmeğe baştan 
madan evvel ben mübaşiri kenara çek
tim. 

- Bugün kalabalık fazla dedim. a -
caba bunun sebebi ne? Meraklı bir da-
va mı var? 
Mi.ibaşir: 
- Var ya... diye cevap verdi, kıs • 

kanç!ıkla rakibesinin saçlarını kökün
den kazıtan kadının davası ... 

Ben hadLc:eyi gazetelerde okuıntı!! • 
tum derhal ı:aiona girerek gazet.eci· 
lere 'mahsus vere geçtim ve oturdum. 

Biraz sonr~ ziller çaldı, heyeti hakı 
me yerine geçip oturdu. derken mağ
dureyi de içeri aldılar, başını güzel bır 
şa l ile bağlamıştı, buna rağmen hal -
kın kahkahasile karşılaştl. 

Re:s müdahale etmek mecburiyeUn
de ka ldı. 

- Sükuneti muhafaza ediniz, yoksa 
eelı:;eyi hafi yaparım, dedi, böyleı ente
resan bir davayı seyretmek zevkinden 
mahrum kalmak istemiyen meraklılar 
derhal seslerini kestiler. 

Arası bir dakika geçtikten sonra a • 
vuka'larının retakatinde bu sefer içe
r iye maznun girdi. 

Nazan dikkati üzerine çekecek ka -
dar süslenmişti. Benim bu güzelliğirne 
rağmen kocam bana nasıl hiyanet e -
debilir? demek ister gibi mağrur bir e
da ile yerine oturdu. 

Reis mağdur, Julienne'e sordu: 
_ Davanızı anlatınız!.. 

Julienne mahkemelere hiç gelmemi.ı 
olduğu için fevkalade utanıyordu, 
mahkemeye bir istida uzattı. 

- Ben hakkımı müdafaa ~ekten 
Acizim, dedi, her şey şu yazılı iladem
de var. 

Buna rağmen Julienne iyi tahsil gör
müs bir kızdı, muallimelik etmişti. 
Şimdi de maruf bir müessesede mnha
sebt'c'Iik yapıyordu. Reis onu:ı bu söz
lerine inanmadı. 

- Verdiğiniz istidayı biz okuruz, 
fakat sizde şifahen şikiyetin:z: bildi
riniz, dedi! 

Julienne derdtni şöyle anlattı: 
Möo:vö Roberi ve karısını eskiden -

beri tanırım. Ben mektepte hoca!ık e
derken çocukları talebem idiler. Bu 
münasebetle tanışmıştık. Mösyö Rober 
çok iyi bir insandı. Kendisinin müte -
veffa ağabeyim ile sınıf arkadaşı oldu· 
ğunu da öğrendim. Ve bir gün bunu 
kendi'Sine söy1edim. 

Rakibesinin saçlannı hraf eden 
Madam Rober 

Bir gün madam beni evine çay iç -
rneğe davet etti. Dost bir aile c!iye ben 
de davete icabet ettim. Madam kapıyı 
gayet terbiyeli bir surette açtı, yüzü 
gülüyordu. Gene güler yüzle beni ka • 
bul etti ve salona aldı. Beraberce çay· 
larımızı içtik, ~uradan buradan konuş· 
tuk. Ve saat tam akşam altıya yakla -
şmca, o yumuşak ve güler yüzlü Ma -
dam Rober birdenbire oturduğu yer -
den kalktı ve benim üzerime çu11andı. 
Ben geniş bir kanapede ot:.ıruy')':'dum. 
boylu boyuna kanapeye yatırdı, ben 
onu deli oldu sanmıştım. 

Halbuki o ağzından köpükler saça -
rak: 

- Kocamın metresliğini yapar mı -
sın? İşte görürsün. Seni geberteyim ... 
diyordu. 

Ben bu ani tecavüz karşısında şaşır
nuştım, ne yapacağımı bilmiyoroum, 
b•ğazıma o kadar sert bastırıyurdu ki 
nefes bile alamıyordum. 

Bir aralık, dışarıya seslendi, içeriye 
iki erkek girdi, bunlann bilahare ahçı 
ile toför olduklannı öğrend!m. Beni 
sımsıkı tuttular, ve Madam Rober de 
saçlanını evvela makine ile, 10nra da 
ustura ile kazıdı. Ve n;hayet; 

- Hadi git te seni bu kel kafınla ko· 
cam beğensin, dedi. 

Julienne davasını böylece heyecan
la anlattı. Ve ~nra gülmernek için du
daklarını ısıran halkın fıskosu, dedi • 
kodulannı dinliyerek oturduğu yere 
bitkin bir vaziyette ço"ktü. . 

Şahitler sıra ile dinlendiler, hepsı 
Juliennenin Rober ile hiç bir müna • 
sebeti olmadığını söylüyorlardı. 

Nihayet Madam Rober de ayağa 
kalktı. 

- Ne şeyi.. Hep böylesiniz.. Bir 
mektubu bile postaya vermeyi unu • 
tursun! 

- Dur karıcığun anlatayım .. 
- Bir şey anlamak istemiyorum, ge· 

ne yalan söyliyecek değil misin? 
- Yalan söyliyecek değilim, doğru 

söyliyeceğim .. Bana verdiğin zarfın ü
zerine adres yazmayı unutmu~sun! 

* C Irim 
Hapse girmiş malıkuma sordular: 
-Senin cünnün ne idi? 
- Bir kıskançlığa kurban gittim. 
- Kıskançlığa mı kurban gittin? 
- Evet, kalp para yapmıştım. Yap· 

tığım kalp paralar o kadar mükemmel· 
di ki hükümet kıskandı, beni hapse at
tırdL 

* ............ 
İyi kalbii kadın dilenciye sadaka Vi!:

recekti: 

- Al, dedi, yirmi para bozukluğum 
var; onu da sana vereyim. .. 

Dilenci kadına baktı: 

- Tuhafsın bayan, yirmi para ıçın 
bu soğuk havada elimi cebimden çıka
racağıını mı sandın? 

* Ylzmek bllmiJea 
Kadın, kocasına kızmıştı: 

- Sen, dedi; köpeğini benden çok 00-
viyorsun. Eğer ikimiz birden denize 
düşecek olsak muhakkak köpeği kur-
tarırsın .. 
Kocası cevap verdi: 
- Ne yapayım kancığım, o sende.n 

daha az yüzrnek biliyor. 

-Ben de tahkikat yaptım, Jul!rn -
ne'nin kocamla hiç bir alAkası o~ma - - Kendisi postada memur, fakat 

ded. "'laınağ bal:! iyi konuşuyoruz. dı~ını anladım, ı, ve a.a; a .,-
ladı, göz yaşları. yüzündeki bovalan - Neler aöylürorsun? 
birbirine karıştınrken, avukatları da - Her cü• gidiyorum, bana altı 
birbirlerine bakarak: kurutlak bir pul verir m1siniz? di-

- Bu ne yaptı dediler, müheyyiç bir yorum. 
kıskançlık dırarnını mazur göstermek .. • .. ..... ---,---·-----·--
için bazırlanmışlardı, bu itiraf ile her ObluJ&Call m 7 
şey suya düsüyordu. 

Reis mahkemenin bitama erd=ğini Postacı geçiyordu, postacıyı yoldan 
bildirdi ve şu kararı okudu: çevirdi: 

- Dur, dur postacı? 
- Ne var bayan? 

-Kahve falına baktım, bana esmer 
bir delikanlıdan bir mektup eelecek-

~· 

- Bir dakika benden ayrı YllfiJ•· 
bilir misin? 
- İmkin rok. Bilhaua buıün ya
nıına hiç para almaclun. 

Güzel Fıkralar j 
81811 çaıu 

Keman çahyordu: 

-Ne kadar hisli çalıyor. 
biri Dediler. Orada bulunanlardan 

izah etti: 

- Hisli çalar ya .. Kemanının kiri~ • 
lerini sökmüş, yerine sevgilisinin sac • 
larını takmıştır. 

* Kayana reSDil 
Misafirine bir resim gösterdi 
- Kaynanamın resmi! 
- Kendisine benziyor mu'? 
- Ne demezsin, o kadar benziyor 

ki; resme biraz fazla baksam heıneJI 
şapkamı giyip evden kaçıyorum. 

* ....... ,.... 
Çirkin erkek, esmer kıza söyledi: 
- Hani o sarışın arkadaşınız y~ 

mu? 

- Var ne olacak? 

- Kendisine, benimle evlenir mi ~ 
sin? dedim, ben nişanlıyım, diye ce ~ 

vap verdi. 

- Biliyor musunuz.? Ben de nişan• 
lıyım. 

- Gesen ı.lodaki tavaletiniz fazla dekolte idi. 
- TuvaJet bu, deaiz m&JOSU kadar da kapalı olmaz ya!.. 

Matbuat baloso 
Biz:m de IHılomaz vcıı 
Bayramın ilıiaiıule.. 
Baynın ha7lar, b~; 
Bayramın ilrüinJe.. · 

lı varır olacağa, 

Ateı MTGf' ~~ala; 
Y eti,ir~ ba çaia; 
Bayramın ilıüinJe.. 

Tango, vah ~ eazt. 
Dan• Mnis his aı: a; 
Zevkine doyam olma. 
Bayramın ilri•inde •• 

BIUUI K.uranuımu2: balı 
HaırlanJı """'ctılı. 
Nel.r ,..,.,. ollıcalr; 
Bayramın ilri•inde •• 

- Ku:mı istemire citmittim, • 
Ilesi kartıma çıktı. 
-Ne dedin! 
- Kızanız öksüz kaldıtı takdirde 
kendisite evlenıııek Istiyorum, d• 
elim. 

...... ll ··---iÇbci"""-·--
Muharrir Pol Barje timarbaneye git * * mekten, deliler arasında bir kaç saat :....., __________ ......_.....,._.. geçirmekten çok hotlanırdı. Gene ti • . ., ..... ... marhaneye gitti!«. Günlerden birin ~ 

de bir delinin tirnarhane avlusunda bir 
Parise gidip gelınitti. İki günde bü- değDeğin ~cuna-bir ip ~p ~ ba· 

Ağabeyim ile fevkalade <:ok sevişir
lermiş, bana fevkalade iltifat etti, ve 
bazı pürüzlü işlerimle de uğraşarak 
bana büyük iyilikler etti, pürüzlil i§ -
lerimin ne olduğunu da anlatmak is -
terim, çünkü müphem sözlerin suçlu 
tarafından aleyhimde istismar edilme
sini istemem. 

cMadam Roberin üç ay müddetlc 
hapsine ve 200 frank para cezasile tec
ziyesine, ancak. suçunu kabul eltiği vve 
bu eürmü kıskançlık aaikasile ysptıgı 
anlaşıldığından cezasının bir ay hı..ıp -
se indiriimesine.ııı 

Julienne de Roberi affetmişti amma 

t- p · · d .•. · 'ddı' etti lık avladıgını gordü. Deliye sordu: un arısı gez ıgmı ı a · 
tl _ Nasıl oldu, iki günde bütün Pa • - Bari oltana gelen oluyor mu? 

- Öyle bir şey yok. .1 b'lir . ., Dell cevap verdi: 

Ağabeyimden kalan bir ev vardı, 
ben bunun veraset muamelesini bir 
türlü ikmal ettirememiştim. fı:te bu -
nun için Mösyö Roberin delaletini ri -
ca ettim. Kansile de tanışıyordum. bir 
gün gelip te benden şüphe!enece~ini 
kat'i'' " en hatırıma getirmedim. Benim 
Mösyö Roberle bu münasebetle bir kaç 
defa gidip gelmemi madam beğenme • 
miş. ve benim kocasına metreslik yap
tığıma zah1p olmuş, halbuki o bilmeli 
idi ki ben kimseye metreslik yapacak 
tıynette bir insan değildim. Bundan 
altı ay evvel bir zabitle ni§anlandım. 

Onun bana verdiği saadeti gayri met· 
na bir surette niye mahvedeyim? 

iş işten geçmişti. 

Şeker sattşlarl arbyor 
Başbakanımız, bu seneki yerli ma

lı ve arttırını haftasının açılı~ n~tkun
da, fiatları ucuzlatılan yerli mallan
mız sarfiyatının arttıimdan bahset
mişti. 

Bu huaınta bilhaasa teker aarfiyatı
mız kayda değer bir vaziyet göster

mektedir. 934 yılının 6 ayında teker 
aatatı 20,523 ton iken bu miktar n:m 
yılının so naltı ayında 34,874 tona, 
936 yılmm aon altı ayında da 36,51!) 
tona çakmlftır. 

Yüzünü bW11fturdu: · ris gezı e ı mı. . - Oluyor, abahtanberi llz Oçüncilt 
- Bu postalarda da hiç intizarn ol • - Niye olmasın. On arkadq gitml§· oldunuz. 

mıyacak mı? tik, hepimiz bir başka tarafını gördük. 

_ Bayatuwzm 80DUftll bt1u bu sındalda böyle elele kalsak .. 
- t,.l ....,., eiWKhıaiwiD --.sı ıeçerse ne JapaiW?.. 

1 * ...... 
Evli arkadaşımı yolda gördüm: 
- Bu akşam yalnız sokağa çıkmış" 

sm.. 
- Ne yapayım, kanm razı olmadı. 

Ben de yalnız çıktım. 1 

- Karın sokağa çıkm81)8 mı razı ol7 
madı? 

