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Sancakta karışıklıklar çıktı 
Jandarma Sancak Türkleri •• • 

uzerıne ateş etti 
Antakya, 16 (Hususi muhabirimizden) - Bütün şehirde manga ve hatta takım kolu 

halinde devriyeler gezmektedir. Köylerde elleri ve kolları bağlanan halk zorla intihap 
gerine götürülmek istendi. Kaçmak isteyenler oldu. Jandarma Üzerlerine ateş etti. 
Telefat mıktarını bu dakikaya kadar tespit edemedim. Tazgık gittikçe artmaktadır. 

kiirtler ve Çerkesler de1••••••• .. ·~~ .............................................. .. 

seçime girmediler ·· t. ı...-~~ . .__ 
Bütün Sancak halkı rey vermemekte ısrar ediyor. Tevkifat 

başladı. Bazı yerlerde halk evlerinden alınıp 
intihap yerlerine zorla götürülmek istenince hadiseler çıktı 

Kanşıklıklara uhııe olan güzel Antak p 

Antakyada kanii Bu h&dfselerC:len btri eanasinda An
takY.a müddeiumumisi öldürülmüt· 
tür. 

Bu at leÇ.imde mahallt hükumetin 

Bugün yola çıkacak olan denizaltı gemilerimizden ilrlsi 

Filonun ilk kafilesi bugün 
Maltaya gidiyor 

Yavuz, Zafer, Tınaztepe, Adatepe ve 
Kocatepe yarın sabah yola çıkacak 

Akdeniz seyahatine çıkacak olan kafile Sakarya, Gür, Birinci lnönü, 
donanmamızın ilk kafilesi bu sabah Dumlupınar denizaltı gemilerile Ergin 
saat 11 de limanımızdan ayrıhyor. ilk (Devamı 10 uncu sayfada) 

Fakir çocuklara sıcak yemek 

F atibte yardıma muhtaç 
8000 çocuk daha var 

Fatih kazan Çocuk Esirgeme Kurumu önüne çıkan bütün engellere 
rağmen muvaff akiyetli neticeler aldı. Sessiz sedasız çalıfAD kurum 

senede 1700 çocuğa 11cak yemek temin etti 
Hadiseler 
Çıkmasından 
Korkuluyor 

adamı olarak ful rol oynuyor •eçime. 
fe..d kan,nnyordu. '--------------<Y'"""a-zıs_ı_S~in"""'.ci~sa-yfa~cla~) -~ 

.;erkesler TDrklerle beraber 
_,, • • İskenderun 15 (Hususi muhabiri· 
"arışı khklar arasında mizmen) -Çerkeslerin de Türk kar· 

Antakya ....,.:•-- detlerile beraber seçime ittirü. etme· 

lllüddeiumumisi öldürüldü meleri üzerine Emniyet müdürü, ietih· 
. ""'....aı• . _.. bar at tefi. mahalli inzıbat reisleri top-

lskenderun, 15 (Hususi muhabiri· lanarak vaziyeti görütmüflcr. Bu top-
tnizden) - Bugün Suriyede başlayan lantı neticesinde verilen karar üzerine 
seçimin ikinci günü idi.. Mahalli ida- ..__...__..,.. _____ .,.. Çerkeslerin oturdukları köylere bir na· 
renin seçimi Sancağa teşmil için yap- Sancak ve havalisini gösteren harita sihatçı hey· etle beraber askeri kuvvet 
tığı bütün teşebbüsler akim kalmıştır. "-\ de yollanmıştır. 
Vaziyet tamamen dünkünün aynıdır. T_ k Bunları karşılayan Çerkesler, Türk 

Bütün evler, dükkanlar, mağaza- 1. azyı Q . kardeşleri intihaba iştirak etmedikleri 
lar kapalıdır. Halk zorla rey vermeğe müddetçe rey vermiyeceklerini kat'i 
RÖtürülmemesi için evinde kapalı o- V surette söylemişlerdir. 
turmaktadır. Fakat ırkdaşlarımızın bir rat:1men... Bununla beraber hey•et el'an ça· 
Çok yerlerde Aleviler, Çerkesler• Er- 6 , lışmaya devam etmektedir. 
meniler, hatta Kürt1er ve bazı Arap- İskenderun 15 (Hususi muhabi- K'o'y muhtarları hapishanede 
l l b' ı·k k b rimizden) - Sancak Türkleri.le be-ar a ır ı te te ir vücut halinde 
&ôsterdiği bu mukavemet mahalli ida- raber Ermeniler, Ortodokslar ve A- lskenderun 15 (Husuei muhabiri· 

levilerden b~ka Reyhaniyede otu- l 
.renin sinirlerini fazla germiş olacak ki (De · lO f-..L) mizden) - Türk ere kartı yapılan 

. vamı uncu aay - ı _ı_ bi 
tazyik bir derece daha arttırılmış bazı· tazyiklere sebep o ar~ r taraftan da 
Yerlerde halk evlerinden alınıp intihap tir. Bu yüzden bazı y~rlerde hidiseler icraya olan borçları ileri sürmekte ve 
)'erlerine zorla aıötürülmek istenmiş- çıkmıttır. (Onama 10 uncu •rfada) 

Tayyarelerimiz İstanbul Uzerinde 

DDn yeni tayyarelerimiz 
istanbul Ozerinde uçtular 

',Yazısı 11 inci uJfada) 
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Her gün ' Resimli Makale: a Zorla yerleştirdiğimiz itiyatlar ... a 
____._ 

Ucuzl.ı.k, pahalılık, ounran 

•---Yazan: Muhittin Birgen--·• 

H ayatımız uc:uz mudur. pclhalı 
mıdır? Pahalı ise ne kadar? Se

bebi nedir? İşte, Son Posta, okuyucu -
\arma bu tarzda bir ta kını sual1er ~o -
ruvor ve bunun cevaplarını istiyor. 
M~ksadı, milli iktisat sistemimizin 
muhtelif köşeierini görup göstermeğe 
yardım etmektir. 

Bu maksadın güzel olduğu muhak · 
kak, fakat. ayni zamanda bahsin de -
rin olduğunda da şüphe yoktur. 

* Hakikaten hayatımızda ucuz ve pa-

Bir aile medlisinde konuşulurken 
çocuk tesadüfen bir kelime söylese 
derhal sustururuz, küçük büyüğün 
sözüne karışmaz deri.z. 

Çocukken bu suretle içimizde yer
leşen susma itiyadl büyüdüğümüz 

zaman da devam eder ve bizi her 
söy 1enen'i dinlijyen filkiırsiz bir a -
dam yapar. 

Mühim bahisler konuşulurken ço
cuğu aile meclisme almayınız, aldı • 
ğınız zaman da söylemesine müsaa -
de ediniz, çocuk kendi.sinin de bir 
!kıymet olduğunu b'ilmelidir. 

halı dediğimiz şeyler çok nisbi bir ta
kım hükümlerdir. Bence pahalı olan 
sizce ucuz, sizce ucuz olan bence pahalı 
olabilir. Meselenin bütün ehemmiyeti 
şu pahalı veya ucuz hükmü için elde 
muayyen bir ölçü bulunmasındadır. 
Böyle bir ölçü var mıdır? Olabilir mi? 
Bu suale kat'i bir cevap vermek müş
küldür. Daha doğrusu, bu işleri ölç -
mek için arşın g'ibi, terazi gibi riyazi 
bir sıhhatle ölçer ölçüler bulmıya im ~ 

(söz ARASINDA) 
Felç ve damar 
Sertliğinin 

Çaresi bulundu 

·- -· ff ERGüN BiR. FIKRA 1 
Dalgınlık 

kan yoktur. Fakat, iş büsbütün ölçü - Kıymetli şairimiz H .. F .. dalgın • 
süz de değildir. Mesela, Konjonktür - hğı ile meşhurdur. Bu yüzden ha • 
cülerin ellerinde hendese ve cebir ü- zan müşkül mevkilere düştüğü de 
zerine istinat eden ye bir takım çizgi - olmuştur. 
lerle ifade edilen riyazi ölçül'er var • Geçenlerde, bir gün, üstat, so • 
dır. Bunlar bize bir takım temayüller kakta, çoktanberidir görmediği bir 
gösterebilir. Fakat, bu hesapların sıh - &şinaya rastgelmişti. 
hati nihayet bir takım yüzdelerle ifa- Derhal, hal ve hatır sormağa baş-
de olunabilir. Yüzde yüz doğru bir he· Jadı: 
5ap yapmıya imkan yoktur. Daha baş- - Maşallah, sizi iyi görüyorum .. 
ka bir ölçü de batkın hissi ölçüsüdür: Çoluk çocuk ta afiyettedirler, in • 
Halk, ekseriyet ve kitle itibarile, cpa- şallah?. Ya, merhume valideniz .. 
halı• dedi mi, demek ki pahalılık var· Felce uğrayanlar veya damar sert- Derken, aklını başına toplıyan 
dır; cucuz• dedi mi, o zaman da ucuz- ITği yüzünden hastalananlar hiç dü- şair, gilya kırmak üzere olduğu po-
luk var demek olur. Ne kadar ucuz, ne şünmesinler. Amerikada yapılan ve tu tamir için: 
kadar pahalı, halk bunların sebepleri- Kolombia üniversitesinde tatbik saha- - Evet, merhume valideniz de .. 

Alman aşçıları 
Zayıflamak için 
Jimnastik yapıyorlar 

Münih Valisi, ahçılarm şekil ve 
kıyafetlerini beğenmiyerek, biraz in
celmelerini emretmiş ve bütün ahçıla
rın jimnastik yapmasını mecburi kıl-

ni bilmez, fakat, sadece kendi üzerin· sına konulan bu yeni usul masaj ve Hala merhumedirler, değil mi ? 
de hissettiği hayat ağırlığı veya yaşa- banyo makinesi sayesinde hasta ga- dedi. mıştır. 
ma haf.üliği duygularını cpahaJ.ı~• k b" ' 'f(:Ö~~.-------------• Şimdi bütün ahçılar. lokantaların 

ı k lim l ·1 if d d' yet ısa ır zamanda hastalıktan kur- /u••den damına çıkıyorlar ve orada beden ha-
veya cucu~.• e e erı e a e e ıp 1 k b "be l h. tu ma ta ve u musı t ere ıç uğra- reketleri yapıyorlarmıs,. 
geçer. ·b· ı k dı Ceza alınır mı?. 

B d - ··1 .. b d y h t mamış gı 1 o ma ta r. su··rçu·· ıı·sanı ence en ogru o çu u ur. a u , J . . Ş . . . 
bu, ölçünün en dog-rusu degı-·lse bile pnotıze edılen empanzeler Belgradda çıkan Polıtıka gazetesı l nsan, nutuk irad ederken ve bil-
her halde en canlısıdır. Öteki, Kon - Viyanalı Doktor Le'opold Torna şu tuhaf ilandan bahsetmektedir: hassa hazırlanmamı~ olduğu takdirde 
jon:knircülerin riyazi ölçüleri daha zi - Berlin hayvanat müzesinde yaptığı bir Avusturyada ufak bir köyde elek- bazan garip sözler sarfeder. Bazı in-
yade nazari kalır. çok tecrübelerden sonra, tavukları fok trik tesisatı yapılıyormuş, yüksek te- sanlar bu hatalarını açıkça izhar et-* balıklarını, tavsanları uyutmağa 'mu- 'Vettürlü elektrik telleri açıkta duruyor- mezler. Bazıları da açık kalbli olduk-

Madem ki halk bugün umumiyetle vaffak olmuştu~. muş• 0 tellerin üzerine belediye şöyle lan için başlarına gelen işi birer hoş 
cPahalı!> diye şikayet ediyor, şu hal- Doktor ayni tecrübeleri Şempan- bir ~lan astırmış: fıkra şeklinde anlatırlar. 
de orta yerde bir pabhablılık·Yar demek- zeler üzerinde de yapmış ve koca koca <eTellere el sürmek kat 'iyen mem· Geçenlerde ölen Fransızların meı::· 
tir. Acaba bunun se e i nedir? Neden maymunlar uyuyarak, d-Ltorun verdı·- rndur, cereyan kuvvetli olduğu için T B ı ak OK hur avukatı Henri - Robert başından 
ileri geliyor? unu anam için ge • g~ı· emı'rler't· ı'faya baslamıö]ardır. ölüm tehlikesi muhakkaktır. Nizama,-
ne halkın chissi> ne müracaat etmek ' i"' . ..ı 11 d k geçen garip bir hadiseyi şöyle anlat~ 

Doktor «Maymunlarla inııanların ta rıayet etmeyip cıe te ere o unan- mıstır ·. 
en münasip usuldür. Halk, hayatın pa- J d 100 l 500 ·ı k • halılığından şikayet ederken cbuhran arasında çok büyük ~abehet nokta· ·ar an .şi inden şı ine adar - Bir gün mahkemede idim. Bir 
var!• der ki bu, chayat pahalıdır!> ma- lan mevcut olduğunu ve insanların cezayı naktı alınacaktır.» maznunu müdafaa ediyordum. Onun 
nasına gelir. Halbuki buhran, pahalılı - maymunlardan geldiklerini bu suretle }apongada / ilimler ne fevkalade tesirler altında kalarak bu 
ğın kendisi değil, onun •sebebi• dir. de ispat ediyorum>> demiştir. kadar sürüy or? cinayeti işlediğini ispat için nihayet şu 
Şu halde pahalılığın sebebini bilmek Mükemmel insan olmak cümleyi buldum, (o evvela kendini 
için de evvela, cbuhran• ın ne oldu - Japonyadaki sinemalar tam altı bu- vurmak, sonra da karısını öldürmek is-
ğunu bilmek 1azım gelir. Buhranı muh- için on şart çuk saat sürermiş. Saat birde içeri gi- · d l ) 
telif tarzda tarif etmeık kabil olmakla B' F b ·1· · f · k •v • b" tıyor u ··· ır ransız mecmuası ugün ıyı rı ır, operetı, acıayı ve omıgı ır a- Jüri de samiin de sözlerimin ve se-
beraber ben bunu daima, de.mevcut bir terbiye görmüş olduklarını göstermek rada seyredilerek dışarı yedi buçukta simin tesirine kapıidıkları için hiç ses 
muvazenenin bozulması» ıye tarif c- . . 1 · · h · 1 k l ısteyen ınsan arın şu mezıyetı aız o - çı ı ırmış. çıkarmadılar ve kırdıgvım potu anlama-
derim. Uzviyette olduğu gibi, içtimai 
ve iktisadi bir hadise olmak bakı mm· rnaları icap ettiğini yazmaktadır : Japon maarif nezareti bu usulün dılar, yalnız samiin arasında oturan ye-
dan da daima buhran böyle bir müva- 1 - Kibir sayılmıyacak vakar, 2 - halk ı tenbelliğe teşvik ettiği esbabı di yaşında bir çocuk gülümsedi, kuca
zencnin bozulmasından başka bir şey- J frata varmıyacak nezaket, 3 - Cesa- mucibesile, filmlerin . saatlerinin indi- ğında oturduğu annesine: 
değildir. Şu halde hayatı bizim için 

1
ret sayılmıyacak itimad, 4 - Göste- rilmesini ve temsillerın azami üç bu· - Avukat ters söyledi, dedi. 

hazan pahalı, hazan da ucuz yapan şey, riş sayılmıyacak iyilik· 5 - İtimat- çuk saati tecavüz etmemesini emret~ Anne bu ikazı bir gevezelik zannet~ 
işte bu müvazenenin bozuluşu, bu I sızlık sayılmıyacak ihtiyat, 6 - miştir. Şimdi filmler üç buçuk saat sÜ· ti ve ne dersiniz gene işin farkına va· 
buhrandır. Bu, öyile bir şeydir ki mü- Mübalagasız neş'e, 7 - Mallı- rüyormuş. ramadı. 

vazene bozulduğu zaman hazan bir ta-ı nat füruşluk sayılmtyacak tah- Siyasi bir viski meselesı· M .ll tl C · t · · • 
rafta çok ucuzluk, bir tarafta da çok ııil, 8 _ Bask.asını küçültmeden ze- z e er emzge ınzn yenı 
pahalılık yapar. Bazan da bunun tersi 1 A t {\ 'ş h .. .. d Habeşliler bir taraftan İngiliz taraf· binasında 1700 kapı varmış . D.. .ave • ~, - u mesrep gorunme en 
vakı olur: un etrafını ucuz hisseden. j d·

0
• • d. k ' darı oldukları ve diğer taraftan da Cemiyeti Akvam müessesesinin eı~ 

b ·· k d"s· · t b' ··mıek ·b· ~· ı:ı!...~~.~r.:?: ·· ugun en ı mı a eş ır go gı ı , d b d T., ·---k-·. · · ·:· · -·- kendi içkilerinin tadı viskiye az bu _ ki binasından çıkarak yeni yaptırdığı 
)!.kanbirpahalılığıniçinedü.şmüşgö- \aa u erece.revarma ımkansız- kb d·~··· f kl .. d k b dv -lA d B b" 
ru 

.. r ve ı'lh. d~ M d • b' h tt d . f k t çu enze ıgı ıçm ev a a e ço viski inaya taşın ıgı ma um ur. u ına· 
ır. e enı ır aya a aıma u a e- . . . . 

Şu izahata göre, ucuzluk ve pahdlı - fek müvazenesizl1kler olacak daima ıç1yorlarmış. yı yakından tetkık eden Almanlar• ı-
lık davasını halletmek demek, orta yer- şikayetçiler bulunacaktır. Elverir ki İtalyanlar bu viski is~ihlakini azalt- çerde 900 oda ve yazıhanenin, 950 te
de mevcut bir müvazenesizliği kaldır- biz, mütemadiyen sarfedeceğimiz gay- mak, Habeş para.larının lngiltereye ak- efonun ve 1650 pencerenin ve 1700 
rnak, müvazene içiıtde bir nizam kur- retlerle bu müvazenesizliği ve bu si - masına mani olmak, ltalyan şarabının kapının mevcut olduğunu tesbit et

r
Sözün Kısası 

A tlatmaga dair 

&. Tahı 

B izim türkçede bir darbı meı;el, 
yahut ki bir tabir - ne derseniZ 

deyiniz • vardır: 
- Atladı, gitti genç Osman! derler• 
Bunun her halde tarihi bir vak'a ile 

münasebeti olacaksa da, ben bilmiyo · 
rum; ve izahını da değel'li tarihçinı1' 
Turan Can'a bırakacağım. O, elbett• 
meseleyi aydınlatır. 

Yalnız, bildiğim bir şey yar ki, o dııı 
lehçemizde kö'kleşmic;; olan atlama ve 
atlatma tabirlerinin bugün için de bit 
çoğumuzu genç Osmanın mevkiine dÜ' 
şürmeıkten hali kalmadığıdır. 

Atlamadan hiç kimse hoşlanmaz. fa· 
kat atlatmağa hepimiz bayılır, bunı.J 
mühim bir marifet, büyük bir mezi • 
yet sayarız. 

İttihatçıların Talat Paşası, ilk de!• 
Osmanlı kabinesinde mevki aldığı ıs· 
man, kalemi mahsus müdürlüğüne 
tavsiye edilen bir genç hakkında, ta\f· 
siye eden zata sormuştu: 

- Müstait olduğunu anladık amrrı.Bı 
atlatmasını biliyor mu? 

Onun gibi, adam atlatmayı hikmeti 
idare ve siyasetten sayanlar pek çok • 
tur. Diğer taraftan, biz gazetecile!' de 
birbi:rıimizi havadis hususunda atlat • 
mıya bayılırız. Meslekdaşlık samimL • 
yeti dahi buna mani değildir. Ne ya ' 
palım? Biz de, umumi gidişe ayak uy • 
duran insanlarız. 

Zira atlatma, zamanımızda yeyip iç· 
t;ne ve giyinme kadar tabii olrnu~tur· 

mektep çocuklarının bile, birbirlerine· 
-- Bu a~am pederi atlat ta sin~ • 

maya gidelim. 
Yahut ki: 
- Bugün, kimya muallimini öyle bir 

atlattım ki sorma! 
G.i:bi sözlerle hitap ettiklerini işit!r• 

siııiz. 

Büyüklerimiz için de: Ay başındll 
meseıa terziyi atlatmak, gelen misafi· 
ri atlatmak, yeni elbise istiyen bayanı 
atlatmak. bir lıitüf, bir yardım bekle ' 
mek gafletinde bulunan her hangi bit 
zavallıyı atlatmak. hastalık atlatmakı 
tehlike atlatmak, ramazanı, bayramı 
atlatmak, işten bile değildir. 

Öyle ki, ortalığa şöyle sathi bir na .. 
zarla bakacak olursanız, bir atlatma ve 
bir at.J.ru:nadır gidiyor olduğunu görür· 
sün üz. Istan.buldaki (Atlama taşı) bU 
kötü itiyadın sanki önceden dikilrnıŞ 

bir abidesidir. 

-· ...... ~ 
Biliyor musunuz ? 
1 - Meşhur Floransalı tarihci ve 

feylesof Makyavel kaç yaşında ölmüş· 
tür? 

2 - Gavroş kimdir? 
3 -:- Meşhur Türk alimi Katib Çe • 

lebi Jstanbulun neresinde yatar? 
Cevabları yarın 

* * * " Dünkü sualJerin cevabları : 
1 - Madam Montegut 1 8 inci asır .. 

da İstanbula gelmiş Lord l\Ientegut' .. 
nun karısıdır. İstanbul ve Osmanlt ha
yatı hakkında yazdığı şark mektublari· 
le şöhret bulmuştur. 

2 - Harkof Soyyet Rusyadadır. Uk
ranya Sovyet cumhuriyetinin paytah' 
tıdır. Şehirde 400 bin insan yaşar .. 

3 - Falkland adaları Atlantik denl .. 
zindedir. İngilizlerin idaresi altındadır~ 
191 4 kanunuevvclinin 3 ünde burada 
İngiliz ve Alman filoları karşılasmış, 
Alman filoları İngilizlere mağiul~ ol
mu~tur. Bu daların diğer bir ismi de 
Maluin adalarıdır. 
_._....... • .... _. ._ ._ 1 ••• ••• _ .. _' .... ___ 

mak demektir. Bu, öyle bir nizam ol • kayeUeri asgariye indirmeğe muva·f - viskinin yerini tutması için bir kanun nişlerdir. 
k 

fak ı ı k ki .. · · · · · · · · · · · · ·- · · · · · · · · · - Ne şekilde uyumalı imişiz? ma lazımdır ki onun içinde görülen ° a ım. çı araca armış. (şarab içiniz) diye propaganda yapı-
her hangi bir ~in ücreti veya semeresi Muhittin Birgen Mareşal Grazyani her gittigv i yerde Alman doktorlarından mütehassıs yormuş. 

ile bu işi gören insanın hayat ihtiyaç- ------:--------------:=:::=========:::::::::=:=:=:=:::::::::=:==::=:::=:=:= bir grup uyku hakkında yaptıkları bir 
ları arasında bir tekabül ve bir mü - r . -, çok tetkiklerden sonra bugünkü insan ... 

vazene bulunsun. İşte bu müvazene } STER j NAN ı• STER ı· NAN M A .1 ların uyumak bi<lmedikleri neticesine 
teesssüs ettiği gün buhran ortadan varmışlardır. 
kalkmış, hayat tabii olmuş ve nihayet Bi~a muhcıbirimiz vazıvor . ı Bu Alman doktorlarının fikirlerine 
«pahalı• \'e •UCUZ» kelimeleri de zi • - ~ • · meden savuşup gitmiştit. 
hinlerden silinmiş bulunur. Herkes camiye namaz kılmak için giderken bmal1a Hırsız carr.ie namaz kılmak üzere girmis. sonra bir göre uyku devamlı olmamalı ve iki sa" * türeyen çok mfıhir bir hırsız, ~arsı camisi mihrabından kolnyrnı hulup mihraptaki halıyı aşırdığı gibi gözden atten fazla sürmemeli imiş. Bunun için 

Fakat. bu hal. bu derece tabiilik, bir güpegündüz kı:;metli bir kil~m çalarak kimseye görün- nihan olmuştur. her altı saatte iki saat uyumak lazım 
idealdir, mc.,eıesiz bir dünya, yani bir l !.. 1 1: R i l\ AN i ~ r t: a i ı'1 A N ... VI A l olduğunu ve bu suretle insanın kendi, 
ccenneh demektir ki medeni bir di.in- sini daha iyi hissedeceğini iddia et " 

ek e imi ler . 



Akdeniz nüfuz 

M d .d h . d Mıntaka larına 
a rı cep esın e Aynlacakmış 

" Asilerin 
iki taarruzu daha kırıldı lngiltere ile ltalya arasında 

Sekiz gündenberi devam eden 
mühim bir rağmen vaziyette 

şiddetli muharebelere 
değişiklik olmamıştır 

~ Madrit 15 - Madrid müdafaa gün geçtikce daha tiddetli bir hal al • tanklar yardımı ile yaptıkları iki hü • 
tc~n~:.Yi bugün öğle üzeri aşağıdaki maktadır. Hükumetciler• düşmanı cumu püskürtmüşlerdir. Asiler de, ay-

lıgı n~retmiştir; yandan çevirebilmek için asilerin sağ nı müddet zarfında, hükiimetcilerin 
dı F'~lı kıt'alar tarafından 15 tank yar- cenahı üzerine kuvvetli tazyik icrJl et- sağ cenahı üzerine ve Carabanc::hel 
.~1Yle dün öğleden sonra yapılan bü- mekte devam ediyorlar. Asiler de, mıntakasına yaptıkları hücumları dur
~ hücum, hücum tayyareleri filosu Madridin münakale yollarını kesmek durmuşlardır. iki tarafın zayiatı da a
t' fından yardım gören cumhuriyet- üzere şimale doğru aynı tarzda hare - ğırdır. 
~ Piyade kıt'aları tarafından kırılmış- ket etmektedirler. Maamafih her iki Tayyare hücumlan 
./Bu sabah dütımanın aynı noktadan tarafın yaptığı bu hareketlerin hiç bi- Madrid, 13 (A.A.) - Bu akşama 
~~J>t~.iı ikinci bir hücum da geri püs - ri, halen hedefine varmış gözükme - ~adar askeri vaziyette hiç bir değişik-
llttulrnüştür. mektedir. Sekiz gündenberi mütema • lık olmamıştır. 
p . * di surette vukua gelen muharebelerin Madrid 1 O kadar asi tayyare t~ra. -

~la arıs, 15 (A.A.) - M11htelif mem- şiddetine rağmen, vaziyet, aşağı yu - fmdan yeniden bombardıman ~dılmış 
)' rdan gelen haberlere göre, lspan - karı değişmemiş gibidir. ise de bu tayyareleri, hükiimetın avcı 
~rid için yapılan mücadele, Dündenberi hükumetciler, Faslıların tayyareleri püskürtmüşlerdir. 

Ballkçılıüımızrn ıslahı için 
kanun projesi haz1rlandı 

1

1 1'ürk - Yugoslav 
Ticaret 
Muahedesi 

görüşülen meseleler 

Londra 15 (A.A.) - Havas ajansı 
bildiriyor: 

Dün akşam Eden ve Grandi arasın
da yapılan mülakat hakkında öğrenil
diğine göre, İngiltere, Akdenizi her hü
kiımetin ayrı beyanatları ile tespit e
dilmiş olarak muhtelif nüfuz mıntaka
larına taksim eylerneği düşünmekte
dir. Hükfunetler, mütekabil menfaat
lere riayeti teahhüt eyliyeceklerdir. 

İptidai müzakereler, muallakta kal
mış bütün meselelerin hallini istihdaf 
edecektir. Bu meseleler, Akdcnizde 
seyrisefain, Avrupa harici memleket
lerdeki mütekabil nüfuzlar, Süveyş 
kanalı ve deniz kuvvetleri arasındaki 
ınüvazenedir. Asıl müzakereleı e, her
hangi bir esas bulunur bulunmaz baş
lanacaktır. 

lzmirin hediye 
Ettiği 8 tayyareye 
Dün ad kondu 

İzmir, 15 - Batba'kan İsmet lnö-
/\y b d A k d b• k t l k d • Ankara, 15 (Hususi) -Ekonomik nü'nün hava kuvvetlerimize ehemmi-

aşın a n ara a ır ongre op anaca , enız d k \' • • • • • • • • münasebetlerimizi kuvvetlen irme yet verilmesi hakkındaki i"4lletlerin-
e zıraat ışçılerı ıçın de bırer nızamname yapılıyor ve pek yakında daha ziyade inkitıaf den henüz bir yıl geçmediği halde iz. 

