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lf ükii.metin emrile muhtelit 
bir komisyon geni vapurlar 
111.eselesini tetkike başladı 

\l apurlar daha müsaid şartlarla ~aşka 

İdare iflert telefonu: 2020) Ftatı 1 kurut 
-

Mütekaidlere dair 
Millet Meclisine bir 
sual takriri verildi 

Halil Men:eşe eski ve yeni mutekaidler 
arasındaki farkın kaldırılmasını isteyor 

tezgihlara yaptırılamaz mıydı? 
r; .. :!tomisyonun tetkik edeceği noktalar ..... '\ 
i Ehemm(qetsiz farkları kabul edil- tamamen mutabık mıdır? 
! mek suretile daha saglam vapurlar 3 - ikinci parti vapurların sipariş 
1 2 _Yaptırılamaz mı idi? işinde bazı ehemmiyetli teklif /erin l Tesellüm edilen vapurların vaziyet mevzu harici tutuldugu doğru mu-
'········~e evsafı şartname hükümlerine dur? 

................................................................................... --···-···· .. ·········· .... ·····-···-... ·····-··· .. -----········. ···-'' 

Takrir sahibi Maliye 
Vekilinin bu hususta 

ne düşündüğünü soruyor 

Ankara 16 (Hususi) - Müstakil meb'
uslardnn Halil Menteşe (İzmir) mecliı re 
is:!ğine bir sual takriri verdt Takr..ri ay
nen bildiriyorum: 

Sayın Re!sicilınhur intihabını mütea
kıb irad buyurdukları nutukta, cBütQn 
vatandaşlara müsavi emniyet Vt?rici ted
birler a~macaktır> buyurdular. Memleke
tin bünyesinde ıztırab verici bir müsa
vatsızlık y&.ş&maktadır. O da eski mil -
tekaitrerle, yeni kanun mucibince maaı 
alan vatandaşlar arasındaki farkhr. Bu
nun izalesile öyle zannediyorum ki, Rel
ııcümhurun asil sözleri en necip cayi tat
bikini bulmuı olacaktır. Bu husu.ta hO
kQmetin ne dil.fün.pıekte oldutunu Mall
y~ Vekaletinden sual edenm.a 

Milli Müdafaa Vekili 
Kazım Özalp istifa etti 

!J(l Yen• !:apurkm:l• Ztrid: N Trak nmammııda Mı.l[J Mu··dafaaya 
~ı:r~~~ı.d '7ekAletinden alakalı .ma· muamelelerinin tetkikine bışlanmşıtır .......... ·-······-····--··-············-·-·······-

~' teıgi}ı~h bır ernırıe Avrupada muh- Vekalet bu İl için bir komisyon teşkil et- Tayyare General Naci Tınaz'ın 
-.euaaı ~d tra yaptırılan ve bir kısmı mlştir. Bu kômiayonda Milll Müaafaa 

t::·~;~~~:~; E-~1 ;;~ kaçakçıllğı işi ~ı~~:~~~h~:m:.ı _ 
ı .-., __J nkara müddeiumumis· dafaa Vektli General JChım Özalp, 

St b 1 b, 1 d• • • bazı gazetelerdeki ya- sıhhi ahvaline binaen vazifesinden af -an u e e ıyesının fedilmesini dün akşam yazı ile Bqve-zılar hakkında beyanatta kilden rica etmiştir. istifası kabul edil-\' ar• d t 1 b•ı• ? bulundu miştir. YP.rine kimin tayin edileceği ...... l a 1 nası arta l ır e Ankara 16 (AA) -Tayyare ka- henüz kararlaşmış değildir. 
-.. ....... _ çakçılıjı hldisesine dair bazı Is - Bursa meb'usu General Nad Tınaz .,__ ......... . 

"'llO~afuar ..................... ·-·-····-··--·---·-.. --·-··--·-···-·""\ tanbul gazetelerinde intiJlll' eden 
So,OQo Ura bütçe açığına 87,000, Şehir Tiyatrosu bütçe açığına da i ıon yazılar münasebetile Ankara 
~ ı.a.11 Veriliyor. Yorgana ıöre ayak uzatmak sözünü bu müeueeel~ S C. müddeiumumisi Baha Ankan, 

-« etnıeJi • • kendisini ziyaret eden Anadolu a-

sayılan naınzedler arasındadır. 

Moskova büyük elçimiz Zekli Ap -
aydının bu vazifeye getirilmesi ihti -
malinden de bahsedilmektedir. Gmenıl Kdzıp Ozalp ...... ~ Yl&... Soma beledi,e ıtad7om '-ini Dirin Wismv etmiyor! :.· j uh bi · ~ • ~ ansı m a nne. •11nlan söyle -........ . ... -....... 

·-................ - .... ·-----·--· ....... _ .. _ __, miftir: (ne... ıı iRci •tı11fad4, F k 
1 

Ç . d 
-·-.. ·······················-··-···-·· .. ··········--- r an ocu ar ervera yı a 

Almanya ile 150 d ·· ) · d•J · 

burı\ ]{on,erv • 11· " _ _ 

tttrı &i U. aay1rnıZd İst atuvar btruııının hariçten gOt'UftUffl 

de bu~dikf eeUrı ~ anbuı belediyesi- rüı ettirmeğe çi]ı}arak belediye vari 
•~tl\\11 llnıttasınuı 1~ radikal faaliyetler- datını •rltırabil;{ek. Hemen akla gelen 
~ "~elde lllev<:ud ansıılığı~dan bah - bazı tedbirlerden ·bir kaçını saymıştık. 

ftııt }'~Pıl.rna81 k Parayla ıma:- t>lanı- Bu arada şu kanaati de ileri sOrmüş • 
etidttı ileri ararla~tınlan işlerin tilk: Akay, Şirketihayriye, Pendik ve 

geçernıyeceğ ni ttba- (Devamı 11 inci ıcyfada> 

milyonluk kredi un e e geçır ı er 
mukavelesi imzalandı Barselon, hükumet kuvvetlerinin muntazaman ric'at et

tiklerini, hiçbir harb levazımı terkedilmdiğini bildiriyor 
Berlin 16 -; Anadolu Ajansının hu-

susi muhılbiri bildiriyor: Londra 16 (Husu • 
Yüz elli milyon marklık kredi mu - si) - Dün Taragonu 

kavelesi bugün saat 12 de Hariciye işgal etmiş olan Fran 
Nezaretinde müsteşar Baron Weiza • kist kuvvetler, bu -

(DeNtna U inci ıayfada) gün de ileri hareket-
____ lerlne devam ederek 

Musso)İnİ Barselon yolu üze -
rinde mühim bh· rnev 

Mayısta Lon d rayı ki olan Çerverayı eıe 
d 

geçirroişlcrdir. 

ziyaret e ecek Barselon tarafın -

Londra 16 (Hususi) - cStar• gaze- dan. neş:-edilen ~ir 
tesinin istihbaratına göre·, Başvekil teblığe nazaran. h~ -

rl M ı .. , . Lo kll.met kuvvetlen -Çembe avn usso mı yı ndraya da- . . , . 
.,_;.+tr. (Devama ıı inci ıa fada) nın rıc au muntazaı:ı 

vet eW&u.ıı• Y olmuş ve bunlar hıç 
bir harb levazımı bı-Başvekil . 

İktısad Vekaletinde 
rakmadan, evve!ce 
kararlaştınlan mev- L§§§~ 
zilere çekilmişler - ----------.:::::::::===.-...l 

A!]-kaı-a 16 (Hususi) - Ba,şvekil CelAl dir. . ispanyada en son vaziye:i gösteren harita 
Bayar lrugün öğleden evvel lktısad Ve- Frankistlcrin dün f~al ettikleri mm • Roma 16 - Denize açılan bütün Ebre 
ka:etine ge:erek Vekil Hüsnü Çakırla hır takanın r.üfusu 200 bin kişi olarak t:ıh - vadisi. l'rankistlerin elinde oldıığt.ımı ve 
buçuk saat kadar aöriifmüıtür. m.ıı edilıiıektedir. (Devcıtnl ll inci •Yİ'"'4J 
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Yazı Çok Olauıu içi11 

Bugün Konamadı 

............................................................... 
Başvekil Celal Bayartll 

Galatasaray 
klübUne iltifatları 

Ankara 16 (A.A) - Ankara Galata ; 
sar:ıy klübiinün kongresi münaseberfl 
kongre başkanı Sadi Batu, Eaşvekh er 
ıaı Bayara aşağıdaki telgrafı çelaniitltf 

Sayın Celfil Bayar 
Başvekil 

Ankar~ 

Yıllık kongre halinde toplanm15 0181' 
Ankara Galatasaray spor klübü azalatlt 
spor hayatımızın rasyonel esaslar üze • 
rınde tnnzim ve inkişaf ettirılınesi hU • 
susunda cü.mhuriyet hükfınıetmce a~ 
mış ve muvaffakiyetle tatbik edilıne 
bulunmuş olan isabetli tedbirlerden. d~~ 
layı sfikran ve minnet duygulariJe bırl1- ı 
te en derin saygı ve sevgilerini sunarld' 

Kongre reisi 
Sadi Bat~ 

Başvekil, aşağıdaki telgrafla cevab ,,eti 
miştir: 

Sadi Batu 
Galatasaray klübü kongre reisi 

Yenişehir - Ankar• 
1 

Galatasaray klübü kongresinin bak 
kımda gösterdiği hislere teşekkür ed: 
kıymetli çalışınalannızda hüktıın8 

nıüzaheretinin eksik olmıyacağını bil,.. 
rir, başarılar dilerim. 
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Almanf a müstemleke 
bıegeJesini tekrar ele aldı 
liitlerin fevkalade murahhası lngiltere hükUmeti ile 

temasa geçmek üzere Londraya gidiyor 

lnoilterede 
bQmbalar patladı 
lrlandada gizli cemiyet 
tekrar faaliyete geçti 

Arazi vergisi 
bakayasının affına 

dair kanun 
Ankara 18 {HUIUll) - 1935 malt yılı 

ıonuna ka<iar olan arazi vergi bakaya -
sının munzam kesir ve cezalsrile birlikte 
affına dair kanun llyihuı Mecllıe geldi. 

Bu liyihaöaki esaslara göre: 

E 
• ispanya işlerinin 

ehemmiyeti gene artıyor 
Yazan: s.,um Ba~,, Emet 

1340 mali yılı başından 1935 mail yıJı F ranko kuvvetlerinin Katalonya 
sonuna kadarki senelere aid olarak ta • cephesinde giriştikleri taanu-

._x:~dra l~ ~A.A.) - Daily Herald ga-\ Bu gazete, von Rib~tro~, _26 So~kl

._. lllJa b.ildırdiğıne göre, Hitlerin fev- nunda Polonyada ~ek ıle Jonı_şe~eği Z!I

--: •uırahhası yüzbaşı Fritz Wiede- man Polonyanın müstemleke ısüyeceği
ltte . leleceıt hafta içinde Londraya ııi- nin şüphesiz olduğunu y~zınakta ve bu 
ır.a ktır. Mumail h ı ·ıt h""k.'I. _ taleblerin Şubatta Kont Cıano Varşovaya 

hakkuk ettirilmif ve bu yeni ka~unun zu muvaffakiyetle ileri götOrmeleriD;ıı. 
Londra 16 ( Hususi) - İrlandada mer'iyeti tarn:ine k_a~ar tahsil edılme • bu sahai harbi, tekrar Avrupanın nev

k harici ilAn edilmiş olan el R. nuı olan arazı vergısı batayasınm mun- raljık bır noktası haline getireceğini 
;:ı:ke!i teşkilatı, şimali İrlanda da zam. kesirler} cezalarile birlikte tayıdlan yazmıştım. İki gündenberl Roma:ian 
dahil olmak üzere tamamen müstakil terkın olunncaktır'. . gelen haberler bu tahminimın yerinde 
bir İrlanda cümhuriyetinin vücude ge- Bu. kanun mer'ıyete .girdikten so~a olduğunu teyid ediyor. Franko taarruzu 111te t ey , ngı ere u ume edil """'; u.o. 

teler:nıaaıı ceç;rek Alınan müstem!e - geldiği ~an tetkik ece5~ ıave ey- .. lm ... t ktedir mezkur senelere aid olmak ilzere yenı - ile Barselon hükftmetinin tehlikelı bir tın esını ıs eme • d . . . tah kkuk u· ilmi 
.. ınta .iade . 

1 
. . _ _ ktır lemektedır. 

«lıball Wi d sı mese e~ını goruşece · Netic-e olarak Daily Herald, Polonya
'- fark! ' emann, Hıtlere Almanya - nm Almanya tarafından kendisine ya • 
'-1 bir Avrupada yapması muhtemel pılan teklifleri kabul ettiğini. fakat Al
htını . ~b ne karşı İngilterenin hiui- manyanın tazyikine rağmen komfntern 
ltr. Dıldiz.en bir rapor da gönderece1'- a ~eyhindeki pakta iltihak etnıek isteme-

Bu gizli teşkilatın altı ileri gelen a- '!kn .Rravn "~rgı_sıkt 8 

1 
e ~r . yen· mevkıe düşebileceğini gören ltalya. bu 

. t 1 halar İr ce tır. ergı mı arını an amaA ıçın m0&• h"" k. t b taraflardan ve be!ki de zasının ımzasmı aşıyan ev , - . . . . u ume e azı 
landadaki İngiliz memurlarını memle • racaat t•den emllk sahıbl~rıle yenıden ın- F'ransadan yardım yapılabileceğı za:ını 
ketten uzaklaşmağa davet etmektedir. şa olu~m.ak veya kı~etı arttın!_ma'k ve- ile bazı İtalyan gazeteleri vasıtasile .Fran-

il k: dil.,_, . d ~~'>\..~ı va eksı~tılmek suretile vukuııt gormilı o- k · h" b"r ihtarda bulunuyor Bu memuıı ar en ıl\!J.enn en .. ~- · . . . h saya ço mu ım ı • 
medikkri takdirde, vazifelerini terke lan b·na ve_ arazi içıh~blbı~ defabylia,. m:ıl - İspanya işlerinin Franko lehinde neti • 

diğini kaydetmektedir. . ha ed"l klerdir sus olmak uzere sa ı enne te & o u • C"'lenmesinin İtalya için mültezem oldu-
ıc r 1 ece · t k ı k b"l lınmakta olan -

Beyarmaınede, büt'ün flandıalıların na"l ez. erE' ere .mu a. 1 a . ğunu açıkça beyan eden bu matbua:, şa• 

C d I• müzahereti istenilmektedir. tezk~re bedelle~ı de ':11.Ayet busu!! ıda - yı>d, yeni vaziyet karşısında İspanyol hilen evre e spanya ve Londra 16 (Hususi) - İngilterenin relerıne devredılecektır. kumetçılerine bir yardım yapılması te-
h" 1 . de b"rb ... taki-b eden Malsandıklannda mevcud olan tez:ke- şebbüsü mevzuu bahsolursa bunun hem 

Ç• ba~ı. şe !rd.en1n . lmı ştınnı reler parnsız olarak hususi jdarelere dev-
0 

hükfunet. hem de bu teşebbüsü ;apa • in 1 ı • •• .. •• ld •• ihhlaf ha ıse erı o u ur. . kt m ese e eri goruşu U Mançestf'r şehrinin muhtelif semt • roıu1~:ca ır.. . . . cak olan rlevlet hakkında felaket getire-
. Ü •• bo b atlamı~ bir 'ılayet hususf ıdarelennın malıyeye ceğ:ni ilan ediyor ki bu suretle ve ıı.im-lr lennde bug n uç m a P "' d ah • -r 

·~lif . . . - .. il 'l .. k" . . de yara - verme~e mecbur ol uklan t rir mısra- d;ye kadar zahiren olsun ademı müda • 
aks R ··ı"k b d . B • abat verdı· kışının olum ıbe ulmç ştışının fı nlınmıyacaktır. Sarfedilmiş ve tahrir h. le yol.·le ı·dare edilegelmiı olan İsp"'"• Oma mu a a na aır Oneye iZ t lanmasına sebe o u ur. t' . . h 'lA t t tb•k a ""'" 
Milletler Cemiyeti konseyi de dün toplandı Dig-er taraftan Londranın elektrik kıı~ ıceıker nıln er vık yde te af d' .. mekv - ya vaziyeti yeni ibir safhaya girnliı oiu • 

·· ve imali garbi ıme onu masına a ar sar e ııece °" or. Bu a ı!< ihtan Fransa nasıl tellkkl Cenevr santralının önunde ş lan mebaliJt umumi bütçeye konulacak Y ç 
'-ihtt L 

1 16
. (Hususi) - Milletler Ce- Bone aynca Sovyetlerin Paris sefiri Su- mahallesinde de bt-er infilak vuku bul- h . 

1 
h b ed" k ederektir? Bu konta meçhul olmakla be-

.... ..oU&ey1 b · ilk la . y sJ f" . S b t" s k. t k y 1 ta sısat a ma su ılece tir. 
11 -Itır. ugun · top ntısını yap- nç. ugo av se ın u a ıç, p:ı sveç muştut'. İnsanca zayiat yo tur. a mz raber belki de beynelmilel usu ere mu-

ta...eç har· . hariciye nann Sandler ve Daladye ile de bir köprü ha$1'8 uğ.namış ve. birçok Al ki gayir 68yarak bir haysiyet meselesı y~ • 
leti •ltı ıcıye nazırı Sandlerin riya • görüşmüşıür. camlar kırılm1ştır. Bu infilaklann, İr- ay şanca arına pacaktır. Bu takdirde, şimdiye kadar 
'etçt n~a Yapılan bu toplantıda. hü - Lord Halifaks ta Çinin Paris sefiri Ve - landadaki gizlı cemiyet tarafından ter- ki 

1 
d 

1 
bin müşkülatla kurtanlagelmiş olan a -

~6!Jiilerin ~a~yada bulunan ecnebi gö - lington - Koo ve diğer murahhaslarla tib edildiği zannedilmektedir. Polis isli a ma al ya arı dem.j müdahale meselesi tekrar mevzuu 
~,~ erı alınmasını tetkike memur temasla bulunınll§tur. tahkikAtR başlamıştıır. ver·ııecek bahsolacak. belki de Avrupa sulhu tek -
~Ufturl askeri komisyonun raporu~ Bone ve Halifaks bu gece memleketle - d 1 rar tehlikeye girecektir. Yahud da bu 

Ico~ rfne ~önmilfJerdir. Hırvatlar mucr e PJ8 tf!zahilr ı·mdiye kadar mnmasil ahvalde taıatıdanın l'aisi Finllndiyalı General Roma müllkabnda g6rftülen "" k Ankara 16 (Hwrust) - İatitlll madal- görülegelmiş olan taşkınlıkların bir ntl· 
~ran. h- iınzasını taşıyan bu rapora devam efmege arar yası kanununa müzeyyel kanun~ muvalf- m~mesi sayılarak mesk1lt geçUecektir. 
'-ekte Olan ük.~etçi saflarmd:ı harbet - me.teleler kat bir madde eklenmesine dair hük11 - Maamaflh Fransa ile İtalya arasındaki 
~ nıen.ıe 13 b_ın ecnebi gönüllünün ya- Cenevre 16 (A.A.) - Havas bildiri - ver diler metçe Meclise bir llyiha verilnıiıtır. münnsebalm bir hayli gergin bir vazlyet-
lar. l>tt<:r ~lerıne dönmüş buıunmakta- yor: Lord Halifaks, Bone ve arkadaşl;1r1 Uyiha esaslanna göre 15 Mayıs 1335 te bulunduğu fU sırada, bu tezahürnn sn-
l&nderıhne:ıı:. kısmı da memleketlerine arasında akşam yemeği üç saat kadu Belgrad 16 (AA) - Avala ajansı t~rihinden İzmirin istirdad tarihi olan 19 kutla geçi~tirilmesi ihtimali zayıftır. Bu 
"«ır. uz.ere kamplard:ı beklemek- sarmüştür. Lord Halifaks, Roml müza - bildiriyor: Eylfıl 1338 tarihine kadar milU orduda takdirde ne olacak? Fransa İspanyol hO· 

8u ra • keratır.ı mufassal surette iz:ıh etmiıtir. Dün Zagreb'de Hırvat köylü partisi vaz fe alar numara ve adlan muayyen kümetçilerine yardıma kalkacak, bu 
l'raıı.ıı t°r okunduktan sonra söz alan Bu izahata nazaran konuşmalar esnasın- meb'usıan reisleıi Maçek'in başkanlı· ır.ubtelif SJnıf alay sancaklanna bi.rer • takdirde de karşısında İtalyayı bulacak-
~ie iı. ~rıc.iye nazırı Bone, ademı mil- da her iki taraf İtalyan askerlerin!n fs - ğmda bir toplantı yapmışlardır. ttklll madalyası verilecektir. ttr. 
htı1· • -.uıi kola ı tırd d d 1 Bu toplant,;da kabul edilen karar su-•ltnı.t l Y aş ığın an o ayı panyada bulunuşları keyfiyetini miina - ispanya f•lerinin aldı,.. istikamete IOll 
ili çı span retinde mil!etlerin kendi mukaddera - ~ •P 

'"e h_an . ya_ya teşekkih" beyan et- kaşa t>lm~lerdir. Gene ayni izahatta:ı an- KMg/ere mektub derPce ehemmiyet veren Fransanın 6 -
tt • .:-. &' r kıstı d t t tına kendilerinin sahih olmaları pren- u -..ı etnı erın e bu harekete im- !azıldığını;. göre, talya ve ngiltere ara- nünde ş'mdf, halledilmesi cidden mühim fı. eleri te.rrı · · d ı V ik f b sipi ve dolayısiJe Hırvat milletinin VP gazele . &iJJz L--· • ennıs.n e oulur.ınuştur. sı"ldaki itilaf bak~dir. e · i tan ta u- A 1 b·.·r muadele vardU'. Bu muadel\! de İnml-iılııı. ~ıcıye kendi topraklarında ye~ane hnkim o • ı:o• 
~"r kon nazın Lord Hal.ifaks ve nun tamamile tatbikini temennı e~mek - malan hakkı ilin edildikten sonra Hır- Ankara 16 (Hususi) - Köylere gide - terenin ro1üdür ki Fransanm hattı hare-.._~.ut ~y azalan da bu rapor hakkın- t d" n·~ t aft M l" . ' k kt b 1 · b' 1 

.... ~ ...,Y,eıtıişlerdir.. e ır. ıger ar an usso mı peı< ya • vat mHletinin bu hakkı elde etmek i · ce me u ve gazete enn ır intizam a - ketlnı tayin edebilir. Binaenaleyh ve her 
T kında tahakkuk edeceğini tahmın etfği çin yirmi senedenberi mücadele eyle- tır.a alınması mabadile posta idaresi vi· teYden evve! 0 noktanın bilinmea. zaru-

Cll;eııe\>re 16 (H ema~lar Fra:ıkoculann muzafferiyetini müteakib diği, bu hakka muhalif olan bütün an- J.Ayetlere bir tamim yaptı. Alınacak ~d- rıdir. _ Selim Ragıp Emeç 
ı.;' ll&ıı ususı) - Fransız hari- halyanlan:ı İ.spanyadan çekileceklerini )asma ve taahhüd!erin hükümsüz ol- bırleri izah etti. ----

tci lıaı~ Bo~e, bugün öğle yemeğini kat'i sı.:rEtte taahhüd etmiştir. Çember - du.!!u ve Hırvat milletinin kendi mu - Pariste talebe ftalyan 
~ Y&PıJ •ka ıle birlikte yemiş ve Ro- layn, bu hususta İtalyan makamdı ile kadderatına sahib olması hakkından Muamele vergisinden 
""--~ ~son İngiliz - İtalyan miza· mutabık olarak bu resmt taahhüdü A - mahrum edilmeğe katlananuyacağı be- muaf tutulanlar şehirlerinin ismini taşıyan 
-...-. nda uzun boylu malCimat vam kamarasında yapacağı beyanatta yan olunmaktadır. sokak levhalannı kaldırdı 

J\
--.... mevzuu b:ıhsedecektir. ----- Ankara 16 (Hususi) - Münhasıran el 

t M Haricive tezgfilılarında dokunan y!Mnlü ve pa - Paris 16 (A.A.) - Yüksek tahsil ta-atu.. k .. A t K b . acar muklu kumaşlar Qtüleyip katııyan mile~ }ebesi evvelki gece Roma, Torino ve 
la~ r un nı - a rı N B ı· de seselerde kürk ve av derileri sepici ve Milin gibi İtalyan şehirlerinin ismin1 
1116teL- 9 3Zlll er lD boyacılarının ela muamele vergia: muaft- taşıyan sokak ıevhalannı sökerek bun-

•lilSSıs ann ve kc;.misyonlann verdikleri rapor:ar temaslara başladı yetinden istifadeleriru teminen 1938 ta- ıann yerine Caporetto ismini taşıyan 
p rihinden muteber olmak ilzere muamele küçij.k afişler koymuşlardır. 

~ arb Grupu azalarına tevzi edildi Berlin ~6 (Hususi) - Sabah aaat 10,30 vergisinden muafiyet liatettn•l ithalleri T&n7Jfat servisi, bu afişleri bldır • 
~ l 1ft (}{ t da Berline muvasalat eden :Macar"stan Heyeti VekiJece kararlqmıştır. mıştır. ıı..,._ •. !rı"tth usus ) - Anıt - kabir hak 1 haklı gösterecek hiç bir sebeb bulmadıkıt. . . K nt Şaky Alman barı· - .................................................................................... . 
•'=fci " lss ı ha.ncıye nazın o • •••••••••••••••••••••••••• .. •••••••• ..... ~iklert rap ıs arın ve komisyonlann ,Raporlar üzerinde grupun yannki top- cıye nazın von Ribbaııtrop tarafından S•bahtan sabaha: 
l'lrt llıa11ıa .:lar tabedilerek bugün lanlısınöa müzakere açılacak v~ k:ıri bir karşılannu.,tır. 
«ltct i ~- 'Yoıı lanna teVZi olunmuştur. karara vanlacaktır. Raporlarrul müte • Adlon otelinde misafir edilen Kont 
hı..~lı11a libi ~raporunda, evvelce bil- hassısJar yedi yer göstermekte ve en ;oj. Şaky, von Ribbentrop ile samimi bir gö
"'""41ll lel •·-a'f rınan çiftliğine giden yace Çankaya ile müzenin bubndu"u )e b ~ llld a; rüşmede bulunmll§tur. be hı.aın an askeri rasad1tı ha - nwhalli tavsiye etmektedirler. Kont Şaky, öğleden sonra Bitler ta:-a-
'11 )(iJt \Pe ıe~ bulunduğu 90G rakunlı • • --- fından kabul edilmiftir. Bu kabul esna-
lltre~~afık Ve' t~peyj ~nıt - kabi!' için Sur ıye nafıa ve maliye sınde MacU'iatamll Milletler C~iyetın-
tlbn ~ urrı .ırıusaıd bır yer telikki e- 1 • • ., df:n çekilmesi me9elesile Rfltenyanm Ma 

eatııı lekJif umfı heyetine buranın se- nazır arı ıslfa etli ~r car;stana ilhalıaı meselelinin mevzuu -
ey emektedir. -

lh._ 1rı b p 6 (H··--·..t\ g · bahs edildiği tahmin ohmmaktadır • .:-ıer,t e 'usu N 'b . aria l •.u .. .uuı - unye n:dia ve 
let;lle 11 dolaYlsile k ecı. Alı Küçükağ:ı maliye rıazırları bugü.p istifa etmişler - Berlin 16 (AA.) - Bitler, Macaris-
~ ltiraJt: etme .0 n_1iaYon müzakere- dir. tan Hariciye Nazın Kont Caky'yi ka-
~ta:ı'l•rtrıdaıı F ~ıştır, Gene komis - Fransanı:ı Suriyeye karşı ittihaz etti- bul etmiştır. Bu görüşmeye Hariciye 
~ ' r~d C il •hh Rıfkı Ata., (An - f! siyueti proteato mahiyetinde olan bu Nazın Fon Ribentrop da iştirak ey • 
llıh •• Coz <laıa ... be l Güven (İçel). SalAh lemış" tir. 
--111\ılif k •• uı kom: • istif alann, kabinede mühim değişiklik -
llıtar al~ışlar syonun kararına lere yol açacalJ tahmin edilmektedir. b' ) 
~. :-'ıletdir. B~en;ank:ı1y~ f:krinde Şam 16 (A.A) _Öğle üzeri istifa Hatay me us an parasız 
ttı~e ~ ettikleri ınn ıneb U:s ~azba • etmiş olan Maliye Nazın Ltitfü Haffşr, seyahat edecekler 
"-)atın ernE'lı:.tedirJer k _ıaıeala~ıncıa ez - öğleden sonra, parlamentoda istifası - AnkRra 16 (Hususf) - Hatay meb'-
tt~,.:· Çarıkayad 1• •Ataturk bütiln nı geri almıştır. uslannını demiryollanmızd'a parasız 
~ ~hrirı her t an 8Ynlmarnı§hr. seyahat etmeleri hakkında hükllmet ta-
~b~cadeJe, devle~~a~akimdir ve istatistik umum müdürlüğü rafından hazıtJ.anan liytha Meclise 
::::~ıe b ~?lrc hatıraıa~ luşu ve in- Ankara 16 (AA) - Bay Celil A~ay - gönderilmiştir 
"~ a hdır. En ınu~~ ayrı~ bir burin Ziraa+ VekAleti müsteşarlığına ta- ------
~ baı:'Osaıddir. n-1A eşenı abıdeler y:ını dolayısile açık bulunan istatıstik u- yeni Zira~t Müsteşan 
~," ıartıarı ha~ ~a maddi, ma • mt·m müdDrlüğüne. umumi müdiir mua- Ank~ra 16 (Hususi) - Yeni ziraat 

loııra çanhz r. Atatürkü a... vinf Sabit Aykut vekileten tayın olun • müsteşan Celil Aybar vazifesine baş-
Yadan aYll'lnayı mu§ttm !adı. , 

4 kere imza 
Memurları vazifelerine bağlamak için İstanbul belediyesindııt l1kı bir kon

trol bafladılmı dünkü gazeteler hıbt'r verdıler. 
Kontrolün tekli fUdur. Memurlar İünde dört defa yoklama defter!nt imza 

edecek ıer. Sabah. 6ğle paydosuna ÇJ karken. paydostan dönflf ve üp.m çı • 
karken. Yoklama defterinı imnlam,k için on bet dakika verilmiftir. Bu on 
beş dakika geçince defter derhal dahe telinin muaamı Cfdecek. Pıydou oa 
beş .dakika kala defter pne meydana çıkacak w bu muamele sOncle d&t defa 
tekrar edilecek. 

Şu kua günlerde u zahmetli ff delQ. 
Bana kalına bu da bir çefid brbı·yecil.ddfr. Hem el tutuı, hem de ruht 

heyecan vererek fikir Rlimetıni tedhff eden bir lmtufyecflik. Daire tefi gil• 
nünün kıymetli d•kikalannı bu defte:in muhafazım ve dolqtınlmuı iç!n 
slriedecek. Memurlar Jmzalaruu atabilmek için iflerini yarım bırakıp gQnde 
dört kere göriinüp kaybolan defterin pefinde kopcakiar. Adeta kllıd tize • 
rinde bir hınaz, poU. oyunu. 

Memurları iflerine bağlamak ve devamlarını temin etmek mecburiyeti hı.. 
sediliyorsa bu meselede bankaların kabul ettiği sistemi tavsiye etmek doğru 
olur. Vazife hislerine ve memurluk vecıbelerme likayd iJll.anlann bllllkal&l'o 
da tutturaınamalan, ancak o milesae.oıelerdeki dJsiplinlıı akı ve kat•ı olu • 
~undandır. Amirle memuru birbirine lAübalı olmaktan kurtarmak ve her 
!kisini vazifelerine bağlamak için banka ıisteminin kabulü lAzımdır. Bu 
~-~in Edibnedikçe günde dört kere defter imzalamanın mevcud kırtas!yec:ı ~ 
ligı kW§tırmaktaıı ba§ka netice vermiyeceji kanaatindeyim. 

lJ11rhan CahW 
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Sırt ta seyyar satıcılık Vali, Sular idaresinUan 

işi tetkik ediliyor alacağı hakkı huzuru 
idareye terketti 

lstanbul sokaklarının vaziyeti ve ticari sebebler dola- İstanbul. Belediye reisi, ayni zaman· 

yısile sırtta seyyar satıcılığın ihyası zaruri görülüyor da Sular Idaresinjn de meclisi idare 
reisidir. Beş ~ene evvel kurulan Sular 

fark oluşunu seyyar satıcılık yasağına 
atfetmektedirler. 

İstanbul sokaklarının vaıiyeti ve ti· 
caıi bir takırn sebeblerden dolayı sırt· 
ta seyyar satıcılığın şehirde tekrar ih
yası zaruri bulunduğu ileri sürülmek
tedir. 

Vali VP. BelediyE Reisi Lfıtfi Kırdar, 
sırtta seyyar satıcılık işlerini etüd et· 
mektedir. Etüd ikmal edildikten sonra 
'.keyfiyeti esbabı mucibesile Dahiliye 
Vekaletine bildirilecektir. 

İdaresinin meclisi idare reisliğini ya -
pan belediye reisi, hakıkı huzur olarak 
ayda 200 lira almakta idi. Vali ve Be
lediye Re·isi Lutfi Kırdar bu hakkı hu· 
zuru alm~ktan istinkaf etmiş ve bu 
parayı Sular İdaresine teberru etmiş· 
tir. 

Hir kadın offasında 
Ölü olarak b11lunru 
Şehremininde Karabaş mahallesin -

Sırtta seyyar satıcı:lrlc ~ tekrar ta
melenmiştir. Geçen hafta Vali ve Bele
diye Reisi Lfıtfı Kırdar tarafından ka
bul edilen Haldeki meyva kabzımalla
n aeyyar ~atıcıllk yasak edilelidenberi 
meyva satışının azalmış olduğunu, bu 
yüzden ma lı!ı müstahsil elinde kaldı· 
ğmı arllatm~lardır. tstanlbu'lda sırtta 
seyyar satıcılık Dahiliye VekAletinin 
emri ile yasak edilmiştir. Kabzımallar, 
perakende rneyva sat:ı.şla.rile toptan fi
at1ar :rrasmda ihtikar derecesinde bir 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ de bir kulübede otu~n Nazife adın • 

Bir adam kadın 
vuzunden iki kişiyi 

yaraladı 
Evvelki gece Galatada kadın yüzün· 

den 3 kişi birbirine girmiş, ve bir bo
~a h11.lini alan kavga :neti~inde 2 
kili bıçalda yaralamnı.şiır. 