- Hayır, yalrı·~ sokağa çıkmaını 

razıolmadı 
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Ingilierede hala aydmlalllam1yan bir casas1uk badisesi 

Casus diye hapse atılan 
Denizcilik tarihimizin 
En acılılı 
Hadiselerinden biri 

. ~ili E' !r\ ~ ' If':,~~; ·1-11· 

. . ~~ ... ~ ·~·~/:- .. ~ 

İngiliz zabiti tahliye edildi 
(Baştarafı 9 lmCU sayfada) 

~u dillere destan olan facianm ma· 
hiyetini hemen hiç bilmediğim için, 
hikayenin nihayetini merak derecesini 
bulan bir alakayla bekliyorum. Bu me 

Eski zabit "Almanyadan bana para geidigi dogru... rakı biraz daha arUınrs~ kendımi 
Orada sevdilfim bir kadın oldugu da doğru bunların Yoksmodan demir alan o .kırk yamah 

--
Kendir istihsalitımız 
seneden seneye artıyor 

6 k l fırkateyne binmiş sanacağım. 
casuslukla alakası yok... Fakat ne ile ala a arı İhtiyar gemici, ııönen piposunu. o • Fakat istihsal mikdart sanayiimize kafi gelmediğind~ 
' oldug"'unu da şimdilik söyleyememi, diyor cak ,.akan bir ev kadını itinasiyle ateş ticaret müvazenemiz aleyhine idbalat yapıJısror 

lerlikten sonra, bıraktığı yerden bqla· 1 
Son p05ta•ıwı J9i3 ikinclkAnuu nüs- dı: Xend!r mahsulümüa eSi zamanJat'danbe-l<totnnda !5, İspartatıa ıs .tesdh o !nallı> 

hamnda İngiliz ~ stevaro'm .ca- . _ Yokama lle Kubi arasında Kaşi- ri memıetetımJz ziraatınde ve el san~ ;reıttedlr. 
s.wııut :ile ıtJıam edUerek tevkif edil- nozaki admda bir ada varoır. Onun ö- ehemmiyetli rer ıiliınş ıptıt1al maddeterden Keodir iktiyacunız 
dJğ1nj yazmı§b.t. niine, ve ~hıır A.şima lenerinin açık blridir. Vutile ~l.tenll gemllerin en müh1m Uemldtet dahillnde mevcut et cz1:iıhJiuit 

* la b
. ,. 1 ihtiyacı olan ip, argan ve halatlar, roemle- •e İstatıbuldak1 fs.bi1tııda ;senell ta,·""'~· 

rma varıncaya kadar hiç ır arızA o ıu''- --ı 
Te~n 20 mart LG33 de dlvl.Ulıhar- madı. ketın yeti.ştlrdi~l kendir elyafmdnn yapı1ır- ''U11)yon t:ıı.o kendir elJnfı lıtlhm.ldle :r.cn 

bin huzuruna ~ıkarıldı.l3 olsanda mn- Fakat .orada, 0 denizierin müthiş tay -d1. Tatulan kayıtlara e&:• bundan Yüz yıl mamulAtı elc1e edi.lınesim r3~en mf'.mlekeı 
ll müdataayı alakadar eden veQluıları fun k la dık. B" d b" k du ~vqel, ,ani l833 02-t9) tarihlerinde .İstaobtıl- tmıiu her yıl ~ t.iilllyeW ım\kt:m~ 
cc.ncbt 'bir devlete satnıış olmak suçu ı- 'ı;: !~ a_nkun ır en 1 ıre k~ ~ daki tersanenin senelik UıttYacı olan ·ıso bin -kendir mamlillm "Ve .c:Kabıı'lü :mmrakkat su1 

ı . UdL .ran nızın kor ç şamar arı es 1 • okka tendir ..,...,·adeniz havali...,e ,;>..,e mm-e 5 yıl hıı.pse mnhkum ed m· · d"" . . tt" ~ """ ~ retile ıtiren çtmıllar hariç :olmak ıüzcre. ! 
ının umenmı paramparça e ı. takasından temin olunurdu. * , Dümeni kırılan, ve kazanı bozuk bir mamulatı idhal edllmı!ktedlr. 

T~en 10 fllbat 1937 de tatuıye e- kalp gibi çalışan çürük çarık gemi az- Kendir istihsal eden nuntaklar Kendir ıve lüt m:ımc1a.tı ldh:ıUtı Ue kenı 
dlleeektl, fakat oğlunun mücrimiyeU- ,gm dalgalara ram olup gitti... Yurdumuzda kendir ba§lıea Kastanıonu dir etyafı 1hracatıııın mnkayese edillrse ~ 
De aslAkall olını13n babası bir b.~ gün \ Çok geçmeden kazan da delindi. Ve vllfiyeWe, Karad~ Ege, Tire ve Ödemiş daki t.nrkm öenret mürnzenenll.z1n e.leyhln 

önce ölmü§til. onun -cenaze meras1- ,patlamaya bile m.ecali olmıyan biçare- mıntatalannda yet!ş1r. oidnğu eör\ilmektedlr. F:ı.knt lınrlçten ldlm 
mlnde bulunması i~in blr hafta evvel ,nin yarasmdan. .kapağı :kaldınlan bir Kendir sanaylim\z, seneden seneye antı·· ettiğimiz kendir mnmu1A.tmın 1amn ammı· 
tabliye edildi. semaver ağzından süzülen <:Iuman gibi ğı clhetle, tendir istnısaJAtımız <la ~nklşaf nm meznl.e'ket1m1zı!e Wlbs:ı.Unln mümkun o 

Aşaj;ıld satırlarda sabık Tcbnenm bembeyaz bir tutam duman çıktı. Ve 0 etmektedir. il35 )'llı içinde kendir istıhsalfıt!- lacağı anblşdmaktadır. 
hapishaneden çıkar çıkmaz söyledik- ,Jum.anla beraber bizim son ümitleri- nuz 5.300 tonu bulmuştur. Iplik idhalab 
lerını otuyo.caksınız. Stev:art .miz de savruldu . .'. .Kendir elyafmm 0:~~ blr losmı dnhB- Uyuşturucu maddeler inh1sar ldaresı Ip 

1933 yılı ikincikfı.mmunun 20 inci ' , O sırada müthiş bir sarsıntı oldu. Ve de el s:ınayilnde ve :uıwuıbulda'kl -urgn.n 'TC Uk stparlşinln mühtrn 'tilr losmım İtnlyad~ 
günü saat dörtte, fasılasız dört buçuk - evkalade dedim. gemi en büyük felAkete uğradı: Düme- sıcım tabıika.sında sarfedilmekte •e geri ka- yapmıştır. Yakında tnrr:ı.dan ltiill1yetıı mlk, 
saat süren sıkı bir sorgudan sonra tev- - O halde öğleden sonra çıkabilirsi .nimiz, kazanmuz olmadığı için, gör~ gö lanı cıa dış memleketlcre Ihraç olunınakta- tarda. lpUk ~itmektedtr. Bu t.ş 1çtn İktısa 
kif edilmi~im. niz. dedi. .. ,-e üstüne sürüklendiğimiz korkunç ka dır. Vek9.let.i 'lazım -ı;e1en müsandey1 vcrm\§tlr. 

23 yaşındaydım, Highlanders ala! · Şimdi size gizli zabıtanın bile henuz yalığa çarptık. Da]gaiar bizi oradan Urgan ve aicim imalathanelerimiz Yalnız, İtaJyn, b'frlm istedl~lz 1pUkleı 
larından birinde zabitti.m, zabit oglu, bilmediği hakikati söyliyeyim: . . kaldırıp kayalara bir daha atmca, ge- Kcndlrln en fazla ıstıhsal edU~ mınta- dahllde 'kuUnnarak !:ıartce göndennenle'kte-
zabit kardeşiydim, mesleğimi seviyor • Ben Almanyaya. '~ Rolandaya gız~ı mi yere vurulrnu§ iri bir kai])UZ gibi j- ka Kastamonu vil{Utetı olduğu Için urgancı- dlr. 
dum. Dört gün evvel bana: vesika satmak için gitm1~ değildim. Gız ;kiye bölündü. Iık snn'nti Kastamonu merkezinde scneler- Keyfiyct İtalya konseyyeU~ntlen buraYl 
-Yarını saatlik bir iş, demişlerdi. li zabıta bana birçok defalar tuıak kur Kurtulmak için direklere tırmanan· denberi oldnkça :ileri gitmiş bir vaziyette- b\ldiıilmiştır. "Buna göre 1nh\sn.T 1dares1 müş. 
Beni nereye götüreceklerınİ hiç kim du, fakat hiç bir delil bulamadı. )a, direklerle beraber yıkıldılar. Flika- dir. Altı yüze yakın el tezgflbUe çalışan bii- kül vanyete -gtrm~, bu }'ÜZden tpltkçlleıin SJ• 

se tayin etmek istemiyordu. Bir oto· Vak1a bana ecnebi memleketlerden lara binebilenler, dalgalann söktüğü yük blr halk kıtlesi bu yüzden geçimnekte- kınttıarı bir kat -daha artmıştır. Bu vnzlye• 
tnobıle bindirdiler. Londraya götürdü- bazı paralar geldi ve geldiği mahkeme küpeştelerle beraber dalgalara yutuldu dir. lpUk bulıranının bir müddet dnba devanı e-
ler. Başıma geleni ancak Londra kale· de de söylendi. Ben bu paraların nere· )ar. Eğe mıntnkasında ..oo, Ödemişte 70, Boz- deceği fikrini vermektedir. 
sine vardığun zaman anlamaya başla- den geldiğini biliyorum. Fakat ... He· İhtiyar denizci, müthiş macerasının 
dun. nüz söyliyemem.. )ıikayesine yeniden fasıla verince ka - ı' 

Bununla beraber telasa düşmedim. Esrar('ngiz lmdın.. ,fam, ~vabı bulunmaz bir sualle kur· Ticaret ve zahire borsası 
Biraz sonra beni Londra# kalesine ne - Bana: caland ı: 2 Şubat 937 
d~ kapattıklarını sorduğum zaman - Hiç otmazsa mabkemed: adı ~c· . - O şerait içinde bir insan nas!l sağ '---------------~ 
g~zli zabıta teşkilatma mensup bir si· çen Mari · lı0uis'in kim oldugunu <:-oy- kalabilir? ITHALAT 
vıl P01Lc;: leyiniz, diyebilirsiniz? Ve sabırsızlıkla sordum: Bu~ay 240, arpa 30, yapağ 35 1/2, çav-

• Posta • 
İstanbul GeUr ve iPara 

BORSASI 
. . - •Şahsi emniyet v e masuniyetim Casus mudur? Almanya~a ~~:W:d.u ' - Ya siz? Siz ne alemdeydiniz o a· dar 15, Uft1k 9112. kepc.k 15, pnmuk ı, un es, 
ıçın alaydaki arkadaşlarımın arasmda ğum müddet zarfında edindıgun o!r ;rada? kuşyemi 5, iç !fındık 2, iç eevtz S/-t, tnnlk 2, ._ 

bırakılmaklığımda mahzur gör ü.dü•"1ü» 1 mctres midir, yahut ta parula olarak . - Ben geminin kasarasına çiktım! zcyUn y.ııtı 50 314, fasulye 19 l/2. mv;ır ıos 
'l'ürk Devlet &r~Ian 

cevabını verdi. b kullanılan bir isim midir? Ve bu isim . Telfiştan cchiimi gizleyemedim: ton, beyaz peynir 320 kilo. 
AJıkla bir erkek casus teşld:atı r~isini ~i gös· - Neresi o? . . IHRACAT 

ı.ır.. Ura 

~ 7,5T. B . l 22.90 ~ G 5 Ha.&ineB. 45.0J 
% '1,5 T . B n .21 6J Dahili .LsUkrs:~ J j,OJ 

ştın.ı tcrir? Sonra bu Marı Lopıs benım ha- - Geminin kıçı yanı! Orada mu:ana nrta t9 314, afyon 3 tou. 
Beni tavana yakın bır mazgaldan ı- pishancde bulunduğum müddet zarfın ya sanldım! 

ırtı 7,5T. B. m 21 4S 

rık alan karanlık bir odaya götürdü - da birkaç defa söylenildiği gibi idam Sormasarn çatlayacağım: SATIŞLAR Devlet Ot'miryoUan Borçlnrı 
er. Kapının önünde sırtma ayı derisin edilmi midir? -O da ne ? Bu~day sert kilosu o kuruş 34 parndan Lira Ura 

d:n ce.ket giymiş, süngülü bir nefer Ben§bu""tün bu suallere cevap verebi· _ Geminin en arkasındaki direk .•. ı kuruş w paraya kndnr, arpa ltllosu 4 ku-~ .. 1 nobet bckl" d . h .. ' ,. lm F ka . : ıru~ 27 1/2 paradan 5 kuruşa kadar, çnvdaı· 1 o:.rgan '.7.50 1. Anadolu lvell 39. 61') 
ıyo~ u. lecek vaziyctteyım. Fakat enuz sıra· Vakıa o da yıkı ış. a t bır ucu ,s 1 sıvas Erzurum 9~.00 n Anadolu M 42.10 

~. B?şuna geleni tamamen anlamı:j de- sı değil. Zira ağzımdan çıkacak her kc kele gibi denize uzanmı~. Bir u~ı !el kilosu 5 kuru~ 'S7 112 parndan 6 kmuşa ka- _____ · __ ___; _______ _ 
gıldım. Hakikat şu ki, manevi sarsıntı lime elfın Almanyada bulunmakta olan ,Palatlarla bala gemiye merbut. .. dar. IKeten tohumu kilosu 9 'kuruştnn, mısır J Sosycteler EShaım 
0 kadar şiddetli oldu, o kadar şiddeUi dostlarımdan birinin hayatını alakadar . Ben direği n üzerinde sürü ne süriine san kilosu 5 kuru~ 10 paradan, :snsıuıı kilosu\ Lira Ura 

Avukat getirtmek1iğime müsaade Bugun·· memnuniyetle Mari Louis'i Siz benim verimde olun da, suali bas ıo paradan 42 kuru§a kadar, • • .HL ıo,:ıJ iBomont.ı !l,-6t 

oldu ki birkaç gün aptala döndüm. eder. ;Imrcetaya geldim. l8 kuruş so paradan, ee .. Wçi kilosu 31 k.ur\12 ta. B. Mü. 6lAil ~ tst.. TramrQ ı.ı,;a 

Vennişlerdi. Ona: Fak t tek tır:rna-ı.•m bak~lım: ~ı Anadol kırkım kllosu .Name ilO.OJ Tıerkai h !; 

U 
bulmaya giderdim. a rar şüphe ;; ruştnn 65 kuru$:a kadar, kedi Merkez B .n. -W 00 A çı 14.65 

- zun müddet burada kalmaktan altına gı·rmekten korkuyorum. Muha _ _ Kurceta emin bir yer mi demek? '~" · · · men~ 
korku d d" ' K t d" kl - U 190 kuruştan, çakal çifti 220 kuruştan 250 

yorum, e ıın. keme esnasında Mıni Louis'in hü\·iye· . - Haylr... urce a ıye. çana. ıgın 
K b 

· de · N" ı· k kuMa kadnr, kund;.ız çlfU 700 kuruşt.nn 1000 
- orkarım ki öyle olacak , ceva ını tini sakladım. Söylemek benim için na aUındaki demıre nır. ıye ım cana 

Verdi. .. . .. . mussuzluk olacaktl. A1elhusus birçok lığa SJğınmak?· ~.a~at bir de _n7 ~öre-
Henuz arkamda zabıt uniforması var namuslu ınsanlar da meselede alakadar yim? Çanaklıgın ıçı, rıhllm ~ıbı ınsan 

kurup kadar, porsuk çlttı 625 kuruştan 630 , 
kunışa kadar, sansar çlttl 2915 'kllruştnn 

()16.50 
LT. L. J~la 

(), ·927 

dı. Fakat beni hususi bir daireye götür d dolu. Ben de araya soku1acagım am:ı, 
4.000 kuroşa kadar, tilki çUU 4'10 

d "" l ır .. 
u er. Orada sarhoşlar ve hırsızlar ara- 1 Bir diğerini seviyorum ,ihangi birine: . . ... 
~~a, du~ yapmak için sıramın gelmesi Mari Louis'in .asla ;lşığı olmadım. Al- . - Sen çekıl! dıyebı1ırım? 

ı bekledırn. Duştan sonra bana onlar· d b ka bir kadın! ta (Arkası yarın) 
ln b' ı·ı.t h lb" . dil manya a aş a ntit!M. 