Ankara, 15 (Hususi) - İktısat Ve- ler idari ve iktısadi teşkilat, balık sa- ver~ek gayesiyle Yugoslavya hükü • mirliler ordumuza sekiz tayyare hedi
~letı, _epey zamandan beri üzerinde na~i, balıkçı tayfaları. (İş kanunu de- met~ ile aramızda bir ti.caret ve .se-y_ri: -y_e etmi.~lerdir. İzmir kadınlan, itçile
lt~ugu balıkçılık meselesi için bir niz ve ziraat işlerini hük~m. hari~i bı: ıefaı? . m~kav~lenan.ıcsı akdedılmışt~. rı, manıfaturacı1arı, balıkçıları• Bulca

ngre toplamağa karar vermiş'tir. rakmıştır. Ziraat Vekale-tı zıraat ışlerı Beş ıkıncı teşrın 1937 ye kadar mcrı- lılar, Balçova ve Narlıdere tayyarele
leongre, bir zamanlar deniz kıyısı için bır kanun projesi hazırlamaktadır. yette kalacak olan bu mukavele ve - rine ad konma töreni bu sabah saat 
~ha \ e şehirlerimiz halkının geniş ı ~~ ~ek~l~t~ de.niz müsteşa~lı~ı da killer heyetince incelenerek tasdik edil- 11 de Gaziemir'de parlak bir surette 
!tıikYasta geçinme vasıtası olan ve her denız ışçılerı ıçın bı~'. kanun proJesı hn- mıştır. yapılmıştır. Törende İzmir ve civarla
~, dış piyasalardan memleketimize zırlaın~kla me§~d~r .. Balıkçılık hak- Bu ticari anlatmanın metnine göre: rmdan gelen kadın erk.ek binlerce halk 
~Y'Onlar getiren Türk balıkçılığını bu kındakı kanun pro1esınde de balıkcı H "k' l k b. · ı· l b 1 T·· .. l .. 'k 
eil~·· .. 

1
.. t yf 1 . . .. takil h'"k.. 1 b ı" er ı ı meme etten ırı menşe ı o an u unmuştur. orene sue muzı anın 

u o u vaziyetinden kurtarmak için a a arı ıçın mus u um er u u- b"" "l ll d"W h h ld ~ . ı·ı_ ·ı k"be 
'7ekaıet taraf dan d'" .... 

1 
edb' nacaktır) ta ıı veya mamu ma ar ıger er an- ça ıgı ergın ı& marşı e ve onu ta ı n 

i:__ ın uşunu en t ırler · · b" ı k · ·· ·ı il • 'VA:'nnde ınüzakerel d b ı ak Kanunun t-kHat bahsinde balık,.ı- gı ır mem e etın muması ma arına B. Fazlı Güleç in sürekli bir şekilde al-
k l :e11 e u unac ve . ._ ~ k b"k edil ed"l k la arar ar verecekt" B ·· lek lık için kurulacak iktısadi teşkilatın arşı tat 1 en veya 1 ece 0 n kıflanan aöylevile batlanmıftır. 
ı- . ır. ugun mem e- h . d . ha 1 b 1 
ıınızde balıkçılık işlerini tanzim eden merkezi ve mali uzvu olmak üzere bir er çeşı resım, rç ar veya una - Bunu müteakıp adları konan tay-
18 safer 1299 tarihli czabıtai saydiye balıkçılık bankası teşkil edileceği yazıl- l'ın munzamlarından başkasına veya yareledmiz ha.Ikın coşkun tezahüratı 
llizanınamesi• dir. Bu nizamnamenin m~tadır. hiç olmazsa daha yükseğine tabi tu • arasında havalanarak uçuşlar yapmıs-
tnaddelr:ri arasında, çok zaman evvel Bu banka ile alakadar olmak üzere tulmıyacaktır. lardır. · 
hudutlarımızın dışında kalan Trablus balıkhaneler, balıkçı satış kooperatifle- Her ki hükümet en ziyade müsaa • Ad hl • 
Şanı ve Adene müteallik hükümler ri, balıkçı kredi kooperatifleri, balıkçı deye mazhar millet muamelesini bir - apazar arın Tayyattt1 
'-'a~ır. Bu nizamnameler bugün için isti~.l koop~ratifleri te~kili me~zuu birlerine tatbik edeceklerdir, ve bu te- Adapazarı 15 - Adapazarlıların 
tatbık edilmez bir hale gelmiştir. Her b.ahlstır. Denız mahsuUerı sanayıı ve minat ihracat ve ithalata, malların ant- orduya armağan ettikleri ikinci uçak 
~~ kadar bazı kanunlarla gÖ7..e çarpan şırketleri de balıkçılık bankasına bağlı rcpolara, gümrüklere konulmasına ve- dün tehrimize geldi. Şehir f stünde ge-
UClZJ. hükü ı · . . olacaktır a t k b m erın tndılıne çalışılmışsa da 1 1

.lkk: 1936 1 
.. .. . . . t· ya doğrudan doğruya veya aktarma ve- ziler ya.pıp tehre beyannameler attı ve 

.. ı ugünün her g·· 1~ "ht' 1 anun sa ı gunu ıçın ıç ı- l . l k S k k d l . d" B l'ı k , .. un a .. n ı_ ıyaç a: maa davet edilen balıkçıhk k . b ya tekrar amba a) yapı ara transit a arya enann a a ana ın ı. ugün 
hlik~ısl ında ... rurk balı_kçılıgını yem kanun proJ"esi üzerinde kon~nşagrcaeskı v~ halinde geçen emtianın gümrüklere uçağa ad koyma töreni yapıldı. 
l .....,, eı e tabı kılmak bır zaruret ha- ~ . · .., · 1 ı tıi nlrn~tı. a.lakalıların düşüncelerini dinliyecek _ sevkınde geçırecegı muame e ere,. eş- ............................................................ .. 

l3un . . b' . . tır. · yanın muvakkat kabul ve tekrar ıh -
ı un ıçın ır kanun pro esı hazır- B . · . l d ·ıd· A · 
atımı t B . k 1 . . u kongreye belli başlı balık mınta- racı gıbı husus ara a şamı ır. ynı Yen,. an k eıı· m ,. z ır. u pro1e şu ısını an ihtıva k 1 l hk"' "b" et?nektect· . a arımızdan balıkçılar, balıkçı cemi- zamanda muka.ve e a amı mucı ınce 

l3a kcı~~k süng ·ınt yetleri mümessilleri, müteha~ıslar, ba her iki hültümet Türkiye veya Yu • 
l3aiık 

1 
k' ta e~cı 

1
' lık işleriyle alakadar me-buslar ve İktı- goslavya menşeli mallann her iki 

l3 ÇI ı şu asıl ara ayrılmıştır: sat Vekaletinin bu mevzu üzerinde çalı 1 k ı d be t 
alıkçılık ve avlama hakkı sabit av da. . .. .. . . . mem e et sınır arın an ser s çe ve 

,.etleri, himaye hükümleri ~uafiyet- edşanecekılrerdl~rm mudur ve şeften ıştırak hiç bir kayıd ve tahdide uğramadan 
, e ır. ed k · .A, geçmesini temin ece tır. 

/manganın yenil Kral Karolun Fakat bütün bu ~edbirlere rağmen H. k t . so·· zlerı· mukavele hükümleri taraflardan biri-are e l ve ne zarar vermeğe başlarsa bir ay için-
F ran ı de ihtilafın tesviyes~~i akidler istiye _ 

sızıar Romanya mevcut ittifakları bileceklerdir. Bu muzakereye rağmen 

Bir Fransız gazetesi : 
"Führer bir kere daha iyi 

görmüştür ,, diyor 
... Berlin, 15 - Dün• Almanya elçili
~n· hi ın, Ren, Tuna, Elbc ve Oder ne-
t tleri, beynelmilel komısyonlarında 
h~?1sil edılmekte olan memleketler 
ultumetlerine tevdi ettiği nota halen 

?n~r'i usulün kaldırıİChğını tebliğ et
lnıttir. 

I _Paris 13 (A.A.) - Gazeteler, Hit
erın emrivaki siyasetinin devam et
?n~kte olduğunu beyan hususunda 
lnuttef ktirler. 

Oeuvre azetes · diyor ki: 

Fiıhrer, bir kere daha iyi görmüş· 
;ur. Fransa, muahedelerin bu yeni ih

n karşı gene kayıtsızca ve layık o

lc,.n ıhtima1&u ~östermiycrek mukabe-

derinleştirmeğe karar bir hal tarzına varılmıyacak olursa bir 
vermiştir ay evvel ~~b.er verilmek . şartiyle iki 

Bükreş, 
yor:) 

15 (Rad · b"ld" . taraftan bırısı mukaveleyı feshedebi -- or aJansı ı ırı-

lecektir. 
Kral Karol, bugün parlamentoyu aç

mıştır. 

Kral Karol açılış nutkunda, hükü
metin milli faaliyet alanlarının kaffe
sinde vücuda getirdiği semereli eser
leri sitayişle yad ettikten sonra dış si
yaset hakkında şunları söylemiştir: 

cBütün milletlerin sulha Milletler Ccı
~yeti _çe~evesi içinde dost.ane i~biı liği 
ıle ve ıttıfaklarımızın takvıyesi ıle \ a
rılacağından eminiz.• 

Bütün müttefik devletler zimam
darları ile daımi \"e sıkı bir temas mu
hafazasına dev m suretile bugün nı v
cut ıttifakları ınki af ettirm ğe ve d.!
rinleştirmeğe karar vermiş bulunm k
tayız. 

Küçük An ant ve Balkan Antantı
nın biıbiri arkasına vukubulan müte
addit toplantıları, bu temas tezahür e-

................ _ .. ___ ......... -................... .. 
letlcr grubunun tesanüdünü ve göıüş 
birliğini teyit için parlak vesileler teş
kil eylemiştir.• 

Kral Karol nutkuna şöyle devam et
miştir: 

İttifaklarını muhafaza ve takvive 
ye bü) ük bir ihtimam gösteren Ro
manya, ayni zamanda, bütün mem1e
ketlerl~ \ e bilhassa komşuları ile dos
tane munnsebetler idame ettirmek e
m lind diı. 

Roman) aıun Ankara El · i 
I ık eş, A.A.) - Bir kaç 

v l t: çıler arasında yapılan teb 
ıa B kr !; e, Budap te) e, An r 
So ) ya, Atmaya ve \ ar \ava da e 
ni elçiler tay·ni ile tam 1 ı cal 

ö·r ni d' .. ne gör , ha en R 
n n Ankara elçisi o an l' ılotti Atin ) a 

Hayatı nasıl 
ucuzlatmalı? 

Gelen cevaplan yann 
neşre başlıyoruz 

Okuyucularımızın bu büyük 
memleket meselesine karşı ciddi 
bir a18.ka göstermekte olduklanru 
aldığımız cevaplardan anlıyoruz. Ü
mit ediyoruz ki bu anketimizden 
çok hayırlı neticeler çıkacak, yani 
birtakım meselelerin hallmi temine 
yarar malzeme elde edilecektir. Ya
rın neşrine başlamak üzere oldu -
ğumuz cevaplaı arasında ne kadar 
muhtelıf görüş bulunursa neticenin 
o kadar faydalı olacağını düşünerek 
okuyucularımıza anket suallerini bir 
keı e daha soruyoruz. Bu suallere 
cevap vererek hem kendi kendinize 
hem de mensup olduğunuz cemi~ e
te karşı medeni vazifenızı ifa edı
niz ! 

Sual r şunlardır: 
1 Ha) allmız pahalı m dır? 
2 P ıalılı n sebeple ı neler

d "ı? 
3 -J ngi şe) ler en çok pahalı

dır?. 

4-Bunları ucuzlatın k ·çin n 
yapmalı ? 

• lngilterenin ifade etliği 
kavvet 

• Macaristanın 
silahlanınası 

S on Habeşistan meselesinden son
ra zaafını anlıyan İngilterenin 

silfilılanmak hususundaki kararı, nis -
beten yavaş, fakat ic!Şmaz bir kat'i -
yetle tatbik olunuyor. Tayyarele~ in 
aldığı bugünkü büyük ehemmi\ Pte 
rağmen, denilebilir ki İngiliz filoc:u 
hala eski mehabetini muhafaza et -
mekıtedir. Bu vadide sarfedilen gay -
retler, bu fiio ile eskiden me\ cut ,.e 
yeni yeni ihdas edilen hava kuvvet -
leri arasında tam bir hareket ahengi 
teminine matuftur. İngilızler, kara or
dusundan başka, her hangi acil bir 
ihtiyaç karşısında, her hangi bir ma -
halde vazife görmek üzere ayrıca beş 
fırkalık bır de hususi kuvvet vücuda 
getirmişlerdir. İngiltereyi, bütün bu 
hazırlıkları ile siyaset sahnesinde ele 
aldığımız zaman, politikasının kat'i bir 
istikamet almamış görünmesinden do
layı, daime çekinilecek bir kuvvet o -
larak nazarı dikkatte bulundurmak 
icap etmek-tedir. Eğer gizli ve şimdiye 
kadar bu gizliliği muhafaza edilmiş 
anlaşmaları mevcut değilse, İngilte -
renin, 1914 de olduğu gibi, Fransız ve 
Belçika erkanı harbiyelerile yapılmış 
bir hareket planı mevcut değıldir. İn
giltere, bu hususta, seDbestisini muha-
faza etmiye ehemmiyet vermektedir. 
Bu bakımdan, siyasi sahnede ona ve -
rilebilecek olan kıymet te büsbüt.Un 
artmaktadır. Çünkü yarının harbinde, 
bu muazzam kuvvetin hangi istika -
meti tutacağı ve kimlerle beraber ola
cağı bilinemiyor. Bilinemediği için de, 
siyaset terazisindeki ağırlığı da o nis
bette büyük oluyor. 

* Avrupa için esaslı bir buhran doğur-
mak istidadında bulunan meseleler -

den b r· de Maca
Macarl atanın ı ris ın silah -
slllhlanma• la a serbes • 

tisi avuşmn -
sı ve bu serbestiyi ~çıkç ı-. llanmıyı 
başlnması olacaktır. Italy a "cive na
zırı Kont Ciano'nun Ber ve v1vana
jt.l yaptığı seyahatten . nra Peşteye 
uğradığı sırada karargır o duğu 
söylenen bu işin en fıc zla aliı.k dar et
tiği zümre, Küçük ır af ır. Küçük İti
laf ile bu meselede birınci de ecede 
alakadar olan devletler ise, muo.he -
delerin bir taraflı olarak tadili aleyh
tarı bulunan Jrdır ki bunların başın -
da da Fransa gelir. 

Almanya ve İtalyanın teşvik ve mü
vafak i ıle yaratılan bu emri vakı ge
çen ma ısta, devletlerin rızalarile A -
vusturyaya tanınmış olan bir hakkın 
doğurduğu bir aksülamel ve tabii bir 
isyandır. Fakat bu karann mevkii tat
bika konulacağı şekildir ki daha z·ya
de alakayı uyand rıyor. Avrupada, hu
sule getireceğine işaret e.ttığım buh • 
ranın mahiyeti ile bu şeklin bü) ilk e
hemm 'yeti vardır. Zira bir harp fela
keti doğurabilecek kabiliyettedir. 

Selim Ragıp 
-·-······· ···-····---··-··-- 11 ·····--

yeni meb'uslar 
dün seçildi 

Ankara, 15 (A.A.) - Boş olan vİ• 
layetler aaylavlıklan için pazar günü 
yapılan seçimde Cumhurıyet halk par
tisi namzetleri Fazıl Nazmi Örkün 
Çankırı saylavlığına, Alaettin Tirit 
oğlu Maraş saylavlığına, Hüseyin Rah
mi Gürpınar Kütahya saylavlığına, Ce
lal Arat Yozgat saylavlığına ittifakla 
seçilmişlerdir. 

Bu sah hki sis 

a-
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l ___ Ş_B_İ B ____ B __ A __ B __ B_R_L_E_R_İ-.... 
Hukukta dört 
Yıllık tahsil 

Bugün Ramazan Ege vapuru 
Tehlike atlattı 

Birinci ve ikinci sınıflar 
senelik tahsile tabi 

olacaklar 

Gece şehrin bütün minare-
4 }erinde kandiller yandı 

Bugün Ramazanın ilk günüdür. 
Ramazan dolayısile Evkaf idaresi ve 

Karadenizde saatlarca çal
kalanan Ege Giresuna uğra
madan limanımıza döndü 

Hukuk Fakültesinde bu seneden i- ~üft~lük .ca.milerdeki noksanları da Karadenizde üç gün devam eden 
tibaren tahsil yılının 4 seneye çıkarıl- ı ma et~ıştır. . . fırtınalar yüzünden bazı gemilerin li-
ma.sı üzerine kat'i şekil tekarrür etmiş . Beledıye çıkarılacak pı~elerın ~a~ış manlara iltica ettiklerini, T rabzondan 

)
4 k d J b"ld' ·ı . · fıyatlarını ve evsafını tayın etmıştır. Ik E c· ve a a a ar ara ı ırı mıştır. •w •• ka an ge vapurunun da ıresona 

Bu karara göre birinci sınıf ve ikin- Dıger tar~ftan. Beyaz~t camıı avlu-! uğramadan yoluna devam ettiğini yaz-
ci sınıf dört senelik tahsile tabidir. Ü- su.~da da ~ urkofis, l_nhısarlar • Kara- 1 mıştık. 
çüncü sınıf dört sene okumaktan istis- mursel . fabrıkası ve ıhr.aca~ malları 1 Ege vapuru dün limanımıza gelmiş
na edilmiştir. Buna sebep de üçüncü meşherı yapılacaktır. Saır ~ıcaretha.ne- , tir. Hopadan vapura binen yolculardan 
ıınıfa geçmiş olan talebenin Fakültede lerdekn bazıları da buraya bırer sergı a- biri fırtına hakkında şunları söylemek-
okunan derslerin mühim bir kısmını çaca lardır. ltedir: 
~itirmiş bulunmalarıdır. . . Dün ~kşam Ramaz~ın ilk gecesi «- Vapur Hopadan ayrılınca bir 

F k 1 . 1 ıdı ve mınareler elektrıklerle ve kan- f t d b ı d B"' 1 f 1 a Ü tenın dört sene oması yü- d'Il l d ır ına ır aşa ı. oy ece ırtına ar-
zünden birinci ve ikinci sınıflarda bu 1 er e onanmıştı. .. la mücadele edile edile Giresona kadar 

Okuyucularımıza (Ramazan mu· ı l b'ld'k F k b .. ·· b 1 1 aene dönen talebe; l kanunuevvelde ı _ k l d . ge e ı ı . a at ut un ça a ama ara 
.k. . b' . "h b l ki oare o sun) erız. w 1. . . d k ı ıncı ır ımtı ana ta i tutu aca ar- ragmen ımana gıremıyor u . 

dır. Bu imtihan da diğer imtihanlar gi- Bu yıl dışarıya bol . G~resonda gemiler açıkta demirle-
bi iki kısma ayrılmıştır. Birinci kısmı B [ •• d .1 k dıklerı ve yolcuları karadan gelen ka-
tahriri olan eleme imtihanları, ikinci ~ elma .!10n erı ec~. jyıklar vasıtasile çıkardıkları halde bi-
kısmı da şifahi imtihanlar teşkil et- Rıze mahsulu tatlı elmaların Fılıs- zim gemimiz ne demir atabiliyordu, 
nıektedir. Eleme imtihanında 5 numa- tin ve Mısıra gönderilmesine devam e- ne de gemiye kayıklar yanaşabiliyor ... 
ra alanlar muvaffak olmuş sayılacak- dilmektedir. Bunların toptan fiyatı ki- du. Böylece tam iki saat denizin üze
lardır. lo başına 5 - 6 kuruştur. rinde çalkandıktan sonra yolcu alınıp 

Diğer taraftan Almanlar memleke- verilemiyeceği anlaşıldı ve vapur da 

iki kafadarm marifetleri timizden bol miktarda elma istemekte- yoluna devam etti. Bir çok kimseler 
v w <lirler. Bunların istediği elma, biraz ek- 1

1 baygın bir halde kamaralarında yatı-
Galatada Karaoglan sokagmda o- ~ice cinsdendir Bu cins elmalar ise 1 k d kl k k . . d S I'h w • • • yor ar, a ın ve çocu ar or u ıçın e 

turan a _1 oglu ~~ıl ~ıta~a. ha.ş .v~-ıhenüz ağaçlardan toplanmamıştır. Bir bağrışıyorlardı. 
rarak F aık ve Alı ısmınde ıkı kışının ay sonra toplanılmasına başlanacagv ın-I c· d dah .. . b' . . . . ıreson an sonra a musaıt ır 

evının kırasım ıstemesi üzeme dört dan Almanyaya bol miktarda sevkiyat h · · d d h hl'k l' İ b . . . I ava ıçın e ve a a az te ı e ı ne o~ 
camla hır aynasını kırdıklarını ıddıa et- ancak bu tarihten sonra kabil olacak- ı d k O d d 1 t b 1 l . . 1 uya var ı . ra an a s an u a ge -
_rnış, tahkıkata başlanmıştır. tır. Bu yıl elma rekoltesi her senekin- dik. 

• • den iyidir. Filistin, Mısır ve Almanya-! Havanın muhalefeti yüzünden Gi-
Şehfr MeC)ISI dan başka yeni müşteriler de Ofise baş resona bırakılamıyan ve fstanbula ge-
Ek k 1 f i vu.rmuşlar~ır. Bu yeni talebler tetkik ' tirilen yolcuları Karadeniz vapuru yer-me mese es n edılmektedır. lerine götürecektir. 

Görüşecek Gazi Köprüsünde inşaat ileriliyor 
Şehir Meclisinin bugünkü toplantı- Unkapanında inşasına başlanılan DenizyoJları 

tında ekmek meselesi görüşülecektir. Gazi köprüsünün 8 çubuklu beton ka- İdar •nİ f 
Görüşmelere esas olan bir proje hazır- zıklarının çakılmasına devam edilmek- eSI D yen 
lanmıştır. Projede bir çok hususlar tediıDiğer taraftan her iki sahilde ya Gemileri 
derpiş edlimiştir. Bilhassa ekmek me- pılacak rıhtımlar.ın tezyini için de ala-
aelesinde hileye meydan vermemek i- kadarlar meşgul bulunmaktadırlar. Deniz yolları idaresinin bu seneki 
'çin sıkı bir kontrol esası kabul olun- Köprünün her iki başında yapılacak bütçesi hazırlanarak Vekalete gönde
muştur. Bu yepi esasa göre muayene olan meydanların projeleri de ikmal e- rilmiştir. İdare bu seneki bütçeye bir 
İçin yalnız ekmeği alınmakla iktifa edil dilmiştir. Önümüzdeki baharda bu mey çok ilaveler yapmıştır. Bunlar İktısat 
miyecek o ekmeğin yapıldığı un da a- danlarda istimlak işine başlanılacak. !Vekaletinde toplanacak bir komisyon 
lınacaktır. Fırıncılar ötedenberi bu şek- Her iki meydanda yapılacak olan tarafından da ayrıca tetkik edilecek
ti istemekte idiler. Bu suretle fırıncıla- parkların projeleri Bahçeler Müdü- tir. 
rın istekleri yerine getirilmi~ oluyor. riyetince hazırlanmağa başlanmıştır. Deniz yolları idaresinin Avrupa 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ te~ah~rına ısmadamış olduğu gem~ 

Dr. Şahi şehrin muht_ eli" yerlerini ler yapılmaktadır. Bunların yapılma 
J d müddeti 19 - 20 aydır. 

gezdi, bugün Ankaraga gi igor Bu tezgahların işlerini çabuk tuta-

• 

Dr. Şaht dün Sultana hmet camiine giderken 

Alman lktısat Nazırı ve Reyşbank Doktor Şahfın hükumet merkezi-
~üdürü Doktor iaht ve maiyetinde rnizde yapacağı temaslarm esas zemi
~ayhişbank erkanından M. Von Mass, ni lktısat Vekaleti Müsteşarı Faik Kur
M. Licben ve lktısat Nezareti müte- doğlunun Berlinde yaptığı ziyarette 
hassıslarından M. Volgent olduğu hal- hazırlanmıştır. 
de dün dostları ve mihmandarları ile Cumhuriyet Merkez Bankası Mü
heraber şehrin muhtelif yerlerini gez- dürü Salahattinin geçen sene Berline 
mişlerdir. yaptığı ziyareti iade etmek maksadile 

Doktor Şaht bugün Ankaraya gi- memleketimize g~len Alman milli fk-
decek, ve orada Türkiye Devlet Ban- tısat Nazırı Berlınde hazırlanan e-
J_ası Umu M"d·· ·· S l"'h tt' · · saslar üzerinde· görüşecektir. 
aı; m u uru a a a ının mısa-

firi olacaktır. Dr. Şaht hükumet mer- Alman lktısat Nazırının Ankarada 
._ · d d 1 k"' l h l'f üç gün kaldıktan sonra lstanbula dö-
gezın e ev et er anımız a mu te ı .. T h · · _ ..ı d 
t 1 da b 1 1: nup a rana gıtmesı ve ora.oan a 
~mas ar u unacadır. p · h 1dir 

eş~eye geçrneaı mıt teme , 

rak bu müddeti kısaltmaları da muh
temeldir. İdare bu gemilerin daha bü-
y .. kl k d u erını yapmaga arar vermışse e 
l 

e 
etice ancak Avrupadan gelecek hey-
tlerle temastan sonra anlaşılacaktır. 
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J ı= EKONOMi 

Kambiyo ve Zahire 
Borsasında Vaziyet 

Almanyaya 20 bin ton buğday gönd~ t 
Ajans tarafından üç dört gün kadar J KUŞYEMİ : İngiltere ile yapılntl 

Avrupa borsalarında cereyan eden caret mukavelesinde kuşyeminin 16 

muamelat hakkında kambiyo borsası- kas suretile ihraç edilip edilmiye 
na malılmat verilmediğinden hafta pek belli olmadığından ihracatçı! 
içinde ehemmiyetli işler olmamıştır. tereddüt hasıl olmuş, bu yüzden s8 

Yalnız haftanın son günü Paristen lar durmuştur. Vapur teslimi fİ8 
telgraflar gelmeğe başladığından va - % 2, analiz 12,3, ve ro 4 analiz 1 ı, 
ziyet bir derece aydınlanarak bazı talı- kuruştur. . 
vilat üzerine muameleler yapılmağa KETENTOHUMU: Ihracat durdıJ 
başlarunıştır. ğundan fiatlar düşmektedir. Dahili fi 

Son gelen telgraflardan anlaşıldığı- rikalar ihtiyaçlarını evvelden ted 
na göre Pariste Ünitü~klerin birinci ettiklerinden mübayaatı kesmesi de 
serisinde ehermniyetli surette yükse - atların gerilemesine tesir etmiştir. J1 
lişler kaydedilmiştir. Evvelisi hafta ta içinde satışlar 8,50 kuruştan ya 
2 36 frankta kapanan bu tahvilat cu - mıştır. 
martesi gününe kadar 253 franga k:ı - Sisam satışları kuvvetlenmiştir. 
dar yükselmiştir. Fakat bu haberlerin manyaya sevkiyat devam etmekt 
gelişi haftanın son gününe tesadüf et- Piyasada Sisam azaldığından fiya 
tiğinden piyasamızda Hiyık olduğu te- yükselmiştir. Antalya mallarına ı 6 
siri icra edememiştir. Bunun için haf- Keşan mallarına da 15, 1 O kuruştn!l 
ta nihayetinde birinci tertipler geçen ~r ol.m~tur. 
haftaya nisbetle ufak bir fiat fazlasile Mısırdan sahlep için .istek olmakta~ 
23,90 liradan kapanmıştır. İkinci ter - G€çen hafta içinde Iskenderiye 1~ 
tip Ünitü~kler de (22) liradan muame- F. O. B. Samsun 86 kuruştan satı, 
le görmüştür. yap~~tır. 