Tramvay Şirketi 
delegeleri Belçikadan 

liareket ettiler 
İs1anbUl Tramvay Şiıicetinin S'atm 

alınma rnilzakerelerinde bulunmak Ü· 
zere Ankaraya gidecek olan şirket mü· 
messilleri Belçikadan hareket etmiş • 
tir. Heyete, Elektrik Şirketinin devir 
muamelesinde hilkumetimizle şirket a· 
rasındaki müzakereleri idare etmi~ o
lan Spesiyal riyaset etmektedir. Yapı· 
lan husust temaslardan sonra şirket, 
Nafıa Vekaletinin teklifini kabul et · 
miş olduğunu bt1cfumiştir. Şirketle 
Nafıa Vekaleti arasında satış müzake
rdlerinin süra~le bitbrnmesi muhte -
meldi:. 

Çuk"arcurna mahallesinde Dalgıç so
kağında oturan CelAleddin ile, Haliç -
feneri, Kireçli .sokağında oturan Tev· 
tık, evvelki akşam Galatada Necatibey 
eaddesi.nrle Hüseylinin birahanesinde 
bir müddet içtikten sonra dışarı çık -
ıdıkıan srrada arksdiışlanndan Cemil 
adında birine raslamışlardır. öteden -
beri bir kadın yüzünden CelAleddin ve 
Tevfik ile arası açık olan Cemil, bir 
müddet konuştuktan son:ra bunlarla 
dövüşmeğe başlamışlaroır. İki kişi ile Bir tramvay arabası yoldan çıktı 
başa çıbmıyacağını anlıyan Cemil, he- 112 numaralı Şi~li - Beyazıd tramvay 
men bıçağını çekerek hasımlarının ü· arabası Köprüden geçerek Eminörlli 
serine hüotml etmiş, ve bu kanlı boğuş· makasına geldiği 11rada yoldan çıkmış-
ma ıt0nunda Ce1Aleddin kalçasından, tır. 
Tevfik karnından yanClanmışlardır! Tramvay, di~er bir aaba ile geri çe-
Gfui1ltil üzerine yetişen zabıta me • tirilmek suTetile yolmıa komnuş ve 
murlan CelAleddin ile Tev!iği kanlftr sefere devam ettirilmiştir. Bu yüzden 
i9lnde bulmuşlardır. Yaralılar de·l , aT seyriisef~r bir müddet inkıtaa uğra • 
tedavi altına alınmış ve suçlu Cemil m~tır. İnsanca bir uıyiat olmamış -
,.akalanmıştır. tır. 

Ş~hlr lşll'rl: Tool11nfılar: 

da 60 ya.~larında bir kadın dlin aksam 
lrnliibesinde ölü olarak ;ı,uıunmu'ş -
tur. 

Nazifenin ölümü süpheli n1rü1erek 
hükumet tabil.>i tarafından cesedi Mor 
ga kaldırılmıştır. 

Zehirli gaz kursll"rınd~ tedrisata 

ba•'andı 

Hava taarruzundan korunma ve ze
h irli gRz kurslanna dün akşamdan iti· 
haren başlanmıştır. Sarıyer kazasının 

balkı geçen sene kamilen kurslara de
vam etmiş olduğundan bu kazada ye
niden lrnrs açılmamıştır. Her kurs dev 
resi 6 dersten ibaret olmak üzere 15 
günde'l ibarettir. Kurslara Mavısa ka· 
dar <lev?m olunacaktır. Adalarda bu 
sene yalnız Hevbelide kurs acılmak -
1aıdJJr. Bu kurs1ardan ba~ka BevoP'lu 
Halkevind<> de b;r kurs açılmıştır. Bu 
kursta kaza dahilindeki ileri gelen1er 
kurs ı?Öreceklerdir. 
Bir heyet Hr.ıhyde terihf tetkikler 

yapııcak 

Üniversite arkeoloji profesörü Bos· 
serd'in riyasetinde ve asistan Bahadır, 
Münire ve Madam Bosse:rd'den mü -
rekkeb bir heyet, tarihi tetkikler yap· 
ı:nak üzere Hataya. gidecektir. 

Belediye teftiş heyeti müdDrOne 

Belediye muheeebeılnfn mesel YOkıek ticaret meHehl mflzun'arı memurin mDdOrü vekAlet edecek 
saati ertırıldı bir çey ziyafeti ver~llPr 

D<ln&m itibaren İstanbul Belediye- Yfilt."lelt İlrtl!ad ~ Tıca~t mektebinin 58 Belediye teftiş heyeti müdürü Tev -
si muhasebe teşkilAtma ba~h bHOmum ncı yıldöntımn mnna.ııebetlle dün meRDlar fik hasta olduğundan, mektubcu mü
fUbeler hergQn saat 19 buçuğa kadar cemiyeti tarafından -.at 17 _ 22 uumda dür vekilliğini yapmakta idi. Bundan 
w.zife görmeğc başlamışlardır. Yapı . Tokatııyan oteli aalonla.nnda b1r çay zıya- sonra teftiş heyeti müdür vekaletini 
lan teftişlerde muhasebe t.şlerinhı no.r fetı verUmlşUr. memurin müdürü Samih yapacaktır. 
mal ıeyirde gttmediği birçok evrakın Ztyafette •ehrtmlzdekt 1ktuıad1 Te maıt ---····--.. ·----·········-... ··---·-.. -

henftz tekemmül ett.1rlimed~~ k mehatll erklm, Yftltsek h:tıaad mektebi me- Ven·ı bı·r yuva 
ı.t>1 • anca zunlan ham bulunm~lar, m~leld hubl -

yib:de kı.rkımn netioe1endirl1diği an - haller yapılmı,tır. 
laşılm.~ w bunun üMrlne yeni mesai EmlnlSnO Helkevlnde konferııns 
aaati thdas edilmiştir. Em1nönt1 H&llı:nlnden: Bu ak§am aut 

Sokak levhal2rı tamamlanacek 2(),30 da JMmlzln oataıotıunda.ki merkez,,.-_ 
Val1 ve Belediye Reisi Lftfi Kırdar 

sokaklarm baz.tlarında qevha bulun -
madığını görmüş, belediye şubelerine 
gönderdiği bir tamtmde kaymakamla· 
nn bu işle ehemmiyetle meşgul olma· 
tarmı hrtemiştir. 

lonunde Ant.dolu 8e19uklan mevzulu btr 
konrerane verUecettlr. 

Evliya Çelebi hakkında bir konferena 
Fatih Halkevtnden: mvtınhıde Qal'eamba 

günll (Evliya Çelebl, bayatı -.e eseri) mn
mlu blr konferans Terllecelı:tlr. 

Sirkeci garındaki inşaat ikmal edildi 

Merhum binbawı Said kerİ.l'IM!si Ba· 

Bcı~ ~1·vun çıkapncı fAG1uwı l*a yan Suad ile 3 üneü kolordu topçu ta· 
Devlet Demtryollan DOkuzuncu İt· buru motatlü lilbayı ~teğmen Bay 

letme tdar · in btr müdd au'lannm ~ dıfına çBma1anına Şahabın nikahları dün Eminönü evlen· 
eam ettenberi tahsis edilmiştir. di:rme memurluğunda, tarafeynm ak . 

Sirkeci ~da yaptırmakta olduğu in· Avrupa trenleri1a gidip gelecek yol· raba ve dostları huzurunda kıyılıruş -
ıaat bfthilm:lf ve d<l:nden itibaren if - eular bundan 80Zll'R iltasyonmı umumi tır. Resmimiz, yeni evlilerl niklh me
!etmeye açılmıştır. Sirkeai prmda es· salanund.ın ffliyecekler . .. hl llU.l'etle rutmlnden aonra gösteriyor 
ki inzibat "~ polis dairelerinin yerine ban:iyô yolcularlle diğer yolc:ular bir- cSon Posta kurulan · · 
yapılan yeni binalar banll76 hatb yol- birlerlna ~. umn amilr w •ıaadetlm- ~1:r: yuvaya 

:lkincikinun 17 ~ 

i»lil•llltllifJefil 
Pamuklu mensucat amilleri Ankaraya 

bir heyet gönderiyorlar 
Pamuklu sanayiimizin harici rekabete karşı korun
ması için alakadar makamlarla temasa geçilecek 

Pamuklu mensu~t fabrikat~lanı - yardım yapılmasını kararlaştır.rnJŞtıft 
nın son ~man1arda haricden pamuklu Cemiyet, bu yardımı en iyi çiçek yt ' 
mensucat ithalıltının çoğaldığını ve bu tiştiren ve iyi bahçeler kuran çiçelt9' 
halin yerli mamulata tesir ettiğini ile- 'lere ilrramiyeler vermekte kullanac ... 
ri sürer~k şikayette bulundukları ma· :ı~. Ziraa t Vckiıleti .. çiçekçiliğin ih~~ 
lı'.lmdur. Pamuklu mensucat amilleri ıçın gP.lecek yıllaraa da ayni şeltJJY" 
bu hususta İktısad Vekfüetine gönde - yardımlar yapa<'aktır. 
rilmek üzere bir rapor hazırlamışlar ve Meşin ve sahfi\ian ihracatı ard 
Milli Sanayi Birl iğine vermişlerdir. J 

Bu raporda fabrikatıor1ar, pamuklu . 8?n günl::a.e Alı:ıanyaya me?1Ie~ 
sanayiin çalışma sahasının çok geniş o\ tımı~den _muhım .mıktard~ meşın·)1lif 
masına görE', aralannda iş bölümü yap- sahtı~a~ ıhr~ç edılrn.ektedır. Şeb? _., 
mak suretil~ Avrupadan gelecek pa • de kuçuk mıkyasta ış yapan den!.,., 
muklu mP.nsucata rekabet etmek im • rikaları bu yüzden imalatlarını ços
kanının hasıl olacağını ileri sürmek • mağa başlamışlardır. _.,,, 
tedirler. ••••••••·•·•·••••••••·•·•••·•········•••••••••••••••·•• 

Fabrikatorlar ayrı~a bugün1erde An· Acı bir kayıp 
karnya bir heyet gönderecdkıeııdir. Eski kıymetli sporcularımızdan G:; 
Heyet, Ankarada pamuklu sanayiimi - ta~araylı Nihad ve eşi MuallA Pe!t.i 
zin, hArici ı·ckabete karşı korunması oğulları Asım Pl'kdik henüz doJcUZ ~ 
yolunrla alınması icab eden tedbirler şında ıken difteri hastalığın.ı tutulıO,.. 
hakkındP. İktısad Vekaletile temaslar- ve !:ısa b"r zamanda hayata gözlerini il 
da bulunacaktır. pamıştır. Küçük Asımın cenazesi dUJl 

Pamuklu mensucat ~milleri, yaban - ledw sonra saat on dörtte Mecidiye~ 
cı memleketlerle Türkiye arasında Y:.indeki evlerinden kaldırılarak akl'

3 

yapıla'!ak ticaret an1aşma1arile, diğer !arının \'e aile dostlarının göz yaşı~:. 
memlekE>tlere verilen ithalat hissele - rasında Asri mezarlığa defnedilJJı.I~ .. 
rinin sannyiimizi daha koruyucu bir Kederİi ailesine sabır, yavrucuğa ,.ur 
şekilde vcrilme~i hususunda da a1a - hm ıahmetini dıleıiz. / 
kadar makamlar nezdinde teşebbüsler ....................................................... tJ 
vapacaklPrdır. Hllllltlllllll ŞEHİR ;!~~!ROS 
Amerikaya yapağı ve barsak 1~111111111 o k 

Yeni Tür:~!~ !~~!::ticaret an-
111

'
1
'
1
'
1111 

H;~~p•etUrd'.U;~ 
laşmasınm mer'iyet mevkiine girme - u ~ 

sine kadar takas yolile başlamış olan ti 
muamelelere eski şekilde devam edil- Daima en iyi en dehşetli ve 
mesi kararlaştırılmış ve keyfiyet al~- heyecanlı rilmler göstermt'Jtte 
kadarlara bildirilmiştir. şöhret kazanan 

Son zamanlarda memlekettimi,ıpen 

takas )OliJe Amerikaya yapılan ya • 
pağı ve barsak ihracatına yeni muka
velenin mc>r'ıyete gecmemesine rağ -
men ehemmiyetle devam olunmakta • 
dır. Şubat ortalarına doğru Amerika 
an laşmasmın mC' 'iyete girmesinden 
sonra Arnerikaya ihracatın mühim mik 
tarda artacağı kuvvetle tahmin olun • 
makta~hr. 

Sanayi Birliği idare heyeti 
toplandı 

Milll Sanayi Birliği idare heyeU dün 
öğleden roma blr toı\lantı yapmış • 
tır. 

Bu toplantıda pamuklu ~cat 
fabrlkatorlarının dilekleri tetkik edil
miş, yıllık çalışma raporu ve sergi ko
mitesinin hesablan hakkında görüş • 
meler yapılmıştır. 

Çiçekçiler himaye edilecek 
Zirnat VekAleti, memleketimizde çi

çekçiliğir. ihya n himayesi için ted -
birler almaktadır. 

VekAlet, bu maksadla İstanbul çi • 
çekçller cemiyetine 20 bin liralık bir 

ALKAZAB 
Sine- y A R J N matill" 
mıısı ıerdeJI 
itibaren 939 mevsiminin ve gsıcl
mo filmine nazire olarak çevrUeO 

KUTUP 
ŞEYTANLAR 

MUSICIEN... FSinEemanRın enNfazlAa aıkNışlnnDnn kEomiğl 
COW • BOY... .... 
DON JUAN .• , Yalnız gOrllnmesi kahkaha Ue g0ııııer 
KÜREK kifayet eden adam 

MAHKOMU... f.n~za':! !!.~kş~ın2 !:.~ 
BAŞTAN ÇIKARAN.. TAKSIM Slnemasıııd' 
MUZ TACiRi Gösterilecek olan 

AŞK MAHKOMU 
Filminde Kalblerinizl neı'e ile dolduracaktır. ~ 

=====-~~~~~~~~~~-~ 
Herkea;n ağzında dolaşan bir isim .... 

LIDA BAAROVA 

A KTA°fl iAiA" iii
1

Vvı"'' 
Fransızca a6zl0 filminde. Bu Perşembe nkşamı 

SAKARYA s;nenıasının 
ikinci büynk muvaffakiyeti olacaktır. 



Sayfı 1 

1'r ada köy kalkınmasına 
biigıik ehemmiyet 

Ceyhan güzel ve modern 
bir kasaba halini aldı 

-----····-----
Dört sene evvel toz ve çamur 
içinde bulunan yollar şimdi çok 
temiz bir hale kondu. Beledi ye 
küçük bütçesile birçok hayırh ~rı~ılık ve tavukçuluk hergün biraz daha 

ınkış~f ediyor. Eğitmenlerin faaliyetleri de 
f ydah bir şekilde devam ediyor 

~dir Trakyact.alci fenni arı ko1ıanlan 

~eden~ ~ö1~.aR~a arıcılığı iki üç se-ı almarnk ( 1 O) yerde arteziyen kuyu la· 
l' fanliyet d nı.ıkıu.ktıen kurtullınuş ve rı açılmıştır. 

~ne l s ~ub evresıne girmiştir. Geçen Ta,·şan yetiştiriciliği 
kong~ ~tta Tekirdağında bir ancı- Eti yenen, tüyü ve kürkü değerli o

t resi kara~ı açılmıştır. Tek~rdağ kon- lan Ankara, Şinşilla ve Viyana mavisi 
:nda linlk a~tna. uyu!arak haziran ba· tavşanlan Trakya bölg~mde üretip 
. llalliın; İ a 1 zıraat meldebi arıct1ık dağıtılrne.k için ( 5 5) yerde tavşan is -

sı alt srnan H kk A 'd ed t ınd& . a ı rıcırun ı are- tasyonu açılmıştır. Bunlar sen en se-
l ~muz ip~!~r~k, beş genç ziraatçi; ve neye ço[ı'almaktadır. Bu ekonomik olan 
ael'i.ncten v 

1 ~.:~n~a da ziraat muallim· g:e!ir kaynağmdan tanesi bir qiradan 
t>tıcı Y~i ~· .u tur öğretmenlerinden Ankara Hıfzıssıhha rnüesse5€sine t av
Cieştede Göd'.~1 

•• a~. ikinci posta dlarak şan satılmaktadır. 
3 

8_:ıcıhk k 0 'o Çiftliğinde açılan ikin· Trnl<y:t tavukçuluğu 
c t~Ost.Qt-ta ~rc;~arıno gönderilmişlerdir. Trakya böl!5('Sinin iklimine pek uy· 
b~11k kursu ~·rne merkezinde bir.arı· gun bol et vE yumurta yapan Rodey· 
~ gııerini!l acı .nıış ve halkın arıcılıktaki Jand ve Legorn cinsi tavuklar getirti
h· l'slatdan tr :1<ısına çalışılmıştır. Bu }erek üc senedenberi üretiliyor; ve hal· 
l'ı.ırndir. liaı~rrı·n edilen fayda çok mü- ka damızlık dağıtılmak üzere 135 yer
~ nı takdir ·: \"Pni kovanların fayda la- de uıvul: jstasyonu açılmıştır. Bura -
la İl"l kova:ııTnekte oldukları için, eski !ardan elde edilen yumurtalar ve ku
hat~·:· 1'rak arı bırakmağa başlamı~ • lu<:ka mııkinelerinden cıkarılan civciv
g ~cına .. 0,,v<ı"lın ancılık i~l.ari bölge 1er mertaltlıllara ve kö~1ü1m-e parasız 
deli kaıınıv na7 '.lr1 dikkati çekmekten veri1mekterliT. 
atı :t"i or. Sıva~· K k . lılı; : 87i~ıı~n nn, astamonu - Keten VP enevır 

,... kış}el'i"la n· ~ v~ sair 'erlerden arıcı· Böl•rede keten ve kenevir ziraati ol· ·"a t - "ır b. rı 
is~ .~~ı:r. V"ni r cok rnektublar alı;ı- dukça !{enistir. Fakat bunların. ş~mdi-
bi.r n11 ıv<'•r. Tr k~v:ln, 'J>('tek ve nlan ye ka far yalnız tohumundan ıstıfade 
eı·ı .trıen-ı'lıın·rııurnı müfettişlik büvük ecH1ivordu. Kenevir ziraati yeni başla· 

l'lt l 'Ptlc • • 
tıla U.,atıv0 .. F' . ıstı~n~ere vardım mıs çok muvaffak olmnstur. Bu sene 
bar birlilYı t. n::ı'ed.e bir Trakya arı- Kırk!aelinin Ka\•nal"('a kövünde Ziraat 

ş arı\ısıır. <'f>~sus etmiş ve faaliyete Vekaletinin direktifleri üzerine yeni • 
01t l i?i~,... 

1 
• den tecrü helerc b~c:lanmıstır .. 

\laı,.; U~stıı VE' .~r;crın fanliyeti ~e1cktör ve tcall ur makineleri 
~h"'ıt 1t'itlrJ,,. t- " .etrnensiz köylere az Trakva kö,~liisünün Ç<'1k Tağbetinf 
tı.ııı e.ni ....... ,~11 .:ı· kövünden okul öf{· kazanan. kf'yliinün tohumunu temizle-
1{> .... ;1 rıi kr)v1;·:1nc>k \'e ·eni ziraat u- me vönünden mühim bir rol avnıvan 

r·. 1• 1 Pf "• ' ilti 1 l"ll{'dı:> k P O"rf'tmek: nıakc:adi- hu ~elek1ör1 erin adedi (34) ve kalbur 
tCiv~~~ ı~iıı·ı~,.~~"ac~a. acıı1an okuldan ~aki11rıl<'rinin ise (304)tür. Gelecek 
l!f.\tı"ı r·n<' av..;"l rı ~ışı m"zun olarıık sPne Zirrırıt Vckal<.>tince (20) aded da· 
l<>r t el"d~ '1 '\ı-r)vı l't.mıslCTdir. Bu bilı:rili ha c;elek+i)r VC''"İleceği ve kalbur maki
ğuı... ernirı E>·ı·ı~ erıınrie büyük istifade· nel~rinin cofraltılacnn-ı muhakkaktır. 

ooıu?. -"" ·t. 1 , 
~etı-ı • :Veni Yııa · ır. cinde bulundu· T:mmbn~ılar 

ec~tir. . a da c240> eğitmen Um•tmi müfett'isliğimiz oc~ğe vila-
'l'taıt J\11"7.iv vetlerinin köv büdçelPrine ve kısmen 

ho."i.ik Yanırı bir~ en _kuyulnn de yüks€1< Ziraat Vekaletinin yardım· 

veriliyor 
Köy kalkınmasına 
dair düşünceler 

Nazilllden yazılıyor: Hükfun~t köy 
kalkııunalnrı ve beş yıllık kalkınma 
programlarHe köyde uyanık bir mu
hit yaratmak Jçln bütün kuvvetlle 
tedbirler alıyor, uğr!lşıyor. Fakat köy
lerlmlıde henli.z bugün için knnunun 
lst.edl~l şeklide becerikli elemanlar 
mevcud olmadığından köyler hıll! de
rin b~ boc:ılama. devresi geçinnekte
dlr. J.ntlha.b suretlle :köyıün içinden 
ayrılan kimseler, ne yazık ki, hJç tah
sıl görmemiş, b!r iş başında bulunma
mış, h:ıtt! evinin idaresinden bUe 
bihaber vatandaşlardır. 

Bunlarla da köy kanunu h ükümle
rinin tatbiki ve ~vletin istediği köy 
kllkmmnsının tahakkuku mümkün 
olamamaktadır. Bugün için köy ve 
köylü lle meşgul olabilen yalnız köy 
öğretmeni vardır. Köy idaresinin bizce 
yegane çıkar yolu köy kanununda 
yapılacak ufak bir tadilatla köy muh
t11rını tayin suretue köye göndermek 
ve bunlıırın b:ışınn da kontrol ve tef
tettlş unsurlnn koymaktır. Bir muh
tarın köyde hergün icln deve.mlı bir 
işi yoktur. Birb!rine civ:ır birçok kö· 
ye bir muhtar tayin etme~ ve yanına 
o köylcierden seçilme ikişer aza ver
mek köy meclisi için kft.fidlr. Köylerin 
bugünkü muhtarlara ve köy Mtlble
rlne vermekte olduğu aylık, tayin 
suretllc köy idareslne memur edilen 
muhtara vcrllecek paraya fazlaslle 
kifayet decektir. Bunda hükfunetın 

zorıuıc çekmesine de mahal yoktur. 
Bazı .'ı. vrupn devletlerinde olduğu 

gibi evvela her nevi mütekaldln köy
lerde vazife görmesi temin edllmelldlr. 
Ttirklye köylerinde 939 muhtar se -
çlmkri b:ı.slamadnn önce bu cihetle
rin göz önüne elınması; köy kalkın -
malrırı ve köylerin yaşanabilecek tc
tımni bir muhit haline gelebilmesi için 
müh!m faydalar doğuracaktır. 

Diyarbakırda 2,5 metre 
uzunluğunda bir kaplan 
Altı köylü ile uzun müddet 

boğuştuktan sonra 
öldürüldü 

Diycırbakır (Hususi) - Diyarbakı" 
nn Ki.içük Kadıköy nahiyesinde saba· 
ha karşı 6 kl>ylü tarlalarına gitmek Ü· 

zere yola çıkmışken ansızın 2,5 metre 
uzunluğundn müthiş bir kaplanın hü-1 
cumuna maruz kalmışlardır. Bu müt
hiş hayvanın ani hüC'lUnu !karşısında 

köylüler derha1 üzcr1erıinde bulunan 
silahlara sarılmıslar, kaplana karşı 1 
kaymağa başlamışlardır. Uzun bir bo· 
ğuşrnadan sonra köylüler kaplanı öl -
dürme!{e muvaffak olmuşlardır. Fa -
kat kcncUleri de muhtelif yerlerinden 
ağır surette yaralanmışlardır. Kap -
lan Diyarbakır kuduz hastanesine ge • 
tirilmiştir. 

Bunun, <'enubdan gelen serseri bir 
kaplan olduğu tahmin olunmaktadır. 

ve faydah işleri başardı 
"-----. ........ -~ 

Ceyhanm güzel caddeleritıdeıı biri 

Ceyhan (Hususi) - Çok değil, bun· Mezbaha üç sene evvel yaptınlmış· 
dan beş altı sene evveline gelinceye br. Halbuki e\·velce kasaplar rnstgel -
kadar Ceyhanda yazın toz ve kışın da dikleri yer<le kestikleri etleri merkep· 
çamur <ieryasından geçilmezdi. Kış ler üzerinde kasabaya naklederlerdi. 
günleri bir mahalleden diğer mahalle- Halkın sıhhatini düşünen belediye 
ye gidebilmek i~in rnuttaka paçaları nihayet asri şekilde bir mezbaha inşa 
S\Vam~k lazım ge1irdi. Halbuki şimdi ettirmeğı:- karar vermiş ve bu teşebbü· 
halk, kışın en şiddetli günlerinde bile sünde muvaffak olmuştur. Kesilen et
a~rnğına çamur bulaşmadan her istedi· ler de hfr tnrafı kapalı bir aTaba ile 
ği yere s~rbcstçe gidip geliyor. kasabaya nakle başlanm1ştır. 

Her bakımdan ihmale uğnyan bu Ana cadde :1e yeniden açılan cadrte-
giizel vurd parçası, dört sene gibi kısa ler de parkeierle döc::enmiş, yaya kaldı· 
bir müddet zarfında değerli ve i.ş bilir rımlnrı yap1lmış, ve keı.a istasyon yolu 
belediye reisimiz Salfıhaddin Sepicinin da parkelettirilmiştir. Bu arada çarşı· 
gayreti ~ayesindedir iki, güzel ve ıno· nın münasip yerlerinde iki umumi he-
dern bir kasaba halini almıştır. ıa yaptınlmışbr. 

Belediyenin 75 bin liralık bir bütçe- Ccyhaııda bir sirtema binası.' 
si var<.lır. Bu dar bütçe ile şimdiye ka- yaptınlıyor 
dar pek çok işler başarılmıştır. Belediyenın teşvikile kasabada bir de 

Kas:ıbaya çeyrek saat mesafede ve sinema binası yaptırılmaktadır. Bina· 
Ceyhan nehri kenarında asri bir rnez· nm inşaatı önümüzdeki baharda ta • 
baha inşa ettirilmiştir. Bu mezbahanın rnamlanacakhr. Şu halde 939 yazında 
yanında bir de fidanlık kurulmuştur. sinema açılarak çalışmağa başhyacak-

tır. Bu bimı modern ve ayni zamanda 
Bu fidanhkta portakal ve limon fidan· iki bin kişi istiap edecek kadar büyük
ları yetiştirilmektedir. Bu fidanlar tür. 
köylülerim1ze parasız dağıtılacakt1r. 

Kasabanın caddeleri etrafına dikilen 
ağaçlar <la hep bu fidanlıktan tedarik 
edilmektedir. Bu arada fidanlığın ce -
nup tarafında, kasaba halkının yaz 
günleri o~urup eğlenmesi için bir yer 
ayrılmıştır. 

Ceyhnnın elektrik işi 

KaSrtbamızm elektrikle tenviri hu .. 
susunda belediyemiz son derece çalış· 
maktadır. Belediye reisimiz bu işin bir 
an evvel ha!li için alak:adarlarla temas
larda bulunmak üzere Ankaraya git • 
miştir. 

( Bozdoğanın iktisadi vaziyeti inkişaf ediyor ) 

~~ar llehirıer J0k Yerlerinde küçük larma d2yAnarak, her vilayetten !!enç- Bozdoğan inctr kooperatifi 
içirı .... ~·'11 oırnıv p akar sular vardır. lE>r aıınmış ve < 45' kişilik tidancılak, Muratlıda grip salg ım 
lan ta~~Yet ve k:n bY.~rl~de su temini aşıcılık ve l:üçük ziraat sanatları nami- Bozdoğan (Hususi) - Bozdoğan ve liği umum müdürü meb'us Hakkı Ve

ral bu maksadla tetkikat yapmak üze
re pek yakında rnmtakamıza gelecek· 
tir. 

tıı.aı 01·ı.siııatıa en Y kudçelerine konu _ le bir kur!: açıhp, bilgili gençler yetiş· Muratlı (Hususi) - Murathda h a· köylerjnin iktısadi vaziyeti gittikçe 
an demirbaş~ ( 2400 ) lirava tirilmiş ve köylerine gönderilmişler • vaların kararsız gitmesi dolayısile grip düzelmektedir. Mahsuller tarnamile 

----=:::ııQ.~ır~art~e;zi~yen takımı dir. hastalığı faz~adır. ve değerile satılmış ve bundan köylü - -- ..:.:.;.;;;.==-=-----------=-=-======-ıiıi· ===-==---------=-== memnun olmuştur. Yeni yıl için heves· 

)'a,~ liasan Be 
lğ\na b '! gazetelerin 

akılırsa ... 

Pazar r.ıa Hasan Bey Diyor ki: 1i çalı.~aıara başlanmıştır. Kazada, 
tanm satış kooperatifleri birliği ta -
rafından üç paviyonlu v~ incir kurdu
nu tütsü ile öldüren cihazı haiz modern 
bina yapılmış ve bunun için 1 1 .000 li
ra harcanmıştır. Aynca incir satış koo· 
peratifi kurulmu!jtur. Kooperatifin ku· 
rulması fiatlara nazımlık etmesile in· 
cir fiatları yükselmiş, geçen yıl seçme 
incir 6-7 kuruşa satılmışken bu yıl 12-
1 4 ve hurda 4 kuruştan satılmıştır. 

-... _ ...... 

Belediye memurlar: va
zife başında bulunduklan
m isbat için ... 

... Günde dört aefa aet· 
ter imzalıyacaklamuş.. 

Hasan Bey - Belediye 
memurlannın imzalB.!"ı çok 
güzelleşecek. 

- Neye Hasan Bey? 
- Fazla ekzersiz yap • 

mıı olacaklar da .•• 

Pamuk kezaEk yüksek fiatla satıl -
rnıştır. Bozdoğan inoiTinin nefasetile, 
pamuğunun bolluğ"ile ve zeytinile 
meşhurdur Pamuğun da incir satış ko· 
operatifi kanalile bir el~n satışı köy
lü için çol<. iyi olacaktır. Haber aldığı -
mıza göre, incir satış kooperatifleri bir· 

Bir noktaya ehemmiyet1e dokunmak 
isterim: Belediy~ cidden güzel bir elek
tr ik PT?jesi yaptırmış ve tasdi-kke gön
dermiştir. Fakat projenin keşfi 20 bin 
lira kadP.rClır. Memlekete neye mal o " 
!ursa olc:un. bir an önce elektriği ge
tirmek Iazımdır. Elektrik gelince (kf 
kazanın içinden geçen bol sudan hidro
lik elektrik istihsal edilmek üzere yapı· 
lan proje> tatbik mevkiine girmekle ) 
kazada bir cıkrık. zeytin yağ, (bol ol
makla) sabun, hatla kereste gibi fabri· 
kahır kurulmuş o1acak ve me:m~eket 
birdenbire kalkınmış bulunacaktır. 

Çıkrık fabrikası, tarım satış koo .. 
peratifi tarafından yapılacak ve ucuz 
e1cktrik1e çalışmasını temin için Be-
1ediye ile bankalardan para temin edi· 
lecektir. 



. ..,.. 
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Günün haberleri 
1 ııı aı1mdat bir kahveye glıdller. :er rm buaktıtlan ....ı,ı ifpl ediyorlar-

masanm biri bir kenanna, öbürll, ~ekar başlarına eğdtler, birer •br 
ISbGr bnanna oturdu. Masanm flze • daha okudular ve·bir kere daha bh- • 
rinde Oti tane gazete vardı. Biri uı.an· blrleri1rln yüzlerine baktılar: 
\il, pzetelerden birini aldı. Öb(l.ril u • _ Palamut1ardlln kaçan u$1JmN
und.ı, öbür gueteyi aldı. Her ikisi de lar, küme kiline bahkçı.Jaıın ağlarma 
ayni zamane!& birer serlevha okudu • giıi1<>rlarmış. 

1ar ve birbirlerinin yüzlerine baktı • - Prankoculanlan kaçan hfllt'Onwt-
ıu: çiler, grup grup yakın yerlere !Wca 

c- Balık akını bqladı• diye bir ya· etmekte imişler. 

sı ftl'. Son bir defa daha başlarmı •idiler· 
- Bunda da cFrankocularm akını• Biri bh'şey okumadı, abürü bir atar 

Cfiye bir yazı var. daha okudu. Son bir defa birblrı.ri • 

,.._~ "-•,• '""', . ~ nin yi}zlerine baktılar: ... ~r ..,..-ntlı gazeuw.enne e~-
ler; birer .ar okudular ve birbirle • - İspanya havadisi bitti. 
llDID yüzlerine baktılar: - Balık havadisi henüz bıtmedi. 

_ Uüumııılar ka,...vor, torikler ko- Meğer palamutlann arkalarında da to-
rJ rtkler varmış; palamutlann uskumru • 

fthJ'orlanmf. lan kovalamalanna arka1anndan ge • 
- BnıdknetçUer bozulmuşlar, geri· len torlklcr sebeb oluyorlarm~. 