ır l.A e ma pus e ısesı ver cr. k"f d"ld·g·un· zaman on · 
Şimdi · . : Tev ı .e ı ı u sevıyor -

. . b ıle hatırlıyorum. Duş daı res. - Er da sevjyorum .• 
tıı.n hızmetlerine bakan, iki karılı oldu dum. an_ . 
ğu içı'n h d "" ·· ı.. · hk A d Sabık tegmenın yukarıya naklettiiii-apse uşmuş iJlr ma um u. . o 

Üç hafta sonra kendime d:ıha henzer miz sözlerınden d_e ~nl~şıhyor ki, İn· 
bir fot g· ·-~ ık rtınakl ~ . · k giliz esrarını sattıgı ıddıa edılen namı o rcU. ç a ıgım ıçın ar a- ' 
lna zab"t ·· "f · d" k . ted' na ecnebi memleketlerden muntaz:J • ı uru or.mamı gıy ırme ıs ı . . . . · 
ler Hap· h ··d·· ·· ·· k t•• b" man para geldıgı, esrarlı bır Atman ka · ıs ane mu urunun a ı .. em .. . .. _ _ 
ti olınad k dd ı~:...... B . "d" dmı ile munasebetı gorüldugü için cür· 

ı Ça re e I,.Uu. u emır geJ ı. · . .. .. 1 b 
Gelince de baş eğdlm. .mü sabıt goru en u zatın :neselesi el-

s best 
. . an tamamen aniaşılmış der~iidir. Maa· 

• er ı;ınız .. ,. d' .. 1 · d -
Aleyhime açılan davayl, verilen :nah mafih ken ı soz erı e uzcrindeki daıo-

k-Cuniyet kararını bilirsin7J. Cer.amın ravı sH~~ten çok uzaktır. Ve tahmin 
tnüddeti ~ub t · ·· b't · cdilebilı:r kı uzak veya yakın bir i~tik-., a ın onuncu gunu ı eceK- 1 d 
t~. O sıralarda hapishanenin hastahane hnld~ bu mec;;e e en tekrar bahsedile-

lınde bulunuyordum. Günleri S'ayıyor cektır. 
du ın. 

Hapishane pnpası yanıma geldi: 
..,. - Oğlum, sana acı bir haber vereec 
(l)lll'l, dedi. 

Ve bana annemden ~len telgrafı u
tattı. Babamın am surette ö!düğünti bil 
tli?yordu. Derhal tahliye edilmektiği • 
lrl.i istedim. 

Sovyet sef:ri gitti 
Sovyetterin Ankara büyük elçisi 

Karahan, bir ay mezuniyetle Mosko· 
vaya gitmiştir. 

Karahanın mezuniyeti esnasında el
çilik müste~rı kendisine vekaiet ede
cektir. 

Damadem seven ve bu yüzden 
rnu yarallyan kaynana 
(Baştar.üı 6 ıncı sayfada) 

nın altında sakladığı ruim, benim res
mim değil mi? .. O .zaman mesele ka
faiT'a dank dedi ve ancak o zaman bu 
kadının içyüzü bana açıldı. Hadiseye 
tekaddüm eden günlerde karımla ara
nıız cok iyi idi. Bunun da ifritliği son 
haddini bulmu,tu. Ağır sözleri izzeti 
nefsimi kırıyor, her gün hakaret edi
rordu. Nihayet o gün sokağa çıkarken 
kısa bir :ağız dalaşından aonra baltayı 
kaptığı gibi başıma indirdi. Ben derhall 
}ere yuvarlandım. Bu sırada. evde l<~o
förü göstererek» birden bu adam pey· 
da oldu. Ve müteakip baltanın :inme
sinin önüne geçti. Bu vaziyet karşı• 
•ında kaynanarn acele .acele koşaralt 
mutfeğa gitti. Onun kanlı baltayı yı-

Dün, haftada bir hakkım olan banyo 
!tıu Yapıyordum. Gardiyan pencereden 
C>a§ını U?..atarak direkü>rün beni gör -

ul 
• ...._~a kamakta olduğunu duyuyordum. 

Kara _ .... nu balık a-.byanl:u 
mahj{um etft.dDf'r. Mshkemeyi bir çığlık kapladı. &.ş. 

ttıek istediğini söyledi. 
Giyinince gittim. Direktör bana: 
- Stcvart, bugün hapishaneden çık· 

tlak hoşunuza gider mi? diye sordu, 

çanakkn.le clvar '\da kara ~ttlannuzdn ba.- lar geri döndü. 5arni1n arasında bir ka
lık avlnrken ynknlanan Yunan ba.ndnah dının bayıldığı görüldü. Bu, kafası bal
Ayairini balıkçı motörü kaptanı ve müreltc- to ile yanlan damadın karısı :ve maz· 
batı birer ny hapse mahküm olmuşLur. _ 1 nun kadının kızı idi. Şimdi ihtiyar ka-

Dış borsalarl?a 
Mahsullerimizin 
FlallBrı 

Berlın 

Ham b~ 

Martil ya 

Hamburg 

Mauilya 

Hamburıı 

2 • . 2. 937 
c:iruı Mıktar Fiat 

YDJnwta T.ancal 10 

YııJırf Yüx kilo 116 

Zeytinyatı , , 735 

ZeytiDyaa-ı 

Balıla 

.. 110 

.. 
Bin lıilo ıso 

Pua 

Fena "k 
Ş il 

Frcı 

R,Jrt 

Fre 

T. L 

" '26 1,12Şil 

" 

., 
Mar.;ı,. 

Ka\wlı~ 
fmdılı: 

, .. 

,;n ki1o ~ T. L • 

, 77 , 

.. 17 .. .. ,. .. Frc: 

NAKl X 

l ı 20 F. Franil 

1 

ll7.00~ ı Mark 
1.6.00 20 Drahml 

:ı:s. JJ 

ı Dolar 
ı"lıterlln 

20 Uret 

6'20,00 '20 Lev& 
l%'5,VJ 2U Lf!y 

Borsa Dışında 
J..Jt. 

~2,JJ 

.L.IL 

K.red1 FO!W.i• ~ MfibadJU!Ien. ~J.OJ 
188t .-nesı OO,OO Gayıt. • • v,o~JJ 
1P03 • "WJ,GO Altın l•SJ 

: 911 .-
111 'o.ı Mecldlye v J 

~ --.:! ............... -................ -----··----····· ..... 
100 kuru~a .kadar. Var~ak ~l!tl 1-400 r:urut 
tan, Zerdeva çifti 4200 .ku~tan 4GOO kt:: u,a 
kadar, tavşan adecft 23 kuruştan. 1 

TFJ..GRAFLAR 
Londra, Mısır CLaplata) aubat t.llımlU 

tortcrı 2Z Şl. 7 lr.l P. E . Kl. '3 Kr. 2ı santinı. 
Lundra Keten tohumu (Laplata) şubat tah

mUl tonu 11 Ster. 12 Şi. 6 Pe. !ti. "1 Kr. 07 
Londra Oııüuı 50 kilo 31·5.5 ŞiJ ao ,..., sant1ın. AnTel'S All>& ~Lebtstan' §Ub:ıt. mart 

., Ym: kilo 19-~.so vı... tnbmill 100 ld.losu U1 B. tran"k KI.. s Rr. 1<4 

Lmıdr• İeeir SO kilo 21•55 Şiı aazıUın. Lherpul Buf;da.y mart tabmill 100 
Hamburı" ,. Yüs kilolu 12-13 T.J.. llbl"esi 8 ŞL 3 Sli Pe. KI. 6 Xt. 64 s:.ıntlm. 

•• Pala.uuıt .. 12·'19 ,. Şlkago buğday <Hartvlnter) mayu tahmill 

........................................................ __ Buşeli 127 118 sent Kt 5 Kr .. 89 ..sa.n1.!:n Vlnl· 

d t d 
w .:ı_ 1 . d pek bu~day Manltcba mayıs tahm111 nuşcll 

ın o ur ugu maznun sanwı yesın e 
d h .. k .. b' h id Sa •. 120 318 semt KI. 5 Kr. 57 santlm. li" 1bnrg 

a 8 ço muş ır 8 e.. mıın ara-lle fındık Giresun derhal t.alımll 100 'lıo:<>u 
sında ince ince fısıltıla.r, fiskoslar... Jl.5S R . MnTk Ki 79 Kr. 09 santlm. H burc 

Mahk e yevmi ahare ta1ih edlldi.lıç fındık Levan derhal t!\hmil 10'0 ldl u 1'35 

i.ala • Sa l R. 1\lnrk Ki. 7t 'Kr. 08 santlm. 

-



~~2~&~~~a========---==-----~==-=====================S=O=N~~P~O~S~T=A=--=============-=========================~======~ 

Oto büsçüler Belediye ile r Hergün Beyoğlunda · kanlı ve 
a laşmıya yanaşmıyorlar 

(Baştar~fı ı inci sayfada) J lidir. Mesela Taksim • Yenimahalle a· 
ilk kararlarında ısrar etmek noktasın· rasında 24 otobüs vardır. Halbuki gün· 
da mutabık kalmışlardır. delik seyrüsefer 23 ü ancak bulmakta· 

o·obüs sahipleri diyorlar ki: dır. Demek ki bir otobüs ancak bir defa 
c- Belediye, otobüsçülerden (oto • gidip gelmektedir. Şu takdirde bu hat· 

büs işletme imtiyazının kirasını) isti· ta işleyen arabalar fazladır. Fakat ye· 
,yor. Halbuki vergi ve resimler, ancak ni hatlar gösterilirse arabaların bir 
l3üyuk Millet Meclisinin yüksek tasdi· kısmı o hat1ara tahsis edilir ve biL de 
kına iktiran ettirilerek tahsil edilebi · para kazanırsak, belediyenin de bizden 
lir. Belediyeler, kendi kendilerine ver o zaman para istemeği düşünmesi lazım 
gi tarhedeınezler. Belediyeye ancak bil ,gelir. 
fıil o.obüs işletmek imtiyazı verilm~· 
tir. Yoksa bir bedel mukabilinde ahar 
tarafından işlettirilmek hakkı verilme 
miştir. Bu hak kanunda: (ahara devri 
halinde Heyeti Vekile kararı alınmak 
kayıt ve şartına) bağlanmıştır. Buna 
rağmen belediye, bizlerden ( otobüs ış· 
Jettirrnek hissesi) gibi bir vergi veya 
resim almak istiyor. 

Bir an için bu talebin kanuni bubn· 
duğunu kabul ettiğimizi farzetsek da· 
hi: her nevi tekfılif ve rüsumun adila· 
ne ve nihayet makul olması icap eder. 
Halbuki: belediye bizden istediği bu pa 
rayı safi kazancımız üzerinden değil, 
ha :!atı umumiyemizden istemektedır 
ki, bugün devlet bile vergilerini hası· 
latı safiye üzerinden alırken beled~ye 
nin şu teklifinin kabul ve is'afı imkan 
sızdır. Çünkü bu takdirde vermekte ol 
duğuınuz kazanç vergisi ve belediye re 
simleri üzerinden ikinci defa bir yüzde 
on \"ergi vermemiz lazım gelecektir. 

HüHisa: Belediyenin istediği bu para 
nın kanuni müstenidat ve müeyyidele· 
ri varsa, bizden taahhütname istenil -
me nin sebebi nedir, bizden bu para 
do,l;ı udan doğruya tahsil olunabilir? 
Otohiisiimüzü verelim, belediye yüzde 

onu bize versin! 
En nihayet bu vaziyet karşısında 

Beledıyeye şunu tcklif ediyoruz: Biz, 
ellerimizde mevcut bütün otobüsleri 
bilfı bedel, yani parasız olarak beledi· 
yeye Yerelim. Otobüsleri belediye işlet 
sin ve bizden istediği yüzde onu bize 
versin. Esasen belediye, hariçten ob • 
büs getirtmek için hükumet nezdinde 
teşebbüste bulunmuş değil midir? işte 
gümrüğü verilmiş olan otobüsleri, söy 
!ediğimiz şart dahilinde, belediyeye ter 
ketrneğe amadeyiz. Belediye işletsin ve 
bize yüzde on versin. Çoktan raııyız.» 

Kaç otobüs işliyor 
Bu.gün Taksim· Yenimahalle arasın· 

da 24, Kocamustafapaşa • Sirkcci ara 
sında 8, Bakırköy • Sirkeci arasmda 
19. KeresteeBer • Eyüp arasında 18, 
Sirkeci • Rami arasında 6 otobüs işle· 
mektedir. 

Otobüsçülerin iddiasına göre bir oto 
büs ayda 50 • 70 lira arasında kar bı· 
rakmaktadır. Gene diyorlar ki: 

- Belki belediyenin söylediği ol~
bilir. Fakat bize yeni hatlar gösterme 

Hataylıların matbuata 
Teşekkürleri 

Ankara, 2 (Hususi) - Beylan'dan 
ve Hatayın diğer yerlerinden matbuat 
umum müdürlüğüne gönderilen tel
grafLarda Sancak davamzı hararetle 
müdafaa eden Matbuatımıza teşek· 

kür edilmektedir. 

Ankarada imar işleri 
Belediyeye devrediliyor 
Ankara, (Hususi) - Ankaranın 

imari etrahnda şimdiye kadar 
sarfedilen mesai Ankara tehri 
imar itini normal bir hale getir
miş bulunmaktadır. Dahiliye V e
kileti bunun için Ankara şehri 
imar müdürlüğünün bütün hak ve 
vecibelerile Ankara belediyesine 
devri için bir kanun liyihası ha
zırlamaktadır. 

Ziraat teşkilatı kan un u 
Ankara, 2 ( Hususi) - Ziraat 

encümeni, ziraat teşkilalı kanun 
perojesinin müzakeresini bitirmiş
tir. Proje bütçe encümenine ve
rilmiştir. Bugünlerde tetkikine 
başlan~cakbr. -------

Tiran Elçimiz 
itimatnamesini verdi 

Tiran, 2 (A. A.) - Yeni Türk 
Elçisi Ali Türk geldi, mutad me
rasimle bugün itimadnamesini Kral 
birinci logoya tevdi etmiştir. 

Fransız Hariciye Nazırı 
Sefirim · zle görüştü 

. ~aris, 2 ( A. A. ) - Delbos bu 
sabah Türkiye Büyük Elçisi Suat 
Davaz'ı kabul etmiştir. 