Anadolu obligasyonları geçen haf - TiFTiK: Piyasa isteklidir. Son J 
tadan yirmi guruş kadar fazlasile 40- gün içinde 1450 balye kadar satış 
42 liraya muamele görmüştür. Mü - muştur. Akşehir, Nallıhan cinsl 
messillerin son kapanış fiatı da 45,60 109-112, Kütahya, Bolvadin, Kar~ 
liradır. sar ayarı mallar 115.118 Oğlak ı 20 

Merkez Ban'khası eshamı geçen haf- 128, deri malları da 85-92 kuruşt 
taya nisbeten bir miktar düşmüştür. muamele görmüştür. Keçi kılları 
89 lira etrafında muamele görmektedir. kuruştan satılmıştır. 

Zahire Borsasında Yapağ piyasası durgundur. SoV} 
Zahire borsasında haftalık muame - mümessilinin Mersinde büyük mik) 

ıat bazı cinsler üzerinde memnuniyet ta mübayaatta bulunacağı tahmin ed 
verici şekilde inkişaf ettiği görülmüş- mişti. Fakat Mersinden alınan ha 
tür. Ezcümle geçen hafta buğdayları - !erde ümid olduğu kadar satı; 
mıza hariçten talepler fazlalaştığın - yapılmadığı v-e Sovyet mümessiliıt 
dan ehemmiyetli surette iştihalı satış- Istanbl!la hareket ettiği öğrenilmiş! 
lar olmuş ve fiatlarda da yükseklik - CEViZ. Şehrimiz piyasasında sag 
ler kaıydedilmiştır. Arpa, ceviz talep • lamlığını muhafaza etmektedir. Ya fi 
leri devam etmektedir. Tiftik her za - kabuklu ceviz mevsimi geçmek üze· 
manki sağlam durumunu muhafaza et- olduğundan ~ler zayıflamıştır. Mafı 
miştir. Fındık piyasasında tekrar can- rnafih 16-1 7 ku:uştan ufak ufak sa tı 
lılık alameti görülmüştür. lar .o~maktadır. Iç ceviz satışları ha:.ıı 

BUGDAY : Hafta iptidalarında pi - reıf:ını muhafaza etmektedir. Natur 
yasa sakin geçmişse de son günlerde harman 40-48 kuruştan müşteri bU· ta 
işler açılmağa yüz tutmuştur. Talep - maktadır. }' 
ler daha fazla az çavdarlı ve beyaz Romanya ve Yugoslavyadan Alnltl 
mallar üzerinde temerküz etmiş ve ih- yaya fazla mal ithal olunamadığınd 
racatçılar iştihalı mübayaatta bulun _ Türk cevizlerine taleb fazladır. % 6 

muşlardır. Sert buğday satışları da de- sağlam Karadeniz ~alı. :tüz kilosu . 
vam etmektedir. Son günlerde yalnız Harnburg 22-22,50 lira ıstenmektedıf 
Almanyaya (20) bin ton kadar sert ve T. G· 
yumuşak buğday gönderildiği öğrenil

miştir. 

Şehrimiıxien maada Mersinde de ih
racat yapıldığı ve orada da piyasanın 
sağlamlaştığı haber alınmıştır. 
' Ekstra Polatlılar 6, 1 O, beyazlar 5,25, 
Sertler de cinsine göre 5,50-6,50 ku -
ru.şa kadar satılmıştır. 

ARPA : Piyasa sağlamlığını muha -
faza etmektedir. Bugünlerde İtalyaya 
sevkedilecek bazı pantileri tamamla -
mak için ihracat tacirleri tarafından 

talepler fazlalaşmıştır. Beyaz cinsler 
4, 12, yemlik arplar 4,5 paradan satıl -
mıştır. 

Mısır üzerine ehemmiyetli işler ol -
rnamışiır. Trakya çuvallı 3,35, Ban -
dıııma 4,5 paradır. İhracat tacirlerine 
3, 1 O paraya kadar yapılan tekliflere 
henüz müsbet bir cevap gelmemiştir. 
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Taksimde Maksim 
tiyatrosunda 

Halk Opereti 
18 ikinci teşrinden 

itibaren 

Şehir Tıyatrosıı a 
Tepe başı 

dram kısmındB 
oyun yoktur. 

Fransız ti:vatro:i~ 
Operet knııı 

Przartesi gunn 
akşam saat 20.30 d 

MASK AR> 

Zozo Dalmas ve 
Fomakosun iştirakile ~"·--= 

PiPiÇA 
bUyUk operet 

Dün bir Rumen harp gemisi geldi 

Rumen harb gemisi limanımızda 
Dün sabah limanımıza bir Rumen harp gemisi gelmiş 

önüne demirlemiştir. Bu gemi lstanbuldaki tezgahlarda 
bir iki gün ıonra İstinye havuzunda kızağa çekilecektir. 

ve Dohnabahç' 
tamir görece~ 



SON POSTA 

MEMLEKET HABERLER/ 
Urdurda bez imal eden tezga~'"'rı 

. makineleştirmek ıazım 
1 

tQkat dokumacılar bu teşebbüse yanaşmak istemiyorl~ 
lltdur Halkevi de henüz tam bir faaliyete geçemedı 

Dört aydanberi 
Manisada bir tek 
cinayet olmadı 

Yeni polis müdürü şehirde 
salgın halinde bulunan 

kuman tamamen ortadan 
kaldırdı 

Manisa, (Hususi) - Yeni Emni
yet Direktörü Taceddin Manisaya 
'geldiği günden
beri asayiş işleri 

}'oluna girmiştir, 
Evvelce şehirda 
kumar oynayan• 
tar fazla olduğq 
halde, açılan mü· 
cadele sayeıind6 
Manisada kumar 
a'ynayanlar kal-

5 

.. -

il -.... • ' • 1 
f ~ . 

Kcmalıyeden bir görünüş Halı cılık şirketi 

Kemaliyede halıcılık 
gittikçe inkişaf ediyo 19 

Kasabada 70 tezgah ve 500 den fa~la işçi durmadan 
çalışıyor. Her yıl bir çok yerlere Türk san'atının 

ve güzel Örneği olan halılar gönderiliyor 
yapılmıştır. Birliğin gayesi hükumet ve 
partmın yüksek hımayesi altında 
memleket gençliğinin yükselmesıne 
yardım etmektir. 

• 

Bir fabrikatör makine kayış 
ları arasında kalarak öldü 

rasını ver .. 
- Ne yapacaksın? 
- Kara gözlüye mektub yazmak 

için mektub kağıdı alacağım! 
Anneme bir tesbih hediye edecek-

tim: 
- Ya sahur çekmek için tesbihe 

ne lüzum var! 
Dedi . Konu komşuyu iftara ça .. 

ğıracak oldum: Evde birbirimizi ye
mekten onlara yiyecek hazırlıyama
dık. 

~an Bey ... !erce kişinin ölüp, şehirlerin yakıldı - sulh havası esecek mı?. Boguşma bıte- ha ispanyada sag kalanlar var .. 
- İspanya meselesi uza,> ıp gidiyor 1 ... Her gün gazetelerde günde bin -ı ... Acaba burada ~akınd~ sükün . \'e l ~asan Bey - _Nasıl biter yahu .. Da-

1 ğından bahsediliyor.. cek mi? 

Ve nihayet oruç tutmıya niyet et
tim ve tuttum .. çünkü yiyecek yok
tu. 

IMSET 



SON POSTA- lkincitqrin 

lzmirden Röportajlar: 19 -• 
lzmirli şair Avni Ozan BiZi NASIL GÜLDÜRÜYORLAR ? 

fikirlerini anlahyor 
"Edebiyatsız millet olur mu? Y aşagan, gören, duyan 
ve hemen herkesi şaşırtan bir inkılap içinde bulunan 