~tar, :rranko kuvvetleri de onla • iSMET HUL'Osl 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? :J 

~ 
Kocalarınıza nasıl 
bakıyorsunuz? Millet ·vapuru faciası 

adliyeye intikal etti 
Mahkeme batan vapurdan kurtulan l9stromo 

ateşçinin dinlenilmelerine karar verdi 

Ereğli limanında Millet vapurunun müdafaasını yaparak suçlunUD 
batması ve mürettebatının boğulma • çu işleyi~de kans.-ıınt 
sile neticelenen son deniz faciası, bir münasebatta bulunmasının "19 
cepheden, İstanbul Adliye.sine intikal tahriklerinin müessir olduğunU. 
etmiştir. hetin nazara alınmasını, beyaJl 

Batan gemiden kurtulabilen güver- duruşma karara kalmıştır. 
te lostromosu Ahmedle, ateşçi İsmail, Sahte tayyare mUh81 
İstanbul asliye 1 inci ticaret mahke- • 
mesine müncaat ederek, hAdisenin su· sorguya çekildı 
retJ. cereyam hakkında, den.is raporu • Tayyare Cemiyetine sahte 

Bir erkek te tıpkı bir kadın gibi bakıl- nun alınmasını istemişlerdir. le müracaatten suçlu Horst 
maya muhtaçtır. Onun balwnı uzun sür- Mahkeme, bu taleb üzerine hAdise • dün, 1 inci sorgu hikimlijin8 
mez. Basittir. Yalnız intizamla devam yi tenvir edebilecek olanlarla, loetro • miştir. 
edilmek ister. Bu intizamı temin edecek mo Ahmed ve ateşçiyi dinlemeğe ka· SuçluytJ isticvab eden b6ldı8t 
kadınlardır. Çünkü erkekler ışleri ıra- rar vermiştiT. kufiyet halinin devamına kal'lr' 
nnda kendilerini ihmale ekseriyetle pek Bunlar, bugünlerde mahkemeye cel· miştlr. 
meyyaldirıe_:. _ bedilerek. dinlenecekler ve tacianın Bir adamı DIOmle tehdid 

Hemen butün erkekler çalışırken ıiga- sureti ~reyanı tesbit edilecektir. 
ra içerler. Tabiatile bundan gözleri ra· Bu tahldkat SJrasında, faclanm mes- cDrmUmeşhud mahke 

Şifeden geçerek boyoyen 
bir ağaç 

hatsız olur. Fakat şikAyet etmez, katla· u1fl olarak, Yunan bandıralı Nomikos verildiler 
OIUmUnden 388 yal sonra vatan nırla.r .. Hele ~~elliklerine yapacaklan va~?nınmı ileri sürüleceği muhtemel Dün, Adliyeye bir tehdlcl 

tesin hıç tc duşunmezler de farkına var- görulmektedlr. 

haini olduğu anlaşılan peskopos ~adan gözlerinin bozulduğunu söylerıer. Evinde ölU olarak bulunan ın:~~rı·~:ı· isminde biri, 
12 net uır orta- S:gara ı~rken mutlaka ağızlık .kullanma- -·~ 

. . lı. Göz doktorlan bunu dalına tavsiye e- bir kadının cesedi morga müracaat ederek, Ramazan . 
lannda bir kilise- ~....:.1• ~ d d 1i yaşmda bir adamla, akrabas~ 
de öldürülen tn.. er amm~ in. ·yen kim? Göz banyo!arı kald1rı1dı suf ısın· m· ~-. bır' gencin kendisiııl 

da çok iyı gelir. İşte aize çok favdalı ve U": 

eilterenln Kenter- çok kolay bir tertib. İki çorba .k~şığı gül ~abıta ve Adli. ·ye şüpheli görülen bir le tehdid ettiklerini, iddia e 
börl peakoposu, ö- suyuna bir ufak tutam (Borate de ölüm hldisesinin tahld!katı ile meşgul Zülfü fsmail, hldiseşi şöyle 
Hlmünden 388 yıl soude) u birkaç damla ılık suda erl•ip bulunmaktadır. mıştır: 

kanştınnız. Bununla kocanwn gözlerlnl Mevlevihanekap:ıda, kale içerisinde- - İki kihve yüzünden, üç gOıı eonra vatana h!ya-
net .uçile itham 

edildi. D6rdilne\l 

Hanrt. onun ismi
ni bütan kilise du-

• a kitablanndan çıkudı. 

baııyo yaptırınız. ki bir evde kim.sesiz yaşıyan Nazire is- kahvede kavga etmiştik. Bu * / minde SS yaşında bir kadın, evinde ö- ramızda iğbirar hAsu oldu. 
Güzel diş. zinde bir mhhat· lü olarak bulunmuştur. bu~ Sirkecide bir berberde 
Tatfln nijzJere yaptı,.. 1 · d b k Hadise haber alınınca derhal nöbet- duğum sın.da, Yusuf, elinde bı 

,. g• z yan an aş a . "'dd i .. tahkik ta ba ,............ k" kl ·-..f .., ... ,,_ 
diflE-ri de sarartır. Böyle dişleri vakit çı ~u e umuınısı a ~~ tiyar da bir ure e ı,.--... .. ısu. .. r• 
vakit. Craıc- camphree · ıe f 1 1 adhye doktoru Enver Karan cesedi dışan bırakmad1lar ve ilstüme 

ı ırça ama ı. tın'..+" tt"l 
Bunun için evveli diş fırças:nı, 12 ölcü rnuaven:- f!' ı~.ır. e ı er. 
Eau Oxygl-nee üç misli 

811 
i~e kanşhrı- Cesedın üzeri~de bazı yaralar bu • Suçlulardan Ramazan, a 

larnlt hanrJanml• ımthl<ıld J tt "-t lunması şüpheyı davet ederek Morga ihtiyar b!r adamdır. 
Amerikrıcla yetifen bu alaç. bir ıiıe- * ._ -.ıa 116~. Dllnyanm en koçuk kumpası 

Y e ıs a 11\ an kl d'l · · B h*di d" k"t ..n....ır sonra oişler! içinden ve d • . . na e ı m.ıştır. u .. se, un geç va ı ~ 
ışmoan ıyıCP. H"'d" · bi · ~ t"cesi 1 hud mu"d~-ı·umumı·li"°''"e in~ fırçalamalı. a ısenm r cna.,,.... ne ı o up '-"= 15 ..... 

* 
olmadı~ t1abki-k edilmektedir. miştir. ---------

Çok defR erkeklerin kaşları. burunlan iki elbise hır~JZI mahkOm Poliste : 
tüylü o~ur. En basit tedbir çok uzun t~y- edildiler 
leri muasla kesmektir. Bazı erkekler bu ~i herberler'ne yaptırırlar. Halbuki evde Sirkecidfo biT elbise mağazasından 2 Bir otobfis biletçbıi 
traş olurken kendilerinin yapmasında p~talon. ~lan Mimi ve Hasan is_im· Vatman Ahmed.in idares" 
h•çbir zorluk yoktur. Onlan 

5
;z tatlı dille lerınde 1k1 suçlu yakalanarak ad1ıye- numaralı tramvay arabası e 

ikna edebılirsiniz. ye verilmişleniir. ce saat 24 sıralannda Şehzadebd * Sultanahmed ikinci sulh ceza mah· desinden geçerken, şoför Sua 
k · d du lan "-- resindeki 3103 numaralı otobilB' - Saçlar· kepeksiz ve yağsı 1 1 d emesm e nışma yapı·""--ı ve 

* Donyıım en boyok diş• 
! 

Dünyanın en ldl~ matbaa kumpası Her sab~h saçlan ıslatmada~ ~i:: 11~~ n~ticerl'; Mimi 7 ay, Ha!an ise 2 ay 10 mıştır. Kaza ıneticesinde otob 
. bir pUI murabbaııwı sekizde biri kadar- yonla olmalı. .Mesel4: Bir likör kadehi- gün muddetle hapse mahktlm ve der- ka kapısile camlan ve traJlltÇISI 

Slalryada 7üaluıan 'bir mamutun bu dU'. Uzerinde proteltaıılann mqhur du· ni dolduracak kadar losyonla uçlan hal tKevkif olunm~dlal'dır. M • • llmbası kınlmış, otobüs bil~ .. e·~rı 
- .... IHtn uwılutunda ve 108 kilo lldWl wnamı yanlıdır. Mükemmel IU· nemlendirdikten IOnra iki el ıle başı iyice arısmı Ö. Uran OIZIR lid muhtelif yerlerinden 

tln'blmdacm. re«e okunmaktadır. olar~~ içirmeli. Fazlasını da bir havlu muhakemesine devam &dildi ~;,l~~l~~=ldkJtf 
----------------------------i~~~~r~ft~a~u~uaa~ edilen tekli vermelL Bqa da hemen bir Asmal~esoidde bnn Raşeli Cldü· lanmıştır. 

Bir aılrın •onu 
~ ...... 111r ... ...,..... 

- .,_ ld: 
- BlrbV 1medlr devam eden aş-

lmm ttinf ec:lemediiim bir hayam 
..ı,..rum. l'aka~ her haUmden 
bnıillmi lffcQim1 belli ettiğimden 
dk mmanı.r cmda da bana karşı bir 
aWra indim. Ve hatta bazı geceler 
.. lllcmda w odamda birbirimize sa· 
ftlıp pp bakışarak sabahladı • 
lmm oldu. (Ailece de ıörüştüğü • 
mDz için evlerinde yatıp kalkabi1i· 
rordum.> 

, Fakat, nedenle, anhyamachğım bir 
lebebden dolayı birdenbire bana 
bqt muamele ve hareketlerini d& 
lifUrdl, aramJU bir IOiukJuk gir • 
a • 

1 - Eski samimiyetimizi temin i· 
pı garele!'e bqvurmam doğru mu? 
Doiru buluyorsanız ne tekilde ha .. 
nUt edeyim. 

2 - Herhangi bir şekilde verece • 
lln1z alcı! ve nasihat'lerin.ize intizar. 
&ayım. Hilnnetler. 

* FranSız piri Sülly Pıiidbom'wı 

Kırık Vazo adını tapyan bir fiiri 
vardır. Kalbi ona benzetir. Kınlan 
puç811 'llll yapqtınlmuı, tamir e • 
dilmes: mümkündilr. Fakat bir fis • 
ke wrunuz, eski tananiyetini kay· 
betmiştir. İçinden çatlak bir ses ge
lir. İsteneniz fU veya bu şekilde 
milnasebeti eski haline getirebilirsi· 
m~ Fakat eski IADıimiyet d'ev.rtnJ 
ihya etmeniz milmkün değildir. 
Hem niçin buna teşebbüs edeceksi· 
ntz? 

Her gönül macerasının bir hedefi 
vardır. O ya eğlenmek, ya evlen .. 
mekle elde edilir. Blrinci şıkta sizi 
hedfltinlze varmıt garilyorum. U • 
zwı müddet eğlenmipiniz, doya do
ya eğlenmipiniz. Artık bıkmadan 
bqka serıüzeşte geçmenin 7.8JJl8ll1w 

dır. İkinci şıktJıt ile, mde böyle bir 
heves göremiyorum. Evlenmek is • 
1eseydiniz bunu çoktan yapardınız, 
1apmachj1nıza glSre, bundan I01U'8 

Japacağınıza neden hGJcmedelim? 
Hem, kadının bu abada bir ha • 

Jal sukutuna uAraımf olması müm· 
tün dlill midir! 

n:na 

I 

file geçirmeli. Bu file bütün gu··n saçın ren Mozın. muhakemesine Ajırce2a Bir motosiklet bir~ 
yatgın ve düzgün durması içın çok iyi- m~h~emesınde, dün de devam edil • Ahmed Cevdetin. idaresmddi 1 

dir. FUe baştan çıkanlınca erkek tuvale- nuşt~.r. .. maralı ve Eskişehir pllkalı 
ti de bitmif olur. Çok halif ve güzel ko- Dünku celsede, suçlu vekili Cemil, let Fatihte Fevzipaşa cadd 
k~lu bir kolonya da erkekte temizliğin erkekler tırnaklarını badem biçiminde çerken Sıdkı adında bir çocull 
~ühl~ işareti sayılır. Bundan başka ken. keserler. Bu, tırnağı büıbOtiln ihmal et- rak hafifçe yaralamıştD'. 
dme ıyi ~akan bir erkek saçlarını iki mek kadar gOHlnç olur. Tmıaklan dible- Yaralının müdavatı yapı.ııııılt 
h~ada b r defa berberinde bstirmeU- rindeki ince derilerden lwrtarmabdır. lu yakalanarak tahkikata 
dir. Buna da belki aramra mzin müdaha- Bu deriler eberiya elleri fazla 11cak 18• tır. 
lenlz fcab edecektir. bwılu suda tutmaktan peyda olur. Bun- Yangın haflangıa 

Ek kl * lar••n kaçınmak için her 1abah JJkan- Evvelki gece, Kdıköyünde 
: e er tımaklanna ciJl sürmeli mi· dıktan ı.onra tırnaklan çnreliyen Jnee çeşme caddesinde 222 n~ 

d~· ~erileri kurumadan evvel ur.u mm btr birinci katıııda yanan soba.DJJI 

d 
ırçol k erketı~r tırnak balnmmı ilımal alet ile geriye itmelkilr. Erkek tırnaklan baca kun.mılan tutuşmuş ise dA 

e er er. Halbukı onlan sabunJa bir kere temiz ve parlak olmalıdır Fıkat.a bazı b.. " · dan ' .--.- -_ .... 
fırçalıdıkt · b . · uyumesıne mev vertlJDI""""'"' 
ve bir an sonra 'I. asıttir. Yuvarlak erkeklerde görilldüjil gibi renbfz bir iye tarafından ~ndürülmilşdlt• 

-.... -~.~~.~~.!~!!~~-~~~!•: ... !~!! . .!!'.?.~.~~.!!!"!!~~!.~~-~~~~~!: .... -...... _. ... ~ .. a.b •• ı.ta ••• • •• tahklkata başlam~ ••H••••••••eeee •e•eeee•••• 
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Hatıraları Bir Sarayllnın 
-~~~~;··· .. vakin-osmanıi ... farıhıne .. aı·r·Hşaai':··r .. M: ~,.,,,,.,,,.~""""" 

Beşi;~; ........ M~~~d .......... Ç~~~ğan 
sarayına nasıl hapsedildi? 

NAKLEDEN: SUAD DERViŞ 

, .. ~ .. Dü~ko~;;;~--1\ 
~ hulasası 1 
i 1f ~ciyeyi padifa'h Muradın ccı- ı 
: 'a rtyelerinden birinin ağzın -
• il d" 1· 
: 1 ,, ın 1l/0Tsunuz. Bu kadın etyevm 
ı .. 'cıttcıd • t ., ır 1>e 1atanbulda bulunm.ak-l ctdır. 
: lıbd;ı1~_, 
: 1ac b "W:tZ hal'edilm.iş, velialıd Mu-
• ıt ge 
.; ta] ce ansızın saraymdan alına· 
5 ta /ahıa çıkantmı.şt\T. Eski padişah. • 
• · ecs.~tle · ih • · 1 t'h i Jı~.!· ıntı ar etmıştır. 1• ı ar 
: ~ııeç b . 
: ~'t4k ı eŞt'nci Muradın. zaten l>o • 
i Pctdi clcın asabını büsbütün bozmtLJ, 
1 ğe btah de?ilik alametleri gösterme • 
\ ~lantt§tır. 

··········· 
~ ;~;:~·~·~::~:··;:~::··~~~~:~;:. 

\reıud rın bir kısmı çok işretten müte

aö,ıuy bey!n rahatsızlı~ geçirdi~ini 
dolinıa.orla:dı. Bir kısmı hadiselerden 
~- anı b' ıs~ !ıkr· ır buhran geçirmekte oldu-
bit çıb:de idiler. Bir kısmı da beyninde 
lardt. 11 çıkınış olduğunu Heri sürüyor-

\rükela h 
laltııYordu alktan paldlşahm hastalığını 

re.kat ·h. 
taftnd ~e 1rde ve memleketin her ta-
larıa : 

1
Abdiilhamidin çevirdiği entrika

• Çırağan sarayını"I bugünkü hali 

D d
·1 M da Sultan Murad ı :Mahpusiyetten birkaç hafta sonra bi-

e ı er. ayıs ayın . . la k lid ·1 saat 
taht km t A~·stos aylannm ortası- rıncı defa o ra va esı e yanm 

a çı ı.ş ı. _ 6 ... d ' ah . kadar havai mevzulardan konuşmuş ve 
na doğru bır gun pa ış a. ı1d ·· l - 1 · 

_ Burada tedavi edilemiyorsunu7.., te- gayet makul ve mant s.oz .er soy emış. 

d · d'l k üzere Çıra,.an sarayın" bu- lakırdıyı kana. cinayete, ıntıhara ve pa
avı e ı me ıs d" hlı,. d-km · .. H 