Amerikaka b!r milyon kişi 
meskensiz kaldı 

New-york 2, (A.A.) - Fey-ezan • 
lar hakkında son alınan malumata gö
re, 400 kifi ölmü' ve bir milyon kişi 
de evlerini terketmek mecburiyetinde 
kalmıştır. 
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StRII?Jtl!r·~: 
Yazan: Perlde CelAl 

Almanya ile 
Ticaret münasebetlerimiz 

·---Yazan: Muhittin Birıea
(Ba§tarafı 2 inci sayfada) 

ve komisyoncularına büyük işler gös· 
ter di. 
Şimdiye kadar her iki tarafın da bi· 

ribirinden şikayet edecek şeyleri pek 
olmasa gerektir. Almanya, Türkiyede 
bir hayli vadeli iş yaptı, malzeme ver· 
diyse, Türkiye bankacılığı da Almanya 
nın hususi alacaklılara tediye kabiliye
tini arttırmak için kendisine klering he 
saplarında krediler açtı. Bugün bu he
saplarda toplanan muhtelif tarzdaki pa 
raların yekfınu otuz milyon Türk lira
sını bulmuştur. Hülasa, Dünyanın fena 
zamanlarında bu iki memleket biribir
lerile güzel alış veriş yaptılar. 

* Bu işleri tanzim eden İktısat Veka· 
Jetimizin Almanya ile ticaret münase
batımıza vermiş olduğu şeklin bugüne 
kadar devam edip giden manası, bence, 
şudur: Toprak mahsullerinin feci suku 
tu esnasında bu mahsulü tutmak mu· 
kabilinde gerek devlet bütçesinin, ge· 
rek devlet müesseselerinin veyahut hu 
susi ticaretin, bir kısım Alman mamu· 
Iatına fazla bedel ödemesine karşı göz 
yummak. Bu fedakarlığa mukabil top· 
rak mahsullerimiz para etmiş, köylü 
tutunmuş, istihsal şevkini mahveden pi 
yasa fcltıkctleri hertaraf edilmiştir. Bu, 
Türkiyenin toprak müstahsiline, ma • 
deneisille karşı, gerek devlet bütçesile, 
gerek müstehlik kesesile bilvasıta bir 
nevi prim vermesi demekti ki bunu baş 
ka bir yoldan, yani prim vermek yoli· 
le, bu kadar muntazam bir surette, te· 
min etmeğe imkan yoktu. İktısat Ve· 
kaletinin teşkilat itibarile en zayıf oldu 
ğu zamanlarda koymuş bulunduğu bu 
esasların şimdiye kadar verdiği netice· 
lerden Celal Bayarın bugün herhalde 
memnun olduğunu zannederiz. 

Fakat, dünyada toprak mahsulleri • 
nin ve iptidai maddelerin kalkınmaya 
başladığı ve hatta kalkındığı bir za· 
manda, yani şimdi, bu usullerde tadil 
edilecek noktalar yok mudur? Bu sua· 
le cevap verebilmek için icap eden ma 
lfunat unsurları elimizde bulunmadığı 
için hüküm vermek bize düşmez. En 
iyi karar İktısat Vekaletinin elindeki 
mallımatın ve tecrübelerin tetkikinden 
çıkacak olandır. Anlaşılan, Vekalet ~e 
şimdi bu mesele ile meşguldür. 

Bi.ıim için temenni edilecek şey, Al· 
manya ile aramızda mevcut olan bu· 
günkü iktısadi iş birliğinin her iki ta· 
rafça da faydalı olan faaliyetinin yal· 
nız devam etmesini değil, belki de . .ia· 
ha geniş bir inkişafa doğru geçmesini 
temenni etmektir. 

Muhittin Birgen 

bir hadise • 
esrarengız 

(Baştarafı ı inci ~ayfada) ı famı koparacaktı. 
tifade ederek kaçınağa muvaffak ol · -Ne ile vurduğunu görmediniz mı? 
muştur. - Hayır farkedemedim. Fakat bır 

Zabıtanın bu vak'a etrafında yaptığı vuruşta yanağırndan b~ santim kadar 
sıkı tahkikat ve takibat neticesinde bir yara açmış olması, herhalde çok kes 
dün bir adam zan altına alınmıştır. kin bir alet kullandığım isbat ediyor. 

Vak'a nasıl oldu ? - Tanımadığınız bir adam size ne· 
Birkaç gün evvel Beyoğlunda cadde den hücum etsin ? 

üzerindeki bir pastabanede bir masada - Polis zan altına aldığı adamı ba 
tek başına 50 yaşlarında kadar görU · na gösterdi. Tanımadığımı söyledim. 
nen bir kadının oturduğu görülmüştür. Yaralanan kadmın esrarengiz sözleri 
Bu sırada pastahaneye bir adam gir- Bir an susup düşünen Bayan Fild· 
miş, bu adam, paltasunun yakasım kal man nihayet tekrar söze başlıyarak: 
dırmış, şapkasını gözlerinin üzerine ka - Beni yaralayan adam şahsen be· 
dar çelaniş ve masaların arasında biri· nim düşmanım değildir, demiştir. Ken 
ni arıyormuş gibi dolaşarak 50 yaşla- disini belki para ile bu işi yapması için 
rındaki kadına yaklaşmış ve kadının teşvik etmişlerdir. 
önüne gelince birdenbire keskin bir ha Zaten ben bir kere de altı ay evvel 
reketle kolunu kadının yüzüne salla · telefonla tehdit etmişlerdi. Ben böyle 
mıştır. ihtiyar kadın o kadar ani bir ta bir taarruza uğrayacağımı tahmin edi· 
arruza uğramıştır ki, ancak başını bir yordum. Polis bu işin failini muhakkak 
az geriye çekebilmiş, ve bu hareketi ya yakında meydana çıkaracaktır. O za • 
par yapmaz, feryat ederek iskemieden man bu meselenin esrarengiz görünea 
yere devrilmiştir. mahiyeti anlaşılmış olacakır. Yalnız e· 

Pastahane bu feryatla allak bullak ol min olun ki bu vak'a heyecanlı bir ro· 
muş, hele kadımn yüzünden fışkıran man mevzuu olabilecek kadar esraren· 
kan bu heyecanı büsbütün arttırmış • gizdir. 
tır. Bu arada carih te kaçmıştır. Arkadaşımız Bayanla kon~tuktan 

Pastahane garsonlarının ve müşteri· sonra Emniyet Müdürlüğüne müracaat 
lerin bağırışmalarına yetişen polisler ederek bu vak'a etrafında yapılan tah· 
yaralanan kadını hastahaneye kaldır • kikatın ne safhada olduğunu öğrenmek 
mışlnrdır. istcmişse de kendisine cevaben: 

O sırada pastahanede oturan mü~te· - Böyle bır hadise olmuştur. Kuv· 
riler ve gar;on kızlar, carih paltosu · vetli hler üzeritrfleyiız. Yakında işitn 
nun yakasım kaldırdığı, şapkasını göz· fail veya faillcri meydana çıkanlacak 
lerine kadar çektiği için eşkalini b!r tır. denilmiştir. 
türlü farkedememişlerdir. İlk tahkik:ıt . Tahkikat devam etmektedir. 
ta ancak bu nokta anlaşılmıştır. Ve 
şimdilik polis yukarıda bahsettiğimiz 
adamı zan altına almıştır. 

Taarruza uğrayan ihtiyar kadın 
kimdir? 

Taarruza uğrayıp yaralanan 50 ya§ 
larındaki kadının adı Feldmondur. As 
len Romanyalıdır. Altı seneden beri Tu 
ring Palas otelinde oturmaktadır ve 
İslinye havuzunu kurmuş olan mühen· 
disin karısıdır. Bayan Fildmanın evvel 
ce çok zengin olduğu ve halen malik 
olduğu servetin kendisini geçindirme· 
ğe kafi geldiği söylenmektedir. 

Bayan Fildınan neler söylüyor 1 
Bir arkadaşımızı bu çok garip yara· 

lama hadisesinde taarruza uğrayan Ba 
yan Fildmanla görüşrneğe yolladık. 
Arkadaşımızla görüşen Bayan Fild -

man demiştir ki: 
- Vak'anın faili henüz tutulmadığı 

için şimdilik size hiç bir riıalumat ve· 
remern. Zaten bu husus hakkında zabı 
taca da söz söYlemekten menedilmLş 
bulunuyorum. 

Ben üstüme saldıran ve beni yana· 
ğırndan yaralayan adamın kim olduğu· 
nu bilmiyorum. Hayatımı ani bir hare 
ketime medyunum. Yani kafaını bir an 
içinde geriye çekmemiş olsaydım. Ka· 

Nobel mükafah 
(Baştarafı 3 üncü sayfada) 

si Almanyada nıiJ 
el him bir hadise çı· 

afatl kardı ve hüküm~ 
tin aldığı bir ka· 

rar ile hiç bir Almanın, bundan böyle 
Nobel mükafatını kabul etmiyeceği ci· 
hana bildirildi. Fakat bundan doğabile· 
cek şahsi zararların önünü almak için 
de, Her Hitler, her sene üç Alınana 
verilmek üzere beheri 100 bin marklık 
üç mükafat ihdas etti ve böylece, bü· 
tün dünyada teveccühü her sene mü· 
him hadise sayılan, bu mükafat mese· 
lesi, bir siyasi telakki yüzünden büyii.k 
ehemmiyetini kaybetmck tehlikesine 
maruz bulunuyor. - Selim Rapp 

(*) Yeni Japon Başvekilinin Vating· 
ton sefirliğinden getirildiği yazıhıuştı.r. 
Bu bir zuhfıl eseri olarak intişar etmlf· 
tir. Düzeltiyorurn. 

=-------
Amerika vari 
Bir teşebbüs 

(Baştarafı ı inci ~&yfada) 

narale tok bir sesle cevab verdi: - Dansetmiyor muyuz) 

-Yeni Foçada yaşları ondokuzla o· 
tuz arasında yüzden fazla delikanlı var 
dır. Buna mukabil Yeni Foçada mev
cut 150 ailenin evlenecek çağda yal· 
nız üç kızı var. 

-Buna inanınama imkan yoktu da Hayretle yanıma yaklaştı ve yeniden 
onun için dikkat etmedim Seza hanım, dönmiye başladık. Dans başlar başla -
affedersiniz.. maz birdenbire asabiyetle omuzundaki 

Gayri ihtiyari dudaklarımdan fırla- elirr. · sıkara k ona doğru eğildim: 
dı: - Bana bu kadının kim olduğunu, 

- Neden imkan yoktu! ismini söyliyeceksiniz Selim hey .. 
- Herhalde genç bir kadının etra-ı mak ister gibi bir hareket yapt:m. Se- Kahve rengi gözlerinde zalim bir Sarho, olmasına rağmen biraz du . 

file olacağına kocası ile meşgul olması sim hiddetten titriyordu: mana yanıp söndü: rakladıktan sonra hemen vaziyete in-
ten k ide değmez değil mi Selim Bey.? - Beni sevip sevmediğini kocam - Çünkü onun sevdiği bir başka tikal etti. Dansı niçin tekrarlad!ğımı 

Son seneler içinde Yeni Foçada do· 
ğan çocukların hepsi de erkektir. BU· 
tün gün tarlada çalışıyoruz, yoruluyo· 
ruz, şimdi evlenecek çağdayız. Yeni Fo 
çaya bağlı beş köydeki kızlar da ancak 
bu köylerin delikanlılarına kifayet e· 
der. Bize kız vermiyorlar. 

- Bu kocadan kocaya değişir Seza size aöyli}"!!cek değil.. bu bahis!er o - kadın daha biliyordum. anladı. Biraz da kendine gelir gibi ol -
Hanım... nunla benim aramızda geçebilecek fey Asabi asabi gülerek sordum: muştu. Sert bir sesle cevab verdi: 

Hayretle yüzüne baktım neler söy· lerdir, anlıyor musunuz.. hem bizim - Kirndi bu?. - Hiç bir zaman onun kim oldu • 
lüyordu 1 Hem bu kalıve rengi gözler birbirimizi sevrnemizin sizi bu kadar O, kelimelerin üstüne basarak al • ğu nu söylemiyeceğim Seza hanım. O-
sanki o benim bildijim eski müşfik te- meşgul etmesi artık sinirime dokunu- kollü nefesini yüzüme çarpa çarpa söy- na değil fakat bir başkasına söz ver • 
miz bakıflı gözler değildi. Öyle bula- yor.. ledi: 

1 
dim. 

nık, vahşi manalarla parlıyordu ki 1 Al- Yüzünde hain bir tebessüm dolaş - - Onu siz tanımazsınız, ama, Sır- M üste hz i müstehzi güldüm: 
dığı kuvvetli içkilerin tesi:-inden ola • tı: ıı Nihad çok iyi tanırdı Seza hanım.. - Verdiği söze pek sadık olan bir 
cak sesi bile değişmiş, yüzünün hatları - Benim de söylediğiniz şu kelime Olduğum yerde sallandım. Zaten adam bu sizin ilk söylediğiniz Şt"yleri 
yay gibi takallus etmişti. Fakat şimdi sinirime dokundu. «Bizim birbirimizi dans bitmişti. Selim Naci belimden de söylemezdi .. mademki ilk adımı bu 
devam etmemesi için ben 'ley~pacak - sevmemizıı diyorsunuz. Siz belki Sım kollarını çekti. Pistte toplananlar elle- suretle attınız .. artık arkasını da ta -
tım? Başımı başka tarafa çevirerek Nihadı sevebilirsin iz. Fakat acaba Sır- rini çırparak aynı tangonun tekrar1an· manılıyabilirsiniz. Bu zaten küçük bir 
sert bir cevapla onu susturmak iste - rı Nihad sizi ne zamandanberi aevme- masını istiyorlardı. Kendime hakim ol· meraktan başka bir şey değil. Kocamın 
(Jim: ye başlamış, merak ediyorum. mıya çalışarak başımı kaldırdım. Se • hayatından bir kadın macerası geçmesi 

- Ben kocarnı beğeniyorum, o ho- Dans bitmek üzere idi. Bu saçma lim Naci ateşli bakışları ile beni süzü • kadar tabii bir şey olamaz. Bu her er. 
şuma gidiyor Selim Bey, dedim. Hem hareketlerile balo geeemi zehir eden yordu. Onu hayrette bırakan bir hare· keğin başına gelen şeydir ve beni mü_ 
bu bahisler sizi alakadar etmez.. Selim Naciyi bir dü,man gibi boğmak ketle ellerimi kaldırdım ve ben de dan· teessir etmez. 

B:rdenbire kollarının belimde da - istiyordum. Ondan intikam almak, in- sın tekrarı için alkışladım. Aynı tanııo Doktor Selim artık iyice kendini 
raldıg-ını hissettim. Gözleri büyüyerek ce tarafından vurmak İstiyerek alaycı tekrar başladığı zaman uzakta bir ar- d k 

toplamıştı. Fakat sözüne sa ı olmad&-
yüzüme baktı: bir tebes~ümk gülüm~erek cevah kadaşı ilc konuşan Sırrı Nihadın hay-

B lar b · 1 k verdı"m .. tl b bakt - ·· mı"ş gı"bı" d ğı nı ima edişim onu büsbütün kızdır -- un ın enı a a adar edip et - re e ana ıgını gorme av-
. · · · · I di · l"b - Demı"n danaederken bı"raz dı"kkat k Sel" N · d""ndu""m O d dı. Yüzüme kindar bir bakıt fırlattı. memesı sızı sınır en rıyor ga ı a.. a- ranara ım acıye o . a 

caba kQC&Ilızın sizi hakikaten sevip etaeydiniz, bu sevginin ne zamandan- epeyce şaşırmış, adeta ayılır gibi ol • - Bu maceranın şekli ne olursa ol-
eevn ediği meselesi etrafında da bu ka· beri batiadıima anlardınız.. muştu. Çok sakin görünmiye gayret sun söylemiyeceğim, de<li. 
dar sabi mişiniz}. Kollarını belimden aevşetti. Fakat ediyordum. Dudalclarımda zora.ki bir - Söyliyeceluiniz Selim bey .. 

