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Hergün ---Yirminci asrın din 
Taassupları ve din 
Harpleri ------Yazan: Muhittin Bircen,--.. 

Resimli Makale: 

A sırların kendilerine gore dinleri 

ve dini taassupları var. Bunlar, 
muh'telif din salıkleri arasında bazan 
çok kanlı mücadelelere sebep o~m~~: 
}ardır. İnsanlık yirminci asra gıı:_dıgı 
zaman zannediyorduk ki artık dinı ta
assupl~r ve din muharebeler~ Avru~a
dan çıkıp gitmiş ve yerine dm ve vıc: 
dan müsamahası gelmiştir. Halb.u~,ı Yıkanmak, tıraş olmak, temiz gi-

B ld yinmek, medeni bir insanın evvela 
beş on gün evvel Mister a vm:n 
Avam kamarasında söylemiş oldugu !kendi kendisine, sonra da cemiyete 

d' uh karşı yapmakla mükellef olduğu ilk 
gıbi, bugün Avruıpada, eski ın m a- vazifelerdir. 
rebelerini andıran muharebeler ve hat- -==-========-=-=~=:-:
ta mezalım görülüyor ve hemen birço~ 
yerlerde yeni bir dini taassup eserleı ı 
hısscdilıyor. Bugün Madrit sokakların
da, sokaktan sokağa, mahalleden ma
halleye kan dö'külerek, ev yıkılarak ve 
hiç esir almaca olmaksızın cereyan e
den boğuşma böyle bir din taassub~
nun eserl, bizzat bir din muharebesı
dir. İspanya, din muharebelerini ve din 
taassuplarını, vaktile çok güzel tanımış 
bir memleketti. Şimdi, aradan bu ka
dar zaman geçtikten sonra, bu kadar 
kültür kuvvetine rağmen, bu suretle 
isbat ediyor ki İspanyanın ruhunda de
ğişmiş olan büyük birşey yoktur. 

* Asırların, kendilerine göre _din~er~ 
olduğu gibi ve ayni zamanda yırmmcı 
asırda artık din taa~ubu Avrupadan 
sürülüp çıkmış olduğu zannedildiği bir 
sırada, bir de baktık ki yirminci asrın 
da kendisine göre dini ve hatta dinle· 
ri vardır: Komünizm bir dindir, Faşizm 
bir diğer dindir ve demokrasi de, her 
hangi bir din karşısında bulunduğu za
man, bütün müsamahakar karakterine 
rağmen bir din mahiyetini alabiliyor. 
Herhangi dini mutaassıp bir vicdana 
koyacak olsanız, orada derinlik, geniş
lik ve iyilik kaynağı olacak yerde sat
htlik, darlfk ve binnetice fenalık yu
vası haline gelir. Komünizm de ifrata, 
taassuba gidiniz, en korkunç fenalıklar 
yapabilirsiniz. Faşizmde ifrata ve taas
suba gittiğiniz azman da netice ayni
dir: Kan, ateş, zulüm, yoksulluk, peri
şanlık. Nitekim, vaktile, yenı doğar

ken, demokrasi ve hürriyet dini de et
rafında ayni sefaletleri ve ayni hara
beTeri yapm~tı. Bugün İspanyada, bi
ribirlerinden esir almaca olmaksızın, 
kadın, ihtiyar ve çocuk tanımaksızın 

sOz 
13 rakkamı ile 
Mücadele eden 
Yeni bir cemiyet 

Şu resimde gördüğünüz neş'eli a
damlar, on üç rakamının uğursuzluğu
nu hiçe sayan bir klübün azasıdırlar. 
Bunlar, Londrada geçen ayın on Ü· 

çünde, on üçüncü hanın verdiği bir 
ziyafette yemişler, içmişler, ve böy1e
likle, hurafata inananlarla alay etmiş
lerdir. 

Mühendisler mi, dilenciler 
mi karlı? 

Pariste dilencilik yaparken yakala
nan Zpolit Vitar isminde bir adam 
mahkemeye sevkedildiği zaman, ken
disinin Politeknik mektebinden me· 
zun olduğu anlaşılmıf, hakim kendisi-

çarpışanların, her iki taraftan da göz- ne: . . .. .. . . 
lerini kapayarak ideal namına ölüme - Tahsıl ve terbıye gormuş hır ın-
doğru gidenlerin bir kısmı da sırf bu sansın, neye çalışıp kazan.mıy?rsun} 
demokrasi imanı ile yürüyorlar. diye sorduğu zaman Zpolıt V1taı 'u * cevabı ver mi, tir: 

Her insan için bir iman elbet en e- _ Bir kaç müessesede ıyıce maaş-
saslı bir şeydir. İmansız insan mayasız larla çalıştım. Fakat bir türlü terakki 
hamura ben~er: .özsüz,. k~tı, ~e~ bir- edip istediğim gibi kazanamıyordum. 
şey, ruhsuz ~ır ~gı~ ve çırkı~. bı: ~e~- Beni himaye edecek, ileri sürecek in
be. Fakat, yınnıncı asırda gordugumuz sanlardan mahrumdum. Bir gün ani 
~assup ~hneleri de ~ize gösteriyor ki bir kararla mühendisliği bıraktım ve 
ımanda ifrat, taassup ımansızlıktan da- d'l T" ba 1 d B "n fevkalade 
ha az fena, daha az berbat birşey de- ı encı ıge ş a ım. ~gu ,_ 
···ıd· t d •tr t t 'ht d · f kazanıyorum Allah hın bere~et ver-
gı ır. man a ı a , arı e aıma e- · 

2
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ık ba lm t b ·· d ·· sin Mühendis iken ayda ran na ı mem ı o uş u; ugun e oy- · f 
le oluyor. Dün bir memleket, bugün kazanırken bugün 36,000 ranaa para 
bir başkası, hayat, servet ve medeni- ~m!~Y,..o ... ru,_m_.» ________ _ 
yet eseri olarak senelerce insanların ki akisleri olsun, biz Türkler, şimdi, 
yaratıp toplayabildi'kleri neler varsa herhalde bu taassubun aleyhindeyiz. 
bir saniyede, yahut birkaç saat veya Bu yakı.p yıkıcı, kasıp kavurucu ruhun 
biı'kaç ayda bunların birer birer mahv bizim aramıza girmesini istemiyoruz 
ve harap olduklarını gördük. Hiç de- ve girmemesi için her dakika müteyak
ğilse, yüibinlerce insanın yersiz ve kız bulunacağız. Şekil ve mahiyeti ne 
yurtsuz, arz üzerinde hüviyetleri bile olursa olsun her din taassup derecesine 
meçhul serseriler haline gelmelerini vardığı zaman yalnız fenalık yapar. 
bu taa~up ruhunun yaptığı fenalıklar Biz de bunu istemeyiz. 
olarak kaydedebiliriz. Türkiyenin bir dini olmalıdır: Her-* kesin biribirini sevmesi ve bu sevişen 

Avrupalılar öteden beri biz şarklıları insanların kalplerinde müşterek bir 
taassupla itham ederlerdi. Şimdi görii- vat. .1 duygusu yükselaınesi! Nitekim 

· yoruz ki taassup Şarka mahsus birşey Türkiyede de bir tek taassuba tarafta
değilmiş ve kendini gösterdiği zaman rız: Taassubun bizim aramıza sokul
o her asırda ve her yerde bulunabilir- masını istememek! Muhiddin Birıen 

a /Jf edeni bir insanın ilk vazifesi a 

Sabahleyin kirli bir yüzle, bir par
mak sakalla sokağa çıkan adam, üze
rine aldığı vazifeyi yapmamış bir a
dam hissini verir. 

Bir adamın muhatabı üzerinde 
rnüsbct veya menfi olarak bıraktığı 
ilk tesir bilahara kolaylıkla tashih e
dilemez, kendi kendimizi fena gös
termekten çekinmeliyiz. 

A SıNDA) ·- -· Eski dünya boks 
Şampiyonu Dempsey 
Tenörlüğe başladı 

HERCUN BiR FIKRA 
Yolunu bulmuş 

İki kişi Ankarada İstanbul pastn
hanesindc konuşuyorlardı. Bir ta -
nesi: 

- Yahu! diyordu. Şu kadın kıs
mı ııe Qcayip oluyor? Bizim bayan 
iki aydır İstanbulda .. Anasının ya
nma gitti. Her haf ta mektup yazu -
nm; bir türlii cevap vermez . .l\fc • 
rak içerisindeyim. 

Öteki güldii. 
- Hahay! dedi. Bizim bayan da 

İstanbuldadır. Fakat ben yazdığun 
mektuplara behemehal karıılık al
manın yolunu buldum. 

- Aman, nedir?! 
- Her mektubumda: cSana, bu 

mektupla elli lira gönderiyorum .. • 
diye yazıyorum; hemen cevap ge • 
liyor. 

- Teşekkiir mü ediyor? 
- Hayır! ccPara çıkmadı .. Merak 

ettimn .. diye soruyor. 

Dünya ~ampi

yonluğu için çar
pışan ve kazanan, 
ıon zamanlarda 
Ruzvelt'in in ti 
hap mücadelesin
de Ruzveltin çı
irıtkanlığını ya
pan Dempsey, 
vimdi de şan kon
aerleri vermeğe 
başlamıştır. Bu i-
fi, daima ıesinin 

çirgin olduğu söylenen karısına inat o
larak yaptığı da dedikodu olarak söy
lenmektedir. 

Sekizinci Edvardın taç 
giyme merasimine davet 

ettigi kapıcı 

. --· Lehistanın Yilno kasabası ahalisin
den olan otel kapıcısı Robert T rokins
ki günün meşhur adamları sırasına 

girmi~tir. Trokinski İngiltere Kralı Se
kizinci Eclvardın tac giyme merasimin
de bulunmak üzere Londraya hareket 

Dünyanın en uzun 
Köprüsü açıldı 

edecektir. 
Trokinski bir çok seneler Johenes

burg' da Karlton otelinin kapıcılığını 
yapmış, ve Kral Edvard'a daha Prens 
iken çok defa hizmet etmiş bir adam
dır. Kendisini Krala zeka ve hazırce-, 
vaplılığı ile sevdirmişti. 

Bu sefer Lehistana geldikten ıon
ra tekrar cenubi Afrikaya gitmek is
tediği zaman müstemleke hükumeti 
kendisine müaaade vermemiş, Karlton 
da bu vaziyeti Krala bir mektupla bil
dirmişti. 

Kral Trokinski'ye müstemlekeye 
gitmesine müsaade vermiş ve daha ev

, vel taç giyme meruiminde bulunması 
için bir de davetname yollamıştır. 

Viyana üniversitesinde 
alkış yasak 

Viyana üniversitesi Rektörlüğü ta
lebenin hocalarını fazla alkışladıkla-

r
Sö zün Kısası 

O nıahiler ki 
Derya içredir .. . 

e. Tah 

O sınan Cemal Kaygılının, b_ir ik: 
gün evvel Son Postada ( lstan 

bulda oturan, fakat İstanbulu bilmi "' 
yenler) ba~lığı altında bir yazısı çıktı· 

Dünyaya gözün~ Haliç kıyıl~rında 
açan bu sütbesüt Istanbul çocunun~n 

d b .. '"k bıt ekseri yazılan gibi bunu a uyu · 
zevlk ve alaka ile okudum. 

Ben de halis muhlıs İstanbul çocu "' 
ğuyum \'e O:sman Cemalin o ı:ıakal~1 • 
de işaret ettiği gibi, bir öz evlat :ı~kı.ıe 
bağlı olduğum şehrimi yakındnn tanı
mak ve tanıdıkça da ona daha iyi, da· 
ha sıkı bağlanmak 1çin fırsat bu duk "' 
ça gezdim ve halfı da gezerim. 

Zira İstanbul başlı başma bir fılem "' 
diT. üç günde, üç ayda, hatta üç sene· 
de, onun her tarafını gezmek. görmek, 
tanımak her hususiyetini öğı enmek 
ka:bil değıldir. En mlıkemme! is ~nb~l 
rehberinin gösterdiği bir kaç abıdt.:yı, 
bir kaç mesireyi, tarihi bir kaç esefi 
görmekle İstanbul tanınmı~ olmaz. A
şık ve müdekkik bir göz, her koıedeJ 
her bucakta yeni bir harika ke~feder. 
İstanbul, dünyada eşi, emsali o!mıyan 
bir tarih ve bir bedavi hazinesidir. O
nun sayılı bir kaç n~esiresi vardır ki, 
henkes kendilerini görmediyse bile, 
adlarını olsun işitmişti.r. Fakat, mesela 
Kanlıcadaki bir Necip Paşa kon.ısunu, 
b!r Yılanlıbağı, Çamlıcadaki bir Sup
hi Paşa korusunu, Maslak ch;arındaki 
Levend çiftliğini, Beykozdaki Yu~a te
pesini, Eyüpteki Fuly~ tarlasını bilen, 
hatırlıyan, acaba kaç Istanbullu var .. 
dır? 

Osman Cemal de haklıdır, kendisi ~ 
ne o yazıyı ilham eden fu;tat Hü;o;eyin 
Cahit te .. Bugün: cİstanbullu:yuz!.o di
yenler, içinde yaşadıkları, havasından, 
suyundan, manzarac;ından istifade ey
ledikleri bu güzel, bu nefis, bu hari "' 
kulade şehri tammağa tenezzül etmi ... 
yorlar. İstanbullunun yurt bilg , ken,.. 
di muhitinin dar çeıçe' esini a mıyor. 
Bu darlık içerisinde bunalıp ta, Istan
bulun vüs'atsiıfilğindcn, gidecek, ge .. 
zecek yeri olmadığından şika) et edenı
ler, şairin, meşhur mısraında kasde ... 
tiği mahilerden fırksızdırlar. 
İstanbulun mesire yerleri, pıtore~ 

köşe ve bucakları, bütün bir yaz, in • 
sanın gemıe ihtiyacını tatmine kaii • 
dir. Ancak, öyle sanıyorum ki, onları 
halkımıza tanıtmak için hususi bir Le"' 

şekküli.in ön ayak olması gerektir. 
Türing klüb, Dağcıh-'k klübü bu işi 
pekala kend~ üzerlerıne alabilirler. Da
ha olmazsa, ayrıca bir (İstanbu!u se .. 
venler) cemiyeti teşekkül edebilir; ve 
bu cemiyet, mevsim müsait oldukça 
civarda, başka vakitlerde şehrin için• 
de, ve şehri hakkile tanıyanların reh • 
berliğile geziler tertip eder. 

Hüseyin Cahit, Boğaziçi ölüyor diY4f 
hayıflanıyor. Osman Cemal, yaşadıkla• 
n beldenin biganesi olzın hemşerileri • 
ni tezyif ediyor. Fakat Boğazı dirilt .. 
meık, İstanıbulu tanıtmak cilddi bir or .. 
ganizıasyon işidir. Halbuki buna teşeb
büs etmeleri ıazım gelen kimseler, ha
la Kuruçeşmedeki kömür yığınlarını, 

kaldıramazlarsa: 

cElden ne gelir, hayır duadan başka'?• 

rından şikayet ederek şöyle bir · E:A~ tamim göndermiştir: 
. . 1 d ((G~nçler, ruhunuzun bütün kuv-

San Fransli8ko ıle Ok en arasın ıa .1 "- l lk 1 k ·· · -~·· ·-·~ 
vetı e noca arınızı a ış ar en, unıver- Biliyor m usunuz ? 

yapılan bu köprü, aekiz mil uzunlu- site bjı:)asını da düşününüz. Takdirle- -
ğundadır. Ve on b~ milyon beş yüz rinizde 0 kadar ileri gidiyorsunuz ki ı - Bugün kırmızı deniz ismi verilen deni" 

b . 1 ·ı· ı· çıkmııııtır in IA · k ·ı k b" d z!n diğer isimler! nelerdir? ın ngı ız ırasına T • sanın evve a tepınme euretı e me tc ın u-
1 -L ·1 .. • hA 2 - Kanuni Süleyman ile son ehli sallb e inin ya.pcwı ecegı en mua2zam a- varlarını yıktınız, tavanlar yerinden 

orduları arasında Muhaç ovnsındn yapılan 
rika1ardan biri addolunan ~.u köprü- oynadı, elektrik telleri bozuldu, kalkan büyük harlı hangi yıl ve hangi ayda ~apıl • 
nün fennin ne kadar ilerlc(Aiğini gös- toz, ciğerlerinize giderek sizi de rahat- mıştır? 
termeai bakımından da bü~ ük bir de- sız etti. Bir daha tepinerek alkışlama- 3 _ Flnlandiyanın merkez hükümetl ne • 
ğeri vardır. ymız.» residir, nıifusu ne kadardır? 

( Cevabl:ırı yarın ) miş. Şimdi nöbet onlara, dini bir taas
supla milletleri ve milletler içindeki r 
içtimai sınıfları biribirlerine karşı ayak 
landınp etrafı kana boyayan yirminci 
asır dindarlarına gelmiştir ... Ne kadar 

İSTER İNAN İSTER İNANMA! * (Dünkü sualle.rin eevabları) 
1 

yazık! 

Gene Mister Baldvinin dediği gibi, 
bugünkü bu din taassubu, bu dini harp 
ler Avrupayı nereye kadar götürecek? 
Bunu bilmiyoruz. Bildiğimiz birşey 
varsa o da, çok şükür, bizde bunlardan 
eser olmadığıdır. İster içimizden çık
sın, ister dışardaki gürültülerin bizde-

Bir gazetede şöyle bir serlevha gördük : 
SUCULAR ve SÜTÇÜLER BU HAFTA İÇİNDE 

TOPLANIYORLAR 
Yıllar var ki İstanbulda süte su katıldığından şikayet 

edilir. 
Bu mevzuda kar.ikatürler yapılır, elekli, acıklı, ko-

mik fıkralar yazılır. Gazetelere şikayet mektupları gön
derilir, tetkikler, anketler, biribirini ta.kip eder. Bütün 
bunlara rağmen biz şimdiye kadar şehrin bu müzmin 
derdini ıbir tesadüf neticesi vücut bulan yukarıdaki ser
levha kadar açık ve isabetli teşhis ve tehzil eden bir yazı 
görmediğimize inanıyoruz. Fakat ey okuyucu sen: 

iSTER 1 NAN iSTER INAN .~A I 

1 - Astrubal meşhur Kartaca ;umandan"" 
lanndandır. Anlbalın kardeşidir. Mılfıtta.tı 
20'1 yıl evvl Metor harbinde Romalılar tara .. 

fından mağlüb edilerek öldurulmuştiır. 
2 - Delacroix 19 uncu asırda büyük bit 

şöhret kazanmış Fransız ressamlarından l>l"' 
ridir. 1799 da. Salnt Maurlce'de do!;muş, .RO"' 
mantik resim mektebini tesis etmiştir. 

3 - Meşhur t:ı.bllyatcı ve fizyolojist narvlJl 

L--------------------------·--------------------·...1..163 yaşında ölmüştür. 



.:bON POS& A . 

Madrid dehşet içinde 
Obüsler, bombalar altında kalan pagtıahtta hastanelerde 
Yandı. Maddi zarar çok büyüktür. Bombardımanlardan 

200 kişi öldü 500 kişi yaralandı 

• /ngillz - Amerikan ticari rekabeti 
e Bir 18tatlstik 

. A ı kongresi, beklenen bu fırsatı temin et-

A rjantinin merkezı Buenos _ yres- miş oldu. Roosevelt te, bu fırsatı gani-
de bu ayın sonlannda munhası-ı met biler~ şimdi yola çıkmaya hav.r

ran Amerita devletlerine mahsus bir lanıyor. Hadise gösteriyor ki, İngiltere 
kongre var. Şimali Amerika ile Cenup He Şimali Amerika arasında yıllardan 
Aınerikası deY.leıt.lerini bir masa etra- beri hüküm süren ticari kavga sona er
fmda toplıyacak olan bu kongrenin miş olmaktan uzaktır. Bilakis, bu m~ 

Londra, 17 (Hususi) - Madride sal- Nümune hastanesine ve eski Kral rolunan bir tebliğde hük\ımet kuvvet- maksadı, bugünkü gergin sjyasi durum cadele, .zaman zaman ve bazı esbabın 
dıran İspanyol asi kuvvetlerinin Man- sarayına isabet bu bombalar büyük !erinin bu sabah sağ ve s9l c~h~arö.a~ı kar.şısında, Amerikan milletlerinin te- tesirile kuvvetini arttınyor bile. 
!anares nehrini aşmış oldukları, şimdi tahribat yapr!Hjitır. Avrupanın en yük- mukabil taaruza geçmiş ve unıversı- sanüdünü temin etmek, kendilerine ait * 
a:tık tahakkuk etmiştir. Dünden beri sek binalarından biri olan Telefon mer te m~halles~nin Felsefe fakültesin_e ~a: ticari faaliyeti, mümkün olduğu takdir- Eğer mevcut istatistiklere inanmak 
Universite mahallesinde mevzi alffiiŞ kezi de bu meyanda mühim hasara uğ- dar ılerlemış olan Faslıları geldık.erı de Amerika memlekıetlerine inhisar et- caiz ise 1914 _ 1918 harbinin ölü zayı
olan asiler, bugün de ileri hareketleri- ramıştır. Üç günden beri hava ve ka- yere dönmeğe mecbur etmiş <>ldukları tirmek, velhasıl yeni dünya milletleri 

1 
atı -t,5 36,000 dir. 

ne devam etmişlerdir. Bütün gece asi- radan yapılan bu sürekli bomba~- beyan edilmektedir. Asilerden bir kıs- arasında her suretre mübadele fikir ve ı Bir 1ataU•tlk Ha r p meydan
lerin siddetli bombardımanına maruz manların verdiği maddi zarar çok bu- mı ihata edilmiştir. Geceleyin isi kuv- hareketini arttırmaktır. Bu toplantıya - - larında yaralı di.ı-

l kalan ·şehir mühim surette hasara uğ- yüktür. Şimdiye kadar 200 ölüyü ve vetler, Çasa Valaquez'e kadar ilerlemiş Birleşik Amerikanın yeni seçilen Cum- şenlerin sayısı ise tamam (19,000,000) 
' rarnıştır. 500 yaralı sayılmıştır. Birçok mahalle lerdir. Asilerin dünkü bombardımanla- hurreisi M. Roosevelt te bir zırhlı ile dur. Bu (19,000,000) un (15,000,000) 

Mu.ternadiyen devam eden top ateşi- ve binalar asi bataryaların açtığı a- rı neticesinde dört hastane harap ol- gidip iştirak edecektir. Birleşik Ame- u, yaralannın tesirile hayattan aynl
nin uyandırdığı dehşet ve panik ara- mansız ateş karşısında tamamen ha- muştur. San Karlos hastanesi alevler rika milletinin yeni itimadile mevkiini nııştı.r. Şu halde, büyük harp, beşeriye-
8ında, Madrit halkı bütün gece uyuya- rap olmuştur. Halk garbe doğru kaç- i,Sindedir. Hastalar, dışarı çıkarılmıştır. kuvvetlendren Roosevelt'in bu seyaha- te (23,S38,000) insan canına mal ol
lnarnıştır. Şehrin üç muhtelif merke- maktadır. Hükfunet kuvvetleri yeni Asiler bu sabah yeniden Usera nun- ti, nazari olarak ileri sürülen şu veya muştur. Büyük muharebeden beri on 
Zinde çıkan yangınlar yaziyetin vaha- mevkilerde tuturunağa çalışmaktadır- takasını bombardıman etmişlerdir. bu fikrin tahak1rulmndan ziyade, Şim:.ı- sekiz sene geçmiş bulunuyor. İnsanlar, 
lb.et"ni büsbütün artırmıştır. Bu sabah lar. An1 .n payıtahtın tamamen düş- Son koz li Amerikanın ticari durumunu kuvvet- bu kadar kısa bir zaman içinde yalnız 
erken şehirde vuku bulan iki şiddetli mesi beklenmektedir. Madrit, '1 - Havas Ajansı muhabi- lendirecek bir teşebbüsten başka birşey bu zayiatı değil, ayni zamanda kendi-
hıfilakı müteakıp, tekrar uçuşlar ya- Bükiimetçilerin tebliil rinden: Umumt intiba , asilerin şimdi değildir. Bundan birkaç sene evvel Ce- !erini maddeten ve manen berbat eden 
l>an asi tayyareler payıtaht üzerine pek Madridin şimalinde son ~ozla~ını oyna nubi Amerikada mü.hj.m bir seyahat ya- müzayakalı günleri de hatırdan çıkar-
Çok bombalar atmışlardır. Madrit, 17 (A.A.) - Öğle vakti neş- makta oldukları merkezındedır. pan İngiliz Kralı Sekizinci Edvard,, bu Düşa benzyiorlar. Halbuki mütarekenin 
11ıı::::==~~~~~~== ...... ===--====~=~=~=~======:~==,=========:::::ım:ı=-=- ~ey?hati. ~ticesinde, .tn~liz sanayi~ ilarunı yarı çılgın bir halde kutlulayan 

Beratta kanlı hadiseler 1· k ko"mu"r ff801' umıt eaıımıyecek genış bır saba temın insanlar, yalnız o günleri hatırlasalar, 
eylemeye muvaffak olmuştu. Amerika, bir daha ebediyen dövüşmek arzusun. 

Arapı arla Hlrl·sıı·ya nlar çarpıştılar Ankara ya varıyor o günden beri, bu muvaffakıyeti balta- dan vaz~rler. Fakat hatırlamak :çin laya~k fırsatı kollamakta idi. Arjantin bir parça düşünmek gerek. Evet sade-
de ilk defa toplanan Amerika ittihadı ce bir parça düşünmek. - Selim Ragıp 

70 yaralı, bir çok da ölü var ........ ......... . .......... ....... 
Tren Ankarada büyük «- Rey vereceksi G o R o ş l E R def;!!;in en hilis ke-

merasimle ve şenliklerle W:-vermiyeceğiz. şiflerini, nasıl bir 
Berutta bütün dükkanlar kapalıdır, Tramvaylar kU§daaacak «-Esirliği hürri- M b h d ölüm ve imha vası-

taksiler hususi otomobiJler yakılmışbr Ankara, 17 (Husuei) - Filyos - ye~ son ~ile e Z a a a tası koyanlar mey-
' Ereğli hattının, kömür havzasının haf- per~ınleyeceksın! H dana çıkmış ve Iabo 

Berut, 17 (A.A.) - Havas bildiri- Fevkalade komiserlik bir beyanna- }angıcı olan Çatalaizına Varmlf olma- «- Hayır._ Ü r r i y e t ratuvarları kollek -
lor: Pazar akşamı şiddetli karışıklık- me neşrederek bu ~bi~ tahrw~ta ~a~- sı münasebetile Filyoı - Çatalağzı hat- Bu sözler, ~udu~- 'Vaza-· ~ad, .. I Ert·~m tif cinayetlerin yu. 
!ar olmuş, ür kişi ölmuş"" ve 28 kişi ya- iyyen müsamaha edılmıvecegını bıldır t z ldak vaı· . . . ti" dek" larımızdan bıraz o- ı ... ,;:,ı ... . ~. vası haline koymUŞ-
a.ı_ >' A • ı ongu ısının rıyase n ı 
~mıştır. Polis ve asker kuvvetleri miştir. Bütün dükkanlar kapalıdır. Po- b" h . t t af d . ,_ w l ak tede, bizim gibi konuşan insanlann, bi- sa, bu güzel intihap hakkı da bir cina-
ar.ı... -- d . l rdir H~d· 1 hak . k 1 . b .. ı·· k kl d ka ır ey e ar ın an ışıcmege açı ac , . "b" ko n1 . . ~u ia e e~ e . a ıse er lıs uvvet erı, u un so a ar a ra- k"" ad . d _ı_ ,la dan zım gı ı nuşmaya ara verdıklerı yete vasıta yapılmak istenmiştir. Hür-
~ .. a .. ;;.....ıı .. ,,: "-L.:ı~t verilmektedir·. ı.....ı ktedir uş resmın en sonra oca&. r , ___ h-,~---2-- · .. ~:- -L=r1· "b" kull k . 