Cemal · Nadir Anlatıya 
Yazan: iMSE"T 

bir kitlenin edebiyatı vardır. Aşk ise 1 
yakıcı ve yıkıcı bir heyecandır ,, 

Halkevi Dirclctörü Avni Ozanla 
Hal.kevinin kapısında karşılaştım. Bu
·rası yirmi yıl önce kuru ve bir taş yı
ğını halinde bir maşatlık olan Bahri 
!3aba parkının sonundadır. Sağlı sollu 1 
•yemyeşil ağaçların arasındaki cadde 
~~~ada biter ve Karataş'ın evleri baş-, 

Çakıl döşeli, yeşil çimenler ve çe~id 
~eşid çiçeklerle dolu bir bahçeden geç
tik. Burası yüz met.re kadar ilerideki 
rıhtımı ve rıhtıma vuran güzel deni -
zile İzmirin en güzel yerlerindendir. 
Bina da, bahçe kadaT göz alıcı, deniz 
kadar ferah verici büyüklükte ve bem
beyazdır. 

Dört beş basamak mermer merdi -
venden sonra bir koridora girı1iyor. Bu
nun sağında bir kaç oda var. Karşıda & 
tatürkün büstü hemen insana bir ma
bede girmi.ş hissini verir. Soldaki cam
lı kapıların a:rdında bin kişi alacak ka

L-------....... ==- .. -AW .,_ .......... - ••1 ·-.,_ auf. ıır•~ ~ı-tt., .. ..,__~__..... -

İzmirli Şair Avni Ozan 
oııı ~:ı:- •• . ..,,,.,,., ,.,.. ~ _1_. .... 

dar büyük ve yüksek bir salon gördük. rada ölmez hatıralarım var. Y~ayışına 
Bunun duvarları, köşeleri, tavanları o alıştım. Cemal Nadir Güler; karikatürleri, Bay amcası ve alda karası ile birlikte 

kadar dikkatle işlenmiştir ki her nokta _ İzmi.rde tam bir san'at ve fikir ha- Cemal Nadiri odasında buldum. Meş- ve ihatasına bağlıdır. Bir kelimelik bir 
üzerinde istemeksizin duruluyor. Hep- yatı olduğuna inanıyorsunuz, değil mi? gufidü. Yedi yaşındaki oğlu Bay Am _ nükte, veya iki çizgiden ibaret bir ka-
si de bize Bursadaki Yeşil Cami'de, İs- _ Evet, yalnız bu hayat ışığını u _ canın elbisesini giydiriyordu: n1rntür hazan cildler dolduracak mana 
tanbukiaki cami ve binalarda gördü - yandıracak yayın araçları yoktur. _ üstad, ben geldim. ile yüklüdür. 
ğümüz Türk san'atin1, renklerin ve Bir Halkevi direktöründen (Hayır) Nasılsın, iyi misinleri kısa kesip esas Bu manaya işleyebilen zekalar nük-
münhanilerin sarılışlanndan doğan de- cevabını beklemek manasız olurdu meseleye geld1m. ..telerin örtmek istediği iztıraba nüfuz 
korasyonu hatırlatır. Renkli camlardan _ İzmirin gcrilediğlini söylüyo; _ _ Nasıl güldürürsünüz7. edip belki ağ1ıyab'ilirler. 
sızan ışıklar, tavan kenarlarındaki al- ıar? _ Bir sahne komiği veya bir sirk - En gülünç bulduğunuz eseriniz 
çıdan işlemeler, sahnenin oyma çerçe- - Kül'le örtülrnilş yalazalı bir ateş- palyaçosu için bu suale cevab veımck hangisidir? .. 
veleri cidden nefistir. B" k ·~. ı- ik' b k d -tir. Bunu gerileme olarak kabul etmek kolaydır. Fakat ben mizahtaki jann - - ır ·arfl\a ur ı a ım an ıu -

Salona bakan balkon, üst kattaki kü- yanlıştır. San'at ve fikir hayatı hir dö- mı bunlardan b~ka sanıyorum. lünç t labilir. Ya çizgileri, ya süjesi gü-
tüphane ve iş odaları da aynı güzellik- nüm yerindedir. Bunun için öyle gö - Anlayış ve seziş kabiliyeti her insan- lünçtür. Bu iki meziyeti bir yere top.!ı
tedir. Sekiz on yıl önce (Türk Ocağı) rünüyor. Yoksa İzrnirde eskidenberi da ayn olduğuna göre mesela on bin yan eserler pek aroır. Ekseriya ya re
olınak üzere yapılan bu binada gittikce çok değerli san'at ve fikir adamları ye- karii olan bir mizahcı, etrafında on bin sim giilünç olur, süje soğuk olur, ya sü-
artan bir çalışma var. tişm~tir. çe.şid tebessüm yaratıyor demektir. Bu je gülünç, resim soğuk olur! Bunun en 

Direktör Avni Ozan bana muhtelif Sorgumu yalnız san'at ve fikir cep- kadar tenevvü arasında muvaffakiyc - mühim sebebi de karikatürle nüktenin 
kolların çalışmalarını, bunların yaptık- hesinden göze alışı, iktısadi bahislerle tin şeklini seçmeğe elbette imkan yok- ayn ayrı kafaların mahsulü olması -
lan işleri anlatıyordu. uğraşmadığını anlatıyordu. tur. dır. 

Kendini bildiğindenberi İzmirde o- Edebiyatımızın öldüğünü, hiç değil- _ Güldürmek merakı size nereden Ben bugüne kadar yaptığım kaıika-
~~rakn bu zat bir çokları gibi gençlikte se gerilediğini söyleyenlere şu cevabı geldi?.. türlerin, hıç birini beğenmem. Hepsi 
ır aç sıtmalı mısra yazdıktan sonra verdi: _ Kendimde güldürmek merakı di- bana kusurlu görünür. Bunun için s:ze 

şairliği bırakmamıştı. Her devirde ve _Edebiyatsız millet olur mu? Yası- ye bir merak göremiyorum. Esasen gül- en gülünç, yani en muvaffak eserinı şu
her yaşta g'ittikce artan bir şevkle yaz- yan, gören, duyan ve hele herkesi Şa- dürmek bir meraktan ziyade bir kabi- dur derneğe dilim vannaz. Fakat kari
mıştır. Bunun için de İıımirde onu ya]- şırlan bir inkılab içinde bulunan bir liyeti'n tezahürüdür ve gayri iradidir. !erimin beğendiği bir çok karikatürle
nı: cHüseyin Avni> diye değil, (Şair !kitlenin edebiyatı vardır. Eski edebi _ Ben, bilhassa güldürmek için yapı - rim vardır ki gene karilerimin hatırı 
Huseyin Avni) diye anarlar. O kadar yatımız milli değildir. Tekke ve rned- lan bir hareketin, söylenen bir sözün hoş olsun diye onları ben de beğenirim. 
ki şair olduğunu iddia etmediği halde rese edebiyatı Anadoludaki tasavvuf muvaffakiyetinden daima şüphe ede- Mesela (Sayfiyede misafir baskını'.>, 
~o~adı olarak da muhitin hitabını ya- erbabının icadıdır. Saray edebiyatı ise rim. (Fotoğraf çektiren çocuklara yardım 
a amamak için (Ozan) kelimesiru al- Arab ve Acem ta'kildidir. Bu iki züm _ Hadiselerin bıraktığı intıba bir facia cemiyeti ~17.ası!), Bwbirine zavallı di-
mı.ştır. renin hücumuna uğrıyan bir halk ede- muharririnin kafasında ne ise, benim yen tramvay yolcularile hapishane yo1-

- İzmirde, hele Kar:şıyakada otur - biyatımız vardı ki kenarda kalıyordu. kafamda da aynidir. Etrafımdan aldı- cuları). (Negüsün sünnet cemiyeti!) ve 
mak hoşuma gidiyor. Fakat bir Türk Son yirmi yıl içinde şiirimizin aruzdan ğım ıztırap ve teessür ondan aşağı de- saire gibi! .. 
için yurdun her köşesi bölüm kabul et- heceye geçmesi sırasında şairlerimize ğildir. Fakat aldığım teessürü başka - - Güldürmeye muvaffak olamadığı-
mez bir yuvadır. Burada yetiştim, bu- örnek olan da budur. Edebiyata milli !arına nakletmeğe gelince iş değişir. nız insanlar var mıdır? .. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Trajedim~arrir~ina~enalıpv~- -~b~tew~~ Bir nükteye~~ 

CÖNÜL İSLERİ . 
"l lk aşk,, /ar 
Ve iki genç kız 
Çocukluk çağından gençliğin he -

yecanlı yollarına sapan her insanın 
bir cilılc aşku vardır. Bu aşk, bir çok
larımız için tatlı bir hatıra olarak 
kalmıştır ve sık sık bunu bir masal 
gibi, sırasını düşürerek birbirimize 
anlatır, dururuz. 

İşte bir zarf içinde aldığım iki genç 
kızın mektubu da, böyle haval ile 
~üslü cilk aşk> !ardan ikisidi;. 

S. F. C. insiyalmi taşıyan birinci 
mektubun muhteviyatı şu: 

- Yedi ay evvel karşıma ilk defa 
bir g€nç çıktı ve kendisine derhal 
saf bir sevgi ile bağlandım. Fakat 
biraz sonra bu gencin bir çok mace
raları olduğunu, muteaddit kızlarla 
düşüp kalktığını duydum. Kendisi -
ne bunları söyleyince itiraf etti \"e 
artık hiç birile münasebeti kalma -
dığını söyledi. Bu sözlere kandım ve 
onu aylarca çılgın gibi sevdim. ı••a -
kat vbir müddet sonra benden soğu -
maga başladı. Sebebini araştırınca 
aldatıldığımı- öğrendim ve içim ya
narak ayrıldım. 

Bir gün bir caddede ani olarak 
karşılaştık. Rt-n, kalbim çarparak o-

nun bana gclmesinıi bekliyordum. 
Fakat başını çevirip geçti. Bir da -
~a ben de ona görünmedim. Hatta 
Istanbuldan bir ay kadar ayrılaca -
ğıru duydum, bana Allaha ısmarla -
dığa geldi, başımı çevirip kendisi -
ne bakmadım bile .. Fakat Teyzeci -
ğim, onu hala seviyorwn. İlk sevgim 
b~ ~enç adama karşı duyduğum sev
gıdır. Her şeyi unutup yalnız onu 
düşünüyorum, unutamıyorum, ne 
yapayım?.» 

İ. G. insiyalini taşıyan ikinci mek
tup ta hemen hemen buna benzer 
bir şey .. İki gencin sık sık tekrar e
den kaprisi.. Ayrılık, kavuşma .. Ye
niden ayrılık.. Ve şimdi bu ayrılığı 
kavuşma haline gctirnlek için ben -
den öğüt isteniyor. 

* _G~nçlik güzel şeydir. Hayal1i, ü -
mıdı, tahayyülü bol şeydir. Fakat 
insan biraz yaşlanınca biraz tecrübe 
sahibi olunca bütün bun1ara, geride 
kalmış çocukça şeyler nazarile ba -
kar, çocukçadır, fakat tatlıdır. Bu 
iki genç kıza da nasihatim şu olsun: 

O kadar gençsiniz ki en ufak ha ta 
sizi hazan yaprağı gibi savurabilir. 
Dikkat ediniz, önünüze bir çokları 
çıkabi1ir. TEYZE 

diği ıztırabı benim kabili'yet mckaniz - mek de bir zeka eseridir. Zekası kıt, 
marn bir tebessüm olarak verir. ihatası dar olanlarda gülmek kabili -

Yani hadiselerin zehrini ben alır, ba- yeti de azdır. Bu gibileri ancak gıdık -
hm başkalarına veririm! lamakla güldürmek mümkündür. Böy-

Bunda marazi bir merak deği.1, bir lelerini güldürmeğe uğraşmaktansa, 
insivak aramak daha doğru olur sanı- bunları güldürme mevzuu yapmak d::ı.

ha iyidir 
rım. 

- Güldürebildiğiniz gibi ağlatabilir - Siz güldürüyorsunuz, fakat sizi 
· · · ? güldüren hadiseler var mıdır? .. 

mısınız .. 
- Bu, eserimi seyredenlerin idrak - İkinci sualinize verdiğim cevab 

- ·- .. -. · · ·- • · · · · · · ·-· bu sualinize de cevab olabilir zannede-
bir çeşni vermek için her şeyden önce 
dilimizi ecnebi dillerin tahakkümün -
den kurtarmak gerektir. Bu yirmi yıl
danberi oluyordu. Şimdi devlet de 
işe karı.şınca büyük bir hızla ilerliyo:. 
Bizde şimdiye kadar dünyaca tanın -
mış bir edebi şahsiyetin yetişmem~ -
sinde Türk dilinin durulmuş bir dil ol
mayışının büyük tesiri vardır. 

Avni Ozan temiz türkce yazı yazma 
hareketinin bundan kır yıl kadar önce 
ilk defa olarak İW1irde Türkcü N'ecıb, 
Edirnede Şeref ve Ömer Seyfeddinle 
başladığını, Ömer Seyfeddin Selaniğe 
gidince Ziya Gökalple birlikte çalıştı
ğını anlattı. Orhan Seyfi, Halid Fahri, 
Yusuf Ziya ve Faruk Nafizin bu işteki 
hizmetlerini saygı ile anıyordu. 

Geçen yıl İstanbulda yapılan bir an
ket sırasında bu son isimlerden ilk üçü 
üzerinde durarak onlara sıfır numara 
veren gençlerden bahsettim. 

- Gençler ya çok derin yazıyorlar, 
yahud da çok yüksek ... Ben bir şey an
lıyamıyorum. Kusura bakmasınlar! 

(Devanu 15 inci sayfada) 
Bir iki saniye durdu ve devam ettı: 

rim. 
- Siz yalnız karikatürde değil, bu -

lunduğunuz meclislerde de neş'e veren 
bir adam mısınız ve buna nasıl muvaf
fak olursunuz? .. 

- Çok konuşmaktansa daima çok 
dinlemeği tercih ettiğim için bulundu
ğum meclislerde ekseriya ikinci ve ü
çüncü planlarda kalmayı severim. Bu 
benim tetkik ve tecessüs ihtiyacımı da 
bir hayli temin ettiği için huyumdan 
memnunum. 

Halbuki toplantıda bulunanlar ben
den aksini beklerler. İsterler ki her a
ğız açışımda onları güldüreyim, kalem
le yaptığımı dil ve el ile de yapayım. 
Nerede o bolluk! Meclislerdeki bu iti
yadı üdebanın yarattığına kaniim. Top
lantılarda bulunan şairlerin ayağa kal
kıp kendi şiirlerinden bir kaç tanesini 
h1tfen okuyuvermesi adettir. Eserleri
nin mecmua sayfalarında yüzde sek -
sen kaybolan kıymetlerini, artistik 
jestlerle tamamlıyarak alkış toplanııya 
bayılırlar! 

Fakat bizim meslekte çok şükür böy
le bir tiryakilik ytıık.tur. Yahud hıı tş 

meddahlara, orta oyuncularına bır 
mı.ştır 

- Mizahi kabiliyetiniz irsi mid 
fıtri midir? .. 

- Etr;uımla uğraşmaktan vakit b 
lup kendimi bu bakımdan, hiç tetkik 
medim. Bunu11 için mizahi kabiliye! 
irsi mi, fıtri mi ben de farkında değ' 
lim. 

- (Bay Amca) yı yaratırken ne d 
şündünüz? .. 

- (Bay Amca) bana daima bir pe 
tavsızı hatırlatır! O tıpkı, güneşin ı~ 
ğını ortasında toplayıp bir yerde te 
sif eden ve aksettirdiği yerde hafif b 
kızartı ve kaşınma vücuda getiren a 
dese gibidir! ... 

Esasen onu yaratırken de ona 
palyaçoluktan evvel böyle bir iş &. 
dürmeği düşünmüştüm. Görüyorum 
(Bay Amca) pertavsız camına bent!. 
yen yuvarlak cüssesile bu işi pek 
yapıy~ ve yaptığı için de hoşa gidi 
yor. 

Yedi yaşına giren (Bay Amca) art 
o kadar hayatın ve muhitin adamı o 
muştur ki biraz şişmanca ve nekre 
lan bazı zevata kendilerinin (Bay A~ 
ca) olduklarını iddia edebilmek cesart' 
tini bile vermiştir! 

- (Bay Amca) karikatürleri ile 
zln karikatürler arasında ne fark vs 
dır? 

- (Bay Amca) karikatürden ziyad 
resimli fıkradır. Onda yazı ile resi 
birbirini ikmal eder, mevzu bir tiyatr 
senaryosunda olduğu gibi daha koııı. h 
anlaşılır, daha vazıh b'ir şekil alır. :oı 
ğer karikatürlerim ise daha ziyade rc5 
me ehemmiyet verilen, nüktenin kotı'I 
primeleştiği eserlerdir. Bunun için 
kisinin de karileri ayrıdır. 

- Bay Amcadan sonra neden ( A.1' 
Kara )diye iki tip yaratmağa lüzU 
gördünüz? 

- İsimleri ve renkleri de gösterir 
(Ak'la Kara) her şeyden evvel iki zil 
dm ifadesidir. Ve marifetleri de kı:, ' 
kançlığın insanı ne gülünç mevkiıert 
düşürebileceğini anlatmaktır. İnsan rtl 
hunda çöreklenen kusurlar arasınd 
kıskançlığın yeri mühimdir. Ben, bıt1' 
birini çekem iyen bu iki insanı orta) ş 
koymakla içimizdeki bu kötü hissi dZ 
mizah elile ortaya koymak istedim. 

- Nelerden zevk alırsınız? .. 
- Güzel konuşan, zeki insanla"' 

sohbetine hiç doymam. Kitab, re J1I 
ve musiki başlıca zevklerimdendir. 

- Nasıl eğlenirsiniz? .. 
- Eğlencem ve belli başlı iptilfilarırı'I 

hiç yok gibidir. Esasen bana birer ko • 
medi mevzuu olan her hadise beni eğ· 
lendirmek şöyle dursun bilakis caıııJ1l1 

sıkar. Her gün en aşağı on beş bin Jd• 
şiyi eğlendirdiğim halde bazı günler 
beni eğlendirecek bir kişi bulamam! 

Cemal Nadirle mülakat bitmişti. Befl 
yanından ayrılırken o da Bay Amca • 
sını önüne almıştı. Konuştuğumuz miid 
detce çıplak bıraktığı bu yedi yaşın.dB' 
ki gün görmüş adamın sırtına setresin ' 
başına şapkasını giydirdi. İMSE'f 



SON POSTA 

alakadar eden dava N iÇİ N: 

VLENEMİYORLAR ? 
~ilrkigede evlenmemiş bir tek delikanlı bırakmak 
ıstemegen bekarlık düşmanının bulduğu çareler 
8'ütanahmette, 

hır merdi -
çıkılan mini 

bir oda: Saadet ---- t Odası ... 
eketin baş -

dercii olan pro -
l bekarlığa 
bu müte\•azi 

'·'-, gösteriş -
441qt sistemli 
lrl~ele açan 
lrıUdürü Salih 

la konuşu -
Kendıs;r.e, 

e\'Vel kapının 
e gördüğüın 
dan söz aça -

tı ha!.. Eline geçeni, 
karısına getiriyor, 
fakat, her vakit böy
le dengi dengine dü
şeni nasıl bulmalı?. 

Salih Karahana 
sordum: 

- Evliliği teşvik 
için daha başka ta
sa vvurlarınız var 
mı? 

- Olmaz oıur 

mu? .. Yakında, bi -
zinı odaya kayıtlı 
olan kız ve dullara 
bırer madeni numa. 
ra dağıtacağım. Bu 
numaraları, darpha
nede bastırmıştım. 

Fakat biraz kabaca 
düştüler. Yeniden 
daha süslülerini bas 
tıraracağım. 

Bekar bir delıkan
lı, bu numaralı ro-

.e.,1._. •. zetleri, göğsünde ta-

.• ' 
Tarihten yapraklar: 

Büyük İran hükümdarı 
Keyhusrevin çocukluğu 
Müneccimler, dedesi Astiyag'a: "Kızın Mendane
den bir çocuk doğacak ve sizin yerinize geçerek 
bütün Asyayı ele geçirecek " dediler. Zilim 
hükümdar Keyhusrevin öldürülmesini emretmişti 

·~....- ~,.,., ..- ""'· şıyan genç kız ve 
isle .... WNr ·- GnJ199 IJrdor genç kadınlardan bi- Bundan 2500 yıl önce Iranda Ast.iyağ leketini, daha sonra b'lltdn Asyayı .kaP. 
':9 ..t;!:;;.: ::·;:.,,,::.;. 4.n.n~ görüp beğen- adında bir hükümdar vardı. İranın lam~. 
ıUtımı •• .. ....,. tor ..,.,,. •ttir. di mi, hemen bana Şimal kısmı olan Medyede oturuyor, Ast.iyağ bunun mlı11ısın1 anladı. He-
"~· ... · ;;.•,::·;.,;:;~~· gelecek. Numarası • c~n?? kısmı olan Farsı bir müstemleke men adamlarını göndererek kızını ge-
:: "=• '::; _, •• hr ,.,.. nı bildirip beğen - gıbı ıdare ediyordu. ri getirdi. . ="" ._ ~ği kız 'hakkın.da Astiyağ, sal~ata çok düşkün, kabal Me~_?e bi~ .oğlan ~ğurdu. 

Benim maliimat ısteyecek ve duygusuz bır adamdı. Astıyag vezırı Harpagı çağırdı. ço-
_____ . ~yem, bu \ Ben de, dosyasını çı~ !3ir gece yansı yatağmdan büyük bir cuğu verdi : 

e hoş bir ._ ... ..-~ .... ___ ... .._..,. ____ _.. A v karıp icabeden taf- çıglıkla !1rbidı: . v .. - Bunu al ve öldürüp bir tarafa 

.bırakabilmektir. Allaha şükür,! relere başVW'8Caklarım, hangi kapının sılatı, verecegim. İki tarafın ailelerine - Boğuluyorum, sular benı boguyor. gam. 
Yolunda olan bir ada - ipini çekeceklerini bilemiyorlar. Dö - haber .. salacağız. Tahkikat neticesi uy- D~ye h~ykırmıştı. . . . Harpağ bu emri igiıı için bir korku 

Bu işi, bir vatan borcu tellkki e- nüp dolaşıp bana geliyorlar. KendHeri- ~ duşerse Allahın emrile biribirleri· Hızmet91ler ko~ak yan~ gıttıler. ılıe karşıladı. Hükümdarın başka oğlu 
Çalışıyorum. ne, derhal şu sualleri soruyorum: nın olacaklar. Odada yatakta b'.ir damla bıle su yok- ve kızı olmadığı için ölürse yerine 

'Sen. de bunu bildiğim için size sor- 1 - Aile saadeti için, güzelliği ve Be~ gençlerin, vasıtasız tanışmaları tu. ~endane geçecekti. Eğer çocuğu öldü-
gekiim: Bekarların mikdarını a· namusu kafi buluyor musunuz? Yok - aleyhındeyim. Odama, annesiz babasız Astiyağ hemen emretti: rurse Mendane ona ne yapmazdı? 

Salih için ne yapmalı?.. sa, mutlaka paralı bir kız mı istiyorsu- gelen hiç bir genç kızı kabul etnıem - Bütün müneccimler buraya gel- Çocuğu aldı. Evine gitti. Hükümda-
de Karahanı.n yüzü derhal değişti. nuz? Böyle, ~yıtsız, hududsuz tanışmah ~ sinler!. rın ço~m Mirdatı çağırdı. Çocuğu o-
b' recet ciddi ve hatta biraz da mah- 2 - Alacaj:ınız (eş); eteği belinde r~ izdıvaçla neticelenmesi çok nadir_ Şehirdeki bütün müneccimle!" palas na verdi : 
ır avır takınarak: bir ev kızı mı olsun, yoksa yüksek tah- dır. pandıras getinldiler. - Bunu dağa götür ve öldür! 

...... Ah ... dedi, bu sözle asıl büyük ya- sil görmüş bir sosyete kızı mı? - Bekarların beyanname vermeğe Hükümdar onlara anlattı: Ded . 
a tuz bib kt k" 1 • 3 E 1·1·k h t mecbur edilmelerm· ı' dogr· u bulur mu - - Bir rüya gördüm. Kızım Menda- Ç""'-- k üs1 er e ı'nı'z!.. Be ar ıgın - v ı ı aı. a ının icablarına kat- uucan ÇO s ü elbi• ... ler ı'çı'ndekı' bu " sunuz? nenin göbeğinden birçok sular aktı. Az ....... 
d ı:nı aza~ak, öyle ~.kolay lanacağını:a söz veri~or musunuz?.. Pek d gr~ b lrn Ç" k z manda her tarafı, hatta bütün Asya- çob cuğu aldı. Yolda saray uşaklarından 

tldiegil.. Sekız sen~~nberı, kırasım &:ı delikanlılar, guzelliği ve namu- - o u u am. un ü anır>li iııne rastladı ve Mendanenin oğlu ol-
b C~imden verdıgım şu odaya, su, bır eŞte aranabilecek en büyük me- bir fayda umulmaz. Sonunda, herkes yı kap adı. Ben bu suların içinde çırpı- duğunu öğrendi. Eve vardığı zaman 
· r kazanç beklemiyerek, gelir, gi- ziyet sayıyorlar. Para, böyleleri içın i- işi yalancılığa dökecek, hekimden bu'. na çırpına boğuluyordum. Bunun ma- gebe olan karısının da bir oğlan doğur 

k-_ • kinci derecede kalıyor. Bununla bera- takım sahte raporlar alarak kanun hü- nası ne)se dosdoğru söyleyin! duğunu, fakat ö ü alduğunu gördü. 
~nç beklenuyerek diyorum. Sö _ ber, yalnız güzelliğin ve yalnız para - kümlerinden kurtulmağa çalışacaktır. Münecc·mıerden biri ileriledı ve ye- Mendenenin çocuğunun elbiselerini 

doğruluğuna inanmıyanlar, nın rol oynadığı evlenmeler de olmu - Evliliği, daha ınakCıl vasıtalara başvu- di defa yeri öperek cevap verdi: kendi çocuğuna giydirdi ve götürüp 
do1 ... ~ebilirler. Bell<l bütün dünya- ~?r değil. Şimdiy~. kadar başgöz etti - rarak teşvik etmek lazımdır. - Kızın Mendaneden bir oğlan do- dağa bıraktı. 
~anız, benim kadar bekt.-lıg·a ğim gençlerden yume doksanı, bahti- y 1 b' ğacak ve sızin yerınize geçerek bütün Pr . -1 'V. yh- . "k ar anız, ır dereceye kadar ~ saha _ Asyayı ele geçirecek. ensesın og u n.e usrev gıttı çe 

· bir b~a adam bulamazsınız. yar oldular. Ben de onların bahtiyarlığı !arının bekarlara '.karşı daraltılması büyüyordu. On yaşına geldiği zaman 
te en gelse, Türkiyede evlenmemış ile hakild bir baba gı'bİt sevinç duy - faydalı olur kanaatindeyim. As1ıiyağ bu rozleri pek uygun buldu. saraydaki ve sarayın mvarındaki ço • 
.. k delikanlı bırakmam. Hepsini dum. Kızını öldürmek istemedi. Bu kadarı cukların arasında en zeki, en cesur ve 

~;_-, ~rim. Yalnız, dediğim gib~ en büyük güç- . Meseli, bekar dükkanlardan alış, ve- çok insafsızlık olurdu. Şöyle düşündü: acar olmuştu. Onu aralannda hüküm
:~, m~le~etin hakiki s:ıad.eti, lük, herkesin kendi dengini bulm:ı _ rış etmemek, açılan memuriyetlere ::er- - Mandaney'i Fars Beylerinden biri- dar seçtiler ve askerlik oyunu oyna -

gençlenn bırer yuvaya sahib ol- sındadır. Sonra bizde, gülünç denecek cihen evlı1eri kabul etmek gibi, çarele- ne veririm. Böyle 8di bir adamdan do- mağa başladılar. 
~ll 1:enıin edilebileceğine kiniim. bir telakki var: Evlenmeği hali uta • re başvurulabilir. Memlekette evlenen- ğacak olan bir çocuk hiç bir zaman Med Bu oyun sırasında Medyenin büyük-

J"Yeye erebilmek için, neler dü- nacll bir şey sanan tecrübesiz kızlar; !erin adedini çoğaltmak işi bence para yel;Jerin hükümdarı olamaz. !erinden Artembaksm oğlu, Keyhüsre· 
btrYQ~, neler ... İlk olarak, müt- safdil analar pek çok... teşkilatı ve bunların hepsinden evvel Dediğini yaptı ve kızını Medyeden vin emrini dinlemedi Keyhüsrev bu 

e~lilik _Propagandası yamak ak- Bir takım kadınlar, kapının önünde bir hükCıınet işidir! sürdü. serkeş arkadaşını kamçı ile dövdü. Ço-
~lıYor. Istanbulun her tarafına dolaşır dururlar. İçeriye ginneğe cesa- Salih Karahandan, gazeteye koymak Dokuz ay sonra bir rüya daha gördü: cuk babasına, babası da hükümdara ~i 
• ~!ar .asınağı düşünüyorum. ret edemediklerini, hallerinden anla • için bir resmini istedim: Mendanenin göbeğinden çıkan asma, kiyet etti: ' 

·~. Şoyle bır takını vecizeler: rım. Kızlarına, bir iı.divaç idarehanesi - Yooook! dedi, o olmaz işte. Bizim az zamanda büyümüş, önce onun m~ ( DeYamı 15 had sayfada ) 
li, ka~ığı para~ı, ailesinin sa- vasıtasile koca bulmağı ayıp sayan, bu evlerune çağımız ıeçt.i! Ev.tenecek rle

. ee, bekar ıse, e~erıya kendi sefa- zavallı analar, en büyük tehlikenin on- likanlıların istel"Hl1İZ, size resimlerini 

1 
sarfeder! Evliden alış, veriş e- larla evlenme çağını geçirtmek olduğu- vereyKıı! .. 

AH Akıncı ,~·· nu bilmiyorlar. Bir genç kız, evlen.diği 
't\t:f'~illetin hakiki ~uvveti, insan gün, kurtulmuş demektir. Otuzuna, o
t}); idir. Evlen ki çogalalım!• tuz beşine kadar koca bulamıyan kız • 
~ er türlü fena1ıkıar, ruhuş nisbe • ıar, tabiatın en büyük nimetinden istı- Odacımn alhnlan 
~~ e artar. Evlen! İzdivaç, ahlikı teh- fade edememekle kalmazlar, ilerde kö· Kumkaplda oturan Eminönü k. • 

Soecler!. tü yollara da sapabilirler. makamlığında odacı Osman zabıt:Y 
~nra, radyoda, bekarlığın içtimai, Ben, b&arlık hastalığına çare bul - nüracaat ederek evde olmadığı aır ~ 
~i zar~ları hakkında konferanslar mağa çalışan bir hekimim. Hekimden yatağı altında bulunan 3 adet iki ~u-
'1.?lnegı tasa~lıyorum. utanmak olur mu?.. çukluk altın ile bir altın bil 'k b' 

e?lecek çagda gençlerin, gelinlik Geçende buraya bir delı"kanlı geldi· im .... w.. • d ezı ve ır 
eı-f.._:" k 

1 
· e as yuzugun aynı ev e oturan R 

ı.:.~-,"~ genç ız ar arasında ken- - -Evlenmek i!Jtiyorwn. Fakat, k Em' a-""utuvıerini bulab;lmele . b . b çok bo G 1. nazan ve arısı ıne tarafından ça-• ·~ rı, u ışe aş- rcum var. e ırım, masrafıma w 'dci' . 
'~ gündenberi rastladığım zor - yetipniyor, borçlarımı ödiyecek na • ınmıf oldugunu 

1
• ıa etmış, maznun-

\1'~ ın en başında gelir. muslu bir adamın kızile evlenmeğe ha- ar hakkında tahkıkata baflanmıştır. 
~. ıa, evlenmek isteyenler, pek zırım! dedi. ~rası çok geçmeden orta 

~k'I{.oca anyan kızlar, onlardan da- yaşlı, iyi bir ailenin kızını buldum. İki iki kumarcı yakalandı 
L • Fakat bunları bir araya getir • taraf da birbirleri hakkında arkadan p 1. be 1 G l ııı: 

0 