Clyri ihtiyari kollarandan kurtul - aözleri sene öyle çakmak çakmak ya- tebessümle sordum: (Arkuı var) 

Düşündük, taşındık, evlenmek istiyo 
ruz, ne yapalım?• 

Bu delikanlılar gazete idarehaneleri
hi ziyaret ederek dertlerini dökmü.şler. 
dertlerine deva aramışlardır. 

Teşkilatı esas/ge 
Kanununda ladilat 

(Baştarafı ı inci sayfada) 
Cumhuriyet Halk Partisinin ana 

prensiplerinin teşkilatı esasiye kanu· 
nuna derci hakkında 150 imza ile ve
rilen takrir üzerine Parti Genel Sekre· 
teri ve Dahiliye Vekili Şükrü Kaya ta
rafından verilen izahat dinlendikten 
sonra bu takririn intaç edilmesi itti
fakla tasvip edildi. 

Evvelce verilmiş olan Grup kara· 
rına tevfikan Partinin Kamutay Gru
pu Reisi Vekili, Trabzon sayiava 1-la
aan Saka tarafından hazırlanan, siyasi 
müste,arlıklar ihdası hakkındaki ka
nun teklifi projesi üzerinde müzakere 
cereyan etmit ve teklifin esaa pren· 
sipleri taavip olunarak projenin büyülr 
Milllet Meclisi Y-üksek Reisliiine tJk· 
dimine karaı verilmiftir. 

e 
r 
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Z
• d ı kaybettikleri şeyle telif kabul etmiye· diği vakit, bütün hakimierin ilimleci, ------
ıya Go·· kalp yenı· bı·r ev et kuruyor, cek tazminat istediği için, bu ceset is. avukatların talakati, hapishane gardi _ 

tismarcılarına karşı kendimi müdafaa yanlarının sıkı muhafazası zarar:, ha· 
ettirmem icap etti ve iyi bir avukata kareti keenlemyekün kılamaz \'e bun· 

fakat bunun ı•ktısadAı temellerı• baş vurmak mecburiyelinde kaldım. ları silemez. Halbuki, eğer ekendile. 
Avukat Francis Malgaz ilk bakışta rini tecavüzden masun» zanneden1erle 

h 
insana, efendi kıyafetine girmiş bi::- sözde cnamuslu» lar nezaret edi'ierek 

akk d h
• b• •• ı • d haydut hissini verir. Fakat kendisıle muhakemeye çekilseler, işlenecek c;uç· 

ın a ıç ır şey soy emıyQr u. konuşulunca, dolgun kafalı, ince fikir· ların yarısının önüne geçhlebilir. 
li bir adam olduğu anlaşılır. Adalet cHer tarafta maruf serseriler, gelir· 

Di <i-e t f M d h Ş k ·ı K·· Al• İh d ı k" ·ı • • hakkında düşündüklerini dün akşam siz işsizler, hiddetli, demevi, mtisrif, 

•
6 r ara tan em u ev et ı e or ı san a mes e ı temsı nazariyesını b ·· ı ı tt l ana şoy e an a ı: müteassıp ve haris kimseler vardır. 

D·· 1 eri sÜrÜyorı-ır, asri meslek teşekküllerinin doğmasını ıüzumıu gÖrÜyorlardı eBugün tatbik etmekte olduğumuz Bunları herkes böyle bilir ve burı!arın 
Ur ka ynı 'k dA f'k' 

1 
. _] ı ~·ı h · sistem hem mantıksız, hem karışıktır. yüzde otuzunun gün ii n birinde fena 

let ın ı tısa ı ı ır erı, onu GeV• ı gı , er ınsanın mensup olduğu meslek -ve ce · - k'l k Bir suç cezalandırılabilir mi? Madem yola sapacağı tahmin edilir. Bu adam 
t•ye k nııyet mü.esse.selerin·d·e .. bir de.re te. ş ı a.".tın .. ı~ .. en. di sahası içinde m.üna· . t · d'l y 1 " d _ ki işlenmiştır, amır ı emez. a mz bir sabit fikre mi saplanmış? Şu kimse 
ti i k' a ar materıyalızme goturen fık- sıp gordugu bır veya birden zıyade bir şey mümkiindür, o da suçluyu, baş· her mevsimde meslek mi deği~tirir? O 
rrıe~ı:şafı, ese~leri~i 9~~.~e~ sonra ver fertlere tevd! edeceği bir vazifedir. Bu ka suç işlemesinin önüne geçmek için, insan malihi.ilyaya, şüpheye, veya ifrat 
tae . başladıgı, <OŞ hölumu)) unvanlı suretle, parlamentoda, muhtelif meslek kapatmaktır. FiHinın üç sene, sekiz ay derecede li.ikse meyyal mi? Bunların 
Zi rı sonra neşredilmiş bulunduğu için cemiyetlerinin deleğelerinden müreld- ve yirmi yedi gün hapse mahfım oı • er geç caniyane fiilde bulunacakların· 
ha~anın etrafında neşr ve İtti· kep bir kongre mahiyeti alır. Bu fikre duğuna dair bir ilam gördüğüm vakit, dan emin olabilirsiniz. Bu adamları 
fik· l ve T erakkiye kabul ettirdiği taraftar olanlar, bilhassa 0 zamanlar bu bana, baştan başa pazarlık kokar mu hakemeye çekmek faydalı deqil, el· 
le! ır er arasında iktısadi mese- müthiş ve yıkıcı bir fırtına halinde gibi gelir. Sanki hakimler, santimine zemdir; zira zehirlerini dökmüş suçlu· 

er Yokt 0 T'' k' d · d'' · tı'}t! hd' 1 b 1 kadar gözüken bir fiat cetveli muci · ların davasını görmek yersiz ise. zehı:-· 
huk u. , ur ıye e yenı unyayı ıs a te ıt eri gösteren o -uk 

1 
h' d · 'h '1"1' bince, suçluya işlediği fili ödetmek is • lerini dökmekle arnade suçluların d:ı • 

let esas arına göre ır ev· şevızm ı tı a me karşı bu sistemin ga· terler. Suçlu bu kadar sene, ay ve qü· va1arını gönnek hem yerinde \'P hem 
P-t· kuruyor, fakat, bunun yet kuvvetli bir müdafaa teşkilatı ola· b' t ~t ısadi ll . . d ~ k . h 

1 
nü ödeyince borçlunun eskisi gi ı e· de çok faydalıdır.» 

}'o d teme erını üşünmü· cagına anı u unuyorlardı. miz olacağını sanmak bir hatadır. Bir cAsabi, çapkın, tembel ve hasisieri 

bil~ u. ~albuki, Türkiye, o zaman Mesleki temsil nazariyesi suç tamir edile . hakimin huzu • 
b assa ıktısadi bir temelden mahT:.ım T" k' . . -' k 

O

ulun\lyordu. Asıl kurulması lazım . ur lyedekı .mesleki temsilcileri mcz; binaena • Yarmki n us harniZ Ll) : runa çı arsm ~ 
la Hıtle M 1 · h k 1 d leyh, ödeneme • lar, bunlara ih • 

n şey de bu ı'dı' . r ve us o ın ı are et erin en a· 
k ı dig· L gibi - ma - } k d k tarda bulun 

Z
. . yıran no ta, ya nız şurada idi: Onlar, G.. asa ar ız IY8010 eseri dem ki SU~"ian uze • • sunlar ve icabın· 

.,. bu işi, günden güne artan bir sosya • " d <..ıy 1 zarar görene a ceza veril • 

en b 
~nın tasavvur ettiği yenileşmeği, Memduh Şevekt izmin tehdidi kar~ısında, hayata ta - F k B · B a k T kaybettiği hu · Çeviren : ai eremen sm. u g: • 

re rız arakteri ile, ifade etmek üze· Şevket, diğeri halen Beylerbeyinin ıs- hakküm ederek ve diktatörlük yolile zur veya hayatı bi «Önleme., da· 
Şunu sö I k 1" d O b' · k · · 1 kıl.. Y erne azım ır: , ır ın· sız bir tepesinde kendi başına ferdi bir yapına ıshyor ar, bizimkiler ise, mem- iade edilemiyor . - va ları vazii ka· 

bi aPçı olmaktan ziyade bir tamirci, hayat yaşıyan, Ali lhsandır, ki gözleri· lekette böyle bir tehlike mevcut olmadı cezası da çekilemez demektir. nunun ve hakimin zaferi olur. 
r Yenile t' · · ·d· 1 1 k h' ~ · · f'k · sı ş ırıcı ı ı. mparator u ına· nin, çok zayıf olmasından dolayi öte • gı ıçın, ı rm zamanla yürümesini is- «Öbür taraftan bir hakim işin derln· Ahlak ve sosyetenin salahı, suç • 

b:ınl çürünıüş kısımlarını yıkıyor, denberi «Kör Aliıı diye yadedilir. Ha· tiyorlar ve modern meslek hayatının liklerine kadar gidince suçlunun, lulara açı1an boş ve masraflı davularla 
n ara y n . . il" d' d 'ht' d -·ı f k d Mesela. enı erını ave e ıyor u. yati ve tarihi mütalea kuvvetlerine dai· doğmamış olduğu bir muhitte her şey· • mizacı, fikirleri, ihtiyaçları, ı ıras· egı , a at urmadan masumlanı kat· 
Dil· T·· ma hayranlıkla baktığ>m bu iki insanm den evvel, bir takım asri meslek tesek- ları bakunından · işlediği suçlan baş · şı ikame edilen davalarla temin edile · 

ı urk,...leştiriyor fakat harfle .. k 1 · 1 k ı· 1 k''ll · ·· d 1 k h 1 . 'k ka bı'r şey yapamıyacag·ını görür. Ru· bilir. Suçların ekserisi, bir saat evvel 
te d k "X- • • • muştere eser erı o ma azım ge en u en vucu e ge ere un arın m i • _ 

0 unnıuyord h k f ed' l hı'yat esas ı'ttihaz edilirse, her suçlu be· masum olan ve kanun bakımından o 
Oa l .. u. fikirleri, bence Türkiyede o tari e a· şa ıp şuur anmalarını beklemek lü· 1 man ı oo ll ·ı · · .... d.. raet etmeli·, siyasal korunma göz önün· zamana kadar masum sayılan kimse L'l' 

iün .. b'l· e U arı aı esının çuru u· dar görülmemiş bir şey, bütün inşa zumuna kani bulunuyorlardı . Bunun d 1 u ı ıyor fak di hl k h'l" de tutulursa, her suçlu her zaman için tarafından işlenir. Söz e masum ar, 
fet mu·· ' . at, pa şa 1 ve ı a· malzemesi yerli olan, tamamen oriji- haricinde, Hitlerin ve Musalininin essesesı d k cezalandırılmalıdır. Bı'naenaleyh, bü - yavaş ya\'aş en alçak şeririeri ortaya 
~eh.ı'Yordu. ne 0 un.mıya cesaret nal bir sistem vücuda getirmiştir. Bu temsil ettiklerı· ve hayata geçı'rmekle k' d 1 M ... yük bir ihtimarola hazırlanmış olan bu atacak depolar teş ıl e er er. uay • 
Kadın l ~ k sistemin onlardan hangisinin malı ol· meşgul bulundukları fikirlerle bizim yen bir ruhi haletin basit netice'eri o· 

t 
1 mes ege so uyor fakat onu d ~ "d t b 11· d h' d ~'Id' b' · d' 1 k ceza mikyasları hem mantıksız, hem d~ lan harı·cı· fı·ı·ııerı· go··rmekteıı \1az '!eç • 

arnanıen f'k . . ' ' ugu a e a e 1 a ı egı ır; ırı ı- m es e i temsilcilerin fikirleri arasında ~ açma ı rını açıkça nesrede ~ · k' d f d l · d'k pek geri hesaplardır, muhakemeler meıı·, bı'laAkı's bu''tu"n vatandaşlaı·ın tavır 
tniy

0
r b · • genne, öte ı e ona at e er. şın en ı hiç bir fark yoktur. Yalnız, teşkilat şe- k b' • unu za h k d d k b bence yok yere uğraşmaktan baş a ır ve hareketine, fikirlerine, yaşayış tarz· 

<< j d . mana ıra ıyor u. kate layık olan tarafı da şu ur i u killerinde, memleket farkiarına go"re, 1 e rıcen 
0 

d k d·ı·~ · .J 1 iş yapmıyor ar. larına, hı'slerı'ne ve itibariarına dikkat 
... cMühim olan iş, boşboşuna ince ta· etmeliviz. Dışarıdan olduğu gibi içeri· diyordu. a en ı ıgınoen ° ur » iki insanın kafalarında yeni bir devlet s,ekil ve farkl,.,.ı vardır. CArkası var) 

r "'k sistemi hakkında yeni fikirler doğdu- -~·-... ·•·••• k d k d b" .. k mas J '··<U bir d 1 · h'' ·· · 1 · 
1 

Id h rayıp sı 0 uma an ve uyu · den de tetkik edilirse, dünya yüzünde 
"'ı' ı_ ev e tın utun prens ıp en· g~ u ve bunlar vaz i h v-kil er a ıg~ ı tari k tl d 1 1 t da ·• ttoy T- raflara a anma an, suç u arı or a n hiç kimsenin masum olmadığı görülii.r. 
teke l uyor, fakat, «ifta)) ile «kaza)) te, Avrupada da bu yolda geniş bir fi. , Allahın yaratbğı tabii ve saf kaldırmaktır. Bana kalırsa, ben suçları Bir sözde masumu sigaya çekmek. ek· 
çıka:.:::;:•ini bi:ızat şeri~t ilimlerinden kir hareketi ve büyük bir edebiyat mey l cocuk gıdalan üçe ayırırım; büyük, orta, küçük; bu ""iya, onu ve bizi, yarın işliyebilrceği 
diŞah h '.ıcap erse « adl)) olan pa- dana gelmiş bulunduğu halde bunların dereceleri_n her biri için de bir tek c~- suçtan kurtarmak demektir.» 
RÖ a alıfe ünvanını vermeği bile 

0 
edebiyattan, zaruri dahi olsa, hiç za gösteriTim. Da"ııalar, suç m~ktebı, Avukat Malgazın sistemi bana her 