ışa 6 a o emıj .... 
~~~ d 

Demişler. Bize de harem ağalan ve Padişahın halindeki bu sall1hı vali c 
kalfaJanmız bu emri verdiler. Ace!e i;e sultan vükelaya bildirmek istiyordu. 
eşyalarımızı topladık ve Çırağan sarayı- Fakat Sultan Muradın eski vezirleri 
na göç rttik. Biz orada padişah Muradın kendisini tamaınile unutmuşlardı. K;mse 
hastahğmın tedavi edileceğim ve iyile· onu arayıp sormuyordu. Bir gece sarayı
ş•r iyileşmez saraya döneceğ!m\zi üm;d mn kapısını adeta yıkarak zorla gel:p pa
ediyorduk. dişah yaptıkJan bu şehzadeyi ne anyan, 

Halbuki tahminlerimiz tamamile yan- ne de sornn vardı. 
lış çıktı. Ve ~aşıiaC'ak şey, sanki Sultan Murad 
Meşhur hekimin raporu ortada:ı yok e- boyle unutulmaktan bir zevki mahsus 

dildi ve Murad hal'edilip ye:-\ne Abdül- d'nyar gibi günden güne hayatn avde~ e-
ham.id tahta iclas ed;ldi. diyor, lilhhati düzeliyor, aklı eskı parlak-

Sayfa 1 

Evlildları yüzünden 
adliye koridorlarına 

Bir Pazar günü, Adliye 
koridorları bomboş. Sade 
müddeiumumilik katında 

•• evlerinin içinde göster • 

d U Şe n dikleri ayni düşün~~izli-
ği bunlar sokakta goster -

bir kalabalık var. 
Siyah çarşafh ve çok 

şişman bir kadın. tahta sı
raya oturmuş. yanında, 

1 
mişler ... Bir kiler kapısı 

ana ar açar .~i bir bakkal ke • 
pengını açmışlar.. fnkat 

--- şimdi adliye koridorlann-

.. .. ·cnşı yırtlk pırtık iki çocuk... Ve 
u::ıu • • , d 
biraz ötede üç dört kişi ... Çocuk.ar an 
bir! kadın:ı pek yaklaşamıyor, uzaklarda 

do taşıyor. 
Kadının bileğinden tuttuğu çocuk on yaş
larında kadar görünüyor. Kadının siyol~ 
bol çarşafı yepyeni. ayaklarında da yent 
iskarpinler var. Siyah çarşafının peleri
ni ile ağımın yansını kapamış. 

Burada bekledikleri if oldu galibL 
Yanlarına bir polis geldi, bir geyle" söy
ledi, önde polis. arkada bu kalabalık taş 
merdivenlerden yukarı çıkıyorlar. Ben 
de onları takib ediyorum. 

Koridorda bilekleri kelepçeli. benizle
ri sapsarı ıki erkek iri, iri açıimış gözle
rin'n cam gibi parlıyan göz bebekleri bir 
noktaya dikilmiş hareketsiz oturuyorlar. 

Sorgu ıçin geti11'lmi~ ikt katil imiş 

bunlar ... 
Siyah ç&rşaflı kadın bir kenara adeta 

çöktü. Onla!' da sorguya çekilecekleri sı
rayı bekliyorlar. 

dl'\ ıirtir titreşirlr:rken yavaş yavaş alın
larının daman çatlıyor. 
Çocuğun mütemadiyen ağlıyan anası

na: 
- A hanım diyorum. bu çocuğu niçin 

böyle işlere verdin. Onu daha evinın i
çinde yaşıyacağı. mektebe gideceği ya,_ 
lards neden çalıştırdın? Neden gece ya
nlan aç, aç hanlarda .nöbet beklet tın?. 

Bana hiç ummadığım bir cevabı bütü.a 
saCiyetlle veriyor: 

- Adam olsun diye eh 
- Hiç çocuk evinin dışında böyle gilc 

işlerde s'Clam olur mu? diyorum. 
Bir müddet susuyoruz. Ana hıçkıra 

hıçkıra öğlıyor: 

- Ah diyor rezil olduk... Mahalle& 
kimin yüzürıe bakacağız. Gazetelec bun4 
yazar da babası duyarsa.. dayaktan k• 
m.iklerini kırar. Vallahi öldürür onu! 

- Demek babası sağdır, diye soruyo 
rum. 

- Sağdır ya! .. 
- Çalışır mı?. 

- Evet, ~tedir. 
th a:.eyarı başlamıştı 
-..unku . · 

diri"' P<.tşalar Abdülazizi tahttar. in-

Su itan Muradm hal'i ve lığını ve tabiiliğini buluyordu. 
Onun iyileşmesi Şayan kadınla, diğer 

Çıragan sarayr faciası kadınlan. valide sultan, çocukları ve bü-

Siyah çarşaflı kadın tahta sıraya otu
runca artık kendisini tutamıyor, bıçkın 
hıçkıra ağlamağa başlıyor. 

- O halde benim tarafımdan söyle o-
na. <;;ocuğunu değil, kendisin1 öldüı:s-ün. 

diyorum. ı... t-. Yerin S 
"'l:l\. lıalk e _ ~ltan Muradı geçir!rler· 

})fıdlş ba hurrıyet vadetmişle!" galiba. 
~Ü§thıe 8 kın halka hürriyet ·vermesini 
l-ialkı~ hali mı vardı?. 

ta da, A.b~-~emnun etmek lanmdı. Son
llttı derıe~J?ziz için memleketı Rusyaya 
"bu~ dı. Her devlet Muradın padi
l.buı e~ kabul etmiş. Moskof hükO.meti 
~~liba l.! trıernişti ve gene günün birinde 
~an ha~!of. gazeteleri herkesten sak· 
~tllıün atı ortaya atmış, padişnhın 
ttl\e gn:ra. ettiğini yazmışlar. Bunun ÜZl'· 

Sultan Muradın hal'ine Mithal Paşanın tün cariyeler için öyle büyük bir sevinç
la?'aftar olduğunu işitmiştik. Faka! her ti ki l?rtık Çırağanda hiçbir kimse padi
nedense Mithat Paşa da diğerlerinin zo- şahm hal'inden dolayı keder duymuyor
run:ı tahammül edememiş olacak ki Mu- dtt 
radın hal'ine mümanaat edememişti. Sa- Politikanın ne olı!uğunu biJmiyen biz 
raya bu haber akşam üzeri geldi ve o ak- saray kadınlan kısa bir zaman sonra e
şamdan itibaren Çırağanın kapılarına fendimizin tekrar tahta avdet edeceğini 
nöbetciler dikildi. ve biz'm iç.in Dolmabahçe sarayında gü-

Tarih kitablan bilmem nasıl kayde- zel ve neş'eli bir hayat başlıyacağım ü
derler. Fakat ben şunu emin olarak söy- mid ediyorduk. 

~darı bir ~adrauıma İngiliz sefiri Avru· 
. ~r v~· 0 ktor getlrmelerinı ~ o neye 
'lt\'s ırsE: onu - .. 
ı... ı:re e· . n sozunde durmalarını 
'Jt'lalln ht~ış. Çünkü 1stanbuldaki dok-
l'ol.-- ıç bi · b 
t.ı,1~, eb"d' 11 u hastalığın geçici mi. 
·~ llıı 

1 
ıyen devam edecek bir has-

~ o duğu 
~ \1rupada . n~ tayin edememişler. 

lttor Cer nd .. ısını batınında olımyan bir n ır ıler. 
b(i u do\ct • 

Yük bir 
0;:~ ~eldi.ği gün valide sultan 

litr\ laş ıçerısinde idi. 
\>a..ı esten e 
l:ı taaile bı VVel doktorla bir tercüman 
aı:d h.ekırrı ~~:.kendi konuşmak istedi ... 
~ll eıı. 'Cı>ltrıi t' •Yorum Avrupanrn. nere-

I 'bır ili ş ı. Amma kendisi çok şöh
'ıtııy ın adamı imiş 

"'1ta etleden · 
rırn Yar.ı sonra kendisinı valide 

liyebilirim ki Sultan Murad o gece hal'e
d:ldiğıni anJıyamamış. kendisine söyle
nilJiği halde bu havadise tamamile IA
kayd kalnıı~ ve aradan birkaç hafta geç-
t ikten sonra ancak işin farkına varabil
n~iştir. 

Hal'lnden sorıra geçen bilrkaç hafta 
hatta birkaç ay zarfında sar&yda onun 
hastahğından başka bir kötülült hissedil
miyordu. Eskiden olduğu gibi muntazam 
yemek çıkıyordu. Yalnız dışarıdan b1r 
kirnAenin içeri girmesi memnu olduğu 

g!bi snraydaki insanlann da dışarı çık
ması, hatta bahçenin muayyen bir hu
dudundan öteye gitmeleri rnenediliyordu. 

Halbu'iti garib bir tesadüf netıces! ar· 
hk hattA doktor Kapoleon tarafından bi
le teda..,; edilmiyen mahlt1 padışahın 

g-Jnden gline aklı başına gelmekt~ idi. 

Fakat bunu ümid etmek içi.n insa:ı bi
zlm gibi sersem. cahil, her §eyden haber
siz zavallı kızlar olmalı imiş . 
Çırağan sarayı zannettiğimiz giLi Sul

tan Muradın sıhhatinin iadesini bekle
mek için g!ttiğim.iz bir ;yer <!.eğildi. Çıra
ğan f.arayı. sayısız genç kadınlaruı me
za n oldu, masallarda vardır. Eski zamnn 
s.:ıraylarındıı. yer altında bir takım mah
zenler bulunurmuş. oraya unutulması is
tenilen nıahkOmlar atılırlarmış ve onlar 
açlıktan, susuzluktan ölünceye kadar o
rada kıvranırlar ve nihayet kendi ken
diierine ö1ürlermiş. 

İşte Çırağan .arayı yalnız Sultan Mu
r!ld iç:n, onun ailesi için değiJ, sayısız 

esir kızlar, esir harem ağalan için de 
böyle korkunç bir yer oldu. 

(Arka.ıt var) 

\ralld · na getirdiler. 
btr e sultan b- _ 
~ Paravanan uyuk bir salond~ kafesli c ) Samsun Valisi Ankaradan döndü 
""1ttılııulıa"ereın 

8 
arkasında duruycrlardı. 

' 'dı.'lı. fak Y pıldığı zaman odadıı bu
~ <>ttasında:t sonradan gördüm. Salo
~a;· l'~ebi h P~ravana daha kalkma-
4- bl?ıcia l·aırnı ekım .Paravananın öteki 
atılat Ulunan ha ş .. \Talı de sultanın yanın
c. C\l~ı. 1".cnebi ~~~edarlardan biri bana 
&t!çı~.uğ~tıu söyt ~or rahatsızlığın geçi
~ltı~~ bır l'<ıhat C'71ş. cÇok büyük, fakat 
ltt..._ alti Hah sız ıktır. Eğe.r kendisi Vi-

-41:· h anernd 1 ll' ll'ıl\trıile k e a tı ay tedavi edi-
bq lı b l' ted . u.rtulur. demiş. 
... ta.st 1 avı ıle 
"lllt.1 d a ık, 'Pad. geçeceği söylentlen 
~at-.. .lclıkten P ıkşah Çırağan sarnvrna 
bıı ·•!le e kısa b . 
"~ e <:an old ır zaman sonra 
21u ~edı. u ve bir daha da nüküs 

ttlır llle hur h 
oL. ll:lıtı h ekirn · 
<Ql!.ğu astalığı g·derkcn padişah 

Ben yanına yaklaşıyorum: 
- Hanım diyorum, bu çocuklara ne ol- * 

dı:. böyle?. Bu da bir başka Pazar günü. - Bilmell' 
İçini çekiyor, başını 1;allıyor ve: ı-.ep çocuk hadiseleri pazarları nu olur? 
_ Sormtı hemşire, sorma! diyor Bir Bu da bir cürmümeşhud vak'ası İki k.a 

cahillik yapmışlar ... Hepimizi re~il etti- dın yanlarında iki çocuk. Bunların ikisı 
ler. Hem beni, hem babasını!... de vak'a kahramanı ... Sonra çocuklardan 

_ Hayrola diyorum. Ne gib: bir ca- birinin etrafında bir sürü çocuklar, bun· 
hillik bu! Itır da şahidler. 

_ :Kcnciisi bir terzi yanında çıraktır. Anaların ikisi de çocuklarını payla-
Gece nöbet için iki arkadaş ... İşte şu oğ· makla meşgul İkisi de sabahtanberi bu 

l 1 hadise yüzünden karakol karakol doiaş-an.a ... 
Katlının parmağile kendis ru işaret et- maktan yorgun bir haldeler. Yanakları 

tiğinı c.nhyan öteki çocuk ezilıp, bü7Ü· kua•mış, kaşları çatık ... 
lüyor. O, sözüne devam ediyor: İki çocuk: İkisi de on birer yaşından 

- Birlikte handa kalmışlar. Gece a- fazla değil. kisi de zayıf ve yüzlerine ha· 
cıkmışlar. Şu büyük bizimkine: c- Dak- kıiırsa haşanya da benzemiyorlar. K.a· 
kal lükk5nı var. Gel açıp b·raz ekmek dınlardan tfk çocukla berabe: bulunanın 
peynir alafam, demiş. Bizimki de uymuş. yanına gidiyorum. 
Nihayet uğraşmışlar. bakkalı:ı kepengi- - Ne oldu böyle? diyorum. 
n! .icııldırmışlar. İçinden öteberi çalıp ye- - Hiç diyor .. çocuklar kavga etmiş! ... 
mışlcr. Bir şeyler kırmışlar. Sabahleyin - Ne olmuş? 
dükkan sahfüleri gelmiş. olanı bit.eni an- - Şu çocuk! ... 
Iamışlar ... Onlan tutturdular. Öteki kadının yanındaki çocuğu ban• 
Kadın lileğinden sımsıkı tuttuğu ço- gösteriyor ve ilave ediyor: 

cuğuııa eğiliyor: - Bizim çocuğa çakı çekmiş. bizimkJ 
- Hınzır, mel'un yumurcak! dıyor. U- de içeri girmiş. evde eski bir kılıç var· 

tanınıyorsun değil mi? Bak birazdan se- mış. onu almış. Ben de seni bununla öl
nin de elin~ böyle kelepçeler geçi:-iteeek. düreceğim! dem.iş!_ 
Senin de başına böyle belllar gelecek. - Çocuklarınızın eline ne diye çakı. 
Hap!shane, hapishane sürüneceksın. kılıç veriyorsunuz?. Hem karakola mü. 

Çocuk müthif sinmiş, söz söyliyecek racaal edeceğinize bunları ellerinden al-
hali, mecali yok ... Önüne bakıyor. saydınız. Onlan de bir temiz korkutsay-

Herkesin çocukluğunda başından geçe- dınız olnu .. z mıydı? Mahkemeye gelme. 
bilecek olaıı bir vak'a. İçimizden hemen leri hem çocuklar için fena, hem de sizin 

1 .. ' hepimiz çocukluk hatıralanmızı karıştı- ıçın .... 

1 
racak otursak böyle bir hldiseyi, fak:ıt - Polise ben müracaat ettim. Ne ya. 
evı:nizin dört duvarı içinde geçmış bu payını lrardeş korkuyorum, korkuyorum. 

[
nevi bir hırsızlık vak'asını hatırlamaz Çünkü bu iş bir kan davası! ... 
mıyız! ... Hangi çocuk acıktı~ vakit ki- - Kan davası mı? 

1 lerc sokulmak ve oradan bir şey aşırmak - Evet.. bu çocuklar birbirlerinin ya. 
f ihtiyacını duymamıştır ve hangi çocuk hancısı dr:ğlllerdir, hep akrabadırlar. Bu 
1 böyle l';r suç yüzünden ya mükemmel çocuğun anası benim kız kardeşimdir. Bu 
\ btr dayak yememiş veya müthlş bir az~r kız ka~~şim.~n .~ocı:sı .. vaktile bır erkelı 
işitmem:ştir. Fakat o çocuklar evlerinm kardeşınuzı oldurmuştu. İki çocuk bir· 
i~ir,de yaşamak sa;ıdetine nail ohın birler:ni sokakta görünce bu eski kin or
nıes'ud çocuklardır, bu suçu evler: içinde taya atılmış. Münakaşa etm:şler Bizimki 
~ledikleri için kurtulmuşlardır. onun babası aleyhinde bir }eyler söyle. 
Şişman anasının bileğinden kavradığı miş. Çocuk ta ona çakı çekmi ş. Bunun 

dıl'e i.,~u bildiren nbı~ geçici bır hastalık 
~ ""Yıttik ır rapor dahi 

lı l:r\ ' Verıni~ 
tıbıı b· ı.ıa~en 

ırı eve bu 
' lta tıd~ bize: rapordan sonra IÜ· 

l'dı tapı 
anuıur 

Samsun (Husust) - Bir müddettir \Tuksal Ankarada Büyük Parti Kurul· 
Ankarada bulunan vali ve İlyönkurul tayında bt.ılunmuştur. Resmimiz Va -
başkanı Fuad Tuksal pazartesi günkü liyi istasyonda komutan ve devair 
trenle dönmüş ve büyük bir kalabalık rüesası ile bir arada göstermekte
tarafınd!in karşılanml§tır. Yali Fuad dir. 

küçük çocuğa bakıyorum. Bu ne cılız bir üstüne bizimki içeri girmiş, nereden bul. 
yavru!. Neden bu aile bu kadar küçük mu} bilmiyorum. K"skoca bir kılıç yaka. 
bir çocuğu arada bir gece nöbeti de yapı- lanıış: cBen dayımın kanını sizde bırak
lan güç bir ışe koymuşlar ve bilhassa ne- nııyacağım. seni bu kılıçla keseccğım• 
den &ab:thlıyacak bu yavrunun yanına demiş. Bu hergün tekerrür eden bir 
sabaha kadar karnını tok tutacak ekmek vak'a, ne yapayım korktum. Polise ~it-
vo katık vermeıııifler._ Diler çocuklann (Devamı 10 uncu ıa'Jl/cıd..1.J 



8 Sayla SON POST.a 

( Eski Şehremini operatör Cemil Topuzlunun hatıraları ) 

Tıbbiyede post kavgası 
O zaman Mektebi Tıbbiyei Askeriye kadrosunda üçü müşir, yirmisi ferik, otuzu 
liva, birçoğu da miralay v«: kaymakam olmak üzere 185 askeri muallim vardı ve 

biz yalnız 17 muallimlik bir kadro istiyorduk, kaga nasıl çıkmaz? 

Cemil Topuzlu: Sertabib İsmat paşa, huzura gtirdi, 
- Hi~ oımazsa, bana tahsis edi1en çıktı: 

paviyonun tamamlanmasını istiyor - « - Efendimiz, «Gönderilen hastala-
dum. dedi. rın Zevrı.eb Kamil hastanesine yatırıl· 

Bir sal-ah amelıyat yapılmak üzc:-e masını istemem. Madem ki bugün böy
cba ira ie: hazreti padişahı• hastaneme le bir zanıret karşısındayız. Şimdilik 

bir kauır hasta yatırıldı. O devirde ba- o kadın oraya nakledilsin. Fakat, Ce -
f1 sıkı~an hünkara mütracaat ederdi. mil paşınm hastanesi de bir an evvel 
Memuriyet ~stiyen , para istiyen, has- bitirilsin!• buyuruyorlar! cevabını ge
taneye gi'mek istiyen ve saire ... Ab - t irdi. 
dülhami(I ır nin eşref saatine gelirse. A-radan bir kaç gün geçti. Bu müddet 
bu mürncaı:ıt'erin is'afı için irade sadir zarfında ismet paşa iradei seniyeyi 
olurdu. İşsiz. iş, parasız, bir kese meci· 
diye eld .. erler. yalandan duayı basardı. serasker Rıza paşaya tebliğ ~tmiş. O 

İşte, bu suretle bizim hastaneye de 
bir kadın aüşmüştü. Onun mevcudiyeti. 
benım iç:n büyük bir fırsat oldu. Pa· 
çalan sıvadını, do~ruca sertabib mü-
fÜr fsmet paşaya gittim. Hastanenin 
beniiz bitiilmediğinden, levazımının 

tamamlanmadığından bahc:eU:m. Gön· 
derilen kartına yapacağım ameliyatın , 

bu vaziyet karşısında, tamamile tehli -
keden ari olmadığını söyledim ve: 

- Ef Pndimiz müsaade buyururlarsa. 
bu hastayı. gene operatörü bulundu -
ğum Üskü<lardaki Zeyneb KArnil has
tanesine ta~ıyalım, dedim! 

Demiri tavında döWrıek ~kti! 

Üsküdardaki Zeyneb Kamil hastanesi 
Mısırlılara aiddi. Abdülhamid II ise, 
Mısırhla n hiç sevmezdi! Jön Türkler
den bir kısmının Mısıroa olması, on
ların oradf! propa~nda yapması pa· 
dişahta bu antipatiyi doğurmuştu. Mü
şür İsmet paşaya, bu noktayı izahtan 
sonra: 

- Paşam, bu, büyük bir fırsattıır. 

Bilves~ıe, paviyonumun inşaatının bi· 
tirilmesini padışaha arzederseniz, müs· 
bet bir netice alırız, dedim. 

da beni çağlrdı: 

•- Ef Pndimizin cihan muta irade -
leri hasP,.,ilc ne yapıp yapıp para bul -
dum. Y<'ni bir hastanenin inşasına he
men bac:lıyaca~z. Şimdi inşaat nazın 
pnc;ayı buh:.nuz ve faaliyete geçiniz!• 
D~i. . 

Yeni bir pavivonun yapılması işime 
gelmedi. Çünldi t-:ı aşağı dört. bes ay 
beklemek lazımdı. Halbuki i'ki ay sonTa 
dersler başhyacak idi. Gene yersiz ka-
lacak idik. Ayrıca. parasızlık yüzünden 
bu binanın yanda kalmak ihtimali de 
vardı. Serasker paşadan kopaTdığım 

tahsLc;at ile, Rieder paşanın ba.Şlayıp 
bitiremediği dört duvardan ibaret, ol-
dukça büyük bir paviyonun tamamlan
masını tercih ettim. Burada bir çok ta-
dilat yaptırdım. Modern bir ameliyat
hane, amfiteatr, ufaik UboratuvarlaT 
vücude getirttim. o zamana kadar hü
kumete ~id hiç bir resmi binada kalo
rifer ve asansör yoktu. Hastaneme bun
ları da koydurdum. Rontken ve saire 
gibi bir çok tıbbi aletler celbettim, vel
hasil, herhangi bir yabancı doktora bi
le çekinmeden gösterilebilecek mü -
kemmeı biT cerrah kliniği meydana 

geldi. Başka muaJlimler de uğraşıp 
kendi başiarını"l çaresine baksınlar di· 
yordum. Halbuki arkadaşlarım serasker 
Rıza paşadan beş para bile alamadılar. 
Yalnız dört duvardan ibaret olan iki 
küçlik paviyonu aralarında paylaşmak 
mecburiyetinde kaldılar. Bu acıklı va
ziyet meşnıtiyetin ilanına kadar devam 
etti. 

1908 teınnıuzunun 24 üncü günü 
mektebd'! bütün muallim ve muavin 
arkadaşlar ile toplandık. Mektebin ıs

lahı ve noksanlannın sür'atle tamam
lanması için harbiye nezaretine tezke
reler V37ılık. Abdülhamid II. Mektebi 
tıbbiyei askeriyeyi sıkı bir disiplin al-
tıırıda bulundurmak i~n. bizi Umum 
Mekatibi Askeriye nazırı ve Tophane 
müşürü Ze'ki paşRnın idaresine vermiş-
ti. l\fokt~bi Tıbbiyei Askeriye nazırlı· 
ğına, bir doktor yerine, bahriye üme
rasından ferik Hüsnü paşayı tayin et
mişti. İlk işimiz Hüsnü paşayı atlat -
mak oldu. Nazır paşaya, mektebe gel • 
memesi için haber yolladık. İyi yürek
li bir ad~m olan Hüsnü paşa mektebin 
semtine bile uğramadı. 

Askerl disipline mugayir ve vazife
miz haricinde olarak, onun yerine teş
rih muallimi Mazhar paşayı nazır seç· 
tik. Derh!ll arzolunup iradesi. çıkanı • 
mak üzere keyfiyeti harbiye nezaretine 
bildirdik. Bir iki gün içinde müsbet 
cevab geldi. Daha ileri gittik. Hocamız 
Ferik Hayreddin paşayı da, harbiye ne 
zaretindeıı, ııhhiyei askeriye reisliğine 
tayinini istedik. Buna da eyvallah de-
diler. E~Psen o sırada o kadar keşme -
keş vardı ki herkesin sözü yerine geti· 

(Devamı 14 ÜnC'l sayf•ıda) 
Yazan: Sabih Alaçam 

1 Kitablar arasmda ~ 
Sulara dalan gözlet 

C Halid Fahri Ozansoyun son eseri :::J 
Halid Fahriyi çok sene evvel tanıdık. 

Devrinin genç ıairleri aruında en kuv
vetlilerindendi. Aruzda muva1fak olmut, 
hece ndisinde birçoklanna örnek olacak 
kadar güzel yenilikler yapllllfhr. Halid 
Fahrinin ıi!rlernde kalb güzelHlile bera- l 
ber, ruh inceliği ve Jiirin kendine bu 
ze\·kini bulmak kabildir. 

Genç yaşta şiir yazmaya baılıyan Ha
lıd Fahri ateşli gençliğinin bütün hııle
r:ni şiirler;nde mısra mısra terennüm et· 
miştir. HaJid Fahrinin şiirlerinı ben de
nize 'benzetirim. Bazan sakindi:-. Berrak 
yüzünde ay ışığını, yıldızların gf.lgelt!ri
ni görmek mümkündür. Bazan ftrtmalı 
olur. Dalgalar dalgaların peşısıra şahla
nırlar. Sahil!ere çarparlar. Bunları gözle 
görürüz. SeElerini kulaklanmızh işitiriz. 

Halid Fahri tiyatro yazmış. roman yaz
mış. Velhasıl yazı san'atının her dalında 
görünmüştür. Buna rağmen her zaman 
şa ır kaimı~ır. S~neler onun fiire karşı 
olan bağlılığını çözememişlerdir. 

* Halid Fahri son senelerde yazdığı şiir-
lerini cSulara dalan gözler> ismih k'.tab 
h&linde neşretmiştir. Sulara dalan göz
lerde Halid Fahriyi gene genç, gen! kud
retli olarak karşımızda görürlz: 

cGözlenm daldı gitti bir rüytı denizfoe, 
cSufarda uzun uzun baktım ayın lzine> 
cDedim yirmi yaşımın ay ışığı değil bu> 
cHani baS1m dü§erdi bir sevgili dizine.2 

Diy<m şair gene ruhan gençti:-. Saçlan 
ak olmu~ amma. ruhu genç kalmıştır. Su
ludaki ay ısığını gene görüvor. Ay ışığı 
on•ın yirmi yaşında iken gördüği\ ay ışı· 
ğıdır. Faht bir eksiklik var. Başı sevgi
linin dizlerinde değil.. eksiklik yalnız bu .. 

cSular gene o sular, kıyı geni? o kıyı,-. 

cGt.>ne çamlar fiinliyor uzaktan b?r 
§arkıyı,> 

cAh aTtık gönn.üyomm, eridi mi M 

oldu,n 

clri yeşil gözlerde gördüğüm panttıyı!,. 

Şair bu §iirinde gördüğü parıltıyı gör
memek için gözlerini kapamış. Kim b•· 
lir belki ak saçları icabı gördüğünü gör-

Ilalid Fahri Ozan.soy 

memış olduğunu iddia etmeyi aab• 
ru buluyor. 

c Yatmadan saati kur,• 
cfplik ıplik o bize. 
cSaniyeleri dokur.-. 

cBiz uyuruz, o i§ler;> 
cDa7cika1ar genişler> 
c1Jzanır gecemize .• 

cBaşb<l§a bir yastıkta,. 
cDinleriz karanlıkta> 
cDuyulan taktakları!> 

cÇalışır her yanda o;• 
cH ey hat dokuyan da O> 

cSaçlarımozda aklan.. 

Halid Fahri bu şiirinde saati ne lfl 
lamış ve ne iyi anlatmıştır. 

c Yeter ki sen iyi ol:ıt şiirinde, fi' 
ralar var: 

cAdada gezeceğiz, Adada, biJ'P 
ya:r,.,. 

cAdada gezeceğiz, sen hele iv' ~ .. 
······ 

~;~;~~-~~:"~~~:·~~-~~~~ 
- Artık, düşüneceği kaldı mı ki? 

Böyle boyuna sa11arsan, adamcağız za
ten hilAlc dönmüş. Ak~ama sabaha yor· 
gan, döşek seriliverir. Günahı da senin 
boynun~ olur. İ~te doğru doğru, dos -
doğru bir laf sanA! 

Son Posta'nın Romanı : 23 --------

"Ah ne baygın bakışın var, 
~.~ . fi r l ~ ttf1 f]aY g;ıır .. ~ U rıtı.d I· ;~ı~:0 

i;~Js'ü~ a beıaz şemsıYell I,, E::~M 

şısına geçti. Bir yarıdan süslerıi!! 
yandan da, yanık ve ahenkli seY 
kü mınldanıvordu.. cSabahıll 

vaktinde, gör~bilseın yarimi!. ~'1 
da, ben cefada, hosundu yar, ·:_ıa, 

- Çok mu hasta? 
- ŞimdiUk umutla tutunuyor. Yarı-

nı Allah bilir. 
- Zayıflamış mı, çok 
- Bereket versin yapısı irice de, ne 

türlü erise belli almıyor. 
- Benim için ne diyor! 
- Varsa sen, yoksa sen! Senin i~min, 

kelimei şahadet gibi dudaklanndan 
düşmüyor. 

Göz pınarlannı:r dolın&kta olduğunu 
hisseden Rfına, kısmen kendi kendine 
hitab ederek: 

- Beni niçin b>raktı! Niçin!. diye 
söylendi. İşe yaramaz bir paçavra gibi 
beni başından atmalı mı idi? Ne güna
hım va .. dı? Karnımdaki çocuk onun 
kendi ka'lından dei!il mi idi! 

Seniye, p-Uya rikkate geldi. Yalancık· 
t&n bir ah çektikten sonra: 

- Ne desen haklısın. güzelim! dedi. 
Bütiln bunları. Allah aşkına kendisine 
bir. bir söyie. Ben de tamamile sennen 
beraberim. Yabanın kakavan kanları
nı hanım V1'pıp da köselere oturtacağı
na ~eni J>f'kalA nikahlıvabilirdi. Yakı· 
şırsın da, Allah için!. Neme lAzım? Öv
le bir hamfendi olursun ki, şöyle: Sa· 
pına kadar! Bununla beraber, gene de 
bilinmez Cenabımevla yazdıysa eğer, 

vakit VP. zamanı gelince o da olur. 
RAnA, yeis ile başını salladı .. 
- Nafiie' Gecmis ola!. 
Bir lahze durdu. Kirpiklerinin ucun

da be1irPn göz yaşını mendilile sildi, ve 
UAve etti: 

- Benim zaten hanım efendiliktc 
gözüm mil vardı, sanki? Ben gene onun 
hizmetcisi ol~rak kalayım, razı idim. 
Tek, öliinceye kadar ~nında yaşasay
dım! 

Benli Seniye bir cAh!• daha çekti. 

Rimaya uymuş ol • 
mak için, mendilini 
gözlerine götürüp 
siler gibi yaptı, vıe 

demiri tavında döğ· 
mek kaidesine im -
tisalen: 

- Şimdi, yavru • 
cuğum.. dedi; gidip 
o halde ağabeyime. 

müjdeyi vereyim. i-
nanır mısın? Geçen 
def adan beri kendi
sine görüıvnedlm . 
Biliyordwn ki sen 
fena yürekli bir ha
tun deği1~n. Tablt, 
kalbin kınlınış .. bir· 
den muvafakat et -
medin. Etmedin, 
amma, nihayet nan-
kör, hain de olmadı-
dığın içirı, düşünüp, taşınıp böyle bir 
sevabd:ın kaçınmıyacaktın. Allah razı 
olsun! Yok mu? Bugün şu garibe etti
ğin iyilik, sana mutlaka cennet kazan
dıracaktır. 

•• 

Dudaklcınnda ıeytant bir tebesrim varda 

- Öyle ya! Nereye gideceğim? 
- O halde ben gene gelirim. Ağa -

beyciğimin ne türlü seviındiği.ni sana 
haber getireyim de, senin de için açıl-
ıın. 

Ran.i susuyordu. Yaralı gönlünde, * 
işliyeceği ikinci büyük günahın endi- RanA bütün o ·geceyi uykusuz ge-
şesile, yf'niden alevlenen biricik aşkı· çirdi. ~k ile vazife, vicdanında müca
nın arasında çetin bir mücadele başla- dele ediyordu. Sevmediği kocasından 
mıştt. görmekte olduğu ~fkat, muhabbet, 

Benli Seniye, bu ~fa da ayağa hüsnü muamele onda'ki duyguları tu
kalktı. Dudaklarında şeytani bir te - fiye etm~, seciyesini düzeltmiş ve sağ
be.c;süm, bu işi de başarmış olmaktan lamlaştırmıştı. İki elile evine barkına 
mütevellid duyduğu gurura tercüman sanlmış, heyecansız, dürüst bir hayat 
olan bir tebessfun vardı. yaşama~ karar vermişken, İblis gene 

- Yarı"l gene buradasın. ddil mi .kı· karşısıra çıkmış, benliğini altiat et -
zım ! diye 1<>rdu. mitti 

- -J J3elki fU dakika • 
da, kocası onun ma
neviyatındaki buh -
ranı keşfedip de, se
bebini soru.şturmuş 

oleaydı, her şeyi 

kencfuine haykıra 

hay.kıra ikrar ede • 
ce4t ve aonra da, hi· 
mayesine sığına • 
cakb. LAkin ha • 
mamcı tam bir iti -
mad beslediği ka -
nmıın o geceki a -
aabiyetini mutad fiz 
yoloji:k hAdiselerden 
birine atfediyor, ta· 
ciz etmemek için •· 
lAkadar ohnuyordu . 
Sabaha kadar, yas· 
tıklannı asabi par • 
maklannın arasın • 

da yuğura yuğura bitab d~eceği esna
da afk vazifeye galebe çaldı ve vicda
nının biitün tereddüdlerini uyuşturdu. 

RAna, karannı vermişti: Yanda ka· 
lan maceraya yeni baştan ablacaktı. 

Var1ığında çok büyük biri~ 
sule geldi~ıni kendi de anlıY0 

güne kadar hayatının derin ve K 
bir boşluktan ibaret bulunmuş 
nu, nakahat devresine girmiş ~it 
gibi, şimdi şimdi hissetmekte idJ. 
sünün içinde yüreği artık boŞ~ 
mıyordu. Beyni, koca günün 
çeceğini düşünerek ürkmüyord1J. 
bir gaye edinmiş, insanlıjııJ 
başlamı~tı. 

Çeyi1i ile getirip henüz hiÇ ;r. 
ği en güzel çamasırlannı, en 
sUslü entarisini çıkanp giydi. 
dibinde eline geÇEn ve kapı 
rınm iç:nde en çok sevdifj JıJ 
hediyesi olan «Çoban• ıavaJ' 
silründü Sonra ds, geçti, kÖŞe 
sinin önünP oturdu. 

Saatler bir türlü geçmiY0~ 
kakta, gözi\nün önünde cere1~ 
ufak tefek hadiselerden, "~~ 
derek oyalanıyordu: KömtJ ld' 
la.nna yem veriyor.. saat i · 
Hafız elinde torba ile çarştY' 
iki buçuk! Amamecinin kıZI ,P, 
elinde gergefi ile geçiyor .. ~ 
sına gidiyor.. üç! Topal ek .rf. 
!arı çalıyor. dörde çeyrek .,, 

Böyle böyle, mahallenin 1'11' 
beri değişm iyerek, bir te ti, 
eden !rnrcketlerinden, o 588 

dakikasına biliyordu. 

Gün ck>A"arke-n mutad vechile uyanan 
Hürmüzün, her v&kitki gibi sütıinil 

verdi; kocasının kahvesini pişirip ge· 
Urdi. Uykusuzluğun i~erl yljzünde Derken, yüreqi hop etti:·ııe 
belli değildi. Karannı vermekle, sükfı· mak için, iki elini göğstJ ,ıııt 
neti de avdet etmişti. Ortalıkda deği· bastırdı. Benli Seniye'.. 1t usJ 
şen hiç bir şey yokmuş gibi evinin sa- yüzüne in~k, sokağın koşe5 
hah hizmetlerini görüyordu. yordu. . . t ı 

Bir sıtat sonra, Osman efendi işine Merdivenleri ikişer i}cışe 
gitti. runA, odaya çıkıp da etrafında koştu, kapıyı kendi 
dolaşan, iltifat dilenen Şazimendi, bir - Safıı geldiniz! 
bahana ile aşağıya avdı, aynamn kar· 
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ltessaın 8o ,~ 
~k btr :r~.ıer, ketıdt kavlınce bil -
,,. •.rıtar, dü dı. ll"akat re.imden anlı-
4lO} · llYada k b IS Çııerfrt ço ulunmadığı için 
~rıler de ;':8~~k kıyınelini takdır e-
~ lıoı-ı~ lildller. Bu yüzden res-

t\hıt "i~r fazla 
trı Y~ak . Para kazanamıyor ve 
bı lt~ttı P.ııa· iınklnını bulamıyordu. 
\ r Oda ltlraı ıyonlann tavan aralarında 
ardı ... ar bir 

d · ~akat ' ay orada yatar kal-
\• "erenıM.!Y sonunda btr aylık kirayı 
•Pı d -~ı için p t 

~l'dı :.!•rı edine. ~fıb~n sahibi onu 
otı · ~erı. bir ' ,,..... ır pansiyon a-
l>a~ .kapı dııa.rı •;_tonu pansiyon sahibi t-. 31:ton Pi.na· eunifti. Ressam Bolçizer 

ı Od •Yon dola 
Oda 881 hulıntıştu §ntış bir tavan a-
de~~ . iÖftterirken · Pansiyon sahibi ona 
._l'e]t~ı ı.-.a111 p Bolçtzer de başının 

...... ~ anatyOll sahibine göste -

~tıu~ ta"•ıa çolı: •]çak, bu 
l) · odada nasıl 

'.?tıittt ttııdu. . Parısı . 
. Yon aahibi bu .. k ...... s· soze ço 

l ~ U~ dedt, ayakta 
tll?ı keıa ba.IUuı Dlt 'llY\Jl'sunuz .. ya-

taTaııa değecek der 

t Hoş Sözler ) 
Doktorun tavsiyesi 

Ev sahibi radyoda sık sık istasyon de· 
ğiştiriyordu, misafiri: 

- Niçin bu kadar sık sık istasyon de-
ğiştiriyorsunuz? 

Dedi. Ev sahibi cevab verdi: 
- Doktorum tavsiye ettL 
- Doktorunuz mu tavsiye etti? 
- Sık sık yer değiştirmelisiniz? dedi. 

* 
Kıskanç değilim . 

Çapkın adam sokakta tesadüf eıttği 
kadına: 

- Sizinle beraber gelebilir miyim? 
Dedi. Kadın çapkın adama hiddetli hid~ 

de~Ji baktı: 

-- Ben evli 'bir kadınım bay! 
Çapkın erkek gülümsedi: 
- Zarar yok bayan, ben h:ç kısıtanç 

deailimdir. 

* 
Tenbcl sözleri 

Tenbeller konuşuyorlardı: 
- Pazar günleri ne yapıyorsun? 
- Evimde oturup dinleniyorum 
- Ya başka günler? 
- Gene evimde oturuyor, pazarın gel-

mesini beklıyorum. 

* 
içkiye dair 

İçki aleyhtarı söyledi: 
- İçki insanın ömrünü azaltır. 
İçkiye alışkın da söyledi: 
- Hakkınız var bay, ben de bunu bi

liyorum. İçmediğim zaman günler bana 
o kadar uzun geliyor ki! 

* 
Sana ne 

Çocuk ağlıyorıdu; sordular: 
- Neye cığlıyorsun! 
- Babam; anneme, at, dedi. Aıınem 

de babama, eşek, dedi, bunun için ağlı· 
yorum. 

- Sana ne? 
- Bana ne olur mu, babam eşek an-

nem at cılunca ben de katır oluyorum. 

Heykeltraı, çallfU'ken uyuyuvermİftİ. 

VECiZELER 
Sevene: 
- Sevme! 
Demekle, ölüye: 
- Diril! 

- ueceleri vakit geçirmek için ma
sa temsi oynuyoruz. 

- Berıi af /ediniz bay direktör. Nu
mara panlı§mış.. piyangoda beş yü% 
bin liralt1c ikramiye bana çıkmamq. 

- Af federainiz riti goıum uırıyor, 
bir yerde birlikte yemek yemi§tik 
.tannecliyorıım. 

' 

Demek ara•ında hiçbir lark 
yoktur. 

* Sev:ldim ve •evdim diyen 
kim•e ya bir yalancıdır, yahud 
da •evmeh ve .evilmek nedir 
bilmiyordur. 

Bay Hoşgör, iyi adamdı, hoş adamdı 

amma para aarfetmekten hiç hoşlanmaz. 
dı Daha doğrt!SU herkesin para verip 
girdiği )'erlere her zaman parasız girmek 
yolunu &radı. Bazan bunda muvaffak o
lur. bazan da yakayı ele verirdi. 

* Sevilene: 
- Niçin •evildin? 
Der•eniz aynaya bakar, la-

icat size cevab verme~. Çünkü 
niçin sevildiğini kendi•i de 
anlıyamamııtır. 

* Sevenin yüzü gülmez, hele 
bir aev de gör. 

* En uzun •evgiyl telrika ha-
linde neıredilen romanlarda 
bulabilirsiniz. Bunların ara
•ında dört aydan /azla airen
leri ti~ vardır. 

Bay Hoşgör, trene binmiş, bir kompar-

timana yerleşmişti. Tren hareket ettik

ten bir müddet sonra kondöktör kompar

tim~nın kapısını açtı. Elindeki zımbayı 
ş1kırdattı ve bağırdı: 

- Bilet! 

Yanı ba§ına valizini koymu§ uyukla

yan yolcu uyandı .. ceblerini aradı, bileti 
buldu, kondilktöre uzattı. Kondüktör bi • 

leti zımbasilc deldi. Onun yanında otu

ran çocuklu bayan da bilt~tini verip del

dir(fi. Sıra Bay Hoşgöre gelmişti. Bay 

Hoıgörün biletini eline alan kondilktör: 

- Bunun kıymeti yok. Dellnmit bllet! 

Dedi. Bay Hoşgöır güldü; cevab verdi: 

- Size zahmet olmasın dl:,. bir 8'Y'Vel-
ki M)'ahaUmde cWdirmiftim. 

Sayfa 9 

Dünyanın en garib 
ve korkunç şehri 

(Hong - Kong) da hapishaneler o kadar dolu ki 
yalnız ağır cürümler işleyenler cezalandırdı yor 1 
Çinin bu en büyük ıehrinin polis müdürü: " Burada 

namuslu adam 0
/, 10 u geçmez,, diyor! 

Hcmg·Kongııta me§hur barlanndan biri 

Hong-Kong (Birincikanun) - Bugün Hong-Kongda kumar bir afet halınde-
bütün Çinın bir tek büyük tehri katmıı- dir. Bu ~ehrin en mergub sporu csirkab 
tır. O 'da Hong-Kongdur. Hoş bu Jehir • tir. Her .gün, her dakika, her yerde sirka~ 
de tam nıanasile İngilterenlıı hlki.mi - carıdir. Hikimler katilleri yersiılikten 
yeti 11ltmdadır ya ... Hong-Koug. d1lnya- mahkQm edemezken :.arikleri düşüminüll 
da eşine raE.tgelinmiş bir llemdir. Son b ır kere ... Kimse saat taşıyamaz olmuş • 
seneler zarfında Şanghayın ehemmiyeti tur ... Cüzaan yeleğin iç cebine yerleşti • 
Hong-Kongu bastırmııtı. Faka~ Şangha- rilır ve Allaha emanet edilir ... 
yın ma:Um akibetinden 15onra Hong-Kong 'Üç otel emindir ... Diğerleri ise ... 
koca Çin ülkesinin en büyük ıehri ol • Otel bahiine gelelim: Hong-Kongda 
muştur. ciciden muntazam üç büyü.ıı: ote: vardır: 

Hong-Konga (Sarışikago) denllm~k • Biri Metropole o+elidir. En fazla kala· 
te-:lir. Bu şehir ikiye ayrılmaktadır. Eski balık olan otel de budur. Diğer ikisi dt 
şehir dağın eteğinden balıkçılık limanına kibar, tt-miz ot-ellerdir. Gerjde kalan 
kadar dayanmaktadır. Yeni ıehir ıse ti- 2997 otel~ cfree höt.els:ı> yani serbest otel 
cari limanm etrafına yayılmış bulunmak- derler ... Yani bunların polisçe kontrolü 
tadır. tesaciüfe bağlıdır. Doğrusunu söylemeli 

Hong.Kong deyip geçmemelidir. Bu kab ederı::e polisin otelleri kontrole hit 
ıehirde 3000 otel. 350.000 Avrupalı; te vakti yoktur ... İşi gücü hırsızlan. ka• 
1.000,000 ÇinU, Japonyalı; 25-30.000 Ame- tilleri takfb eylemektir ... 
rikalı ve Avustralyalı bulunmaktadır. Yukanda saydığumz üç büyük otelin 

Ne ihracat. ne idhalat. ne de değerli bn:lıca odalarında muhkem kasalar var
bir i§ ile uğraşmıyan bu müh;m halk dır. Yolcular kıymetli cşyalannı o kasa• 
kütlesi nn·'i şahsına münhasır b~r llem lara koyarl&r. 
teşkil eylemektedir. Hong-Kongda her- Hong-Kongda hiç bir sigorta kumpan. 
kes tüccarciır ... Orada hi~ istirahat .saati yası sirkate karşı sigortayı kabul eyle • 
yoktur. Herkes bütün günün imtidadm- mez. Otellerin her odasında hırsızlara, 
en çalışmaktadır. yank~s:cıJere karşı korunma usullerı ya• 

Hong.Kongda muntazam iı sahib: iki zılıdır. 
zümre vardır, derler. Biri cpolis•; diğeri Şehir halkınııı yüzde doksanı şüphell 
cdemiryollnrı:ıı mensubinidir. Hong-Kong polis müdürünün isrniı 

Central Sguare'in etrafına yayılmış bu Garfielddir. Bu zat geçenlerde bana de· 
lunmaktn olan modern şehir büy-Jk, roun- di ki: 
tazam binalardan. mağazalardan milte • - Hong-Kongda tnm manasile adnm
şekkildir. Gece, gündüz burad'.l müdhi~ larm m:.kdan ancak yüzde onu bulmak· 
t:r faaliyet göze çarpmaktadır. tadır. Yüzde )etmişi hırsız, yankesici • 

Gündiizlerı herkes sağa sol\ gitmekte; d'r, Yüzde yirmisi de tüccardır amma. 
işile meşgul olmakta; bankalara git - yaptıkları ticaret dolandınc.ı-lıklannı set. 

mekte. - istitraden şunu kaydedelim ki reden bir mr.skedir! İşte bundan dolayı• 
Asya kıt'asmda en çok bankası olan ~e- dır ki ağır cürümleri cczalandırabiliyo • 
h1r Hong-Kongdur - Çayhane!~~ devam ruz! Diğerlerind cezalandumağa imkAn 
etmektedir. bulamıyoruz. Çünkü yerimiz yok! Ye • 

HapjsancJerde hiç yer yok!.. rımiz ols dahi öyle muazzam bk levazım 
Sz.bnhtan akşama ve akşamdan sabaha VP. taayyüş meselesi karşısında kalacağu 

kac:inr Hong-Kongda ateşli bl..r hayat sü- ki ... > 

rüp gıder. Başlıca büyük gazinolan: Bu ıbeyanat mühun ve çok manidar • 
Montmartre - Gay Faris - Montparnass'!- dır. 
dir. Şehir ·valisinin ismi Sir Geoffroy 

Gündüzleri crow. larda vakit geçlreın Noıthcotıur. O da ayni fikirdedir. Bu 
huik, gece~ri ego downs. lardR dans e- valiye göre bu şehrin zihniyet:nde bir te. 
dip durur. Dünyada yorulmadan para kıl- bcddül yaratmak için yarım asırlık bi1 
zamlan yegane yer Hong-Kong olduğun- zamana ihtiyaç vardır. 
dan burnsı ayni zamanda ah!Ak bakımın- Buna detin Hong-.K.ong alabUdiğın• 
dan diinyanın en berbad merkezidir. &efahat ıçinde yaşıyor ... 

Hong-Kongda bir hatta içinde sadır o- Hong-Kong dünyanın en dikkate de .. 
lan tevkif müzekkerelerinin sayısı va .. atf ğer, en tipik şehridir. Büyük binaların 
2-:rnoo dir! Beş senedenberidir ki bir yanında berbad inşaat göze ~arpar. Hır • 
:rrahkum müddeti mahkumiyetınl tama- u7.lar, yankesiciler büyük melınfile rn~n· 
mile doldurmamıştır! sub salonlarda bulunurlar. Oralarda, 
Düşilnünüz bir ker~: 1933 senesinden • kendi evleri gibi icrayi hükmeder~er ... 

beri Hong-Kong hapishanE"lerind~ hiç Serseriler şehri 
yer kalmamıştır! Ancak dört SE'neden Hong-Konga bir bakımdan cSersc!'ile~ 
fazla hnpis cezası alanlar buralara ka - şehri• oen•nnektedir ki doğrucıu.r. Bu ser 
bul edilmektedir. seriler sıldh kaçakçılığının t.?min eyledi• 

Yeni mahkumlar Singapoura ıtönderil- t ı en yüksek kfu-dan geçiniyorlar ... Silfıh 
nıektedlrler. Kah oraya giderken, klh o- kaçakçılığının yanında kadın ticareti, 
rada rnuhakkak sıvışmanın yolunu bul - .rr.ükeyyifat tıcareti de yer almıştır. Ka· 
makta. yenidPn ıehre gelmektedırler. So- dm ticaret! ljOk geniş bir sahayı kapla • 
kRkta rutgelinen halkın dörtte llÇ'(l mu- mış bulunm&ktadır. Burada ~namuslu. 

akkak hRpiahane kaçkını, yahud ki ka- kadın bulmak çok müşküldür. Esasen 
çakçı, kumarbazdır,. (Devamı 10 uncu sayfada.) 
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Fotoğraf tahlilleri 
Kabiliyeti derecesinde 
muvaffakiyet vadeden 

hallerden mahrum değildir 
Küçükpaznrda., 

Kamer mııvaff alc 
olup ola.mıyacağı

nı soruyOT: 
Muvaff ak.iyet. az 

we çok herkeS!? va
aedilmiştir. thtı

"asa kapılmamak 
bydile kabiliyeti 
Werecesinde mu
ıraffak olması dai
ına mümkündür. 

* 
Minnet beklenmiyen iyilikten 

fenahk görlllmez 
V a.ndcın Hasan 

Ôzdemü', iyilikten 
fenalık g5rdüğünü 
.söylüıyor t>e sebe
bini aonıyOT: 

Minnet bekle-
meden ve ooşa ka
t.ar hareketlerde 
b u l u n m a d ı k
tan sonra yapılan 
lyilı1tler kadirşi

naslıkla mukabele görlm 

* Yeise kapılmama'< ve çabuk 
yılmamak kaydile 

Mersinden De
miTel, hayatta tnu
uııff ak olup olamı· 
flaca.ğtnı ıonıyOT: 

His. zc.kA ve atıl
ganlık itibarile 
mu va f fa k i
Jet :malzemesmin 
başta gelenlP .. i eJ
ie edilmiş olduğu. 
na göre, ~abuk yıl
mamak ~ kızmamak lAzımdu. 

* Olduğu gibi görünen ve hareket 
eden bir kUçUk 

Giresuttdan Na

aiye, muvaffak o
lup ola.m.ıyacayını 
ıoruyor: 

' Bazı tip1erin mu

vaffakiyet knyıd

ları olduğu gı bi 
göriinınea: ve hare-

ket etm~kle ce 
mümkün olabilir. 

* 
Zeki ve duygulu olanların 

muvaffa iyeli daha kolay olur 
Giresundan Fer- .--------

hunde, muvaf1ak 
ohıp o?amıyacrığı

nı SOTU']fOT: 

' Zeki ve duygulu 

olanlar uerli \'e 

toplu oldukian 

takdirde muvaHa. 

kiyet ihtimallerini 
çoğaltırlar. ~----=--~--"' 

* iyi bir subay olabilir 
Çon.ımdan Avni -~~~~ 

Uslu 1ıangi mes

lekte mvajjak CJla. 

bileceğini soru. 

yor: 

Tipi ıtıöarifo ıyl 

bir sübay olabi

lir. 

* Enerjisini takviye etmesi kaydile 
Adanadan · Ce-

vad, hayatınm neı. 

sıl olacağını .sanı

yor: 

EncrjisindPn mu 

vaffakiyet bekli

yebilirse cie onu el. 

de etmeğe çalış

malıdır. 

Maddi kudretleri manevi 
varlıklarla da 

takviye etmek IAzımdır 
BalıkesiTde ~'N 

Somalı, iıtikbalbW 

60nıJIOf': 

l.tikbal hakkın
da 9ÖZ söylemek 
mevruumuz ciııın

dadır. Böyle ba 
iddiada bulunan
lara da inanma
mak ft batıl fti
kadlara yer ffri}. 
memak icab eder. 

* 
Sevmesini bilmek 
bir mazhariyettir 

.:Yzıgdcın H. 0. 
gür .mlip ıevit-

~~ '°""" 
JIO"! 

Sevmesini biJt. 
yora, .evgi!lnia 
mukabele görmell 
tabd bir icabdır. 

Yalım teVgi. ... 
lip ıeç:icl bevu
lerden çabuk bo 
kar w kaçar. 

* Tesadüflere bağlanmamak 
kay dile 

Balıke.ürde Mu.
taf cı Akın zengi1l 
olup olmıJl!l.CClğıne 
soruyor: 

Ancak piyango 
nevinden olıın te
sadilflerdir ki in
sanı hiç umulma
dık bir zamandı 

zengin yapar. F .. 
kat bunun harl<f.n
de temin edilen zenginlik müsbet hare
ketler ve esaslı tedbirlerle meydana gf:

lebilir. 

Son Posta 
Fotograf tahlili kuponu 
isim • • • • • • • • 
Adrea • • • • • • 

DİKKAT 
Fotograf tabllll 1çln bu kuponlardan 
ı. adedinin ıönderilmeıd f&l'tt.lr. 

................................. - ....................... . 
Adliye memurları için bir barem 

hazır!andı 

Yeni barem kanunu dolayısile Adli
ye Vekiıleti de kendi memurlarının 
barem derecelerini gösteren bir cetvel 
hanrlanmıştır. 

Bu cetveld~ 250<} den başhyan asli 
maaşlar, .3000 e ibl~ğ edilmiştir. 

Kamm neşredilerek, meı-'~yete ğı1'
dikten sonra diğer hakimlerin de mağ
dur vaziyette kalmamal•n için, maaş
larında birer derece terfi yapılacak • 
tır. 

Muayyen zaman hitamında neşredi
len terfi fü;teleri, bununla alakadar d~ 
ğildir. 

Bir ihtiynr sokakta düşüp öldii 

Erenköyünde Bostancıda Cami soka
ğında oturan 72 yaşlarında Mehmed. 
dün ısRbôh Kadıköyünde İskele cadd~ 
smden ~ekte iken bi'rdenbire dü -
şüp ölmüştür. 

Yapılan muayenesinde kalb sekte -
sinden öldüğü anlaşılmakla defnine 
ruhsat verilmiştir. 

····-·-············-········-···············-··········· 
TURAN TiYATROSU 

Bu ıı.lcfıı.m 

lnııı.il Dümbüllü 
Cemal Sahir lılrlilcte 

CEYHANLI S P. 
yeai ·nryete aumıı.ralıın 

18 Kaauaaaal Çıı.f1ıı.ıaba 

akfamı Hamiyet YOce Ses Te arkıı.dll.Jlan 

ERTUGRUL SAD) TEK 
TİYATROSU 

Tabimdo bupa 

(KISMET) 
VodTil ~ perde 

Pek ymada: insen Mabut 

BOM POSTA 

SPOR~ 
Yeniden 4 futbolcu birer 

ay cezalandırıldı 
içlerinde Beşiktaşlı Şeref 

ve Fen erli Semih te var 

İkincikinun \ 7 

Evtadlan yüzünden Adliye 
koridorlanna düşen analar 

'(Bqtııro.fı 1 nci ıcıyfnda) 1 bur hadisesini yanındaki kadm batırlı-
tim, ~kisinin de gözü korksun da artık bu yor: ~ 
eski işi konuşmasınlar dedim. - Ha .. evet diyor biliyorum. Acaba. .1 Asıl bu eski işi konuşmamak çocuk.le- den yaptı bu işi bu adam! Sebeb ne 1~ 
rın yanında böyle fci hAdiseleri mevzuu - Neden çıkacak, nafaka verınerıı 

Beden terbiyesi İstanbul bölge futbol bahsetmemek ve onların kalbine bu kin- için ... Zaten nafaka vereceği de yoJı.tllt 
ajanlığından: Aşağıda klüpleri ve isim- leıı aşılamamak ana, babalan düşen bir kızım barışmıştı. Eve getirmiştik oııU. 
lerl vazıh idmancılara lig maçlarındaki vazife değil miydi? Sabah kalktL Herif tutturdu İlle ki ~ıiJO' 
sul .hareketleri dolayısile hizalannda ya- * di git, nafakadan vazgeçtim. de dıyt•" 
zıh müddetler için müsabaka boykotu ce- Kızını da: .zaten davamız var mshkeııı' 
zıian verilmiştir. Bu cezalar tebliğ ta - Adliye koridorlarının çok kalabalık günü bunu söylerim» dedi. o zaman ,.ı 
rihi olan 16/1/1939 tarihinden başlamak- bir günü idi. Muayyen bir me""ZU takib sinirlendi çekti bıçağı. kazımın nstilJI' 
tadır. Alakadar klüplerce hakemlerin bu etmek için orada bulunuyordum. Etrafı- atıldı. Yedi yerinden yaraladı. Kız .k.Jt' 
klmancıları müsabakalara ithal etme - ma bakmıyordum. Bu kadın kPndiliğin- deş: buta id:, o atıldı yataktan, onu dl 
rneleri lüzumu tebliğ olunur. den yanım:ı yaklaştı. Tl yamma otQrdu. vurdu. Beni de ... Ah bu evlad belisl alY 
Topkapı klübünden KAmJl Arseven bfr Başımı döndürüp 'öyle bir baktım. Usın Şımdi işımi gücümü bırakıyor, nıah~ 

ay, Vefa klübünden Mustafa Topsakıtl - başı kirH bir kadındı. Ayağındl. ökçeleri melerde ayrı. karakollarda ayn snriiıt6-
oğlu bir ay, Beşiktaş klübünden Şeref çarpılmış, çamurdan ve boyasızlıkta:ı yorum. İşin fenası büyük anaiık ta yatl"' 
Görkey bir ay, Fenerbahçe klübünden hakild renkleri belli olmıyan bir çift Burada gezinip dururken i~ ~ocuğtJlJlıı' 
Semih Arıcan bir ay. kundura. üstünde yıkanmaktan solmuş canına kıyanın üç çocuğu evde bakııns1" 

Huv·ıyet cUzdanlarmda talebe danı hasma bir elbise ve gene ayni eski- dır wye üzülüyorum. 
likte bumburuşuk bir yeldirme vardı. Öteki kadın: 

kaydı bulunan futbolcular Kirle beyaz şeylerin karardığını bilır- - Ah hanımefendiciğim dJyor. baklıl" 
Beden terbiyesi İstanbul bölgesi fut- dim. ~~ kadının başındaki mysh başör- yınız öyle hainin. hayırsızın cvlacila1'ı.ıı• 

b 1 j 
~ ,.., d . Asl t 

1 
'-- lmad l\o'I tü, kırlı siyah kumaşların akçıllaştığını atın sokağa. gebersinler! Bıı.kınıı .,

o a a11i16 .n an. en a e~ o 16. b -~ t 1 B' 1. . - 1 h d al 
h ld h

- - d lannd t 1 be ya ana 05.e t. ır e ını §OY e ava a tutu- yap' '"'Tl da neler çekiyorum Kıztı1\o a e uvıyet cuz an a a e - · - _,,ııtl 
nlı b 

1 
.dm lann k dlannın yordu. Havada tuttutu eli pansımanlı evliı .. ım. Bana neler yapıyor! A~_. 

e;- It~l una~bı ~: b" 
1 

;k·~-pleri • idi, fakat bu pansıman bezi başındaki si~ babasından, saçımı süpürge ettiın. oa: 
~ze 1 mes~le at bli at ır eştl. dı,,. u halde yaf başörtüden daha kara idi. baktım. kendimi ona vakfettim, kulu. ~.sı 

mıze ya;:ı ı e ga yap r.• . - t<>· 
bazı klüplerimlzin bu gibi idmancıları Onun yanına bir ihtiyar kadın daha lcsı oldum. duny~d.a v~r~ yoğum 0.P 
ltg maçlanna iştirak ettirmekte o!duklan gelip çöktü:Bu kadın siyah başörtülil te- Ha1stal~ b:o~ıtli bu~dü. Bır, b ,J 
hakem raporlarının tetkikinden anlaşıl - miz siyah mantolu, gözlüklü ufaktefek 1~ ~v,ad buyu~e~ dort. sıhhatli çoC tr 
maktadır. bir şeydi. Sırada üç kişi olduk. Ben hep Y~~~ır~e~en .gu.çtu:· Civanlı!ı;,11' eli' 

22/1/1939 tarihinden itibaren hüviyPt bir tarafa bakıyor, mevzuu gözden ka- ze.ı ı~ımı bümedım. Dunyanın b.u~:.ı~e O' 

cüzdanlarında talebe yazılı bulunan id- ı;ırmak iStemiyor<lum. Bu sırada yanım- mını. kahrını _onu ~~da .gorun • ;t' 
rnancıların da müsabakalnra iştirak et - da yüksek sesle başlıyan muhavereye nuturd~m. Üzulme.~ı~ ~ye .~ı~ ~ah e I>" 
tirilmiyeceği müttefik klüp ve hakemle • gayri ıhtiyart kulak misafiri oldum. Eli lenm:d~ Sonra buyudu, buy~~u d oıır 
rimize tebliğ olunur. pansımanlı kadın hafif bir köylü şivesi- na mukafın olarak ne yaptı bıliyor 
Klüplerımizin bu gibi idmancıları ha- le yanındaki kadına soruyordu: sunuz. _ 1>it,I 

len talebe olmadığı hakkındaki vesikala- - Acaba §Urada mübaşirin Naciye diye Yanağını kapıyan baş~rtüsünU ,r 
rı ve birer tane fotoğraflan i}(' birlikte bamrdığını işittiniz mi? ınyırı!or, sol yanağının ust kısmııııD 

Ö t k" k" b" +-i bul · iI d · rib bır ~!;kinliği olduğu görünüyor: bölge merkezine müracaat ederek mu • e ı es ı ır uıan ııve ve a esı- ~ sili 
kk t 

ıı alın ı h"" i t · ·· le cevab verdi· - İşte o bunu ayakkapısmın top_ll ... ~ va a usans a arı ve uv ye cuz - · .!t. 1 pı .. 
danlarını da tashih ettirilmek üzere böl- - Hayır bilmiyorum, efendim. dı. 1 sBe~e1 evvake yaptL Çene kemiğırnb ııı' 

Am k dı . ı. oy e s at kaldım. Yalnız u 
ge bürosuna bırakmaları hususu tavsiye - an a nım. .. Bız bur ay~ gel- .. 1 . . bt 
Olunur. dik !';ah.d''k · · Bil . h . o eyım dıye başıma demirle vurdu.o .ıı 

Sahalar mUdUrlüğUnde 
yeni bir tayin 

.. ~ ı n ıçm... mı yorum, angı k Şif1l"' 
mahkemede olacalr s·zı rııx-. ac kl d - ız evlad hanım ... Demirle vurdu .. J-' 

At ı r-6 .r a ar e b • • "ğ" .. .. - ..ı;rp" 
mldi. eyın .ıtem: ım çuruyor. Onun yu ..... Ol' 

. belki lir sene, belki iki sene sont• 
- Duyınll6un hanımefendiciğırn... cPğ.m! .•• 

Beden terbiyesi umum müdürlük teş - Eli pansımanh kadın konuşmak isti- Gayr· iht" art - k . . • . d ı ıy soze anşıyorunı. _,tf 
kılatı emrınde bulunduracağı sahalar yor u: _ Onun hakk d b · d 8çtıfl" 
için yeni bir büro teşkil edilmiştir. Sa - - Ah .. ah dedi, günlerdir mahkeme- dit:orum. 0 ~. a ı~ bavaalrnıd bııl' 
h l ··d·· ı··ğ- ··ı k d b" b Ce l d 1· h t rd "' nun ıçm mı ur ar a ~ ar mu. ur. u une mu e aı ın lŞl - er e, po ıste, as anele e sürünüyo- nuyorsunuz? 
mıl getirılmıştir. rum. Ha d' ·· ,J!d · sarı e' 

d 
· . . . . G . ,__ - yır, ıyor, oz ev.w ım, ın ~ 

Be en terbıyesı IStışare heyeti - eçmı~ Ou.un... !adının aleyhinde dava açar mı? ()11Ôİ' 
bugün top'amyor - Hınzır herif, iki kızımı birden ya- bir ~omşu ile davası var, buraya gel ti 

raladı, ikisi de hastanede yatıyor. Ben Elındeki bir tilki kürkile şık bir çall 
Beden terbiyesi umum müdürlüğü isti· evde onun üç çocuğile uğraşıyorum. Bir yı gösteriyor: . et 

şare heyeti bugün ilk toplantısını An - ete hastane!erde kendi yavrularıma bakı- - Ben burada çantasile kürküıt!l ı.ıi' 
karada yapacaktır. yorum... Benim kim olduğumu bilecek- tup onun mahkemeden çıkmasını J>eY 

İstişare heyeti azalarından Bürhan Fe- siniz.. ben hani o kansile baldmnı vu- yorum. ,P 
lekle. muallim Mazhar dün akşam An • ran havagazı i~sinin kaynanasıyım. Ka- içini çekiyor, gözlerine biriken 1 
karaya hart'ket etmişlerdir. nsını tam yedi yerinden vurdu, baldızını n elinin tersile siliyor: ı... 

da, beni de işte!... - · Ah .. ah, diyor, kö~lcler ans olS~ 
Kilsımpaşada bir yangın çıktı 

Kas1mpaşada bahriye hastanesi ar -
kasında mütekaid binbaşı Zekinin o -
turmaktt. olduğu ahşab evin üst katın
da evvelki gece birdenbire yangın çı-k
mışsa da itfaiye tarafından evin çatısı 
kısmen yanmış olduğu halde söndürül· 
müştür. 

Zabıt~, tahkikata başlamıştır. 
·-··························································· 

Ankara borsası 
A~ılıf· kapanıı fiatlan 16 -1- 939 

ÇEKLER 

Açıh1 Kapt ııı 
LondH 6,91 5.91 
Mn·ToB ~~6 -ıo ~6 40 

Parti !,3325 !5, 332:) 
Mlllno 6,t.6 6,66 

C.nnre ~8.6676 18.6516 
Am&terdaa 68.6J t8,6:1 

2'erlln 00.74 50.74 
BrCUt& ~l.3616 11,3676 

AUn• 1,0776 1,0775 

SofJ• 1.666 1.6ö6 
Praı •.331) 4.33ı) 

Madr1d C>·91 6,91 
V&f10T& ~3 9476 S3 9475 
Bildapeftl 26.0".2 2Ci o.ı 
Btıtreı l,~02ö O, !i025 
Belgrad 2,8275 2,6276 
Yotohama M·&O'ıli S4 6025 
9,oltholm 30.4271\ .so. ~276 
MOlkcrta ~.87 23,87 

İSTİKBAZLA& 

T'lrk Dorc• t ı»ellll 
• • nı • 
• • 1 ndell 

Atwı 

19 S76 
k.apaıııı 
19 376 

Elini gösteriyor. Bu son gilnlerin mcş- ~ 

Kitablar arasında 
Sulara dalan gözler 

Dünyanın en garip ve 
korkunç şehri 

(Baştarafı B inci ıayfada.) (Baştara1ı !J uncu sayfcıda~--
Bir tek şey arzulanıyor, hastanın iyi Hong-Kongun kendine has bır cıı 

olması .. o iyi olsa, neler yapılacak? telakkisi> var ya!.. 6,ı 
cNe tatlı sarışın ki ıiçime "e,.di hüriln,. Muhakkak ve müsbet bir şey yar"~ 
4Düş-'ı.indi4m geçtiğini kocayan ömrü- da bu berbad ahlaklı §ehirde ço~ ~ 

muzun.• kazanıldığıdır. Orada para -ıkıyor ... ,, 
nı.a paranın cinsine bakmamalıdır. • 

Derken sanşma bakıyor ve sebebi be- • . ,r 
li 

· b" ·· ·· tü d Fransız mütefekkirinin dediıı;i gıbi· 
rsız ır uzun uyuyor. k 6 

cBu !1iineş bizden artık e!irger ışınını.> ranm o~su yoktur.... ,ııı ~ ' 
Derken, gene kendini yaşlanmış görü- Gecelerı kabareler, barlar ad eııİI 

yor. rnaz. Sabahlara kadar öyle bir 

cŞifadaki kadm. şiirinde bır kadının alemi yaşanır ki... ı.r / 
geçtiği yollardan geçen ~ençliğin kalb Buralarda bir yer bulmak için b 
çarpıntılarını duymak mümkün: evvel telefon ile yer tutulmaJıdıt· ,Jı'' 

clzini gölgelerde arardık o kadının.. Mağazala:.da, çayhanelerde, P8~ 
Mısraile başlıyan bu şiirin her mısra- nelerde, kluplerde, nakil vasıta 

ında o kadını görmek istiyen1erin ruh he- yer bulmak kabil değildir. 1' 
yecanını onlarla birlikte hissediyoruz. Meşhur Hind şairi Rabindra~~tJı 
Onlarla birlikte gölgelerde izini arıyoruz. gore Hong-Kong için demiştir k1

• ~ f 
Halıd Fahrinin bu kitabındll ci:ıho çok - cHong-Kong> saatte yüz da1'· 

giizel ve daha çok içli şiirler var. Kıy- şıyor! 
nıetli şairin bu eseri Türk şiir alemi iç:n Çok yerınde bir teşbihi t ~~ 
bir kazançtır. Şehirde l:er gün beş, altı cınaYe ı• ~ 

!smet HuZ<ai bulur . .F·akat polisin de haftada 811~4' 
Tevzi yerl: Rtm'll kfttüphanesl katil yakalaması da cmutad• çe 

içine ~irmek{edir. ; 
Bir hırsız kaçarken yakalandı Burada herkes kendinin poltsidit· 

Arn:ıvudköyünde Tayyarecisuphi so- kes kendi emniyetini korur. -~ 
kağında Dimitrin'in evine hırsızlık Hong-Konglu Çinliler, ecnebile!'sıP" 
maksadi!e giren aabıkalılardan İhsan, hürmet brslerler. Fakat berncı~ı 
bir pardcsU ile bir şapka çalıp kaçar • buldukça boğazlar, buldukça ötdii 1 
ken y:lkalanmıştır. Suçlu hakkıında ta- Hoı bu da bir telikki meselesidıtcJI"' 
kibata baflanmışta <Fransız gazeteıeriO 



... _ '' b•ı 

Tayyare kaçakçılığı • • 
ışı 

Ankara müddeiumumisi bazı gazetelerdeki yazılar 
hakkında beyanatta bulundu 

. 801( POB'IA 

Çemberlayn Romada 
hiçbir şey yapmadan 

geri dönmüş 

1 

HükOmetin emrile muhtelit bir komisyon 
yeni vapurlar meselesini tetkike başladı 

Seahm - Harbour 16 - Binbap ~ttlce, 
lIAd· ~Bqtarafı 1 inci sayfada) ve ı::ıalumatı olmadığını ileri sürmü~tür. dün ak§am bir nutuk s~ylemiştir. Mu - (Btıftara/ı l mcı .ayfada) 4 - Şimdiye kadar mukavelenamelet 

kili l>ıs~~ mahiyetini sayın Adliye Ve- İbrahim Hakkı Konyalı :i.qe kendisi- nıaileyh, Çemberlaynin Romada hiç b1r yüksek rütbeli iki deniz mütehassısı. de- hükümleri harfiyyen yerine getirihnlf 
dise harti ıçUınamda izah etmiş idi. HA- nin hiç bir ma1'0matı olmadığını, ya- §ey yapmadan geri dönmilf olduğunu be- ni.z t.careti mOdürlUğil fen heyeti reisi, nudir? 
bir ~klonda, bundan başka söyliyecek ZlYD Murad Se.rto[ilunun kendisine yan etmiştir. Ziraat Bank.ası hukuk müşaviri ile, sivil 5 - İkinci parti vapurların sipari~ 
)ın ş~nn !oktur. Tahkikatın zübdesi, ra- vermiş olduğu notlar ürerlne yazdığı- B;nb&.w<"I Attlee, beyana-tında ezıcilmle deniz mütehassısları bulunmaktadır. işinde bazı ehemmiyetli tekliflerin me~ 
lrllind dkili:niin beyanatında, tamarrole nı, başka hiç bir malfunat ve delili bu- demiştir ki: Komisyon dün ilk ~timamı. deniz ti- zu harici tutulduğu doğru mudur? 
Mu~::;çtir.B . Iunmadığmı beyan etmek suretile ya- Mussolini, vereceği söze itimad ..., caretı müdürlüğünün Vekfılete mahsus 6 - Yaptu-ılan vapurlar kabotaj ili .. 

•j't]ı en~ . aşvekil Celal Bayar, gene zı hakkındaki btlgisini, işi tama.mile dilebHeceğinj hiç bir veçhile ısbat etme- odasında yapını~ ve derhal çalışmalarına üyaçlarımızı ve dış servislere aid 
eden grup l<,"timaında matbuatta intişar inkar edtn Murad Bertoğluna atfet - m:ştır. Düçe, ademi müdahale tvaftan başlarmştır. programlan karşılıyabilecek halde mi • 

,1312Yaıı1&ra işaret ederek: miştir. olduğunu beyen etmiş ve İspanyada faal Koınısyonun meşgul olacağı işlerden dir? 
racaat Ya~yı yazanların mütaleasma mü- Diğe_rl~rinin verdtkkrt tladeler de bir surette müdahalede bulunınuş!u:-. bazıJarı §unlardır: Muhtelit komisyon, dünden itibar<?n 
latievabed~esini ve bir muhbir §eklinde bunlara müşabih bulunmaktad!I'. İfa- Düçc, aske.rlerini Iiransu Somalisi hu - l - Bu vapurln.rı daha müsaid şartlar· bu mevzuları da ihtiva eden tetkiklerine 
latın1 b edılnıeleriııi .. • emir buyurduk - delerine mi·racaat edilen bütün mu - duciunda tahşid etmekte olduğıı halde la başka tE>zgAhlara yaptırmak kabil mi başlamış ve Uk olarak mukavele ve §aft.o 

!la eyan eylemişlerdi. harrirler, tahkikatJ tenvir edebilecek İtalyan gazeteleri. bu hAdi.seyi tekzlb et- idı? nameleri getirtmiştir. Bu tetkikat dola• 
--!:~.kilin bu ,.;a .. ~~ı. d1- 1-t=r-erilo k d" 1 !n 2 Eh · ~--= f kl k -~~ .,~ a~ UJ ne bir delil, ne de bir ipucu göstereme- me te ır er. giliz milleti, ha.kik.ati an- - emıruye~ız ar ar abul edH- yıslle Etrüsk vapurunun süvari ve çark ... 
lutıdu ıyetiıni~ tahk:ikile meşgul bu - mişler, hadise lıal&ındak3 ma1funat~ Iamahdır. Bu. onun hak'rıdı?". Hakikat. m~ surctile daha sağlam vapurlar yaptı- çıbaşısı davet edilerek malfunaUanna 
tanbu~u tahki~bn tenviri maksadilc. 1s yekdiğerinden. aldılki\arı ve yazılarınıı Mussolini ile Hitlerin Avrupadaki taal'- nlamaz mı idl? müracaat oll!1lllluştur. Gemilerin havuz• 
lal.inı lllüddeıuınumiliğine b.i:' iStınabc cbövle olabilir- tarzında (lhrninler rnzkar siyasetlerine devam etmekte ol- 3 - Teslim edilen vapurların vaziyet çekilmiş bir halde ve etraflı bir surett• 
)~ atılamesi göndermiş ve bu husUP1.a ya~ak suretile yazmUi olduklarını i- duklandır. ve evsafı §8.rtname hükümlerine tama- muayene edilecekleri <le anlaşılmakta 
lılUh~aınn muharrirlerin celbedılerek fade eyk>mişlerdir. Bunların bütün i- men mutabık nudır? dır. 
~~~~~~~~~ra-&~~~~~~~ı~ Me~de kah~ ~=========================~ 
latanbım~~ ~işti. burada zikretmekte bir fayda görmü - Meseleler : İstanbul beledı·yesı·nı·n varı.dalı )•~1 ınuddeiumuıru?iği memur! .. yorum edilen ka 1 