d ~ . ' o ıs şu memur arı a atada N 

ay e ıl! arkaya tahkikat yapmışlar. - Çünkü . . · e-
ze ge işi güzel bir kaç tane re- tahkikatı ben yapmam. Malfun ya, iyi catı. ~ey caddeaınde Nıhadın kahveha· 

1 de enci var, orta yaşlısı çıkarsa Allahtan, fena çıkarsa kuldan. - neıını basarak orada kumar. o~a1?ak-
r \ar. a\ Ik geliri, yüz elli, ıki Neticede birbirlerini münasib görmüş- ta. bulunan lamaı1 ve Hayn ıamınde 
tu nlar \ar. Bunların hepsi de ler. Ben de araya girdim. Kız babası, kı şahıı yakalamıtlar ve ileti cürüm 
b r kızla, evlenip kendilerıne delikanlının ufak tefek borçlarını öde- olan 55 kuruş para ve oyun kağıtlari

u b'r) U\:a kurmak istiyor • eli. Şimdi, bir arada, pekala yaşıyorıar. le birlikte karakola ıevkederek hakla
at. bu yuvayı kurmak için ne- Delikanlı da evine bağlı bir adam çık- rında tahkikata başlanmıştır. 

r-

Hammal ve yolca 
Vapurun ayni 
Merdiveninden 
inmemeli 
Karadeni7Jde, uzunca bır seyahat 

yapmış olan bir okuyucumuz, bize 
şunları anlattı: 

cKaradenize işleyen bütün vapur
larda yolcunun girip çık şında mu -
lak bir intizama riayet edi d ği sby

lenemez. Zira, yolcunun girıp, çıka
cağı merdivanden, sırtında koca ko -
ca yükler olan hamallar da çıkar gi-

rer. 
Farzımuhal, bir çok yolcularla be-

raber vapura girmek için merdiven-

leri çıkıyorsunuz.. Tam orta yere 
gelince, yukarıda, yanı vapurda, 
sırtında yüklerle bir hamal görü .. 
yorsunuz. Merdiven müsait değıldir 
ki, kenara çekilıp yol veresıniz ... 
Hemen ters yüz ederek, rıhtıma mer, 
ve hamalın inmesinı beklersın · z. 
Sonra, endişeyle merdivenlere yak
laşır, çııkmağa başlarsınız.. 

Bu halın iki, üç defa tekı ar etmesı 
mümkiındür. Halbuk , bu ha ın ö
nüne geçmek kabildır ve müşkül de 
değıldir. Bu, ancak vapuı ların bi.r 
taraf d bu u n biıt · n m rd'ven-
lerı ındı m k kabıldir. Mesela 
Gülcemal v nun bir ta afınd~ 
mevcut altı m rdıven 'nd rilecel:r 
~e bu merd'venlerd n üçü ir e 
uçu de çıkışa ayrılacak o u a çok 
yeı ınde bır hareket olur.• . 
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~ Fatih~k~=e:uht 
Yünlü Kumaştan elbise Mevsimlik 8000 çocuk daha var 

, Bir tayyör Siyah yünlü • 
öen orijinal bir 
elbise. Yaka ve 
kollar açık mavi 
kadifeden
dir. Yaka, külot 
yakaları andıran 

bir eşarp şeklin -
dedir. Arkası siv
ridir. 

Kol kapakları 

şimdiye kadar 
roblarda görmi -
ye alıştığımız bir 
şekilde çok ge -
niş ve dümdüz -
dür. Bu kollar ve 
bu yaka roba de -
ğ~iklik ve şıklık 
vermektedir. 
Göğüs, bel ve 

bil tün beden ta -
mamile vücuda 
yapışıktır. Ve vü
cudun formünü 
almaktadır. Sen. 
tür konulmamış
tır. Bu da güzel 

... 
Redingot boyunda 

tayyör. Kıztl 

renkte dıradan -

1 

dır. Yaka, cepler, 
kol kapakları 

kahve rengi ka -
difeden yapılmış· 
tır. 

Etek düzdür. 
Yalnız önün sol 
tarafında bir pli 
var. Tayyör, sa -
dedir. Ufak dik 
bir yaka boyun -
da ve göğsün ya -
nında üç düğme 
ile kapanıyor. 

mevsimlik bir 

Göğsün iki tara - Bir katlı küçük bir bina. lu kazamızda nüfus başına a 
file, kalçalara iki- Döşemedeki muşambaları parıl pa· kuruş verilse senede 23,000 lirli 
şer cep konmuş - rıl. ve bu yirmi beş bin lira ile neler 
tur. Bu cepler Yeşil örtülü büyük bir masanın et- maz? 
kadifeden yapıl • rafında, bu güneşli sonbahar öğleden Evvela, 6 yataklı bir doğurıı 
mış ve tayyörün sonrasını, bu basık tavanlı iş odasına sı ile 6 yataklı kimsesiz çocukl 
üzerine dikilmiş • feda etmiş iyi yüzlü, iyi kalbli adam· rındırma yurdu yapmağı düşiı 
tir. Kapakları 

lar. Bir de merkez bürosu ile muaY tayyörün kuma -

bir yenilik ve şıklıktır. :Şu robun ve garnitürün renkleri değ~tirilmek 
suretile bir çok bayanlara gidebilir. Çünkü omu21lar düz, bel dar ve göğüs 
sııkı olduğu için vücudu ince gösterir. Şık olduğu kadar giyilmesi de külfetli 
değildir. 

şındandır. Yuka- 210.000 nüfuslu Fatih kazasının ha- ne ve depo yaptıracaktık. 
rı ve aşağı ceple- kıma muhtaç mini minilerini düşünü- Kazamızın altı nahiyesi var. 
ri şakuli bir kup yorlar, konuşuyorlar. yatağın senelik ihtiyacını temin 
birbirine raptet - Bir senede 1700 den fazla yurd ço· ği Üzerlerine aldılar. Böyle bir 
mekte ve tayyöre cuğunu sıcak yemeğe kavuşturan ku- seseyi inşa etmeğe yetecek para 

Şık bir 
Süveter 

bir değişiklik rumun başkanı Bay Naci genç bir ar- vardı. Fakat maalesef paramızll Ekose kumaştan vermektedir. Sentür ayni kadifeden kadaşına şöyle söylüyor: nasip bir arsa bulamadık. Her nt 
yapılmıştır. Kahve rengi yumuşak bir - Rica ederim, bizden çocukların fa baş vurduksa• önümüze e T agyör deriden veya süedden de olabilir. Kol resimlerini istemesinler. Sade adlarını dikildi. 

1 

kapakları yakanın aynidir. Düz ve dar. :verirsiniz kafi. Hele şurada bir harap camit 
Bu sene en uzun ve en kısa, her tür- Kahve rengi kadife şapka ve dekolte Gözümün önüne şatafatlı muhtaç olduk. Asarı atikadır diye verı1l 

lü tayyör moda - ayakkabılarla güzel bir sokak kıyafe- çocuklara yardım nümayişleri geldi. Bay Naci bunu söylerken ar~ 
dır. Resmini koy- ti olur. 
duğumuz model Gazetelerde bir sürü resim. Orhan Se- larından mütekait bir asker ola 
güzel bir tayyör- Akşam tuvaleti limin geçen gün yazd.ığı gibi: Üstü lihsan dayanamadı: 
dür. Ceket maron teberrü edilmiş esvap vesaire ile dolu 1 - O cami harabesi bir içle! 
ekose yünlüden - Şık bir akşam tuvaleti. Bilhassa kol- bir masa, masanın etrafında kelli felli şeydir. Senelerce ben bizzat ark 
<lir. Etek ayni lar, yaka ve gö • baylar, şişman bayanlar kurulmuş. ldolaştım. Gözünüzle görmeden ~ 
rengin biraz da • ğüs çok yeni ve Masanın önünde de yere diz çök- suretle kavrayamazsınız. Size t 
ha koyusundan güzeldir. Kollar müş bir kaç zayıf çelimsiz küçük. Res· derim. Benimle beraber bu anti 
düz, yünlü bir köşeler yapacak mın hey' eti mecmuası bar bar bağrı- mie kadar gidelim dedi. 
kumaştan yapıl - şekilde kabarık F .h k Ç k E . 

ve bol. Dirsekler- yor: atı azası ocu sırgerıı 
mıştır. Biçimi - Hey bize bakın. Biz, yani şu sı- rumu azalarından resimlerini is d.. d rd den çok yukarı -

uz, a ır. da penslerle bir _ ra sıra iskemlelere oturan hamiyetli den ayrıldım. Onların hamiyet ıı 
Tayyörün ° · denbire darlaştı _ vatandaşlarınız· şu masanın üzerinde yişi yapmak için resim basanlar 

mutlan geniştir. rılmış. Göğüs gördüğünüz elbiseleri şu masanın da- yırmak daha doğru olurdu. 
Yaka kahve ren - 1 

müselles şeklin - ha önünde gördüğünüz muhtacı mua- Bay hsanla beraber antika 
gi kastor derisin- de iki parçadan venet çocuklara hibe ediyoruz. Habe- görmeg-e gidiyoruz. Senede 17fi. 
dendir. Bu yaka- · d 
nın kenarını i _ yapılmıştır. Iki riniz olsun, duyduk duymadık, gör- kir çocuğa sıcak yemek temİı'l e 
kinci bir yoka gi- uçları önde dik dük, görmedik demeyin ha. bu işi yaparken çocukların izzet 

bir yaka gibi kü- Bay Naci anlatıyor: sini korumak için bu yemeg-i "I bi takip eden kup ı 
çük müselles er - İşi, iyi bir tasnife tabi tutmaktan nin parasile yiyorlarmış hissini .;t 

omuzları taşarak t k'l tm' Ar 1 
eş ı e ış. • · başka çare yoktu. Aç çocukları doyur- düşüncesile karneler bastıran ao 

Koyu mavi yünden örülmüştür. Yal- g e n i ş 1 e t i - ka açıktır. Yaka- mağı, hemen birinci plana aldık. Bu- hiç de palavracı değiller. O kB 
nız omuzlar beyaz yündend.ir. Örgüsü yor. Göğsün or - ;:r:ee ~~~:r ~~k~ nu tesbit ettikten sonra bütün gayre- muhitimizde yaptığımız iş daha 
çok kolaydır: Dört sıra bildiğimiz düz tasından jile gi - met çiçek konul. timizi teksif ettik. Kazamız dahilinde fidir, yardıma muhtaç 8000 ç 
örgü. Beşinci sırada aJ'or koyacaksı - bi aşağı doğru i - muştur. Belin ortasından başlıyan dört mevcut 60 mektebin talim hey'etile el muz var bile demiyorlar. 

nerek kalçalarda cepleri yapıyor, ar - ı d'k M k ki b 8000 lkloş parça eteğe doğru genişliyor. Kal- c e ver ı . a sat: çocu arımıza pey- Bütün gayretlerini u 
nız. Ajur koymak çok kolaydır. Bir ta- kaya dümdüz olarak geçiyor. Yani tay- çalar vücuda uygun, etekler fazla bol nir ekmek değil, sıcak yemek temin et~ ğu doyurmağa hasretmişler. Buıı 
ne arttırır, sonra iki ilmiği bir arada yörün kloş eteği, göğsün düğmelere ve kloştur. Yaka ve kolların kabarık ve mektir. şaracaklarına emin sade tevazol 
örersiniz. Sıranın nihayetine kadar yakın kısmı ve omuzlar tek bir parça kalkık durması için bu rop taftadan Bir taraftan muhite evvela em- lışıyorlar. 
hep bir tane arttırıp sonra 2 taneyi bir olarak biçilmiştir. yapılmalıdır. niyet telkin ettik. Sonra alakayı ço- Antika cami göründü. 
arada örerek devam ~en~~. 6 nm ~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~--~~~~~~~~~~~ cu~a yar~m m~cle~ne ~~~ik. B~ Şu kena~a~ tel örgüyü & 
sırada yeniden düz örgüye başlar ve nu başarmak için de tek bir usulümüz san kendi parasile çevirmiş. Şu 
dört sıra düz örgüden sonra ajur ko - Şık bir vardı: Muhitin gösterdiği emniyet ve leri içeri kimse girmesin diye ge 
yarsınız. 

Omuzlardaki beyaz parçalarda ajur 
yoktur. Düz örgü örülmüştür. Düğme
ler beyaz yünden kroşa ile sık iğne ö
rülerek yapılmıştır. 

k alakayı tamamile muhitimize sarf et- ördürmüş. Fakat semtin haşarat 
Şap a mek. pı dinlememiş. Hemen başka bit 

-···························································· ! HER KADIN BiLMELIDiRI 

Genç bir yüze 
gidecek şık bir 
şapka ve kuva -
för. Şapka siyah 
fötrdendir. Tepe 
arkadan öne doğ-

S ün geri m.uhafaza etmek ru orijinal bir 

Banyolarınızda kullandığınız sünge- tar7..da sivridir. 
ri uzun zaman hiç bozulmadan muha- Bu sivriliğin bo
faza edebilirsiniz. yunca siyah bir 

Haftada bi' defa ufak bir kapta su tüy konulmuştur. 
kaynatınız. İçerisine yarım limonun Bilhassa tüyün 
suyunu sıkınız. Süngerinizi bu suya konuluş tarzın • 
batırıp yıkayınız. Bir daha bozulmaz ... da büyük bir za -

* * • 
Mürekkep lekeleri nasıl çıkarılır? 

raf et göze çarpar. 
Bu t-arzda tüy ko
nulması pek ye -
ni<lir. 

Saçlar yanlar . 
dan arkaya doğ

' 

Lekenin kurumasını bekleyiniz ve 
derhal taze hardal sürünüz. Hardalın 
lekeden dışarıya taşmamasına dikkat 
ediniz. Yarım saat bu halde bırakınız. 
Sonra sıkıca fırçalayımz. Göıeccksiniz 
ki hiç bir iz ka1mıvacaktır. 

ru taranarak kulakların üst kısmında ve ensede bukleler yapılmıştır. Çok 
genç bayanlarla, genç kızlar için mükemmel bir şapka ve saç tuvaletidir. 

Ve böyle yapar yapmaz işin bütün bulmuşlar. Buraya gece sabaha 
randmanı bir anda meydana çıktı. Mu- kötü kadınlar, yersiz yurdsuz st 

hitimizin hamiyetli insanları gözleri ö- Ier gelirlermiş. Bir zamanlar da b 
nündeki varlığı, bu varlığın gittikçe tika cami gizli mezbaha olmuş, 
daha faydalı bir şekilde inkişafını gö· da bağırta bağırta manda öküz ~ 
rünce candan yardımlarını esirgeme- )ermiş. 

diler. Camiin bir tek şerefe korkul 
Biz bugün gösterdiğimiE varlıktan yıkık yüksek minaresi var. Bu 

memnunuz. Fakat hiç bir zaman va- renin kapısı da açık. 
zifemizi bitirmiş saymıyoruz. Bu işde Bay İhsan: 
gerek hükumetten ve gerek partiden - İşte bakın diyor, bu 
büyük yardımlar gördük. çocuklar çıkıyor. Birisi düşüp 

Muhitimiz de bize son derece müza- den ne yıkacaklar ne de kapısıfl 
hir oldu. 1934 de 2766 lirayı ancak bu- payacaklar. 
lan varidatımızı 19~6 haziranında Antika camiin her tarafından 
8ô00 liraya çıkarabilmemiz bu müza- hiş kokular yükseliyor. Antika 
heretin en cesaret verici delilidir. bir umumi hela halini almış. 

Fakat biz bunu da kafi görmüyo· Ve bu göz bebegi gibi sa~ 
ruz. Bazı hamiyetli vatandaşların bir 210.000 nüfuslu bir kazanın 
memleket ve vatan meselesi olan çocu- ğum evi) yapılmasına müsaade 
ğa verdiği ehemmiyet şayanı takdir meyen antika camiin şimdi de 
olmakla beraber bu alakayı bütün va- ayni antika meraklıları tarafındrıfl 
tandaşlarımızdan bekliyoruz. lan sökülüyor, başka camileri ta 

1 Düşünün bir kere 210.000 nüfus- çin taşınıyormuş. K. 
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Ziaat bahisleri: 

Köylünün belini büken 
belli başlı derdler . 

Malıdut çeşitleri her yıl bağrında besleyen topraklar 
kıymetlerini kaybederek verimsiz bir hal alırlar 

Köylüyü kalkındırma~ yolundaki 1 Ekileni korumak lizım .. Allahın bayı
atltüncelerin bir bir meydana dö· rında hayvan çiğner. öteki beriki s:v
küldüğü tU sırada ben de eski bir kıntıhk eder, göremezsin. Koca köyün 
Jaraya dokunmaktan kendimi ala • biricik korucusu hangi birine koş -
lliadım. Y ıllardanberi tifası aranan bu sun). 
Jara, köylünün belini büken belli baş- Filhakika koca köyün bir tek ko • 
L dertlerdendir. rucusu vardır. Ve bu korucu sade zi· 

Köy gelirine yeni bir hız, köylüye raat bekçiliğini deği~ aynı zamanda 
leni bir yaşama ,ekli hazırlamıya çalı- zabıta vekilJiğini yapar .. köyde sayısız 
flrken önce bu derdi yok etmek zorun· işleri vardır. Ve böyle olunca da kö -
4ayız: yün bir çok yerleri itte böyle bot kat.. * mıya mahkum olur. 

f · · · de 1 1 • • b'l' 1 k' Köy kanunu gerçi bu ite bir tekil 
tın ıçın oanar ıyı ıırer ı; .. v .. l .. F k b b'k t 

L• l" ·· .. b k d'' .. l"k t l ogut emıştır. a at unun tat ı a ı 
~yunun uç uçu onum u ara - .. .. . . . k 
a k.. ·· belli b ' · d t k b' koyluyü tatmın etmıyor. Ceza anu • • oyun ır yerın e ve e ır v . k · · 
•- h l' d değild ' B · ·1· f ki nu agaç kesenlerı cezalandırma ıçın -rça a ın e ır. u ırı ı u a ı . . O d 

hır çok merasım lroymuttur. erece 
tarlacıklar bazan başka~~ının tarlaları ki köylünün çok defa malındaki ziya-
~nı~.d~ bulunduğu gibi. baza~ ~~ na katlanarak bu işi takib etmekten 
Misbutun yalnız ve ayndır. Koylu, t'v · · ·· .. ·· ·· H"J:..... ko"y 
1__ • • k" vazgeç ıgını gorursunuz. u -· -
..,.nları ayrı ayrı ıtlerken daıma o • de zirai isiyif bir ana meseledir. Ve 
IÜn oyılki emniyet durumunu göz ö . 1 bugünkü vaziyeti dünkünden daha 
tünde tutar. Eğer filin taraf komşu 1 

batka ve pek ser; bir e,kle }>ağlamak 
l6ylüler hep (hububat) ekmitlerse o zarureti vardır. 
la hububat ekmek mecburiyetindedir., * 
lilir ki: batka bir ,ey ebe onu lizım .. • 
lel b. imd '- L k d' 'k Yaranın bu bir tarafı.. otekı tarafı en ır mevs e ~oruma~ en ı ı • . . d l 

d bö. 1 ki d • G ıçın e o an-lclarında değildir. Orayı ya komtuları a Y e acı 1 ır · ene . . 
Iİ1>i ekecek, yahud bot bırakacaktır. lar bilirler ki köylünün en bü!~k ıtı 
lir tarlayı ifletmek hususundaki köy tabiata göğüs veren iftir. Ektiğını yal
L,. .. • - .. _.__ kt · 1 nız yukarıda aay"ğımız sebeblerden 
1Ufunceaı. onu ıurup ~e en zıya • k 
le anbar 1 kuncaya kadar olan koru· !değil bir de tabiat .unsurlarından o • 
... _._ d~ 0

• d im rumak mecburiyetindedir. Bazan mev-
MGA en ıteaın en ayrı az. , , b' v 365 .. J"k v• 

sımaız ır yagmur gun u emegı-

Tarlasını tunun bunun zararından 1 ni bir saat içinde alır. götürür. Bazan 
llilya rastgele hayvanın çiğnemesinden bir geceki don bütün mahsulünü ya • 
lıoruyamıyan köylü, gitgide onu ta • kar, hazan iki dakika süren bir dolu. 
laamen bot bırakmakla kalmaz. Bu köylünün ellerini böğründe bırakır .. 
torku onu daima (mubafazaaı kolay) hazan karfılanamaz hastalıklar. hazan 
-,Ier yetittirmeie aevkeder ki günün suların istilası, hazan inadcı bir kurak
~nde köyün gelir çeşidini buğdayla lık zavallının ocağına incir diker. Hü
l'paya dayanmış görürsünüz. Ve böy- !asa sayısız afetler onu her zaman teh
• ıubdud çeşidleri her yıl bağrında did etmektedir. Ve yazık ki bqün için 
..,1ıyen topraklar artık kuvvetlerini onlara kartı elinde hiç bir aıllhı, hıç 
aybederek verimsiz bir hal alırlar. Ö- bir istinatg&hı yoktur. 
t tarafta ekemediğinden. beri tarafta ı * 
• ektiğinde~ bir tey kazanamaz o • 

Kazancını kaybeden köylü. ona gü-111'. * venerek ettiği borcunu ödiyemez. Ço-
k l v d .. d .. luğu çocuğu nafakasız kaldığı için ye-

Koruma no san ıgının ogur ugu niden borca girer. Gelecek senenin isi-
~. kötü neti~~ ~alnız t~rla zira~t1ine ni de timdiden yapmak lazımdır. o'. 
ıunha~ır d~gıldir. Bu .yuzden bın er- nun için de sıkıntıya girer. Üç kurup 
il zeytın agacının keçıle~e. ~ırakıl.?ı .~ alacağı tohumluğu, veresiye olunca 
bu ben pek yakından ~lırım. Turlu bet kuruşa alır. Bütün bunların arasın
ararlardan usanarak baiı~ı ~kımsız da devlet borcu da kendisini sıkıtt' • 
•rakan, bostanını bozan koyluler pek rınca, köylü ne yapacağını pşırır. 
oktur. Sorarsanız: 

- El için ne diye can telef edeyim * 
~rler · ileri memleketlerde her felaketi ıİ· 
Çocuklarının yumurta ile üzüm de- gorta ettikleri gibi. zirai felaketleri de 

Jtmek üzere bir satıcı IÖzledikleri bir s · gorta ederler. Orada toprağa bel bağ
-6yde müeaid olan topraklarına bağ hyan köylü her zaman huzur içinde • 
raptırmak için dünyanın nefesini tü • dir. Bütün ümidleri kaybolsa gene si
lettiğimi hamlanm. Bana gösterdik • ıortadan alacağı ile hiç olmazsa nafa -
liri bütün engel (koruma ifi) nden i- kasını ~oğrukur. Bizde yukanki nok • 
•etti. sanlığa bir de sigorta eksikliğini ilave 

- Yapalım ama.. sonra bu yerleri ederseniz kö)'lünün belini doğrulta -
aaııl koruyalım) diyorlardı. Türlü tet- maması sebeblerini biraz kavramıya 
rikler ve dbirlerle nihayet o yerlere batlaraınız. Demek oluyor ki zirai a.a. 
~di üzümünü bile yedikleri bağlar yitle birlikte köylümüzün bir de zirai 
raptırmıya muvaffak olduk ama .. ko- sigortaya ihtiyacı vardır. Ve bugün bu 
huna itindeki 11Z1ltılar da duyulmıya bir mesele halindedir • 
... ladı. Köylü. elbette ki her çefid zi- * 
,_tini bizzat bekliyemez. Onu heklet• Köylüyü milletin efendisi yapan 
miye de gücü yetmeyince (umumi bir c:.ımhuriyet ,elbet bu yaralara da bir 
~Yit ve emniyet) in hasretini çe • tifa verecektir. Buna güvenimiz, ina-
ker. nımız hiç sarsılmamıştır. 

* ÇIFTCI 

Bir idam kararı 
Görülüyor ki köyde araziyi itlet -

mek, istihsali atttırmak, bir gayret iti 
değil, belli batlı bir zor itidir. Köye çe- Aydın (Hususi) - Geçen yıl bu
tidii nebatlar girmeai. köyün şartlarına rada müthit bir yol kesme vak'ası ol • 
uygun sıralı bir ziraat usulünün kurul- muf, Ortaklarla Aziziye arasında ıt
ması fennin isteklerindendir. Bunlar lcyen bir otobüsü soymak kaatile dıaı· 
düzenlenmezse, köylü gülmez.. durmak için ıili.h atarak bir gencin ö-

Daha geçen günkü bir yazımda to • lümüne aebeb olunmUftU. Bu vak'ayı 
humlarını iliıçladığımızı söylediğim yapan iki kardetin mahkemesi Aydın 
köyde bir çok tarlalar görmüt ve on - ağır caza mahkemesinde neticelenmit-

1 & -- -- - T 

•• 

İtalyanlar havacı1ıia tevkalAde ehe mmı,- vermektedirler. Romt civa
nnda Li1orio hava üssünde 1936 hava nümayişleri fJ8DMlnda ahrwnış otlan bu 
resim İ'ta9.yanlerm bombardıman tay yareleriniD bir kısmını ıaster • 
mektedir. 

Londrada bir bira müsabakasın • 
da hakeniler biralarm tadına bakı • 
yorlar. 

Habeş sarayından İngiliz ilk mek
tebine düşen Habeş imparatorunun 
13 yaşındaki oğlu. 

Hiııdiıil« polialerini kalkanlarla te ehiz etmifrerdir, bunlan tq ve bıçak 
hücumlarindan kendilerini korumak ıpn kullanmaktadırlar. Resimde Bom
bav JX>liSlerinden bir mana& ellerinde kalkan olduğu halde görülmektedir. 

lara sormuttum: tır. Bunlardan Mustafanın ıuçu ~'bit İngiılz buz patentik yılddi olan 
- Bu yerleri niçin bof bırakıyorsu· olmadığından beraetine. kardeti Ka - Mıs Slilya on altı yaşında olduğu 

Efgan stan son zamanlarda ordu -
sunu tensık etmekted r. Bu res m 
Efgan askerlerini .~ı kıyafetlerile 
gostemıektedir. 

nuz Neye ekmiyorsunuz ) ra Mehmedin ise ölüm cezasına çarp- halde, Pariste büyük muvaffakiyet-
- Ektiğimizi alanfa11& ki .. decliler •. tmlmamaa karar "ftft1mlftir. ler gösterırJfUr. 

Irakta yapılan aon askeri darbe 
hükamet esnasında İngilizlere ta -
raftar oJmakla tannvmş olan harbı-. 

ye nazın Cafer Pqa öldürülmüştü. 
Badm Cafer Papnın eüi ve yarab 
bir reanini gı&stermektecll. 

Hındı t nda Bannimımtap yolU 
üzerınde her sene tekrar edil n. 
an'anevi meras m bu sene de yapıl
mıştır. 
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Kürtler ve Çerkesler de 
• 

Dünkü lik maçları 
Galatasaray bir çok fırsatlar kaçırdı, 
Siileymaniyeye 2 - 1 galip gelebildi 

seçıme girmediler 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

köylerin muhtarlar'ı da hapis cezasile 
tazyik edilmektedir. 

Şimdi aldığım malumata göre Ka
ramürsel oğlu Abdullah da tevkif edil-
miştir. 

Seçim bugun bitirilecekmiş 
Şam 15 (Hususi muhabirimiz

den) - Seçimin 48 saat zarfında bi
tirilmesine yani yarın arkasının alın
masına çalışılmaktadır. 

r 
Tazgıka 
Rağmen ... 

Baştarafı 1 inci sayfada) 

ran Çerkesler de seçime seyirci va
ziyette kalmışlardır. Bunu gören 
mahalli idare köylere kamyonlar
la asker sevketmi.ş fakat bu tedbir
de hiç bir tesir icra etmemiştir . Fenerbahçe Beykozu 5 - O, Güneş Vefayı 3 - 1, 

• 
Eyüp 
1, lstanbulsporu 5 - 1, Beşiktaş Anadoluyu 3 - Türkçe gazete kapatlldı 

Bir tek vücud gibi 
İskenderun 15 (Hususi muha

öirimiroen) - Mahalli idare hal
kın seçime iştirak etmemesi üzeri
ne son dakikada halk arasında tev
kifat icra~na başlamıştır. Seçime 
girmeyenlerin nisbeti yüzde 90 dtr. 

. T opkapı Hilalı 4 - 1 yendi İskenderun, 15 (Hususi muhabiri
mizıden) - Mahalli idare (Yeni gün) 
gazetesini kapattı. 

Dün de şehrin üç muhtelif stadında 
lık maçlarına hararetle devam edildi. 
Haftanın en heyecanlı ve sürprizli ma
çı Galatasaray ile Süleymaniye ara -
,ında oldu. 

Oyunun pek az kısmı müstesna, he-
tnen hemen Ga-

IGalata a•ray ı 2 latasaray hfıkiın 
SUleym anlyeı 1 oynadı. Bülen -

din hazan yerin -
de, ' çok defa lüzumsuz olarak çekti
ğı şutlar ile Eşfakın kendini kaybede -
cek kadar sinirli oyunu bu maçı hiç 
beklenmiyen bir netice ile bitirmiş ol
du. 

Büyük kuvvet ve kabiliyetlerine rağ
men çok genç ve genç oldukları kadar 
da tecrübesiz olan Galatasaray hücum 
hattı bid Eşfak'ın ve biri de Selimin 
şutile iki gol kazanmış, Süleymaniye 
} aptığı güzel oyunda bir sayı yapma
ğa muvaffak olarak en çetin oyunla -
rının birinde 2-1 mağllıb olmuştur. 

Zaman zaman merkemen hücum fır
;a tı bulan Süleymaniyeliler galibiyet 
sayısını yapabilecek vaziye'le geldik -
leri gibi Galatasaray da maçın sonu • 
na kadar dört beş gol kaçırmak sure
tıle son dakikaya kadar ortalığı ~ye
candan heyecana düşürmüştür. 

Galatasaray takımı: Avni, Suavi, Re
şad, Salim, Hayrullah, Fazıl, Necdet, 
Eşf.ak, Gündüz, Bülend, Danyal 

Süleymaniye: Nuri, Ruhi, Hayri, İb-

Fenerbahçe • Beykoz maçın 
rahim, Bülend, İbrahim, Şeref, Daniş, 
Alı, Hamdi, Süreyya. 
Maçı: Hafid Galib idare etti. 
Müsavi kU\'\'2tte olan iki takımın 

GUnet : 3 dildiği kadar he -
Vefa : 1 recan uyandır -1 

maçı tahmin e -

----·--- mış oldu. 
Daha zivade Vefa takımının ortalı -

w a korku ~eren hücumlarına rağmen 
Kemal Güneşin ilk sayısını güzel bir 
sutla yaptı. Her ayağına top alışı başlı 
basına bir tehlike olan Gazi en güzel 
a) ı fırsatlarını kaçırırken takımı gali -

b vetten uzaklaşı) ordu. 
Muh eşem'n uz klan _şutları, Gazı -

n · n biraz. da fazla olan topu sürüşleri 
ılk devrenin sonuna kadar beraberlik 
mkanı vermeden geçti gitti. 
İkinci devre içinde gene hakim oy • 

nı an Vefa boş bıraktığı kaleye bir gol 
daha yedi. 

Her sayıdan sonra gayret sarfeden 
fakat nedensE' ~· ice almakta muvaf
fak olamıyan Vefa bir hücumu esnasın
da bir penaltıdan hır gol.-yaptı. 

Oyun bu vaz'yettcn sonra bir parça 
Gün ş n ehıne döndiı. Vefa takımı be-
r be • · vap ı - ı hücumlardan bi -
r nd )1 b k erken bir ol daha ye -
dı. 

Oyun bu ·li a dıktan sonra hiç sey-
r n · d ı ı eden b tti. 

Vefa: 1ı.ıv m, Vahit, Namık, 
H'use) n, A · ş. H an, La lif, Gazi, 
Muhteşem, Ali. 
Giıneş : Safa. R~ad~ Faruk, Dan:ş, 

.... '..& İsn 1. Salah ıddın, Ncsdet, Ke