N·~lıyordu. haberleri yoktu. Bu edebiyatı, hilahara hapishaneler de suç yuvasıdır. Iyi bir şeyi pek basit gören ve suiistimale pek 
lc.il ı ~Yet, devlete demokratik bir şe- kısmen ben buldum ve kısmen buldur- zabıta teşkilatı her şeye kafidir. müsait gibi gelmekle beraber, bu siste· 
t .... "erıyor, fakat, Türkiyenin istila d 

0 1 
A d k' b h ı cBununla beraber muhakemeler ta- min az çok mantık ve aklı selim cila · 

'

;; "e.t eri kalmamıf oldug~unu dü _ 
1 

h be d ld mamen ortadan kaldırılmaz. Kimden sından mahrum olmadığı teslim edil· ~ .. • 1 um. n ar da vrupa a ı u are -
.. n ketten benim vasıtam a a r ar o u- F k ·· ınıyerele. dava etmeli, biliyor musunuz? Sözde melidir. a at yuz davayı ortadan kal· 

RUsya ~ • la k lar. masumlardan. Suçluların davasını gör· dırmak için en aşağı iki bin tanesini 

'l'ürkiye bü ·~ ~Turann ° cal' ak' Memduh Sevket ile Ali lhsamn rnek için masraf kapısı açan bir buda· açmak lazım gelmiyecek midir? 
D· yuyup o ac • , 

Sevk;; memleketi emperyalizme fikirleri ' - Kocaeli Asllre Hukuk Mah· \ Sıhhi bahisler 
li ıyordu. . dikl . fk' . kemeslnden: tzmitte Tnmen 2 inci (Baştarafı 9 uncu sayfada) 

}' ülasa, Ziya, Türkiyeyi yenilestiri- Onların vücuda ·gı e~r. h~rı ·ı ı ır slıs· şube mOdOrtı Yar~ay .thsan. Deşen talıkları gibi, en büyük istinatgahımıı 
or, fakat h . k k :d temini etrafile ve ı mı ıza arı e an at- tarafından; evlendıklerı tarıh olan ••tt·· . B h t lıkl . e malı1mdur 

tam A , er şeyı yı ara yenı en • k K 'fade t k . b lı an geç· . l'k su uı. u as a ar ıs 
ta vrupalı bir cemiyet yapmıya ce· ma uzun s~rer .. ı~ca ır . e ~~ 1 ı· 926 senesinde aş y ımsız ı ki uzun aylar ve yıllar sürer. Bunlar· 
l' ret edemiyerek onu şarklı bir cemi- çin söyliyeyım klı, uso ınlı vek .. ıt er 928 yılına kadar d.evam eder~k bu dan maada tifo, zatüreeden başlayıp 
et olarak h f ı·· .. .. rejimlerinin dev et esası o ma uzere tarihte lstanbula gıden kansı ıle ara- d' 't k d 'd b"f' h" d Yord mu a azaya uzum goru • . . . hi b'r rabıta k ılm d. apan ısı e a ar gı en u un a 

u. Bund d l T" k' . b' tasavvur edilen porporatızm ne ıse, bu lannda maddı ç 
1 1 

n ı ve ateşli hastalıklarda da ilk müracaat 
<<ke d' an o ayı, ur ıyeyı ıraz . d d l f' hJ ve 932 yılı İstanbul 3 UncU hukuk d • . . d .. .. 

ı n ısi gib' h' k . d' hususa daır Avrupa a mevcu o an ı- l!'o d e ecegımız zararsız gı a gene suttur d .. ~ı· 1)) ır şey yapma ıst e ı: . . h he . mahkemesine açtı~ boşanma avası s·· t ı . . k ··ı·· 1 . kt . ı.- ıst, hay 1 . h' l d I h' .. 
1 1 

kır hareketlerınden tamamen a rsız .1 . u mese esınm çocu o um erı no aı •vı,k· a cı, ıs e o u ır a em. 
1 

b' . .h. 933 yılındıt boşanma kararı e netıce- d h". ld ~ eh . t . 

~ .. ıne de . . h 
1 

dd' bulunan bu zat arın, ızım tarı .ımiz- ·ın lı d ...., d nazarın an aız o ugu emmıye ı· 
t
. v.rının, ayatı nası ' ma ı· . 1 d . b lenmiş ise de ı amı a nma lo•n an fb ·ı I k f ··tu . ·ı d 'd 

~ ırdig~ 'ını· m dd" k tl . h' den çıkardıkları netıce er e udur. k b' kat'ı'yet etmedi"" ve sonradım ı arı e mem e e m nu s ışı e e şı • ' a ı u vv e e rm ıs ve . . es ı l!'o· d tl lt! ı. d d s·· t · · d k'· f sf t Yal b · 1 ) k- . . d k Adli e e a öl\.a ar ır. u 1çın e ı, o a 
1 

e nasıl t h kk" ·~. . h' Onlar u sıstem erıne «mes e ı tem- mnracaat edilmışse e evra ııı · k 1 dd 1 . b b'l k 'k c:e)j a a um ettıgını ve, ır • . .
1 

h b . d . . . ek b v ve a syum ma e erı se e ı e ·emı ·· 
rne ile b d .

11 
. 

1 
'k sil)) dedıler. Bı a ara enım e ıstırak Pirinç, yulaf, mercım , ug- ye yangınında yandı~nı anladı~ ve 1 . d' 1 . . . 1 . .. sı tı8,.ı. • u asır a mı etın nası ı • 'f · . erın, ış erın, sınır erın neşvunema • 

I 
"'-~l bir te k'l"t k··ıı·· d 'h h ettiğim ve muhtelı zamanlarda ilmi day, irmik, patates, mısır, arpa, dokuz senedır hayat ve mematını k h' t d b' dad r A l..ınd ş ı a u un en ı aret u· 

1 
Id ~ b f'k' h l d"h d . k d' . d na en ço ızme e en ır gı ı · • .ı ugv unu z· 1 B I izahile meşgu o ugum u ı ır are· vd ı·· ı·· badem O~reneıne lt:. ı ve aıma en ı sm en 'k d .. .. d' 1 ·n vücudda 

'"'• başka h ıya ·~ a~amıştı. 1 un ~- ketinin esası, parlAmento usulünü de- ı ça ar, ur u, . uzıık knlmn~ı tercih ed~n ka;ısından :::~:~:ma m~~:~:ı~~,';,~~~ azalmasın· 
floktada aks=~~ş:..' an am>ş, ya mz u ğiştirmek, bilhassa siyasi fırkalarm H A S A N ÖziU boşanmasına daır eskıden stanbul dan ileri geldiği anlaşıldıktan sonra 

M 
. k 1 l" ll Beyo~lu Tozkoparan Hayını ve Ko- şı'md'ı bu··ıu··n dı'ş koruma müesseseleri 

üne l . f l' 
1
. faaliyeti üzerıne uru an par amento- Unlar e 

ı . VVer e rm aa IY8 1 culugv a muhalif olmaktır. Devletin iş- ben aparbınanı No. 4 de oturan ka- herkese azami mikdarda süt içmesini 
~ı b nsı General Kazım kızı Eatma Mes' 

~itle~e u tarafın~ aid f~kirle ve bu fi- lerini kontrol et~ek h~kk,, cemiyet çocuklarınızı ~sleyiniz ~·. büyü- adet nleybine açılan davada: MUddel tavsiye etmektedirler. 
bUs!e beraber gıden bır takım teşeb- içinde muayyen bır ış goren, daha doğ- tünüz. Vitaminı ve kalorısı bol o- alayhava tebli~ edilmek nzere yollanan Bu kadar hayati ehemmiyeti olan 

r d ı h · ı·· ı d n isted'kl ., bu nefis gıdadan herkesin layıkile is· 
de" k e stan ul heyeti merkeziyesin· rusu, istihlakten gayrı muayyen bir lan bu öz u un ar a ı e· dava arzuhali bulnnamadı~ından ve ·• çı t F bık tifade etmesi için bütün belediyeleri· 
bı·r ;.

1
. ı.. akat, oradan çıkan fikirler, ı'ktısadi fonksiyon s.ahihi olan insan • rini ve sevdiklerini tınnıya· bilen olmadı~ından billltebli~ iade q mizin azami itina göstermesini dile • 

belki ınıın. nazari etüdlerinden değil, lara aittir. Sosyalızm prensiplerine rak değiştire deği§tire yediriniz. edilmiş ve bu suretle ikametgAhının 
~UçJ··kde bır kaç münevver insanın, muhalif olan bu mesleğe göre, cemiyet Çabuk büyürler, çabuk diş çıkanr· meçhul bulundu~u anlaşılmış ve mah-
~IA ~ . hayatın ilhamlarile tarih hadi- içinde hatta irat sahibi oltırak yaşayan kemece ill\nen tebli~ut icrasınıt karar 

1 
"rının t tk'k d 'f ·~· b' ik lar. verilmiş olmakla duruşma gUnU ola· 

~tardık e ı ve mütalealarından çı· bir insanın a ı a ettıgı ır tısadi Hasan markasına dikkat. Başka rak tayin edilen 2. 3. 937 Salı gOııO 
}'crd ları nazariyeler üzerine kurulu- fonksiyon vardır ve bunların da bir marka verirlerse almayınız ve al.- Kocaeli Asliye HuKuk mahkemesine 
k~ıi u. ~~nlar da, Istanbul heyeti mer· meslek sayılarak buna mensup olan- danmaymız. Bütün eczaneler mUddei aley Fat ıa Mes'atletin gel· 
hayJ~esı .azasından ve «iaşeciler 1» diye lara devleti kontrol hakkı vermek la· v b~Uarda bulunur. Hasan ıncsi, gelmedi~i takdirde mu hakemeye 
İtısa. 1 I ta an ve leşniye uğramış olan zımdır. Siyeset bi.r meslek değildir; on· QJ!posu, İs~nbul, Ankara, Beyoğ- ı gıyabett bakıle· a~ı . ınt\ddci uleylıe 
ti b n ~~dan, iki zattan çıkıyordu: Bi-ılara devlet içinde kontrol hakkı v~ril • lu, Beşiktaş, Eskişehir. davetiye makamımı ka1nı olmak, Uzere 

ugun Kabil sefiri olan Memduh memelidir. Meh'usluk, bir meslek de· ~--•••••••••••' ilQn olunur. 

riz. 
İnkar edilemez ki bazı şehitlerimiz· 

de süt meselesinde eskiye nazaran bir 
hayli salah elde edilmşitir. Fakat bu· 
nun kifayet etmediği de meydanda ·' 
dır. 

Bu si.H işini fennin bütün teknik ica·. 
batına göre esaslı bir surette ha!lrt -' 
mcğ<' muvaffak olan bir bel~d·\ 0 en 

J bü) lik vazifesini ikmaı etmiş ad nede·\ 
'Tek bihakkın iftihar edebilir. 
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IKINCI KlSlM - A. R. 

Açlık yüzünden halk yağmacıJığa başladı. Korkunç bİr 
dalga ekmekçi dükkanına çarptı, b!r dakika sürmeden 
dükkanın ceı:hesi perişan bir enkaz haJinde kaldL 
-Bitti .. her şey bitti ... Bir taş par· Diye bağırdı ... Dayanamadım. 

SOIC POSTA 

Yazan : Celal Cengiz 

Prensesin yere çizdiği resimlerden 
Sama hiç bir şey aniamamıştı 

~sının bir camı şangır şangır kırması, - Vermiyorlar mı~ •• Vermiyorlar-
her şeye kafi geldi. sa, siz de cebren alın. Cu deanın kızı bu resmi çizmekle n l.. Ben d~ ciddi ve ehemmiyetli bir Sama bu hikayeye inanmak itlf 

Diye bağırmıştı. Diye bağırdım ... İhtiyar kadın, yü- Samaya ne demek istiyordu~ Işte bunu şey anlatıyorsun sandımdı. miyordu. 
Cem il ile doktor, ~aşırmışlardı. · · züme baktı. Acı bir kahkaba attı. Di~- anlamak güçtü. Ve sonra bu balığın Uran sözüne devam etmek istedi~ - Bu bir sihirbaz oyunu olsa 

Heyecandan, tiril tiril titreyen prenses siz ağzı, derin ve sonu görünınİyen bir yanına ilave ettiği ok resmile prenses - Beni dinleyiniz, mellal masal Uran! Sen temiz yürekli bir 
J!,mmayı, sobanın yanındaki kanepe- delik gibi açıldı. Birdenbire koolumu bı- ne demek istemişti) söylemiyorum .. Camo bunlan gözile her söylenen şeyeo-çok çabuk 

e oturtmuşlar: raktı. Kaldırırnın üzerinden, yolun or· Ok Elamlarda ölüm remzi olarak görmüş.. fakat, şimdiye kadar ölüm sun 1 Ben de o kadar içi kötü bir 
- Ne oluyor?.. tasına sıçradı. Yere eğildi. Bir taş aldı. da kullarulırdt. Acaba prenses Samaya korkuS'ile hiç kimseye açamıyormuş. değilim amma, böyle şeylere de 
Diye sormuşlardı ... Prenses Emma, Kolunun bütün kuvvetile ekmekci dük bu işareti vermekle: (Senin hayatın - Ya şimdi .. kimseden korkusu ca inanmam. Sumerdeki 

enlatmıya başlamıştı: kimının cameleanına fırlattı. Ve sonra; benim elimdedir. Ben istersem, seni de kalmamış mı artık} zaman zaman dört ayaklı hayvall 
- Çoktanberi, hasta olan dadımı sesinin bütün kuvvetile: öldürebilirunt) mi demek istiyordu~ -Prenses iyileşmeye yüz tutunca kuş şekline de girdiklerini duyın 

ziyarete gitmiştim. Avdette, biraz ha- -Yağma!... Sama odasında ·bunları dü~ünerdt zenci cariyeye de cesaret gelmiş. Biraz Olabilir ki bunlardan biri önce 
:va almak. istedim .. kızağı savarak ya· Diye bağırdı •.. O camların şangırtı- yatağının kenarına u.zanmışb. önce bana geldi •. ve prensesc ait mü • şeklinde görünüp, sonra da insan 
ya olarak dönmiye karar verdim. Dö- si .. ve sonra, bu boğuk ses; bütün bu Bu sırada içeriye giren Uran, Sama- him bir sır ifşa etmek istediğini söy- ğında prensesin karşısına 
Jıerken, yolda bir çok arnele grupları- aç ve sefil kafilenin başlarını oraya çe· yı dü~ünceli görünce yanına 8okuldu: lec:li .. bunları anlattı. Bunun bir sihir işi olduğu muha 
Jıa rastgeldim. Bunların arasında bi - virdi. Yüzlerce ses: - Bahçeden çok çabuk döndünüz, - Peki .. insan kılığına giren geyik, tır, Uran 1 
zim g:zli teşkilata mensub olan Biyes- - Yağma 1... mel1a. •• Niçin} prensesin yanına sokulunca ne yap • Uran bu malumatı verdikten 
koya tesadüf ettim. Onu bir köşeye Diye yükseldi ..• Bir anda, bir fırtı- - Sen benim bahçeden döndüğü- mış? tekTar odasına döndü. Sama yalnıZ 
çektim: na .. bir kasırga .. bir tayfun havası baş mü nereden gördün} -Dile gelmiş ve: (Seni seviyo - lınca düşünrneğe başladı: 