.....,.........., W&UWA a.u gezmL • ..ki . lan kamürü hamil bir tren cevapuuu& UM11ii161U1r. n.,....._,. mıa ı gaz gı ı anılma ıs-
)Ms!f\mepJpr bir cami eivanada yap Berut, 17 (A.A.) - Havas bildiri- yu enn;~' .o ...... d k' b • 1 A Köylerde -...Wii jandarmalar kol tendiği yer, bu sandıkların başıdır San 

tıkları bir tezahürdJ!I]. sonra Hıristiyan yor: Bu gece ~~den~ .gelen ka- gkene vahınınkreısedeıgınket. ı ey ete n- #Zİ~. cakta kollan bağlı, elleri kele~eli, 
mahallesini soymuşlar ve polise karşı rışıklıklar netıcesind.e 70 kışı yaralan- araya are et ce ır. Polis sokak başlarını tutmuş, elleri ırtl d 

1 
- .. . 

silah istimal etmişlerdir. Askeri kuv- mıstır. Bütün sokakla~da mütemadi su Ayın 19 unda An'karaya gelecek kelepçeli, başları üstünde parıldayan 5 t": a ~ ~-sunguıe: pa~ıldayan ın 
\retler sükıinu iade eylemişlerse de bu rette devrıy· eler gezmektedir. ve Ankaraya ilk defa karadan kömür süngü ile bir kafile geliyor. san ar an te ır ~ey ısterııyor: Son 

kullanacakları reyıe S - · l" w • Befer Hıristiyanlar müslüman mahal- * getirecek olan bu tren merasimle bü- Soruyorsunuz: . . . ancagın esır ıgı-
le~erine girerek dükkanları yağma et- Benıt, t 7 (A.A.) - Hav~ bildiri - yük tcnWderle kartılanacaktır. «-Bunlar katiller mi? nı tasdı~ eın:e~erı ..... 
llıişlerdır. Birçok tramvay arabaları, yoc: Şehrin bütün ciükkanlan hala ka- c- Eljkiyalar mı? _ Beşerı zekayı_ ze~ırlı gaz, ~ ha-

laks ler ve hususi otomobiller yıkılmış- palıdır. Sokaklarda polis devriyeleri ile Reyha 0 ı·r eıı· ıerı .. n «- Hıırsız sürüleri mi? li~koy:anlar, şi.mdı de beşerı ha~ı esa 
tır. askeri kıt'alar dolaşmaktadır. Hayır bunlar ne katildir ne ki , - retin vasıtası olarak kullanmak ıstıyor-

' , eş ) a 1 ~--...1.L. 'h.oeolanna "tm k .. Y ... 1 dır ne de bıısızdır Buııılar rey erd" _ ar. ~Uli&. ~ gı eme ıçın 
ugoslavyalı bir Atatrük ile talya p rot e Sf O SU meİc için sandık ~ına sürükıen:n h~ ?iikıkarua~~ kapayan, evıerın~ çekilen 

Gazetecinin Ankara Kralı arasında teati insanlardır. ~ıar, ıntihap oyununa gırmemek 
H ıçın yurtlarından ayrılan gençler hayat 
akkında inbbalan Edilen telgraflar Reyhaniye 11 (Huswıl) - Sancakta Rey vakeııımodre'k, va~andaşlık hd~mı ~vki tabiisinin hükümlerini yerlerine 

1 h . bir T::-ı.·· digy er anasırın i.c;ıtirak ku an.m em ınsanın tam ıgı, ve g t" . 1 S kt . bakk Ankara 17 - Ankarada bulunan Ankara 17 (A.A.) - talya Kralı ıç w:Aun ve , 1 d kan döktügu-·· bi ·cıe ld" e ırıyor ar. anca a ınsan mı 
V . . . .. .. .. V"k E l •· d .. etmemis olduğu Suriye intihabatı San- ~un a r 1 a ı. ölüme siırükleyen bir mezbaha manza..-
ki rern~ ~:esı b~~u~arn~l Svetovs- uçuncu 1~ .. t~~ .. m~.nue ~n ·1 ~gu- cak Türkleri tarafından aşağıdakı müs- İnsanian hiin'iyete götüren bir ve- rası var. 

'. şe ~ım en a,..uur en us gazc- munun Y1 onumu munasc tı c ta- pet maddelerle Yüce komiserliğe pro- sikanm, esirliğin ölümünü ilin eden Madam Rolan gibi biz de söyliyebili-
~·~~ f ürkiye fıak~ı?daki i?tı~l~rını türk ile ~çün~ Viktor Eman~l ara- testoedilmiştir: Waıı hil-:ımiyetini ufka bir güneş gibi nz : 
hildırırken Ankara ıçın demıftır kı: sında 8.fağıdakı telgraflar teatı olun- ' _ Beled ye heyeti intihap muame- geren bir hakkın bir ıgün kölelik zin- «Ey hak senin namına ne cinayetle~ 
ba Ankaraya gelen herhangi bir ya- muştur: lelerine karıştmlmamış, müntehibi sn- ciri haline sokulacağını kim tahmine- irtikip ediliyor.• Sadri Ertem 

ncı, ınsanın tabiata kllJ"fı kazandığı Majestelerinin doğumu yıldönümü niler hükfunetçe tayin edilmi.~·r. I 
~erin tesiri altında kalmaktan kendi- münuebetile en aamimt tebriklerimi 2 - Sandık ~da beledi.yeden, eş- ıp ~lik bu/ıranı ı Donanmamız 
iti kurtaramaz. ve aynı zamanda ,ahai saadetleri ile raftan, reisi ruhanilerden kımse bu - 1 
Fransadahi ln'illüıla l~~~mınedere~ı hakkmdaki temennile- ~:~=!ıı~=ur~ imamı Karşısında alınan Malta yolunda 
(J 1 4 nmı arz nm. A 

len/erin sagl&I K. Atatiiık 3 - Müsellih kuvvetlerle getirilen 7 Crl fed'- • 1 Çanakkale, 17 (AA) _ «Yavuz 
köylülerın, çocukların ellerine deste - Le oırıer zırhlısı• Anadolu Ajansının hususi mu 62 gl buldu Ebelinmnızın isal lutfunda bulun- !erle rey --·-·1·h~n verilerek sandıga~ <BatDnfı 1 ind sa_....da) 

duldan nazik tebriklerinden ziyadesi- ~........- pi L h J&.• ha:biri bildiriyor: Malta seyahati için 
Paris 17 (A.A.) - Saint - Chamas le müteh..U. olarak hararetle t-k- attırılmıştır. nın i ia. i tiyacına, Afyon inhisar i- tesbit edilen program mucibince birer 

baruth · d k ) "dd ı· · ~ 4 - Ki~eden hüviyeti sorulmamış- daresi mukabele edecektir. Afyon ı·n- gu··n fasıla ile İstanbuldan hareket eden anesın e vu ua ge en sı et ı ın- k"" ed --1.. " ---..ıetl ·ı T"" L 
fil... • ur er ve .,_.sı ...a erı e ur~ t h "d · b · ı fL d denizal fil d"" 
.ak neticesinde saat on birde teebit e- milletm" ın· refahı L_L1 __ ndaL= en ı"yı" te- ır. İsar ı aresı, u ış e Atısat Vekaleti- onanmaınızın · tı osu un ge-

dilen · · t 52 ··ı·· 160 al n&1UU u 5 - İntihap defterleri hiç tetkik edil- nin mutemed bir müessesesi sıfatile ce ve harp filosu da bu akşam başla 
:.1_ ınsan zayıa 1 • 0 u, yar ı- mennilerimi yeniden arzeylerim. ;..t1r Y Y d d 
Qlf. İnfilak kurbanları sayısının daha mem-y-: · . mefgU! olacakbr. Bu münasebetle pa- avuz ve avuzun ümen suyun a ve 
ı..._1 'llT!l..a Eman 1 6 - Bır muhtar ~tırak etmiyen bü- k . r·. - ""k •t • d ·1" harp nizamında filotilla olduğu halde ·~ a olmasından ve bir çok yaralıların Y uu;or ue ı·· htarlara tevkil edil . t - mu ıp ıgı gumru tarıresın e tenzı at 
.L h un mu ~ anın ki - "b" Afy .nh. •.] . Türk kahramanlığının bir abidesi olan 
"" astanelerde ölmesinden korkul- c l IJ R mıyanların da pusulaları kabul edil _ yaptd ıhgıl gıh 1

• • on. ı ısar ·~~r~sıne Çanakkale Boğazının köpüklü sularını 
~tadır. Bir çok kim1elerin bili yı- oBmUB nOra gure mi.ştir. Hatta Suriyeye tabi Harlın ka- de er ~ a~ee ~~ Yermesı ıçın ta- yararak geçmiş ve şanlı Türk bayrağını 
Qınlar a1tında bulunmakta olduğu da IJ t .L//kesl Jı zasından bile kamyonlarla adam ge - limat gonderılmıştır. dost memleket sularında dalgalandır-
lanılrnaktadır. Lıarp eıı go tin"lerek r_, attırıIDııştır. Malfun oldugw u üzere mevcut buh-

7 (AA) y ba -J mak üzere enginlere açılmıştır. Donan-
Harbiye Bakanı hadiseden haber- Londra, 

1 
- a ncı mat- 7 - Hülasa sandık hileli rey pusu- ran, bir kı.sım yerli iplik fabrikalarının ma Mehmetçik abidesinin önünden ge-

ıda ı buat cemiyetinin ziyafetinde nutuk s."iy lalarile doldurulmuştur. c:.::.,.,..:- kanu- az kazandıklan bazı cins iplilderı· yap- w da r o ur olmaz kabine içtimaım terket- li s· Sa 1 Hoa üml" d ~ çerken Yavuzun sancagın asker top-
yen ır mue re eze e e- ni sarahata muhalif olarak yapılmışttr. m- -- _ L veya, bunları, ı·ı_=ncı· elJ .... va- bul rd B" ""b nıiş tayyare ile hadise mahalline git- · f ki , - aııuu; au .... lanmıf unuyo u. ır su ay Çanak-

.1rıı; .. t1"r. mış ır : İntihabat kat iye~ meşru değildir. Bu sıtaaile piyasaya arzetmek yolunu ter- ~-ıe -"~Uerınin hatırasını ateşlı" bir --.., Bazı kimselerin bugün yaptıkları Mili tı c ... ~ 
1 b protestomuzu e er emiyetine, cih ettiklerinden dolayı meydana gel- nutukla canladırmış ve ibıde topla se-kehanetten biri dünya ıar inin sakınıl Fransız hariciyesine bildiriniz. . .. ... . 

Buyuk Faşist meclisi maz bir hale geldiğidir. İngiliz bükü- Reyhaniye belediye reisi Halil, mış .• esası da ~ızı ~ ··~ıntıdan ib.a- limlanmıştır. Bunu müteakıp gem"de 
b fiki d d -·ıdi B b ·· ·t B fab k 1ar a:-...1 ----L b"r dak ka sükut dılıniştir. Donanma Roma. 17 (A.A.) _ Dış Bakanı meti u · r e egı r. ız u umı - azadan Hamdi, Çerkez ihsan rettır. u rı a , 'f"A .... ı, Y-.n•- 1s-

kont c· , k b sizlik kehanetini reddediyoruz. Ahmet Süleyman teclikleri ihtikar neticesinde. Ve.kiletin K . d eçe ken müstahkem mevki 
ıano u a şam uraya varmış- ıle he'l 'eti hamil bulunan -

tır. Sir Samuel Hoare Avrupayı iki kıl)- Yeniden sürülenler ve aldığı tedbir ile layıklarını bulmuş ol- "' 
ma ayırmak arzu edenlere ihtiyat tav- t kif ed"I le k d 1 mus k c m Ş ve donanmayı uğur-

Kont Ciano'nun çarşnmha gecesi ev 1 en r ma ta ır ar. t r. D raftan Bo z boyun-
t~planacak olan büyük Faşist mecli- ~~:.: .. ~:.1::~~::~: ........... - .. -....... İskenderun t 7 (Hususi) - Burada SON POSTA: Darısı, ayni ihtikar h en halk ta donanma-
lı d v· sürülenlerin adedi çoğıabyor. Mü lim yoluna sapan diğer firmal rın bası 
~e, ~M.~&&~~~~-~dra~~d~RCr~~in~~M~~&~m~~C~=============·=========~==~=~~ 

rı hakkında ızahat verccegı.~nedıl- buyük mecliste yapacagı beyuıat da de bu siırülenler arasındadır. Bunlar- Halepte ikamete mecbur olmuşa 
bıelttedir. . büyük alika ile bek.lenme.ktediı dan bir kısmı Humu..zda, bir kısmı da (An baberlerı 



Sayfa SON POSTA lkinciteşrin 
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BABIRLEBI BİR 
Ele avuca Pul kalpazanlığı 
Sığmayan adam Bir adam bir hayır mües• 

Deniz harp okulu 
161 yaşında 

M. f. ld .. . sesesinin Sürşarjh pullarını u •• k M tsa ır o ugu evın eşyasını kr . uugun me tepte areşal 
çaimış, hapishanenin de ta ıt etmış Fevzi Çakmağın huzuriJe 

duvarını delmiş Eminönü polis merkezi bir pul kal- büyük bir tören yapılıyor 
pazanlığı tahkikatile meşgul olmakta- . 

Beyoğlu Evkaf tahsildarı Mehmet dır. Bir hayır müessesesinin beş ku- Bugün Deniz Harp okulunun 161-
Haydar 200 lira ihtilas ederek latan· ruşluk pulları azalmış, bunun üzerine inci yıldönümünü kutlulamak üzere 
buldan Kırkağaca firar etmiş ve orada müessese 40 paralık. pullar üzerine mektepte büyük bi.-. tören yapılacak
yüzbaşı Mehmedin evine misafir ol- sürşarj yaptıra10k bu pulları beş kuruş tır. 
muştur. Eskidenberi tanıdığı yüzbaşı- olarak kıymetlendirmiştir. Emin Ali' Bu törende, Mareşal Fevzi Çakmak 
nın emniyttini suiistimal ederek evde- isminde bir adam bu 40 paralık pullar· da hazır bulunacaktır. 
iti kıymetli eşyayı da çalmış, ve ora- dan mühim miktarda bir kısım eline Bu sabah köprüden saat 7 de ha
dan Bursaya firar etmiştir. Kırkağac geçirmiş, ayni şekilde bunları beş ku- reket eden vapur, bütün davetlileri 
landarma kumandanı keyfiyeti Bursa ruş olarak sürşarjlamıştır. mektebe götürmüştür. 
tmniyet müdürlüğüne bildirdiğinden Müessese bu sahtekarlığın farkına Merasim saat on birde sancağın çe-
Bursa polisi sıkı araştırmalar netice- varmış, müfettişlerinden İhsanı tahki- kilmesile başlamıştır. 
ıinde Haydarın izini bulmağa muvaf- k t t . t hk.k t t. . Mareşal Fevzi Çakmağın bu tören-a a memur e mı.ş, a ı a ne ıcesın- v. 

fak olmuştur. Haydar Bursada tevkif d d sah kA l v E . A-
1
. . . 

1
. d de söyliyecegı nutka büyük bir ehem-

edilmiş ve İstanbula eev~edilmek üze- e e te ar ıgı mın ı ısım ı a a- miyet verilmektedir. 

S .. d .1 . . O d I mm yaptığı anlaşılmıştır. M h 1.f .. 1 I d l (3 f • re omaya gon erı mıştır. ra an s- u te ı soy ev er en sonra, ) ın-

tanbula sevkedileceği sırada da tevkif- Bunun Üzerine hadiseden Eminönü ci bakla merasimle denize verilecek, 
hane duvarını delerek kaçmıştır. Emniyet memurluğu haberdar edil- hatıra defterine imza konulacak, şe-

Haydarın eşkali derhal civar vila- miş, orası ~a tahkikata başlamıştır. hitlerimiz için denize çelenkler atıla
yetlere ve İstanbul Emniyet Müdürlü- Henüz ne miktarda pul sürşarjla.dığı caktır. Ondan sonra yapılacak geçit 
ğüne bildirilmiş, İstanbul polisi yaptı- tes.bit edile~emiştir. Tahkikat devam resmini müteakıp, Atatürk büstüne bir 
ğı araştırmalar sonunda Haydan şeb- edılmektedır. çelenk konulacaktır. 
rimizde yakalamağa muvaffak olmuş- Bundan sonra davetliler mektebi 
tur. Müddeiumumilik Kırkağactan ve Galata rıhtımı gezeceklerdir. Akşam üzeri talebeler 
Bursadan telgrafla Haydarm yapmış tarafından tarihi bir piyes temsil olu-

olduğu suçlar hakkında icap eden evra- Genişletiliyor nacaktır. 
kı istemiştir. Diğer taraftan Beyoğlu 

Liseler 12 
Sınıfa çıkarılıyor 

Evkaf tahsildarı olup olmadığının tah- Merkez Rıhtım hanı ıle Çinili rıhtım 
kiki zımnında Evkafa tezkere yazıl- hanı arasına yapılacak yolcu salonu
mıştır. nun inşasına 11 Şubatta başlanacak-

tır. Proje Nafia Vekaletince tasdik e- Liselerin 12 seneye çıkarılması Ve-
Liman idaresinde dilerek gelmiştir. Bu binanın inşası ,kaletçe kabul edilmiştir. İlk, ve orta 
Tensikat yapılacak başlayınca Ziraat Bankası önünden tedrisat programlarında buna· göre 

Liman idaresinde liyakatsizliği gÖ· başlı yan Rıhtım boyundaki yol kapa- tadilat yapılacaktır. Lisenin 12 seneye 
rü1en memurlarla yaşı ilerleyenlerin nacaktır. Esasen burası Liman Umum çıkarılması doğrudan doğruya ilk mek
bir kısmının kadro harici bırakılacağı, Müdürlüğüne aittir~ Burada bulunan teplere 1 sınıf ilavesile yani ilk mek
bazı servislere de yeniden memur alı- kahveler boşaltılacak, Rıhtım binala- teplerin beş sınıftan 6 sınıfa çıkarılma-
nacağı haber alınmıştır. rm hizasına kadar genişletilecektir. Bu sile olacaktır. 

Ankarada bulunan Liman Umum suretle burada geniş bir rıhtım bulu-
Müdürü Rauf Manyaslıgil Cuma gü- nacak, rıhtımın eski Seyrüsefain bina- /lkmehtepler 
nü lstanbula dönecektir. sı önünden Salı pazarındaki Güzel Sigorta ettirilecek 

San'atlar Akademisi önüne kadar olan 
Uskumru akmı başladı kısmı da ayni genişlikte doldurulacak- İstanbul vilayeti hudutları dahilin-

de bulunan ilk mektep binalarının si
Boğazda uskumru akını ~lamış- tır. 

tır. Dün balıkhanede uskumrunun ki- gorta ettirilmesine karar verilmiştir. 
losu 20 kuruşa satılmıştır. Çöp ve ışık vergisi Maarif Müdürlüğü ilk tedrisat mü-

Aylardanberi devam eden torik ha- fettişlerince, bu hususa dair listeler ha-
Ha CİZ yolile alınacak zırlanmış ve böylece sigortaya konma

lığı akını durmuştur. Dün ve ovvelki 
gün pek az torik tutulmuştur. Limanı- 936 mali senesi için tahakkuk e- sına lüzum görülen binalar tesbit edil-
mıza yeniden beş ltalyan balıkçı ge- den tanzifat vergisile tenviriye resmi- miştir. 
misi gelmiştir. · • ni vermiyen mükellefler hakkında 1 Mektep binalarından başka, eşya-

Birlik yapan balıkçılar bu gemilere kanunuevvel tarın.inden itibaren tah- 1arın da değerli bulunanları ayrıca si

doğTU<lan doğruya balık vereceklerdir. sili emval kanunu tatbik edilecektir. gortalanacaktır. 
İtalyanlar paralarını henüz Merkez Bu gibilerden istenilen tekalüfü bele- Mjlflrif Müdürlüğü nez.dinde yaptı
Bankasına getiremediğinden veresiye diye yüzde on ceza zammı ile ve hac- ğımız tetkikata nazaran, halen ilk 
balık. almaktadırlar. zen tahsil olunacaktır. mekteplerden az bir miktarının sigor-

talı bulunduğu anlaşılmıştır. Bu vazi-

KDçDk Haberler 
İhracatçılara Verilecek Veslkalar Muallim Tayinleri 

Ticaret Odası tescil edilen ihracatçılara Kurnkapı Bczctyan mektebi mwı.lliınle-

yet muhtemel bir yangın tehlikesi do
layısile, muvafık görülememiştir. Bu
nun için, tanzim olunan listeler Nafi-
a Direktörlüğüne yollanmıştır. Nafia 

hz ...... 1 tı mühendisleri şehir hududu içindeki ferllecek vesikaların l anna ..,_ am~ r. rlnden Musaver Buca orta mektebine, is•-n-
İlır tçıl sikal ılm-h b kllnde b ı ı.u ilk mektep binalarının kıymetlerini ta-aca arın ve arı u a er §e • u 55 inci mektepten Cihad Galatasaray 
dir. Bu ilmühaberler İktısat VekAleti tarıı- isesi lllı: kısmına, Ayşe Emlrg!n orta mek- yin etmektedirler. Bu muamele ikmal 
fmdo.n tasdik edlldlkten sonra muteber o- tebine, Ayşe Muzaffer Cumhuriyet orta mek- edilir edilmez, Çatalca, Şile, Kartal ve 

,Jacaktır. tebi riyaziye muallim muavinliğine tayin e- Silivri kaymakamlıklarında bulunan 
Leyli Meccani Talebeler dilrnişlerdlr. ilk mekteplerin de değerleri tahmin o-

Llse ve orta mekteplerde leyll meccani ol. Sokak Köpeklerile l\lücadele lunacak.tır. 
mak üzere açılan imtihanda muvaffak o-
lanlardan İstanbul emrine verilenlerin lls- Belediye Kızıltoprak ve civannda serseri Nafia mühendislerinin tetkikatı ne-
tesi dün Maarif Müdürluğüne tebliğ edll· köpeklerle mücadeleye başlam~tır. ticesinde taayyün eden sigorta bedel-

mlştır. Bu listeye nazaran TalM Hayatı, 

Mustafa Mehmet, Kemal, Mustafa All Rıza, 

Tevfik, Ziya, Halid, Ziya Mustafa, Osman 
Haydarpaşa lisesinde, Perihan Mahmut Kan
dilli kız lisesinde Firuzan Erenköy lisesinde 
okuyacaklardır. , 

Cibanrlr Susuz Defilmiş 
Cihangir ve Beyoğlunda oturanlar 15 gün

denberl apartımanlarına su verllmedlğlnden 
4iUyet etmektedirler. Sular idaresi böyle bir 
tikAyete mahal olmadığını, her yere munta
ıaman su verlldiğinl, susuz kalmış yer bu
lunmadığını, böyle bir hfldise varsa herhal
de bir ba§ka sebep bulunacağını blldlrmlş
tlr. 

Yazı Rehberi 
Maarif Vekt\leti tarafından hazırlanmak

ta olan yeni Yazı Rehberi ikmal edllmiştır. 
Yakında bütfin muallimlere tevzi edilecek 
Ye bu suretle her y~rde yazı birliği temin e
dllm1f olacaktır. 

-·- --~·--.. ···--·---- leri Şehir Meclisince tasdik kılındık-
T A K y 1 M tan sonra, bu ilk mektepler, Dahiliye 

ı-------------- Vekaletinin kararı mucibince, Beledi-
2 inci TF.ŞRJN yeler Bankası vasıtasile sigorta ettirile-

-----,-----.------...1 cektir. 
Rumt sene 

1852 18 
2 ci Teşrin Resmt sene 

5 1936 

Arabt sene 
1866 -Kasım 
11 

Hüviyeti meçhul bir kadm 
yaralandı 

Salahattin ve Mahmut isminde iki 
ÇARŞAMBA adam hüviyetini bilmedikleri bir ka-

dını yanlarına alarak motosikletle 
-:::-~:-::-.-~~~~.--::-~~ı 

1 

İMSAK Beyoğluna giderlerken Eminönünde 
Ramazan 8.--.,..-0-.-• motosiklet devrilmiş, kadın ağır suret-

3 12 18 te yaralanmış, ifade veremiyecek bir 
ı--.~:--7-;::"7"'"-..-:---!,-.:5_!._.:0.:..7_ı halde hastaneye kaldırılmıştır • 

İkindi 1FTAR Yatsı Kadının henüz ifade.!l..i alınamadığı 

SABAH 
s. D. 
2 01 
6 50 

Öğle 

S. V. ~. D. S. I O. için hüviyeti de tesbit edilememiştir. 
9 46 12 - 1 85 Salahattln yakalanmış, hakkında taki-
14 34 16 49 18 25 bata başlanmıştır. 

;::,, v. 
E. 7 09 
z. 11 59 

, - Yarın akşam 

SARAY SİNEMASJIVDA 
Dekorları, teganni heyetleri ve meş.ıur orkestrns la hı ıD'< ~Viyana 

Operasını, dünyanın meşhur t~noru 

J E A N K i E P U R A 'nın 
en son temsili olan ve 1936 Venedik ml\sahuknsında altın ma ı t.yu kazanurı 

AŞK GÜNEŞi 
(im Sonnenschein ) 

Almanca sözlü ve şarkılı filminde gözleriniz önünde canlandı
racaklardır. Yerlerin evvelden aldırılması rica olunur. 

Yarın akşamdan itibaren 

S A K A R Y A (Eski Elbamra) sinemasında 
Her vakitten daha gUzel ve daha sehhar nrt.st 

JOAN KRAWFORD 
kısmen Kortu ve Ege adalarında çevrllıniş Frarısızcn sözln 

D 1 L E D ı ·ö 1 M O 1 B 1 Y A Ş A R 1 M 
İhtiraslı ve gOzel bir mevzu - Emsalsiz bir temsil heyeti. 

~--•il Bugün ve yıırın son matinesine kadar Mavi Valsler ,__,...., 

--- · - ....-'"! r..Pr. ZATiSUNGUR 
1 -Bu geceden 

'~FERAH 
itibaren 

Sinemada 

İstanbul 
ğundan: 

Beşinci İcra Memurlu-

Emire Anenin tasarrufunda olup Emniyet sandığına birinci derecede 
ipotekli olan ve paraya çevrilmesine karar verilip tamamma (888) lira 
kıymet takdir olunan Heybeliadada Bayır ıokağmda eski 12 No. lu sağ 
tarafı mukaddem eskici Artin elyevm imam Hafız Şevket hane ve bah
çesi ac..Iu Kronikli arsası arkası Kostantin bahçesi önü Bayır sokağı ile 
mahduttur. 

Evsafı: Malta tatlı merdivenle kapıdan girildikte zemini çini bir kori
dor üzerinde bir oda ve ikinci camlı bir kapıdan zemini çini bir sofa ve 
zemini malta ve maltız ocaklı bir mutfak ve dahilinde bir hela, mutfaktan 
bir kapı ile diğer kııma geçildikte zemini malta bir koridor üzerinde zemi· 
ni toprak bir oda ve diğer bir oda ve oda dahilinde sahniç vardır. Buradan 
bahçeye çıkılır. Bir kapı vardır. Cephedeki odanm altında bir bodrum var· 
dır. Çini koridordan tahta bir merdivenle birinci kata çıkıldıkta tavanı ba--

ıık bir sofa üzerinde bir oda ve bir çatı arası vardır. Malta döteli koridor
dan binanın diğer kısmına çıkılchkta bir ıofa üzerinde cephesi camlı bir 
oda, bir hela, bir kiler ve içiçe geçilir birinin üç tarafı camlı ve balkonu 
olmak üzere iki oda vardır. Mesabaaı108 m2 olup bunun 65 m2 bina ve 
mütebakiıi bahçedir. Yukarda evsafı yazılı gayrimenkul açık arttırmaya 
vaz' edilmittir. 

Arttırma peşindir. Arttırmaya ittirik edecek mütterilerin kıymeti mu• 
hammenin % 7,5 nisbetinde pey akçeıi veya milli bir bankanın teminat 
ınektı."bunu hamil olmaları icap eder. Müterakim vergi, tanzifat, tenviriye 
ve vakıf borçları borçluya aittir. Arttırma tartnamesi 25/11 /936 tarihine 
müsadif Ç8Jlamha günü dairede mahalli mahsusuna talile edilecektir. Bi-

rinci arttırması 7 / l /937 tarihine müaadif pertembe günü dairemizde saat 
14 den 16 ya kadar icra edilecek birinci arttırmada bedel, kıymeti muham
menenin % 75 ini bulduğu takdirde üıtte bırakılır. Aksi takdirde ıon art· 
tıranın taahhüdü baki kalmak üzere artbrma on bet gün daha temdit edile
rek 22/1/937 tarihine müsadif Cuma günü aaat 14 den 16 ya kadar Dai--

rede yapılacak ikinci arttırma neticesinde en çok arttıranın üıtünde bıra• 
kılacaktır. 2004 numaralı icra ve iflis kanununun 126 ıncı maddesine tev• 
fikan hakları tapu ıicillerile sabit olmıyan İpotekli alacaklarla diğer ali· 
kadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklannı ve hususile faiz ve ma
ıarife dair olan iddialarını ilin tarihinden itibaren 20 gün zarfında evrakı 
müıbitelerile birlikte Dairemize bildirmeleri lazımdır. Akıi takdirde hakları 

tapu ıicillerile sabit olmıyanlar satıt bedelinin paylatmasından hariç kalır· 
lar. Müterakim vergi, tenvirjye ve tanzifiyeden ve dellaliye resminden iba· 
ret olan belediye ruıumu ve Vakıf icareai bedeli müzayededen tenzil olu· 
nur ve 20 senelik vakıf icaresi tavizi de mütteriye aittir. Daha fazla ma.
lumat almak isteyenlerin 934/3403 numaralı dosyada mevcut evrak ve 
mahallen haciz ve takdiri kıymet raporunu görüp anlayacakları ilin olu· 
nur. (3047) 

Dört kişi· kömürle zehirlendiler Belediye binası genişletilecek 
Süleymaniyede Silahçı çarşısında o- Belediye binasının tevsii düşünül" 

turan Hakkı, ishak, Ahmet ve Mustafa mektedir. Bu işe muktezi tahsisat te-
1 

isminde 4 arkadaş kömürle zehirlen- min edildiği takdirde, belediyenin iş• 
mişler, baygın bir halde hastaneye kal- gal ettiği binanın tekımil cephesi cad~ 
dırılmışlardır. deye kadar uzatılacaktır. , .......................................... -............. .. ______ ,, .................. ,_, _____ _ 

tıı~nouı Bflfdıquİ Şehir Tiyatrosu 
Tepebaşı 

dram kısmında 
18-11-936 da 

akşam saat 20.30 da 
AYAK TAKiMi 

ARASINDA 
Fransız tiyatrosu 

Operet kBıı ıı 
gUndOz saat 14 de 
çocuk tiyatrosu 

FATMACIK 
akşam saat 20;30 da MASKARA 

$ıhir 1Yyatrosu 

111111111111111 

iLi 

Taksimde Maksim 
tiyatrosunda 

Halk Opereti 
Bu akşam saat 21 de 

Zozo Dalmasın 

iştir akile 

PiPiÇA 
büyük operet 

Yunanistandan gelecek artist geJm& 
diğinden rolü Cuma akşamına telı.İJ 
edilmiştir. 
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LtlEMLEKET 
• 

HABERLER/ Manisaya yerleştirilen göçmenler 

Zonguldak-Ankara demiryolu 
Kömür havzasını merkeze bağlıyacak 

hattın inşaatı bitmek üzeredir 

lzmir vilayeti şimdiye kadar istifade edilmeyen 
çiftliklerle araziyi tesbit ederek göçmenlere dağıtacak 

Türk amelesi ve Türk mühendisi tabiatın müşküllerini 
Yenerek en zor işleri başarmıga muvaffak olmuşlardır. İzmirden Manisaya gönderi len göçmenlerden bir kafile 

İzmir (Hususi) - Bugünlerde Na- lzmirden GOO kişilik bir göçmen k" 
ztm vapurunun Urla tahaffumanesi- filesi Manisaya gönderilmiş ve M3nİ· 
ne getirdiği göçmenler tamamen yer- sa valisi tarafından derhal kövlerdd 
leştirilmiştir. Romanyadan gelen 1565 kendilerine yerler gösterilmi~ ~e biı 
kişilik bir kafile, Urlada üç gün kal • haftalık yiyecekleri temin edilmiştir. 
dıktan sonra vilayetin muhtelif kaza - lzmir vilayeti, göçmenlere derhal a·, 
Iarına dağıtmışlardır. Hükumetimiz, a- razi tevzii için, şimdiye kadar istifadt 
na vatana kendi arzulariyle iltica eden edilmemiş çiftliklerle araziyi tesbit~ 
göçmenlerle çok yakından alakadar o- başlamıştır. Bunlar tesbit edilince ken· 
larak bir kısmını Torbalı ve T epeköy- dilerine verilmesi için İç Bakanlık • 
de yerleştirmiş ve kendilerine yer gös- dan istizan edilecektir. Göçmenl~re 
termiştir. duğday tevzii için tertibat alınmıştn, 

• 
Gemlikte Muşa su getiriliyor 
imar f aa/iyeti Yeni yapılan beton köprü 

Tünel açan ameleler bir arada eğlenirlerken Gemlik (Hususi) - Belediye sokak gelip geçişe açıldı 
Zonguldak (Hususi) - Kömlir hav-ı karış yürüyor. ı leket oyun.lan idi. Adeta bir. rekor -y_a- ve caddelerdeki elektrik lambası sayı- A -- . 