ı. İbrah:m. Rahii. 

Askeri kuvvetler gönderildi 
Antakya, 15 (Husus)J muhabiri -

mizden) - Halk seçime iştirak etme
mek kararında ısrar etmekte bütün 
tazyiklere göğüs germekte, tevkif e· 
dilmeğe dahi ehemmiyet vermemekte· 
dir. 

Mahalli idare telaş içindedir. Ha
lepten telefonla asker istemiştir ve iki 
bölük jandarma gönderilmiştiT. Halk 
müteessirdir. Kanlı hadiselerden kor
kuluyor. 

Kırıkhan 15 {Hususi muhabiri-

Irkdaşlarımız bir tek vücut gibi 
hareket etmektedirler. Bir kısım 
Ermeniler, Rumlar ve çokluk ola
rak Alevner de kendilerile bera
berdirler. 

Kürdler de tazyik ediliyor 
Berut 15 (Hususi muhabirimiz

den) - Sancaktaki mahalli idare 
bütün Kürt köylerine jandarma 
kuvvetleri göndererek seçime iştı
riik etmeleri için tazyiklerde bulun
muş fakat hiç bir netice alamamış
tır. 

Dün htanbuJsyoru yenen Eyüp oyuncuJan mizden) - Burada bulunan askeri 
Antakya 15 (Hususi muhabiri· 

mizden) - İskenderun ile buraya 
Halepten tekrar jandarma kuvvet
leri gönderildi. 

Maçı : Sadi Karsan idare etti. · 1 güzel oyununa mukabil, Beykoz ıa şa- kuvvet telefonla yapılan müracaat ü
Aşağı yukarı müsavi bir netice ver- yanı hayret bir gayret gösterm.ış ve o zerine İskenderun ve Antakyaya gön-

mesi beklenen bu nisbetıte iyi bir oyun ounamıştır. derilmi,tir. ---------------• 
El ~~p ... , 1 111 ı0Y'111. hiç db~ bek- Fenerbahçe : Hüsameddin Fazıl Vatanperverler hudut harici panmıştır. Halk evlerinden dışarı çık-
•-n .. uapon enınıyen ır şe • # ·dis ' .' rnıyor. 

kilde İstanbul • Lebıb, Ce~a.d, Angeli 1 • Reşad, Nacı, İskenderun 15 {Hususi muhabiri- intihabata iştirak ctmemeğe azmet-
sporun ezilmesile nihayetlendi. Takı - Şaban, Ali Rıza, Esadı 1'"ikret. mizden) - Tevkifat akşama kadar miş olan Antakya, 1skenderun, Kırık· 
mm yerini daha olgun bir şekle sok - Şeref stadında yapılan bu müsabaka sürmüştür. han ve Reyhaniye belediyelerinin tek· 
maınış olan İstanbulspor oyunun ilk 1 Be 1 haftanın heye - Tutulanlar arasında vatanperverle- mil Türk azaları Suriye meclisine 
sayısını yaptL flktaf : 3 canlı oyunların- · · d A · y d' M"' .. K d"' meb'us göndermiyeceklerinı· ı'srarla ı'fa-a d . . . . rımız en zmı, e ı unur, a rı, 

Bu sayıdan sonra gitiikce bozulan ı Anadolu : 1 1 an hırı ıdı. H d K l 'b' . 1 d D k de ettiklerinden dolayı· mahalli idare 
bir oyun İstanbulsporu müşkül vazi _ 1- Beşikt t k _ ay ar ı ıç gı ı sıma ar var ır. o -

Y
ete, Eyü'p takımını da bundan isti • mı ilk devrenin başlangıcında ~~k ~oılü tor Abdurrahman da hudut haricine tarafından tayzik altına alınmıflar ve 

k l t bunun üzerine hepsi vazifelerinden is-
fa.de ettirerek canlı oynamağa sevket- Şerefin şutile yaptı. Bu sayıdan sonra çı arı mıt' ır · 
ti. Beşiktaş daha canlı oynarnağa başla - Notamn sureti geldi tifa etmişlerdir. 

dı. Halkın intihabata iştirak etmemek 
Eyübün üstüste attığı gollerden kur- H" h d Ankara 15 (Hususi muhabirimiz- hususundaki azını' ve müttehit cephesi ucwn attın a daha çok top oyalı-

dan bir enstantane 
tulaınıyan İStanbu1spor bu maçı S • 1 
gibi fena bir netice ile bitirdi. 

Eyüp : Ruhi, Alaedıclin, Nuri, Aiaed
din, Şükrü, Hayri, Feti, Zekai, Adnan, 
Alaedd1n, Faruk. 

İstanbulspor : Mehmet, Hasan, Ali, 
Nevzad, Orhan, Ax.iz, Reşad, Fahri, İs
mail, Seyfi, Kemal. 

Haftanın en güzel oyunlarından biri 

Fenerbahçe : 

Berkoz 

olan bu maç Fe
nerbahçenin yük
sek bir galibiye -
tile bitmiş, ilk 

devrede 4, ikinci devrede de hır gol at
mak suretile SwO galibiyetle bitmiştir. 

yan Beşiktaşlılar on yedinci dakikada den) - Fransa hükumeti tarafından karşısında asayişi muhafaza bahane -
ikinci golü gene Şerefin şutile yaptt - gönderilmiş ve postaya verilmiş olan sile Sancağa fazla mikdarda polis ıvo 
lar. notanın metni henüz gelmedi. Fakat jandarma sevkedilmiştir. Bu kuvvet -

Devrenin sonlarına doğru Liva Ana
dolunun golünü firlkik ile yaptı. Müte
akiben Eşref takımına bir gol daha ka
zandırdı. 

İkinci devre hemen hemen mü5avi 
bir oyunla geçiyordu. Devrenin sonlaı ı
na doğru Anadolu takımı şayanı hay -
ret bir mukavemetle ağır basmağa baş
ladı. Devre bitinceye kadar Anadolu 
hakinı oynadı, fakat bir sayı çıkarama
dı. 

Beşiktaş: Selim, Hüsnü, Nuri, Feyzi, 
Hakkı, Faruk. Cemal, Sulhi, Refet, Ş~
ref, Eşrel. 

Maçı : Beykoman Şazi idare etti. 
Bu müsabaka müsavi kuvvette olan 

Topkapı : 4 
HllAt : 1 

iki takımın mü -
cadelesi halinde 
yapılan bir oyun 
oldu. 

İki taraf üstüste hücumlar yaptı. O
yuna on ki§i ile b~lıyan HilA.l takımı 
fazla mükavemet gösteremedi. 

İlk devre 3-0 bitti. 

İkinci devrede Topkapı 1, Hilfil de 
bir gol yaptı. Oyun bu suretle bitti. 

bugün telgrafın bir sureti gelmiştir. ler köyleri dolaşmakta ve kasabalarda 
Tetkik edilmektedir. devriyeler gezerek halkı tethiş etmek· 

Belediyelerin Türk Azaları tedir · 
Türklerin ıi.ntihabata iştir8ıklerini 

istifa etti tehdidle temin için Sancak Türkleri a-
Kilis, 15 (A.A.) - Suriye intiha- rasında borç meselesi ileri sürülmüş ve 

batı başlar başlamaz Antakya ve la- bu bahane ile bir çok Türkler tevkif e
kenderundaki dükkanlar tamamen lca- dilmiştir. 
_... ......... _. _______ , , ___ .... _ ·---·--,,~----

Fil on un ilk kafilesi bugün gidiyor 

.. 

Hemen hemen her yakaladığı fır • Maçı: İstanbulspordan Nuri idare et-
satlarda gol çıkaran Fenerbahçenin ti. 

İstanbul Spor - Eyüp ma çmdaıı heyecanlı bir sahne 

Denizaltı gemilerimiz den diğer ıikisl 
(Ba~ tarafı l inci gyfada) ı~ da Akdenize doğru hareket cdece~L 

Ana gemisidir. Donanmamız İstanbul tır. 
halkı tarafından samimi merasimle u- iki gün arka arkaya limanımızdan 
ğurlanacaktır. Bu uğurlama merasimi- ayrılacak olan gemilerimiz yolda bir• 
ne Şirketi Hayriyenin 71 numaralı va- leşecektir. Donanmamız perşembe gü

purile Akayın Kalamış vapuru tahsis nü sabahleyin saat dokuzda Malta li· 

edilmiştir. manında bulunacaktır. Maltada alu 

Bu vapurlara halk gidip gelme 20 gün kalınacak, salı günü buradan Yu
kuruşa binebilecektir. Vapurlarda birer nan is tana hareket edilecektir. Donan
bando bulunmaktadır. Kalamış ve 71 mamız Yunanistanm Faler limanında 
numaralı vapurlar donanmayı Marma· demirleyecektir. 
ra açıklarına kadar takip edecektir. 

ilk kafile yola çıktıktan sonra Ya- Burada beş altı gün kalınacak ve 

vuzla Zafer, Tınaztepe, Adatepe ve sonra doğruca İzmire gidilecek~ir. Bu 
Kocatepe harp aemileriı}liz sabah saat seyahat 40 gün kadar sürecektır . 
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Yeni tayyarelerimiz dün 
• 

·. Karagöz edebiyatçı 
Istanbul üzerinde uçtular 

Y eşilköyde merasimle isim konan tayyarelerimiz 
halkın coşkun alkışları arasında havalandılar 

Karagöz, yenileştiriyor, tarihi 
• • 

eski şiirleri 
yazmak roman ıçın ne lazımdır? 

; '- . 
liacivat - (Perdeye gelir) . • 
•Nakşı sun 'un remzeder hiisniimle 

rüyet perdesi,» 
llacei :hükmü ezeldendir hakikat ı 

perdesi;» 
•Sircti surette mümkündür temaşa ı 

eylemek,» 
dI;iiI olmaz didei irfana suret per-

desi.>, 
ı Karagöz - (İçeriden) Hacivat dili
bi değiştir de öyle geL Bu ~'iirlerin mo
dası yok artı'k.. 

Hacivat - Ne oldu karagöz beğen -
lb:ledin mi? 

Karagöz - Şimdiki şiirler, gazeller 
~ni tarzda, sen de öyle söylemelisin. 

liacivat - Öğret de söyliyeyim. 

Kuruldu perde, 
Perde perde perde; 
Yükselttim sesimi .• 
Tükettim nefesimi ... 

Bey! ... 
İDsanlann içini 
Evladını, piçini, 
Anlanm ben bre, 
Birdenbire, 
Bakınca suratına .. 
İrfan benim adım irfan, 
Fan fan fan 

Dan 
Anlarım fanilayı; 

Hey, 
Perde perde, 
Diye sokarım başımı derde. 

Hacivat - Demek böyle ha! 
Karagöz - Daha. 
Sen bunu, 
Yeni tarzdaki şiirin şu yolunu öğ -

renemedin mi? 
Hach•at - Maatteessüf hayır. 
ı:aragöz - Vay cah:iil: vay dur, dur 

ışagı geleyim de seninle uzun boylu 
konuşayım .. 

Hacivat - Uzun boylu ile mi ko -
rıuşacaksın, hangi? .. 

Karagöz - Seninle canını, hani de· 
tnek istediğim uzuo uzun konu.şalım. 

Hacivat - Konuşmak ta metre ile 
ıni ölçülüyor? 

Karagöz - Erbabına düşersen kilo· 
tnetre ile! 

«Karagöz perdeye gelir.> 
Hacivat - Söyle bakalım Karagö -

ıfun. Neydi o deminki hezeyanların? 
Karagöz - Hezeyan mı, affetmişsin 

Ben; azizim bunlar bugünün edebiyatı, 
büyük kıymeti var. 

Hach·at - Tuhaf şey .. 
Karagöz - Tuhaflık senin gafletin

de Hacivat, bak sana şimdi bir şiir o -
kuyayım da dinle .. 

Tanır mısın Abbası? 

Başında bir itfaiye tası, 
Var, 
Arar, 
Kendini dinletecek kimse. 

Her ne ise .• 
Dinleyin, diyor, 
İşte şimdi söylüyor .• 

Hacivat - Bu nasıl şiir Karagöz. 
Karagöz - Basbayağı şiir, istersen 

bu şiir.in eski edebiyatçasını da sana 
ıöyıliyeyim: 

«Var mı Abbası bilmiyen yoktur;» 
«0 sahabiyi dinleyin ne diyor .. » 

Hacivat - Şimdi anladım. 
Karagöz - Bu bir şey mi, daha neler 

var bak! Bir tane daha söyliyeyim: 

İnbiğe koydular gülü. 
· lnbiğin bükülü, 

Tüp 
terinden ıeçüp 
Küp 

İçine toplandı kokus~ 
Tortusu. 
Bunu duy, 
Sana oldu bo). 
Nazı aldılar; 

Demir tezgahlı fabriMJa.J" 
l.Jn ufak. 

Ettileı 

Ufak ufak ufak> 

Mendiller yapmak için sana .. 
Bunu anlatsana~ .. 

Hacivat - Bunun da eski edebiyat-
çasını biliyor musun? . . 

Karagöz - Biliyorum ya, hıç bıl -
mez olur muyum, istersen okuyayım? 

Hacivat - Oku bakayım: 
Karagöz - (Okur). . . 

Buyu gül taktir olunmuş nazın ış
lenıni§ ucu,• 

Bir perdelik muhavere 

Güzel bir uçuş 

Dün Y eşilköy hava meydanında ls-,lerin pervaneleri harekete başladı. Bu
tanbul halkının Türk Hava Kurumu- nu müteakıp uçaklar yerde ve rüzgar 
na yapmış olduğu teberrülerle alınmış istikametinde 50 metre kadar gittikten 
olan 9 tayyarenin ad konma töreni ya- sonra havalandılar. Halk uçakları şid· 
pılmıştır. Törene binlerce halk iştirak detle alkışlıyordu. Meydanın diğer bir 
etmiştir. Şehir Meclisi azaları, Türk köşesinden yeni tayyarelerin resimleri· 

Şey, Hava Kurumu Baskanı ve üyeleri• mat- ni almak üzere bir tayyare ve beyanna-
Tabip doktor, ' 
Tramvaydaki kcmdôktôr. buat erkanı, ordu menıubini ve esnaf ne atmak için de diğer bir tayyare ha· 

De kurumlan mümessilleri törene davet- valandılar. nnan istemem; 
Fennan istemem· li bulunuyorlardı. Esnaf kurumla1"!> Artık herkesin başı havada, tayya .. 
Ut istemem, ke~n istemem. mümessilleri hususi bir trenle Yeşil- relerimizi seyrediyordu. Uçaklar muh .. 
Zehir zembeleği, köye geldiler. Tren Cumhuriyet Hoılk telif istikametlerde uçuş yaptılar. Tay• 
Ceketi, pantalonu, yeleği Partisinin bayraklarile süslenmişti. yareler u~uşlarına devam ederken han· 
Bunun kendi dermamdır. Davetlilerin bir kısmı törene otomo- garlardan birinde hazırlanan büfeden 

«Biri olmuş huy, birisi destimlil , 
olmuş sana.» 

Eminönündeki Vakıf hamdır.. b.illerle ve otobüslerle gelmiştir. davetliler izaz edildiler. 

Hacivat - Aferin Karagöz yeni na- Tayyare meydanında yenı Meydanın üzerine serpilen beyan· 
Zlmda usta.sın .. Nesirde de böyle usta alınan 9 tayyare bir hattı nameleri halk kapışıyor ve merakla o-

Hacivat - Yamanmışsın be Kara -
göz. 

Karagöz - Yaman ben değfüm on-
lar. 

Hacivat - Onlar da kim? 
Karagöz - Tüttüristler. 
Hacivat - Hay dili düzelesice ayol 

onlara Tüttürist demezler, Fütürist 
derler. 

Karagöz-Ne iiyanı var. Ha fütürist, 
ha tüttürist, dumanı doğru tütsün ye -

tişir. 
Hacivat - Karagöz sana şimdi bir 

şiirden bir iki mısra okusam, onun da 
fütürizmcesini yapabHir misin? 

Kara{löz - Hay hay söyle bakayım 
sen: 

Hacivat-
«Lakin sana liyık bu derin sütreyi 

muzlim,• 
«Layık bu tesettür sana ey 

maza1im.,, 
Karagöz - Şimdi ayni mısraları bir 

de ben söytHyeylım. 
«Dangalak, 

Hacivat - Bana mı söylüyorsun? 
Karagöz - Yok canım. Senin söyle

diğin mısraları Fütüristçeye çeviriyo -
rum: 

Dangalak, 
Buraya ba~ 
Sana, 
Sırtına, banışa, 

Lazım böyle bir setre .• 
Derin sizin kuyudan tam 

Sana hey dangalak, 

yirmi 
kere .. 

Mezalim sahnesinin kulisinde ka
lakalak.. 

HaciYat - Mükemmel şey Karagöz. 
Başka bir şey söyleyim bakayım.. 

Karagöz - Söyle bakayım: 
Hacivat -

.. ışkı derdile boşem el çek ilacım· 
dan tabip,» 

.Kılma derman kim helikim zehri 
dermanmdadu.• 

Bu Fuzuliden iki mısradır. 
Karagöz - Böyle mısralar fuzuli Ha

civadım, bak ben saua ayni mısra lan 
çevireyim de gör 

Çek elini, 
Kırınıyayım belinı, 

Hoşwn ben, 
Sarhoşwn ben, 
Aşk derdile, 
Yapma bana bil\ 
Çek elini. 
İlacımdan, 
Acımadan, 
Öldürecek misin beni he~~ 

mısın? müstakim istikametinde dizilmişlerdi. kuyordu. Bunların ekserisinde: ((Ö• 

Karagöz ~. Dur .bakal~, o da belli ~erasime tam saat 1.~ de isti~.lal 1 lüm kaynağı olan uçağı gene uçak ye• 
olur. Sana guzel bır nesır parçası o - marşı le başlandı. Bunu muteakıp T urk nen> cümleleri vardı. 
kuyayım istersen: Hava Kurumu Başkanı İsmail Hakkı Havadaki üç filo yirmi dakikalık: 

Hacivat - Dinliyorum oku! kürsüye çıkarak güzel bir söylev ver-
1
bir uçuştan sonra yere indi. Çalınan 

Karagöz - 365 gün süren yıllar, di. lsmail Hakkı çok alkışlanan nut- Cumhuriyet marşile törene nihayet ve• 
kahpe yarlardan daha vefasız.. Kö - kunda halkın Türk Hava Kurumuna rildi. 
mürlüğe giırn.iş baht, bir kasırga gibi: karşı olan yardımlarından ehemmiyet-
Vum diye toz katıyor dumana o .. Ba- le bahsetti. 1 
şrm bir tayyare pervanesi gibi dönü _ Manisa~ stanbul ve Ankara ile 
yor. . . ~undan sonra kürsü~e Şehir Mec- telefonla görüsecek 

B~o:: bu. lısı azasından Cemaleddın Fazıl çıktı. l . 1_ (H ") ' l . 
-. y h' b' ·· l d. C zmır ::> ususı - zmır Ma· Bu baş dönüyor. e şe ır namına ır soy ev ver ı. e· l ' ' 

1 ddi F l A .. k" t nisa, stanbul telefonu bir haftaya ka· 
Dönüyor bu baş, ma e n azı tatur un en son nu ~ . v k . 
B b d.. ü k d h k l · h kk d ·· dar ıslemege açılaca tır. Manısa, An-

a.ş u on yor. un a ava uvvet erı a ın a soy- k · l f d .. . l '-
1 · ld v .. l · akl d k k ara te e onu a aynı gu nıs eyece~ 

Hacivat - Bu nasıl nesir Karagöz? emış o ugu soz erı n e ere uv- . 
Karagöz - Eksir gibi mükemmel vetli..l;ıir hava ordusuna malik olmamız tır. 

bir nesir. için asil İstanbul halkının bu işde bü- Urla cinayeti davası 
Hani Yakup Kadıin.in «Erenlerin ba- yük himmet sarfettiğini ve edeceğini 

ğından:. isimli kitabı yok mu o kitap- isaret ederek Ulu Öndere sükran ve lzmir, 15 (Hususi) - Urla Hakimi 
ta? ~innet duygularını söyledi. ' İhsan Ziyayı öldürmekten suçlu avu-

c Yıllar yarlardan,. yarlar yıllardan Bundan sonra y eşilköy tayyare ta- kat Yasin Fehmi ve arkadaşlarının 
vefasız ~ar~ ?.a~t. bır kasırga gibi, bu buru namına Yüzbaşı Kemal kürsüye muhakemesine ağır cezada devam e-
ne D~aşd~~durucu ış .. > O çıktı. Ve çok alkışlanan, kısa ve ateş· dilmiş, iddia makamı suçluların be• 

.ıyle .~ledpa:ça var. parçayı yeni li bir ıöylev verdi: raetlerini istemiştir. 
nesır e soy un. 

Hacivat - Karagöz, sen tarihi tef - «Bugün buraya sayın lstanbullula- Mısır Meclisi.lngiliz muahedesini 
rika yazmak istesen yazabilir mis'in?. nn himmetile saf saf dizilen bu uçak- tasdik etti 

Karagöz - Oğlumun sayesinde öyle ların ad konma törenini kutlulamağa . _ , 
güzel yazarım ki okuyanın parmağı geldik. lstanbul bugüne kadar bir tay- Kahıre ,l:J (A.A.) Mab usan. 
ağzında kalır. v yare değil, bir filo değil, kuvvetli bir me:lisi• 11 reye karşı 20~ :ey il~ yeni 

Hacivat - Oglunun sayesinde mi? hava birliği teşkiline muvaffak olmus- İngıltere-Mısır muahedesını tasdık et"' 
Karagöz - Tabii ya, oğlum ilk mek- tur. Bu, İstanbul için, lstanbulun tari~ miştir. 

tebin üçüncü sınıfında tarih okuyor, hi için İstanbullular için çok büyük 
kitabını arada sırada ben de karıştırı - b' f' d' t t b ll ı b ı ır za er ır. s an u u ar unun a ne 
yor~. Ovl ki kadar gurur duysalar haklarıdır.» 
Hacıvat - g unun tabı tarihl ro- B d ı · k d ı· 

ak 
· · 1.::.e· li un an sonra tayyare erın or e a-

man ya1Jm ıçın A.CUl ge yor mu? . . B 
Ka .. Çok bile O d · . ]arı kesıldı. u esnada bando Cumhu~ ragoz - . ra an hır . .• 

isim öğrendim mi kafi, mesela cikinci rıyet ma~şını ve dıger ~arşları çalıyor-
Osman» diye bir padişah adı var. Bu du. Yenı tay.yareler.le ılk uçuş~ yapa
~tişir. Bir macera yazarım, macera _ cak. olan zabıt ve pılotlara hedıye ola
nın kahramanı ikinci Osman olur. işte rak birer Türk seccadesi verilmiştir. 
nefis bir tarihi roman. . 9 tayyarenin isimleri sırasile şun-

Hacivat - Bu da anlaşıJdı, larclır: 

cırYıktık perdeyi eyledik viran• İstanbul balıkçıları, Beyoğlu, Fatih, 
«Varayım sahibine haber vere;im.• Eminönü, İstanbul kasapları, lstanbul 

Karagöz - esnafları, Haliç• Eyüp, fstanbul. 

Ankarada lik maçları 
Ankara (Hususi) - Bugün her iki 

sahada da lik maçlarına devam edildi. 
Ankaragücü ile Altınordu arasında 

yapılan maç, 4-1 Ankaragücünün ga· 
libiyeti ile bitti. Güçlüler haklın ve mü· 
es.sir bir oyun çıkardılar. 
Muhafızgücü ile Gençlerbirliği ara .. 

sındaki maç da heyecanlı oldu. Bi;J.nci 
haftaymde Gençler 2-0 galibdiler. !kin. 
oi kısımda Muhafızgücü 1 Gençler de 
1 gol yaparak oyunu 3-1 kazandılar. 
Diğer iki maçta ~ımları gelmedı • 

ğinden Çan.kaya ve Kırıkkale takıml~rı 
galib sayıldılar. 

Yıkıldı perde, Halk tayyareleri gezdikten sonra 
Nerede? uçu!j elbiselerini giymi• olan rakipler [ 
Diye sorma ha.. tayyarelere bindiler. Bunlar: Yüzbaşı _ KISA HABERLER 
Aha, d İhsan, Yüzbaşı Hakkı, Yüzbaşı Şeref, Kral K t f . k 'kl . 
Virane e.. lh p·ı H p·ı Ka os an ınm emı erı 
Gene de, Yüzbaşı .. san, 1 ot ayrı, . 1 ot • - Atlna, 15 <Hususi) - Dün Floransada Kral 
Varayım bre, ,a, Pilot Omer, Teğmen Ne1ad, Teg- Kostantin ile Kraliçe Olga ve Sofyanın ta .. 
Vereyim bre, men Ali Tekin idi.. . . butlarının kaldırılmasında yapılan ayinde 
Sahibi olana haber, 9 tayyare 3 çerlık 3 filo teşkıl et- i·alya Vellahtı Prens Homberto ile hukümeı 
Birer birer birer birer... mi~ti. Filolar Yüzbaşı Şeref ve iki İh~ mümessilleri bulunmuşlardır. 
Birer birer birer birer... sanın kumandasında idi. Uçuş için bü Tabutun konulduğu hususi tren bugüa 

Mizah(ı tün hazırlıklar bittikten sonra tayyare· Brendizide bulunacaktU' 
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Mezara kaşık gömüp 
büyü yapan kadın 

Üzerine Hayri - Sabina isimleri yazılı kaşığı gömen 
kadın: " - Hayri benim kocamdır. Sabina isminde 

bir kadın seviyor. Aralarına soğukluk vermek 
için büyü yaptım ,, diyor 

[kinci cezada bir büyücülük davası 
~örülmüştür. 

Suçlular Ayşe ve Nuriye isminde 

!ı<ı kadındı. Nuriye hasta olduğu için 
:rıahkemeye gelmemişti. 

Bu bir beze sarılmış tahta beyaz bir 

kaşıktı. Kaşığın sapı kırılmıştı. Üze· 

rinde şu kelimeleri okuduk: 

Hayri - Sabina. 

Kadınlara sordum: 

- Bu isimler nedir~ 

. 
SON POSTA 

[KoNsERLE~I Küçük san' at ve el işleri 
Ankarada kongresinden intibalar 
Bela Bartok 
Konseri 
Verilmeğe başlanan halk 

konserlerinin beşincisi 
fevkalade muvaffak oldu 

Ankarada verilmekte olan halk 
konserlerinin «5» incisi bize kıymetli 
Macar san'atkarı «Bela Bortok» u hem 
eserlerile hem de şahsiyetile tanıtmış 
oldu. 

Memleketimize çağrılışım sevinç
le alkışlayacağım bu kıymetli musiki
şinasın ilerlemekte olan san 'at haya
tımız için ne kadar canlı bir misal ola· 
cağını düşünmemek imkan haricinde
dir. Şahit olarak celbedilen Bekçi Ali 

Osman hadiseyi şöyle anlattı: 
Ayşe cevap verdi: 

- Ben F eriköy bekçisiyim. F eriköy . . 
[ürk mezarlığının önünde mezarcı - Hayrı benım kocamdır. 

19 uncu asrın romantik çerçeve
Sabina sinde müzisyenlere verilen ehemmi· 

yet, yirminci asr~ medeni çerçevesi 
içinde maalesef çok dar bir şekilde gö
rebiliriz. Bunun sebeplerini burada 
söylemekten vazgeçip ancak müzik 
hayatının, musikişinaslar için ne ka· 
dar güç bir hayat olduğunu söyleme
liyim. İşte bu şekilsiz ve zor muhit i
çinde yaşayan Bela Bartok, Pucani, 
Paderewski, Glaznof gibi san'atkar· 
lar muvaffak olmuş birer sima sayıla
bilirler. 

H ·ı k d fk· k d isminde bir kadını seviyor. Eve gel-' asan ı e onuşuyor um. ı a ın . 
mezarlığa girdiler. Korka korka mezar- mıyor. Bana bakmıyor. Aralarına so· 

tığın arasında ilerlediler. Biz merakla ğukluk vermek İçin büyü yaptım. 
arkalarından bakmağa başladık. Me- Bunun üzerine kendilerini karakola 

t:arlardan birini eştiler. V c içine bir şey götürdüm. 
~ömdüler. Kapıdan çıkarlarken ya_ka- Mezarcı Hasan da ayni şekilde ifa-
Jadım. de verdi. Suçlu Ayşe bu ifadelerin ya-

- Oraya ne gömdünüz~ dedim. lan olduğunu iddia etti. Ve şahitlerin 

- Hiç bir şey gömmedik dediler. şahitliğini kabul etmedi. 
Yanımdaki mezarcı Hasanı gönder· Kadının müdafaa vekili tutması i-

~im. Gömdükleri şeyi çıkarıp getirdi. çin muhakeme başka güne bırakıldı. 

Meşhud suç davalarında şahsın davadan 
feragati amme davasını da kaldırıyor 

Hakaret, sövme gibi bazı şahsi da
va ikamesine bağlı olan suçlarda da

vacının hüküm kesbi kat'iyet etme-

değildim demişti. Bunun üzerine tem· 
yizin bu kararı mahkemelere tamim 

edilmiş, ve mahkemeler bu yolda ka-

Konserde Bela Bartok bütün par
çalarını Macar musikişinaslarından se
çilmişti: 

Zoltan Kodaly'den {Marossek dans
ları), F ranş Liszt'den «Ölüler dansm 
Bela Bartok'un ccRapsodisiıı ve gene 
Bela Bartok'dan seçilmiş dört Macar 
havası ... 

Ankarada toplanan Küçük San'at ve Elitleri kongreai sona ermiflir. Oldukça güzel seçilmiş parçaların 
dirije edilerek çalınmasının mükem· 
meliyetini burada zikretmeği lüzumlu 

den evvel, davasından vazgeçmesi da- rarlar vermeğe başlamışlardı. addederim. 
1,vayı düşürür. Bu suçlar cürmü meş· Buna rağmen Beyoğlu üçüncü sulh 

Yukarıda kongre azalarına verilen çayda ismet lnönünü ve Celil Bayarı 
Küçük San'at erbabile bir arada, apğıda Ekonomi Bakanı Celil Bayar 

Nutkunu söylerken 
, Bestekar Zoltan Kodaly, « Maros-
hud kanununa göre takip edildikleri ceza mahkemesi noktai nazarında ıs- sekı> danslarında bize Macar milli ha-

takdirde dahi davacıların davalarından rar ederek feragatin hukuku amme da- valarını tatlı bir orkestrasyon içerisin

vazgeçtikleri zaman hukuku amme da- vasını düşüreceğini iddia etmiştir. de ı.:inletti. Bartok'un takdirkarların· 
vasının da ortadan kaldırılmasına mah- Temyiz ceza hcy'eti umumiyesi bu dan olan Kodaly'nin eserlerinde cesur 

kemeler karar vermişti. Müddeiumu· kararları tetkik etmiş 9/11/936 tarih- hamlelere, kuvvetli bir ahenge tesadüf 

milik kendisinin iştirak ettiği davalar- li ilamile sulh mahkemesinin noktai ediliyor. 
F ranş Liszt'in «Ölüler dansrn piya-

benliğimizi sardı. Öyle hissettik ki de· 
kor (19) uncu asrın bir konser salo· 
nudur. Çalan da Liszt'dir. 

Kendi eseri olan Rapsodi de çok 
seri el hareketlerini ve muvaffak bir 
piyano üslubunu bize gösterdi. 

Bartok'un bu rapsodisi, Macar step
lerini, şırıldayan trmakları, hayvan 
sürülerini ve güneşin batışt .gibi ta· 
biat hadiselerini dimağtmızda tama· 
mile canlandırdı. İşte tam manasile ro
mantik bir eser! 

Bela Bartok'un bütün eserlerinde 
son derece zengin bir hayal kudreti
ne, serbest ve cesur bir kontropvana 
tesadüf ediliyor. 

Piyano dekortları itibarile listi ha· 
tırlatıyor. Klavyenin bir ucundan ö
bür ucuna giden seri hamleler de bir 

da artık feragatin muteber olamıyaca- nazarının muvafık olduğuna ve ceza 

ğından bahisle Beyoğlu üçüncü sulh kanununun esasatma nazaran feraga
ceza mahkemesinin ittihaz eÜiği sukut tin bila kayd ve şart davayı düşürece
kararlarını temyiz etmiş ve mahkemei ğine karar vermiştir. 
.te :nyiz ikinci ceza dairesi de müddeiu- Şu vaziyete nazaran cürmü meşhud 
muminin noktai nazarını muvafık gö- işlerinde dahi davadan feragat hukuku 
~·erek c<iddia makamının iştirak ettiği amme davasını ortadan kaldıracak dc