- Ne var, Biyesko; dedim. ladı. Korkunç bir dalga, ekmekci dük- -Duvarların üstündeki m~galla· rum .. yedi yıl beni bekliyeceksinı Yedi -O halde prensesi seven ve 
- Haberiniz yok mu, madmazel? .. kanına çarptı. Camekanlar ve kapılar, rın arasına saklanmıştım.. bahçeye yıl sonra, gene bir akşam güneşi ba • dilini bağlıyan bu adamın müthiş 

Mühimmat fab~ikası arneleleri grev parçalandı. Bir dakika bile sürmeden, bakıyordum. tarken buraya gelip seni alacağım.. aihirba-z olduğu muhakkaktır. F 
yaptı. Hatta bunu, bu sabah çıkan ga· dükkanın cephesi, perişan bir enkaz - Prensesi de gördün mü? kendi ü1keme götüreceğim. Sen artık yedi yddır neden bekliyor~ 
~etelerden bazıları da yazdı? dedi. halinde kaldı ..• Kazaklar, kılıçlarını; - Gördüm .• hem de sizden daha benimsin ve benden başka biT erkeğin (Arkası 

- Gazete okumadım. Fakat bu iş, polisler, rovelverlerini çektiler. Atla - ıyı. eşi olamazsınl) demiş. -Çumra --AStlye Hukuk~---···~·· ..... 
fena zamanda başlamış. Zannederim rını yağmacıların üzerine sürdüler. EJ- -Güzel miydi} -Sen inandın mı bu laflara} kemeslnden 1 

ki; ordu büyük bir taarruza geçecek - lerincieki ekmekleri parçalıyan ve ke - - Çok güzeldi, meTiaı Eğer bah - - Inanmamak için bir sebep var Çumra kBza merkezinde 
B k k d lı ı çılıkla meşgul Ank ören ı,R • .n.,,n.,. li. unun önüne geçme müm Ün e· miren o zava ı arı yerlere serdıler. Ez- ,_de biraz daha kalmı!l olsaydı. orta- mı} 

:.- T Hasan tarafındau Çumranın Ank 
ğil mi~ dedim. diler .. bir aralık gözüme o ihtiyar ka- lık kararacaktı., Prensesin yedi yıldan beri odasına köyünden Mustafa kızı Fatma 

Biyesko, evvela ellerini midesine clın ilişti. Başı, bir kılıç darbesile ikiye _ Niçin? yaşamasının sebebi pekala anlaşılıyor. açılan boşanma davasının mOd 
Jmstırdı. Sonra havaya kaldırdı: ayrılmıştı. Bu zavallının dişleri ara - _ Güneş tutulacak sandım. Gu • kapanıp gÜneşten ve dünyadan uzak aleyhin gıyabında yapilan ma ı,.-.rrıu ... 

- Açlık .. açlığın ıztırabı ... Bilirsi- sında, kaniara boyanmı{l bir ekmek deanın kızının yüzü gü~ten daha yaşamasının sebebi pekala anlaşılıyor. sonunda: MUddeialeyhın iki Uç 
niz ki; her felaket, buradan başlar ... parçası vardı. Kendisinden esırgenen parlaktı. - Sen de prensesin o geyiği sevdi- evvel kocnsı hanesini lerek ile 
Günlerdenberi ekmek bularnıyan ame· ekmeği. hayatının pahasına olarak al- _ Ne yazık ı Ben senin kadar gü- ğini mi sanıyorsun~ bula gillilti ve bu suretle 
Jeler, açlıktan ölmemek için, öldüre -. mıştı. Fakat onu, yemiye muvaffak o- zel görmedim onu. - Buna hiç şüphe yok. Fakat, siz kendisine tahmil eyledi~i 

k d b ı d ı E ft k ı k h ı b ·ı· · · ifadtın imtinn ettitti ve yapılan f ce n am aramıya aş a ı ar. tra a ı lamamıştı ... Eğildim. htilalin bu ilk _Gökten yere duş'" mü• bir nur par· onu geyi ten da a iyi av ıya ı ırsınız, 
1' ı kazakl B T kanuniyenin de semereslz kaldıgt 

po ıs :ri, ·~rı görüy~rsunuz. un ve en büyük kumandanını. bir köşeye çasına benziyordu, mellat o,tam size mellal şıldı~dan kanwıu medeninin 132 
lara bıle ehemmıyet vermıyorlar; ceva- çekmek istedim... Fakat, kazaklara göre yaratılmış bir dişi rnahluktur. $- .. -··- 135 inci maddeleri mucıbince 
bını verdi. h ücum eden bir insan dalgasının çarp- ze ancak böyle bir prenses layiktir ı R A llJiVıO Hasanın M. aleyh Fatmadan 

Prenses durdu. Derin bir t~~ürü? masile, bir kenara sürüklendim. Ve.. Hemen onunla birleşinizi (J ~ N o masınn ve bu hususta kabahat 
ltında eziliyordu. Kıvırcık kirpıklerı· hilmiyorum niçin; oradan da koşa ko- _ Bu, benim elimde değil. U deialeyhte oldugu anlu~ıldıı:tınd:ı:ı 

ııin uçlanna doğru iki damla yaş il~~~e- şa, buraya kadar geldim. _ Kral Gudearıın size karşı göt • sene mUddeUe evlenmekten m 
eli. Hıçkırır gibi, sözler~~e d~vaın ettı: Prenses Emma, susmuştu. Heyecan· terdiği sonsuz iltifat ve muhabbetten Bugünkü Pros.ram tyetine ve SOO kuruş masarifi m 

- Biyeskonun bu sozlerı~e ~ak ver- dan boğuluyor .. artık bir kelime bile istifade etmelisiniz ı keme ile 400 kuruş ilam hıı 
·..ı· G · 1 · · t f d d A 8 Şubaı 1937 dHhi aynca mUddeialeyten tah uım. oz erım.ı, e ra a ge .. z ır .ım. ç· söyli.yemiyordu. - Bu ı·~ Gudeanın da elinde degvil ISTANBUL 

ki I 1 b • ve iknmetgAtnnın meçhul lıulunm lıktan ren erı ~o an.. ust erı aşları Uğu!tu, gittikce artıyor .. ve yavaş sanıyorum. ötle ~iyaıı: binaen ilAm suretinin ilAnen te 
perişan .. gözlerınde ölüm ifadeleri o- yavaş yaklaşıyordu. Ve bu uğultu ara- - Gudea kızını, kendi ho~landığı 31-12-936 tarihinde 175 nurnaralL 
k nan bu zavallıia k k lb" d I . ·ı· r 12.30: PlA.kla Tilrk muslltlsL 12.50: Ban-

u ra arşı a ım e &ında. silah "Ve bomba ses ed isıtı ıyor- adama vermek ı'ster. kümle karar verilmiş oldn1n•ndan 
'..:1 • b' 1 ~ dJ.!. 13.05 Muhtellf pl~ neşrtya.tı. ""6 04 

"'erın ır acı ıissettim. Parmağımın ucu du. _ Onun hoşlanması kafi gelmez. rihi iHlnd n itibaren on be~ gUn i 
ile, oradaki ekmekci dükkanının c'a • Prenses Emma, birdenbire yerinden Elverir ki prenses bu işe. taraftar gö- ~ De1jriyatı: de temyiz edilmedi~ surette 
mek5.nım gösterdim. Yüksek bir sesle: fırlamıştı. Dalgın dalgın pencerenin ö- rünsün. 18,30: PlAkla dans musıtısı. 19•30: Çocuk kat'iyet kesbedece~i ilan olunur. 

ı k L Eslrgeme Kurumu nanuna konferans: Bayar. 
- şte, c rneK. nüne gitmiş; uzun uzun sokağa bak - - Prensesin sizi çok sevdiğini sa - Hasene İlğa.Z tarafından. 20: Sad.l Te arka-
Dedim. Ihtiyar bir kadın, derhal bile- mıştı. Sonra a·.,.b·ı bı"r tavırla oerı' do-. T .. k ...... • nıyorum daşları tarafından ur muslklsl ve halk 

ğİrnden yakaladı. Dişlerini gıcırdata • n erek: _ Öyle arn ma, bugün beni çok şarkılan. 20.30~ Bay ömer Rıza tarafından 
rak: d ı· b k y 20415 Tür -Kalk Cemill.. Gi e ım. , müşkül vaziyette ıra tı. ere bir ta- arapça bavadls. • : - k mus1k1 hey'etl 

- Onları, bize vermiyorlar ... Size .. 
zeng:nlere yediriyorlar ... Biz, aizin yü
zünüzden aç kalıyoruz. 

·~-:;::;-----

r 
Bir Do 
Günlük 
Notlar• n 

·orun 
Çarpmba 

an (*) 
Bronkopnömoni 

B1ld1ğimiz zat.ırreenln başka n daha 
ehemmJyetll §eklidir. 

Bugünlerde çocukl:uda. ve lhtlyarlar
dıı. sık sık gorülmekteciır. Zaten bu ha:ı
talık ekseriyı:ı. bayatın bu 1k1 kutbündc 
görülur. Yükselip inen şiddetll al.e.jler, 
ter, mütemıı.di oksürük, d~kün bir ah
vali umumlye lle kendini gosterir. 

Çocukların ve lhttyarlıı.rm bilhassa 
kış ve sonbahar mevslmle.rlnde kendlie
rinl son derece muhafaza etmeleri Hi
zımdır. soı;uk algınlı~ı bu hastahtaı en 
belll b:ışlı sebebidir. 

Hastalık başladıktan sonra tedavi tat
bik cdlllp esaslı bir §lfa elde etmeden ve 
Ilakal bir buçuk ay kadar sokal;:ı. tık

mn.malıdır. Bu hastalık muafiyet veımez 
ve tekrar eder. Bir defa çeken1n bir kaç. 
defa tekrar Bronkopnomonl'ye tutuldu~ 
çok görülınüetür. Bronkopnömonl lhU
ynrlarda çok defa öldürfıcfidür. 

(•) Uu notlan kesip saklayınız, yahut 

bir albüme yapıştırıp kolieksiyon yaprnı7.. 

Sıkıntı zamanınızda ba notlar bir doktor 
dlı' imdadınıza yeti~bllir. 

Diye bağırmıştı. kım resimler çizdi.. bunların manası- S::ı.at ayan. 21,15: Orkeslra. 22,10: Ajans ve 
Ce:nil, şaşırmı~tı. nı sordu.. borsa haberleri. 22,30: Plô.kla sololar, Opera 

-.Nereye, EmmaL -Uzaktan hepsini gördüm, mellal ve operet parçaları. 
UUEllq 

Diye mırıldanmıştı ..• Em ma, h!ç ce- Size çizdiği giy ik resminin manası ne ıa: Ba.ch'dan, Schubert'den parçalar. 
vab vermeden kalpağını almıştı. imiş, anladınız ını}· 19.15: İtalyan muslldsi. :!0,35: Şarkılar. :u,ı5: 

-Nereye miL Oraya .. onlann a. - Hayır. Anlasaydım meraktan PWt n~rlyatı. 
rasına. kurtulurdum. BUDAPEŞTE 

-Fakat, nasıl olur, EmmaL Bu a
teşin içine nasıl gireceksin ~ .• 

Emma, derin bir nazarla Cemilin 
yüzüne bakmıştı. 

- Evet .. o ateşin içine .. bu, lazım
dır ... Çünkü, o ate.şi, ben parlattım. f. 
cab ederse, ben de onun içinde kavrul
malıyım. 

Emma ;bu sözleri söylerken. kaptya 
doğru ilerlemişti. Cemil, aessızce onu 
takib etmişti. 

* Müsademe, şiddetle devam ediyor -
du. Duvar diplerini siper alarak ilerii
yen prenses Emma, yavaş yavaş ihti -
lalcilerin saflarına doğru sakuluyor -
du. 

Bu grupu çevirmif olan polisler. ih
tilalcilerin üzerine şiddetli bir at~ aç
mışlardı. Ön safta bulunan bir kaç a
meleyi yaralamışlardı. 

Bunu gören Emma, birdenbire ile· 
ri atılmıştı. Yaralanan arndelerden bi
rinin kıpkızıl kan içinde kalan atkısını 
başının üstüne kaldirmı~: 

.(Arkua var). 

_ Ben anladım .. isterseniz anla • 17,30: Muhtelif havalar. 18.40: Çlgan or-

tayım aize de. 
Sama yattığı yerden fnladı: 

- Ne diyorsun .• sen biliyor musun 
bu çizgilerin manasını} 

- Camo bana garip bir hrk.aye an· 
lattı şimdi.. vaktile Codeanın kızı aa
rayın bahçesinde biT g'iyik yavrusile 
oynar duruıunu'f. Günün birinde bu 

kestrıw. 19,30: Opera. 23,10: P1Clt ne.ı"Tlyatı. 
PRAG 

16,10: Bratlslav'dan natn. 17,50: Pl!k 
neşrtyatı. 18,10: Almanyadan nakil. 19,20: 

Muhtellf havalar. 19,55: P1Ak neşri.ya.tı. 

VİYANA 

19,15: Orkestra. 20,50: Ha.flf orkestra. 21: 

Opera. 22,20: caz havalan. 23: Dans pllkla.rı. 

VARŞOVA 

11.20: Pl~k ne.şriyatı. Chopln ve George 
g~yik yavrusu büyümü~.. boynuzlan Sand. 21,4o: Vlyolon havaları. 22,10: Dans 
r~tal, budak olmu~. Bu giyik, erkek--s- nuısiklsl. 
miş .. ve bir akşam ortalığı esmer göl-
geler sardığı sırada tam erkekliğini de 
göstermiş. 