~~ı.nı Anıkaraya bağlıyacırk olan cıe - Bay Nazrmıa (Son Posta) için ko - pan çok muvaffak Karadenız oyunıle sını fazlalaştırmıştır. Muş (Hususı) - .. Yem yaptlacaV 
~ttyolunun son kısımlan üzerinde ça- n~. O bana biraz aşağıda okuya - amelesile elele tutuşan Bay Nazımı~ 1461 lira sarfı ile Tersane civarında ortamektep binasile Üzmen ve Merged 
dfılıyor. Çatalağzı .- ~onguldak kısmı cağınn g'ilzel sözle:i. söy.l:mekle be - da iştirak ettiği Erzur~ yarı en ÇOK yaptırılan mezbaha şehrin mühim ih- membalarını~ birleştirilerek şehre a " 

Ye ayırt edilen hır ınşaat parçasının ra'ber csana verecegım filı cevabı gel alkışlananl9.'r arasında ıdı. tiyaçlarmdan birisini karşılamış hu· kıtılacak temız suyun mecrasının teme) 
~na .e~di~ g~ Akd~nizden Karade - de tünelde gör» dedi. Amelesine, saat, çakı, kasket, çama- lunmaktadır. Tersanede yaptırılan ye- atma meras~mi tezahürtıtla yapılmış~ 
rn:if~kınc~. s:~~ı getırecek olan loko= Gilttim. Her tarafı muntazam yon - şı.r gib~ yararlı ş:y'lerl. de dağı:rn~ğa ni iskele de ihraç ve ithal mallarının tır. B~.nd~n -~şka şehir hari~indeki b&. 
i'inç h~ dudugu. Zonguldakhlar.ın se tulımuş büyük taşlarla örülmüş geniş bır vesile veren pıyango da çektldık - sevkinde mühim bir eksikliği tamamla- ton koprunun açılma törem de yapıl-
n.·h çıglıklarına karışacaktır kı bu da tüneli -.ntikten sonra sık bir direk or- ten sonra Bay' Nazımla konuştuk. Bay p f H Ik · b" sı önünde mıstır ı ayet tık k b' man mese'esi 6""'$'" .. • • mıştır. ar ı ve a evı ına , · 
Olnıustu ar ısa ır za 

1 manına daldım. Burası tünelin, delin- Nazım dıyor ki: yeni yapılmakta olan park da ikmal e- Şehrin imarı sahasında vali Niyazi 
liattınr. bu kısmında arazi çok dal _ ıniş ve fakat henüz kemeri örülmem~ - Azizim, şu yeşil etekli dağların dilecektir. Parti binası yakında i~mal çok çalışmaktadır. Beton köpr~~ün in. 

t!alı Ve arızalı olduğundan memleketi olan kısmı idi. Alttan ve üstten .iki kat- ninnilerini h'iç durmadan terennüm e- edilmiş bulunacaktır. Kaplıca bınası şasında da fen memuru Hayrının fay; 
detnir ag-larla 0··ren Türk enerJ'isi bu - lı delinen galerinin .ilerisinde sarsın - den derin çağlıyanları, dereleri, yar - rnailiinhidam bulunduğundan tamir et- dalı hizmetleri görülmüştür. 
tatj, tılı ve derinden derine inlemeler geli-
.ı1 a ta biatle de çarpıc:makta, adım a - k 1 ı la. rı bir pırlan~ işler gı. "bi işliyerek. ge- tirilmis, tir. Kaymakam Zeki ile parti "' t'l\ ~ yordu. Belli ki celile» de aya ar a _ 
Yala didinerek, da~ları ~a~~rak,. ~a - cenkleşen delikanlı tüneli bir kaç met- çıy~ruz. Bu ugurda bll' çok kurbanlar başkanı doktor Ziya, belediye reisi Eş-
l"eh tı sökerek tabıat guçluklerıru de re daha ileri atmak için I.agy ım kütle - verıyoruz. Malımıman, canımızdan, ref kasabanın imarı için elele vermi~ 

•dl'lektediT. kanımuxlan yapılan bu pırlanta şerit 
1 

k d 
1 tı·~·orl""·" . B " d ça ısma ta ır ar. Z J ""'· binlerce kilometre uzuyor. ız en · -------Onguldak - Çatalag-zı demiryolu in- Jlki. • k t e hattA .. u·· koyun su"run·· e 

~ a v a yuz - sonra gelenlere emsalsiz bir yurt bı - B • k ıaatmın en karakteristik tarafını de - rek geçtiğimiz yerler oluyor. Fakat bü- rakıyoruz. ır lZ çamaşır 
lil'l.tnekte olan bu tünelde gördüm. Va- tün bu güçlüklere, darlıklara rağmen Kazanında 
kıa bu tünel, uzunluk bakımından iş 0 kadar iyi organiııe edilmiş ki tü _ CumJıurriyet hükfuneti, şimendifer Haşlanarak öldü 
'l'ürkiyede bir rekor değildir. Ancak, a- nelin üst katında kemer ören bir ic:çi siyasetile tabiate karşı çok çetin, çok 
tazi Lk d b ' .. '"'t h ..+ Çok b.. Balıkesir (Hususi) - Vicdaniye b" .. ı..'Cl ırnın an ır tunel inşaatınctaki malasının ucunda elektrik ışığını bu _ ciddi bir arbe tutuşnıu'l.ur. u-
~tun .güçlükleri bir araya toplıyan bir labiliyor. yük muvaffakiyetler e1de etmiştir. Mü- mahallesinde İsmailin kızı 3 yaşında 
h tıeldır. Bir kere tünelin katedeceği Bay Nazım: balağa etmiyorum; bu.rada tabiatle ya- Hasibe bahçede bulunan büyük çama-
v:~~zerinde bir yığın kömür damarı _ Burada, diyor. Geçenlerde gaze- pılan mücadele de bir nevi İstiklal şır kazanına düşerek yanmış ve boğu· 
i le r .. Bundan başka, yıllarca e"vel tene yazdığın göçme kazası oldu ve üç harbidir. Ayni güçlükler, mahrumi - larak ölmüştür. 
~ llrnış ve gene yıllarca metruk kal - kurban verdik. İş dışarıdan göründü- yetler, fedakarlıklar içinde ayni mu- Evdekiler Hasibeyi gizlice göm· 
t ış oraklar tünelin yoluna rastlamak- ğü giıbi basit değildir. Bu eserler insan vaffakiyetli neticeler.. müslerdir. Müddeiumumilik tahkika-
'l.adır .. Delme ameliyatı böyle bir arı - kanından katık vere vere meydana İstiklal harbindeki zabit, şimendi - ta ~l koymuştur. 
"aya çatınca çetin bir didişme ve sa- geliyur. fer harbindeki mühendistir. Şimendi- _.:__ _____ _ 
('~rn~ ~~ş göstermektedir. Burada top- Tünelin en ucuna, yani çıkmazına fer harbindeki Mehmet, İstikl8.l har - Gaziantepte biçki ve dikiş 
~ ~ ÇUruktür, yıllarca evvel açılan o - kadar gidip geri dönerken Bay Na - binin Mehmetçiğidir. Bir kaç sene son- sergİSİ 
~rn çökmesine mani olmak için vu - zımın sözlerini yerden göğe kadar hak- ra, Erzurum, Van, Ereğli istasyunlarmı G . ( Hususi ) _ Halkevi 
ııt an kalın direkJ.er toprakla adeta ha- 1ı buluyorum. Vıe tabiatin bütün en - - r d. k.. • · azıantep 
• r Ve . k k l' d ı· . işletmege tes ım .e. ıp Murhmegı otmuI. zm: - kurslar şubesinden Ayşe inci idaresin-k' . neşır olara ma ine ı eA1cı çe- gellerin~ bütün çetin güçlüklerini yere da Fatmasına donen e e , zmıre . . 
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b~fU:~. ka~~anm güç.lükle nüfuz ede - vura vura ve münhasıran kendi tek- Türk bayrağını ilk diken Mehmettir. deki biçki
1
ve dıkış .y.urddu b" l sergısını 

nı dıgı luzucetli bır madde yarat- niğimiz, kendi enerjimiz ve nihayet açmıstır. ki gün ıçın e ın erce va -
he~~r ve bunların hepsinden zorlusu, kendi paramrzla başarclıığımız işlerin Millet~ ekseriyetini . teşkil eden tand~ş tarafından gezilmiş olan sergi 
"ı.ı_.)ınden uğraştırıcısı bu kabil met - karşısında gög-sfun kabarıyor. Melunedı bu sahada tetkık etmek mu- "dd ffak bir eserdir. Sergide 
·~ . bo d ·r .. k cı en muva •-e tnaden ocaklarında yıllarca biri - Bay Nazımla bu karakter.istik inşaa- harrirlerimizin hır rcu ur. ur b" lA lan bütün eşva mevcut· 
c,. n t 1 .. h dis. b 1 b 1 d 1 ır eve azım o ,, 
zıı . 0~ arca sudur. Bu ocakların ba - tı görmeme vesile veren iyi bir tesa- ~~ .. en ıB ulkesdere ~~ b~; ~~~~1 tur Tertibine fevkalade itina edilmiş-
ia~~ı, ıçinde tüneli bir anda sele bo - düf oldu. Bay Nazım tünelde çaltştır- yuruyor. u a ar a · 
ııa ılecek kadar su saklıyan tabii bir dığı işçilerine kendi kesesinden bir yı- Mehmet nasıl usta, marangoz, maki - tir. 

tnıç h l' ım· 1 d nı·st yetı'ştı·. Bunu bilmek yarın ı'çı·n ol- Şimdiye kadar yüzlerce genç kız ye-. a ıne ge ı.ş er ir. ğın masraf ederek bir eğlence tertip 

b"I§te Çatalağzı - Zonguldak tüneli etmişti. Şehir sinemasında yapılan hu duğu gibi bugün için de lazımdır. Ne tiştirmiş ve bu suretle memlekete fay
\.l s kadar hayıflanıyorum ki on seneden - dalı hizmetler görmüş olan Ayşe İnci 1> .artlar altında, tünel inşaatını ya- eğlencenin bir çok numaraları gene 

.. ~~ Bay Nazımın bana söylediği gibi bizzat işçi tarafından hazırlanmıştı. beri bir gazeteci ile bu zeminde ilk de- ziyaretçiler tarafından tebrik edilmiştir. 
d~ Pırlantayı işler gibi işlenerek» a - Günün en muvaffak numaraları ame- fa görüşmek nasip oluyor.» Bir hafta açık kalacak olan sergi çok 
~ mübalağasız karış le tarafından oynanan muhtelif mem- * zengindir. 

... 

,~~/ ~ı~ 
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- Huni Hasan Bey kızını evlendi
ecektin ? 

PAZAR OLA HASAN BEY 
orvoR Kİ: 

- Kızımı isteyen adam budalanın 
biri imiş. Reddettim. 

- Nereden anladın? - Fakir bir aile olduğumuzu açık-
' . ça söylediğim halde, gene kızımı ıs-

temekten vaııgeçmedi. 

Birinci umumi müfettislik • 
saghk müşaviri 

Sivas (Hususi) - Sağlık ve Soysai 
yardım direktörü İsmail Hakkı Kafe~ 
oğlu birinci umumi müfettişlik sağlı~ 
müşavirliğine tayin edilmiştir. 

50 gram kaçak esrar 
inebolu ( Hususi ) - Hatip ba8f 

mahallesinden Şükrü oğlu kayık~ 
Mehmedin odasında yapılan araştırm.ı 
da 50 gram esrar bulunmuş, Mehmel 
müddeiumumiliğe verilmiş, esrar mü 
sadere edilnı iştir. 

Hadiseler 
Rar$ısınd 

Aileye dair 
Aile - Ekseriyetle başına bir cg• 

harfi getirilerek gaile tarzında söyf 
lenilir. 

Aile bahçesi - Maa aile gidilmi· 
yen bahçelere bu isim verilir. 

Aile mulbahı - Kadını, kadın olı 
mıyan ailenin yemeği bu mutbahta 
pişer. 

Aile kadını - Hakiki manası ga· 
ile kadını ... Mecazi manası da, aile 
nin gail'esini bir yana bırakıp; ailt 
kadını firması altında az buçuk ge· 
zip tozan kadın. 

Aile k1ızı - Ailesi olduğu hald' 
ailesi içinde bulunmayıp balolard~ 
filan dolaşan kız. 

Eski aile - Bit pazarından alın· 
mış eski püskü konak eşyasile ev· 
ceğizlerini döşeyen aHe. 

Asil aile - Salonlarının duvar· 
la !'lnda öteden beriden tedarlk edil· 
miş sırmalı elbiseli paşa resimled 
asılı aile. 

Ailenin büyüğü - Aile arasında 
sözü hiç dinfenilıniyen fert. 

Aile hususiyeti - Bütün mahab 
len·n ağ-zında dolaşan dedi kodu. 

İMSET 

Baylar 
T eksayt ve T eksayt Ekstra sizi h~ 

ehlikeden koruyor. 1, 3, 6 ve 12 lık. 
ambalajlarda eczanelerde bulunur.) 



. 
6 SaJfa 

l zmirden Röportajlar: 20 . -
linzalar üzerinde durmam 

yalnız eseri alırım 
'\ 

vni Nafiz Ulusay fikirlerini anlabyor: fzmir yazı- ı 
cılarının hepsinde kendilerini silik gösteren bir hal 

var. Görünmekten çekiniyorlar gibi 

Türk dili yüilerce yıldanberi ter -
sine akan bir nehirdi. Ona asıl istika
metini vermek için gönüllü muharrir
lerimizin yaptıkları ileri hareket en 
çok otuz kuk yıllıktır. Muallim Naci
nin pek temiz b'ir halle dili1e yazılmış 
olan bir kaç manzumesi için o zama -
nın büyük üstatları: 

- Bayağılık .. 
Demişlerdi. 

Bu, hiç .şüphesiz, divanı hümayu
na girip te orada bir kaç sırma ka -
vuklu, samur kürklü adam görünce: 

- Devletlu hünkar kanginiz? .. 
Diye soran ayağı çarıklı Türkün su

alini hareket sayan padişaha benze
mekti. 
Ayağı çarıklı Türk bugün sağlam 1s

karpinli, gü~l ve temiz k11ıklı, açık a
lınlı bir baydır. Bayağı görülen öz 
1.\irk dili de şimdi o bayın dilinde ve 
kaleminde asıl benliğini bularak yük
seliyor. 
' Atatürkün dil işlerine de el koya -
rak onu bir şimşek hızile yürütmeğe 
başladığı günlerdeydi. İzmirde öz 
türkçe şiirler sunan bir imza görüldü. 
Bu şiirlerin hemen hemen hepsi de u
lusa!dı. Ne zaman hazırladı, ne zaman 
yazdı? San.ki bu cereyanın başlıyaca
ğmı çok önceden biliyormu.5 ta i~aret 
verilince hemen topu ateşlemişti. 

Derhal göze çarpan bu öz türkçe şi
irlerin altında (Avni Nafiz) imzası 

vardı. Hem de ardı arası kesilmiyordu. 
içinde bir tek ecnebi .kelime olmadığı ~i 
bi türkçe kelimelerin de yüzde sekseni 
~idenbcri bildiklerimizden ibaretti. 
Fakat o kadar giizıe? kullanılmıştı ki 
insan ilk okuyuşta bunlarda bir ta -
zelik buluyordu. Daha sonra dil bahis
leri üzerinde çok dikkate değer maka
leler altında da ayni imza görüldü. 

Vaktile İkdamda çalışmış. Seli'ınikte 
çıkan (Yeni Asır) gazetesinde epeyce 
bulunmuş. Yeni Asır mübadillerle bir
likte İ.zmire gelince o da gelmiş ve 
şimdi gene ayni gazetede çalışıyor. 

Avni Nafiz İzrnirdeki fikir ve san'at 
hayatından şikayet etti: 

- İımirde fikir ve san'atı sevenler 
vardır. Hatta çoktur denebilir. Fakat 
İzmir, istediği ve özlediği san'at ve fi
kir hayatını yaşıyamiyor. Olgunlaşmı
yan bir varlığın tamamlığı üzerinde 
konuşulamaz. 

- Demek ki İzmir esl-' "'Öre ge-
rilemiştir? 

- Sanmam. Kurtulu beri ta-
nıdığım İzmir az çok ilerlemektedir. 
Ona eski şonret ve zenginliği vermek, 
daha ileri götürmek de mümkündür. 
Ancak bu daha ziyade dünya siyaset 
ve iktısadiyatına bağlıdır. Hususi ba -
kımdan ise elden gelen esirgenmiyor. 

Avni Nafiz bizde edebiyatın olma -

Avni Nafi2 
dığı hakkında savrulan lafları yerinde 
bulmuyor. 

- Kabul edemem. 
Diyor ve anlatıyor. 

- Avama ve hava~ hitap eden iki 
edebiyatımız vardı. Kendine göre 01 -

gunluk devrelerini geçirdi. Tek edebı
yat yaratmak arzusile ondan yüz çe -
virdik. Henüz bu işi başarmak için Hl
zım olan vasıtalar üzerinde mümarese
lerimiz yok. Bu itibarla şimdiki halde 
gelişmiş milli edebiyatımız olmadığı 
doğrudur. 

- Biroen ve garpten en çok kim!eri 
beğenir ve seversiniz? 

Avni Nafiz bu sorğuma cevap ver -
meden önce yüzüme baktı: 

- Tuhaf bulacaksınız! 
Dedi. 
- Niçin? 
- Çünkü ben isimler ve imzalar ü-

zerinde dunnam. Yal'nız eseri alırım. 

Hatta eserin de güzcl. yerlerini seçe -
rim. Yani baştan başa bir inci dizisı gi
bi işlenmemiş oldukları için eserin her 
satırlarını ayni derecede sevmem müm
kün değildir. Bir hikayesini çok beğen
diğim bir yaz~ının başka bir hikaye
si&.i pek saçma bulurum. 

- Bu cevabı tuhaf görmüyorum . 
İmzalar ticaret eşyasına basılan firma
lar gibidir. Bu firmaya güvenir \'e a
lırsınız, fakat bu sefor eserin ya ha -
muru bozu'ktur, yahutta mayası az gel
miştir; kısaca bir aksaklık vardır. 
Görüştüğüm kimselerin hayatların

da elbet birer acıklı veya gülünç ha
dise ge91lliştir. Bu inklr edilemez. Fo
ka t her nedense şimdiye kadar hiç bıri 
samimi olarak böyle bir şeyden hah -
setrnedi. Avni Nafizden umuyordum. 
Oda kaçamaklı bir cevap verdi: 

- Hayatın her brdisesi başh başka 
bakımlardan .hem gülünç hem de açık
lı olabilir. Telakkiler değişiyor. Dün a
cıklı veya gülünç bulduğum bir vak'a-

CÖNÜL İSLERİ 
Okuyucularımın 
Müşküllerini' 
Cevaplarım 
Beşiktaşta Kuş: 

- Siz kendinizden hiç bahsetme-
mişsiniz ki, kat'i fikrimi söyliyebi -
leyim. Madem ki sevdiğiniz genç 
kız, kibar, zengin. tanınmı~ bir aile
nin kızıdır, elbette bu vaziyeDe kar
şılaşmanız mukadôerdi. Şiiphesiz ki 
kızın annesi aranızdaki münaseba
tın devamına mani olacaktı. 

Genç kızın sizden soğumasmm se
bebini biraz kendinizde arayınız. E
ğer yalnız macera düşüm-esi i~e ha-
reket etmiş iseniz, bittnbi genç kız 
bunu anlamış Ye ayrılmış olacaktır. 

• • • 
Y. Bclma: 

- İdrakiniz \ e iradeni1.le hareket 
ediniz, henüz genç 0Jduğunu2 için 

kolaylıkla iğfal edilebilirsiniz. Size 
tavsiyem şu olsun: Evvela an1ayımz, 
bu adam evli midir?. Saniyen sl.zle
rini, tarzı hareketlerini ö1çüniiz. Size 
karşı hüsnü niyet taşıyor mu? Bu 
ikinci tecrübenizde muvaffak ola -
mazsamz, kendinizi çekiniz. Er geç 
alakasının mahiye'tini anlarsınız. 

* * • 
Hamdi Ak: 
- iyi düşünmüşsünüz, namuslu 

bir erkek gibi hareket ettiğiniz için 
Rizi tebrik ederim. Yalnız vazifeniz
den ayrılmağa lüzum yok. Azami 
şekilde ciddi olunuz ve bu kadının 
kaprislerine karşı ciddi hareketle -
rinizi siper ediniz. 

* * • 
Göztepede A. T.: 
- Kararınız mükemmeldir. Ha -

Jeti rnhiyenize vukufunuz bu kadar 
kuvvetli ise, niçin tereddüt ec[yor -
sunuz? Durmayın, evleniniz. 

T F.YZE . 

SON POSTA 

BİZi NASIL GÜLDÜRÜYORLAR 1 
Avukat Rami Anlatıyor 

Yazan : /MS E'T · 

D emem o deme değil, ben bendeniz, 
ben duacınız, ben hakisare; eli yü 

zü yunmuş, hoşsohbet, müsahabeti tatlı 
ben duacınız, ben hakisare; eli yüzü 
zü yunmuş, elfazı düzgün, fasihillii
sar., hoş sohbet, müsahabeti tatlı di
ye diye meşhur Karagöz dostu aw -
kat Raminin kapısına kadar gittim. 

cDiy~lim işimiz ne imiş Mevla 
hayreyliye .. > diyerek kapıyı vurdum. 

Avukat Rami yazıhanesinde oturu -
yordu. 

• 
- Ben Son Posta gazetesinden İnı -

set! 
- Avukat Rami. 
- Karagöz dostu? 
Bu hitabım Karagöz dostunun kara 

gözlerini güldürdü: 
- Evet ta kendisi! 

Karagözle Hacivat ayakta konuşur
lar amma avukat Rami bana yer gö-;
terdi. Karşı karşıya oturduk. 

- Siz Karagöz oynatır mısınız? 
- Gençliğimizde çok oynattık. 

- Ya şimdi.. 
- Şimdi de bazan ... 

- Sualim yanın kalmıştı, onu sor-
muyordum. Ya şimdi ihtiyar mısınız? 

Diyecektim. 
- O bahsi hiç açmayın ... 
- Peki kapadım. 

- Bizim gençliğınıizde alemler o -
lurdu. Toplantılar yapardık Bu top. 
lantılarda bizun sahnenin bütün oyun
ları yapılırdı. İçimiı.de güzel taklitli hi
kay~ler söyliyenler vardı. Orta oyunu 
oynarJardı. Karagöz oynatıTlardı. 

- Oynatırdınız? 

- Evet! 

- Karagöz oyunu kolay mı.dır? 
- Zannetmem. Karagöz oynatan bir 

kere nükte yapmasını iyi bilen bir i•ı
san olmalı, sonra i.) i taklit yapmalıÖ'ır. 
Daha sonra da biraz musiki bilmeli -
dir. Karagöz oynatan seyircilerini ta -
mmalı ve oyunu ona göre idare etme
lidir. Bakın aklıma ne geldi: 

Baktım, fakat aklına geleni göreme-....... -............................ -...................... .. 
' 

yı bugün size hangi bakımdan anlata
bilirim? 

- Siz anlatın da ötesine karışma-

yın! 

Gülümsedi. 
Herhalde başından geçen gülünç b!r 

hadiseyi gözlerinin önünde canlandır
mıştı. Dudakları kımıldadı. Söyliyecck 
sandım, fakat : 

- Geçelim bunu dedi. Hayatın gü
lünç olmıyanı acıklı, acıklı olmıyanı 

gülünçtür. 
- Geriye ne kaldı? 
Omuzlarını. ;kaldırdı ve dudağını 

büktü. 
Aşk için öyle bir tarif yaptı ki anla

dımsa Arap olayım: 
- Fertlerin öz varlıklarındaki en <li

ri ihtirasın sevilen bir gaflet içinde te
zahürüdür. 
Kaşlarımın birer sorgu işareti gibi 

kıvrıldığını görerek ilave etti: 
- Bu sözlerimin anlaşılması, belki, 

biraz güçtür. Fakat •bir bilmecedir• 
denilen aşka hem ilmi hem daha açık 
bir tarif verilemez. 

O da yavrularından şikayet ediyor. 
O da bin emek ve bin hülya ile yarat
tığı, süslediği, büyüttüğü çocu'khırını 
beğenmiyor. 

- Henüz istediğim ve özlediğim ya
zıyı yazamadım. diyot. 

- Yazdıklarımz? 

- B irer denemedir. Henüz ülküsü-
nü tam manasile dernıemiş bir yazıcı
yun. Benim diye scvece~rim bir vazı 
gösteremem. w 

İmıirin yazıcıları hep bu dilden konu 
şuyorlar. Hepsinde de kendilerini silik 
gö.steren bir hal var. Görünmekten çe
kiniyorlar gibi. .. Şimdi edebiyat ta tüc
carlık gibi birşey oldu. Halbuki modern 
ticarette reklamın büyük yeri var. İz
mirliler tuttukları klasik yolu bırnk
malı ve bağmnalıdırlar: 

- Biz vanz. i~te burada biz varı?.. 

K adircan Kafh 

Orhan Urala gOre avu :kat Rami evinde 
dim. Göremediğimi seımiş o1acak ki o 
anlattı: 

- Bir tarih\e Kaptanzade ile bir -
likte karagöz oynatıyorduk. Gene ka
ragöz oynatanlardan Hakkı isminde 
bir arkadaşım.ı.z da bizimle beraber -
di. Hakkıya ikide bir çingene Hakkı 
diye takı1ırdık. O ak=jam Hakkı bizden 
rica etmişti. Karım var, demişti, sa -
kın bana bir yerde gene çingene diye 
takılmayın.. Takılmıyacağımıza söz 
vermiştik.. Karagöz oynatırken ıöyle 
bir sahne oldu .. Karagözün lkapısının 
önünden ebegümeci satan bir çingene 
geçerken Karagöz onu çağırdı. Ebe -
gümeci aldı. Parasını vermeden ka -
pıdan savacaktı. Kaptanzade tam bu -
raya geldiği zaman kendini tutamadı. 
Karagözün kansına şu sözü söyletti: 

- Hışt efendi, parasını vermemez- Avukat Rami 

I 

lik etme; çingene haklkıdır, üzerimi7.de Voronofla rekabet ediyorsun\l 
kalmasın! demek. 

Kaptanzade Hakkı:Ya karşı verilen Bir sual daha sordum: 
sözü bozmamakla beraber gene çinge- _ Kadınlar mı çok gülerl~r, erk 
ne ile Hakkı kelimelerini bir araya ge- ler mi? 
tinnişti. - Kadınlar .. 

Karagözlerde bu ta.r7Jda takılmalar _ Kadınlara karşı fazla teveccübil' 
pek çok olurdu. nüz var, ya onların size karşı? 

- Biraz da perdeden dışarı çıkalım Sualim güme gitti. Çünkü avukat • 
olmaz mı? vukatçasına lafı idare etti.. , 

- Yani perde birunane mi konu- _Ben evime gittim mi ~elik et' 
~alım? tarimi giyerim. Konu ~lir, komşu 

- Hayıır, onu demek istemedim, ya- lir, kadın erkek toplanırlar. 
ni Karagöz perdesi sedadından çıkıp E - sonra .. 
konusalım! - Sonrası malum kahkaha! 