b\4 hu bu isteğini yerine geti~ ve Göı-Ülüyor ki, sayın Adliye' Vekili- nUD ar 1 1 b·ı· ? 
deler;:sta Yazı yazan muharr!rlerin ifa- nin P~rti grupu içtimaındaki beyanatı Ankara ~ (A.A.> - Büyük M111et MeclJsl nası ar a ı ır , 
110•• alarak, j~ıfinabe evrakım bı"ze h .. <l k' . t h ·....ıı • • bugün Faik öztrakın rlyuetınde toplan -
" lldel'Jni ' arıcın ~ ı neşrıya 1 mu amüerın ın- mı.ştır. Celsenin açılmasını miitcalob Antaı-
lEıteı~ctıu! bulunmaktadır. İstanbu!. ga - di tah.."llinlerine ve daha doğrusu ga • ya meb'usluğuna seçilen Ceznl1 Erçin, EJA-
~inı talı .bazılarında intişa.L· eden ve zete satışını temin etmek gibi ücaıi bir zığ meb'u.tlu~una seçilen Fethi Altay, 811rd 

hddi~ed k~kile . me~gul bulunduğumuz maksad ve gnyeye matuf bulunmakta- mcb'usit:~na seçUcn Naki Ekmenin maz -
lt\ll ııo:ı 1 tahkıkata nazaran bilmediği- dır. ba.talan ta.!v1b edllınl~. Fethi Altay De Na-

Jı...kkı11d alarJ~, bunlara verilen cevablar Efkan uml'miyeye bu cllıeti vazih k1 R=~~:db~~!~r~a.ddel den adll 
ltıey, ı.;d:an urnumiyeyi tenvir et • ve kat'i bir surette if11.de ederken bazı evrakın posta, telgraf ve telefon ~:ı.re."11 n-
l ii&rüyorum. gazetelerde müntesir «sekiz ay akdem sıtaslle tebliğine atd kanun Jll.yihasfie TOr-

l3i}fl! Ver.i]f'D ifadeler keşfedilmiş olan bir işlıı neden bu ka - kiye - Holanda ve Tiiı'klye - Yugo&avya tJ-
ltöltiti~tYenı Sabah gazeteg;.: Ekrem dar mfiddet bırakrldığı• hakkındalki caret ımua~delerlne merbut ı>rotokx>llarda 
.t.ı.~ stanbuJ eldiğ" · . ya.pılan tadillerin ıasvtblne mtlt.edatr ka -
-...ırı1.1:ı y-J~ a g mı ve vapura o suale de cevab vermek isterım. nun ltıythaıan 1k1ncı müzakereleri ,apıl& -
ıatııı cır k bir mevki işgal eden bir Ceza usulü muhalremeleri kanunun- rak kaouı edllmtştır. 
l>asaPort erek ~enamı müster.rla bir da, bir i1ti hal milstesna olmak üzere, Büyük Millet Mecllsl, müteatıb Sçttmaını 
Ouiundu tedarik etmek suretile kaçırmı§ gıyabi muhakeme usulü mevcud de - Çarşamba gtıntı attedecektk. 
bulıtnan ~nu ve hadisede elyevm mcb'us ğildir. Firari olan bir ~hsın davası, 
Ve bu .ift uç ki§inin de isimleri geçtiğini müruru zaman haddine kadar o şahsın 
da ro1 eı e bazı eski devlet memurlarının aranm::ısile ikt!f.R. olunM"ak hı:rakılı:r. 
Gazet~adıklarını yazmış idl. Ekrem Köniğin firıni bulunduğu an-

lb~diıı nın .!ahibi bulunan. Ahmed c~.. laşılm:ısı üzerine. firar ettiği anlaşı -
~fıddeiutrı~~~Alu. bu hususta İstanbul lan mahalden iadesi ist.enllmi.ş ve neti-
!QıYI ke . ısıne vermiş olduğu ifadede ceye intizar olunmuştur. Gelen cevab

lfa&ı l( ndıstnın yazmadığını, İbrahim lar suçunun arandığına mütedair, 
>l~ıkıa onya}ı ile Murad Sertoğlunun «bulnnmamıştır, tarnnda kat1iyct ifa -
hl~ :rııaU:ı. bu hususta kendisinin ne de eden bir malômat ge1;nceye kadar 
bt,,rı etll'l} tı, ne de bir delili olduğunu dn dava, n<?ticelendhilemiyeceıktiT. An 
~ •ba21 

1• Murad Sertoğlu ise yazı - cak bövle remnf bir malılmata sahib 
::•dıkıarı ~I devl~t memurlanmn rol o1undnkbm sonrsdır ki, hAlen mevkuf 

tıin ko ır hadıse_. bnşhğını k<!n • bulunan şeriki dlrmünün davası tef -
'btt )a111ış~duğunu, memur ke!imesinin rik edilerek mahkemeye tevdi edile -
~Yı İbrahıın esen olarak yazıldığını, ya- cektir. 

ı. kend~jninH:~ Konyalının y~z!hğı: Bu cihe~n de efk§n umurniyece. bu 
~ d se hakkında bır delıl suretle bilmmesi faydalıdır. 

rankocular Çerverayı da don ele geçirdiler 
~ "~ıiYet·(l)CZ§'tarafı 1 irıci sayfada) ı ini kendi kuvvetlerile elde etmiştir 
~an lll onların akı d B l . ~· ihata etnı. . Y n a arse o - Muhariblik haklan tanınsın tanınma -
~.oıo geu;ele3i elenne meda:- olacağını sın ·vaziyet tavazzuh etmiştir. 

1~er t Yazmaktadır. 

:ltr 1eıı1:~:t~an Fr"nnsaaa cumhuriyet - Almanya ile 150 milyonluk 
harek ~ eressum etmekte olan ba- k d" k I · · 1 d 

~teıerı etlere telm.ih eden ı~ l - re 1 mu ave esı ımza an 1 
),ı ' Yen'd .ayan ga 
:t lfllacak hı en ecnebiler tarafındnn 
b~~nız l'Jet?r· ~ ~~gi bir rniidahalcnin 
i'iilaıarı :rı .u. hukuıneti için değil, belki 
<'f~d:ceği~~ de felaketengiz nelayic tev 
-~ııuıbıi • :Yazınakta<lırlar 

(Başta.rafı 1 inci sayfada) 

~er ve orta elçi Clodius ile hariciye 
umumi katib! Numan Menemencioğlu 
ve Antalya meb'usu Cezmi Erçin ta • 
raflanndan samimi bir hava içinde im· 

Çinlilerin mükabil 
taarruzları 

Şunging 16 (A.A.) - Çin ajana bil -
diriyor: Çin kıtaatı son günlerde Şan
si'nin cenub batısında mukabil bir u
mumi taarruza geçmişler ve muvaffa
kiyetli neticeler almışlardır. Şinhsi -
en, Tnning, Puhsien ve H*'ngningti 
istirdad eden bu kıtaat San nehre ve 
Fen ırmağına doğru çekilen Japonla
n takib etmektedir. Bu mühim muzaf
feriyet Japonlann Çinin batı şimaline 
doğru bir taarruzunun önüne geçmek
tedir. Japonlar bu taarruzda Şen -
sihıi ele geçirmeği ümid ediyorlardı. 

Cebelittarık müdafaası 
Cebeliittarık 16 (A.A.) - Resmen 

bildirildiğine göre, anavatan filosu ile 
Cebelütta:nk müstahkem mevkil gar
nizonu bu ayın 22 si ile 24 ü arasın

da Cebelüttarık müdafaa sistemini de
nemek için müşterek talimler yapa • 
caklardır. 