Yarınki Prorraın 

4 - Şubat - 931 perşembe 
iSTANBUL 

Sama, Uranın anlattığı bu kısa hi- Öfle aqrlyata: 
kayeden bir §eY anlamadı: 12.30: Plakla Türk mus11Wd.. 12.50 Hava-

- Giyik, prensesin üzerine mi sal- d1s. 13.05: Muhtelif plik neşrtyatı. 
18,30: Pl:ikla daus muslklsl. 19,30: Tayya

dırmış? 
re Cemlyetl namına konferans. Bay Abdw-

Diye sordu: lah tarafından. 20: Rlfıı.t ve arkadaşları ta-
Uran güldü: rafından Türk muslklsi ve halk şarl'.ıları. 
- Hayır. Hiç bir tecavüzde bulun· 2o,30: Bay ömer rııza tarafından Arapı..a 

mam.ış .. birdenbire tıpkı bir erkek kı- bavadls. 20,46: Safiye ve arkadaşları tarafın
lığına girerek yava~ yaVltf prensesin dan Türk muslkist ve halk şnrkılnrı, saat ii-

yanına gelmiş. yan. 21,15: Orkestra. 22,16: Ajans ve b·.ırsa 

Sama dayanamadı: haberleri. 22,30: Plllla .alolar, opera ve o-

- Haydi, buak f'l f"(l'Yt ··eaDa-~ parçaları 

Eskl.,ehlr A•IIP 
kimilGinden 1 

Eski~ehir GUllOk 
Abdullah kızı Sabbik tarafından 
deialeyh kocası şiınendOfer uoı..ıuo-
da kAtip Emin yegeni MehmP.t 
aleyhine açtıW. boşanma 
icra kılınmakttı olan muhak 
mUddeialeyl.ı mahkemeye gelme 
ve gıyap kararında itiraz etmemiş 
du~tnndan kımunu medeninin 134 O 
maddesine tevfiknn mOcldeinin rn 
deialeyh Mehmet Samıden uu~;nıı••~ 

sına dair Eskişehir Asliye 
mahkemesinde u 10 • 7 - 935 gtln 
3SS- 364. sayı ile karar verilmiş oıdl' 
tundan tebli~ makamına knim 
üzere uan olunur. 

Nöbetcl 
Eczaneler 
Bu rece nöbetçi olan eczaneler 

İstanbul cilıetindekiler: 

Aksarayda~ (Pertev>, Beyazıt ta.~ <J3ııl
los), Fencrde: (Vi tam, Şehremınındi 
(Nazım), Kanıgiimrüktc: (Suad), ~ 
matyada: lTcofilos>. Şehzadeba~d,. 
(Hamd!), Eyüpte: (Arif Beşir), Eınil1t' 
nün.dc: <Hiıseyln llüsnfi), Alcmdard~ 
(Esat), Küçukpazarda.: (Huliisl), B'.ııcı 
köyde: (Merkez). 

Beyoğlu cnıetindekller: 

j,•ıklnl caddesinde: < 
(Garih), Gal::ıtada: <Hlda.yet), 
ta: (Kurtuluş), aMçklıd:ı: (Feyzn, 

şiktaştn: !Nıill H:ıllt). , 
Üsküdar, RQğaziçi ve Adalard:ıldld'' 
Bo~aziçi ve Adalarda: <İt.t.l.had). 

rıyerde~ (Asa O, Biiyükadada: 
Hcybelldc: <Tnnaş~. 



ıt' 

~e oneinn mn te\ o.lid baş attnlarım cie
feder. • ı 1 DB ve barsakları ko.ny_lıkla 
boşalttr. Suıı derece teksir edilm ı:;; tıır 
1tuı olup MÜMASlL MÜSTAhZARLAR
DAN DAHA ÇABUK, DAHA KO
L \ y, ve DAHA K.AT't tes ır eder ye-
m eklerden sonra alınırsa HAZİMSİZ
LIGI, MtDE EKŞILIK ve YANMA -
LARINI giderir. ~tlDE VE BARSAK
LARI ALIŞ'l lRMAZ. 

A~ızdaki kokuyu ve tatsızlıtı dere
der. MAZON isim ve HOROS marka
sma dıkkat. 

KOçtık şişesi çıkmışbr' fakat bO yOk 

._HEYVA TUZU ..;.şiş;.esı.· •ek.on•o•mik•t•ir•. ---~~ 
---~--------------------
İktisat F aküitesi Dekanlığından: 

l.stanbul Üniversite İktisat Fakültesi açılış ders ve töreni 4 Şubat 
9j7 Perşembe günü - saat 17 de Hukuk Fakültesi birinci sınıf ders-

• hanesinde yapılacağından İktisat Fakültesi talebesinin bu saatte hazır 
bubnmaıan iliin olunur. (641) -----

Vcıtand.aş pox~ 
ha&i.ctı 'JQ.,Çmernek 
tam~ 

• 
1 

Tc: aş B L.Ç aği. k.uUanma.k1a olur 
- h.ee ycud4 ~a. 

YerhTraşBıçagı r ~erakendız. 10 tamzsi 1~ kuruştur .. 
!T~ .~~ahla ~~ 

~---------------------------------------------
Istanbul Defterdarlığından: 
Defterdarlık Merkez daİresile Maliye şubeleri için heber 250 kilosu 

325 kur~tan 18000 kilo kuru Rumeli meşe odunile heber 250 kilosu 
300 kuruştan 5000 kilo l<uru gürgen odunu pazarlıkla satın alınacak
br. lsteklilerin ve şeraitini öğrenmek isteyenlerin 4/2/937 Perşembe 
gtinll saat 14 de 23 liralık muval<kat teminat akçelerile Milli Emlak 
1\ilidUrlUğllnde toplanan komisyona gelmeleri. (M.) (627) --- ---

FR üt:1~Üny~~~N~eşL~ i ~~:ral7m~~-soı:ı:ı:ıN:a!l!u~~ 
c·· ZEl li K ERi iN Gala~:~:yıs!:şhur 

S RRI 
n~--

Parisli ~ık kadınlar, " Makyaj , 
lanatında bütün dünyanın en bü
Yült eksperleridir. · En son güzellik 
sırlan, havalandırılmış bir pud
~anın istimalindedir. - Müthlı, bir 

ava tazyikı tahhnda dönen bir 
tulunıbanın s ür' atle ezilen- hususi 
Usul ile istihzar edilen ve mümkün 
~lmadığı zannedilen on defa daha 
~ce bir pudradır. Bu usul saye
ltnde pudrayı o derece inceltir ki 
.. Yüze bir makyaj manzarasını 
\'tren modası geçmil adi ve ağır 
Pudralardan büsbütün başka bir 
~~sir ~ıra~arak- cildde gayri mer'l 
t r güzellık tabakası halinde mun-
ilıanı ve yeknasak olarak yapışır 

\'e tene tnbii bir ~ekil verir. Bu 
Yeni havalandırma usulü T okalon 
Pudrasının istihzannda kullanıl· 
maktadır. Tokalon pudrası, aynı 
tanıanda terkibinde taze krema 
mevcut olduğundan bütün gün 
sabit k 1 w .. 

~ a ır ve ne yagmur, ne ruz-
Rar, ne de ter tenin "fini mat 

- » 
ıuzelliğini tağyir etmez. Siz de 
ransız kadınlarının güzellik sırrı 

alan "Havalandınlmı~, Tokalon 
Pudrasını kullanınız.. 

elbise mağazasının 

tekmil dairelerindeki 

TENZIATLI 

salışından istifade edini 
· Şu cetvelden bir fikir edinebilir-
siniz Uradan 
Kuma~"tan pardesüler ll 1/2 

Trençkot pnrdesOler 15 112 

Gabardin pardesnlar 17 112 

Mandleberg pardeslller 23 112 
Muşambal ır 12 
Erkek kostomleri 14 1/2 
Kadın mantolıın 13 
Kadın muşambalan 10 

Yalnız birkaç gnn için 

B SBLSI'OB'da 
bulacaksınız. 

Kocaeli A liye Hukuk Mah· 
kemeslnden : lzmit Ortaçeşmede 
No. 20 de terzi Feyzi tarafından Zile 
kazası Jandarma on başı -.ı birnderi 
Mahmut yanında EH'lz.izin Miyadın kö-

yQnden Raşid kızı Saliha aleyhine 
açılan boşanma davası üzerine mlld
deialeyhin ikametgahının meçhul ol

masına mebnl mOddeialeyhe on gOn 
içinde cevap verilmek Ozere dava 
arzuhali iUlnen tebUg edlldi~i halde 
cevap vermemiş ve 4 - 12 - 936 cumtt 

gnnn saııt 10 da mahkemeye gelmesi 
için yine nanen davetiye tebli~ edil
di~i halde mahkemeye gelmemiş ol
dugundan mahkemece ilaneo gıyap 

kararı tebli~ine ve davacının dn şa
hidlerlnl getirmesine ve duruşmanın 
19- 2-937 Cuma gnno saat lO a tati
kine knrar vernmiş olmakla O gOn de 
mehkemeye gelmedilti takdirde mu
hakerneye gıyabmda bakllaca4'ı mQd
oeialcybe gıynp kararı makamına ka
im olmak nzere uan olunur. 
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BARA BIRE, 
1000 

.......... -.............. ---------·---·--
Ji OD Posta 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak. 2S, 
tSTANBUL 

ban fiatları 
_ Gazetenin esas yazısile bir sü

tunun iki satın bir (santim) 
sayılır. 

ı _ Sahifesine göre bir santim ilin 
fiatı şunlardır: 

saıut• 

• 
• 
• 

: 1-610 kilnit 
: 1- 151 • ·-- . : '-111 • 

oııer yerler : .. . 
Son .ahlf : - st • 

3 _ Bir santilnde vasati (8) kell· 
uıe vardır. 

4 _ İnce ve kalın yazılar tutacak
lan yere göre ıwıti.mle ölçülür. 

i 
1 

.,-

---
.. ~d. 

'• 

EmlAk ve Eyta 

SA ILI E 
A 

LA 
ESAS NO. SI MEVKII VE NEV'İ DEPCZİTO 

C. 15 Büyükdere'de Büyükdere caddesinde~ 
203, 203 mükerrer, yeni 192 - 194 No. h 
altında dükkanı ha vi ev. 450 Lira 

C. 18 Kadıköyünde Hasan Pata mahallesinde 
eski ka}'lf Dağı, yeni Abdi Bey sokağın
da eski 1, yeni 19 mükerrer No. lı ev. 
( ÜzerindekijTaj. No. aı 35) 320 Lira 

Ta Esilah yukanda yazılı yerler peşin para ile satılmak üzere açık 
artbrmağa konulmu~tur. Ihale 15 Şubat 1937 tarihine müsadif Pazar
tesi günü saat 10 da yapılacaktır. 

lste~lilerin Şubemize gelmeleri. 452 

Türk Hava Kurumu 

a··vuK 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

4.cU ke,lde 11 1 ubat /1937 dedlr. 

Büyük ikramiye: 5 O • O O liradır ... 
Aynca: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikramiyelerle (10.000 

ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır. 

DiKKAT: 
Bilet alan 'he;kea 7 1 Şubat 1 937 günü akşamma kadar 

biletini değiştirmiş bulunmalıdır. 
Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakit olur .. . 

~ .................. m. ............... u.~ 

Akay İşletmesi Müdürlüğünden: 
Haliçte Unkaparu köprüsü yanında demirli ve İdarcmizin mali bulunan 

Hayc:larpafa vapuru açık arttırma ile sablığa çık:nılmıtbr. 
Artbrma 5/Şubat/937 Cuma günü Akay fefler encümeninde saat ı., de 

ba.tlıyarak !_ 6 da ihalesi yapılacağındıtn taliplei in fartnameyi görme: e· 

re itletme ~fliğine Te o/o 7,5 güveome ve arttırma paralarile o gün c.: ı.i· 
mene aelmeleri. u460)) 
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c 
21-12 ... 36 da Ankara HALK PARTISI GENEL SEKTETERLIGI tarafından 
tertip edilen fenni müsabakada P H 1 L C O radyolan 12 rakip arasında 
[ lRINClLIGI kazandı. Daha aşağı fiatiara tekiifte bulunan başka markalar 
olduğuna rağmen P H 1 L C O radyolarının YÜKSEK EVSAFI nazarı 
itibara alınarak sipariş P H 1 L C O' ya ver :Idi. 

Dmaml mümessiiUk : 

.. 

Yeni tethir salonlarımızı ziyaret ediniz. Galata Voyvoda cad. No. 124 • 126-128 
Yeni Telefon numaramıza dikkat : 44616 

-

Grip, Nezle, Nevralji, Siyatik, Baş ve Diş ağrıları, Artritizm 

ADEMi iKTiDARA· FORTESTiN 
Erken ihtlyarlıyanlan gençleştirlr, yorgun vUcııdleri dinc~e. tirir. Be;gevşekll~ini geçirir, çelik gibi bir vUcud kazandırır. 

' . Köylü, Şehirli, ~i, labitan 
herkes memnuniyetle 

tıraş bıçaklarını kullanıyor 

Siz de POKER PLAY 
markasını tercih ediniz. 

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

1----------------------~------------------------~ -~hisarlar U..:_ Müdürlüğünden: 
Cibali kllu fabrikıımızda mevcut ( JO,OOO) kilo kapak tahta par

çrısı 16/ 11/l9J7 tarıhine rastlayan Salı günü saat 10 da Pazarlıkla 
1 satılacaktır. İstekiile İiı tahtaları görmek üzere her gün kutu fabri
kasına ve pazarlık içi .ı de tayin olunan gün ve saatte ~~ 15 güvenme 
paralariyle birlikte Kabatatta lnhisarlar levazım ve mübayaat tubesi 
Müdürlüiün~eki aatq koaıisyODwıa miiracaatlan ( 509) 

( Daimler - Benz ) arabalan 

T!:keMAZUT ile 

KOçOk kamyonet 140 kilometro yapıyor 
l Kısa şası kamyon 115 • • 
1 Uzun şası kamyon 90 • , 
Koca hamyon SO • , 
7 kişilik binek 150 • , 

Hakibierimize kanma,boş lata inan
nın; tecrQbeye gel, hesabını bil, başka 

l nraha alına, emret katalog gönderelım. 
Taksım Bahçesi karşısı 2ö telgraf 
adresi, Dize' - Istanbul. 

, .. Doktor 

lbrahim Zatl Oget 
Belediye karşısında, Piyerlotl 
caddesinde 21 numarada hergUn 
ö~leden sonra hasttllnrım kabul 

~---~eder. .............................................................. 
&on Posta Matb•••• 

Neşriyat MQdOrQ : Selim Ragıp EMEÇ 

RI ( 
A. Ekrem UŞAKUOİL 

&AtdPLI! 1 s. Ragıp EMEÇ 

ı 

Evvvelki gün soğuk almıştı, 
dün yatıyordu, bu sabah 

dipditi ayağa kalktı 

GRIPIN 

Bütün ağrı, 112.1 

ve sancılan din
dirir. 

GRIPIN 

Soğuk algınbğına, 
nezleye, gripe, dit 
bel, sinir, adale 
ağrılarile romatiz
maya karşı bil-

" 
GRIPIN 

ha.ua müessirdir. . 
1 

tecrübe ediniz 

Icabında gOnde 3 ka,e alınabilir. 
RADYOLIN diş macunu fabrikasının mntehassıs kimyıtgerlerl tarafındaa 

yapılmaktadır. 

------~--~ . ··--·· 

En güzelaiş macunu<Iur. 
macunu kullanmıyacaksınız. 

En hoş meyva tuzudur, lnkıbazı defeder. Mide, 

Barsak, Karaciğerden l)tiitevell;t rahatsızlıkları 

önler. Hazmi kolaylaştırır. C.ınhhk verir. 
INGILIZ KANZUK ECZANESI 

~---~~~B~EYOGLU - isTANBUL 

bir 

kat'iyyen Gripe tutulmaz.sıaa&. 

ahrunaı 