- Hah. İşte mesele.. Sizin bana gel- - Güldüıımek için taklit yapmak ır 
menizin sebebi de bu değil mi, ben gü- zım mıdır? 
lerim, ve güldürürüm. _ Elzem değildir, fakat Iazımd~ 

- Hah işte ben de bunu soracak - Taklit ,?alnız !':ive taklidi şeklinde b/İo 
tım. Nasıl gu"ldürüı:sünüz? " ~ lursa kıymeti yoktur. Şive ile bera 

- Ben eş dost arasına girdim mi? karakteri de canlandırmak lazımdır. 
l\Iuhakkak aklıma güldürecek mevzu- Laalettayin bir cümleyi Arnavut Ul~ 
lar gelir, bir kimsenin söylediği her !idile konuşmak hiç güldürmez. Fal<• 
hangi bir söze verdiğim ce\·ap muhak- Arnavutlara maledilen bir hikfıyeyı J>t' 
kak güldürüverir. Bazan da yalnız eş navut Iakabile söylemek güldürür. 
dom arasında değil, sokak ortasında da _Mesela hangi hikaye? 
l:>u iş olur. Birisi bir kere çanak tuttu _ Anlatayım: 

mu, nerede olursa olsun, kim olursa cİki Arnavut memleket~erinden kal~ 
olsun çanağına hakkını koyarım. mışlar, trene binmişler, Istanbula ge 

1 
- Peki siz avukatsını7., avukat mah- mişler .. Trene binerlerken atlar nt ,'!,, 

kemede ciddi olur değil mi? trenin arkasına bağlamışlar. Sirkecı~· 
- Evet anuna bazan orada da insan bir de bakmışlar ki at yok .. O zaman;;; 

ciddiyeti elden bırakıverir.. İpin ucu bu zaman gibi ramazanmış, camie IS'

bir kere elden g:i;tm~in.. Dedim ya, mi.şler; biri namaza girmiş, ötr>kı dı : 
kurşun namludan fırladı mı artık onu şarıda kalmış. Namaza giren yatsı ıı• 
tutana aşkolsUın! mazını kılıyorum diye imama uynıılt 

- Size kızanlar, benimle şaka etme, Ramazanda teravi kılındığı hiç il~: 
alay etme diyenler olur mu? lına gelmemiş. Namazın rekatlaı ı ys J1 

- Hayır, ben bir meclise girdan mi, sının rekatlarını geçince namaJ· kıl9 
en evvel oradaki en 'katı insanlan yu- kapıda kendisini bekliyene bağırrrıı;:, 
muşatmıya bakanın; yumuşatınm. - İş inada bindi demiş, bakıılım sO J1 

- İnsanlar hamur mudur da yurnu- nunda imam mı pes diyecek, yo1':5a be 
şasınlar? mi? 

- İnsanlar hamur mu? dedin iz... Bu hikayede mükalemeler Arns\ ü! 
Hem öyle hamurourlar ki hele bir ke- taklidile söylenebilir. Çünkü hikaY.e~l' 
re hamurkarmm eline düşsünler.. bir karakter bir görüş tebarüz ettırJ 

- Derler ki her gülünç hadisenin bir m!ştir. ~ 
acı tarafı vardır. Saatime baktım, yarımdı, duv~rdB / 

- Ben orayı perdeyle örteıım. Mey- saate baktun bire gelm~. Sayın ~ 
danda yalnız gülünç tarafı kalır. Onu vukatın misafir kaçıran saatine gor' 
da ortaya atarım. epey geci'kmiştim. 

- İyi mi edersiniz? Notlarımı cebime indirdim . 
- Tabii iyi ederim .. Geçenlerde bir Ve pelasparei rindi bedfış. k<'' 

gazetede okumuşt1..m1.. Bir tıp alimi lem elde anket zekatı verilir bir bsş'IJ 
gi.ilmenin insanların ömürlerini uza - kapının ipini çekmiye yollandım 
tacatTJnl söylemiş. " iMSt.'"1 

"' 



- Küçük kardeş.ini sevmiyorsan satalım. 
- Satahm amma anne biraz daha büyümesini beldiyelim.. O 7JQDan 

~çok para eder. 

L~üzel hkralar 1 
oımu 

'be ~kadruıımın yüzü gözü şişmişti; 
t'.lli ki dövüş etmiş ve dayağı yemiş -
11 koluna girdim: 
İ):l:_ Geçmiş olsun, her halde epey hır
t "4Cllldın, seni evine götüreyim de ka-

111 Yüzünü gözünü sarsın! 
-Ohnaz! 
Dedi, sordum: 
"Neye? _.,,,- , 

1 

- Kamnııı zekası iki kişiye yeter! 

SON POSTA 

Hoş Sözler 1 
Ferablamık lçla 

Muallim söyledi: 

- Kim dersini biliyursa tahtaya gel
sin! 

Çocuklardan biri tahtaya geldi: mu
allim sordu; çocuk cevap veremedi; 
muallim kızdı: 

- Dersini bilmiyordun da neye tah
taya gehnek istedin? 

- Sırada çok sıkışık oturuyoruz da 
biraz ferahlamak için.! 

~aha şimdi evden çrkıyorum - Bunun için onunla evlendiniz değil mi? 

-.... Ben sizin için dünyanın öbür 
~tltı1a bile giderim. 
~ henden uzak olmak ~in deill 
~una ne kadar sevinirim. 

lltlkemmeı 
Anlatıyordu: 

r~ - Gayet zarif, masrafı az, idaresi 
lay .. 

- Desenize mliıkemm€l bir kadın.. 
- Kadın mı dediniz? 
- Bir kadından bahsetmiyor mu -

Blınuz? 
,. - Hayır bir otomobilden bahsedi -
ıorunı. 

* Bıktım 
rn:: Aynada kendine bakmaktan bık

""-ltn rnı? 
- Bıktım amma .. 
- Bıktınsa aynaya bakma .. 

ha~ Aynaya bakmıyayım da nereye 
gQ Yırn, duvaTa bakarsam kendimi 

~bilir miyim? 

* Camcı 
tıı~ Şu hale ne dersiniz? Sokakta oy
-ll] n ÇOcuklar taş atıp camımı kır -

ar .. 
ti; Siz bir kere kendinizi benim ye -
iİtı.i e ~?yun da ne demem lazım geldi -
~ün.ün .. Ben camc~yım. 

Davulcu manileri 

Davulumu aldım ıüzel, 
Kapınız.da çaldım ıiizel; 

&ni gördüm, seni •vdim, 
Git denen de kaldım güz.el. 

Y enicami mahya kurdu, 
Gelen geçen hep olanda; 
Bahfifini bekliyonnn, 
Gel de getir lındı'lt. karda. 

lfte geldim koıa lıoıa, 
Ümitlerim çıkmaz. boşa; 
Ne olunan aeviıelim, 
Ramazanda coıa coıa .• 

Davulumu çaldım dan dan, 
Kaybolma kız aen ortadan; 
l•tesern ben vermezler mi? 
Seni bana anan baban .• 

Davulcu ' 

Soa slr'at 
Otomobil çekçek arabasına çarpnuş, 

arabayı devirmişti Arabası devrilen 
polise anlattı: 

- Otomobil son sür'aUe geliyordu ... 
Otomobilin şoförü itiraz etti: 
- Hayn-, hayır, son sür'atle gelen o 

idi. 

* Borkatmak için 
- Bana bir tabanca verin! 
- Bu iyi mi? 
- Daha büyük olsun! 
-Ya bu? 
- Bu da küçük, daha büyüğünü is-

terim, ben öldürmek için değil, kor -
kutmak için alıyorum da .... 

* Sabte 
- Karın otomobil istemişti, sen bir 

dizi inci aldın öyie mi? _ 
- Evet! 
- Neye otomobil almadın? 
- Sahte inci var amma, sahte oto -

mobil yok! 

- Kızımla evlenmek istiyorsunuz, 
fakat söyleyin bir meslekte uzun 
zaman durabilir misiniz? 
- Dururum bayım, tam üç sene
dir işsbJın, bir gün bile başka bir 
meslek aramadım. 

Tercih 
Bir genç kı:ıa sordum: 
- Size iki erkek birden talip olsa 

bunların biri 25 yaşında zengin, ötek: 
ise 60 yaşında fakir olsa hangisini ter
cih edersiniz? 

- Tabii yirmi beş yaşındakini!. 
- Ya biri 50 ~mda bir zengin, 

öteki de 60 yaşında gene bir zengin 
olsa? .. 

~şey, saatin yelkovanı düşmüş! 
- Bu sefer de tabii 60 yaşındakini 

tercih ederim. 

Blta --------------:----
Bay sayııkladı: 
- Rita, Rita .. 
l3ayan uyandı, bayı uyandırdı: 
- Bu Rita da kim? 

Ç\ik ~y, şey bir dostumun köpeği, kü
bır fino köpeği.. 

tı:~tE:>Si gün telefon çaldı, bayan aç -

- I<:msiniz? 
- .Rita. 
Sa\ eve gelince haber verdi: 

tli - Dostunun küçük fino _köpeği se
te.Iefonda aradı. 

- Oturmamaıuz için bir sebep var mı bayan? 
- Sebep yok amma sandalye yokl 
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C Genç kızlarımızı ala.kadar eden dava=ı 
• • 

NI~IN 
Evlenemiyorlar? 

Bir evlenme memuruna göre izdivaçları 
çoğaltma yolunda alınacak müsbet tedbirler 

Çalışan icarı kocalttl' 
arasında geçimsı"zlik aiıer
lerinden daht1 rutlu, 

Beyoğlu beledi~ dairesi evlenme 
memuru Bay İsmetin başı tenhalaştı -
ğı zamanı bulabilmek pek kolay ol -
madı. Ü çüıncü defa ~liş.iımrle idi ki es
ki çöp çatanı:mız beni güler yüzle kar
şılıy arak: 

- Anlaşıfüı, kurtuluş imkanı yok! 
dedi, ne yapıp yapıp beni söyletecek -
siniz. Şimdi sorun bakalım ... 

- GençTerimi-z, niçin evlenmiyor -
lar? 

Bay İsmetin kaşları çatıldı, dudak
ları heyecandan titremeğe başladı: 

- Öyle bir şe.y sordunuz ki cevabı -
ru verebilmek için içtimai durumumu-
z:uın bütün ana hatlarını ayrı ayrı tah
lil etmek lazım.. Gençlerimiz niçin ev
lenmiyorlar? .. Bunun sebebini, siz de 
kendiliğiıtizden bulabilirsiniz: 

Bir çoğu evlıenme~ lüzum görme -
dikleri, bir kısmı da evlenmek imk5. -
nını bulamadııkları için! 

Bi.T kere şurasını söyl€yim ki: Köy -
lül:er, vakti gelince, kendi küfüvler.ni 
bulur ve hemencecik evlenirler. Evlen-
miyen er'keği, daha ziyade ve hatta 
münhasıran büyük kasaba ve şehirier
de aramalı. Köy kızları arasında, evde 
kalmış olanlara pek rastlanmaz. Çün -
kü evlilik, oralarda bir ihtiyaçhr. 

Asıl mesele, köy ve köylüler i~ bir 
ihtiyaç olan evlenmeyi, kasabalı ve 
şehirli halk için de zaruri ihtiyaçlar a-

' 
Resmi evraka 
Fotoğraf konması 

Kanuni midir, 
ihtiyari mi? 

rasına sokabilmektedir. Bunu milin -
kün kılmadıkça, evlenenlerin adedini 
çoğaltmaktan ümidi kesmeliyiz. 

cİz.divaç> lan çoğaltma işi başlı ha -
şına büyük bir içtimai mevzu halinde 
tıetkik edhlmelidir. Fakat bunu, yalnız 
hüıkfunetin tedbirlerine bırakmak ta 
'.ioğru olamaz. 

Çünkü, bu halkın, yaşayışına, bir -;:a-
1<ım göreneklere karşı mukavemetsiz 
gluşuna ve nihayet muhitinin icapla. -
rına bağlı: bi'r iştir. Gençler, niçin ev -
Lenmiyor? İşte, üzerinde durulacak 
mesele~ 

Brr takım bekal"lar var ki, böyleieri 
için evlenmek affedilmez bir kabahat
tır. Evvela, bu zihniyeti kökünden sök
mek ister. 

- Bekarlardan alış veriş etmemeği, 
gençleri evliliğe teşvik edici bir tedbir 
sayar miıSıruz? 

Bay İsmet, başını salladı: 

- Hayır!. Bu ne bir tedbir, ne de bir 
çaredir. Hem böyle talid.itler, tabü hu
kuka bir tecavüz olur! .. 

Evlenmeleri çoğaltmak için, evlen -
menin sıhhi, içtimai, vatani, iktısadi 
faydalarını, en sal.8.hi~tli ağızlar ve 
kalemlerle halka izah etmek ve me -
sela, radyoda, bu IDAevzua dair konfe -
ranslar vermek, pi~sler oynatmak, 
beılki hatıra gelebilir. 

(Devamı 12 İnci sayfada) 

ri midir, değil midir dedik, kat'i bir 
cevap alamadı:k, lfıtfen bizi tenvir 
eder misiniz? 

* Noter dairelerinde tanzim edilen 

Kızılcahamamda oturan Bay K. 

evrak, esasen noterin huzurunda, 
hüviyeti rnallım ve şehadetle müs -
bet adamlar tarafından yapıldıkları 
için Üzerlerine fotoğraf yapıştırılma
sına mutlaka lüzum görülmiyebilir. 
Buna mukabil sıhhat raporlarına, 

Yazar bir mesele üzerinde tereddüt 
etmiş, diyor ki: 

Evlenecek çiftlerin sıhhat rapor
larına, tapu dairelerince \•erilen ta
sarruf senetlerine, noter daiırelerinde 
tanzim edilen mukavelename, ve -
kaletname, kuntrato ve saire gibi 
evraka, nüfus cüzdanlarına her yer
de fotoğraf yapıştırıldığı halde ba -
zan şurada burada bu kaidenin ha -
ricine çıkı1dığı da görülmektedir. Biz 
bunu merak edip sorduk. Bu gibi ev
raka fotoğraf yapıştırılması mecbu-

tasarruf senetlerine, hüviyet vara -
kalarma yapıştırılması mecburidir. 
Aks' halde evlenecek birisinin ken
di yerme muayene için bir başka -
sını yollaması, bir suçlunun kaçar
ken kendıne ait olmıyan hüviyet va-
rakasını kullanması gibi ~ olsuzluk
Jar olabilir. Yapıştırılması kanuna 
uygundur. 
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Ramazanın ikinci günü 
• • 

lstanbulda bir dolaşma 
Günde 20.000 kişinin pabuçlarını eline veren adam -
camı avlusunda diş bakımı hakkında bir vaaz -

baharatın envai kaça kadar çıkar? 
·aza ı Sellm Tevfik 

Cami avlusunda yalnız cyok• yok! 

• 
Y uknrda solda : Bu tayyör kadifeye benzer ytı' 

muşak bir jerseden yapılmıştır. Eteğe, sen ' 
türe, kol ağızlarına ince gans geçirilmiştir. Yaka dli' 
yuvarlaktır. Kollar düz, dar. Tayyörün cteğindcı;i , 
ganslardan biraz yukarıda kumaşa oyulmuş iki kil' 

çük cebi var. 

İşportadan misvak alan bir bildik ctavs iye ederim, bunu bir tecrübe et!• diyor 

Yukarda sağda : Makinede örülmüş blr yün blıı" 
Renkleri ve biçimi çok güzeldir. Bunun için evdt 
öreceğtn1z blr yün bluz için size güzel blr model O" 

labillr. Renklerin güzel görünmesi için düz orgtl 
örmellslnlz. Eğer isterseniz ara.da. yalnız bir re~ 
(ters yüz) örgü yapabilirsiniz. Bu da. şık olur. 1\10" 
deldekinin renkleri : Kırmızı, mavi ve beyazdıt 
Yaka ve kol kenarları düz kırmızıdır. 

Solda : Bu yün bluz da maklnede örülmüştiit 
Fakat bildiğiniz fantezi bir örgü ile pekt\H\ evd8 

aynı bluzu yapabilirsiniz. Yaka önde slwidir. l'~ 
açık değildir. Bütün arka düzdür. Önün bele yf.l' 

kın kısmında muhtelif renklerden yapılmış jile~ 

Geldiğini radyodan duyduk amma, 
kendisi nerede? 

Ben onu ne Taksimde, ne Beyoğlun
da, ne Talimhanede, ne de Şişlide bu
lamadım. Hatta Şehzadebaşında bile, 
bariz bir şeki1de yoktu! 

Tevekkeli: cAnyan mevlasını da bu
lur, belasını da• dememişler. Meğer 

şehrin bir çok semtlerinde güler yüz 
bula~n mübarek ramazan da, Tan
rısının evlerine, yani camilere sığın -
mış. Ben onu, Beyazıt camiinin avlu -
sunda bulabildim. 

İnsan gen~ cami avlusunu doldu
ran sayyar işportalara bakınca, ve a -
vaz avaz feryat eden satıcıların sesle -
rine kulak kabartınca, kendisini bir 
edin ve iman» sergisinde sanıyor: Tes
bihler mi istersiniz? Misvakler mi a
rarsınız? kurslar, öd ağaçları mı mu
rat eylersiniz? «Peygamber hilali• mi 
dilersiniz? Dine, imana, namaza, ni -
yaza, oruca, sahura, iftara, imsake dair 
yalnız cyok• yok! 

Üzeri tesbihler, ağızlıklar, ve kitap
laTla dolu bir hasırın kenarında otu -
ran ihtiyar barbar bağırıyor: 

- Kur'an tefsirleri var ... Yeni, eski 
harflerle ıkur'anlar var... Urfalı Ka
mil hocanın geçen seneki vaazları he -
şer kuruşa ... Buraya da buyurun!.. 

* Meydan, bir pazar yeri gibi, harıl 
~arı~ işliyor. Bir kapıdan eli boş giren, 
otekı kapıdan peşinde hamalla çıkt -
yor. 

İhtiyar bir kadın, bir baraka tezgah
tarına soruyor: 

- Baharat var mı evlat? 
- 'V_a_r valideciğim, 41 türHisü var. 

Her hırı kı·rk bir derde devadır hem. 
Çorbaya koy ... Köfteye koy ... Sebze _ 
ye ,koy ... Pil~va .. ko.!··· .. üç gün doya 
d~)a ye ... Dorduncu gun sokağa çık. 
Eger her gören peşinden: · 

- Kırk bir kere maşallah! demezse 
ge~ paranı geri aıı ' 

1_~tiy~rın yüzü gülümsedi. Pazarhğa 
degıl, fıat sormıya bile lüzum görnıe -
den talimatı bastırdı : 

~ Ta_:t ~akayım bir mecidiyelik! 
Bır gun once Beyoğlundan koku a

lan b~yan, öd ağacı sardınyor. Bir ak
şam once bakkaldan 96 !ık rakı aiı.ın 
ak.şamcı: 

. - Eksik çıkmasın diye 99 luk tes bi
hm tanelerini sayıyor. 

Ağızlık, snkız, pestil. Pide satısı da 
gırla ... 

İ.şportalardan birinden misvak alan 
bir başka bildik: 

- Tavsiye ederim! diyor. Bunu bir 
tecrübe et ... Bak bir ay sonra, bir da
ha diş fırçası, diş macunu kullanabilir 
misin? Meşhur diş doktoru profesör --=;:==--·--====---===-----~::---------=----b-en_z_e_r _b_ır=-=m=o=ti=fl=v=a=r=. ==-==-...... ~=-=...::.:==,,,,),p 
c~~~m~~~~~~n~- o·· ··ı . k 1 r-------~~===================J 
pağandasım yapmı.ş. o anlatıyordu: ru mesı o ay ŞiŞMANLAMAK /Ç1N NE y APMALI ? 
Şimdi bir çok yüksek aile bayanları y _ 
dişlerini misvakle temizliyorlarmış. Ün bluz F ı 
Çünkü mısvak killarının suyla imti - az a zayıfların mutlaka 
zacından hasıl olan maddenin dişlere 

yaptığı faydaları hiç bi.r diş macu - f1 şı·şmanlamaları lazımdır 
nunda bulmak imkanı yokmuş. «Mis-
vak• bir ... «Peygamber hilalı» dedi -
ğimiz kürdanlar iki. .. Bunların kad - , Fazla şişmanlığın güzelliği bozduğu güçtür. Fakat şu cihetlere uzun tJ 
rini bugün frenkler bile biliyorlar.... ~ muhakkaktır. Fakat zayıflık ta insanı man ehıemmiyet veımek şartile }lf!: 

Bugün Üzerlerine; adam başına bir ayni derecede, hatta belki daha fazla, olmıyan her insan şişmanlıyabilir. 
düzüne çatal, bir düzüne bardak, bir çirkinleştirir. Fazla zayıf olan bayan -
düzüne kaşık, ve bir o kadar da bıçak lar sıhhatleri için olduğu kadar güzel-
konulan asri sofralarda bile kürdan ye- likleri için de şişmanlarruya çalışma • 
rine, «Peygamber h'iJalı• kullanılıyor. lıdır. 
Çünkü bu «Peygamber hilah• bildi - Şişmanlamak zayıflamaktan daha 
ğimiz tahtadan lokanta kürdanları gi- .............................................. 0-•••n•• 
bi sert değil. Yani diş etlerini tahriş Bir manto 
etmiyor. Hem nefis bir kokusu da var! .. 

* Modeli 
Bir arahk cami avlusu birdenbire 

kalabalıklaştı. Meğer, ikindi namazı 
bitmiş, cami boşalıyormuş. Camiden 
çıkanlar içinde her çeşitten, her yaş -
tan insan var. Sinema vadile camie 
getirilen zamane çocuğu... Kaynana 
korkusHe ikindiyi kılan asri ge!in ... 
Kasketinin siperliği arkaya götürül -
müş ihtiyar ... Förtünün siperliği pa -
ravana iğnesi~ üstüne tutturulmuş a
vukat... Daima stadyom kapısında 
gördüğümüz genç meşhur futbolcu -
!ardan birü,;le, daima maaş daireled
nin kapısmda rastladığımız çarşaflı ka
dınlardan b!risi, cami kapısında yan -
yana gelmişler... Onların arasında. 
dünya güzellik kraliçesi Keriman Ha· 
!isin babası bile var. Üstat, cami «pa
buççu» sundan kunduralarını; tıpkı 
Niste verilen balodan çıkarken, gar ~ 
droptan silindir şap'kasını alır gibi tu
tuyor. 

Avluda benimle beraber dolaşan 
dostum: 

- Monşer! diyor, bu kadar senedir 
ben, bir kaynanamın pabuçlarını eli
ne veremedim! 

Ve cami pabuççusunu göstererek iW
ve ediyor: 

- Halbuki şu adam, bir günde bel
ki 20 bin kişinin pabuçlarını eline ve -
riyor! (Devamı 12 inci sayfada ) 

Bu bufan kollu bluııu örmek pek ko
laydır. Roba { 4) sı,ra yüz örgü, ( 4) sı

ra ters örgu örülmüştür. Robanın al -
tında kalan kısım ( 3) tane ters, ( 3) ta
ne yi1 !. örülmüştür. Ve böylece her sı
ra terslerin üzerine ters, yüzlerin ü -
zerine yüz yapılarak robaya çıkılmış
tır. Etek ve kolların üst kısmı (bir ters, 
bir yüz) lastik örgüdür. Kolların las
tikten aşağısı bluzun örgüsündenrlir. 
Lastik sıkı durduğu için alt kısım açıl
mış, bufant kol olmuştur. 

Yaka yuvarlak, kapalıdır. Önüne ko
nulan kıravat bluzun renklerine u -
yan muhtelif renklerde yünlerden çiz
gi çizgi örülmüştür. Örgüsü (ters, yüz) 
dür. Tek kattır. Yaka, kıravatın altın
dan fermejüple açılıp kapanmaktadır. 

Beldeki sentür de yi.indcn yapılmıştır. 

Kroşe ile bir parmak eninde (sık ;ğne 
olarak) üç şerit örülmüş, sonra bu şe
ritler saç örgüsü gibi örülerek sentür 
yapılmıştır ve önüne ufak bir toka ko
nu~muştur. 

Yünlü kumaştan manto. Belden a -

, 

şağı kısım dar ve 
tamamile vücu • 
da göredir. Bel -
den yukarısı o -
muzlara doğru 

gittikçe genişlı -
yor. Kollar ragla
na benzer şekil -
de japonedir. Bi
leklere kadar bol 
iniyor. Bilek çok 
dar. Dirseğe doğ
ru pensler yapıl
m1ştır. Yakanın 

arkası kalkıktır. 

Önde dı.ş ve iç ke
narlarına astra -
gan geçirilmiştir. 

belde, mantonun 
hemen bütün ö -
nünü k<lplıyan u
zun, metal bir to
ka var. Sentür sü
ettir. 

Ufak bir va -
Jetle kullamla n 
kadife bir şapka. 

uzun saplı küçük bir çanta, ve düz 
dekolte ayakkabılarla çok güzel bir 
öğleden sonra kıyafeti olur. 

~ 
ı - Evvela bir kaç gün yalnız s~/ 

ze ve meyva yiyerek barsaklarınıZl 
mizleyiniz. İhtimal ki barsaklarıtı1~ 
iyi çalışmaması yüzünden yediğiniz ( 
danın mühim bir kısmından istifade 
demiyorsunuz. 

2 - Yemekleri ağır ağır ·)ıi~ ve ı 

çiğniyerek yeyiniz. 

3 - Az az, fakat sık sık yeyiniZ· 

<t - Biraz geniş yürekli olmıya ç~ 
lışmız. Her şeye sinirlenip üzülmei> 
yiniz. 1 

5 - Güneşten mümkün olduğu 1<
9 

dar çok istifadeye çalıŞ'lnız. 
~ 

6 - Her yemekte mutlaka ya bir J1 
mur işi, yahut p:Iav veya maı;ııttl 
bulundurunuz. 

Normal kilonuzu a_lıncıya kadar ;y 
söylediklerimize sabırla ihtimnJJl ı 
niz. Bir defa tabii ağı;·lığınızı buidıl; ı 
tan sonra o kiloda kalabilmek ıJJlJ; 
çok defa da kendiliğinden ızoelir. 
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Dinarlı Başpehlivan 
Tekirdağlı Hüseyini 
güreşe davet ediyor 

~ * * . 
1 
Dinarlı diyor ki: " Türkiye Başpehlivanlığını Tekirdağlı Hüseyin ı 
kazandığı zaman ben lstanbulda değildim ve müs kalardan da 
hiç haberim yoktu, Tekirdağlı ile güreşelim, ben kazanırsam 1 

onun kemerini de başpehlivanlığını da almam. ,, 

Dinarlı Mehmet idman 
yaparken 

, Tekirdağlı Hüseyin Başpclılivanlık 
kemeriyle 

'Yunanistan.da birkac;. muvaffakıyetli Ja birincilik için tutuşmak benim en 
lnU.sabaka yaptıktan sonra İstanbu1a tabii hakkkımdır. 
dönen Dinarlı Mehmet pehlivan, köyü Burulan e~el, belediye, pehlivanlar 
Olan Kc.racabeye gitmişti. arasında serbest güreş seçme müsaba-
Dinarlı Mehmet pehlivan köyüne git ' .. . . . 

med ·· b. h b . lmad - . . kaları yapmıştı. O gureşlerın tertıbın-en once, ıze, a erı o ıgı ıçın d T k. d ~ 1 H.. · hı· h 
E · ·· ·· H Ik · t rafı da t t• en, e ır ag ı useyın pe ıvan a-
mınonu a evı a n n er ıp e- ,.. . . .. . 

dilen serbest güreş müsabaklarına ye- betdardı. Hatta kendısıne bu gureşlerı 
tişemediğini söylemiş, ve buna çok mü- telgr~fla haber verenler arasında g:-
teessir bulwıduğunu bildirmişti. zetenız de vardı. Fakat o, yapılan bu-

Mehmet pehlivan 0 zaman: tün davetlere ica.b~tien k.~çı~dı. Ve 

M f .h d · t· b .. b k stad,yoma gelmek ıçın en musaıt fırsa-
- aama ı , emış ı, u musa a a- k 11_:;.:ı. N·t k' ·· ı d lard b. · · 1 T k. d ~ 1 H.. tı o ö.UJ.. ı e ım, son gureş er e mu-a ırıncı ge en e ır ag ı useyın dı d. d 1 heh1· nl . ted··· . t d .•. ra na er ı e. 

t' ıva a ıs ıgı zaman ve ıs e •gı · 
Yerde güreşmeye hazırım! 

Fakat Tekirdağlı Hüseyin pehli\ıan, 
Dinarlının bu sözlerine cevap verme -
rnişti. 

Şimdi, Dinarlı Mehmet pehlivan Ka
racabeyden tekrar İstanbula dönmüş 
bulunuyor. Dün kendisile görüştüğü -
lllüz zaman, bize aşağıdaki şayanı dik
kat sözleri söyledi: 

- Ben, o zaman gazetenizde çıkan 
sözlerime Tekirdağlı Hüseyin pehliva
nın cevap vereceğine kuvvetle kanidim. 
.F'akat aradan geçen zaman bana, bu 
kanaatimde yanıldığımı gösterdi. 
Anlaşılmaktadır ki, Tekirdağlı Hü

seyin pehlivan, Mülayimin sakatlanma
sı, Kara Alinin kolunun kırık olması, 
Ve benim İstanbulda bulunmamam su
Yesinde çok kolay kazandığı birinciliği 
elinden, kazandığ1 kadar kolayca kaçır 
nıak niyetinde değildir. Ve elindeki şa
hadetnameyle belindeki parlak kemere 

. hayli ısınmış bulunmaktadır. 