suçlarda davacının feragati muteber mektir. 

Y azan: Muazzez Tahsin Berk and 

no ile orkestra refakatinde çalındı. 
Daha ilk anda tuşlar üzerinde seri bir 
hareketle dolaşan parmakların, sahibi 
hakkında bize verdiği kanaat, fevka
lade idi. Ancak Liszt tarafından bu ka
dar muvaffak ve hissedilerek çalına
bilecek eserde ccBela Bartok» kendi 
san'atini Liszt'in san'atine katarak 

Orkestra tarafından çalınan dört 
ufak parçadan bilhassa c<Köyde ak
şaml> isimli orkestra suiti çok güzeldi. 

Şopendir. ' 
Fakat Bela Bartok'un bu harici gö

rünüşünden ayrı asıl kendi ruhu daima 
yenilik yapan ve mücadele eden bir 
dehadır. 

İşte 5 inci konserin bizi sevindiren 
muvaffak çerçevesi. 

Selçuk Galip 

- lzmirli bayan mıL Şey .. ne di- için evleneceğin haberi doğrudur. yazlıkları ince bir tül gibi sarılırken 
yorsun Mualla - Yalvarırım sana .. bu dedikodu - Ekrem gözlerini kapamıştı; fakat ku· 

- Bir şey demiyorum .. sana soru - lan bırak .. boş yere kendini üzüyor - !ağında Muallanın boğuk sesi derin bir 
yorum yalnız: Onunla ne zaman ev - sun. Bak her tarafın titriyor, yüzün davul uğultusu gibi vuruyordu: 
leneceksin? sapsarı, yazık değil mi sana? - Çekil Ekrem; seni bir daha gör-

- Ben onunla evlenecek miyim _ Bana acımaktan seni menede - mek istemiyorum. Kendimi ve Bediayı 
Mualla? rim ... Artık sen benim için bir yaban· yaşatacak parayı ben kendim kazan._. 

- Herkes böyle söylüyor. Doktor cıdan başka bir şey değilsin .. seni ta • cağım. 
••• Ekrem, nişanlısı fakir olduğu için onu nımıyorum artık ... 

- Bu gece Nazmiyeye söz verdim varlığını haber almış? Nasıl Ekremin bırakıp İzmirli zengin bir kızla nişan- - Mualla, ne söylediğini bilmiyor· Bay Taylan o sabah pek geç uyan-
yavrum. Başka bir akşam gelirim. dışarıda geçen hayatına aid tafsilatı bu lanıyormuş.. yakında düğünleri ola • sun sen .. gururun sana her şeyi unut- dı. Başının içinde ağır bir yük taşıyor· 

·kadar çabuk öğrenmişti? cak ve doktor Ekrem karısı ile birlik - turuyor. muş gibi gözleri ve alnının iki tarafı 
- Sana telefonla B~dianın hasta ol-1 Bir gün, on beş günlük bir aradan ve lzmire gidecek imiş.·· Bu hav~~is ~- - Ben her şeyi biliyorum, her şey- ağrıyordu. 

duğunu söylemi?tİm. iki gündür onu '' sonra Nişantaşına gittiği vakit Mualla-ıgızdan ağı~a .. çalkalana~~k ... her gu_ı~ ~ı- den haberim var benim. Buraya gel- ilkin buna bir sebep aramak istedi 
görmeğe vakit bulamadın mı? yı biraz sararmış ve zayıflamış bulmuş- raz daha buyuyor .. bugun adeta gunun mediğin akşamları nerede geçirdiğini fakat bir gece evvelki hırpalayıcı dü . 

- Benim işlerim var Mualla, daima tu. meselesi gibi bir şey{ de biliyorum. Görüyorsun ya• senin süncelerini hemen hatırlayarak agır 
hasta olan bir kız için paralı ınüşteri-ı Bu çocuk yüzünde büsbütün acıla- Bunu .söylerken. ~uall~ sadece gu- zannettiğin kadar çocuk değilmişim. ağır yatağından kalktı. 
~erimi bırakamam. san ve irileşen siyah gözler birdenbire 1 nırdan bır heykel ıdı .. soguk, uzak bır S . · d · le' ' r~. . b - enı temın e erım ı.. .. - Geçmişi unutalım .. Şimdiyi dG· 

- Hakkın var .. ben de bunu düşün-jiçini öyle altüst etm'.şti ki, bir saniye i- lı~y~el ! Ekrem, -kendi .. be~ ıgının u - Sus, yalan söyleme! Eğer o ka-
düm de yakında oturan baska bir dok- ende baska her seyı unutmus ve ona kuçuk kızın magrur sozlerı karşı5ında d l .. .. k d . şünmek lazim. 
t - tt ' lkosmust~. . ' levvela isyanla sonra acizle titrediğini ın yo unun ustune çı masay 1 şım - Masasının başına geçerek eline bır 
oru çagır ım. 1 · · · ~ ~ j ' k'k k ~ d cliye kadar evlenmis olacaktık biz ... 

- Muallacıgım, ne oldu sana yav - duymuş, fakat acı ha ı at ar.~ısın a ' . . kalem aldı ve mühim bir harp planı 
Ve yavas yava";>• kü~ük Muallanın o rum? Hasta mı oldun? Bana niçin ha-

1
kendisini ancak fena bir avuk~t gibi - Bekliyorum ... Senı ... Bıraz daha hazırlamak isteyen bir kumandan gibi 

vakte kada~ cazib görülen büti.in in - ber vermedin? ·. kesik ve manasız kelimelerle mudafaa f~~la .~ara kazanmamı ~eklıyoru~. B_u- kaşlarını çatarak kağıdın üstüne fikir· . ı K lb' d k" b" ··k k d fk · ı d b 'I · t' gunku kazancımla senı ve Bedıayı ıs- 1 . . k k l. 1 k ·· l l l" celikleri ve güzellikleri Naimenın pa- a ın e ı uyu ar eş şe atıne e e ı ıı:_ıış ı: .•. . . erını te e ıme er ve ısa cum e er er 
tırd ıcı neş'esi ,zengin tuvaletleri al • çok benziyen tatlı bir duygu ile hemen 1 - Alemin dedikodularına İnanıyor tedıgım gıbı yaşatamamaktan korku- serpmeğe başladı: 
tında külleniyor, siliniyordu. oracıkta Muallaya evlenmelerini, artık !musun sen Mualla? . . yorum. . . . 1 « Muallayı İstanbula göndermek., 

Onunla otomobil gezintileri, balo - bu kararsız hayata nihayet vermelerini - s.en bunları~ yalnız bır ~edıko - .. -.-. A~~ak! Bır ıkı ay ev:vel .bunları hayır, olamaz, herkes ne der? Aylığını 
lar, tiyatrolar, sinemalar, her şey ... i>tiyecekti. ,dudan ıbaret oldugunu bana soylersen <luşunmuyor muydun~ Çe~ıl, gıt ~rtık; arttırmak .. hayır, bunu da bir sadaka 
Artık Mualla ile olduğu zamanlar, bu 1 Fakat• genç kızın onun duyguları - sana İnanacağım. seni bir daha karşımda gormek ıste - gibi reddeder; hakkı da var. Herhaldıı 
küçük kızın onu anlıyan, kalbinin de· nı okuyan ve anlıyan gözleri birdcnbi- - Fakat .. şey... ıniyorum. bizim sirketten onu ayırmak lazım 
rinliklerine girerek oradaki yeni ve de· ıe büsbütün irileşmiş, elleri soğumuş, - Yüzüme bak :e. bana doğrus~nu - ~ual~al , başka ;erde belki daha az kazamr. Ma· 
ğişik duyguları görmeğe çalışan göz- ~ve başı omuzları üzerinde gururla şah-ısöyle: Sen bu lzmırlt bayant sevıyor - .Gıt. d.ıyorum sana, aramızda herıdemki çalışıyor, onun rahatım temin et· 
leri Ekremi sıkmağa başlamıştı. lanmıştı. musun? şey bıtmıştır. * * * mek bir vicdan borcu benim için arhk. 

Ekrem, Bebekteki f4Jlnlirli ha • - ........... . 
1 · - O halde onunla zengın oldug~ u Otelin penceresine sabahın ilk be· (Arkasa var) nasıl olmuştu da Nainıenin yanla ne zaman ev enıyorsunuz? 
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iTTU-IAD~TARA~KiD~ ONS~ N~ 
-~ Yazan: Eski Tanin Başmuharr1ri Muhittin Birgen 

ittihat ve Terakki ilk meşrutiyet 
senelerinde memleketin birbiri ardı 

sıra altı darbe yediğini gördü 
Bosna - Herseğin ve Y enipazan n ilhakı, Bulgaristan, Şarki Rumeli, Giridin işgali 
T rablusgarbe tecavüz nihayet Balkan harbi ..• Hunlar açık darbelerdi. Bunlann 

haricinde bir de dahili isyanlar vardı 
b Fransız kültürünün benimsemesi t 
lan bu sol cenah unsuru, 

rürkiye için hariçte bir dere-f eye kadar dayanabilecek bir dost -
~k olmak üzere Fransayı İttihat ve 
Terakkiye yaklaştırmıya muvaffak o
lan, F ransadan para alabilen ve arada 
bir onun diplomatlarına bizim dava • 
lnızı müdafaa ettirebilen bir siyaset 
foktu. Cavid Bey tarafından temsil e
dilen bu siyaset, bilhassa Mösyö Pi -
thon'un hariciye nazırı olduğu müd • 
dctce, Türkiyeye hayli yardımı doku -
ilan bir siyaset oldu. Bununla beraber, 
Fransanın bu dostluğu da biraz alış, 
'Veriş ve biraz da hasta adamın vefatı 
halinde evin içinde fazla nüfuz sahibi 
'Olrnanın zarar vermiycceği düşüncele
ri üzerine kurulmuştu. 

• 

, Bu fikirler haricinde F ransanın Tür- İttihat ve Terakki erkanından bazı lan beşinci Mehmetle bir arada 
liyeye karşı hususi bir dostluk siyase- Babıali siyasetinin takibinden baş· Bir aralık, Türkiyenin mali sıkıntı 
ti Yoktu. Bununla beraber, hiç ol • ka bir şey yapamadı. Bu müsbet, içinde bulunduğu ve Fransanın da pa
ltıazsa gerek Türkiyeye, gerek İttihat müteaddi ve yapıcı bir siyaset değil, ra vermediğini görünce, Almanya der
\'c Terakkiye karşı hususi bir husu - yıkılmayı geciktiren ve yahud yumu- lıal keseye davrandı ve paranın sade 
lnet göstermiyor, bilakis manen yar- şatan menfi ve tedafüi bir siyaset ol- Fransızlarda değil, Almanyada da bu
dırnı dokunuyordu. du: Merkezi Avrupa bloku ile muhiti lunduğunu ve parasını borca vermek-

0 devirde ittihat ve Terakki· Türki- Avrupa bloku arasındaki rekabet ve ten ziyade sanayide işletmeği sevme • 
Yenin batmaz bir memleket olduğu, rnüvazeneyi biri diğeri aleyhinde kul • sine rağmen, Türkiyeye yardım için 
Osmanlı İmparatorluğu parçalansa bi- Ianmıya çalışmak. Rekabet, sade iki bu fedakarlıktan çekinmiyeceğini bu 
le Türkün bizzat büyük bir varlık teş- Llok arasında değil, aynı blokun ı;>ar- ~suretle hem söyledi, hem de isbat etti. 
fil edebileceği fikrini bir türlü Avru- çaları içinde de vardı. Bunun için, ltti-ll)aha sonra• Balkan Muharebesi neti
~ya kabul ettiremedi. Avrupa, Os - hat ve Terakkinin yegane muvaffak cesinde Türk orduları Edirneye girdik
manlı imparatorluğuna, ölüme mah • olduğu siyaset, bütün hücumların ay • leri, Midye - Enez hattını kırdıkları za
lturn bir devlet olarak bakıyor, lmpara- nı zamanda gelip imparatorluğun u • man Türkiyenin geri çekilmesini iste
torluk battıktan sonra da Türkün bir mumi bir çöküntüye uğramasına mani yenlere karşı Almanya sarih bir vazi -
ltuvvet tetkil edebileceğini bir türlü olmaktan ibaret kalmıştır. Bu da bü - yet aldı: Babıaliye geldi, ((gürültüye 
düşünemiyordu. Bunun için bazı Av- yük bir şeydir; çünkü hücumun her pabuç bırakma!» dedi; ötekilere dön
rupa devletleri bu imparatorluğu bir taraftan birden gelmesi, henüz Türkün dü «Türkiye haklıdır!» dedi. Bu, o ta
an evvel parçalamayı dütünürlerken kendisini müdafaa için bütün sinirleri- ıihte Türkiyeyi kazanmak demekti. 
bazıları da bunun biraz daha gecikme • nin gerildiğini hissetmediği bir zaman- Almanya ile ittifak bahsine girmez
•inden kendileri için bizzat impara • da imparatorluğun toptan paylaşılması den evvel o zamanlar lstanbulda ec • 

1
torluk içinde, yahud da, bu vasıta ile, demekti. ittihat ve Terakki ancak buna nebi devletlerin ne tarzda çalıştıkları 
;Avrupa siyasetinde bir takım menfa- ma~i o~a?iJ.di. Bu• .~ürkü.n, C?.smanlı hakkında biraz malumat vermeği mü
etler düşünüyorlardı. Hiç kimse bizzat vatanı ıçınden kendısıne hır T urk va- nasip görüyorum. 
Türkiyenin günün birinde Avrupa tanı yapmak üzere bütün sinir ve ruh (Arkası var) 
ttıüvazenesinde bir rol oynıyabilece • kuvvetini toplaması için vakit .... __ 
iine, Türk milletinin batlı başına bu kazanması demekti. 
ltadar büyük bir yaf81Da enerjisi gös- Bununla beraber, bütün bu darbeler 
tcreceğine inanmıyordu. Avrupa Tür- geldikce ittihat ve Terakki hariçte ken
ltün artık uyanmış olduiunu, ittihat ve disini bir kuvvet olarak kabul edip 
Terakki hareketinin de bizzat bu u • hini hacette bu kuvvetle mukaddera -
Yanmadan ibaret bulunduğunu anlı • tını hirleştirmeği i;stiyecek bir devlet 
Yamıyacak kadar eski fikirler içinde i- zümresi aramak fikrinden hiç vazgeç-
di. ınemiş, sıkıldıkca şu veya bu tarafı 

Harici darbeler 
yoklamış ve nihayet hadiseler onu Al
man dostluğuna doğru sürükleyip gö-

Bunun için meşrutiyetin ilk sene- türmüştür. 
leri hariçten darbe darbe üzerine gel- Bu gidiş şöyle oldu: 
diğini gördü: Bosna.J-lerseğin ve Ye- inkılabın ilk günlerinden itibaren 
nipazarın ilhakı, Bulgaristan, şarki İstanbulda Abdülhamidle Almanya .. 
Rumeli, Ciridin işgal, T rabluzgarba ya karşı taşan küfür edebiyatı karşı -
tecavüz ve nihayet Balkan Harbi... sında Almanya hiç telaş ve asabiyet 
Bunlar açık darbelerdi. Bunların bari- göstermemiş, darılmamış ve kızma -
cinde dahili isyanlar vardı. Arnavut- mıştı. O, Türkiye ite ~ş, verişinde de
lukta• Yemende, Suriyede, Kürdistan- vam etti. Hükumetle münast'betlerin -
da, hepsi de ecnebi tarafından yapıl • de daima yumuşak yoldan gitti. Mem
rnış tahrikat mahsulü olarak isyanlar Ieketin inkılab unsurlarile temaslara 
oldu. ittihat ve Terakki, bu hadise kar- vesile buldukca hariçten gelen darbe
fısında yalnız bir defa, ve halaskarlar lerden istifade ederek Türkiyenin yal
hareketi esnasında şafkınlık gösterdi; mz kuvvetli olmasını istiyen ve Türk 
o da siyasi hareketin, kendisinin da - toprakları üzerinde hiç bir iddiası, hiç 
:Yandığı kuvvet içinden çıkmış olma- bir arzusu bulunmıyan Almanyanın 
ıındandı. Türkiyeye karşı olan dostluğundan 

Orduda siyasi bir boz.gµnluk olmadı- bahsetti . Türkiyenin inkılabcı kültü -
iı müddetçe ittihat ve Terakki şaşırma- rü Fransız, askeri kültürü de Alman -
dı ve bütün harici darbeler onu gittik- dı. Almanya bundan istifade ederek or
ce Türklüğe sürükliyerek inkılabın ni· du ile alış, verişe devam etti. Ordu i
hayet bir Türk hareketi şekline girme- çinde Alman ordusun~ gösterilen te -
sine sebeb oldular. veccühten istifade ederek Almanyanın 

Bu hadiseler ve yukarda izah etti - Türk dostluğu hakkında durmadan her 
ğim harici siya.set şartları devam etti- tarafa teminat verdi ve her harici ha
ği müddetce ve Balkan Harbinin so - disede kendisini temize çıkarmıya e .r 

nuna kadar ittihat ve Terakki, eski hemmiyet verdi • 

-
( 

~i. 
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H ASAN 
YULAF ö z O 
Çocuklara hayat ve sıhhat ve -

ren yegane neşvü nüınalarını te • 
min eden yegane gıdadır. Bilhas
sa pirinç, mısır, patates, arpa, mer
cimek, irmik, badem özlerinin ka
lori ve vitaminleri çok ve yüksek 
olduğundan dünyada mevcud bü
tün gıdalar arasında diplomalar 
ile musaddak birinciliği kazanmış
lardır. Allahın insanlara bahşetti
ği en saf hububattan çıkarılan bu 
özlü unlaTa çocuklar bayılıyorlar. 
Seve seve yiyorlar. Kemikleri 
kuvvetleniyor. Çabuk yürüyor -

lar. Çabuk neşvünüma buluyor
lar. Tombul tombul oluyorlar. Ha
san özlü unlarını mutlak surette 
çocuklarınıza yediriniz ve A vru -
panın terkibi meçhul gıdalarını 
doktorunuza sormadan yedirme -
yiniz. 

Hasan deposu: İstanbul, Ankara, 
Beyoğlu. 

Sayfa 1~ 

[ Hihiiye 1 ÖL Ü 
; 

Yazan: ccLouis de Robert» 

- Patron yok mu?.. Can sıkıcı bir 
şey; ona acele söyliyecek bazı işlerim 
vardı .. 

Avukat M. Pechenand'ın katiplerin
den olan Avukat Lucien Nadand kar
şısında Madam Hortense'i görünce i
natçı bir tavır takınmıştı. 

- Siz misiniz M. Nadand? Patron 
henüz gelmedi; onunla konuşacak mıy
dınız? 

Bunları söyliyerek genç adamı kü -
çük bir odaya aldı ve arkadan kapıyı 
kapadı. Sonra: 

- Müteessir gibi bir haliniz var? 
dedi. 

Çeviıren: Faik Bcrçmen 

Müteakıp günler, genç avukat ona 
düşünmeğe koyuldu. Sabırsızlık, se 
vinç ve gururla tahrik edilmiş değil 
dı ama, kalbinde, ilk zamanlar cali o 
larak hisseylediği ve yavaş yavaş ısı 

narak alıştığı samimi duygular bulu 
yordu. 

Issız bir sokakta ufak bir aşk yuva 
sında oturuyordu. Hortense serbest ka 
lır kalmaz hemen oraya, aşığıyla bu 
luşmağa koşaırdı. Madam, zevksiz vi 
esprisiz değildi, erkekleri müstesna biı 
incelikle meşgul etmesini biliyor v! 
aşığını neşelendirmek istiyordu. Ba • 
zan ona şöyle sorardı: 

- Birşey değil... Patrona diyecekle- - Neremi daha fazla seviyorsun, vd 
rim vardı. Akşama geçerken tekrar uğ cudümü mü, ruhumu mu? 
rarım. - Vücudünü, fakat o zaman Madard 

İyi ve temiz giyinmiş bulunan Ma- incilirdi. 
daım Hortense'in rengi pembe ve ba- - Hayır, hayır .. Yanıldım, ruhunu. 
kışı sakindi. Bir aralık içini çekti; genç diye tekrarlayınca da gene incilirdi. 
avukatın, M. Pochenand'ın yanında ka- Bazan, gözleri yarı kapalı olarak sug 
tip bulunduğu üç yıl zarfında, ona ver- tukları zaman Madam şöyle düşünür· 
diği adamları el sıkmalarını ve kendi- dü: 
sine karşı gösterdiği tatlı muameleyi cOnun için ben çok muyum, az mh 
düşündü. Onu bugün tuhaf ve çekin- yım? Acaba daimi bir saadete mi, yok: 
gen buluyordu. Elini avucuna alarak: sa azap, işkence ve gözyaşına doğru 

- Bana da söyliyecek birşeyiniz yok mu adım atmış bulunuyorum? Bu genq 
mu, aziz M. Nadand? Filvaki burası ko adamın kararsız ve havai kalbini nasıl 
nuşmak için iyi bir yer değil ama? .. di- tesbit etmeli ki.> 
ye sordu. Genç avukat yirmi dokuz yaşınday· 

Genç adam onun maksadını anla - dı; halbuki Hortense kırkını geçiyor• 
m~tı. du. Sevgilisinin ruhunda bir Don J uaıı 

- Daha iyi bir yer buluruz. dedi. buluyordu. Ona, onun çirkin, fakat se• 
Madamın güzel ve sakin gözleri par vimli kadınlardan başka kimseyle dil 

ladı. Biraz sustu, sonra sordu: şüp kalkmadığını söyledikleri zaman 
_Nerede ? hayret etmişti. Onu sevdiği için, bira~ 
_ Bakacağım, arayacağım.. va~i ve kuvvetli sesini ahenkli bulu~ 
- Cansız söylüyorsunuz, öyle geli- yordu. Onun merhametsizce ve pata: 

yor ki bana bunu arzu etmiyor gibi- vat.sız yürüyüşü, bi:r dansörün adımla• 
· · rından daha hafif gı'bi geliyordu. sınız .. 
_ Hayır .. Ha - • Bütün kadın ı 

yır.. Yarmki nushamızd.ı : ıarm, onun uğ , 
Hortense ayak- runa nasıl deli 

tıı) dı, ve kapıya • l I o l m a d ı k 1 a • 
yaslanmıştı. Ba _ Dünyaya lkincı ge Ş rını idrak edemi., 
şıni eğerek, sakin Yazan: Lion FcucJıh\angcr yordu. Ona ba 
bir halde ve san- zan şunu da so · 
k . d · n Çeviren: İbrahim Hoyi rardı· 

ı unyanın e · . . 
tabii bir işi - -- - Hıç k mseye 
ni yapıyormuş gibi, dudaklarını genç f 8.şık oldun mu? Ne olur anlatsana .. 
avukatın dudaklarına götürdü. Delikanlı o zaman, hafızasını iyicı 

_ Demek beni seviyorsunuz, öyle yoklıyarak, on sekiz yaşındayken, ol 
gun bir Bordolu kadının fişığı olduğu• 

mi? 
Hortense gene ona 

nazarlarla bakıyordu. 
- Ya siz? 

sakin ve tuhaf nu hatırladı. O kadın ona, Cenup leh· 
çesile cSeni seviyorum» derdi. Evet q 

- Bilmem.. Çok zaman var ki ben 

kadın onu adamakıllı çengellemiştiJ 
Postahanelerde mühim bir memuriye~ 
sahibi olan Hicque Babanın karısıydı, 

de sizi cazip buluyorum. 
Madam, sevinçten kızararak 
- Doğru mu söylüyorsunuz? 
Sonra kapıyı açtı: 

sordu: Bir öğleden sonra Madam Hortense .. 
genç avukatın evinde biç telfışlanma , 
dan geç kaldığı bir sırada Lucien, on1 
dan bir sigara içmek müsaadesini ko4 
parıp pencerenin önüne oturduğu bir 
sırada birden bire: 

_ Şimdi güle güle .. İtimadımı ve sır 
rımı size veriyorum .. 

Bir parmağını dudaklarına götüre
rek yüksek bir sesle konuşup dış kapı
ya kadar onu teşyi etti ve: 

_ Anlaşıldı, ded.i. Talebinizi patro
na bildire<:eğim.. ~ama tekrar geli-
. ' nız ... 
Dışarıya çıkınca genç adam düşün

meğe başladı. Ağır vücudü, kalın göv
desile ve tepeden bakan gözlerile pat
ronu M. Pechenand'ın zengin müşteri-
leri arasında parlak bir mevki ve ser
vet tutmaktan başka birşey tahayyül 
etmiyordu. Hiç şüphesiz Madam Hor-
tens kıskanılacak ve haset edilecek bir 
metres değildi. Fakat kültürlü, mer
hametli, müşfik, latif ve aŞkı seven bir 
kadındı.. En son, kendini teselli için 
co, hem çok iıyidir» hükmünü de ver
di. 
Akşam tekrar onu gördüğü vakit, 

gördüğü muameleden ve hüsnü kabul
den mütehassis oldu. Birkaç saat zar
fında onu gençleşmiş buldu. Yalnız kal 
dıkları vakit Madam, genç bir kız gibi 
kızarmağa başladı. Artık eskisi gibi ce 
sur değildi; ve sanki dünyanın en tabii 
bir işini yapıyoıımm~çasına dudaklarını 
öpmüyordu. Vakarlı, gizli bir haleti ru-
hiyesi vardı şimdi. Hangi ışığın onu bu 
kadar güzelleştirdiğini bulmak güçtü. 

- İştıe, dedi, şimdi hani sana ondan. 
bahsediyordum.. İ.ş'te ta kendisi.. Er ~ 
zak almak üzere elinde filesile Hicqua. 
ana geçiyor.. Bu saatte öteberi alınaW 
için sokağa çılanak onun itiyadıdır. 0 1 

gel bak sevgilim. Bu korkunç ihtiyard 
bak. Kocaman kamını, ve yuvarlak kaJ 
çasını taşıran korsasile ne kadar da gü 
lünç .. Ah görülecek bir manzara .. Ha!: 
Ha!. Ha!... 

Bu kelimelerin her biri Madam Hor .. 
tense'in kalbini yaralamıştı. Lucien gü., 
lüyordu. Ve şimdiye kadar ancak aşıkı 
ları tarafından, taponlaştıkları veya .. 
but ihtiyarladık.ları ve erkeklerin zev"\ 
kini söndü:rec€k bir hale ~!dikleri için 
bırakılmış ve açığa çıkarılmış kadın-. 
!ardan aşka kimse tanınmadığını açh 
ğa vurdu. 

Hortense bu gül~lerde ve sözlerde,. 
müjdeci bir çan gibi, şunları sezdiğin
den şüpheleniyordu: cİşte sonraları be
nim için de söyJiyeceği sözler bunlar
dır!> 

Madamın sessizliğinden hayret eden 
delikanlı onun yanına yaklaştı. Sakin 
ve güzel gözlerinin yaşla dolduğunu 
görünce müteessir oldu. 

- Nen var sevgilim? Ağlıyorsun? 
Hortense konuşabildiği zaman sadece 

şunları mırıldanabildi: 

1 
1 

Böylece delikanl'ıya, maddeten la
tif bir mahluk olarak görünüyordu. Ve 
gözlerinde, delikanlının meftuniyetin
den doğan bir süs bir güzellik taşıyor
du. Genç adamın kıllı ve ağır ellerini, 
kalın parmaklarını, az bir müddet için
de ayak kabıların kalıbını bozan koca
man ayaklarını görmüyPrdu; onu güzel 
buluyordu; ve delikanlı sev:ilmi§ti. 

- Seni bu kadar sert gördüğüm için 
ağlıyorum, Lucien. Bu zavallı kadınla 
niçin alay ediyorsun? Onu sen satın al
madın... O, nesi varsa 'Sana vermişti, 

ve sen ona sahip oldun!.. Eğer bugün 
ihtiyarladıysa seniın için mukaddes bir 
varlık sayılmalıdır .. Bir ölüye hürme~ 
edilir; onunla alay edilip gülünmez. 
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• 

lkincite,rin 

ln&'ilizceden çeviren : Hasnun Utalılııil 
Prenses Emn1a, bir kaç dakika derin bir sükunet 
içinde kaldıktan sonra, birdenbire boynundaki ipek 
eşarpı çıkarmış, ihtiyann kanlar fışkıran elini sarmıştı işitilen kadın çığlığı 

Aleksi babanın heyecanı arttıkca bakmış: Mı.. " Merrif 
utmıştı. Ellerini - tıpkı kilisede, bir a- - Geliniz, Cemil bey. Size Aleksi 0S90 "M. Arnoldun ölümü her birimize 

dedi ~iz tasvirine yalvarır gibi Emmaya kar• babayı göstereyim. otuz üçer bin lira getirecek! ,, 
~ 

uzatmış; bir şeyler söylemeye baş- Diye mıırldanmıştı. 
mıştı. Gitgide yavaşlıyan bu ses, a - .Cetnil, Emmanın sakin çehresine, Mösyö Merrit hayretini gizlemiye de nefret eseri vardı. Bu korku, acaba ımek hevesine kapılmış olabileceğiol 
eta bir mırıltı halini almıştı. hayretle göz gezdirmişti. Ve sonra, o- çalışmadı. Biraz doğruldu, koltuğun müstakbel ölüm namzedi olması ihti· düşünmemiş mi idiniz f 

Bir kaç dakika, böylece geçtil;ten nun arkasından kulübeye girmişti. iki kenarına ellerile dayanarak bir malini düşünmesinden mi doğuyor .1 Lang bir saniye düşündü: 
sonra, bu ihtiyar adam birdenbire de- Emma, parmağının ucu ile Aleksi müddet öyle kaldı. du? Yoksa bir başkası tarafından ya • - Hayır, dedi. Madam Arnold ko • 
rin bir heyecana kapılmış .. başının üs- babayı göstererek, sözlerine devam et- Kent devam ediyordu: pılmış olan bir cinayetin nefretini mi casının bir kadın hizmetci yollam~ 
tünde asılı olan küçük bir baltayı kav- mişti: - Sizin işittiğiniz kadın çığlığı taşıyordu? Ve nihayet bizzat kendisi - teklifini reddetmişti. Ben de kocası V 
ramış .. evvela, Prenses Emmaya doğru - işte .. bizim dağların evliyası ..• Matmazel Pattonun sesiydi. Odanın ııin yapmış olabileceği bir cinayet mi bi, kadının yalnız kalmak istediğioİ 
uzatmış .. sonra kalbine dayamış .. da- Şayet• kalbinizde bir muradınız varsa, kapısı altından kan sızdığını gördüğü düşünüyordu? Bu ihtimallerden han· düşündüm. 
ha sonra, sol el"nin küçük parmağını isteyin. Bu civardaki köylüler, sık sık için bağırmıştı. gisinin doğru olduğu nasıl tayin edile- - Madmazel Patton'un odasına çeı 
ocağın taşına dayamıf .. şiddetli bir bal- buraya gelirler, Aleksi babadan him· Mösyö Merrit tekrar yerine yerleş- bilirdi? kildiğini ötekilerine söylediniz mi? 
ta darbesile bu parmağını ke$miş, ko- met dilerler ... Hatta biraz evvel, ben ti. Teğmen derhal bir sual sordu: - Evet; sanıyorum ki Mösyö Ar 
parmış .. baltayı, kapının arkasına; ke- de J>azı muradlarımın kusulü için lcen· Kentin pürüzsüz, net• vazih sesi o- - Sizi balkonda bıraktığım daki • nold içki takımı ile geldiği zaman geıı9 