Muss<llini 
Mayısta Londrayı 

ziyaret edecek 
za edilmiştir. (BaştArafı ı inci sayfada) 

l.f Yetç{leri . 
\ıt• adı-it;} 16 n :muvaffaldyeif eri 
~aıal'l :F.st (A.A.) - Cümhuriyet 

l lerrı(> ..ı_ raınadure cephesinde son 
erı ı.._ oıı; YÜ .. 
tt ·lCl~k~Ueri ZUnden durmuş olan i-
dt • Ovejun 'n ne devam ederek Fuen· 
dit ltain Aı~ ın. ıo 'kilometre garbin-
~ ga Ya kadar gelmişler -

'- -~" tt!t 'r era ceph . 
'le aıa"era d esınde Cümhuriyetçi • 
~l'hından : 13

. Reina'nın şarkından 
8oıı 1t 'l'age• . Ynı zamanda taarruz e
\ista Ca~till~ v?aştanbaşa ka1ıettmt~ 

t ?nevıiıe . . ı~laaJba önündeki Fran 
l'aht.._ l'inı ışnaı etmic:ı] d" l3 -~ulaıı. d -< er ır. 

l>atı Urg()s 16 (~ etnok:ratıal"a hitabı 
~'Ya l'<ıdy08l, d~.) - Nasyonalist fs
tıeŞr· ~lll.lek~n 11.n gec~ bütün dcrnok
~d l\':ıt~ ,..._ e.Jine Mfuben vantıgıw 

Uy ' -.zell{>ra ı Fra · .t' 

~llıda a mz11c~ 'h - nkonun, muarız 
~li'k bnlunarı er turlü silah yardı -
b.... enbikal ~1eketlere diplo • 
-..Plı ıMl... arlı:t de~l Ta 
' ~ c:.•uı fl1i f 5' · c rnıgo~'un 
~~ al'8~ ~ erlerıe cevab verdiği 

Berlin 16 (A.A.) - D. N. B. ajansı bil- Mussolini bu daveti kabul etmiştir. 
dıriyor: Ziyaretin önümüzdeki Mayısta yapıD-

4 KAnunıı~anidenberi burada Numan ması muhtemeldir. 
Mcnemencioğlunun riyasetindeki Türk Diğer taraftan Romada. Franst! ve 
heyetile Alman hükOmeti arasında bir Ameril<a c;e!irlerinin Loni Halifab ile 
kredi ı.nlaşması mfizakere edilmekte :di. yaptığı görüşme Londnl - Paıis - Va· 
Bu krrdi hakkında 6 Teşrinievvel 1938 şington srasındaki bağlann daha faz. 
tarihinde Alman ekonomi nazırı Fun - la sık~aşmı.ş olduğuna bir delil sayıl -
kun Ankarayı ziyareti esnasında bir mnk1adrr. 
prensip anlaşması yapılmıştı. Çember1ayn, Roma milzakerelerinin 

Dostane bir hava iç.inde cereyar. eden neticelerini Sir John Simon ve Sir Sa
bu müzakereler. bir kaç gün içinde mü- muel Hoare'a bildirmiştir. Mumaileyh, 
ssid bir netice vermi~ ve bugün kredi an- kabinenin Ça-rşamba günU vapacağı iç-
laşması im.zalanmı.ştır. Alınan hüku - tima esnasın&, müzaker~er haldorı

rneti bu anla~ma ile Türk hükumetine 150 da mufassal malOmat verecektir. 
milyon marklık bir kredi açmaktadı!". Bu Londra 16 (Havas ajansı muhabl -
kredi Alman mamulAt ve istihsalatının rinden) : 
satın almması içindir. Bu anlaşmanın iki İyi malfunat almakta olan mehafll, 
dost mil!et arasında mevcud aıkı ekono- Roma /!ÖTÜş.melerlnin ıf'ileın tama.mile 
m:k munascbetlerin daha zivade der•n - menfi biT netice , vermiş olduğu ft fn
leştirilmesine hizmet edeceği . .11:anaati gös- giltere hükftmetinin hallhazı.rda baş -
terilmektedir. lıca meşgalesinin anavatanm ve de -

nizaşın memleketlıerbı m fidafaasını, 
tarsin etmP.kten ibaret bulunduğu mü-

(BC1Jtarafı l inci aayfcıda) j mektebler1?. 1?tlyaçl~nnı kar~amakt!r • 
Çekmece banliyö, tramvay, elektrik, ha- dır. Bu mühun yekun Maarıf Vekllett 
vagazi, otobüs işletmelerini belediyeye bütçesine naklolunduğu zamandır ki. be-. 
terketmek bir takım fedakarlıklar pa _ ledtye de, idarei hususiye de rahat bir 
hasına da olsa zaruridir. nefos alabiUrler. Bu belediye kasasında 

Dün, şehrı imar jçin para bulmak ça • halın sayılır bir tasarruftur. 
relerini düşünürken şu noktaya işaret 5 - Gene idarei hususiye hükUmeı. 
etmiştik. Hükfunetin muaventi muay • 2871 sayı:ı kanun mucibince; bintı ve ~ 
yen zamanlara inhisar eder, ıstikraz he- rc.zi ''ergılerinden mütevellid 377,000 U.. 
men akla gelen bir tedbir ise de, cazib~~ :a v

1
ermektedir. Biz deriz ~· fs~anbulun; 

derecesinde faydalı değildir. Bunun içm ıçlnc:e bulundu~ vaziyet gozönilnde bu-. 
beledıyeye para bulmak çarelerini ara,_ !~durularak, hukfunet bu parayı belee 
tınrke=ı, muavenet ve istikraz yollan de- dlyeye bıra~alıdır. 
ğil. vari-Oat membalannı çoğaltma ve ta- 6 - ~clcdıye. senede Merkez B~nkaa, 
sarruf mütalealarımızda esas olmaktadır. ns 68 bın, idareı hususiye ise 34 bın lin& 

n·· ·· d .. x·· .. diır. t db" 1 vermektedir. İstanbul belediyesinin fa ~ 
1 

u!u~ u~umu~ 6 er e •.r er. sıra • k;rliği hatırlanarak onu böyle milhlm btq 
ama5a evlim e yoruz: . . mc-blağ Yermekten istima etmelidir. Ve 

2 - .Tah~k~k .. v~ tahsil ışlerı~e._ Y~ yanılmıyorsak belediye, gene b6yle htw 
hesab ışlerı muduru Muhtann d~şundü- mikdara yakın da Beled' ı .. B k · 
~~ 'b" b" ki dü '- h hald ıye e? an asma 
6 u gı ı .:r çe zen verme~ er e vermektedir. 
belediyenin fakir, fakat gani kes2Sine bir 7 _ Konservatuvar bütçe açığına 
parça daha akçe temin edecektir. Tabak- 87 000 Şehir Tiyatrosu bütçe açığın da 
kuk ve tahsil düzensizlikleri belediyeyi ro:ooo· lira veriliyor. Yorgana göre :yaJi 
çok zarara sokmaktadır. uzatmak sö?.ilnil bu müesseselerde tatbili 

3 - Şimdiye kadar daima pşbğımtt etmeliyiz. Belediye fakirdir. Şehir Tt c 

biT mesele VBt'dır: Belediye niçin stadyom yatrosu gibi kazanç müessesesine de he!' 
İi:ni istismar etmemiştir. Stadyom dai • .sene 50 bin lira vermek pek te ho~a gi , 
mr. kazançlı bir iştir. Bir stadyom yapıl- der bir san'atseverlik olmasa gerektir. 
nuş olsayd.ı, her halde spora old~ğu ka - 8 - Hüktımet, İstanbulun imara olan 
dar beledıyenbı kasasına .la bır hayli şiddetli ihtiyacını müdriktir. Bu yüzden 
yardım olurdu. Bu rakibsiz ve karlı i~e anınt kolaylığı göstermeğ~ hazırdm 
b~l~diye ?üyük bir fırsat kaybetmiştir. Bundan cesaret alarak, hükUrnetin vesaf
Sur atle bır stad yaparak bunu kendi he- ti nakliye ve eğlence yerlerinden aldığı 
sabına ışletınek belediyenin ön plana a - hakkı gene belediyeye terki çok mühim 
lacağı ışlerden biri olmalıdır. bir varidat fazlası elde etmemize sebe'D 

4 - Dün Utanbulda, diğer viliyetler - olacaktır ki, bu fedakarlık hüktiınetin 
d~n a~ ~lara~. idarei hu~slye ile bele- kendi bütçesinde pek ehemmiyetli bir 
dıyenın bırle§ık olduğuna ışaret etmiş - sarsıntı yapmıyacak ve fakat tstanbulun 

tik. Vfl~ı~ bu" ~~~eşme ilk nazarda. fay - bir an evvel paraya olan ihtiyacını süratıı 
d~lı ~ıbı gonılüyorsa da. n~yatta le önliyecek bir tedbir olac:ıktır. Bugihı 
boyledır. MeaelA, idarei hususıye ilk ise müstakbel İstanbul paradır. 
mekteb hocalarının maaşlannı vermekte, Nusret Safa Coşkun 

Kudüste yeni 
Hadiseler oldu 
Kudüs 16 (A.A.) - Dün gene bir -

çok hadiseler vukua ge~ir. Bir ten
kil hareketi esnasında üç Arab öldü -
rühnüştü.... Süriye hududu civarında 
bir poUs memuru asiler tarafından kat
ledilmişti. 

Yuvarlak Masa 
Kudüs 16 (A.A) - Mutedil Arab 

mahfelleri, Yuvarlak Masa konreran -
sında Arab1nn temsil etmek üzere 
münhasıran müfrit elemanlar intihab 
edi1mes1ni endişe ile karşılamaktadır
lar. 

Davar gazetesi, münhasıran bilyilk 
müftiye taraftar olan kimselerin kon
feransa davet edilmesi neticesinde hal
kın nazan :itibara alınmıyarak İngil -
tere hiikfımetile müfritler araSJnda bir 
uzlaşma hnsuJt: gelmesinden endişe et· 
rnektedir. 

Mısır Harbiye Nazın 
istifa etti 

Yeni harfli 
Banknotlar 
Ankara 16 (A.A.) - Türkiye cüınhu.rl

yeti Merkez Bankasından: 

Bankammn 15 İkinciteşrin 937 tari • 
hinden ıtibaren tedavüle çıkarmağa hat
ladığı yeni harfli banknoUardan 14.1.811 
tarıhine kadar: 

Beş lir•lıklardan 

On 

Elli 
Yüz 

39.s9g940 

23.792.670 
22.066.300 
.22 855.600 

107.614.910 

Cem'an yüz yedi milyon altı Y:.iz on 
dört b:n ~okuz yüz on lira tedavüle çıka
nlmış ve mukabilinde eski harili batik • 
notlardan ayni mikdar. yani yüz yedı mi~ 
yon !ıiltı yüz on dört bin dokuz yüz on 
lira tedavülden kaldırılmıştır. 

Şamda biitün 
Dükkanlar kapalı le11 ~1~dinne ük-Omettnlıı vazivetini 

~ d~kAıt. bild~ ~lışan meml~ket -
~ll tı Yor ki: Ydedildikten son-

de&L, b}etı'ılek 

lngiliz Erkanıharbiye 
Reisinin seyahati 

ta leasını serdetmekted1rler. Kahire 16 (A.A.) - Harbiye Nazırı 
Berut J6 (A.A.) - Şamdan D. N. :a 