Ben, bu sözlerime, bir meydan oku
nıa manası verilmemesini istiyorum. 

Diğer sporlarda olduğu gibi pehli -
Vanlıkta da yenmek ve yenilmek var
dır. 

Ve ne yenen böbürlenmeli, ne de ye
nilen utan.malıdır. Bu işte, utanmak 
rnağlup pehlivanın değil, güreşmekten 
kaçan pehlivanın hissesine düşen his
tir. 

Bilmem ben, Tekirdağlı Hüseyin pch 
livanı yenebileceğimi isbat edebilecek 
rnıyim. Fakat onunla her zaman tutuş
rnaya hazır bulunduğumu her vakit 
gösterebilirim. Büyük söylemekten ka
çındığım içindir ki1 bu tutuşma nctice
:inin onun aleyhine olacağını şimdiden 
iddiaya kalkışmıyorum. 

Fakat kimse inkar edemez ~i, onun-

Fakat ben, o zaman yapılan serbest 
, güreş müsabakalarının birincisiyim. O 
benim birinciliğime itiraz edebilir. Fa
kat ben onun birinciliğine itiraz eder
sem ondan fazla haklı sayılırım. 

, Çünkü söylediğim gibi, bu seferki 
müsabakalardan ben haberdar değil -
dim. Halbuki geçen seferki müsabaka
,lardan Tekirdağlı pekala haberdardı. 

Yani ben haberim olmadığı için ış
tirak edemedim, ve Tekirdağlı he.beri 
. olduğu halde iştirak etmemişti. 

Şimdi eğer isterse, aramızda son k~>
zumuzu kat'i olarak paylaşırız. Bir ga
zeteciye beni dört dakikada yenebilece 
ğini söylediğini işittim. İnsan dört da
kikada· yenebileceği bir pehlivanla tu
tuşmaktan çekinmez sanırım. 

Eğer isterse, ben müsabakayı kazan
,dığım takdirde, şampiyonluk kemeri
.ni, şampiyonluk şahadetnamesini, şam-

piyonluk ünvanını kendisine bırakmayı 
da taahhüt ederim. Resmen o şampi
yon sayılsın. Fakat şampiyonluğa ha
.kikaten Iayik bulıµıup 'bulunmadığını 
~a herkes anlasın! · 

* 
Dinarlı Mehmedin sözleri burada bit

mektedir. Eğer Tekirdağlı Hüseyin 
pehlivan da İstanbulda bulunsaydı, bu 
.nazikane meydan okuyuşa vereceği ce
vabı öğrenebilirdik. 

Eğer Tekirdağlı, Dinarlının davetini 
~abu! ederse, yakında, serbest güreş
lerin en heyecanlısını göreceğiz demek 
tir. 

Biz şimdilik bir ha:r~r kurumunun 
bu muhtemel karşılaşmayı organize et
mesini temenni etmekle iktifa eyliyo
.ruz. 

• 

Felek hakikatı 
yazdım diye niçin 
muğber oluyor? 

Asker Atletlerimizi de 
resmi müsabakalara · 

iştirak ettirmeliyiz! 
Yazan: Osman Müeyn.et Askeri liseler arasındaki müsabakalarda büyük muvaf<" 

Burhan Feleğin haksız buldugum f k l •• Ati 1 • • · f d " 
b . ..,,ı .: ·ı· kıymetli ar a ıyet er gosteren et erımızı e erasyonun resmı ır yazısına ya.rıgım ı ıraz 

,kadaşımızı dilgir etmiş. Halbuki bu ya- müsabakalarına sokmak ve onların muvaffakıyetlerin~ 
zı1:1~ maksat Feleği. r~noide .etmek hep birden alkışlamak isteriz · 
degıl, vak'ayı aynen bıldırmektı. Zıra 
Bay Süreyyanın Basketbol Federasyo- Yaz•n: Ömer Besim 
nu başkanlığını kabul etmesinde bir 
,mesuliyet varsa, bunun büyük bir kıs
. mı da bana racidir. 

1 - Bay Süreyya fiilen Basketbol 
,sporunun inkişafına çalışmıştır; olim
pita arifesinde yapılan ecnebi temasla
rı, ekipin Berline gitmesi birer delil
,dir. 

2 - Bürhan Felek benim zannetti- l 
ğim gibi senelerce evvel Basketbol jşi
ni üzerine almayıp, ancak Türk Spor 
Kurumu kongresinden 4 ay evvel bu ~"' 
işi deruhte ettiğini yazıyor. Güzel, bu 
böyle de olsa, bu dört ay içinde ne yap
mıştır? Zira, Bay Süreyyanın faaliye
,te geçebilmesi için, 4 ay kafi gelmiyor-
1sa, bu atkadaşa niçin tariz ediyor? 

3 - Basketbol sezonu bizde, Voley
,bol maçlarından sonra, ikincikanun a
yında başlar. Bürhan Feleğin vazifedar 
olduğu 4 ay da Birincikanun, İkincika- Bu senenin şampiyonu Kuleli atletleri bir arada 
.nun, Şubat, ve Mart aylarına tesadüf Askeri liseler arasında yapılan se· memiş iki atletin de bu muvaffakiyet· 
eder ki, bu sporla tam mevsiminde ala- nelik atletizm şampiyonasını İstanbul leri önünde hayret etmekten kendimi-
,kadar olamadığını gösterir. atletizm ajanı sıfatile idare ettim. zi alamadık. 

4 
- Spor kongresinde ittifakla Fe- Büyük bir dikkat ve alaka ile ta- Askeri şampiyonalar müsabakası-

Jeğin zimmetini ibra edenler arasında 
ben de \'ardım. Bu sebeple ne dün, ne kip ettiğim Askeri liseler şampiyona- nın içyüzü böyle iken bize bu satırla-
bugün ve ne de yarın Feleğe dokun- sında nazarı dikkatime çarpan büyük rı yazdıran sebebi de izah etmek la-
mamaya ahtlıyım. Bu sebepledir ki, ya- kaıbiliyetlerin mevcudiyetini gördüm. zımdır. 

zımda da aynen tekrarladığım gibi: Bugünkü varlıklarile ufak bir him· Atletizmi en geniş bir mikyasta ya-
Sporun gerilemesinden mes'ul Fede- met gördükleri takdirde bu atletlerin pan İstanbulun bir kösesinde bu kabi

rasyon reisleri ise, a!l.eti~n inkirazm içinde malik olduğumuz Türkiye re- Jiyette bulunan atletle~ toplu olarak 
dan dolayı Bay Felegın gunahları aşıl- korlarını hemen a-"'ıverecek olanları t 1 b" d"" ·f 1 d ı 

k d · b ı Fed . T mevcu o unca ıze uşen vazı e er e rnıyaca ereceyı u ur. eras) on - derhal bulup sayıvermek işten bile de- d 
lar niıhayet birer yol göstericidir. Gay- v ·ıd· var ır. 

ret klüplerin, fertlerin hüsnü niyetleri gı 8ır:. ..k b" cı ·kk . . .. d""k Atletik sporları pürüzsüz bir şekii-
uyu ır ı at ve ıtına gor u - d b.. .. l k k . . v ile olur.» . , . .. k e utun mem e ete yayma ıçın ugr 

Demiştik. Öyle zannediyorum ki cÜm le.rı h~~e mua~en hır mus~ba ada raşmakta olan atletizm federasyonu ' 
lede anlaşılrruyacak bir nokta yoktur. hıç degılse beklenıle~ d~recey~. aşam~- bu işde hepimizden evvel harekete ge

Hatta Ahfeş, Tan'~a bu cümlenin tef yan atle~lere muk~b~l ~oyle boyle. hır çecek vaziyettedir. 
sirini yaparali, Felege tariz edilmediği- çalışma ıle 6,50 gıbı hır mesafeyı ve .. . 
ni riyazi usullerle isbat etmiştir. hele ayni atletin durup dinlenmcğe va- Ankarada yapılan resmı lık maçla-

Yine eski fikrime rücu ederek, Bas- kit bulmadan 13,65 gibi güzel bir de- rına Muhafız alayı, Kırık.kaledeki As
ketbolde atalet hüküm sürüyor deme- receyi de üç adım atlamada elde etme- kcri Sanayi mektebi ve bugünlerde 
nin, acele yapılm1ş bir tenkit olduğu si ciddi olarak üzerinde duracağımız Ankaraya nakledilmiş olan Harbiyeli 
kanaa~indey~. . . . işlerin başında gelir. oyuncular da iştirak ettikten sonra bi-

Tenıs faalıyetı ıse, senelerden berı, Kuleli ve Maltepe atletlerinden iki- zim makul dileklerimiz de sporun te· 
Tavn Club Tokatliyan Oteli Dağcıı1k k 1 d 2 9S . l kk" "'l. · · · ... "d k b ı d·ı .. ' .. . . F d ' sinin sırı at ama a şı aşmıs o - ra ı ve tea ısı ıçın anı e a u e ı e-
ve Guneş kluplerının e erasyon ha- b. h .. d.' d. ' kt. 
rici faaliyetlerile ayakta durmaktadır. maları d~ ~yrı ır .. a .. ıse .ır · .. . ce ır · 
B S .. b d b·r kabalı t ct·· Kendısınden buyuk hır umıt besle- Atletizm Federasyonu lstanbulda ay ureyyaya un an ı a u . . l . . 
şerse, bunun da hesabını önümüzdeki diğimız hır at etın en can alacak hır ve dolayısile memlekette kaç klübün 
seneye bırakalım. Feleği tenkit etmeme müsabakada sırık atlamada üç metre- ve top yekun kaç atletin bu sporla 
ğe sözlü olduğumdan, Tenis Feaeras- den fazla yükselememesi ne kadar hay- bilfiil hem de esaslı.. bir surette meş
yonu reisliği zamanındaki faaliyetine retimizi mucip olduysa, biç tanınma- gul olduğunu da bilmektedir . 
hiç dokunmıyacağırrı. Osman Müeyyed mış, isimleri spor alemimize hile geç-

Coe Luize bir rakip çıktı 

Amerikanın meşhur zenci boksörü Coe Luiz hakkındaki dedikodular unu
tulmadan bu sefer de John Levis isminde gene Amerikalı bir zenci şöhret 
kazanmağa başlamıştır. Levis on beş gün evvel meşhur boksörlerden Ler 
Harvay'ı 13 ravntta döverek nazarları kendi üzerine çevitrrıi.ştir. Resim zen
ci boksörü ve rakibini maçtan sonra bir arada gösteriyor . 

Şu halde, mevcut klüplerin faaliye
tinden daha geniş bir proğram içinde 
tutmak suretile yapan Kuleli, Malte
pe, Deniz lisesi ile •n iz Gediklisi at
letlerini de hangi . , .J eı. n olursa olsun 
aramıza sokmanın bir yolunu bulmak 
lazımdır. 

Temsili müsabakadan müsabakaya 
milli takım renkleri içine aldığımız bu 
atletler spor teşkilatımızın bugünkü 
vesaiti arasına katılınca atletizm için 
yeni ve ateşli bir kaynak bulunmuş o
lacak, ve çırpıntı içinde bocalayan at
letizm hareketi akıllara hayret veren 
bir şekil ve hız içinde ilerleyip gide
cektir. 

Atletizm Federasyonu bir an ev
vel bu işin bir yolunu bulmalı, ve en 
kestirme bir yoldan giderek atletik 
sp.:>rlara susamış olanların azami su
rette hızlanabilmeleri için bekledikleri 
ufak bir işareti vermelidir. 

En derli toplu bir şekilde ve bir kit
le halinde bizi bekleyenlerin yapacak
ları işleri en kısa bir zamanda hep bir
den alkıslamak isteriz 1 

Ömer Besim 
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Hayatı nasıl ucuzlatmalı? Sovget 
Bankasında bir 
Sirkat teşebbüsü 

izmirin Orduya hediye 
ettiği tayyareler "Köylü, pahall satılan malmdan 

en az pay al an a damdır ! ,, (&, tarafı 1 inci sayfada) 
re ait evrak ile alacak bonoları duran 
kasanın makapla delindiği bildiril
miş, bu işi yapanın aranıp bulunması 
rica edilm~tir. Bu banka içerisinde ge
ce bekçilerinin sık sık dolaşması dola
yısile kasayı açmak isteyenlerin emel
lerine muvaffak olamadıkları, kasayı 
makkapla delmiş bulunmalarına rağ
men açamadıkları da ilave edilmiştir. 

cH vat pahalıdır. Geçim zorluğunun 
sebeplerini ikı noktadan mütalea edebi
liriz: 
l- Yiıecek, 
2 - Giyecek. 
Yiyecek pahalılığı mahallidir, umu

mi de ıldir. Mesela etin bazı yerde 15, 
bazı ) erlerde 20, bazı yerlerde de 50 
ve hatta daha ziyade kuruşa satıldığı
na bakılırsa, memleketin coğrafi vazi
yetinin, nüfus kesafetinin, istihlak ka
biliyetinin ve belediyelerce halkın u
mumi hıfzıssıhhası noktai nazarından 
tesisine mecburiyet hissedilen mezba
ha, hal gibi müesseselerin iaşe pahaıı
lığında mühim .roller ifa ettikleri anla
şılır. Koyun, keçi, sığır gibi hayvanatın 
yetişmesine müsait mer'ası olan Şark 
vilayetlerimizde köylümüz tarafından 

yetiştirilen hayvanat yerinde sarf ve 
istihlak edilmediğine göre, köylü bu 
hayvanatı satabilmesi için mutlaka ti
caret merkezi olan bir yere sevketme
ğe m cburdur. Halbuki; kendisinin ge
rek b lgı ve gerekse görgüsünün kifa
yetsizlıği ve yurdumuzun her köşesine 
~imendifer yapılıncaya kadar nakil key 
fıyetinin müsaadesizliği yüzünden elin 
deki hayvanat ve mahsulatını bilmec
buriye çok ucuz bir fiyatla bir muta
vassıta devir ve hakkı olan kazancimn 
ancak dörtte birini elde etmektedir. 
Malı yerinden kapama usulile alan mu 
tavassıt bir müddet sonra ikinci bir 
mutavassıta bir mikdar kB.Fla devret
mekte ve bu suretle elden ele elden ele 
geçen koyun yerinde 4 lira iken İstan
bulda veya başka, şehirlerde on, on beş 
lira) a satılmaktadır. 

Bu esas dahilinde hareket etmek mec 
buriyetinde bulunan müstahsil sayinin 
semeresini görmemekte ve bütçe vazi
yetini bir türlü normal bir surette tan
zim edememektedir. Çiftçinin istikbali 
üzerinde hakim olan en mühim mese
le her şeyden evvel para meselesidir. 
Köylümüz bugün kendi sermayesile, 
kendi işlerini çevirecek; öküzünü ala
cak, sapanını tamir ettirecek kadat pa
raya malik değildir. O işlerini başar

mak için bugün yoksulluk içinde çırpın 
makta ve büyük bir tevekkülle tarla
sında çalışmaktadır. 

Çiftçi kendine lazım olan parayı te
da rik etmek için iki şekilde hareket et
mektedir: 

l - Bankadan para almak, 
2 - Faizciden para almak: 
Bir ınci yolda çiftçi için bir tehlike 

yoktur. Bugün bütün çiftçilerin borçlu 
bulundukları Ziraat Bankası, şimdiye 
kadar köylünün hakiki bir hfunisi ol
muştur. Bundan sonra da daha müsait 
şartlarla çiftçiyi himaye edecektir. 

A ıl mesele, bilhassa üzerinde dur
mak ıstediğim, kö) lüyü felce uğratan 
ve istihsal randımanını düşüren ikin
ci yo dur. Türk köylüsünün sıkıntısın
dan memnun olan (tefeci) dediğimiz 
bir sınıf mevcuttur. Bunlar kasaların
daki paraları kendilerine diş yapmış ve 
bu di.cılerini biçare çiftçilerin ancak ya 
şayabilecek kadar az olan kanını em
mek için zayıf ensesine geçirmişlerdir. 
BWllar hakiki bir sülüktür. Parasız ka
lan köylüye müsait zemin hazırlarlar 
•e Yerdikleri 200 lira paraya mukabil 
350 liraya, noterlikçe tasdikli senet a
lırlar. '\ e çiftçinin arazi ve bina kayıt
ları iizerıne ipotek kaydini koydurur
lar. Ve kanun nazarında da hiç bir kar 
gözetmeden köylüye bir sene müddet
le 350 lira vermiş olurlar. Hakikatte 
ise y i.ızde 7S gibi en ağır şartlar karşı
sında p:ıra alan köylü bilmeden düş
tüğü vaziyetin vehametini idrak etmis 
de ~ildir. O belki kazanır ve borcum~ 
öderim diye almış olduğu parayı vaktin 
de ödiyemediği için yeni baştan ('>00 
lira filan adama borcmıı var) diye se
net \'erdiği zaman, gittikçe ağırlaŞ3n 

bu borcun altından kalkamıyacağını an 
Jar. kat · işten geçmiştir. Borcunu 
nakden t diye edemiyen köylünün csa 
sen ıpoteklı bulunan arazisi, kanun yol 
larını i\ i bilen tefeci tarafından hacze
dilir v ya borca mukabil alınır. 

K" 'üler'miz·n her gün birkaçını kol 
suz k natsız b·rakan bu vaz'yet mem
lek tt z'ı ati halt, lamakta ve çiftçinin 
cah rrıa ahasını elinden aldığı için. I<l-
•tkıyle mahsul elde edilememekte ve 

binnetice yiyecek cihetinden hayat ta 
pahalı olmaktadır. 

Tefecilerle, yaptığı muamele mukabi 
linde devlete vermesi lazımgelen ver
giyi dahi veremiyen, buna mukabil dev 
letin kanunlarından ve icra dairesinden 
istifade eden muzır mahlüklarla haki
ki bir mücadele yapmak ve köylüyü 
yoksul bırakıp çalışmasına mani olnn 
bu sınıfa fırsat vermemek lazımdır. idare kendi memur ve müstahdem

lerinden şüPhclenmediğini de ayrıca 
Bugünkü vaziyete nazaran buna im- haber vermiştir. 

kan yoktur. Çünkü: Noter muayyen bir 
·· t k b'lind edi tasd'k b' Gece içerisinde bekçiler dolaştığı ucre mu a ı e sen ı , ma . . h . · ·ı . . ,_ ... 
memuru kayıtlar üzerine ipotek kav- ıçın ~rıç~en gırı ~esme Jm&.an olı~ı: 
dini koyduktan ve icra memuru da yan hır bınada, bılhassa banka gıbı 
haciz kararını infaz ettikten sonra te- mühim bir müessesenin işgal ettiği 
fecilerle uğraşılamaz. yerde kasa kırılmasına teşebbüs edil-

Bunun çaresi olsa olsa şu olabilir: mesi pek mühim görülmüş, derhal tet-

H halkın h d h 
. . h kikata başlanmıştır. 

em ve em e azınenın u B' dah T d b' .. . 
kukunu kayırmak için kim olursa olsun .. ~na .1 ın e 1~ kaç. gundenberı 
faizli veya fai7.siz borç para vereceği za kalorıfer tesısatı tamır edılmekte, ka
man Maliye dairesine bir beyanname löriferciler işlerini bir an evvel bitir-
ile müracaat ederek evvela hükümete mek için geceleri de çalışmaktadırlar. Yeni tayyareler uçu sa hazır vaziyette 
vergisini ödemeli, ondan sonra, Mali- Bu vaziyette ilk şüphe kalöriferciler 1 . " . . . • . v 

Yece kendıs. ın' erilecek la hsat .. · d t ı k 1 .. 'f .1 zmır, 17 (Hususı muhabmmız- den gelenı yaptıgını, gelecek yıl bunun e v o n ru uzerın e opıanmış, a orı ercı er zan- d ) I . v • • • • • v .. • 

tezkeresi üzerine noterden sendini tas naltına alınmışlardır. . ~n - ~ır halkının aatın al.dı~ı ae- ıkı muılını yapacagını soyledı. 
dik ettirmelidir. Aksi takdirde ruhsat K d ı· . d k ll l kız tayyarenın ad konma merasımı Ga- Hazır bulunanlar: 

asanın e ınmesın e u anı an . E . k ~ı.. d b' G ı k ı 'k' · ı al k d' tezkeresini ibraz etmiyen mukrizin sc- k b"t.. l v zı mır tayyare ararganın a on ın- - e ece yı ı ı mıs i o ca , ı· 
• ma ap u un arastırma ara ragmen 1 . 1. . .. .. ·· d'l 

nedi noterlikçe tasdik edilmemelidir. b l t Zab. k'k d lerce zmır mm onunde yapıldı. ye ıoz ver ı er. 
u unamamış ır. ıta tet ı atına e- T·· l . " · 1 d B d 1 · 

V · nd ift · . ··k·· .. k d' 1 . d b l orene stıldal martıle baş an ı. un an sonra bahçıvanlar, zmır 
e aynı zama a ç çının o uzu, vam etme te ır. çın e para u unan . F .. •· · b' k d 1 f · 1 · · · tarlası füatı, hiç bir vakit ı'potek ya- k I I ı...L •• d'l Bunu Yalı azlı Guleç ın vecız ır a ın arı, zmır balıkçıları, zmır ışçı· 

' asa arın açı ma$ına teşeoous e l me- ak' . vaı· Ba b k h l . .. 1 ·ı . ı . pılmamalıdır. Köylü parayı vermecl:gı-· . d d tah .1 d'l k b 1 nutku t ıp ettı. ı, ş a anın a- erı namına soylev er verı dı. zmır ka-
. yıp e sa ece sı e ı ece ono arın :ı..l'k · · · h lk l d 1 ·ı .. l 1 · 

takdırde borç. ödeninceye kadar her se akl d v k I k . .1 .. d va ten ı esı ışaretıne a ımızın nası ın arı nan\Jna verı en soy ev, zmır 

hs .. . s aı;ı ıgı asanın açı ma ıstenı ışı e b" "k b' .1 1 k h d k d 1 · · k d lA k · ne ına ulunün beşte biri mukriz tara- d'kk . k k d' uyu ır arzu ı e sarı ara ava or u· a ın arı tayyaresının ·or e ası esı· 

f d h . edi . . nazarı ı atı çe me te ır. ak . k h d 1. 1• k lk.ı 1 l k 1 d ın an acız lebılmelidir. K bb" d I . muzu t vıye etme ususun a e ın- ır en uzun a ş ar a arşı an ı. 
asayı açmaya teşe us e en erın ··----------

Bu suretle himaye gören köylü daha 
çok çalışmak fırsatını elde edebilecek
tir. 

kalöriferciler olması ihtimali düşünül- T a z y i k , t e h d i t , t e t h i ş 
müş olmasına rağmen henüz hunları 
itham edecek hiç bir delil ve emare bu-

Çiftçinin istihsaiatını muntazam bir lunamamıştır. Şimdilik bütün şüpheler 
surette ticaret merkezlerine sevkedil- bir zan ve ihtimal hududunu geçme
mesi ve aldanmadan satabilmesi içm mektedir. 
mutavassıt vazifesini bankalar ve şır
ketler ifa etmelidir. 

Şu muhakkaktır ki, köylü, pahalı sa
tılan malından en az pay alan adam
dır. 

2 - Giyeceklerimiz umumi şekilde 
pahalıdır. Ve bunun sebeplerini yalnız 
vergi kanunlarında aramak doğru ol
maz. Her ne kadar vergi nisbetlerinıiz 
biraz ağırsa da giyim pahalılığında ti
caret erbabımızın fiyatları istediklel'i 
şekilde tayin etmeleri ve hiç bir kayıt 
ve şarta tabi olmamaları da rol oyna
maktadır. Zira ayni gümrükten giren 
ve ayni vergi nisbetlerine tabi olan ve 
ayni cinsten olan bir kumaş, bir mağa
zada beş liraya satılırken yanındaki ma 
ğazada sekiz liraya satılırsa bu cihet
ten kanunlarımızdan ziyade tüccarları
mıza mesuliyet düşer. Hülasa gerek yi
yecek ve gerekse giyecek meselelerin
de sıkı bir kontrol yapılmalı ve zürra
ın ezilmesine ve halkın aldanmasına 
meydan verilmemelidir. 

Harbe nasıl 
Girdik? 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

ye ve manasını izah eden bu kısım
dan sonra Muhittin Birgen harp dev
rine ait hatıralarına geçiyor ki onla
rın neşrine de öbür günden itibaren 
başlıya cağız. 

Bu ikinci lasım hatıralar daha can
lı yaşanmış, vukuatın hikayeleridir. 
Harp nasıl hazırlandı? Biz harbe na
sıl girdik? Harp esnasında neler oldu 
ve netice nasıl takarrür etti? Bunlar 
bütün zihinleri meşgul eden mesele-
lerdir. Muhittin Birgen, bu mesele
ler üzerinde bildiklerini, gördükleri
ni anlatırken her mesele üzerinde 
ayn ayrı tahliller yaparak duruyor, 
düşünüyor, düşündürüyor ve okuyu
cularını sürükleyip götürüyor. Yaz
dığı b'r roman değildir. Gören bir gö 
zün, düşünen bir kafanın harp sene
leri içinde şahidi olduğu hadiseler 
karşısında toplamış olduğu manzara
hı.r, intıbalar ve düşüncelerdir. :F'a
kat bunlar bir araya gelince, roman
dan daha cazip, yaşanmış bir tarih 
ve hayat hikayesi vücude gelmekte
dir. Okuyucularımızın bu ikinci kıs
ma bilhassa dikkatlerini celbederiz. 

Teati edilen notalar hafta 
içinde neşredilecek 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

kuki ve siyasi delillerini tebarüz et
tirmiştir. 

Burulan sonra parti, büyük tezahü
ratla hükfımete itimadını göstermi~ 
ve takip olunan hattı hareketi ittifa~< 
la tasvip etmiştir. 

Parti tebliğinde: En yakın zaman
da notalar hakkında, Büyük Millet 
Meclisine ve efkarı umumiyeye ma
lumat verileceği zikredilmektedir. 
Ajansın tahminine göre, en yakın 

zaman, bu hafta içinde, demektir. 
Parti ırupunda müzakereler 

Ankara 1 7 A.A. - C. H. P. Kamu
tay grupu, bugün öğleden sonra Dr. 
Cemal Tuncanın başkanlığında top
landı. 

Ruznamede, Muş saylavı Hakkı Kı 
lıçoğlu'nun milli kültür ve şehitlik· 
leri imar hakkında vermiş olduğu 
takrir vardı. Bu hususta söz alan bir 
çok hatiplerin mütaleaları dinlendik
ten sonra, Kültür Bakanı Saffet Arı
kanla İç işleri Bakanı ve Parti Genel 
Sekreteri Şükrü Kaya, Cumhuriyet 
hükumeti ile partinin milli kültür ya 
yımı üzerindeki çalışmalarını ve el
de edilen terakkileri ve bu hususta, 
herkesçe malfun olan kanun hüküm
lerine bağlı olan cumhuriyet hüku
metinin kültürel tedbirlerini izah et
tiler. Bu izahat ittifakla tasvip olun
du. 

Şehitlikleri muhafaza ve imar nok
tasından lfızım gelen tetkikat yapı
larak, bu seneki bütçede ona göre mü 
talca olunmak üzere Milli Müdafaa
ca hazırlık yapılması tasvip olundu. 

Parti azasından vuku bulan taleo 
&: 

ve sual üzerine, Dış işleri Bakanı Dr. 
Aras, İskenderun ve Antakya hakkın 
da Fransız hükfuneti ile teati edilen 
notalar üzerinde izahat verdi ve Baş 
bak~n İsmet İnönü de bu hususta hü . 
k-funetin noktai nazarını ve takip ede 
ceği hattı hareketi anlattı. En büyük 
alaka ve heyecan ile dinlenilen bu 
beyanat, çok iyi telfil<ki olundu ve hü 
kfunetin hattı hareketi ittifak ve ha
raretle kabul ve tasvip olundu. 

Notalar muhteviyatı hakkında en 
yakın zamanda B. M. Meclisine ve 
efkarı umumiyeye mallı.mat verile
cektir. 

Antakya üzer inde 
tayyareler uçuruluyor 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

,reketlerinden dolayı mecburi mezuni
yet verilmektedir. 

Çarpışmalar 
Antakya, 1 7 (Husllsi) - İlk intihap 

günü Türklerle beraber intihaba iştı
rak etmemekte ısrar eden Alevi genç
lerinin bu hareketinden memnun kal
mıyan mahalli hükumet bu gençlerin 
şeflerini tevkife kalkışmış, bunun üze
rine hükumet kuvvetleri ile gençler a
rasında silahlı çarpışmalar olmuştur. 
Gençler arasında epeyce yaralı vardır. 
Bir jandarma yaralanmıştır. 

&meniler Arasında Kanlı 
Çarpıtmalar 

Adana 17 (A.A.) - Antakyadan 
gelen çok mevsuk malumata göre, 
Kesep nahiyesinde bulun~n Ermeni
ler arasında Suriye intihabatı münase
betile büyük bir karışıklık çıkmıştır. 
Sancak dahilinde bulunan ermenilerin 
büyük bir kısmı Sancak Türklerinin 
intihabata iştirak etmemek kararına 
iştirak etmektedirler. 

Yalnız T aşnak komitesine men
sup küçük bir kısım Eremni Suriye 
intihahatına iştirake karar verdiklerin· 
den aralarında ~iddetli bir muhalefet 
başlamış ve bu ayrılık şiddetli bir çar
pışma ile tezahür etmiştir. 