sik parmağı da, ocaktaki alevli odun • disine rica ettim. Bu hususta, azizlere nu yoruyordu: kadan birinci katın sahanlığında bul - kızın ne olduğunu sormuştu. 
ların arasına fırlatmıştı. yalvaracağına dair söz verdi. - Bir cinayet mevzuu bahsolduğu duğum dakikaya kadar ne yaptığınızı - Hatırımda kaldığına göre az ef 

Cemil• iki ellerini dizlerine daya - Cemil, gözlerini Prenses Emmanın zaman amili, bu cinayeti yapabilmek birer birer söyleyiniz. vel <eArnold, Merrit ve şerikleri» tica" 
mış.. ıolduğu yerde donakalmıştı. yüzüne çevirdi. Genç kızın çehresi, imkanı kadar mühim bir noktadır. Mösyö Lang•ın sesi de gözleri gibi retevinin bu sene mühim bir kar yaP' 
Gözleri, bir anda, Prenses Emmanın birdenbire pembeleşmişti. Zorla ya • Madam Arnolddan şüphe edilemiye • ihtirazla doluydu. , madığını söylemiştiniz. 
yüzüne kaymıştı. Bu kanlı manzara lan söylerken, hicab hisseden, dürüst ceği için Mösyö Arnoldu öldürmekte - Öbürleri ile birlikte içtim• dedi. · (Arkası var) 
karşısında, o hassas ve ince ruhlu genç kalbli bir insana benzemişti. ciddi sebebe malik yegône adam ola • Merdiveni, MOOyö Arnold ve Mösyö • - ' ' ' " • • -· -1 
kızın çok büyük bir heyecana kapılmış Aleksi baba, ağır ağır gözlerini aç • rak ortada siz kalıyorsunuz. Patton'un yanında çıktım. Sonra so - B A D \'O 
CJlacağını ümid ederken, Prenses Em- mış .. uzun ve derin bir nazarla Cemilin Mösyö Merrit uzun müddet cevap yundum, Mösyö Merrit yukarıya gel• 
manın gene öyle dimdik ve hareketsiz yüzüne bakmış.. ve sonra gözlerini vermeden durdu. Sonra aldanıyorsu • meden bir banyo yapmak niyetindey• 
durduğunu görünce, büsbütün şaşır • Emmaya çevirerek inler gibi bir şeyler nuz, dedi. dim. Zira ikimiz de aynı banyo daire-
mış, kalmıştı. mırıldanmıştı. Kent bekliyordu, Mösyö Merrit tek- sini kullanmaktayız. Bu banyo daire-

Prenses Emma, bir kaç dakika böy· Prenses, Cemilin 'kulağına eğilmiş: rar etti: sinin kapısı birinci katın sahanlığına a· 
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lece derin bir sükunet içinde kaldık • - Siz , dua etti. Hiç şüphe etmeyi- - Aldanıyorcunuz, cinayetin se • çılır. 
tan sonra, birdenbire boynundaki ipek niz ki, muradınız hasıl olacaktır. Ha- bebi, amili üzerinde aldanıyorsunuz, Kent: 12.30: Plakla Türk musiklsl. U .50: Hava 

şarpı çıkarmış .. ihtiyarın •önüne· diz di, artık gidelim. Patton, Lang ve ben Mösyö Arnoldun - Görüyorum ki; iakarpinlerinizle dJs. 13·05 : PlAkla hatif müzik. l 3.25: Muhı. 
çökerek onun kanlar fışkıran elini bu Demişti. Ve Cemile• kapıyı göster • ölümünden ayni derecede istifade edi- gömleğinizi çıkaracak kadar vakit bu- 111 pl~k neşriyatı. 

Akşam neşriyatı : 
ipek şarpla - sarmış .. daha sonra, elle- mişti. yoruz. labilmişsiniz, dedi. 18.30: PlAkla dans musikisi. 19.30: Çocuk" 
rini onun dizlerine dayamış .. gözlerini Cemil, sessizce kulübeyi terket- Bu defa oturduğu koltuktan yarım Lang devam etti : ara masal : t Gılllb tarafından. 2o: ftlfal 

kapamış .. alnını ona uzatmıştı. miş .. iki tarafında yabani otlar yükse- doğrulmak sırası Kente gelmişti: - O zaman bir kadın feryadı i'it- •e arkadaşlan tarafından Türk muıslk11l 19 

Aleksi baba; başını biraz geri çe - len toprak yoldan, çitle örülmü' kapı· - Mümkün olduğu kadar sür'atle tim, dışarıya fırladım. ıaıt. prJulan. 20.30: Safiye ve ~ıaıt 
kerek, derin bir meftuniyetle Emma - ya doğru ilerlemişti... Prenses, ancak ve mümkün olduğu kadar vüzuhla an- Polis memuru adamın sözünü kes • .arafından Türk muaik1al ve halk tark'1arl.ı 
nın yüzüne bakmıftı. Bu bakış, bir bir kaç dakika sonra, kendisine iltihak la tınız, dedi. ti: 21: Orkestra. 22: Plakla sololar. 22.30: H:ı.va--
kaç dakika uzamıştı. İhtiyar adam, is- etmişti. Mösyö Merrit başı ile evet işareti _ Fakat bu fırlayış pek çabuk ol - dil. 

tiğrak haline gelen bir derviş halini al- Atların yanında kalan, ve iri vücut· yaptı ve sesi daha netleşti: mamış. Zira adamlarımdan biri merdi-
mıştı ... Yavaş yavaş dudakları, Em - lü Gorgo ile konuşan Prenses Olga, - Merrit, Arnold ve ortakları ti • venleri tırmanarak sizden evvel sahan· 

Yarınki proıraa 
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İSTANBUL manın sedef gibi parlıyan alnına yak· Cemili görür görmez gülümsemişti: caretevi son zamanlarda müşkülat i- lığa varmıştır. 
laşmış .. inler gibi bir şeyler mirildan • -~le~si babayı, nasıl buldunuz>. çi~deydi. . Fakat. b~ş yıl önce ~ühim Lang protesto eder gibi: Öfte neşriyatı: 
mış.. ve sonra• geri çekilerek başını Demıştı. karlar temm etmıştı. O zaman dort or· - Evet amma, ben pantalonumu 12 30: Pllkla Türk musittsı, l2,50: Bava. 

arkasındaki duvara dayamıştı. Cemil, gördüğü garib rüyaların he- taktan her biri yüz bin dola.rlık bir ha· giymek mecburiyctindeydim, diye ba- dla. '13,05: PlAtla haru müsik, 13,25: Muh-

Prenses Emma da, tekrar ayağa nüz tesirinden kurtulamamış bir adam yat sigortası yaptırdık. Maksadımız or• ğırdı. Binaenaleyh iki üç saniye kay - tenı pllt neşriyatı. 
kalkmıştı. Kapının arkasındaki kanlı gibi: taklardan birinin ölümü halinde hisse betmiş olahilirim. biraz makul olsanı· Akşam nepiyatı: 
baltayı almış; gene Aleksi babanın - Çok mübarek bir zat. senetlerinin müzayede ile satılmasına za.. 18,30: Plakla danı musıldsi, 19,30: Kon ... 
baş ucundaJci çiviye asmıştı. Diye cevab vermişti. man.i olmaktı. Bu yüz .bin dolar sigor· Kent sordu: ferana: Doktor Fahrettln Kerim tarafın .. 

Ellerini arkasına düğümliyerek u • Aleksi babanın kulübesinden ayrıl· ta şırketi tarafından tıcaretevimize ö- _ Madmazel Patton birinci kata dan, 20: Vedia Rıza ve arkıı.daşları tarafın .. 
zun ve ağır adımlarla ihtiyarın karşı • dıktan sonra, (Şellale) lere gitmişler - denecekti. Anlaşılıyor mu ? çıktığı zaman nereye gittiğim sam • dan Türk musildsl ve halk p.rkıları,20,30: 

d. K t · tl h tabınd ·· d d Türk musiki heyeti, 21 : Bedin, Vasfi Rıza vt 
sında bir kaç kere dolaşmıştı. ı. en ışare e mu a an aoze e- yor unuz? Hazım tarafından orkestra refakatlle Lü .. 

Aleksi babanın yüzünde, derin bir Manzara, çok mühteşemdi .•• Yük - vam etmesini istedi. O da devam etti: - Odasına. Kendi~i sö.~ledi. . küs Hayat operetinden blr temsil, 21,30: or-
ıztırab vardı. Gözlerini kapamıştı. sek çamların arasından köpüre köpü- - Bu maksadla dördümüz arasın- - Madam Arnol? ~ ·g~<?.r"!~y~t..: lkestra., 22: PHUtla sololar, 22,so: HaTadis. 
Prenses Emma, birdenbire onun karşı· re taşan sular, heybetli bir uğultu ile da bir mukavele yaptık. Binaenaleyh . . . __ 
aında durarak bir 'eyler mırıldanmış- derindeki kayalar üzerine dökülüyor; Mösyö Arnold'un ölümü heherimize 
tı. Sonra, sür'atli bir hareketle geri dö- çamların nefti gölgeleri, emsalsiz bir otuz üçer bin lira getirecek demektir. 
nerek, kapıyı açmıştı. letafetle uzayıp gidiyordu. Teğmen bir elini alnına, sonra bafı-

c ·ı d h ·· • ti" da h Eğer bir başka zaman olsaydı, tabi- na götürdü, bir saniye sonra da yerin-
emı , a a sur a ı vranmış; e-
d - ı k tarafa fırlamı•tı atın bu bedii köşesi Cemili çok alaka- den fırladı: 

men ogru ara yan T • d C ·ı p k"l" d d" B" · 
K ]d - p E..,,..ma dar edecekti. Fa.kat• şu an a emı in - e a a, e ı. ır netıceye varma· 
apı açı ıgı zaman, renses ... . k 

-~'-· L~ t bea ·· 1 C ·ı· viiz""ne fikri, derin bir meşguliyet içınde icli. dan evvel bu ı:Stlarla da onuşmalı -
&ı&ın ıMr e ıum e emı ın ~ .- u . .. .. .. ... 
,...- , Vakit, epeyce geçmişti. Prenses Ol- yım, sız hole donunuz ve lutfen bana 
1 ga: Mösyö l..ang'ı yollayınız. 
Bir Doktorun - - Atları, biraz sürelim. Halam, me- Mösyö Arnold'un cesedini bir seô-
GUnlük Pazartesi rak eder. ye üzerinde örtü ile örtülmüş olarak 

Notlarından (*) Demişti. 'kapıdan çıkarıyorlardı. 
Bir çeyrek sonra, şatoya tekarrüb et• 

Yalak mişlerdi. Önde giden Prenses Emma, 
Oda /arı birdenbire başını çevirmiş; ~ilıhassa 
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ıbtak odalarınızı dalma evin güneşe 

maruz taraflarında intihap etmen lnlz. 
Sabahlan yatak odalarının pencereleri -
n1 derhal açmalıdır. Pencereleri açık oı
mıyan yatak odalarında ciğerlerfmlz -
den çıkardığımız pi~avadan hlisıl ol -
ma fena ve zehirli bir koku peyda olur. 
Yatak odasının yorgan, çarşaf, ya tık 
gibi eşyasını pencere kenarına sekerek 
gune§te bir knç saat bırakmt}ıdır. Yn -

tak odalarınd toz toprak olmaması 1çin 
aya kabılarınızla yatak odalarına gir -
meyiniz. Aynr odaları sık sık ıslak bir 
süpur e lle p ırmelidir. 

Cemilin na.zarı dikkatini celhedecek 
bir surette: 

- Olga !.. Aleksi babayı ziyaret et
tiğimizden, halama bahsetmiyeceğiZ, 
değil mi~ .. 

ÇIPLAK ADAM •• 

(Saat 6, dakika 9·saat 6, dakika lS) 

Kent odada bir kaç adım attık -
tan sonra kapıya doğru yürüdü. Güneş Demişti... Prenses Olga: 

_ Evet. Buna, hiç lüzum yok. alçal~tı ve ziyası bal.konun üzeri-
Diye cevab vermişti. ne~ai~ olarak geliyor~u. S~~k ise her 
Bu sözler, Cemilin üzerinde o kadar vakıtkınden fazla bogucu ıdı. 

garip bir tesir husule getirmişti ki; bir- Polis şefi: . 
denbire kendini zaptedemiyerek: - lnanılmıya.cak kadar kısa hır za-

- Niçin, prenses Emma '? •• man içinde iki cinayet yapıld~, ~İye dü-

D · ı'stı· sünüyordu. Nasıl yapıldı, kımın tara-
eyıverm . , 

Prenses Eı~una bu sualden hoşlan· fından yapıldı. 
"b' ··ru··n,erek· Kent koltuğuna döndü. Bu sırada 

1-------------·---ı mamış gt ı go . . . . . 
_ Niçin mi? .. Halam, bu adamı a- Lang içerıye gırıyordu. Kent ışare~le ( *) Bu notlan kesip addayınız, ya • 

but bir albüme yapııtırap kollekaiyoa 
yapınız. Sakınb zamanınızda bu notlar 

di bir mecnun telakki eder de, onun delikanlıdan karşısında oturmasını ıs
tedi. 

Lani'ın yüzünde hem korku, hem ' bir doktor ıibi imdadınıza yetifehilir. için ••• 
(Arkuı var) 

BANKA KOMERÇiYALE 
iTALYANA 

Sermayesi Liret 700,000,000 
İhtiyat akçe81 Liret H5,'189,05',H 

Meram İdare: MİLANO 
İtalyanın başlıca wehlrlerinde 

ŞUBELERİ 
İngiltere, İsviçre, Avusturya, Maca
rı.stan, Yugoslavy&, Romanya, Bul· 
ııarıstan, Mısır, Amerika Comahiri 
Müttehldeai, Bresllya, Şill, Uruguay, 

Arjantin. Peru, Ekvatör ve 
Kolumbiyada 
Afilyasyonlar 

ISTANBUL ŞUBE MERKEZİ 
Galata Voyvoda caddesi KarakOy 

Palas (Telef. 44841 12/3/4/5) 

Şehir dahlllncleld aeen&eler : 

tstanbulda : Alllemclyan hanında 
Telef. 22900 /3/11/12/15 Beyol • 
ıunda: İstiklll caddesi Telef. 41048 

IZMİRDE ŞUBE 

r 
Nöbet el 
Eczaneler 
Bugeceld nöbetçi eczaneler şanlardR': 

İstanbul cihetlndekiler: 
Aksaıayda: (Ziya Nuri). Alemdarda: 
<Abdülkadir). Baku-köyünde: <İstf,pan). 
Beyasıtta: (Qaydar). Eminönilnde: 
(Bensason). Fenerde: (Arif). Karaiüm· 

rükte: (Arif). KüçüJı:Pazarcı.ı.: (Hikmet 
cemm. Samatyada: {Erofllos). Şehre -
mlnlnde: <N~zım). Şehzadeb::ı.ştnda: 

(Halil). 
Beyollu clhetlndekller: 

oatatada: (Yiçopulo). Hasköyde: <Bar· 
but}. Kasunpaşada: (Vasıf>. Merkea :na
hiyede: (llattovlç, Vlnkopulo). f111lde: 
(Pertev) . Tablmde: (Kemal Rebull. 
Üskfülar, Katlkö7 n Aialanlaldler: 

Büyüudada: <Merkez>. Heybelide· (Yu· 
su!). Kadıköy Pazaryolunda: lM rkez). 
Modada: (Faik İskender>. Ü kudar Ç:ı.r
§lboyunda: <Ömer Kenan). 
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TARiHTEN 
( Baştarafı 7 inci sayfada ) 

~- Bır çobanın oğ1u ben m oğlumu 
döverse bundan büyük hak ret olmaz. 

liuki.imdar çobanla oğlunu çağırdı. 
~cuğa nıçın bu işi yaptığını sordu. 
Keyhusrev hiç çekinmederı şu ce,·abı 
lel'{li : 

- Benı hükümdar seçtiler. Ben de 
/azıfe.mi yaptım. 

Bu hal Asti:; ağın hosuna gitti. Ok· 
tadı. Ayni zamanda kızı M ndane) e 
benzettı. Çobanı sorguya çekince iş an 
~ldı. Kendı kendini şo:; le avuttu: 
lac -- Muneccımler. onun hukumdar o-

agını söylemişlercli. Mademki ço -
CUk!ar onu hüktimdar seçtiler, ded"klt.?
li o.du. Bir daha hükumdar olacak de
Cil Ytı ... 
bedı. 
Bununla beraber veziri Harpağa :fe

na halde kızdı: 
. - B ni aldatmanın cezasını pek acı 
.ıılarak ö tereceğiml • 

bı:; e ö:; lendi. 
ke:;husrevle çobanı savdıktan sonra 

•daınlanndan birısini çağırdı: 
- Vez rım Harpagw hemen bura' a 
~~ v n. 

'Vezir geldi. Hükümdar ona: 
- Senin bir o· un \'ar, değil mi? 
- E\et. 
- Kaç yaşınd dır ? 
-on üç . 

ı.._ - Onu görmek ist")orum. Yarın sa
uah saraya gönder. 

- Başüstüne ... 

1 
Astiyağ, çocuk gelir gelmez hemen 

tafasını ve ellermi kestirdi. Kuzu gibi 
~kızarttı. Avnı zamanda vezirine: 

SAYFALAR 
- Bu ak am saraydaki ziyafete gel- ' 

sin! 
D \ e haber volladı. 
O~a çocuğu~un kızarmış etini bir ta-

bak içinde verdi. 
Za\'allı Vezir bılmiyerek yedi. Hü -

kümdar sordu: 
- Nasıl, tatlı mı?. 
- Çok tatlı ... Ömrümde bu kadar tat 

lı et yememiştım. 
Hükümdar bir canavar gibi sırıttı. 

Adamlarından bırine i~aret edince, Ve
z· ın önüne bir sepet getirdiler. Bu se- ~ 
p tte oğlunun başı ve kolları vardı. 

\ ezir bır an gö 1erini yumdu. Lakin 
o an olmuştu. Kendisini tuttu ve hü -
kumdarın önünde yerlere kapanarak: 

- Hükümdarın her yaptığı şey ha
yırlıdır. 

Dedi. 
Aradan ~ ıllar geçti. Harpağ hüküm-

dara: 
- KeyhüsreYi Medyeden uzaklaştır

mak ivi olur. Buraları bilmemesi. bu
ralaıd·a dost ve arkadaş edinmemesi la
zımdır. 

D J erek Farsa gönderdi. 
Avni zamanda gerek genç Keyhüs

re\ le 'e gerek Mendane ile haberleş
tı. Med) elilerden de birçoğunu kandır
dı. 

Ke) hüsre' b"r deLkanlı olduğu sıra
da bü) ük bir ordunun başında 1.al"m 
'e insafsız dedesinin üstüne yiirüdü. 
Onu esir etti \'e ölünceye kadar bir sa
raya kapattı. 

Tarihçiler·n babası olan Herodotun 
anlattıklarına inanılır.sa büyük İran 
hükümdarı Kc:; hüsrevin çocukluk ha-
:; atı bö:;le gecmiş•n:. Turan Can 

IZMJRDEN RÖPOR'f AJLAR: 
(Ba tarafı 6 ıncı sayfada) bunu soı dum. cMüleyyinattan iki Al-

~· - lf ç şüphe yok ki her zaman için man kon a!!l ıle bütün tesir ve kuvve
~r Çın vazosu g bi çok renkli, çok süs- tını ka"b den )akıcı, yıkıcı ve hatta 

• fakat içi boş bir edeb"yat yaşıya - öldürücu bır he ecandır.• dedi ve gü-
ı'llaz. luştiık . 

. - Bızden ve Garptan k"mleri sever~ Eserlerini sayıyordu: 
"ıniz? -Aşık Sazı, Muallim Naci, Manzum 

- Ben eski edebiyatın yeniliği se - Masallar, Kalbimin Işıkları, İ7.mir Şa -
\'en bir mensubuyum. Yeni edeb·ya .. ın irleri Antolojisi, Akman Duygular, Va
.kökleşmesini candan isterim. Lakin tan mı Zeynep mi? 
lnaz ye karışan edebi) at dahilerinm H psi basılmış. Sonuncusu da ba~ı-
eserler kafam n içinde koca bir orke - Iıy ormuş. 
~a ?1b her an a) a tadır. Parlak ve al- - M uharr"rlerin çoğu yazılarını s\;; v
l ın ı.şlemeli mı ra ann yarattığı hayal- miyor \:e beğenmiyorlar. Siz ne der.,· -
er~.e mest olurum. niz? 

Ustad Avni Ozan hemen hemen c.ski- - :Sende babalık duygusu daha çok-
~erın hepsini sa:; dı. Yenilerden ısmar- tur. Insan yavrusunu beğenmez \'e 
arna yazanları bile unutmadı. Garb sevmez mi? En çok beğendiklerim 

dillerinden hıç birini b"lıni) ormuş. An- (Muallim Naci) ile İzmir Halkevi na
cak tercüme edilmiş olanları okuyor - mına basılan Şekib ve hmir şairleri 
nıuş. antolojisi ve A'kman duygulardır. 
lfayatmın en acıklı hatırası İzmirın - Buından sonra neler yazacaksınız? 

düşman işgaline uğradığı gün olduğa- - Henüz bunu tayin etmiş değilim. 
nu söyledi. Bu elbet başka türlü ob w Körfezin ağzında ve mor dağların ar-
l'nazdL dında batan güneş bulutlar üzerinde 
Aşk hakkındaki sorguma da kısa bir ~siz bir gurub tablosu çiziyordu. Av-

Cevab verdi: ni Ozan ilham arar gibi oraya bakı -
- Çok sevdiğim bir doktora ben de yordu. Kadircan Kaflı 
--- ~--- -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ki OPRiN kareleri HERnRoEr1ıı;u~uş 
e.aş. oi ·"OM.ATİZ1'1A .A~RILARİLE.GRI VE NEZLEYE KAR 1 ei~İ~ '\ İLAÇ TIR -

ı====~~~~~ı-s_t~a~n~b~u~I ~-B_-_e_I_e~d~i-y_-e_s~i~~ı-ı_a~n~I-a_r~ı~~~~~~~=r 
Karaağaç müe11eaesi İ§çilerine yaptırılacak olan 206 tane mesin 

Önlük açık eksiltme gününde istek liıi bulunmadığından pazarlığa ç~v-
rilmiıtir. Bu önlüklerin hepsine 412 lira bedel tahmin olunmut tur. 
Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. istekliler 2490 No. lı 
kanunda yazıla vesika ve 30 lira 90 kuruıluk ilk teminat makbuz veya 
hıektuhile beraber 24/11/936 sah günü saat 14 de daimi encümende 
bulunmalıdırlar. (2776) 

* * Senelik muhammen kirası 30 li ra olan Anadoluhisarında Göksu 
dereai sokağındaki baraka teslim tarihinden itibaren 937 veya 938-
939 senesi mayısı sonuna kadar ki raya verilmek üzere açık arttırma
ya konulmuıtur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde ıörülebilir. istek
liler 225 kurut luk ilk teminat mak buz veya mektubile beraber 
17/11/936 ıah günü saat 14 de daimi encümende bulunmalıdırlar. 

(B.) (2651) 
----··----·-

PROTEJiN 
• 

Merhemini kullanan F rengi ve Belsoğukluğuna tutulmaz. Her eczanede bulunur 

l~tanbul Kültjir Direktörlüğünden : -
1 - Zincirlikuyu ilk Okulunda açılan Pansiyona ikinci taksit hafı olan 

Birinci Kanundan itibaren de talebe alınacaktr. 
2 - Panıiyonun yıllık ücreti 80, iki aylık ücreti 20 liradır. Büyük tatil

de okulda kalacaklardan ayda 12,5 lira alınır. 
3 - Yazılmak ve fazla malfımat almak isteyenlerin Okul Direktörlü • 

iüne bafvunnaları lazımdır. ..2813)) 

' 

OksUrenlere: KATRAN BAKKJ EK EM 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dresdncr Bank Şubesi 

Mer1<ezi: Berlin 

Türkiyedeki fUbeleri: 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: İst. Tütün Gümrüğü 

ı....: Her türlü banka İfİ * 

Son Posta 
,. ·- . ·-,= 

Yevmi, Slyasi, Ha vadls ve Halk gazetcsı 

l ı 

l ı 

--- ---
Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25. 

jSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FIA TLARI 
- - · -

1 6 3 1--
Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 

TÜRKİYE 1400" 750 ~)50 
YUNANİSTAN 2340 12'20 710 270 

ECNEBİ _ 27()() ı94Q ş__oo , soo 
Abone bedeli peşindir. Adres 

değiştirmek 25 kuruştur . 
,..... -

Gelen evrak geri verilmez. 
ilanlardan meı'uliyet alınmaz. 

Cevap için mektuplara l O kuruşluk 
Pul ilavesi lazımdır. 

- Posta kutusu: 741 İstanbul 
Telgraf : Son Posta 
Telefon : 20203 

'1UPİRİN 
2 ve 20 komprimelilc ambalajlard• 

bul unur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin timsali 

olan ~ markasını arayınız. 

---------

İktısat V ekileti den: 
«iŞ KANUNU» nun dokuzuncu «Teşkilatı) faslındaki hükümlere JcYÖN 

kurulan ulŞ DAİRESİ» nin Te,rinisani 1936 batından itibaren faa liyete 
t.qllıdıjı 145 inci madde mucibince iliın olumu. "1661» cc2802n 
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ı[f envieat e~i No •. 1 
,.,.:()-ı.\ert dah" . - . 

ı _v 1J-./ 
~· ~ -"''"11ıtirat\o v-0 Gözlerin .. muhafazası · için daima 

.. 

o s ram, m ampıilu kullanmalı. 
Aydınlık temin ed~n bundan daha 

istifadeli menba yoktur. ,, Herkes 

bizzat ne kadar elektrik cereyana 

sarfettiğini kolaylıkla kontrol ede· 

bilir. Her ampulün anıbalajı üze· 

rinde aydınlık derecesi (DEm) ile 

işaret edilmiştir. Ve idareli elektrik 

. sarfiyatını da Vat göstermektedir. 

aRA 
ampulleri 15, 25, 40, 65, 100, 125 

ve 150 Dekalunıcnliktir. 

Niz·p Urayından: 
2/ 10/1936 tarihinden 2/ll /1936 tarihine kadar bir ay müddetle ka- 'I 

palı zarf usulile eksiltmeye konulan ve bedeli muhammeni 2980 lira olan 
Nizip kasabasının halihazır haritasının ihalesine mezkur günde talip zühur 

SON POSTA 

NEFiS BiSKUViLER 
Necmeddin Besler 

in 
Halis inek südü vt! tereyağından 

Adapazarında yapılan ve 
Beypazarında 

ŞEKERCi 
Hilmi Kaltalı 

tarafından satılan nefis mamula
tını hemen sipariş ediniz. 

Taze, ucuz ve nafi d~r. 

n Posta 
Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25 . 

İSTANBUL 

İlan fiatları 
- Gazetenin esas yazısile bir sü

tunun iki satırı bir (santim) 
sayılır. 

2 - Sahifesine göre bir santim ilan 
fiatı şunlardır: 

Sahife 

il 

: ı - 400 kuruş 

2 - 250 J) 

3 - 200 » 

' - 100 • 
Diğer yerler : 60 • 

Son sahife : - 30 • 

etmediğinden 17/11/1936 sah günü aaat 14 de ihalei kat'iyeıi icra edil- 3 _Bir santimde vasati (8) keli-
mek üzere 15 gün müddetle temdit edilmiştir. ı me vardır. 

2490 sayılı kanun ahkimı göz önüne alınarak ve harita Nafia Vekil~ 4 _ İnce ve kalın yazılar tutacak-
lince yapılan fU(nameye uygun bir şekilde olacağından talihlerin mezkur ları yere göre santimle ölçülür. 
'{Ünde ve daha evvel Nizip belediyesine müracaatları ili.n olunur. (2881) ._ ___ .._ ...... ...., ______ _. 

.. 

Bir çok tıraş bıç.•klıırıııı tccrnhe 
ettim. Hiç lıırısınden ıııe•ııııun kel
madırn. 

p 
Nihayet sakalımı kuştuyn hafifliği 

ile tıraş eden POKER tıraş bıça
ğını beğendim 

o K 

ÇlinkO: POKER; cildi tahriş et
meden çnbuk ve rahat tıraş eden 
uçaktır. 

~ Dünyanın en eski ve en iyi tırq bıçajıdır. 

İkincıteşrin 6 

1 
Çocuğum iştahsızdır demeyiniz. 
Seveceği gıdalarla besleyiniz 

ve büyütünüz 
Yavrularımz her istediğini yemiyorsa kabahat sizdedir. 

Onu sevdiiji gıdalarla besleyiniz. 

Özlü Unlarına Yavrular Bayılıyor. 

Vitamin - Kalo i -
Gıda - Kuvvet - Sıhhat 

Pirinç - Buğday - Patates - Beyaz Mısır - Arpa - Bezelye -
Yulaf- Mercimek - irmik - Çavdar - Badem - Badem özlü Unları 
Çocuklarınıza yediriniz. istediklerini ve sevdiklerini bıktırmırarak değiştire 

değiştire yediriniz. Vitamini ve kalorisi çok olan bu mOkemmeı, özIO unlarla 
yavrularımı neş'eli, sıhhaUi, tum bul, kanlı, canlı olurlar. Çabuk bOyOrler. 
Çabuk diş çıkarırlar, kemikleri kvvetlenir, ishal olmazlar. HASAN ÖZLÜ 
UNLARİLE yapılan mahallcbi ve çorbtthmn ve tatlıların ve pOrelerin ve 
yemeklerin lezzetine payan olmaz. HASAN ÖZLÜ UNLARI nefasetini 011 

sene muhafaza eder. Duima tazedir. Hiç kurtlımmaz. Taklitlerinden s·ıkınınız . 
.Başka marka verirlerse almayınız ve aldanmayınız. HASAN l\tAHKASINA 
DiKKAT. HASAN DEPOSU: ANKARA, 1STANBUL, BEYOÖLU . 

Aksırmak 
Soğuk algınlığının 

GRiPiN 
alınması lüzumunu ihtar eden 

ilk tehlike işaretidir. 
ı~----- ---------.• 

GR • 
1 

• 
1 

Baş, diş, adale ağrılarile diğer ağrıları en kısa zamanda ve 
en kat'i şekild.e dindirir, nezleye, soğuk algınlığına, gripe 

ve emsnlı hastalıklara karşı bilhassa müessirdir. 

Gripin kaşelerinin 10 tanelik yeni ambalajlarını tercih ediniı:. 

Tenetrus yollari!e geçen hustnlık

lara karşı koruyucu, tesiri kaU pus
tillerdir. Nezle, hronşit, grip ve 
boğaı rahalsızlıklurındu, ses kısık-

lığında pek faydalıdır. 
Kalabalık yerlerde, tozlu muhit

lerde, bulaşık hastalıklardan vika
ye eder. 

lNGlLlZ KANZUK ECZANESİ 
Beyoğlu, Jstımbu1 

j İstanbul asliye mahkemesi ikinci ticaret 

1 dairesinden: İstanbul limanında llpz n "" 
j puru Kabataş açıklann<bı demirli iken 
5/'7/936 tarihinde Dentzyolları lfJetme hla· 

: resine ait Hizmet romorköri yedeflnd• 
mavnalar ile gelirken Hizmet romorkörU! 

1 • 1 kaptanı Cemalin vazifesi başında bulunma• 

I nıası dolnyısile Ilgaz vapurunun dümenlnC' 

1 çarparak sancaktan iskeleye dolra dümen 

!
yelpazesini ve rotunu biikmüş ve sair hasat 

\'ukua getirmesi haubile tanzim olunan de• 

uiz raporunun alınması mezkür Ilgaz vıı • 

1 

pum kaptam Hasan Basri tarafından mab· 

llemeden istenilmi tir. 
• l\Iahkeme günü olarak ll /12/936 Cunı:. 

1 günü saat 15 te icra kılınacağından Deniz • 

1 
yolları i letmesi ve Hizmet romorköru knp· 
t:ını Cemal biz.zat veyıı bir vekil g-önderme• 

1 si Deniz Ticaret kanununun 1065 nci mad· 

desi mucibince ilan olunur. 

Doktor Hafız Cemal 
Dahiliya mütchıısıusı 

Pazardan maada hergQn S - 6 
Divnnyolu(104) No. Telefon: 2239S 

'I'el. Kandilli 88 - Heylerboyi 48 

Son Posta Matbaa•• 

~tşrıyat Md. : Selim Ra0ıp EMEÇ 

[ 
A. Ekrem UŞAKLJOU. 

E.AHIPLERh S. Ragıp EMEÇ 