ajansına bildiriliyor: 

~~~ek h etler hattı hareketJerlni 
bı.~ ~ll"' USlJsunda 
-44ftıt. ~ C€'J>he}e.r Sarih artbık ~ kal· 

ank0 tı ir şekil al • 
!ilPanyası kendi mevki-

Londra 16 (Htmıst) - İngiliz ordulan 
eTkanıharbiye reisi Lord Goth, bu aym 
21) sında yakın ve orta şark memleketıe
rir.de bir seyahate çıkacaktır. 

Londra 16 ( A.A.) - Bütiln gazete- Hasan Sabri Paşa, milli müdafaa pl'O" 
1er, f~Jyanlara hiçbir şey v-erilmemiş graım nın tatbiki için verilecek tahsi -
olmasınd:m dolayı memnuniyet gl5s - sat dolayııüle kabine ile arasında çı -
termekte ve bu ciheti bflhas.!a teba.rllz kan bir noktni nazar ihtilafı yüzün -
~ttirmekted!r. den istifa etmiştir. 

Bu sabah binlerce talebe nilmayiı ı 

ier tertib etmişlerdir Dükıkaruar kapeıı 
lıdıı:, sokaklar polisin işgali altında • 
dır. 
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HAYATTAN BiR SAYFA 1 
.Gayrimenkul satış ilanı 

lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 

m .. ı11111111111m1~ .. ı•111 .. 11111111mı .. 1111a.. Yazan: inci Özhurt d.nnı .. ımlfi 

Ölü Bay Meh.med Eminin sağlı~ında 11414 hesap No. sile Sandığım1zdan ıl
dığı 5500 liraya karşı birinci clerec~dc ipotek edip vadesinde borcun öderunernr 
sinden dolayı yapılan takib üzerine 3202 No. lu kaırnnun 46 cı maddesinin pıl" 
tufu 40 cı maddesine göre 3atıl.ması ıcab eden Boğaziçinde Büyükdered! çat1' 
isırnJesi sok~ğında eski 12, 14 yeni 1. 3. 5 ve 7 N'o. lu gazinosu olan kargir, denli 

Gecenin siyah rengine bürüner. Toros- - Annem. babam neredeler, diye sor-
lar karanlık bir kütle halinde tren yolu- du. 
nun iki yanını kuşatmışlardı. Parlak yıl- - Dışardalar, haydi ağabey çıkalun. 
du.larile bu k imses:z gece dağların ara- Gt;nç · dam Bülende elini uzattı: 
sında heybetli ve heybetli olduğu kadtır - Ailah& ısmarladık Bülend Bey, ta-
da korkunçtu. Arada sırada uzaklarda nıştığımıza memnun oldum. Görüşelım. 
görünüp kaybolan ışıklardan maad3 her Adres·mı verdim. Bize buyurun. 
şey karanlığın koynunda gömülüyd:.iler - Hayhay rahatsız ederim. 
sankı... Göksel demindenberl varlığından bile 

Vagonlar sallanarak durdular. B:r is· haberdar olmadığı Bülendi tetkik cdi
tasyon ... Bülend kompartıman pencere- yordu. Bu saçlan kırlaşmış vakur çehtc 
sincleıı ba~ını uzattı. Bu vahşi tabıat par- ilk nazarda onda derin bir hürmet hissi 
çasının orlıısında insanlara raslamai< i- uynndırrnıştı . 
çinde öyle garlb duygular uyandırmıştı İkı kardeş sevinç içinde -;ıkttlar. Bü
ki. .. istasyon memurunun elindek: fene- lend onların arkasından dakikalarca göz
rln bulanık camlarından süzüien ı şıkta !eri bir noktaya dikili kalmıştı. Ehndc 
birka~ köy~ü seçilebiliyordu. Bu kıpırtı- kilı:uk <.;.,ntası omuzları düşük bır halde 
sız sakut içinde kampananı!'l sesi duyul· bu yabancı şehre ilk adımını atıyordu. 
du ve tren nasıl bir anda buraya ses ve ,\· 
hayat getirdiyse gene öyle bfr and:ı ba ])(>rin, rütubetli sonbahar gecesini"l 
insanlnrı dnğların ynlnızlığın;ı, terkedc- parlak mehtabı uzun, sonsuz düzlükleri 
relt uzaklnştı. adc~rı gündüz gibi aydınlatıyordu. Gök-

Bülend gözleri sigarasının dumanla- sel kolları penceremn kenarına dayalı 
nnda dalgın -Ouruyordu. Karşısında ot'.1- ç0 nesini avuçları içine alını? bir halde 
ran genç adam arada sırada saatine bak- düşünceye dalmıştı. Gene k1z gözleri U· 

makta idi. zaklsrea bu yabancı erkeğin hayaline t::ı-

- Artık yaklaşıyoruz Bülend Bey. kılı mırıldandı: 
Bülend yol arkadaşına lakayid bir ta- - Ne gar 'b adam. 

vırla baktı: Evet Biilend ne garib adamdı. Onda 
- Ö;.ıle mi? hayatından bıkmış ihtiyar h asta bir in-
- Üç cör! saat var. san hali vardı. Bakışları hiçbir şeyin ils· 

detli bir yakınlık duymasına mani teşkil 
edemiyordu. Yaşadığını ve etrafınd.; ya
şıyan, <luym bir insan kalabahğı bulun
duğunu ancak o evin şu küçük salonun
da hisseder gibi oluyordu. Gecelerıni dol
d~.mın basit ve kısa neş'e saatleri uyuşu:t 
hayatmın yegane renkli anlanydı. Hnttii 
ÇPhresi o mağmum halini kaybetınış de
ni le bilirdi. 

Göksel ondaki değişiklikleri adım adım 
tnkib ediyor ve bu siyah gözlerde beli
ren her hayat pınltısı onun içine damla 
damla sevinç katıyordu. 

Bir akşam yemekte Bülende yeni bir 
havadis verdiler: Kemalin r.i~anlısı iki 
tiin sonra burada olacak. Gökseı sade 
bir çocuk neşesi jçinde: 

- O gün sabahtan bize gelirsiniz, hep 
beraber gezeriz değil m i Bülen.i Bey, ~ı
yordu. 

Genç n.dam aylardanbe.ri unuttuğu bir 
tarzda gülümsedı. Gözleri hayre; ve haz
la genç kızın çehresine takı:ı kalmıştı. 

Bu gözlerde iğrend ğ! o yalancı pırıltıla· 
rı~ gayri tabii bakışlann izleri yoktu. Bu il 
cozl rde b ... r rnk b ir ruhun terlem.z kı

mı1danış1nrı titriyordu. Hayattan ve in-1 
san:nrdan ı•efret eden Bülcnd şimdiye 

kadar iammndığı bu lekesiz saf:ye~ ve sa- j 
ın.miyet karşısında şaşkın ve mütereddid 
stısmu~ı.ı. 

Guksel cevab bekliyordu: 
- Ge!eceksiniz değil m i? 
- Tabıi... Fakat acaba mis:mrinizi 

kenarında bir apartımanın tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya toıı
mu~tur. Satış tapu sicil kaydıııa göre yapılmaktadır Arttırmaya girmek istiyeıı 
1100 lira pey akçesi verecektir. Milli'. bankalarımızdan birinin teminat mcktııbll 
da kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle be:ediye resimleri ve vakıf icaresi 1'f 
taviz bedeli ve tellaliye rüsumu borçluya :ıiddir. Arttırma şaırtnamesi 16/1/939 

tarihinden itibaren tetkik etmek istiye~lere Sandık Hukuk İşleri servis:nde r 
çık culuncnrulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahat ta iartnaıned• 
v~ takib dosyasında vardır. Arttırmaya gırm·ş oi.anlar, bunları tetkik ederek f#t' 

tılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itiba:" oıunut• 
!Birinci arttırma 9/3/939 tarihine müsad?f Perı;embe günü Cağaloğlunda ~i" 
S:uıdığımızds saat 14 ten 16 ya kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapı~abil.tn'" 
sı iç!n teklif edilecek bedelin tercihan alı~umt::ı icah eden gayrimenkul rnükel• 
fofiyeti. i'e Sandık alacağını tamamen ge;miş olınas~ şarttır. Aksi takdirde s0ıı 
arttıranın taahhüdü baki kalmak şartile 27 /3/939 tarihine müsadif Pazartesi gil• 
nü aynj. mahalde ve ayni sautta son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada g3Y• 
rimenkul en çok arttıranın üstünde bırakı1acaktır. Hakları tapu sicilleri!~ sabı.ı 
olmıyan alakadarlar ve u·tifnk hakkı sa hiblerinin bu haklarını ve hususile fail 
ve masarife dair iddialannı ilan tar;hjnden itibaren yirmi gün içinde evra~ 
mfü.bitelerilc beraber dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu suretle haklannı bıl• 
dirmemiş olanlarla haklan tapu s:cilıerile sabit olmıyanlar satış bedelinin pıır 
laşmnsından hariç kalırlar. Dah:ı fazla malümat aimak istiyenlerin 938/940 dot' 
ya nmm.r<.sile Sandığımız Hukuk işleri servisine müracaat etmeleri :lüzumu ili' 
o1unur. 

* * * DİKKAT 
Emnıyet Stındığı: Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek isbyenlerf 

t ahmin edilen kıymetin yansına kadar ikraz yaparak usulüne göre ko13Ylı~ 
göstermektedir. (358) 

Evet yakh.şıyorlardı. Fakat nereye? ve tünde alfıka ile dolaşmıyor, hiçbir hadise 
bunun Hülend için ne ehemm!yetı vardı? hiçbir söz onu gömüldüğü meçhul nlem
Onun bundan sonraki hayatı nerede ve den cıkaramıyordu. Bu ac3ba nası· b :r 
nasıl olursa olsun ayni ıztırab ve yalnız- alemdi? Göksel kendi kendine uzun uzun benim geliş·m sıkmasın. 
lık, d 1 d Y •ı · d . ., - .'\ ... N çin hi<" öyle şey olur mu? 

.a o.u egı mıy ı. düşündü. Bırkaç aydır onu tanıdı{l hal- ~ 
E l 

'- , f Kemal atıldı: 
v enme: .... üzere iken n:şanıısı tara ın- d? bu muammayı halledemem:şti. 

d k • ·ı d b' d - Gelmezsen darılırız Bülend. 
an ter ecı en genç a am ır ay için e U7.aklarda kecik tren düdükleri duvu· 

adeta :ihtiyarlamıştı. Siyah parla:t saçla- luyordu. Bu düdükler genç kızın içinde * 
d b t 11 ld d 

- Kema~ yok mu! 
rmı:ı ıarasın a eyaz e er ışı ıyor u. daimn ince bir hasret sızısı uyandırırdı. 

- İşte şehir görünüyor bakın!.. Bu sesler ona kilometrelerce uzakt:ı olan Göksel güneşe karşı gelen gözler 'ni la· 
i!e ~A~AH, ÖÖLE va AKŞAM 

sar.ık cevab verdi: 
Dülend boşını pencereye döndürdü. U- doğduf!u ve büyüdüğü şehri hatırlatıvor- - Şimd i gelir, istasyona gitti~cr. 

zakta d!imdüz bir ovaya yayılmıs olan du. Ayın gümüşi ışıkları altınd'l pırıl pı- - Siz niçin gitmediniz? 
ıehrin ıştklan göz kırpıştırıyordu. Ömrü- rıl par~ıyar şirin kıyılarile bu uzak şeh-

Her yen~ekten so n muntazaman 

- Geleceğinizi biliyordum. sizi bekle-
nUr. birka~ senesini geçireceğ! bn top- rin hayali şimdi onu daha derin bir ıztı- dı'nı. 

ki 
- Bu kım. akrabanız mı? 1 

rıı ara yan bir uyku içinde bı:ı.kıyornu. raha sürüklemişti. Acaba Bülenrl de ay-
- Ne gar\t adam!.. 

111 
Bütün ümid ve saadetinin yılOlıfl 

gözlerindeki yaş bulutu ardından te~ 
diyordu ve içinde bu muammlyt bal 
<iememiş elmanın kızgınlığı kalbinin tr 
se1!isiz titreyişlerine kanşıyordu. :Bü1' 
de kmyordll . 

- 'fccekkür ederim. Fakat müstakbel Göks"l korkuyla karışık bı'r hayretle 
Garın Umbalar.ı altıl"da tektük dola- r.ldığı hu diyarı ve oradaki qiJesini mi :t ~ yengeniz ~akın size danlrnasm? ıldandı· 

ıanlar vardı. Bülend yabancı bnkışlaria düşüniiyorciu? Fakat hayır! Ondn hava- mır · 
onları süzüyordu. İçinde şimdiye kadar tın ncılarına bile 18kayd görüne:ı ruhsnı: 1- Hayır zannetmem. - Ağabey1min nişanlısı! Bu resmi ye-

idsı beraber salona doğru iıcrlıyorla!'- · Id" 
farkına \•aramadığı bir yerin sızladığını b:r insan çehresi vardı. Onu bu kadar nı r.e ı. dı . Bi.Jlend bugu"n duygularını dPrin bir Bu"lcnd bı'r elı'le duvara tutunuyordu 
duymuştu. Şu dakikada bu şehirde ne ruhı:'.:z ve isteksiz yapan kim bilir ha- ,.;;zu'nla rro"ru·· yordu. Önu'"nde vu"ru·· yen bu · 
.k d J 

.. b ., Gözleri gene kızı korkutan bir donukluk-
a ar ya nız ve kimsesiz olduğunu içten yatm hnn~i aksi tesadüfü. kaderin hangi Ağabeysinın nişanlısının bir zaııı.ası1" 

bu genç pdarnı terkeden kızdan ~ 
kımse olmadığını b ·ıseydi... 

h 
ince vücud ona hayatının bütün neş'c ve la ona <'.evrıidi: 

:ssediyordu. istıhzasıydı? s.ıadl"tinı fazlas ·ıe iade edeb·lirdi: cAca- - Ni~anhsı öyle mi? 
- Ağabey. Günler geçtikçe Bülend ar•ık bu aile- La diye düşündü, buna razı olur mu?. Dnşka hiçbir şey söyliyememişt?. Bu-
Adeta çılgın gibi döndü. Kapıdan hız- nin adeta bir ferdi olmuştu. Kem:d bu· İçinde siddetlı' bir u" mı'dle·. cK"'bul ede- b - radan laçmak bu resmin müstehzr a-

la {!İren genç kızın yol arkadaşı Kemale raya Bülend g'·bi yeni gelmıstı, herkese cek. bu~a emın· olabı- ıı·rsı'n ,. d·ı·ye lıayı ... k 1 ..'l k 1 k · rd G"ks ıu ış arın ..ı an urtu ma · stıyo u. o e- l'ARINU NÜ~RAMIZDA: 
doğ:-u yürüdüğünü görmüştü. yabancı olduğundan Biilendle çabuk sa- ran bır s. es vardı. lin şaşkın r.azarları altında knş:ı koşa ev· 

Sevgilim M. - Ağabey. mimi ojdular. Salona gı'rd.' ler. nu·· 1end oldug" ıı yeı·dc d k t G k b'" - ı 1 d e:ı çı mış ;. enç ız u~un o an ar an 
Çeviren: lbrc}ı.im eo!I' - Kardesim. l~kseri akşamlar bu 4 kişililt aile sofra- rr.ıhlı kalmıştı. Bakr.sları bul"ıııvord:u. b · 

f 
~ " J •r şey ı.ırnımamış bir halde 'iylece durıı-

kisı de gözlerinde kavuşm:lnın verdi- srnda onun da yeri vardı. Genç adamın l.iı •.i tr!ver"k ko"şedekı' bı'r resmi. ı·şaret d J) d kl · k ~ b ., ~- yor ıı . t' o • an titrıyer~ aglar ~ i 
fi sevinç ya~larile kucaklaşttiar. Kemal: muhitine karşı lakaydisi bu ailey::! şid- etti: nıırıldandı: 
-==========================~~====~~===-=========~ =====::====================================~ 

Son Postanm edebi romanı: 29 Kolumdan tutarak haykırdı: renin. Ben vakıa mukadderata boynumu Siz de "bilmiyor musunuz? Hiç k,, 

A$ıklar yolunun 
yolcuları 

Bunları nesıl konuştuğumuza, bilhas~a 

onun 'bana bu itiraflan nasıl yaptığına 
ömrüm oldukça hayretler içinde kalaca
ğım. akat her şeyi bütün vüzuhile not 
edebHmem için dağınık fikirlerimı bır:ız 
toplamalı. hiknyeme de bıraktığım yer
den başlamalıyım. 

Ah keşki (l buhran geçtikten biraı son
ra yanından ayrılsaydım .. keşkı onu bu 
itirafa sürüklemese idim .. çünkü nıuhak
kak olan, orıu. hiçbir yabancıya yapıla· 

mıyacak b 'r itlmadla, başkaları yanında 

iki yıl süren süklıtunu bo1.mağa benim 
mecbuı· edişimdir. Yoksa içini delik deşik 
ederek bana hayatının f adasını bu ka
dar ııçıklıkla anlatmazd:ı. Bunun için 
kendime hayatta aff cdem:yeceğim bir 
günahım da budur. Vakıa ona yalnız şu
nu söylemiştim: 

c- Hayat bu!.. İnsan ne kazalara uğrı
yabilir! Gene bnhtiyarsınız ki o kazadan 
sağ kurtuimuşsunuz. İnşallah zamanla 
bu fenahkJnrınız da geçer. gene eskisi 
gibi olursunuz .• 

İşte hiç lüzumu yokken, sadece ser
semliğimcen ona bu sözl~ri söy~m·ştim 
ve bu sözlerim onu coşturmai!a kafi gel
mişti: 

Yazan: Halid Fahri Ozansny 

- Kaz:ı mı?... Hangi kaza?.. Şuna c;
nayet clc>senize! 

Bunu der demez şaşırmış ve yüzüme 
bakarak susmuştu. Ben de, adeta taş ke
s·Imiştim. Fakat o, yeni bir hızla devam 
etm'şti: 

- Niçin susuyorsunuz? .. N:ç"n sormu
yo:-s-..ınuz? .. Sorun. sorun, bu akşam size 
her şeyi anlatmak isterim, her şeyi... İki 
yıldır hiç knnseye açamadı~ım sırrımı ..• 
Artık o .0€rd: içimden boşaltmadan yapa
mıyacağım. Siz olmasanız b:r başklsı. 

kim olun:a olsun. bu akşam beni dinie· 
meli ve hir :nsanın ne kadar azab çeke
bileceğini öğrenmelidir! 

- Hayır, dedim, hayır, hiçbir şey an
latmayın Hayatınızın sım ne olursa ol· 
sun size aıddir, bunu dinlemek istemem. 

.Adeta tehd 'd eden bir hareketle ye
rinden fırlayıp koltuğunun önürıdt? dim
dik durdu: 

- Dinliyeceksiniz, dedi. S.ze. ilk gör
ciüğüm gün gizli bir sevgi bağlamıstım. 
Ba;ıg :.anki oğlumsunuz g'bi gelmişti. O 
kadar ıtimad vermiştiniz bana... Evet. 
benı herhalde dinliyeceksiniı:! 

- Oturunuz, diye yalvardım, hem bu 
t~essilrü bırakın., yeniden fenalaıabihr
ı :nız. 

- ]);nliyl ceksiniz! eğmı ş;mclir, yalnız ne var ki hazan böy- i~itmediniz mi? 
Bu lfrar, bu azim karşısında : le icim taşıyor. gözlerim kararıyor ve Hayretle: 
- · Pek;! .. derneğe .mecbur kııldım Fa- b:ıc;•md·ık i yaralı, sakat noktamdan ev- - Ney'? 

k ~ t önce cı·urunuz! v(>l knlbimln bana oynadığı oyuna mağ· Diyebildim. dl 
Oturcu. Sözüm ona b raz sükun v~r- lub oluyorum. Fakat bu oyun geçici bir - Karunın beni aldattığım~ hetıl 

m ~ t i. Bı r müddet sustu. sonra gözleri ovun! B r facia ki her defasındl içimde- hircok {.sıklı>rla... Jıl' 
kurşık öuvnra dalarak: ki avni perdenin üstüne açıhp kapanı- Yerimcen fırladığımı ve gitmde ,t· 

- ~;vet.. tıpkı oğluma b "'.'.l Zİ) oı _,, nuz, vor S imdi n perdeyi ilk defa siz~ de a~a- zı .. l:man b•r hareketle geriye iki adJ!1' ,ır 
dedı. Ogluma .. SüheyUının bürüğu, bir cajTım. Yainız beni dinleyin! tıl'fıını hatırlıyorum. Fakat o, telif

1 

Ltıı;uk yaş bUyüğü! Sağ olsaydı Ş mdi o Ona cevab vermiyor. karşısında boy- madı, adeta tabiileşen bir sesie: ııs1 
da yırmı bir yaşını dolduracaktı. İc;t.:? ba- nııll'u bükmüş duruyordum. Artık onu:ı -- Durun. dedi, nereye g'diyo~ 6' 
kııı, ~u duvardaki resmine b "Jkın! .. Bu, B eri.fi' (.!Özlerine bokmağa cesaretim kalmamış- ır zamanlaı ben de sizin gibi Y rdifll' 
on..ın sek:z yaşındaki rcsm ·· mektebe tı. Yalnı7. seri ve sözleri... Bütün bir ha- duramaz, evi bırakıp kaçmak iste ,,t 
başlıyalı bir yıl olmuştu. Birdenb're bır vat faciasını. böyle. gözlerim yarı ka- F'akat ben onun kocası iken ona ol•~ııı • 
menenjite tutuldu. Öldü gitti yavrucuk!... p::ıh clın};yordum, dinlemeğe hazırlan\- fvndan bunu yapamadım, siz de "'le J 
Ah, 0 ölmefeyd' .. belki benim başıma bu yorôum. Dinlemek. şimdi benim için de df'n evvel ihtiyarlamış hasta bır ~~ 
haller gelr.ıezdi. Yahud gelse bi!~ bir gün bir ih•iyaç olmuştu. Merakım, insanlığı- evinden ı;rtık kaçamazsınız. Rica ~r 
Pnasınd&n hesab soracak bir erkek vari- t mı büsbüti.in yenmişti. Evet, onu dınli- o urun yı?r.inize... ,,-
s:m ortada kalırdı. Kızıma geline-?, anası ycc(>ktim. Mademki eserini kendı yaşa- Ye!'ime tekrar oturdum ve btt:,r 
oııu da kendine benzetıi, hiç bana insaiı yıp kendisi iç'n yazan ve ~imdi bana a- zonkhyarak onu tekrar dinlerndı? 
yok... ğ d l d Sözünu kestim: ç::.ca ı per enin içinde kendisi aynıya- ıı ım. . r:a• 

c-:ık o!arı bu zavallı hayat aktörfoe bir İ'-'te bövle delika 1 ı Nıtctye .ti' 
- Nasıl o?ur? .. Sizi o kadar... - - " • • n ım. ~··· tPk seyirci, bir tek dinleyici kUi geli- güze) ve çok hevesine ma~IUb bir 1t• 141 
Birden gnıe asab·leşti: 6 "' yordu, 0nu sonuna kadar dinliyecektim. d n · ..ı • l"k d • bir 1

' ., 
- Hayır .. siz bilmezsiniz. Dedig~ im gi- ı. nu ıraııesız ı on a mara1..ı rf" 

-· 3akın, diye başladı, bu fe!Aket ilk d' hT · M h kk k ·· 1 ..ı de·· J1 
bi, hiç insafı yok. İşte nasıl ki bu akşam :vr. 

1 ·rım. u a a oy eni:- · tftl"" 
o da 'Jenı bırakıp gitti. ş:mdi kım bilir perdesini r.asıl bir gecenin içinde açmış· sıi. ki izdivacımızın daha ilk senele o 

l 
tı. Önce size başlangıcı anlatmalıyım. t f d d J ı ı· otu'°' ..A nası €ğleniyorlar, gülüyorlar, bens~ bu- e ra ın a o aşan ar oldu. Bi •Y ,. .. 

rada... Ben Naciye ile pek gençken, onu severek z:;ıman o, bunlara hiç aldırmadı. c;a;,-ı 
İçmı boşaltmak için hiç durmadan söy- cvlcnm;ştim. Sanıyordum ki o dn 'iteni ilk çocuğumuz, hani o ölen oğtuf1lı tt" 

lüyordu ve benim artık onun bu acı iti- seviyor! .. B:Jmczsiniz. o zaman ş'mdikin- dünyaya geJmişti ve anası onunla ·~~ 
raflarını kesmeme hiç imkan kalmamıştı. den daha ne kadar güzel, harikulade gü- b 'liyordu, ar.dan kuvvet alabil~~~ 

- Siz ressamsınız, yani hisli adamsı- zel bir kadındı. Şimdi de güzeldir ya.. F k ı. • . • ıes·f1 , a aı ı..:u mmımıni yavrunun ..a1'3 
nız. Kim bilir, belki isteseniz bir yazı a'ı, yalnız, keşki daha az güzel olseydı ... zaman cevam edemedi ve karırrı ı;.ı,tı1 
san'atkan da olabilirdiniz. Bana kulak Belki o zaman bu kadar şuh, bu kadar birinde, Eonı·adan anladım ki. il ~ 
verin .. bilinmez, belki günün birinde in- hislerine mağlub olmazdı. _., lf düşmanı bır gencin karşısında r · fi 
san ıztırabının tam modelini resmetmek Tr.essürümden bir hareket yapRUftun. onun metres! oldu. Ben belki bt111•, 6' 
jsterseniz benim çehremi hatırlarsınız. O bunu bır it iraz sandı: 
Fakat önce çektik!eriıni ve ı'btfmal ö- hissetmiyecektim. fakat iş yalnd 

Hayır, itiraz etmeyin, dedi, sade lı.ka ı il kals d 
lünceye kadar daha da ,..1.--kle-'-' XJı.. n ı e a l i... .-J} -~ UIUI.. ooni dinleyin. Sanki bilmiyor aıuywn? (Arkall .,.... 



Son Posta'nın tefrikası ı 4 

/Baron de Tott' 

.~Y•td Garib bir aıem içinde 
Yazan: ZİYA ŞAKİB Eserin mukad 

Yikne idr unı. AhlAk ın«buriyetini ıa
!ıırnda'l .ak edemediğim için, vicda • 
lnesind .. :Yade, Ayşe teyzenin geliver· 

Cö ı . korkuyordum. 
z·<?riın b' d 

cereye d'ki ır enbire önümdeki ten-
nlifıe zi~ lıniJtl Ayni m~'um düşü· 
:- Saııki den şu kelimeler geçti: 

edılerne '. bu tencere paraya tebdil a ı ını?. 

[Baron de Tott, 18 mai a8trdcı Framız ı bütün ınnhzurlanna maruzdurlar. Bu 
ıefaret heyeti ile lstanbula ve Türkiyeye hamam sık sık tekerrür ettiği için cildin 
gönderilmi§, 23 sene kalarak bir ecnebi taraveLi bozulur. Daha bülüğa ermeden 
mütehassısı sıfatil.e hizmett2 bulunm~- vücudlednın letafeti bozulur. Kibir ve 
ttı1". Türk donu addedileme?. Biden gurur sevk.ile atıldırlar. Efendiye hoş 
bahsett~i zamcın cah.il, mütea.ssıb, bar- görünmek ıçin gözlerinin önünde müra· 
bar kelimelerini kulllanmayı ddet edin· caat edilen vasıtaların beyhudeliği tile 
mi§tir. Milletimizin bütün dünyaccı ta - izzetinefis!eri kırılır. Kendileri de ayni 
nmmtf meziyetlerini inkdr eder. mukadderata namzeddirler. Daha fazla 

)' aşl~ dö .. 
ordu. Art nuyor, lrulaklanm uğulda-

llıİş . ., Ren~k, kAfir şeytan koluma gir
aQliikl" ı, hayatımın ille günah' ına 

b ll'Jordu ' Qa,, . 
b· Jntıının 
ır türlG 0 meş'um dakikalanm 
}l,,.... unutamam 

tinı -ııtnaıı bi h . 
den kalk r ast~. gibi, ~ğır ağır ye

Oereyi ik· tun. Önumdeki bakır tcn-
~ık buı~ntal1\fından kavradım. Kapısı 
b lt tabak .an. mutfağa girdim. Raftan 
~ taba~a ~~dlm. Tenceredeki pilavı 

Baron de Tott'un eseri bu na1:iseye bir şeye muvafkkıyet üm'.dleri yoktur, 
mukabil 18 inci asırdaki yaşayışımızı, ıi- Bu türlü kadınlar kendilerini alacak bir 
detlerimiti anlatmak bakımından ~ayanı erkeğin hayatına ne zevk verebilirler? 
dıkkattir. Kemale ermi§, nefsin.g ifüna.J Bu erkek kendi saadetini temin içm on· 
besliyen bir milletin kendi hakJ.:mdıı söy- lara ümid bina etmemişt:r. Acaba erkek 
lenen her şeyi öğrenmekten çekinmiye - intihaba hakkı olduğu cariyelerini ço • 
ce{'i müld1ıazasite kaymağa karcır tıe,.di- ğaltmanın muhassenatını doğrıı hesab 
~miz eserin mukaddemesini neJre boş • etmi~ midir? Bu cariyelerden istediği ile 
Zadık. Bugün de mukaddemeye dc?vam hiçbir mera~ime muhtaç olm:ıdan evlene
ediyoruz.] bilir. Hatta onları azad edebilmek gibi 

daha kıymetli bir hakka da maliktir. 

VluY\ı 
1 
""'T4lttım. Orada duran bir 

:l'd1ıın. ~dun. Tencereyi sımsıkı buna 
y.,-<!nin ~ a__k kapıısını açtım. Ayşe 

~lillnaıt i g?l1inürde olup dlmadığım 
lira, k~pç~ iki tarafa baktım. Ondan 
l)~h..!.. an fırladım 

Hemen merdiven b<l§tna ko§a rak yukar.ya sestenmeğe bCl§ladı 

Ötcth"!:!~t nıç BiR ŞEYLE 
.- ... ~NlfYEN KORKUNÇ BİR 

'1 A.yşe te UÇURUM 
~bit &.şçYzenirı. tenceresini, Tophane
b dan so: otuz beş kuruşa sattım. 
~adını. • teyzemin evini aramıya 

lanhuı . 
~ bahst a ı]k geldiğimiz günler, sık 
lıa da ka~en (Tarlabaşı) ismi ak • 

tırırnd P§h. Fakat bundanı başka 
~hı ad; ne sokak i"1Tli ve ne de tey-() ga 'Vardı. 
Ca_)\ 'l' 'l Orta hk k 
~ a.,.labaş sranncaya kadar, an-
te.{11 Yapıla ını bulabildim. O gecemi, 
O}daşları.,.1 ii~ ~lr binanın altlkatında, 

l.t~rn b' rınde geçirdim. Memnun 
~i t11e!-'i sa~a~Y varsa, aç dejtildim . 
.\ 80ka\ıara erkenden, Tarlabaşında· 
h:;ı ayrı herdalı~ çıkmıya başladım. 
~ ~l":ı.! Yokl evın karşısında durarak 
btı- do~. d adım. Ancak o gün akşa-

e\ıl ta lkkatle gözden geçirdiğim ....... t nıyarak· 
l'lı , ~'!.. bura · 

ttı ~ e tnııı sı ... 
eden ka ldandım. Ve, tere<ldüd et -

b l\arşıtn Pıy, çaldım. 
~turnc~ı~~şlı bir kadın çıktı. fstan

J'.) ~e isti · 
edi. Yorsun, çoeuğum? 

~'ab \ı .. ~efi\aı, bildiğim ~mca ile 
....... 'l' e1'iını. 

Kimsin sen?. Tanıyamadım. 
Dedi... Asıl garibi şurasıdır ki, ver· 

diğim kısa izahat üzerine: 
- Yaa? .. Bizim Maryanın oğlu ha ... 

Ne ka<lnr büyümüşsün, gel bakalım 
içeri... 

Diye, b-:?nim gösterdiğim coşkun sa
mimiyete karşı soğuk bir eda ile mu
kabele gösterdi. 
Kapı-bn içeri ayağımı· atar atmaz, 

her şey barıa anne.mi ve buraya geldi
ğdmiz giin !eri hatırlattı. 

O günlerden bugüne kadar, hiç bir 
şey değişmemişti. Girdiğimiz odanın 

köşcsindr, önünde kandil yanan mu • 
kaddes tasvir bile yerinde idi. 

- Sen burada ne arıyorsun?. 
'Deyzernin, biraz sertoe bir lisanla 

sorduğu bu sual, beni derhal eski ha
yal ve h.- tıralardan ayırarak, hakikatle 
karşı k.'.ırşıyr. get irdi. 

'!'ü:-kiye radyo difii7yon postalan 

Ankara radyo~u 

,-
DALGA UZ1TNT ll;c."J 

1es9 m. 11ıı Kr.s. 1~0 Kwl 
1 

T.A Q 19 74 ın . ı5195 Kes. 20 Kw.• 
T.A p 31 ,7(1 Dl. 9465 Kes. 20 Kw. 

' 

SAJ.117-1-39 
' 'l':~~ern.i ırıyorum. 
' ,.., ~nı m· H 12.30 Müz!k 'küçük orkestra - Şe!: Necib 
....._ "-Elnun a ı.. . angt teyzeni?. Aşkın.> . ı - A. Rııblnsteln - Kostümlü balo 
....._ A.-iı n~' nnemın teyzesini. süitinden - başlangı~. 2 - A. Rublnsteln -

- Sonn~. teyze ... 
Diye, sö1c başladım. Ve, başından 

sonuna kadar bütün maceramı anlat -
tım. 

Çok iyi hatırlıyorum ki; teyzem yal
nız beni dinlemekle iktifa etmiyordu. 
Ayni z~mımda her halimi, her hareke
timi. her tavrımı ayrı ayn gözden ge -
çiriyorJu. 

Sözlerimi bitirdiğim zaman, bir kaç 
dakika dalgın dalgın düşündükten son· 
ra sordu: 

- Pek iyi .. şimdi ne yapmak istiyor· 
sun? 

- Ar.neme gitmek istiyorum. 
- E .. annene gidip de ne yapacak -

sın? 

- Hir .. 
Teyzem. gene sustu. 

dalgın diişünüyordu. 
Ckne dalgın 

(Arkası var) 

' rcıaneıer 

Bu gr<'e nöbrtçi olan eczaneler şunlar
dır: 

fstanbııl dhetindekiler: 
Aksarııyda: (Sarım), Alemdarda: (Sır

rı Asım), Bı.yazıdda: (Belkis), samatya
da: <Erofılos ı, Emlnönünde : (Sallh Ne
catı ı, Eyubde· 'Arif Beşlrl, Fenerde: 
{Vlt:ılB . Şehremininde : (Nazıml, Şehza
debaşırda: (Hamdi), Karagümrükte : 
<Kemal', Küçükpazarda: (Yar[Ji), Ba
lurköyündP: <HilA.Il. 

Beyo/;lu ciheUndekiler: 

İstiklal caddesinde: <Dellasuda) , Ga -
Jatada: (Hüseyin Hüsnü) , Taksimde : 
(Llmonc!y{l!l), Pnngaltıda: CNargllecl -

Namahrem den!len diğer bir kanun 
bü 'iiğa ermiş kızlara ve kaı\ınlara koca
lannın gayri bir erkeğe yüzlerini açık 
olarak gö.crtermeyi meneder. Bu kanun 
şüphesiz k? muhabbet sevkile izdivaçlara 
müsaid değildir. Binaenaleyh, biı: Türk 
kcmşusunun kızını yahu'Ci du! zevcesini 
tanımadan alır. Kendi zevce!er;nin ya
hud mütevassıt kadınların sözleri üzeri
nı> kar&rını vermekten başka bir şey 
yapamaz. 

Namahrem kanununa i~ gören halk 
kadınlarından ziyade bir şey yapmayıp 
evde otuı·an müreffeh sınıfa mensub ka
dın ların hı:kkile riayet edebileceklerı a
zacık düşünülünce takdir edilir. Binaen
aleyh parasızlık yüzünden çok kadın a
lamıyan bir esn~f kadın intihab ederken 
hazan gözlerindc>n istifade edebilir. 

Felaketin daima tamir edici bir tarafı 
vardır Yalnız saadet:n suiistimalı bun
dan mahrem kalır. 

Kadınların taadditfü işte bu cümle
dendir . İnsanı mühim masraflara mecbur 
edPr. Buna karşı koyabilecek adam kim
dir" 

Ticaretle meşgul olanlar ve biriktir
d:klrri paralarla zengin olup çok rnüdeb
deb yaşıyan kimseler arasına sokulma
maları :a7..ım gelenler müstesna olmak 
üzere, Türkler ancak memuriyet tarikile 
refah ve servet sahibi olurlar. Bu man
sıbları da c:yni suretle yükselmiş olan 
hüytlklerin llıtfü sayesinde elde ederler. 
Servetleri hırs ve tama sevkile biriktir
dikleri, korku yüzünden gömdükleri, 
Hiks .hasebik israf ettikleri, zuhurat tak
dirinde tazeled 'kleri sermaye!erden iba
rct tır Vaziyetlerinin meşkuk bulunması 
onları bir nn evvel para sahibi olmağa 
VP :?le ıeçirdiklerini israf etmeğt> sevkey
ler. 

İlibni " Kootümlfi h:ılo süitinden Napoli balıkçıla -
~dı Yorum. n . 3 - Rlo Gcbh::ı.rdt _ Romans _ viyolon - Türkler evladlanna nadiren büyük 

\aı-atı n, eski bi ·'*'ı ve orkecıtra tein - 4 - J. Strauss Sch - lioğaziçl, Karlıköy ve Adalardakiler: servet hırakırlar. Taksime kifayet ede-

yanı, Be.şll:taııta: (Ali Rıza). 

tel'e a"'ına de,,.,}er mezar taşı gibi iki mldt - İnciler - vals - 13,00 Saat, ajans, me- ÜSküdarda : (Ömer Kenan), Sarıyerde: cc·k kadar büyük servetler hükümdann 
g5"" vq}mf .. ol d' 1 teo J ll h b J 1 1310 M" lk (kil "k (Nuri), Kacıköyünde: (Saadet, Osman 

.... •1~e- ı....ı_ L-? an ış erini gös· ro o. a er <'r - • uz çu or- hırs ve tamahını tahrike de kati gelir. 
>.. ..... "' •-c: "rr kahk h Hulil.-;n , B~iylikadada: (Halk), Heybell-
U! ~U d a a attı- kestranın devamıı . R - Leopold - Yeni dün- de: (HalkJ. Bunların iktisab tarzlarında onian ele 
hu~. İırıi 8,~ kt~haf .. amma ha~rlı ve • yanın ec:kl şarkıları. 7 - F. Könlgsho!er -
""'lvol'st lll ı t • ~ Tlrol entermeızosu. 8 - İtalo Azzonl - Me - geçirmek için kifayet edecek bahaneler 

biy llı., 1 eyzentn adını bile bil- lodl. 9 ·- Gerhard WJnkler - Kemanın aşk r' ______________ , bulur. 

~d~' baIDtdı. .şarkıc:ı - 10 - Beethoven - Skoçya havala - 4\ Binaenaleyh, umumiyetle, bir Türk 
~fjı. n, a'ay .. rı - l3,40 - 11 Türk müziği - Pl - 18·30 Prog- 1 biraz mühim b :r harem dairesl besJeme-

11 '-- "'bnekte h kl id M ram - 18,35 Türk rnüzl~I (fasıl heyeti - Mu-
' ~ ~n d .. h k a ı i. aa- L:==============İ ğe ancak hamisinin IOtfü sayesindP. nü· 

h.. ~.oo~ a sız d ğild' hayyer faslı) - 19.20 Saat, ajan.cı, meteoro - r-
.-:''lld ~'ll. s6 lü e ım. · loji haberleri, zirnnt borsası (fiatl .. 19,30 Yerebat~n. Çatalçeşme ıolta.ıı:, ~ fuz ve ehemmiyeti yüksek bir memur::-
~ en 8'frıtd ğy Yorsun amma .. tev- Türk mu·· .. ıırri (muhtelif oyun havaları>. 1- - ··" - yete r,eçtiği takdirde kadir olur. Memu-
""· •. OiMdd l m zaman çok k" "k. .. !;; h Yevmi, Siyasi. Havaaıs ve Halk iaze~.!l . . . . . . 
'4CQ b •ı "tı getd'l!iın , uçu • Aç kapı oyu:ı h'l va "ı. 2 - Bartın oyun a- t s TA N Bu L rıyetının otontesını suıistimal ettiği nis· 
lll~tı~ U t'\te tnnı; ı ~z zaman, doğ'- \"llsı . 3 - Gene Osman oyun havası. 4 - A-1 ;1----- -----------I bette kil.r eder. 
'11tıı. · Onda'l ~fit. Bır iki gece kal- nadolu oyun h:ıv:ısı. 5 - Ödem~ Zeybet;l.I Gazetemizde çıkan yazı ve 

onra t 6 - Bnlıke.slr zeybeıı-ıı 7 - İzmir Kordon zey- resimlerin bütün hakları O zaman:ı kadar, ayni hırsıcah dolayı-
l}ı . eyzemi görme - 6 lh hf sile ayni efen diye kapılanan, yaln1z "'r-ltı ı~llt k lbeğl. C:ılanlaı- s. Yaver Atnman, Vec e, 1 ma uz ve gazete:nızc aiddır. .. 

b Y-da Sdın d h c. Koza,,, c. çağlar, H. Gür. - 20.00 Konuş - l _,.,._ kekler arasında yaşamağa mecbur kalım, 
h ~illa\ bıra~ad~ ~fazla söylememe ma <Huktık ilmini yayma kurumu) - 20,15 1 ABONE FIATLARI ihtiraslarının coşkunluğuna kapılıp f$. 
~!a11 <>şatak, '.\: ·k enı~n. merdiven Türk miizlğl <şarkllar) ı - Hüseyni Peş - den, kadın~ardan ayrı kalan, onların ya-
' ~ • ru anya seslenmiye rev. 2 - nahın! Hüseyni şarkı - Aceb na - 1 kanında bulunmalarından coşan kimse 
\>11 ' ~anyıı zende şuhu. 3 - Suphl Ziya Hüseyni şarkı - ~ene tab:ate mRğlUb olacak ise ondan inhiraf 

~·,, t .=arıdan ··
1 
Evranya.. . Ferynd ediyor bir gül. 4 - Rahmi -: Muhay- Kr. etmkten başka bir şey yapamaz. 

, \te ~ 0
PU'k!lu bir tıe:r'lik .sesi yer şarkı Serapa hfuınü ansın. 5 - Reşad E- TÜRKfYE 1400 Evlenmeden ele geçirilemiyen, evlen-

CM.,ti cevab geld" rer _ Kl)rr.tın taksimi. 8 - Mustnfn Çavuş - YUNANİSTAN 234J 
: A ~1 • •• ı. Hisar p·ı~lilr snrkı. Bu çeşmtmdcn gitmez ECNEBİ 27J 1 meden evvel tanınmalarına ımkAn olrnı-

!ıiQ \' ı!el .. koş aşkın havali. 7 - Hacı Arıt Bey .. Hicaz tür- ===:::::!::======!::::===.::1 yan Türk kadınları da yalnız kendi ara-
' 'bı" llr? · kü _ Aman da~lnr canım. 8 _ Halk türkü- Abone bedeli peşindi:. } dres lannda yaşamağa mecburdurlar. Terbi-
' .,.,, Ç-:>l'\.ın..n - -ıbt·ı t t 9 s ı .. h ddl de11iı.:tirmek 25 kunı.tur, yF.leri ne olmak iktiza eder?. Refah ve ......_ '4e ı:ocu_ ~·~ oldu, s-.ı - Bu ı nş n ne gezer. - a ıı a n • :r - ...,. 

1\ (}Al d gıı, canını, Kaynak - Nihavend şarkı - Kirpiklerinin - ... - servet ıçinde doğmuşlarsa, y:ı meşru bir 
g~ .~ı.. e, gör. • ıı - e'vlç türkü - Atladım bahçene girdim. Gelen evralı geri verilme~ kadının kız'ıdırlar, yahud bir an için göz-
.1 ~ f\til a~lf' ""' Okuyanlar· Muzaffer İikar, S. Tokay, Ça • /lanA lardan me1'uliyel alınma• de bir carjyenin kızıdırlar. Erkek ve kız 
'l~tL ı.. _ ••ıerdivend • ı 11 c R Er R K -1iı '1<1J ta. ~n1 1edk·k en men ve lan ar: Vec 1~· · Kozan, · er. · am - k bl kardeşleri muhtelif annelerden doğmuş 

'"'>-;"~ ~ıdı-. 1:r01ı eden teyzemn· 21,00 Konuşma rTürklye postası) - 21,15 sa- Cevab için me tu ara 10 kuru~ut 1 b'l ' 1 B 1 .... .,~ • " 1 ~ la t h t h nıı.+ k bl uk d bo Pul illvesi IAzımdır. o a ı ır er. u anne er evdeki diğer ca-
l.,t ı· A\>., .. ~.ıldı-. tı.rnı açarak onun a , es am, a v •. am yo - n u r-~ı.., ~ 

1 
·•ıın '•l sası (flat). - 21,30 Müzik (radyo orkestra - ., ............................................... \ riyelerden farklı değildirler. Kadmlar 

llQ il 1\1') ann~nı aı - Şef : Hnsıı.:n Ferid Alnar) - 1 - L. Van l' Poıta kutwu : 741 İstanbul birbirlerine karşı duyduklan hisl~rden 
ı~l 'h'\., J, ~ kadar efi~ ~ana aid olan Beethovcn: 3 üncü Leonore uvertür. 2 - L. Telgraf : Son Peııta 1 başkn b'r hısle mülhem değildirler; oku-

ı~la .,.,.Q• rn,. ka~ ı;.~ti ki benim Van Be\:thov<'n: 6 ncı senfoni famajör <p::ı.s T 1 fon . 20203 hem .ıı· bil zı K 
" 11.tkabeıe .,.da büvuk bı'r kayıd- torall. - 22,30 Müzik konuşmaları (folklor)- e e ' I yup yazma en ıç me er, ur'an-............................................... , dan başka bir .,.y okumazlar. Sıcak bu-

e erek: 23,45 - 24 Son ajans haberleri ve yannkl 1.. J r 
program. "'tııtr har hamamlarında mecbur! terlemenın 

6 3 1 
Ay Ay Ay 
l r. hr. kr. 

750 400 ıw 
12.!J 710 270 
140J 800 noo 

Güzellikleri o kadar meşhu:- elan Gür· 
cü ve Çerkes cariyeler hakkında kat'i bir 
fıkir edinmek yeri gelmiştir. fhtimalki 
Türkiyede esaret kanunlarının nelet ol
duğunu tayin etmek daha ziyade ehem
miyeti haizdir. Erkekler bu hususta çoli 
suçludurlar. Mühim ve esassız bi: fikiı' 
onların kötülüklerini artırması d.ı ayn 
bahis . 

Gerek Türkler, gerek Rum1ar, Erme· 
niln, hattA Yahudil"r hiç.bir tabii esııre· 
te tabi değildirler. Sultanın ıstibdadı, bir 
kız hükümdarına ne kadar büyük bir ih· 
tiras telkın ederse et.sin, o kızı zorla ga. 
çirmesine imkan temın edemez. Rum ka
nı Praxitelle'lere mod~l hiı.metini gör· 
müş şekiller arzetmeklc beraber Türk 
tarihi ş:mdiye kadar böyle bir kmn sul· 
tan 'tarabncian gasbedilmesi gibi bır vah· 
şet eseri kaydetmemiştir. 

Gürcüstan ile Çerkesistan da doğrudan 
diğrtJya sultanın hülonü altında bult~nan 
sair vilayetler gibi [1] esaret usulüne tft· 
b. değildirler. Fakat harb hukuku orad• 
tabii hukukun yerine, kaiın olmuştur, 
Türklere yEni cServie:. de Tatarlar ham 
tarafından alınan yirmi bin kadar esir 
temm C'tti. Sonra, sulh aktedilince b~n· 
lar Ru:-lara kısmen iade olunmuştu4, Bv 
sefere kumanda eden Krim-Gray, dah" 
eYvel, aynı hukuka tevfikan, Moıdavya· 
yı tahrib etmiş, padişahın hükümranlıll 
hakkına hi\ ehemmiyet vermemişb. Tür. 
kiycöe kabul olunmuş harb hukukun11 
rıazaraıı isyan eden bir vilayet yağma O• 

lunur ve ahalisi köle haline> sokulur. İştı 
bı1tün Asyanın Amme hukuku budur. Bu 
kadar müthı~ prensipler daıresindediı 
ki dünyanın yansı idare olunuyor v~ 
Gürcüstan iJe Çerkesistan İstanbul esil 
pazarlarına meta yetiştiriyor (2). 

Leski Tatarlannın akınları dninıi su
rette esirler temin etmektedir. .Bu Ta· 
tarlar Hazardenizi ile Karadeniz arasın. 
da, Giircüstan ile Çerkesistan arasında 
bir mevkide bi.İ-leşmişlerdir. Bu iki vila· 
yet ahalisi ile daima harb halindedirler 
Oralardan aldıkları esirleri Karadeniz.in 
şark kıyıJanna naklederek 'r.ürk tacirle· 
rine satarlar. Bu tacirler muayyen mv
s:mıerde cieniz tarikile oraya giderler. Bu 
sahH ahalisi civar köylerden esirler ala
rak onlarla ticaret ederler. Bazı kere ana 
ve babaların çocuklarını satt1kları da te. 
min ediliyor. 

Arz derecesi dolayısile değ!! de dağln· 
rı hasebile pek soğuk olan bir memleketı 
çocuklarını satacak derecedı:? sefil, bun· 
ları kendi ellerinden çıkaracak dere::ede 
fena idare edilir, ecneıbi yağmalarına 
karşı koyamıyacak kadar aciz bir kavim 
oralarda htçbir terbiye, hiçbir tahsil ve 
maarif bulunm.,dığını ıfade eder, güzel• 
liğine itina edilecek, zarif surette yetişti· 
rılecek yegane esirler çocuklardır demek 
oluyor. Artık tacirin tamahı ve haı;isliği 
bu işle meşgul olacaktır. Hoş1 gidecek 
bazı me7iyetler le eS'trin kıymetim artır· 
mağa o çaJışncaktır. Mesela çalpare ile 

(Devanu 14 ncü sayfada) 

[11 Gürcust.'ı.n Tür· veden ziyade İrnna 
t.dbldlr. Ftı k.ıt Pr1.:'ns H racllus hükümdarı
nın m~a1llcıni tahrlb eden şurişlerden :is
tifade erlere:t bi,. nevi 1stiklft.1 kazanmıştır 

(2] Güz~! GürcU ve Çerkes carlyelerı hak~ 
kında beslenen fik1.. o.layıslle Türldyede 
biraz güzel olan bütilı cariyeler mutlnka 
Gtlrcfı ve Çerke.:: olduğu "annedlllyor. Fakat 
bu onların hepsinin mutl ka güzel olmalo.rı
nı lcab etmez 
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Deniz Şeytanı 
Türkçe7e ~'fU'en: lıl. Süren'& Dilme• 

Ok anusların derinliğine doğru 
Bana bu güverteyi sanki fır - f vallı Pirımore Okyanusun derinlikleri-, arkadaşlıga malik olmuş bwunsun. 

tmah bir zamandan başka gör - ne doğru son seferini yapmağa başla- Hakikaten bizler, esir alanlarla esir 
meınişim gibi geliyordu. Bütün mış bulunuyordu. olunanlardan mürekkeb bir sosyete ol-
o fır~ınalar, boralar hafızamda o XVllI duğumuz halde aramızdaki münase -
kadar cerin int ra1ar hasıl etmişti ki, MODERN BUKA?'lıiYENİN HAYATI bat ço~dostane, biraderane ve yaşayı-
şimdi içimde ,trarib hisler !kaynaşıyor, şımız çok şPvk ve neş'e ile malamal idi. 
Pinmo .. ~'in ~iivertesinde ışıldayan gü- H!ç; ni~atsız ve ölgün ruhlu insanlar- Biz esirlerimizin yaşayışını her türlü 
neşle beraber nenizlerin yavaş yavaş la, tab'an birbirine uymıyan, bir köşe- oyunlarla, konserlerle ve hikayeler 
kab.,rdığını rlMir "ibi oluyordum. ye oturarak can sıkıntısından. ölecek söyleme1ertle tahammül edilebilir bir 

Hatırlıyordum: bu gemide çalışırken gibi ohm yolcular arasında deniz sefe- halde, daimi neş'e içinde bulundunnağı 
kurnaz Mr kPdirrı vardı. Bir gün, kap- rinde bulundunuz mu? Bulundunuz kendimiz için en büyük zevk teiakki 
tanın l{arısı onu ic:temişti. Kamarot da se bu halin ne sıkıntılı bir yolculuk, ediyorduk. Misafirlerimizi mümkün ol· 
lkedi~·i yakaJari•;;.ı [!ibi götürmüş, kap- ne üzüntülü bir zaman olduğunu bili • duğu karlar iyi iaşe etmeğe çalışıyor-
tanm hanımr:ı:ı vermisti. Halbuki ben yorsunuz demektir değil mi? duk ve sanıyorum ki bunda muvaffak 
kcdimJ~n olmak ~c:temiyordum. Bunun da olmm;tuk. Bununla beraber bu su-

Bana canlı, neş'eli, ateşin insanlar -
için kam.arot!l ~.rırlimi ,qetirmesini, aksi retle hareketimizi onların başlarına da 

k 
dan mürckkeb bir tayfa veriniz, sefer 

ıta d·r~e RenrJic:h1i süvariy~ şikayet kakmı'Z değildik. 
--ı istediği kadar uzun olsun, havalar is-~ecc !irni sövicMistirn. Kamarot söz - Hakikaten., gemilerini zaptetti[(Lllliz 
1erime kahkaiı~ il,, cevab vermişti. Bu- tediği kadar fırtınalı, deniz istediği ka- milletJeri..n denizcilerine hususi yemek-

dar dalmti:ı olsun, umurumda değilll. 
nun üzerin~ silvrıriye çıkarak kendi ler ihzar ettiriyordUk. Bir gün bi-
n__ Kara yolculuğunda arkadaş istemese-
ıKUı-!SI ve ka'TI~rrıt hakkında şikayet zirn akın gemisinin mutfak şefi, ertesi 
~ermevan ehn1';..f> ve kedimin iadesini niz bile diğer ahvalde iyi bir refik ara- günü bir 1ngiliz aşçısı, sonra Fransız 
l! mak ihtiyacını duyarsınız. ~milerde, 
:ıstemerc karA.,. v<>rmiştim. aşçıbaşı yemekler pişiriyorlar, başka 

Şim<li, kendimi. o vakit olduğu gibi, arkad~rnızı olduğu gibi, buMuğunuz bir gün de İtalyan gemi aşçısı bize po • 
korka korka kpn .. :ıl'\ın kamarasına yak- gibi kabul ve telakki etmek zaruridir. lenta hazırlıyorlardı. Bunlann içinde 
llaştığımı ı?Öriiun-r1um. Kaptan kamara Birbir:in~ uygun, kafadar arkadaşlar - İngiliz yemekleri, ötedenberi olduguw 

dan mür'.?kkeb bir kafile ile mesela 
61 !kapısının vörünmesi heni durdum- gibi, en fenası idi. 

New-York'lan Melbourne'e kadar uza-
tyor. Cesaretimi tpkrar topluyorum ve Gemicileri en iyi iaşe eden Amerika-

yacak bi'r deniz seferinde bir kimsenin 
!tekra .. ilerlivo'"l1,....,. aralık olan kapıdan lılardır. Bu iyi iaşe adeta Yankel gemi-
şöyle içeri bir nf\7 atmak cür'etnnde bu- bundan başka ne istiyeceği olabilir? lerinde ::ın'ant' halindedir. Çok eskiden 
[unuyon·m. Cjiv.ıırj oturmuş gazetesini Her ne kadar bizim gemimiz akıncı Amerikan yelken gemilerindeki işlerin 
okuyordu. Kan1ı:ı.,m bu durumu, o va- bir muavin kruvazörü amma gitgide çok ağı,. ve 1.alimane olduğu meşhur
kit Phclax Lued·"f>nin cesaretini eritip yolcu gemiliğine doğru tereddiye yüz dur. Fakat iaşe hususu, her milletin ge
yok etmişti ve n PJıeJax, ayaklannın u- tutmuş bulunuyordu. Gemimizin yol- milerinkinden daha iyi idi. Bugün ise 
tuna basarak O''"'dan uzaklaşmıştı. Ke- culan esirlerimiz idi. İşte bunlar, vazi- ayni milletin gemilerinde iş fena ve 
ilimi hiç bir va kit ı?eriye alamamıştım. yeti oldnkca garible.ştiriyor ve biraz da zalimane olmadığ! gibi yemek içmek 
Fakat kamart)t? karşı da kalbimde de- bunun üzerine bahar katmış oluyordu. de iyidi!". 
a-ln ve ebedi bir kin beslemeğe başla • Ben belki bir düzineden ziyade yolcu Esirler: bizim maksadımızı takdir et
m~tırn. vapurlarmda zabit o1arak vazife ifa mekten ~eri kalmıyorlardı. Bizim on-

Halti o düı:;mnl'\lı!tı hissediyordum. etmiş ve bu münasebetle her tür1ü ve lara yapt•klanmıza karşılık olmak ü
Şlmdi ayni kı:ım~rrıtu bulsaydım, yani her tabaka sosyetelere mensub neş'eli zere kendıleri de ellerinden gelen ve 
bani yo!~ mu V" "' Ona bir halat ucunun ncş'esiz, huysuz, kıvrak ve ölgün ruh- bize faydalı olabilecek her şeyi yapmak 
ııe demek oJduffıınu öğretirdim. lu insanlara tesadüf eylemiştim. Evet, istiyorlar ve yapıyorlardı. Vatansever-

Kamaraya kr.d~r ilerledim ve kapıyı azizim, bu seyahatlerimde öyle yolcu lik duy~lan bittabi onlara bizim bir 
yan yanya ı:ıctıııı. Burası en son gör- listelerine mali!t olmuştum ki her saa- an evvel feiakete duçar olmaklığımızı 
'düğümd<'n herl-ıı:ılde daha çok farklı timiz neş'c ve şetaret içinde geçiyor, ge- temenni ettiriyordu. Fakatı daha çok 
idL Se.111amn J.-:wsi kuzak renklerini milerimi7 zevk ve eğlence kaynağı o- elemantal olan ~ükran ve dostluk duy
ihtiva eden n'.lrlak ısığı beni o esna- luyordu. gulan, bbii olmaktan ziyade sun'i olan 
0a tuhaf bir hic; altında bulunduruyor- Fakat hiç bir büyük yolcu gemisi ve harbJcn mütevellid bulunan kin ve 
au. Sanki bir kuvvet beni o kamaraya yoktud ki bizim bu Bukanieje tekne • nefret hislerini mahiv ve izale ediyor· 
girmekten alıkovmak istiyordu, o vakit sinde malik olduğumuz kadar mes'ud du. (Ark'lsı tıar) 
bu kamarava rri,.me.Te nasıl cesaret e
acmeıni.ş idiy~Pm Şimdi de girmemeli 
idim. 

fı •• 

Bir doktorun gonluk"' 
notlarından 

lıdncikinun 1!., 

Eski Şehremini Operatör Cemil 
Topuzlunun hatıraları 

(Baştarc:fı 8 incf sayJ:ıct.:ıJ 1 is.tenile~ kadroda 185 mu.~ıı.~m ve~ 
rillyordu. H::ıtta size tuhaf bir şey da- vın ye::ıne Avrupanın buyuk tıb 
ha söyliyeyim: Znbtiye nazırı Şefik pa- kültelerinde olduğu gibi, yaı.ıııı 
şan•n yerine Beyoğlu mutasarnfıru ta- muallimlik ~cvkii bulundurmak 
yln et.'TlişlerdL Ben, Servetifünun ediliyordu. lleride münhal olacak 
mecmuasında cOperatör müşür Cemil• allimliğe, muavinin tayini usuı?eıı 
imzasile hükiırnete açık bir mektub O esna:IB bu vazifeyi hakkile ıfs 
yazdım. «Hafiveleri hala resmi ma - cek muktedir muallim muavinleri 
kamlard.P. mı göreceğiz?• dedim. Said tu. Omm için, bir müddet, mu~ 
paşa, mutasamfı azletti! kadrosu da kaldınhyordu. B 

yerine bir çek asistanlıklar ihda5 
Bütün bu misaller, işin başıboş bı -

rakıldığını pekala gösteriyor zannede
rim. Harbiye nezareti, mektebin ıslah, 
tanzim ve levazımının ikmali mesele
sini de bize bırakrn~ı. Bir gün öğle -
den sonra bütün muallimler, büyük 
salonda toplandık. Bir çok münakaşa
lar neticP.sbde İstanbulda iki tıbbiye 
mektebine lüzum olmadığından, bun -
Iarı bir yerde toplarnağa, yeniden bir 
muallim ·kadrosu yapmağa ve munta
zam bir büdce tanzimine karar verdik 
İşte, o zamana kadar memleketin en 
münevvPr bir zümresi demek olan ve 
birbirleri!e kardeş gibi bağdaşan tıbbi· 
ye hocal~n birbirlerinin aleyhine dön
düler. Araya zati menfaatin girmesile 
sanki kıyamet k<lpmuştu. Artık gün -
de1L1< gncteler hep bizden bahsediyor
lar, kocaman kocaman başlıklar ile 
cDoktorlar uynşamıyorlar, birbirlerini 
yiyorlar'> diyorlardı!. 

O zaman mektebi tıbbiyei askeriye 
kadrosunda üçü rnüşür, yirmisi ferik, 
otuzu liva ve bir çoğu da kaymakam, 
miralay olmak üzere 185 askeri mual
lim vardı. Bunların senevi aldıkları 
maaş 80,000 altını geçiyor idi. Bir çok 
paşa ve bey doktorlar mektebin semti
ne uğramaciıklan halde tıkır tıkır ma· 
aşlarını alıyorlar idi. Halbuki yapılmak 

nuyordu . Bu suretle muktedir ın 
namzedlerinin yetiştirilmesi düş~ıı 
yordu. Çünkü bu asistanlar, irtıtI 
Avrupada tahsile gönderilecekle!• 
detlerind~ aralarında yeniden J..:Ouf 
yapılarak kazananlar mualllim fil 
ni olacaklar idi. 

İşte, sıra kadronun bu suretle 
mine gelince, keyfiyet, cheycti tı 
ye:tnin işine yaramadığmdan ~e 
birbirinf> girmişti. 185 kişiden yus 
sekizinin açıkta kalmMına kb'tl 
olurdu? 
Tıbbve; askeriye muallimleri ~ı;tı. 

da müthiş bir ikilik başgösterroı:ı~ 
Bir tarafta bac::ta ben olmak 

Slileymar Numan, Ziva Nuri .,,e 
Derviı: paşalar ile s~iT arkada~; 
vardı. Diğer tarafta da. yeni }c!l 

nazaran, açıkra kalacaklarını tıı 
edenler bulunuyordu. 

Biz, 27 kişilik muallim kad rt' 
avnen fatbikini istiyorduk. Bu stl 
~am~lardan 60 000 alt1mn tasaı11' 
imkan hasıl oluvordu. Bu para ilt 
niden tP-~rihane: Iaboratuvar yat>~ 
sını, hQstane noksanJannın ırf defl 
sini ön~ süriiyorduk. Mukabfl 
alan1ar ise: 

c- Savei hlirrlvette kimse ' .. ~ 1 
kalamAz!> fcrvrıdım bacııvorlaril1• 

Baron de Tott'un hatıraları 
( Ba~tarah 13 ünctı sayfada) 1 Türk kadınları usul ve adet do~ 

oynanan şehvetengiz bir rakı9 cariyeyi bazı sıkıntılara maruz olsalar da 
çok daha kıymetli hale sokacaktır. leriııi bir iş için b!r yere yollıyaJtl1~ 

Milady Montagu bu dansların şehvet- larına, arzu ettikleri şeyleri satı.J1 }I 
e:ıgiz olduklarını temin ediyor. Ben bu iç.ön sokağa çıkamıyac-aklanna~ -~f 
cins danslann en mükemmelim, bu san'a- ver:Imemelidir. Onları bu h:.ır.ı 
tın iıstacilannı gördüm: Fakat bunl:ırı mahrum eden bir Türk tanıJlll 
tasvir edecek kelime bulamıyorum. Bu Hatta •ık sık bir arada sokıığ!l ~ 
dansları tasvir için hiçbir zaman şehvet gez.meğe yahud başka haremler! l 
kelimesini kullanmıyacağım. etmeğe giderler. Bu son takd~~e (ı 

kaide bir Türkü zevcelerinin rıı153 
oiduğu zaman hareme girmeroc~ıı 
bur eder. F'akat bu kanundan ktır nıtl' 
için az mı yol vardır İki taraf J11~ 
ise kanunu kim ileriye sürecektir 5 Gem~'nin kır farafı.ndaıld küpeşteye 

~aktile çakı i'" Va7ıdığım adımı araş -
ltırdım ve bu1dwıı: havanın ve zamanın 
ıtesirile yan v::ır1Va silinmiş gibi idi. O 
vakit kazıdıi!ım hı adı yavaş yavaş o
kuyor, bir cocpn.ıtrı ilk derdlerini he
~edi~ ~ibi 1'f>n O" onu heceliyordum: 

l 

Şunu ilave edebilirim ki Türkiyede 
rıkkaseler muhakkak görürler. Bu k3 -
biliyeti yüzünden efendisinin hoşuna .ıti
decek bir cariye artık dansetmez. Onun 
için, ancak cautornate. lan uyandtrı!l 
cenlandmnağa namzedtl'irler. Güzellik 

l================'ı buna kıfayet edemez; rezil~ne haller da-

Sokaklar işleri için öteye bed'e) 
şan kadınlarla dolu ise; en sılc1J 
haremler sürünün gezmeğe gitrtl f 
sık sık kapılannı açıyorlarsn btı11' e 
rak, Milady Montagu gibi, sşik9"dl 
ct?r:ı!arın kadınların bazan uğr9iJı 
dükkanlardn kolaylık gördüğüne 1,r 
vermemelidir. Çünkü orada kndıf\ 
kolaylıkla göze çarpabilirler. 11° 

P.H.E.L.A.X. L.U.E.DJ.G:E: Vaktile 
etr~rl'·ndP ~mıt1<',.ce durup baktığım • pus.laya tekr:tr Nıklı:m. Pusla dairesi 
bir gemici ic:n ., Mübarek bir yer>dir. 

- Bn gemi. dive düşündüm, beni sa
~lmen taşımt~tı. Sanfransiskodan Hom 
ıburnumı do1;ıc:ı:ı-r[ık Liverpoole vann • 
caya k~nar fr1malar çok korkunç ola
rak esmişti. o., 1Rr ~emide bulunan lan 
alıp yok etmek ic:1er gibiydiler. Fakat 
eski Pinmorc hu nıüdhiş dalgalarla bo· 
ğuşa boj!tısa }\izi sağ ve sağlam limana 
getirmişti. F.v<'t. o, bizim anamızdı, 

müsfik Mr him"ve1'ar anamızdı.:t 
Artık bir rehh0 rin eli ve kumandası 

~nda bu1unm"·an dümen, gemiyi 
kRh safla, kah sola ceviıiyordu.Armalar 
gıcırdayor, ade+ a inliyıorlarch. Bunlar 
lSyle scc;lerdi ki beni ta içimden, yil • 
ırckten incitiyordu. Sanki bütün seren
ler: 

- Domek bövı" ha Phelax?. Gene 
sen buradasın h::ı? Bu kadar senedir ne
ırede idin PhE>lax'? Tayfalar nerede? .. 
Burada yalnız ne anvorsun?. Bana ne 
yapmak isth·o-sun Phelax? 

Diyor gibiydiler. 
Hani ben bu eiizel barkada gemıcı 

iken bir giin oluo da tekrar bu gemide 
~gemici olarak değil ve fakat-bir akın 
gemisinin kantanı olarak gezeceğimi 
riiyada bile l!ÖrPmezdim. 

Seead1ere avdet ettiğim zaman ka • 
maram~ kapanmıştım. Biraz sonra da 
uznkta11 uzaP'a b;r bombanın infilakini 
işitmiştim. Bundan anlıyordum ki za-

,. 
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• • 
Soldan sata ve yukarıdan aşağı: 
1 - Ak(am sabahın tersi. 
2 - ArPba kullanan-bir nota. 
3 - Badem alan bir kimse ne der? 
4 - Garib-~kılı. içkll.l, danslı eğlence 

yeri. 
ıs - Olmamış-serseri. 

8 - Tereddlidle bir aöz söyllyen khnse o 
sözün başında bu tabir kullanır. 

7 - Yol gfuteren-yemelt masta.nndan 
emri hazır. 

8 - Facia-kabul etmemek. 
9 - Bal yapan böcek-hayvan yiyeceli. 

10 - Ülke. 

1 ?~' fi~7,_1l 10 

EıweZkl bulınacamn Jıalledilmiı ,şekli 

Gen e ademi iktıdar ha çok muv~ffakiyet temin eder. Cazibe. 
'Meselesi canlılık, ifade cezib ve teshir vasıtalan-

Bazı karllerden aldığım mektublarda 
sıksık bu mevzua dokunulmakta ve cid
den derdlcrl.nl dökmek için muhtellf ve
sllelerdcn istifade etmektedlrler.Ilerşey
de:ı evvel süyllyeJim k1 ademi iktidar 
mesele:;i w:vt bir hastalık olduktan son
ra meseiA husyelerin dumuru veyahud 
husyelcrln verem! ve yahud eski bir bel
soğukluğu lhtllAtı neticesi husyelerin ve 
civarının tltibabı gibi vak'alar mevcuq 
olmadıkça hemen kat1 bir ihtimal ile 
dahn zıya~e ruhi ve asabidir. Hoş yuka
rıda saydığım uzvi flfeUerde blle ademi 
lktıda.r kat1 değildir. İntlaz muntazam 
vAkl olur. Fakat çocuk olmaz olmıyabl -
Ur. nun'Jn haricindeki bütün sebebler 
hemen hemen tamamen söylediğimiz 
gibi ruhiö.lr. Muhtellf heyecanlar, ikraz
lar, fazla yorgunluk, sullstlınalM, ademi 
tega1di, nefse ademi ltlmad, korku ve 
umumiyetle nevr:ıstenllı: haller dalma a
di!ml lktldan husule getirir. Müstesna 
olarak baY.t nühal şevki 'hastalıkları 

mevcud oldu~u vakit ademi iktidar ara
zı g6rüHir. Tablt bu başka ve mühim 
bir mevzudur. Bn sebeble ademi 1ktl -
dardan şıktıyet edenlerin bedent ve ru
hi tıım bu 1.stlrahate çekilmeleri, üzücü, 
yorucu cümle! asabiyeyi inhitata ve ye
lse sürükleyici h~dlsattan uzak kalma-
lan şarttır. 'Bu sebeble muhterem kari -
lerL11e ayrı ayn cevab vermekle bera -
ber şiki\yetlerln1n sık1 bir müdavatı sıh
hiye ve tıbbiye ne az zamanda kaybola
cağı:ıı ve lyUeşeceklerln1 şimdiden söyll
yebllirlm. Sıhhi müdavatın esaslannı 

yukancfa söyledik. Tıbbi kısmını da ay
rıca kenrUler1ne yazarız. 

C.nb uı.1.. •ll•1ueala.naıaua ıoıla 
,.aa F•liamatanaı ıin Nuh. Ab1 &alı· 
..,... tıteldM müabel.U. bla-Wır. 

dır. Bunlar vecihteki hatların intizamına 
liizum göstermezler. Halbuki rehavetk3· 
rar.e bir vekar, cahilane bir hal güzelliği 
bUe yavanla~tırır. 

Türk kadınlarının sahibleri Ü7erinde kenciisinc ancak kırlarda, en ilC~ 
y:ıptıkları tesir işte budur. Dost1arım va- kıyılarında bir Uticagah arar, tı 
sıta~ile hasıl ettiğim kanaate göre. m~- yerleri böle tecessüs eden na!arlıa , 
Takbrını t&hrik edebilecek bazı yP.ni ca- fırıdan keşfedilebilemek tehlike.ıitı 
riyeler ıstima edilecek olursa. harem, 
onlara ancak ist!krah telkin eder. B!rçok 
Türkler hareme kahyalar bir iş göreme
dikleri zaman yalnız orada sü~n ve a
sayişi 'temin için girerler. Fakat harem 
dafresinde kargaşalık şiddetle tedib olu-

nursa ı.la sebebleri izale e4ilemez. Cebir 

ve tazyikten ve müteaddid kadınların bir 

araya toolenmasından ileri gelen bu kar-
gaşa1ık kadın çokluğuna cevctz veren ka-

nunun ikinci neticesi olınaıt icab eder. 
Erkek. .kadın her iki cinste de ayni SU· 

rette t-7ilen tabiat onlan ayni surette ih
lal etmek z&ruridir. 

Gene kadınlann bir araya toplanma-

lan neıicesi olarak, refikalan tarafından 
ciami surette nezaret altında bulunduru
l:ın bu karlınlar :ıevklerini. hatta kıs

kançlıklarını gizlemeğe bile uğraşmazlar. 

Onlar yalnız kavgalarını saklamağa mec-
buriyet görürler. Teskin edilen, uyuştu
rulan, avutulan tabiat onları mahpcsle
rmden kaçmağa ve realitenin arkası sıra 
koşmağa sevketmezse gene bahtiyardır

lar. Onlar bu kabil ifratlan!l dairra kur
banıdır. Bunlardan bahsetmek vesilesi 
gelecektir. 

tur. di 
·Nüfuz ,.e salahiyeti daim:t P' 

ikametg~hı etrafında iki üç ıers,ıı 'i 
foye kadar şamil olan bostancıb'~ 
şikane cnttikalara bilhassa ala!<ll, 
Bu meselede polis müdüril vaıif ~ 

.. B if . . ..,otı rar. u onun vaz esının en w 

mıdır. Bu yüZden müthiş suı 
ta~addüs ediyor. Müşahede}etif111,;ı ııe 
sında bundan bahsetmek veJ 

hur e:decektir. Türk kadınlarl ;;p 
kafi derecede müşahedelertın °1 p 
okuyucularımı aşağıda söyliyece 

lece şimdiaen hazırlarım. .,1! 
(Ar~. .............................................. 
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SON POS'l'A S~:r:fa 17 tı..!...._ •• ..;. 
~lUJlallilntn. 

Son çıkan son derece müessir KESKiN KAŞELEBi oşutme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir. sA~~h~:;p~TI 
:--__----~~~~~~~~~~~------~--~~~~~~~~~-;-~~~~~~::--~~~~~~~~~~~----,. c . HER SABAH , SÜMERB ANK 

• • ZıRAAT BANKASI DAHA GENC Birleşi~ Pamuk ~pliği ve. Dokuma 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
Ziroa iKRAMiYE VERECEK 

so li t Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablannda en az 
&Örer~~ h~lunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana 

anı.iye dağıtllacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 " 500 " 2,000 ,, 
4 ,, 2so ,, ı,no~ ,, 

40 ,, 100 " 4,000 " 
100 " 50 " 5,000 " 
120 " 40 " 4,800 " 

1)~60 " 20 " 3,200 ,, 
düşnu :r: Hesablarmdaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 
l{J~nlerc ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 

~hl . ar senede 4 defa, ı Eylfıl, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 1 Haziran 
ttindc çekilecektir. 