Kesepte T aşnaklarla Hınçaklar a -
rasında vukua gelen bu karışıklıkta al
tı Ermeni yaralanmıştır. 

Ortodokslar memurları taşa tuttular 

Antakya, 17 (Hususi) - İntihaba iş
tirak etmemekte ısrar eden Ortodoks
lar klisede toplanmışlar, kendilerini zor 
la intihaba sevk için gelen memurları 

Sıhhiye tayinleri 
Ankara, 17 (Hususi) - Amasya 

Sıhhat Müdürü Dr. Tevfik Güney 70 
lira maa~la üçüncü umumi müfettişlik 
Müşavir muavinliğine, Kocaeli Sıhhat 
Müdürü Dr. Rifat Dedeoğlu üçüncü 
sınıf sıhhat ve içtimai muavenet mü
fettişliğine, Giresun Sıhhat Müdürü 
Dr. Haşim Sirman 80 lira maaşla Ü· 

çüncü umumt müfettişlik sıhhi baş 

müşavirliğine terfian nakil ve tayinle
ri tasdikten geçmiştir. 

taşlamışlardır. 
Bir tek rey atılnuyan sandıkla'r 

Antakya, 17 (Hususi) - Sancakta. 
Türk, Hıristiyan ve Alevilerle Ortodoks 
lardan şehirlerde ve köylerde yüzde 
doksanının intihabata iştirak etmediği 
anlaşılmıştır. Bazı mıntakalarda inti
hap sandıklarına hiç kimse gelmediğin· 
den sandıkları saat onda kaldırılmıştır. 

Antakya, l 7 (Hususi) - Aktepe mer 
kez nahiyesinde intihabata kimsenin 
iştirak etmediği anlaşılmıştır. Civar 
köylerde intihap dolayısile halkın sev
diği muhafaza kolcusu tevkif edilmiş
tir. 

Reyhaniye, 17 (Hususi) - Buradan 
hiç kimse intihaba girmemiştir. Bunu 
gören mahalli hükumet Suriyenin Ha· 
rim kazasından kamyonlarla Arapları 
getirerek sandıklara puslalar attırmış, 
bu Arapları ayni sureile diğer sandık
lara da götürıneğe başlamıştır. 

Antakya, 1 7 (Hususi) - Muratpaşa 

mıntakasında gölde balık avlamak için 
müstecirler tarafından amele olarak ge 
tirilen Araplardan başka intihaba işti
rak eden olmamıştır. 

Antakyada vaziyet 
Antakya, ı 7 (Hususi) - İntihaba jş· 

tirak edenlerin adedi anlaşılmaya ba~
ladı. Şimdiye kadar iştirak edenler yüz 
de beşi aşmamaktadır. Antakyada se
çime 40 bin nüfus içinde 77 Sünni, 31 
Alevi, 76 Hıristiyan olmak üzere 190 
kişinin iştirak ettiği öğrenildi. 

Kırık.handa vaziyet 
Kırıkhan, l 7 (Hususi) - İntihaba iş· 

tirak edenler 700 Ermeni, 19 müslü -
mandır. Ermenilerin puslaları tasnif e
dilince 752 çıkmıştır. Fazla olan 52 rey 
yakılmıştır. İntihaba, iştirak eden miıs
lümanlar arasında Türkler yoktur. Bu 
vaziyetler tazyik neticesi/lde h~sıl ol
muştur. Bu tazyika rağmen nüfusun 
yüzde doksanı intihaba iştirak etmemiş 
tir. 

Seçime iştirak edecekler de 
vazgeçiyorlar 

Antakya, 17 (Hususi) - Seçime ış· 
tirak eden tek tük kimseler arasında da 
ihtilaflar çıkmış, bu yüzden intihaba iş· 
tirak kararını verenler arasında bila 
hara vazgeçenler de olmuştur. 
Ermeniler arasında kanlı çarpısmalaJ 

Antakya, 17 (Hususi) - Kosap na 
hiyesinde Ermeniler arnsında namzet· 
ler yüzünden silahlı çarpışmalar ol· 
muş, 2 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştır 
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Bir beygir macerasının hikayesi 

Eşeklerle başıboş atların 
şerrinden Allah sa klasın! •. 
Arkadaşlardan biri bağırdı : - Aman beygir üstüne 
geliyor!.. Döndüm ki, kırat ağzını bir karış açmış, 
şaha kalkm1ş üstüme çullanacak. Kaldırdım, 

kendimi enginar tarlasına athm 
Yazanı Osman Cemal Keygıll 

. 
•Son Posta> nın cİster İnan, İster 1 maktan zor kurtarabilmişti. Aradan 

lnanma:a sütununda İngilterede insan beş on dakika geçtikten wnra biz ge -
Oldiiren hayvanların mahkemeye veril- ne öy1e cumhur cemaat, ayni yerin 
dikleri anlatılıyordu. biraz ilerisindeki bir yeşillik üzerinde 

SON POSTA 

Sıhhi Bahisler: 

Çehreyi kaplayan 
buruşuklar 

nasıl izale edilir? 
Bazı insanların yüzlerinde vaktinden 

evvel ihtiyarlık kırı.şıklıkları peydahla
nır. Gözkapaklarında şişkinlikler beli
rir. İnsan hakikatte ihtiyar olmadığı 
halde ihtiyar gibi görünür. Bunun önü
nü almak imkaru mevcuttur. 

Yüz şiddetli soğuktan muhafap edil
melidir. Şiddetli soğuktan muhafu.a 
etmek ne kadar lüzumlu ise şiddetli sı
caktan da muhafaza o kadar lüzumlu
dur. Yüz yıkaiıacaık su fazla sıcak ya
hut faz.la soğuk olmamalıdır. 

Boyunu sıkacak kadar dar elbiseler 
giyilmemelidir. Korse giymemeli, ye
mekler muntazam olmalı, kabız ol
mamalı. Uykusuz kalmamak, fazla yor
gunluk ile yorulmamak, şiddetli tehey
yüçlerden sakınmak, lüzumlu lüzum -
suz gülmemek, çok ağlamamak lc1zım
dır. Kırışıklıklar sert ve abus çehreler
de çok erken görülür. 

Bunun için insanların abus ve sert 
yüz takınmaktan kaçınmalan lazımdır. 
Esasen abus bir yüz kadar manasız hiç 
birşey olamaz. 

Bunlardan başka bir de yüz jimnas
tiği yapmak icap eder. Bu jimnastik 
gayet basittir. Ve kolaylıkla yapılabi
lir. 

1 - Haddi azamiye kadar kaşları 
kaldırıp !kuvvet.lire indirmek. 

2 - Burun kanatlarını ve dudakları 
mümkün olduğu kadar gerip açmak ve 
nefes a1maık. 

3 - Boyun ~risini gerecek kadar 
Ben, bizdeki böyle suçlu hayvanla - alaçiğan bir konser resmi çekerken 

l'ın mahkemeye çıkarılarak cezalan - bu konser heyetine iyi bir poz vermek 
dırıJ:rnaıarından vaz geçtim. Fakat. hiç vazifesi bana düşm.ü.ştür. Bu işi yap
ohnazsa bizde suç işliyen bu gibi hay- mak için benim, olduğum yerden kar-, 
vanıara karşı önceden inzibati tedbi:- şı t.arafa geçmem lazım geliyordu. ~a
le:r alınsa hiçte fena olmaz. Bundan hır kat geçeceğim noktada genç, dinç, gur
kaç gün önce Yedikule dışında bir tek- büz, daha doğrusu baharın binbir k' 
nıe ile bir hatuncağızı yerlere seren o kulu ot ve çiçeklerile beslene beslem 
katil beygirin bu çok acıklı ~areketi haftalardanberi tam manasile azgın 
bari kulaklara küpe olsa da lslanbul bir hale gelmiş olan bir at, bir kırat.. ve 
SOkal<larını babalarının mcr'aları, de - diyebilirim ki meşhur Köroğlunun 
delerinin haraları, amcalannın çift - meşhur kıratı gibi bir at, uzun bir iple 
l~~ri sanarak at, eşek, manda, öküz bağlı duruyor, gelene geçene de bo - ,Vaktinden evvel bunışmaya başlamış 
Rıbi hayvanları b~ıboş olarak sokak - yuna saldırıyordu. ild çerır 
lara salanların bundan sonra biraz ku- Bir aralık, hayvanın başka tarafa e 
laıkıarı çekilse! dönmesinden istifade ederek oradan alt çeneyi açıp kapamak ve alt dudağa 

Ben, geçende gene bu gazetede, vak- geçerken ötedeki arkadaşlardan biri dairevi hareketler yaptırmak. 
tile başımdan geçmiş olan korkunç ve birden bağırdı: Bu hareketler her gün sabah ve ak-
korkunç olduğu :Kadar gülünç bir kö- _ Aman, beygir üstüne geliyor. şam dört ila ısekiz defa tekrar edilme-
pek macerasını anlatmıştım. Şimdi de Döndüm ki kırat ağzını bir karış aç- ildir. 
size gene vaktile başımdan geçmiş bir mış, ön ayaklarile yan şaha kalkmış, 
b~ygir macerasını anlatayım da dinle- üstüme çullanacak ... Tel§.ş ve korku 
Yın: ile ben kendimi kaldırınca yanüstü, 

Amma zannetmeyin ki bu, şimdi si- sol taraftaki ve derince bir çukurdaki 
ze anlatacağım bizim beygir mace - yumuşacık enginar tarlasına fırlattım. 
tası evvelki yaz güpegündüz dar bir Derken arkadaşlar yanıma koşuştular, 
P~tika üzerinden dörtnala uçan acar kimi: 
hır beygirin olanca hızile bana çarpa- - Ucuz kurtuldun! 

Dr. lbrahim Zati 

Yukarıdaki tarife göre hareket eden
lerde yüz kırı.şıklıkları ve gözkapakla
rındaki şişkinlikler peydahlanmaz, pey 
dahlanmış olsa bile izale edilebilir. 

Belediyenin vakıf varidatı 
tak beni baygın ve üstüm başım par - Kimi: 
ça parça yerlere sermesidir. _ Geçmiş olsun! Evkaftan Belediyeye devredilen 

Hayır, o değil... O vak'ayı o zaman Kimi: Vakıflara ait varjdatm da belediyece. 
zaten gazeteler kısaca yazmışlardı. - Bir yerin ağırmıyor ya? tahsili düşünülınü~tür. 
Benim şimdi size anlatacağım macera Diye beni teselli ettiler. Ettiler am- Bu hususun temini için, Tapu idar 
0ndan bir kaç ay önce başımdan geç - ma ban atladığım yerden doğrulup ta resinden bazı emlakin kayıt suretleri 
tniş olan başka bir beygir macerası - tekrar tümseğe çıkınca bacağımda ı:a- çıkarılmıştır. 
chr. fif bir ağrı duymıya basladun. Bu agrı 1. . E k f1 Bel d. d k' 
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Akşam gazetelerinden birinin genç sa- mobille eve göndermek istediler, ben ıhtılaflan hal1e memur hakem hey etı
hibi Hasan Rasim, ayni gazetenin kırk istemedim. Zararı yok, yürürüm, de _ ne havale edileceği ve hakem hey' eti
anı.bar yazıcılarından Vala Nureddin, dim ve akşam geç vakit onlar otomo - nin tetkikatı neticesinde belediye hak
~e ayni gazetenin yüz elli kiloluk bile atlayıp oradan gittikten ronra ben h görüldüğü takdirde, bu vakıf icare
SJ>or yazıcısı, Foto Ali, şimdi adı ha - de çayırın güzel bir yerindeki yeşillik- lerinin belediye marifetile tahsil olu
tırımda kalmıyan bir yazıcı arkadaş li bir bahçede bir yorgunluk. kahvesi nacağı haber alınmıştır. 
daha, sonra bir de başmürettip arka - içtim, biraz dinlendim. __ ,_ -·----,-----
daşlarından Kazım, makinist Orhan, Fakat vay anam babam vay, sen mi- gibi ellerinin üzerine oturttular, ben 
hen, hep birlikte Ankara caddesi yoku- sin orada dinlenen? Neden sonra bir de onların boyunlanna sarıldım. İnliye 
§undan bir taksiye atlayıp soluğu Ye- de ayağa kalktım ki bizim bacak haza poflıya gece eve gelebildiındi. 
nibahçe çayırında almıştık; hani şu ba- kütük... K.ımıldatabilirsen aşkolsun... İş bu kadarla kalsa neyse ne, ertesi 
lık kavagw a ç:ıktıg-ı zaman üzerine asr! - Aman bir otomobil! tak gün de evde ya tan kalkamadım ve 
stadyom yapılacak olan meşhur Yeni· Hiç akşam geç vakit Yenibahçe gibi daha ertesi gün bastonla güçbela İs _ 
bahçe çayırında ... Maksadımız oralar- ıssız bir yerde otomobil bulunur mu? tanbula inebildimcH. 
da hem biraz hava almak, hem arka - - Öyle ise aman bir araba! 
da§'lara İstanbulun bilmedikleri yer - - Araba var amma burada yük a-
leri göstermek, hem de gazete için o rabası var. 
~an hazırlanmakta olan yepyeni bir - Olmaz! 
esere <ıradan bir takım fotoğraflar al - - Yeni kömür boşaltmış manda a-
lnak:tı. rabası da olmaz mı? 
Uzatmıyalım, beş on dakika içinde - Olmaz yahu? 

aradığımız havayı bol bol aldık; arka - - Boş, bir sütçü beygiri var, biner 
da.şlara oralarını bir hayli tanıttık, la - misin? 
kin fotoğraf alına işine gelince hep bir- _ Beygire binmek değil, şimden 
den apıwşıp kalıverm~tik. Çünkü ora- f sonra yanına sokulmıya tövbe! 
d~ fotograflarını alacağımız kimseler I - Ne yapalım, sizi bir bahçıvan kü
:ıze yalandan, §a'tafatlı, musikili bir fesine yerlruıiirip bir hamal arruında 
.a~ga yapacakları yerde tam objek - eve gönderelim mi? 

tifın karşısına geçince parayısen çok 1 - Alay mı ediyorsunuz? 
~~ın, ben az aldım yüzünden gerçek Nibayet iki kişi, iki koluma girdi, 
t 1~ kavgaya tut~şm~l.ar; bu arada fo- sonra beni caltın beş~ğe kim biner, a -
ografçımız makinesını tuzla buz ol - lacalı bulacalı kız bıner> oyunundaki 

Diyeceğim, İstanbulda başılboş, ya -
but uydurmasy<>n ipler, kazıklarla 

rastgelen yerlere bağlı bırakılmış o -
lan bu a Uarın, eşeklerin, mandaların, 
öküzlerin şerrinden Tanrı cümlemizi 
muhafaza buyura .• 

Amin! 
O zamanlar benim bu at kazalarını 

duyan karikatürcü Cemal Nadir de -
mi.şti ki: 

- Osman Cemal, tam asrileşemedi, 
eğer öyle olsaydı kendisini Şişli cad -
desinde içi radyolu Stodo Beyker oto
mobili çiğnerdi. Hfil.A tam modernleşe
mediği için zavallıyı Yenibahçe çayı -
rmda, kale dışarısında atlar çiğniyor. 

-~ ~ Cemal Kayııb 
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Büyük sinema anketimiz 

Doktor ve Sinema 
* ~ ~ ------------------Doktor Kazım lsmail Gürkan diyor ki: " Bir kere ekseriyeti 

bayanların teşkil ettikleri bir mecliste İvan Petroviçin gözlerinin 
rengini bilmediğim için bir iki ay afaroz edilmİ.ftİm. Ayni akibe
tin tekrar başıma gelmesinden korktuğum için hangi artistleri 

beğendiğimi söyleyemiyeceğim." 

Anketi yapan : Oaman TuQrul 
Operatör Dr. Kasan l smoil Gür-ı 

kan mallerime fU c~va~~ı. va._di: 
- Sinemanın bugünku ıçtımaı ha-

yatımız üzerindeki tesirlerini nasıl gö
rüyursunuz? 

- Sinemanın bugün Türkiyede has
sa ten büyük şehirlerde içtimai hayat 
üzeri.ne lüzumu kadar tesir yapmaktan 
üstün bir hfilcimiyet tesis ettiğine ka
ni.İm- Ve bunu insanların ruhiyatına 
müesfilr olmasına ıazım gelen başka 
terbiyevi funillerimizin zaafından sine
manın istifade ettiği şeklinde izah edi
yor ve diyQrum ki; kütüphane, mektep 
gibi kültür membalarımızın azlığı do
layısile yalnız sinemanın tesiri cexag;.
rıh dir. 

- Umumi ahlak üzerinde sinemanın 
müsbet veya menfi tesirleri nedir? 

- Sinema, mevzuuna ve onu seyre. 
den şahsın karakterine tabi olmak üze
re iyi ve kötü tesirlerden ikisini de ya
pabilir. Sinemadan en çok tesir altın
da kalacak yaşlart pedagoji bakımın
dan üzerinde telkini tesirler yapabile
cek taze ve körpe ruhlardır. Binaena
leyh, buraya her iki cinsten mektep ço
cuklarını ve gençlik çağlarını koyabi · 
liriz. Bilhassa yaşay.ı.ş tarzının da, gör
günün de burada mühim rolü vardır. 
Küçüik şehirlerde, kuytu mahallerde 
yaşayıp iyi bir tahsil görmemiş olanlar, 
her ~yi sinemada gördükleri için onu 
derhal taklide kalkarlar ve bu gibiler 
üzerinde ahlaki muzır tesirler çabuk 

ı .. b 1 neşvunema u ur. 
- Bilhassa genç kızlar ve kadınları

mız üzerinde sinemanın tesirleri nedir? 
- Bilhassa genç kızlar çok taklide 

mütemayildirler ... Binaenaleyh onlara 
ve bahusus 15 - 20 yaş arasında bulu
nan genç kızlara ahlaki bakımdan fay
dalı filmler gösterilmelidir. 

- Sinemanın gözler ve dimağ üze
rinde muzır tesirleri var mıdır? 

- Mevzuu bermutat yaşanılan haya
tın haricine çıkan sinema filmlerinin 
şehir hayatında yorulan insanların di
mağında dinlendirici iyi bir tesir yap
tığı muhakkaktır. Gözlere gelince, bir 
bozulkluk olmamak ve varsa gözlükle 
tashih edilmek şartile muzır bir tesıri 
olamaz. 

- Bazı filmlerin genç dimağlarda 
hırsızlık, canilik gibi menfi hislerin in
kişafına yardımı var mıdır? .. 

- Telkin altında bulunabilecek yaş
ta olan ve zayıf aile terbiyesi almış o
lan çocuklarda nasıl bir cinayet ve hır
sızlık romanı muzır tesirler yapıyorsa, 
bu gibi filmler de onlara gösterilme
melidir. Bu hususta mektep hocaları
nın ve aile büyüklerinin ehemmiyetli 
vazifeleri vardır. 

- Memlekette sırf ~cuklara mahsus 
sinemalar açılması, b~nlarm progra
mı, bu hususta hükiimete düşen vazi
foler hakkında fikirleriniz? .. 

- Me\'ZUU çocuklara hem bir şeyler 
öğretici ve hem eğlendirici cazip film
ler gootermek üzere çocuk sinemalarına 
kat'i ihtiyaç Yardır. Bu iş evvela bir fi
kir, sonra da bir teşkilat meselesidir. 
Ve mektep hocalarını hekimlerden ve 
güzel san'atlar erbabından teşkil edil
mek üzere mütehassıs bir heyet 'bu yo
lu açabliir. Bu hususta vazife ve sala
hiyet Maarif Vekaletinindir. 

- Sinemaya gece mi gitmeli, gündüz 
.. ? mu ... 

Dr. Kazım İsmail Gürkan 
ça '3ÜSleyen filmlerden ho.şlanırım. Çün 
kü, meşgul olduğum mesleğin haric~ 
d€', bir mevzu olduğu için dinlendirici 
ve eski zaman1n kıyafetlerini, adetler~ 
ni canlandırdığı için hem de öğretid .. 
dir.. 

- En ziyade beğendiğiniz artist kiınııı 
diı ? .. Neden? ... Ve en ziyade beğen~ 
ğin\z erkek kim<lir? ... Neden? ... 

- - Bu hususta size hakiki bir vak'a 
anlatacağım. Ayni zamanda bu iki su .. 
alinize cevaptır: 

Bundan bir müddet evvel bir mecııs. 
te bulunuyordum. Hazırunun hemeu 
~kserisi kadınlardan ibaretti. Söz sıra .. 
sı sinemaya ve filmlere intikal etti. Heı 
hayan beğendiği filmleri ve artistleri 
ballandıra ballandıra anlatıyordu. Ba,. 
yanların bazıları bu hususta beni <111!1 

sorguya çekmek istediler ve şu suali 
sordular: 

- İvan Petroviç ile İvan Mosjukinta 
gözlerinin renkleri nedir doktor? .. 

Gerçi bu aritstleri tanıyordum, filmıı 
lerini seyretmiştim. Fakat gözlerinfa 
renklerini hiç te merak etmemiştim... 
Bunun için suale havadan bir cevau 
verdim.. Bir gülınedir başladı... Amau 
bakınız, doktor daha İvan Petroviqln 
gözlerinin rengini bilmiyor ... Söylediği .. 
me emin olunuz. .. Bir iki ay kadar afa
roz edildim. .. 

İşte, tekrar afaroz edilmemek içill 
bu suallerinize cevap veremiyeceğim. 
Beni mazur görünüz ... 

- Şimdiye kadar en çok beğendiği.,. 
niz filmler hangileridir? .. Niçin? ... 

- En çok beğendiğim film: «Bitme .. 
miş Senfoni» dir. Bu filmi üç defa sey .. 
rettim. Hiç bir filmi bir kereden fazla 
seyretmemiştim. Bu film mükemmel 
bir şey idi. Bir şaheser ... O ne cazibe., 
O ne müz~k. .. Uzun zaman o filmi ha• 
tırladım ... 

Yerli filmlerin hepsini gördüm; me'1 
zu itibarile «Ankara Postası» iyidir. 
Müzik ve sahneler itibarile «İstanb~ 
sokakları> daha iyi idi... -

Gıdasız talebeler 

Yapılacak yardımın gecik
tirilmemesi için tedbirler 

alınıyor 
- Bilhass?. ~ukla.r sinemaya mut

laka gündü? gitmelidirler. Gece uyku Mektep :himaye lıey' etleri ile Çoı. 
vaktini fedc. etmeleri, yorulmaları, üşü. cuk Esirgeme Kurumu ~ubeleri ve Kjı 
meleri kat'iyyen caiz değildir. zılay Kurumu tarafından mekteplerd4 

- Sıhhate zarar vermemek üzere, fakir yavrulara yemek tevzii işine h~ 
filmler n·~ kadar sürmeli? nüz başlanamamıştır. j 

- Çorukları herşeyden evvel eğlen- Fakir talebelere yardımda bulunaıt 
dirmek, neşelendirmek ve bu arada kurum ve müeesese)erin birlestiriJe .. 
k~ndil;rine pratik baz~ _malfunat ver- rek tek elden ve bir isim altında. çalıft 
me~. lrtzım~ır. ~unun ıçın ÇQC~ film- malarmı temin etmek üzere teşe_bbü&t 
l~ınm p-roJeksıyonu t 5 er dakıka ke- }ere girişilmiştir. Önümüzdeki ılds~ 
silm~' uzere 3 veya 4 'kısmı olınalıd1r. . . f . Y " 
B

.. "'-1 . • b -dd t iki- . 1. ıtıbaren akır talebeye yapılacak yal"I uyu uer ıçm u mu e mıs ıne 
çıkanlabilir. dımları~ yalnız bir teşekkül tarafındalj 

- Ne gibi filmlerden hoşlanırsınız ve vaktınde yapılması kararlaştmhmf"' 
ve niçin?... tır. icap ederse hükfunet bu te~ekkü!ıl 

- . Tarihi ve hakiki vak'a1arı bir par- nakdi yardımda da bulunacaktır • 
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Bir cinayet davasrnrn sonu 
Vefada kahveci Etemi öldüren Musa lOyıl hapis yatacak, 

maktulün veresesinede 500 lira tazminat verecek 

Bundan bir müddet evvel Vefada 2D gün hapsine, Suç aleti olan bıçağı 
kahveci Etemi öldüren Musa, Nuri saklamaktan maznun Abdullah oğlu 
oğlu Şükrü ve Abdullah oğlu Şükrü Şükrünün bıçağı memurlara teslim için 
hakkında ağır ceza mahkemesinde ya- saklamış olduğu sabit görüldüğünden 
İ>tlan duruşma bitmiş ve haklarındaki beraetine karar verilmiştir. 
karar tefhim olunmuştur. 

Karısmı yarahyan hapse girecek 
Kararda hadisenin teferrüatı teker 

teker zikredilmiştir. Edirnekapıda oturan Abdullah oğ-
lu Yaşar dargın oldukları için ayrı o· 

Vak'a gecesi Musa, Abdullah oğlu 
Şükrü geç vakit kahveye gelmişler ve turd•.ıkları karısı Refiaya barışmak 
kahveyi kapamak üzere olan Eteme: teklif etmiş. Refianın bu teklifi red

detmesinden müteessir olarak ani bir 
- Bize kahve yap 1 diye kahve ıı- tehevvürle karısını 4 yerinden bıçakla 

marlamışlardır. hafif surette yaralamıştır. Müddeiu-

F akat ocağını söndürmüş olan E- mumilik ıhadisede bir katil kastı göre
tem vaktin geç olduğunu, kahve ya- rek Yaşan ağır ceza mahkemesine sev
pamıyacağını söylemiştir. Müşteriler ketmiştir. Yaşarın muhakemesi bit
bu cevaba hiddetlenmişler ve Eteme: miş ve hakkındaki karar tefhim olun-

- Bu ne biçim kahve. Böyle kah- muştur. 

va mi olur> demişlerdir. Yaraların muvakkat ve hafif olma-

Etem soğukkanlılıkla : ıı, ve Yaşarın karısına barışmak tekli-
- Size gazoz vereyim. Kusura bak- finde bulunması katil kastından ziyade 

mayın demiştir. 8.ni bir tehevvürle yapılmıf adi bir ya-

F akat müthiş surette sarhof olan ralama kanaatini uyandırdığından Ya-
müşteriler: şarın 2 ay 20 gün müddetle hapsine ve 
· bıçak tafımasından dolayı 1 lira para 

- Kahve isteriz diye ayak diremi~- cezasına mahkumiyetine karar veril-
lerdir. miştir. 

Bu münasebetsizliklere hiddetle
~en Etem Musaya hitaben: 

- Bu herifleri neden benim kah-

Evvelce beraet eden şimdi 
mahkOm oldu 

veme getirdin? demiş, Musa da muka- Bundan bir müddet evvel Marka 
bele edince öfke ile Musaya bir tokat isminde bir adamın gece Fransız me
vurmuştur. Bunun üzerine müşteriler- zarlığı arkasında önüne çıkarak cebir 
le Etem arasında şiddetli bir kavga ve şiddet icrası suretile soymaktan 
başlamış ve kavgaya Etemin yeğeni suçlu Mustafa ve Hasan ağır ceza 
Nuri oğlu Şükrü de iştirak etmiştir. mahkemesince 7 şer seneye mahkum 
Kavga esnasında Musa bıçağını çeke- edilmişler, ayni hadisede alakalı göste
rek Etemin üzerine saldırmış ve Ete- rilen Arifin iştiraki sabit olma
mi üç yerinden yaralamak suretile öl- dığı için beraetine karar verilmişti. 

dürmüştür. Temyiz mahkemesince bu karar 

Mahkeme Musanın 15 sene hapsi- nakzolunmuş ve Arifin tekrar yapılan 
ne karar vermiş, fakat Etemin tokat muhakemesi sonunda Mustafanın ta
vurması tahrik mahiyetinde olduğun- banca çekerek Markoyu tehdit ettiği, 

dan cezanın üçte biri indirilerek 10 se- Hasanın Markonun ceplerini aradığı, 
ne müddetle ağır hapsine, Etemin ve- ve Arifin de gözcülük ettiği sabit ol
resesine de 500 lira tazminat vermesi- duğundan 2 sene 11 ay hapsine, o ka
ne, müebbeden amme hizmetlerinden dar müddet emniyeti umumiye neza
mahrumiyetine karar verilmiştir. reti altında bulundurulmasına, 28 lira 

Nuri oğlu Şükrünün kavga esna- mahkeme harcının kendisinden alın
ımda Musayı yaralamasından dolayı masına karar verilmiştir. 
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Genç kızları 
Alakadar 
Eden dava 

Ramazanın ikinci günü 
• 
Istanbulda bir dolaşma 

( Baştarafı 7 inci sayfada ) 
Bekarları, evlenmekten alakoyan 

başlıca sebep, onların aileler arasına 

serbestçe girebilmeleridir. Halbu~i be· 
kaT bir adamın bence cemiyette yeri 
yoktur. Eğer, bütün evliler, kendi araw 
larmda verecekleri bir kararla bekar 
gençlere kapılarını kapıyacak olurlarsa 
aı zamanda bir çok bekarların evlen -
meğe mecbur kalacaklarına şüphe et -
memelidir. 

Bekarlar içinde aile haremine kabul 
edilmesinde mahzur olan kimseler, bu 
hulul vasıtasından mahrum olunca, is
ter istemez, kendileri de birer yuya 
kurmak lüzumunu hissedeceklerdir. 

Bekarlara memuriyet vermemek, ya
hut her yerde evlileri bekarlara ter -
cih etmek te gene tabii hakka bir teca

( Baştarafı 8 inci sayfada ) 
Camiden sağ s.eJiımet çıkmak, her 

babayiğitin harcı değil. Çünkü kapı -
nın önü, İspanya tısilerinden kafabalık 
bir dilenci ordusunun muhasarası al -
tında ... 
Arkadaşım: 
- Görüyor musun dostum? diyor. 

Ar yılı değil, kar yılı ... Eloğlu iman -
dan bile komisyon alıyor! 

Camiden son çıkanlar içinde gözüme 
ilişen yegane resmi esvaplı zabıta me
murunu gösterdim. Ve az evvel: cCa -
mide yalnız polis yok!» diyen arkada -
şıma: 

- Bak, "tledim, polisler de varmış! 
Arkadaşım: 

- Vardır tabii ... dedi, ve ilave etti: 

vüz olduğu için tatbikı doğru olamaz. - Fakat bu göst.e.vdiğin değil... O 
Yalnız dediğim gibi, evlilerin toplan - camie namaz kılmak için değil, vaaz -
tılarına bekarları iştirakten menetmek, ların müsaadeli oluıp olmadıklarını 
kafi bir tedbirdir. Bu tedbiri almakla yoklamak için girmişti. Çünkü şimd1, 
beraber ayrıca gençlerde, evlenme se\·- eskisi gibi, her aklına esen hoca, ca -
gisini uyandırmak lazımdır. mie girip, ağzına geleni söyliyemiyor. 

Bu sevgi uyanmadıkça, alınacak her Vaaz vermelerinde mahzur görülmi -
tıedbir, neticesiz kalmağa mahktımdur. yen hocalara birer resmi müsaadena -
Son senelerde birer yuva kurmağa he- me veriliyor! 

Dönmek üzere otomobile binerken 
eski ramazanların parlaklığından has
retle bahseden yaşlı dostum, içini çe • 
ki yor: 

Ol saltanatın yeller eser şimdi ye • 
rinde! 

Ve bastonile şoförün omuzunu dür
terek, ilave ediyor: 

- Aman arkadaş yavaş sür. Millet 
oruçlu, açlık başlarına vurmuştur da, 
büsbütün yürüyüşlerini şaşırmışlar " 
dır. Mübarek ramazan akşamı bir kaza 
çıkarrnıyalım! 

Şoför gülüyor: z 
- Aldırma bayım!.. Ben ehliyimdiı 

işimin. Ramazan gelmeden e~l de 
açlar vardı yollarda. Fakat şeytan kula 
ğına kuışun, ben kaza çıkarmadım da
ha! 
Arkadaşım da pişkin pişkin güldü: 
- Fakat o senin dediklerin açlığa 

idmanlıdırlar. 

Halbuiki gönüı isteğile oruç tutan • 
lar, o fıkaralar gibi alışık değildirle• 
açlığa ... Onlann başları çabucak dö -
nüverir ... Onun için sen beni dinle de 
yavaştan al gene ... 

Selim Tnf"ık 
veslenenler, birbirlerini hemen hiç ta- Abdülk · h kk d k' "dd' 
nımadan, kimin nesi oıduğunu talı ki _ erım a in a ı ı ıalar 1 Vilayet dispanserinin teşekkUril 
ka lü2lum görmeden, adeta alaminüt tahakkuk etti İstanbul Verem Dispanserinden: 
surette ev!eniy<>rlar. Bu da çok mah - Ş~rifpaşa hanında Aronun 2500 Kışın zayıf ve mukavemet.iz vü· 
zurludur. Ileride, bütün ömürlerini bir lirası ile mücevherlerini çalan Abdül- cutlu; muhtaç ve zavallı veremlileri 
arada geçirecek kimseler, hayatiarını kerim hakkındaki tahkikat ikmal edil- sarstığı şu günlerde, yürek1eri tcfkat 
teşrrk etmeden evvel, birbirlerinin ai- miştir. ve mürüvvetle dolu, hayırsever yur~-
le vaziyetlerini, ~unlerini, yaşayış - Abd lk · k l d y d~<ılara ilk bir yardım örnegyi olmak ü· 
larım öğrenmiş bulunmalıdır. Ü erım Y~. a ~n ıgı zaman -r 

Şimdi Almanyada bir usul var: Ev- evvelce bu katta dukkanları soyulan- zere di-spanserimize gelen zayıf ve yok
lenecek olan gençlerin kanları tahlil e- lar tarafından polise müracaat edilmiş, sul veremlilere öleştirmek için: Birer 
dillyor. Bu kan tahlili neticesinde kim- kendi dükkanlarını da bu adamın soy- kiloluk elli ~işe balık yağı, yüz yirmi 
lerin adet ve mizaç itibarile birbirle - duğu ve hatta hırsızlık maksadile yan- kiloluk bir çuval pirinç, yüz kiloluJC 
ri1e uyuşabilecekleri anlaşılıyor. Ve gın da yaptığı iddia edilmişti. Yapılan bir çuval toz şeker, elli kiloluk bir çu· 
kanlan, birbirlerini tu1ıınıyanlar, der- tahkikatta bu iddialar tahakkuk etmiş, val kırmızı mercimek göndermek lut
lial evlenmekten vaz geçiyorlar. hazırlanan tahkikat evrakile birlikte funda bulunan: Mülkiye mektebi pro-

Bu tedbir sayesinde, Almanyada bo- Abdülkerim Müddeiumumiliğe sevke- fesörlerinden Sayın Bay lbrahlm Ali 
şanına vak'aları son derece azalmıştır. d'I · t" Berker'e bastalarım namına eamimi B" ~ d k . ı mış ır. 

ız e e an muayenesı yapmak fay- 1 b I f · 1• şükranlarımın muhterem gazetenizin 
dalı olur. stan u estıva 1 1 d b l 

sütun arın a yer u masını, saygılarım· 
Yaptığım incelemelere göre çalışan Seyahat acentaları yaz proğramla- la, dilerim. 

karı ve kocalar arasında geçimsizlik da- rının teshiti için Belediyeye müracaat ihracatı mürakabe memurları 
ha azdır. Bunlar, isteseler de, kavga et- etmiş ve 9:n yılında ne gibi eğlence-
meğe vakit bulamıyorlar. Boşananlar, ler tertip edileceğini, İstanbul festiva- Meyvacılık mütehassısı Doktor 
fakir ailelerden ziyade, yüksek içti - linin hangi tarihte başlayacağını sor- Bade ve beraberinde lktısat Villleti· 
mai mevki sahibi kimselerdir. l d nin tayin ettiği stajiyer 26 memur An-

İstanbulda hll'ı·sıı·yanlar, bı'zden da _ muş ar ır. 
B 1 d. I h' f d karadan lstanbula gelmişlerdir. Bu 26 ha çok evleniyorlar. Yahudilerde izdi- e e ıye acenta ara ır ay zar ın a 

vaç, hıristiyanlardan da fazladır. Bir cevap verecek ve yapacağı eğlencelerin memur Ticaret Odasında, tahlilitı ti-
} d . 1 v 1 lı"stesini tarihlerı"le beraber bildı"recek- cariye laboratuarında kurs görecekler .. ya 1U ı ev enme çagına ge ince, adeta 

· dir. Bunlara doktor Bade, Mütehassıs dini bir an'aneyi yerine getirir gibi, he- tır. 
men kendine bir eş bulup onunla b!r ~;·;·b~"'i;;şkii~t-·k~;;di"iiğt;;~~ .. ~İ;;~~ ....... Kazım, Ticaret mektebi emtia mualli-
y;uva kuruyor. Asıl mesele, yeni yetişmiş, eli ekmek mi Salih Zeki ders göstereceklerdir. 

Drahoma müŞ'kütatı da yavaş yavaş tutan gencin bekar yaşamağı aklına ge- Bunlar bilhassa fındık ve yumurta 
ortadan kalkmaıktadır. tirmemesinde ve her delikanlının mu- kontrolü stajı yapacaklardır. iki haf-

- Gençleri tanıştırmak için teşkilat ayyen bir çağa gelince, kendine eş a - ta sonra Trabzona gidilecek, buran,n 
yapmak faydalı olur mu? ramak mecburiyetini duymasındadır. fındık mıntnkasında tetkikat yapıla· 

- Gençlerde evlenmeğe heves artar- Ali Akıncı caktır. 

lan yok .. yemekten sonra Ostanda gi- kit bulabildiniz mi? rışık bir yaşamak, bir eğ1enmek çıliın-
der, müzik dinleriz. Gençler danseder- - Ben bu sabah gezdim fakat Ba - lığı uyanmıştı. Sağında 8e1çi • 
ler. yan Dal men maalesef henüz vakit bu- kalı genç kız· solunda tir ket 
Yemeği bugünden ısmarlamalı ... Kaç lamadı sanırım. müdürünün oğlu yakışıklı Macar gen-

kişi olacağız bakalım~ - Yarın geç toplanacağız; öğleye ci onu biraz kendi benliğinden ayırarak 
Belçikalılar iki erkek üç kadın, beş .. kadar gezebilir. Ancak yanına birisini yedirmişler, içirmişler ve ona, sersem 

Alın.anlar da iki çift dört, etti dokuz .. vermek lazım, tek başına gideceği ye- oluncıya kadar dansettirmişlerdi. 
Macarlar memleketlerinde oldukları i- ri seçemez. - Bayan Dalmen· ~ark kadanlarını Yazan: Muazzez Tahaln Berkand y 

çin daha kalabalık olacaklar : iki - Siz bunun için yorulmayınız e • ben, bize de şarklı denecek kadar size 
Onun bu uzak yabancılığı Bay Tay- - Hayır, çok neşeli bir halk vardı. murahhasla karıları ve iki ço - fendim, Belçika murahhasının kızı ve yakın olduğumuz halde, şifman, ay 

lanı birdenbire sinirlendirmişti. Bu bah Biz de onlara katılıp dans ettik. Tsigan ukları, altı.. şirket müdürü ve ben bu sabah şirket müdürünün oğ - yüzlü ve ağır vücudlü güzelter diye 
si kapamak istediğini anlatan soğuk orkestrası çalarken dans etmemek muavını olan oğlu iki, etti on ye- lile erkenden şehri biraz dolaştık. Ya - bellemiştim. Sizi görünce bu bilgim te-
bir sesle: için ancak insanın damarlarındaki kan di .. biz de üÇ, tam yirmi kişi olduk de- rın için de onlarla bulu~cağız. melinden yıkıldı. Rica ederim tekrar 

- Bazan böyle tuhaf tesadüfler o- donmuş olmalı değil mi/ mektir. Ha, bizim sefarethane katihle- * ediniz bana, siz sahici ve tam bir Türk 
luyor azizim. Biz şimdi bunu bıraka - Bu son suali elindeki işi bitirip ona rinden iki dostum var, onlara da br da- Ekremin kendisine karşı aldığı dost kadını mısınız/ 
lım da işimize dönelim ... içtima saat yaklaşan Mualladan kağıtları alırken vet borçluyum, hepsini bir araya ka - ve sade tavır, bir taraftan Muallayı çok - Evet Mösyö, tam manasile bir 
üçte değil mi? sormuştu. Genç kız gülerek: tarız. sevindirmiş olduğu halde, bir yandan Türk kadını. 

- Evet. - Hakkınız var, dedi. Bu orkestra O halde yirmi iki kişilik bir sofra da içinin derin ve gizli bir yerinde i - Çok içmenin getirdiği faila neş'c 
- Lazım gelen kağıtları hazırlat - ile dansettiğini bile insan duymuyor, hazırlamasını Metr d'Otele tenbih e - simsiz bir hoşnudsuzluk yaratmıştı. genç Macarı biraz küstah yapmıştı. 

tınız zannederim. Belçikalılar pek uçuyorum sanıyor. deriz. ilk gördüğü dakikada Ekremin ken- .l\foallayı sararak dönerken 
müşkülat çıkarıyorlar amma her halde - Geuçler için öyle ... Biz bile ihti- Bir yandan söylüyor, bir yandan da disini tanıdığını ve bu yüzden ıztıraba _ Bahtiyar Türkiye! 
bu işi olmuş addedebiliriz. yarlığımızı unuttuktan sonra.... Muallanın getirdiği kağıtlardan birisi- benziyen bir hisle hırpalandığını an - Diye mırıldandı. 

- Dün akşam yemeğinde bende Şimdi Mualla gözlerinde gururla a- nin üstüne rakam1ar yazarak şekiller lamıştı . Mualla bu gece ilk defa olara1c lten-
de böyle bir kanaat hasıl oldu. yakta durmuş· patronundan emir bek- yapıyordu. Birden elindeki ka - O akşam yemeğe inmemesi ve or • disini eğlenceye bırakmak ihtiyacını 

- Yemekte onlarla-- beraber mi idi- lıyen bir memur tavrını takınmıştı. ğıda yaptığı çizgileri gördü ve talıkta görünmemesi ilkin onu üzmüş- duyımuştu. Sıcak kanının damarların -
niz? Ekrem bunu görmüyormuş gibi ka- masanın üzerinde bulduğu bir se de sonradan bunun böyle daha iyi da hı:.dı hızlı aktığını duyuyor ve bu 

- Biz Bayan Dalmen ve Macarlar- ğıtları okuyor, bazı yerlerini işaret e- lastikle bu çizgileri silmeğe uğra - olduğunu ve kendisinin bu vaziyete a- helecan, varlığını tatlı bir hisle doldu 
la bir masada idik, biraz sonra Al - diyordu. Birderı:bire başını kaldırdı: ~ırken Muallaya dönerek gülümsedi : lışrnasına, bu yeniliği hazmetmesine ruyordu. 
manlar karılarile geldiler, yanımızda- - Yarın akşam için bütün murah- - Temiz yazınızı kirlettim .. affedi- yarıyacağını düşünerek buna sevin - _ Peştede ne kadar kalacaksınız, 
ki masaya oturdular .. Arkadan Bel - hasları yemeğe davet etsek münasib o- nız. di. Madmazel? 
çrkalıların da karıları ve kızlarile bir- lur fikrindeyim. Tabii ailelerile ... Bu- Mualla: Gece ilerledikce, etrafındaki kadınlı _ Bilmiyorum, işler biter bitme:ı. 
likte içeriye girdiklerini görünce ma- radaki şirket müdürünü de unutmıya- - Ziyanı yok· bir daha yazarım. erkekli kalabalık ve iyi yemenin ve çok hemen gideceğiz sanıyorum. 
saları birleştirip hep bir arada yemek- lım. Demek için ağzını açtığı anda Ek- içmenin getirdiği bir neş'e ve laubali- - Bana bıraksalar bu işi çok daha 
ten başka çaremiz kalmadı. Kendi kendisine düşünüyormuş gi~ rem bunu anlamış gibi hemen bahsi likle onunla yakından meşgul olmağa, uzatırım... Peşteyi beğendiniz mi) 

- Yemekten sonra bir yere çıktınız bi söylüyordu: değiştirdi. ona komplimanlar yapmağa başladık - -Henüz bir tarafını görmedim. 
mı) - Bu mevsimde opera, tiyatro fi- - Her Hofman, Peşteyi gezecek va- ları vakit kafasının içinde isyanla ka ~ (Arkua var) 
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iTTi~AD~TARAl(KiD~ ONS~NE: 
Yazan: E!Skl Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen -

İttihat ve Terakkinin hüviyeti 
hakkında bir mektup 

Eski lttihatcılardan lzmirde Muallim Hakkı Baha "Vatanperver bir ihtilal cemiyeti 
olan bu cemiyetin gayrimüslim anasıra itimadı yoktu, cem!yet kendi azala.rında 
dahi, ölüme kadar giden ferağat ve seciye arıyordu. lslamlık, Os~anlılık ve 

Türklük birbirinden bariz bir surette ayrılmamış mefhumlardı,, dıyor 

.Aııztm ı Slzln Jtıymetll tabllllnlzle de lsba t 
1dUdlği vechlle bu üç kellıne arasındaki fark
ların b!rtz bir kıymet alması meşrutiyetin 
lltııından ve bir hayli tecarib ve vekayiin 
ta.akubundan sonradır. Bu üç kelime o ilk z:ı
lnanıarda hemen hemen müteradif ldller. A
tllııındaki esa.sıı ve bugün lşikftr bulnnan 
11Uansıann o zaman vlzih bir surette göze 
gllrpan demarkasyonlan yoktu. O zaman va
tanda Müslüman ol.mıyan Türk olmndığı gi
bi, Osmanh ol.mıyan Arab da yoktu. Osmanlı 
tlblrı Türkle Arabı birleştirdiği halde Müs

tliınan tA.blr1 Katolik Amavudu Zeydi Arabı 

saret edemezdi. 

İzmir, Karşıyaka, 3/11/!)36 

Hakkı Baba 

Sayfa 13 

r 1 , L_n_;k-ay_e~ _____ G __ R __ iz_u_ .. __ . ___ J 
Yazan: İsidoro Acevedo Çeviren: F. Ben;mcn 
Ramona maden ocağı amelesi, arka- f Kahraman ve fedailer henüz ölmi 

daşları Joscnin muh'temel bir infilak- yen \'C imdat diye_bağıran arkada1la 
tan bahsetmesi üzerine, ocağa girme - rını kurtarmak için içeriye atıhyor 
ği reddetımişlerdL. Hepsinden daha ze- Jar ve hayatlarını tehlikeye sokuyorlar 
kt ve münevver olan Josc dün bir teh- dı. 
likenin alametlerini sezer gibi olmuş- Cesur ve maharetli bir bekçi derha! 
tu. Lambası her günkünden daha sö - bütün kurtarma cihazlarile birlikte biı 
nük ve yeşilimtırak mavi bir ışıkla tahlis.iye gön~erdi.. E~.lerinde, gaz mas 
yanmıştı. Gailardan müte\'ellit koku - kelerı ve ~g.ulınak,.uzere b~_lun~nlaı: 
lar da burnuna geliyordu.. kurtarmak ıçın sun ı ~e oksı3enlı 1e 
B··ı·· b 1 .. telik te kuvuların neffüs aletleri vardı. Thtiyatla ilerli 

u un un ar, us J •• k"" ·· 1 · d b" ·· ·· 
kapaksızlığı ve hava verme aletleri - yorlardı, çun u on erın e ır suru an .. 
niın azhğı Joseyi daha ziyade telaşlan- kaz .toplanmıştı. 
d d O b . arkadaşile pa , Bır çoklarını kurtardılar. Fasııasıa ırıyor u. gece, ır :ı - • 
laştığı saman yatağında bir türlü uyu- akşama kadar çalıştılar. • 

d Korkunç sesler, acı bagrışmalar Vft 
yama ı. . A hazan korkudan deliren amelelerin si~ 

Bütün ameleler, el_lerınde .. lambaları, nirİi .. lü leri arasında çırpınan ceset 
maden kuyularına ınmek uzere sıra 

1 
. gu. ş 

1 
d 

. b d J . . en seçıvor ar ı. 
bekliyorlardı .. Işte u sıra a osenın B" " lık rtalıgı· derin bir sükut 

h "k d" •. h be . l ır ara o 
bir te lı e sez ıgı a rı ame e ara - bir mezar sessizliği kapladı. Yarı ya · 
sına derhal yayıldı .. Onları yatıştır - nrk ·· ··lm·· ·lm· · c·ı:.u . rıya e aza gomu uş, ezı ış, m ı c.ll\ 
mak için hemen ustabaşılar faalıyete eticesinde kolları bacakları uçmus cc-

·1 n ' .. geçtı er. • st?tler görünüyordu. 
Bütün ameleye, ~oscnin. yanıl?.ıgı_nı Ölüler biır kena·ra yığılmıştı. 

ve korlrus~nun. yersız. o~dugu~u soyl~ - Ocağın dışındakilere gelince heye .. 
yerek ocaga gırmelerını tavsıye ettı - candan titriyorlardı. Amele aileleri hü., 

ler. zünlü bakış1arını methalin ağzına dık" 
Ocağa en son giren Jose olmuştu... mişler, öylece bekleşiyorlardı .. Kinıı ., 

Dağların sivri profili arkasından göz si de tahlisiyec'ilere yardımda bulunu. 
kırpan güneşe baktı, ve ister istemez yordu. 

ocağın methaline doğru yürüdü. Her ölü veya yaralı çıkarıldıkça ya~ 
Öğleye yakın lambaların ış1ğı sön-:_ kınları onun üzerine atılı~or ve ağla " 

meğe ve yeşilimtı:rak mavi bir renk al- şıyorlardı. 
mağa başladı. Kömür tozlarile karar - Bu arada kend.i yakınlarının sağ 
mış ameleler.iın yü1Jeri, yayılan keskin çıktıklarını görenler de sevinç sayha • 
bir kokunun tesirile buruşur ve büzü- ları koparıyorlardı .. Onların şahsi seo; .. 
lür gibi oluyordu. gileri etraftaki umumi fela:kete galebe 

Grizunun gittikçe artan kokusu :ı - çalıyordu .. 
meleyi baygınlaştmyor ve jşliyemez Artık ne ölü, ne sağ ocakta kimsenin 
bir hale getiriyordu. İşe devam etmek kalmadığına hüküm verileceği sırada 
imkansızlaşmıştı. Her.kesin elindeki biri bağırdı: 
kazmalar düşüyor, am~lenin kolları u- - Jose .. Jose ortalarda yok.. 
y~uyordu; ve dekovil kondüktörleri Tarifi imkansız bir hüzün, bir tees .. 
yere düşmemek içiln sersem sersem sür bütüın etrafa birden yayılıverdi. En 
vagonlara yaslanıyorlardı. sevgiıli arkadaşları Joseyi göremiyen a-

Bu sırada gök gürültüsüne benzer melelerin gözlerinde müthiş bir ıztırap 
bir gürültü ocağa yayıldı. Azılı bir ca- birik"'lllişti. 
navarın bağırmasını andıran bu gürtil- Ayni ses tekrar haykırdı: 
tüler bir anda ortalığı altüst ettiler. - Çabuk.. Çabuk .. Joscyi, b"zi her 
Fışkıran Grı - - - vakit müdafaa e.. 

zu her tarafı Yarmki nushamızda : den en aziz ar .. 
kapladı. Sarsın - kadaşımız Joseyi 
tılar vagonları K Q R K U k u r t a r m a l ı. 
birbirinden ayı - yız.. Bir fedai 
rıp dağıtıyor, ba- yok mu içimiz .. 

zısını tavana, ba- Çeviren: İsmet H ulusi de? 
zısını da içerilere Bütün amele ., 
doğru fırlatıyor - -- ler derhal ocağa 
du. girdiler. 

Koridorla·r ve yollar geçilemiyecek Çok uzağa gitmemişlerdi ki tahta va 
bir hale gelmişti.. Kuyuların üstüne taş yığınları altında bir ceset keşfet .. 
yığılan taşlar methaller~ kapatmışt •.. tiler: Bu Joseydi. Kalbi hala çarpıyor .. 
Dekovilleri çe'ken katırlar tep'i.nıyor du. Elleri kan içinde, büzülmüş .. Fer .. 
gözleri kızarmış, derileri yanmış ve siz gözleri kapıya doğru çevrilmişti. Kö 
şaşkın bir halde boyuna kişniyorlar - rnürleşmiş yüzünde kanlı deri parça .. 
dı. ları sarkıyordu .. Yarı çıplak vücud~ 

Ameleler muh'telif istikametlere ka- parçalanmış, derisi soyulmuş bir hal ., 
ç~ıyor, telaştan birbirlerine çarpıyor - deydi; ve bütün damarlarından ka1' 
lar.dı. İçlerinden bazısı, zehiTli gazlar fıŞkırıyordu .. 
havadan daha hafiftir, mütaleasile ken- İki amele kolları arasına onu aldı .. 
disini yere atıyor ve zehirlenmekten lar. 
kurtulmak istiyordu. Başı kopmuş gibi yana doğru sarkıli 

Bütün lambalar sönmüştü. Her ta- olan zavallı .Joscrun cesedinden kalan 
rafı kesif bir dum~n ta.bakas.1ı kapla • bu biır sürü et yığını oca'ktıın çıkarılı -ı 
dı. Kendilerini temiz havalı bir yere yordu. 
atanrrar acı bağrışmaları, boğulmakta Jose.nin iki arkadaşının kolları arasın 
ve yanmakta olanların feryatlarını ve daki bu hali tıpkı İsanın (çarmıhtan 
iınlemelerini duyuyorlardı. indirilişi) ne benziyorıdu .. 

İstanbul Kültür Direktörlüğünden : 
t - Zincirlikuyu ilk Okulunda açılan Panıiyona ikinci tabit baf ı olan 

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

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

ğüne batvunnaları lizımdır. «2813» 
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"Son Posta ,, nm tefrikası : 34 

ile 
Jl!lzım Cemll"in Akıbeti 

A. R. Yazan: Hugh Austin lngili:zccden çeviren : Hasmın Ufaklıgil 
Cen1il tirşe renkli daınğasız kağıdın Ü.zerinde Prenses 
Emmanın ~u sabrlannı okudu. "Korkunç bir kaza ile 
başlıyan aşkımız bir rüya kadar kısa sürdükten sonra, 
l\~oskovava hareketimizle bitiyor, seninle son defa 

s ç kime •• leniyof? ___ , ______ , __ ------
yu 

Palton yerinden fırladı: - Mdam Merrit saat 3 il bir kere daha konuşalım.,, 
3 buçuk arasında öldürülmemişmidir? 

- Dobreden Maşa!.. zevce olmıya hazırlanıyornm. diye bağırdı 
Maşa, derin bir sükunetle mukabe- [Sizi, son defa olarak gôrmek; ve 

le etmişti: hatıralarımıza veda etmcİı:: istiyorum. 
- Dohreden• Gospodin. Tam saat üçte, büyük ha\ uzun arka-
Mnşa ,e1indeki tabaklarla yemek o· sındaki Kamış Köşküne geliniz. 

- Madam Merritin ölümü beni çok 
mütee3sİr etmişti. Fakat kızım onu 
sevmezdi, hatır kırıcı mütalealarda 

dasına geçmişti. Cemil, gözlerile onu 
takip etmişti. Siyah, tıpkı amazona 
benziyen sitil bir rop içinde, Maşanın 
harikulade endamı Cemili sersemlet • 

bulunnrnsından korkuyordum. 
E. Kent başile tasdik işareti yaptı. 

Cemil; bu ~atırları okurken, az kal- -- Evet, biliyorum. Esasen benim 
sın hayretinden boğulacakt1. iradesine işittiklerim de bana Madam Merritin 
sahih olamıyarak: ölümünden çok müteessir olduğunuz 

mişti. - A .. bu kız, mutlak çıldırmış... fikrini veriyordu. 

heleri benim üzerime tevcih etmiye 
nasıl çalışnbil~ceğini anlıyamadığımı 
söylemek isterim. Fakat diğer taraf -
tan muhakkak ki rakibim olan John 
Arnolddan kurtulmak istiyebilmekli -
ğim için bir sebc:p vardı. Hem de John 
Arnoldun ölümü bizi iflastan kurtara
bilirdi. 

Kent: 
Yıkanmak için banyo odasına girer- Hangi aşk .. hangi hatıra ... Yoksa be - Patton: 

ken dilini dudaklarının arasında gez - nimle alay mı ediyor?.. _ Bunu :inkar edemem, cevabını - Fakat hu defa katil suçu yükle-
dirmiş: Diye mırıldandı. verdi. mek için )İr başka şahıs seçmişti. Bu 

- Hay kafir, hay .. ne enfes şey.. Mektubu, ceketinin cebine yerleş • Polis amiri bir fikir telkin etti: şahıs Madam Arnold idi. Şayet kızı
nız tesadüfen Madam Arnoldun oda -Demişti. tirirken, gözlerini kaldırdı. Nazarları, - Sanırım, Mösyö Arnold da çok 

Maşanın, kalın örgülü sru;ları, gene kapının yanında duran Maşanın sabit müteessir olmuştur. sına girmiş olmasaydı, kadının aley • 
hindeki şüpheler pek kuvvetli olacakbaşında bir taç gibi yükselmişti. Yü - ve mütecessis nazarlarile karşılaştı ... * tı. Bu şerait altında sizi isticvap etmek 

lim, diye mırıldandı. Odama girdiıt1 
soyundum. Bir duş yapacaktım. fşitV 
ğim tek gürültü çayır biçme makiıır 
sinin sesidir. Ne kapı çarpması, ne İ 
san muhaveresi, kulağıma hiç bir şe 
gelmedi. 

Kent hiddetli ve hayal sukutuıı 
uğramış bir ses1e: 

- Pekala, dedi. Gidip giyinebilir!! 
nız. 