~~~~~~~~~~~~~~ 

ı ..... ~~dın Nafıa Eksiltme Komisvonund~n: 
o&:...tts:i}t 

'I lla~ .ıncye konan iş: 49329 lıra M kuru~ keşıf bedelli Nazilli hilkfunet ko-
c ..... n . ınşaatıdır. . 

u ış" a·d J\ _ k ı Şartname ve e'\Tak şunlardır. 
13 _ lı.i apaıı zarf usulile eksiltme şr.rtnamesı. 
c ukavele projesi. l): ~."Yındırhk işleri genel şartnamesi yapı işleri ıeraiti umumiyesi. 
t _ }( ennt şartname. 
İ" eştf ınetraj cetvelleri. 
-~esi 

İst' ınler. 

"'- l:'.k:Y~er bu evrakı Aydın Nafıa Müdürlüğünde görebilirler. 
1 sırıdn e 13/2/939 Pazartesi günü saat 15 de Aydın Nafıa Mildürlüğü oda-

..._ ;e\._, Yapılacakhr 
& ..... '\Si}tıne k · 

~ltnıe apalı zarf usuliledir. 
te1'lrıe . Ye girebilmek için isteklilerin 3700 lir~.Iık muvakkat teminat gös-

(>hliye~ı !:a~eden 8 gün evvel bu işe girebileceğine dair Aydın vil!yetinden 
lunllı&sı Sikası almış olması, 40000 lira değerinde bir tek bina yapmış bu-

'....._ ~arı birn:e ~fitenhhidin b'zzat mühendis veya mimar olması veya bunlar
l'etıir :rrı knıuştereken teklif yapması ve mukaveleyi imza etmesi lAzımclır. 
l:le kadare tublan yukarıda üçünc-l maddede yazılı saatten bir saat evveli-

l'rıuJtabilin~afıa d.airesine getirilerek eksi!tme komisyonu reisliğine makbuz 
ÇÜ.r:ıcü ll'lad; venlecektir. Posta ile pönderılecek mektubların nihayet ü-
1l1ıce ka:paı ~e yazılı saatte gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ;le 

flllİe~. (a4~) ış bulunması lazundır. Postada cl&ca-k gecikmeler kabul edil-

görünüyorum. 
Pariste: 

Bayan Grebert diyor kl ı 

c Uyanır uyanmaz, hf'.men el 
Qynama sarılıyor ve yüzilm
deki buruşuk-

luklanmla çiz-
gilerimin gün· 
den güne kay
bolduğunu ke
mali hayre& 
görüyorum..~ 1 

cBlr hafta zarfında ruudze 
denecek bir tarzda gençleşip gil· 
zelleşmeme cidden pştım. Bil
tün arkadaşlarım buna nasıl 
muvaffak. olduğumu soruyorlar 
ve beni candan tebrik ediyor-
lardı.:t 

Bu usulU tatbik etmiş olan bln
lerce kadınlar, bir hafta zarfında 
birkaç yaş gP.nçleşmiş bulu
nuyorlar. Yüzler!ndeki buruşuk
luklarla çizgilerı tamamen kay
betmişlerdir. Alimler, buruşuk -
luklarımızın ancak ihtiyarlamağa 
başladığımızda meydana çıktığı~ 

nı keşfetmişlerdir. Çünkü, cild 
ihtiyarlayınca bazı hayatt cev -
herlerini kaybeder, bu cildi besle
yip kuvvetlendiriniz. hemen ta -
zeleyip gençleşir. İşte, Viyana 
Üniversitesi profesörlerinden 
doktor Stejskal'in şayanı hayret 
kesfi olan ve BİOCEL tabir edi -
le~ ve genç hayvanlardan istihsal 
edilen cild hüceyrel"ri hülasası, 

bugün pembe rengindeki Toka
lon kremi terkibinde mevcuddur. 
Her akşam yatmazdaıı evvel tat. 
bik ediniz. Siz uyurken cildinizi 
besleyip gençleştirir. Ve bunı -
şuklukları giderir. Bir hafta niha
yetinde on yaş daha gençleş~ 
görüneceksiniz. Gündüzleri de 
beyaz rengindeki Tokalon kremi
ni kullanınız. Siyah noktalan e
ritir, açık mesameleri sıklaştırır 
ve birkaç gün zarlında en esmer 
ve sert bir cildi beyazlatıp yu • 
muşataraktır. 

ZENITH 
En eski ve balibazmta en 
mOtekftmil ve dUnyHmn beı 
tarafında en fazla Hranao 
radyodur. YHlnız Beyoğlun
da B A K t~ R .Mağazalarında 

satılmaktadır. 
AlllllllHlll llllllllll il il il il 11111il111111111111111111111111111111111111111llllll1111111111111111111111111~ 8 Ü yürk Hava Kurumu ~ ' .... • .... • ..... • .... 11111 •••• ~ •••• ~ •••• ~ •••• ~ •••• !! .... !! .... !'!! .... !I!! ..... !! .... !!':: .... 

1 bord·· U,K PİYANGOSU 1 ilan Tarifemiz 
IJa . uncu Keşide 11 /Şubat/ 939 dadır. § Tek ıtııun aantırnı 

~ illik ilı 50 000 := Birinci aahile 400 lıunıı 
~ 

1 
l:tı.ııd ram/ye: • Liradır... § ikinci .ahile zso • 

§e ~ .. ıe •n ha k = Oçüncü .a1ıu. zoo • 
B \ 20.0oo ş •: 15.~00, 12.0JJ, 10.0Ji> liralık ikramiye- S Dördüncii .ahüe 100 » 

~ ltı . u tertib;e 10.?JO) liralık iki aded mükafat •ardır... S 1.,. ıahilela 60 • 

' 

!Y•niz. Sı' den bır bilet alarak qtirak etmeyi ihmal et- = ~ 40 
•·tnı· 2 e · - Son ıahil• • llllll 11 olurau pıyangonun mes'ud ve bahtiyarlan arasına § Muayyen bir müddei zarfında 

1111111111 DUL.. = "' 1111111111111 faclaza mikdarda ilin yaptıracak-
& '1 iinı tiik M llf lll llll lll lll lll llllll il llllllllllllllllllllll lllllllllllllllllll llllllllllllll lllW lar ayrıca tenzillth tarif erniıden 
l :tınalnıa 1( ~haf aza genel komutanlığı İstanbul :if;:;e~e;:;;r~~t~i;a;: 

Qİirnruk onıısyonundan : bir tarife derpif edilmiştir. 
~ flll\l!ı ll'lUhafaza t k' A ' f rt ili l a ....._ 'l'Cihın 28/1/939 C eş ılatındaki Ford kamyon lan için 33 kalem yedek par- Son Postanın ıca n anna 
t ....... Şa hıı lutarı ıı::~tesi ~nü saat 11 de açık eksilt.meal yapdacaktır. aid itler için fU adrese milrac&Q 

' 1,~n~e \re list . lıra ve ilk teminatı 113 liradır. edilmelidir: 

~li~llerin rün v~1

8:0r:usyo.ndadır. Görülebilir. tıb.::=. ~ 
ı. Caı.t• e kı atınde ılk tenıinat makbuzlan ve kanun! Tftfblarlle 

1 
ithal.At IÜmrilğündeki lı:oınisyona gelmeleri. .(22.f) 

F abrıkaları Muessesesınden: 
Pamuk ipliği Satışı : 

Kayseri Bez Fabrikası mah 
Nazilli Basma Fabrikası 

12 No. Paketi 415 Kuruı 

" 
Ereğli Bez Fabrikası ,, 
Yalnız Ereğli Bez Fabrikasmda: 
1 O Bal yahk siparişler ıçın 

15 " " " 25 
" " " 

16 " " 480 
,, 24 

24 n 

" ,, 
,, 

" 

" ,, 

" 

580 
580 

575 
570 

65 
50 

" ,, " " ,, 560 

n 

• 
• 
,, 
,, 

" 
" Fiatıarla ftthrik8cln teslim şartiyle sahlrunktndır. 

İpllk mnstchliklerinın yuknrd ı yn7.ı:ı ı. brikalarn gönderecekleri be
delleri mukabilinde ihtiynçlnrı nisbet11ıde ıplık siptırfşi verecekleri ve 24 
numarndan ince ve muht 'lır maks11Uara ynrnyabflccek pamuk ipliği mns
tehliklerinin de ihtiynçlarını yine aynı ş.ırUıırla yalnız Ereğli :Fabrikasına 
sipariş edebüecekJeri mın olunur. 

inhisarlar U. Müdürlüğünden : 
I - İdaremitln Paşabahçe Fabrikası için şartnamesi mucibince satın alınacak 

c5<» ton Sömikok açık eksiltmeye konmuştur. 
Il - Muhammen bedeli beher tonu c24:. lirn hesabile cl200, lira ve muvakkat 

teminatı •90> liradır. 
IIJ - Eksiltme 20/1/939 tarihine raslayan Cuma günü saat 15 de Kabataşta 

Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
1V - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme pa -

ralarile birl;kte yukanda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c85, 

I - 1daremi7.in Cibali tütün fabrikası için şartname ve nümunesi muoibince 
satın alınacak un gibi ince şey k.onabHecek Standard normal sık örgülü (6000) 
aded tütün tozu çuvalı açık eksiltmeye konmuştur. 

ıı - Muhammen bedeli beheri 27 kuruş hesabile 1620 lira muvakkat teımI
natı 121.50 Uradır. 

TII - F.At:siltme 25/1/939 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat 14 ~ Kaba
taşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komis~nunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarok hergün sözü geçen şubeden alınabilecefi 

gibi nümunr de görülebirr. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme pa· 
ralarile birlHote yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ılan olunur. (193) 

~ 

I - ldaremizin Karanğ:ıç Barut Deposunda şart11arne ve projesi mucibince 
yeniden y:ıptınlacak ahşap iskelt? inşnatı açık eksıltmeye konmuştur. 

JI - Kesif bedeli c2856.6h Hm ve muvakkat teminatı c214.25> liradır. 

UI - Eksiltme 30/1939 tarihiııP rastlıyan Pazartesi günü saat 14 de Kabataşta 
Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

• 
IV - Ştlr~name ve projeler 15 kuruş bedel ffillkab:Jinde sözü geçen Şubeden 

alına bi!i r. 
V - Eksiltmeye iştirak etmek :stiyenlrrin fenni evrak ve vesaiki İnhisarlar 

İnşaat Şubes.:ne ibraz ederek fenni ehliyet ve eksiltmeye iştirak vesikası alma· 
lan lazımdır. · 

VI - 1stekliler kanunen kendılerınden nranılan vcsaık ve % 7.5 güvenme pa· 
ralarile bjr~ikte eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yukarıda atlı geçen 
komisyona gelmeleri ilan olunur. c25~» 

1 aded Zımpara taşı te~a.lıı motörile beraber komple. 
1 , Makkap tezgahı teferrüatile komple. 
1 > Torna tezgahı teferrüatile komple. 
ı > Dtmir testere tezgahı motör ve tulumbasile komple. 
1 » Makas ve zımba te7"€fıhı bfüün teferrüatile komple. 
I - İdaremizin Diyarbakır fabrikası için yukarıda cins ve evsafı yazılı 5 parça 

atölye alfitı şartnamesi mucibince açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 
II - Heyeti umumiyesinin muhaırunen bedeli 2245 lira ve muvakkat teminatı 

168.38 liradır. 
III - Eksiltme 23/1/939 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 14.30 da Kam.

taşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Sartnamelcr parasız olarak hergiln sözü geçen Şu'beden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fennt tekliflerini İnhisarlar Umunı 
Müdürlüğü Müskirat Fabrikalar Şubesine vermeleri ve ihale gününden bir gün 
evveline kadar tekliflerinin kabulünü mutazammm ve eksiltmeye iştirak vesi
kası almaları l!zımdır. 

VI - İsteklilerin kanunt vesaik ile Müskirat Fabrikalar Şubesinden alınacak 
eksıltmeye iştirak vesikası ve % 7,5 güvenme paralarile birlikte münakasa için 
tayin edilen giln ve saatte yukarıda adı ıgeçen komisyona gelmeleri ilan ol~ 
nur. cl44:. 

Türkiye 

Kızılay Cemiyetinden: 
Hastanelerimiz için diktirilecek hasta abalarında kullanılmak Uzere: 

5.500 metre kumaş 
(Yerli veya ecnebi malı) satın alınacakbr. Talihlerin nnmuneyl görmek 

ve teklifte bulunmak nzere 24 / ı / 939 Salı gllnQ Hat ( 16) e 

kadar Yenlpoetane karşısında Kızılay htanbul Deposu DirektörlOtone 
mtıracaatlerl. 
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tO LiRA PEŞiN 

. -

BAKİYE: 8 AYLIK 
TAKSlTLR 

Bildirilen flatı., latan· 
bulda teslim içindir. 
Tafra için bu flata ufak 
bir fark Hava adlllr. 

RCA'nm yeni otomatik buluşlu ahiseleri her mtlflril
lü bir çırpıda halletti. 

f5 modeli bet llmbalı usun •• orta dalgalarda oto-

BCA'nm piyuaya yeni çılrmcbğı ahiseler radyOC11· 
luğun pplacak ic:adaımclan biridir. 
lir haftClili clüikumda arayan. bir progıum ama
nmcla kollayan radyo amaıörünün ~ği ilıuyonu 
bulmak için ne kadar tiülendiği malumdur. 
Şimdiye kadar bir düğmeye bumakla usu edilen 
isıasyonu bulabilen makineler için l50 liraya gösden 
çıkarmak limndı. 

Bugün RCA'nm her k ... ye elYerifli ••bet otomatik 
düğmeli yeni ahiseleri piyasaya çakb. Bu makineler 
tiatı •• mükemmeliyeti itibarile meraklılan hakib
Jen ıapmyor. 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki 
hastalıklann mikroblannı kökünden temizlenıek 

için ( Helmoblö) kullanınız. 
•• 

H LMO LO 
861treklertn oahşmat kudretini artınr, kadın, erkek idrar zorluklımnı, 
•ki ve yeni belsotukluğunu, meune iltlbftbını, bel atruıını, sak 11K idra 

\ bozmak, ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder. 

idrarda kumun ve mesanede ta,ıarın 
teşekkülUne mani olur. 

Sıhhat Veklletinin ruhubnı haizdir. Her eczanede bulunur 
Dlkk•t ı Helmoblö, idrannıu temizliyerek maTileftirir. 

matik bulutlu yeni BCA'laı kaç lirayacbı biliyor mu• 
IUllUS? . . . 

Vl'DS'ctyE ı 

10. - Lirayr 

Yeni senenin •ucua tiadı• 
yeğane otomatik makina· 
hunu dinlemek •e tevka· 
lideliğini anlamak üaere 
hemen k011unUL 
Sonra geç kalusmıs. 
Çünkü 95 modeli otomatik 
ICA 1ar bpıphyor. 

' 

A • k p 1 L k · t Za7I: Vekllet Jasrıtt dert.eri olld ı. aarta 
uzıpe a as ~ • ., ası =ı 183 de mutuarrırı pederim HaW Naaırlı adl-

Yenl angttje ettiti m01"b•ssıı aıçı81Dm alaturka n altfranp yemekleri na tayıdh Qtçet adlı ~m pedlprill 
en mOşknlpesent zevkleri memnun edecek nefuettedlr. v.Jl ecWdlll n aretl a.ıın.-IP'cl&n eski • 

-.---· Sirkeci Orhaniye caddesi ' 11Jı1A htıtıu~ oıma4111 ,,::~ ...... 

Çok müdhiş anlar geçirtir. Fabl! 
tek kaşe GRİPİN almakla, bütilO f"" 
detine rağmen romatizma a(nlllll, 

bucak sindirmek kabildir· __ MIJ 
Çünkü hususi bir tertible ~ 
GRİPİN kaşeleri en muannid .,.._.
kısa zamanda geçırir. 

GRiPi~ 
Hızır gibi imdadınıza yetişir, ~ 
nızı, acılarınızı defeder. İcabın~ .. ~ 
de 3 kaşe alınabilir. İsmine ~ 
Taklidlerinden sakınınız. Ve G~ 
yerine başka bir marka verirlerll 
detle reddediniz. 

GÜZELLiGiN 
iÇİN 

UYKUSUZLIJ 
• t 

SiNiR AGRJLAJ& 

A S A B I ö'r<sORO~ 
• ,t 

BAŞ DÖNMS 
• BAY GINLI 