Hendriks bir kaç saniyedenberi ),, 
kınlarında, bir heykel gibi hareket 
duruyordu: 

- Evin kapıları gündüzleri hiç bl 
zaman kapalı bulundurulrnazmış, dr 
di. 

rürken, bir gölge gibi sessiz ve sakin- Maşanın bu bakışlarında., çehresini Kent de: 
d kka 1 k'k d k Ih" d a· ··k"t h"'k·· ·· <l"" s p t mecburiyetinde kaldım, şimdi de Mös-cli. i · t e tet ı e en ve a ın en ge- ır su u u um sur u. onra a - La I k ded" _ Pekala, git, Milano ile Merril 

Cemil·, yıkanıp ...ı:yindlikten sonra, çenleri anlamak istiyen bir hal vardı. ton açık bir sesle: yö nBag i eT ~nuşacağfı~l • k~· k 0
' t b buraya çağır• emrini verdi. yemek odasına geçmişti... Yuvarlak Cemil, ona aldırmadı. Bir taraftan - Evet, dedi, ikimiz de ayni hissin - Y egmen na ı e va ı ay e· • (Arkası var) 

masanm ortasında, (Nerimanof) ai ~ - (Kristofel) markalı ve (Nerimanof) tesiri altında bulunuyorduk. diyors
8
unudz, Mös:hy~ Lad ng hiç bir za • ·····-· .. •• ............................................. ,.., 

ı k - 'l ı_ _ • k d" K d · man u son şe rın en dışarı çıkma- ,,,~~-~=~~=~===:::!!!!-il\ lesinin arması işlenmiş gümüşi bir tas· arma ı aşıgı ı e - çoroasını ıçer en• ı- ent evam ettı: M d M . . . ({ 
tan, hafif ve beyaz bir duman tütmek- ğer taraftan da düşünmeye başladı: - Fakat bana öyle geleli ki, Mösyö mıştır1. B 

1 
~ am er:ıt ızdıvacından + 8 OD p O t 8 + 

te ı'd"ı. T h f b "zd" 1 · A ld · · 'dd" ı_ • k" larak evve a tımor şehrınde yaşıyordu - u a şey.. u, ı ıvaç mese esı :rno sızı cı ı vır ra ıp o te - • 
· d ed "-~-. ş· d" kad h" ı~._,_. · d Normanın onu öldürmesi için hiç bir İstanbul Gelir ve Para Cemıl masanın ba~ma oturur otur - e ner en ÇIKD t' •• ım ıye ar, ıç aKKI etmıyor u. b k 

M 1. d ·· ·· b" · ·ı b" · b d b h t · · D ek se ep yo tur. maz, a a e ın e gumuş ır tepsı ı e ırı un an a se memıştı... em Pattonun gözlerinde geçici bir ışık 
içeri girmişti. Cemil, tepsinin ortasın· ki, dün Aleksi babanın ziyaretinden arladı· amma kendisini zaptetti ve te· - Pekala bu sözü kabul ederim, 

BOR Si 
daki mektubu görür görmez. hayret döndüğümüz zaman, kontesin söyledi- ;eddüt etmeden söyledi : amma kaydi ihtiyatla. Şimdi bana oda-
etmişti: ği manalı sözlerden maksad. bu imiş. nıza çıktığınız dakikadan kızınızın se-

17-11.1936 

Türk Devlet Borçlan 
- Kimden o mektup· Maşa?.. Kaza kaymakamı ile, .kilise başpapa - - Mösyö Pattonun bu fikirde sini işittiğiniz dakikaya kadar ne yap-
- Prenses Emma hazretlerinden. zının dünkü ziyaretlerinin de bu me - haklı olduğuna bir haftadanberi ben tığınızı söyler misiniz? 
- Kim getirdi? sele ile alakadar olmasında hiç şüphe de kendi kendimi jknaa çalışıyorum. Patton başını salladı: 

J.lr.ı. 

'3 7,5 T. B. I 24, 25 

% 7~T.B. II 22,35 

Lit' 

% 5 Hnzlne B. ()(),~ 
DO.hlll istikraz oo,oO 

- Bir u!lt;lk, yok ... Demek ki; Emmayı elden kaçı· Fakat Bay Teğmen bütün bu sualle • ~ 7,5T.B. m 22,SO 

r- hed f ) M d A Id be - Size çok bir şey söyliyecek deği-- Uzun boylu, kıranta bir uşak de- rıyorum. Aman yarabbi!.. Bu, ne fela- ıin e i ne. a am rno un -
ğil mi? ket ... Demiri döv, döv .. tam, tavına :nim tarafımdan öldürülmüş olması --- ·--·- ·- .. ,, __ 

Devlet Dcmiryollnn Borçlan 

- Evet. getir. Ondan sonra da, hiç ümid edil - ihtimalini düşü?dü~t~k bir _sebe~ mi 1 B A D y O \ 
JJra Lit' 

Cemil, telaş ile mektubu açtı. Oku - miyen bir hadise zuhur etsin .. her şey, arıyorsunuz? Sıze ıt raf ederım kı ka- :.--------------
mıya başladı. Terşe renkli damgasız bir altüst oluversin .. ne feci şey ... işte bu- meriyeye ıgittiğim ... z~an Madam Ar· 

Ergani c6,05 \' Anadolu IvcI142,4S 
Sh as Erzurum 96, 75 ıl Anadolu M 42. 70 

:ıtağıdın üstünde, şu satırlar vardı: na; birdenbire tersine dönen talih· der· noldu açık ve k.at ı hır anlaşmıya ~a • 
[Cemil; ler... Maamafih.. gene bahtiyarım. vet etmek arzusundaydım. Benımle İSTANBUL 
[Korkunç bir kaza ile başlıyan aş - Kalbindekileri pervasızca söyliyen eğlenip eğlenmediğini soracaktım. Ve Ölle neşriyatı : 

kımız bir riiya kadar kısa sürdükten Emma hiç olmazsa aşkını itiraf edi - sanıyorum ki bütiın yaptığı bundan 12.30; Plakla Türk mın:~klsl. 12·50: Hıı.vıı.-
• ' . • . d1s 13.05: Plakla hafif müzik. lS.25: Muht.e-

sonra; Moskovaya hareketimizle bi • yor; ve benim hislerımi de tamamıle ibarettı. Uf · lfi.k n iyatı. [ Merkez B. D. 

tiyor. anlamış gibi, beni bir mülakata çağı • Kent bir saniye hiç bir şey söyle - :kşam :riyatı : 

Lira 
Bu Unkü Program Sosyeteler Eshamı 

İs. B. Mü. 
• J) Ha. 

81.00 ist. Trnmvay 
10,00 Bomonti 
10,00 Terkos 14,7J 

90,00 A. Çimento 13,M 
» » Name 

ÇEKLER 
(MoJ.kova ydlculuğ'umuzun son rıyor. Amma bu aşıkane ve mahrem meden muhatabına baktı. Sonra: 18,so: Plfı.kla dans musiklsl. 19,30: Bayan 

merhalesi, müstakbel zevcimin sarayı mülakatımız, ilk ve son olacakmış; ne . .. h . . Janın ve arkada§lan tarafından Eğzotik ~terlln 613,00 ı Dolar 
Krş. L. T. L. lçiıJ 

olacaktır. Artık kızlık hayatının hop- yapalım? .. Onun dediği giıbi, biz de kı- - Ke~dis~nden _şup e edıl:~ hır a- musiki. 20 : Saz hey'etl. 20.30: Cemal KA - ~· Frangı 17,15 Liret 
palıklarına nihayet vererek sadık bir sa bir TÜya görmüş oluruz, vesselam. damın, hır c~nay~~ı .Y~~mak ıçın. se • n1l ve a.rkndaşlan tarafından TÜrk musl.kl.. NAKİT 

r_~_._ .......... , - ··-· Cemil, bu düşünce1erle yemeğini ye- bep bulunabıle~gı~~ ~-tıraf et~esı h_a- si ve hnlk şarkıları. 21 : Orkestra.. 22: Krş. 
di, bitirdi. Farkında olmıyarak bir hay- kikatte pek nadir gorulen hır şeydır, Plfıkla sololar. 22,30: Havadis. 20 F. Frangı 117,00 ı Mark 

ir Doktor n 
·nı·· 

an 
Çarşamba 

(*) 

Cilt hastalıkları 

li şnrab içti. Bir müddet de, salonda a- diye ınırıldan~ı. BUKREŞ 1 Dolar 
şağı yukarı gezindi. Gittikce artan bir Patton yerınden fırladı ve hayretle 16.30: Litvanya'dan nıı.k.U. 17.15: Tarlhl 

1 
İsterlln 

heyecan içinde• dairesini terkederek sordu: müzik. 18·35: Ayda operası. 21·45: Haber - 20 Liret 

doğruca büyük havuzun arkasında, sık -Madam Merrit bana söylediğiniz ler. BUDAPBŞTE --------

la d ı bol k d ıd Borsa Dışında çam ağaç rının arasın a cay an gibi saat 3 ile 3 buçu arasın a ö Ü • 17: (Hıı.rp) havaları. 18: Çigan orkestrası. 

126,00 20 Drahmi 
616, 00 20 Leva. 
130,00 20 Ley 

O, 7961 
15,14 

Krl-
25,oJ 

23,00 
23,GO 
14,00 

Ve koruıınıa 
Çareleri 

(Kamış Köşkü) ne gitti. rülmemiş midir} 19.20; Şarkılar. 20.20: Opera orkestrası. 22. Krecll Fonslye L. K. 

Her taraf, derin bir sükunet için.,de Polis amiri bu suale doğrudan doğ- 15: D:ı.ns plılkla.rı. 23: Haberler. 23.5: Orkes-
Mübadil Bon. 

ı ısso senesi 
icli. Saat üçe bir kaç dakika kaldığı hal- ruya cevap vermedi: tra, Llszt'den, Otfenb:ı.ch'dan, Wagner'den 

1903 11 

de• prenses Emma henüz gelmemişti. bb"' . parçalar. 24.5: Haberler. 
Bu çareler .şu lıŞekilde l}ulis:ı. edilebilir: C .1. . . ib b" ·· h · - Sizi aldatmıya t~e us etmedım. PRAG 

emı ın ıçıne, gar ır şup e gır • d b k b" 
d" Cinayetin yapıldığı sıra a aş a ır 16.50: Sonatlar. 17.15: Bmo'dnn nakiller. 

1911 J) 

00,00 Gayri » 
103,00 Altın 

97,00 Mecicllye 

1 - Yemeği yavnş yemeli. 

2 - A~da iyi çiğnemeli. 

S - Yemek vaktinde yenmeli 

ı. . yerde bulunduğunuzu gösteren delil 17.50; Plük neşrlyntı. 18.45: Almanyııdan na- r 
- Afı .. b~ şeytan kız, sakın benım- itiraz götürmez, fakat bu meselenin kil. 18.55: Plfık neşriyatı. 19.20: Bratlslav'dan Nöbelci 

le alay.etmesı~. . . görünüş cephelerinden bir tanesi hu - nakil. 20.5: Fiarmonlk konser. 22.15: Hafif Eczaneler 
-Oedı... Ccbındcki mektubu hır da • susi bir sebep arzetmekted,ir. Ben musiki. Bu gece nöbetci olan eczaneler fllnl&r -

5 - Mide ve b:ıısak vazlfelerlnde nok - ha çıkarıp tetkik etmek istedi. Fakat . d" bu sebebe içinizden hangisinin VİYANA dır : 

4 - Def'l tabli muntazam olmalı. 

sanlık olmamalı. tam o anda, arkasında bir çıtırdı :işitti. ~:~ı~ okluğunu anlamıya çalışıyo • 17.5: Muhtelif havalar. 19.25: :-a Bohem• İstanbul cihetindekiler : 
6 - Kıı.raciğer i!rnzatı tam olmalı. Başını geri çevirir çevirmez, Emrnnnın ru;. Öiğer taraftan katil sizin kame • opera. 21.55: Avusturya kompozitörlerinin e- Aksar:ıyda : (S:ınm>. Alemdarda : (l!:Ş-
7 - Böbrekler süzgeç vazifesini tar:ı .. tebess" ·nsanı sersemle "d ~· .. b"l . serleri (orkestra). rer Neşet). B:ıkırköyünde : (Merkez>-

ynpmalı. şen. mu ım ve ı . - riyeye saat kaçta gı ecegmızı ı mı • VARŞOVA 
ten gözlerile karşı karşıya .geldı. yordu Daha evvel gidebilirdiniz. Fa. 

30 0 
k tr 

17
. Kısa temsil 

1715
. Şar- Beyıızıtta : (Cemli). Emlnönünde: (HU~ 8 - Çürük diş, müzmin nezle, boğaz il

tlhab1an, kan rüküdetlerl gibi se
beblerl ortadan kaldırmalı. 

9 - Clldln temızıı'iıne ve hıfzıssihhası-
na dikkat etmeli. 

11 • • ak · 16. : r es a. · • · · ü H d ) Fe d cvı•~u> Kara -Emma, ona e crım uza.ta~ = kat suçu size yükliyebilmek için su • ı l muhtelif havalar. 19.20: Balet musiki- n ay nr . ner e : ..... . 
~eb "k de · C ·1 be "' a nr, gfunrükte : (M. Fuad). Kuçükpaz:ırda : 

- rı e rım, emı Y·: aft • çun tarafınızdan yapılmış olmasını si. 20 : Plak neşriyatı. 21: Şeben resitall. 21.30: CYorgl). Samatya, Kocamustafap dJl : 

kane davetlere, tam zamanında ıcabet düşündürtecek bir sebep olmak la • Kuartet. 22: Dans havalan. (Rıdvan). Şehremlnlnde : (Nfizun). şeıı-
etmeyi bilen bir erkeksiniz. Bundan .. d y a r 1 n k ı p r o r r a m 

11 .-..ım ı. zadebaşında : (Asaf). 
ela anlaşılıyor ki; sevgi i erinizi üzm~, Patton gu""lu"msedi: 19 İkinciteşrin 936 Cumleyi asabiye tarafı tam müvazene ve Beyoğlu dlıetimlekiler : 

ın mında bulunnuılıdır. Bunu boza- adetiniz değil. - Bu noktayı anlıyabildiğinizi gör- İSTANBUL Galat.ada. : {Hidayet). Hasköyde : CJ331"-
ebi k b h f"fl · Esa b d Öğle neşriyatı: CV f) M k z %]Jl' cak llikollil lçldler, keyif verici :r: rler, Dedi ... Emmanın ellerini, elleri j • me eni a. ı. e~.tı. .. .. ~n e,? e 

12
.SO: Plakla Türk muslklsl, 

12
•
50

: Hava:. but). Kasımprışada : ası . er e 
kahve çay gibi münebbihat, devamlı uy- çinde kavrıyan Cemil; birdenbire başı Madam Merntın oldurulmuş oldugunu dl lSOS: Plakla hafif müzik, 

13
,
25

: Muh- hiyede : (Galatasaray, Garlh). şışude : 

kusu::luklar, devamlı beyeea.nlar ve yor- dönen bir sarhoş gibi cevah verdi: gördüğüm zaman ~erh~ bu ~~çu_n ka- te:;f p{ft.k neşriyatı. (Maçkn). Tnkslmde : (Kemal Rebul, gur-
gunluklar clld hııstalıklan husulünde _ Buna hiç şüphe etmeyiniz, Em • tilden başkasına yukletılmesı ıhtıma .. Akşam neşriyatı: tultış). 
muhim funll old ıklanndnn, bunlardan ma. Bahusus bu sevgi• sizin gıbi, dün- lini düşünmüştüm. Fakat bu düşün • 18_30: PlA.kla dans musikisi. 19.30: Mono- Üskudar - Kadıköy ve Adalardakiler : 

l · Büytikadada: ("ilnnsl). Heybelide: ('ft\ ı~ r ınmnk ç:ı.rC's1ni nrnmo. ıdır. yanın en müstesna bir mahluku tara - cemi karşılaştığımız zaman sıze aç • ıo~: Hazım tarafindan. 20: Rıfnt ve arka -

( * ) Bu notlan kesip sddayınız, ya • 
but b~ albüme yapıJbrıp koDekaiyon 
yapın z. Sıkıntı zamanınızda bu notlar 
b 1oktor aibi imdadınıza yetiıebilir. 

6 nnşl. Kııdıkiiy c.Jl:l Lkcle caddcsınd fından izhar edilmiş olursa ... Sizi ta • machm. Biraz hayali bulmanızdan daşlan tarafından Türk musikisi ve halk de 

F k d k' · d' b f" knd 1 t 

1 
CSotrakı . : _ ... ı.:o:; Y-ld~llrmcnln 

min ederim ki, şu dakikada hissettiğim korktum. a at ma em ı şım ı u şarkıları. 20.30: sa ıye ve a.r aş arı ıı.ra - (Üçler). üsküC.u: Ç:ırı;ıbo7Unda : cittJ , 
d · tuza w a düşmekten kurtulmuş bulunu- fından Türk musikisi ve halk şarkıları. 21: 

saa etı. • g 1,.,_,ft 1 la 2.., 30 . uftv"'''· ! had). 
(Arkası var) yorum, !katilin ikinci defa olarak şüp- Orkestra. 22: P ~ so o r. ... · .u... .... ~. ~------------

1 
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1 istanbul \akıfl.lr lJireıtto ·.o jJ Ua ti ırı 
1
1 

'---------------------------------------------Semetimt' şhur 
ve mahallesi 

Cadde veya 
sokağı 

çelebi o ğ 1 u ala- Çiçek pazarı 
ad din. 
Çarşı. Perdahçılar 
Sultanabmed Na -
kıl bent. 

,, 
Kadirga, 
varbey. 

Şahsu • Kadirga cad
desi. 

No: sı 

18 

54 
39 

~9 

53 

Cinsi 

Dükkan. 

" Baraka oda. 

Muha:nme• 
ki .ısı --Lira K. 

37 50 

3 
1 50 

Baraka odalar. 
Arsa. 

2 50 
6 

Yukarda yazılı mr halle 937 - senesi Mayıs nihayetine l adar 
ldraya verilmek üzere açık arttırmaya konmuştur. İstekliler s elik 
muhammen kirasının yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akç lerile 
birlikte ihale günü olan 25 T. sani - 936 Çaı şanba günü saat ı5 • e 
kadar Çenberlitaş'ta İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünde A ""aret 
lrnlemine gelmeieri. (2941) 

-----·- ·--~--------- -

Aralanyan Nişanın tasarrufunda olup Emniyet Sandığına birinci dere ~ 
cecle ipotekli olan ve paraya çevrilm~ine karar verilip tamamına ( lO) 
lira kıymet taktir olunan Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesinde F eridiye 
caddesinde eski 124 yeni 140 No.lu. Hududu: Sağ taraf1 köylü· kız 1ari 
hanesi sol ~aran bağçıvan oğlu Bodosaki hanesi arkası T erziyan P tralri 

hanesi cephesi Feridiye cad.1esile mahdut evin evsafı aşnğ1da gösteril iştir. 
Binanın beden duvarları kağır diğer aksamı ahşap olup altında dl. kanı 
müştemildir. Dükkanın zemini çimento döşeli önü istor kepenklidir. Evin 
zemin katına bir b.pısı vardır. 

Zemin kat: Zemini renkli çini bir koridor zemini keza çini maltız oc k ve 
kazanlı mutfak alaturka tath bir hela bahçeye bir kapı olup bahçede l:: •• ku· 
yu vardır. Etrafı dıvarla mahduttur. 

1-2 inci katlar: Birer sofa ikiter oda birer alaturka ~h belalan havi • 
dir. Çatı: Bir odayı müştemildir. Binanın zemini ve birinci icat penc eleri 
demir parmaklıklı olup elektrik hava gazı terkos tesisatı vardır. 

Yukarda evsafı yaz.h gaynmenkul açık arttırmaya vazedilmiftir. 

Arttırma peşindir. Arttırmaya iştirak edecek mü'lterilerin lcyme~ 
ti muhammenin % 7,5 nishetinde pey akçesi veya milli bir baı7 · an~ 
terrinat mektubunu hamil olmaları icap eder. Müterakim 'ergi, 
tanzifat, tenviriye ve vakıf borçlan borçluya aittir. Arlh rma 
şartname.ci 25/11/936 tarihine müsadif Çarşamba günü d~ irede 
mahalli mahsasuna talik edilecektir. Birinci artt1nnası 7 /J /937 
tarihine müsacif Perşembe günü dairemizde saat 14 den 16 ya 
1 adar icra e 1İlecek birinci arthrmada bedel kıymeti mu
hammenenin 1>7 5 ini bulduğu takdirde üste bırakılır. Aksi takdir<...e son 
aı ttumanm teahhüdü baki kalmak üzere arttırma on bef gün daha 
temdit ecileı ek 22 I 1 / 937 tarihine müsadif Cuma günü saat 

lsfanbul 4 Üncü fcra Memurluğundan: ı·---------"' 14 ten 16ya kadar dairede yapılacak ikinci arlbrma neticesinde e ı çok 
Emlik ve Eytam Bankası Türk Anonim Şirketine birinci derece ve 11• S 1 H H f KAN Z U K BAL· arttıranın üstünde bırakılacaktır. 2004 numaralı İcra ve İflas ka .unu· 
~ ~ · kli --'-' b. SAM ·1 N KREMLE R·ı nun 126 mcı maddesine tevfikan haklan tapu sicillerile sabit olmıyan 
.ıa_ o up ıpote · tamamına yeminli ehlivukuf marifetile (8064} M:1L1Z m kl' l k 
-.aunlf dört lira kıymet takdir edilmit olan Kuzguncuk P&f& ~imanı cad- ipote 1 a aca larla diğer alakadaı anın ve irtifak hakkı sahlpı inin 
de.i 149/I ı h E __ c. ı h z bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan ı"ddı·aları t ı·ıa·n 

. 51 numara ı bir bap 58hi1 ane. v-.ı: 149 numara ı ane: e-
lnin kat Z .. t k b' t 1 k bir ku di ltında ··1- ko" "r tarihinden itibaren 20 gün zarfında evrakı müsbiteleri1e birlikte < aire• 
l:.ı : emını opra ır aş ı yu ıner ven a. Uy mu • 
•QJC zemini çini bir koridor ve bir oda ve zemini ahtap diğer bir oda ve ö- mize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicillerile sabit 
ll\inde etrafı demir parmaklıklı bir nhtım birinci kat: Bir aofa üzerinde olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Müteıdkim 
iki oda ve bir heli ve diğer 151 numaraya geçen bir ara kapısı vardır. 151 vergi, tenviıiye ve tanzifiyeden ve dellaliye resminden ibaret olan 
numaralı hane zemin kat: Bahçeden geçilmek suretile camlı ve zemini Belediye rüsumu ve Valnf icaresi bedeli müzayededen tenzil olunur. 
l'rıerıner bir antreden haneye girilmektedir. Bir sofa üzerinde biri yüklü Ve 20 senelik vakıf ic.aresi tavizi de müşteriye aittir. Daha fazla 
~laplı iki oda bir ve gene ufak bir koridor üzerinde bir heli ve bir kömür- malümat almak isteyenlerin 9J4/4406 numaralı dcsyada mevcut evrak 

k \'ardır. Bu kısmın sol tarafında zemini malta ve kemerli maltız ~ ve mahalleo haciz ve talrdiri kıymet raporunu görüp anlayacaklan 
'-lclı ve sabit kazanlı bir mutfak bulunmaktadır. Birinci kat: Büyük bir ilan olunur. (3046) 
'-lon üzerinde yüklü dolaplı dört oda ve alb boş ve her tarafı kapalı bir 
lroridor mahalli bir heli ve merdiven basında bir kömürlük mahallinden i- İstanbul 4 Üncü İcra Memurluğundan: 
~rettir. Bu kısmın haricinde ayrı bir k~pı ile zemini kısmen malta ta,lık Emlak ve Eytam Bankası Türk Anonim Şirketine Birinci derece ve sıra.-
~ iizerinde bir oda ve odaya muttasıl ve mutfağın üzerinde zemini malta da ipotekli olup tamamına yeminli ehli vukuf marifetile (1065) bin dtmıt 

'·teli bir taraça vardır. Bahçede bir kuyu ve hanenin altında bodrum ve bef lira kıymet takdir edihnif olan Kandilli Vaniköy caddesinde eski .,, yeni 
)'11 tarafta da ufak bir rıhtım vardır. Umumi evsafı haneler gayet eski ve 1 ka kh ~ h 12 numara ı yı ane arsasına müttemilitı harab bir kayıkhane ve kulü-
t U tacı tamir ve sarnıçla mutfaktan gayri aksamı ahpptır. 149 numaralı Esmer, sarışın, kumral, her tene bel · il k kh da ~ • l b M ıı:ı, k erı e ayı ane anamı n ibarettir. Evsafı kulübe iki oda bir ev alb 

rıenın arsa sahası 113 M. murabbaı o up unun 85,5 . murabbaı bina tevafuk eden gUze.l.ilA remJeridir. 
"e ınütebalcisi bahçe ve nhtımdır. Diğer 151 nwnarah hanenin arsası 381 Sıhhi usullerle hazırlandığından cildi bir heli Te bir sundurmayı muhtevidir. Harap ve muhtacı tamirdir. Arsa 
~~re murabbaı olup bunun da 236, ·M.2 bina ve mütebakiıi bahçe ve besler ve bo:ımaz · Çil, leke, ıivilca önünde harap bir kayıkhane nhtımmı muhtevi 355 metro murabba 'a ar· 
tıbtınıdır. Açık arttırmaya konmuf olup ilin tarihinden itibaren ve buruşuklukları kAmilen giderir. sadır. Tamamı açık artırmaya konmuş olup ilan tarihinden itibaren r rtna-
~ııamesi herkes tarafından görülebilecek ve 21/12/36 tarihine rastlıyan 4 feklld• takdim edlllrı mesi herkes tarafından görülebilecek ve 21 . 12. 36 tarihine raalaya'n Pa -
hıartcsi günü saat 14 den 16 ya kadar dairemizde açık artırma suretile satıla ı - Krem Balsamin yağlı gec zarte6İ günü saat 14 den 16 ya kadar dairemizde açık artırma auretiL satı-
'-ktır. Satıs Emlak ve Eytam Bankasının 844 No. h kanunu hükümlerine için pembe renkli. lacaktır. Satı! Emli.k ve Eytam Bankasının 844 No.lı kanunu hükU ?eri -
tihi olduğu~dan mezkur kanunun 15 inci maddesine tevfikan ikinci bir ar- 2 - Krem Balsamin yağsız gün- ne tibi oldUğundan mezkUr kanunun 15 inci maddesine tavfikan ikin-i bir 
.....__ dOz için beyu renkli. 1 __ ._ • ~a yapılmaksızın gayrimenkul, yukarıda yazılı günde en fazla artlvanm Bals · artırma yapıumuuızın gaynmengul, yukarıda yazılı gu""nde en fazla artıra. • 3 - Krem_ . amın acıbadem 
~erinde bırakılacaktır. Artırmaya iıtirak için muhammen kıymetin yüzde ge<ıe ıçm nın üzerinde bırakılacaktır. Artmnaya İftirik için muhammen kıy '\etin 
)t tdi buçuğu nisbetinde pey akçesi ~eya Milli bir bankanın teminat mek- 4 - Krem Balsam.in acıbadem yüzde yedi buçuğu niabetinde pey akçesi veya Milli bir Bankanın te inat 
llh gtındDz için .1 .1 u tevdi edilmek lazımdır. Biriken bina vergilerile çöp ve fener resimleri mektubu tevdi edilmek lizım<hr. Biriken bina vergı erı e çöp ve fe ... r re-
•e dellil' Kibar nıahfellerin takdir ile kullan-~ . ~ ıye ve vakıf icaresi aahş bedelinden ödenir. 20 senelik evkaf taviz dıklan yegane sıhht kremlerdir. aimleri ve delliliye ve nkıf icaresi aatıf bedelinden ödenir. 20 senelik ev-
k deh müşteriye aittir. Satış bedeli peşin ödemek lazımdır. icra ve lflis lNGİLİZ KANZUK ECZANESİ . kaf taviz bedeli mütteriye aittir. Satış bedeli peşin ödemek lazımdır. İcra 

1~rıununun 126 mcı maddesine tevfikan ipotek sahibi alacaklılarla diğer a- Beyoğlu _İstanbul ve İflas kanununun 126 ncı maddesine tevfikan İpotek sahibi alacak! larla 

~kadarların gayrimenkul üzerindeki haklarmı ve hususile faiz ve maıraf- '~•-••llliıı••••••••ııııl•, diğer alikadarlann gaynmenkul üzerindeki haklarını ve lıusuıile faiz ve 
. llıa dair olan iddialarını evrakı müsbitelerile birlikte 20 gün içinde daire- V masraflarına dair olan iddialarını evrakı müsbitelerile birlikte 20 gün için. 

'-i2 e Lildirmeleri lizundır. Akıi halde haklan tapu sicillerile sabit olmadık- Doktor Hafız Cemal de deiremize bildirmeleri lazımdır. Aksi halde hakları tapu aicillerile sabit 
~ ı.tıt bedelinin payla•maaından hariç kalırlar. Alikadarlann i•bu kanun Dalıiliy• mutchaaaı• b bıacJd • • olmadıkca ntıf edelinin payl&fmasım1an hariç kalırlar. Alakadarlann isbu 
t esine uyeun surette hareket etmeleri ve daha fazla malumat almak iı- Pazardan maada hergtln 8 - 6 kanun maddesine uygun ıurette hareket etmeleri ve daha fazla m-1 n~at 
e:renlerin 34/2846 doıya No. ıile dairemize müracaatları ilin olunur. Dıvanyolu(104) No. 'l'elefon: 223~ lmak ı · I a isteyen crm 34 1181 doıya No.!)ile dairemize müarcaatlan or <>lu-

'l el. Kandilli S8 • Beylerbeyi 4d 20 lik · bed nur. aene tavız eli müıteriye aittir. (4 ... 1) (427) 
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A 
ACIBAOEM YAGI KREMi 

YARIM YAGLI GECE KREMi 

YAGSIZ KAR KREMi 1 

i 
1 

1 
1 
1 

A YAGSIZ KAR KREMİ Acıbadem j 

YAGSIZ KAR KREMi GÜL 
Çinerl ve sivilceleri ve lekeleri kat'lyyen 

izale eder. ' 
onnyada mevcut kremlerin en nefisler i, en sıhhtleridir. Nazik cildli 
kadınların bayat arkadaşıdır. İhtiyarları gençleştirir ve gençleri gnzel
leştirir. 1nsana ebedi bir taravet veren Httsan acıbadeın yağile yağsız 
gUnj}Oz ve yanın yağlı gece kremler ini unutnrnyınız. Kutusu 60, tüp 
halinde 20. Tllrkiyede yapılıp ta Avrupa e!iketi yapıştırılan ve halkı 
aidutun kremlere ve sair itriyata aldanmuyınız. Hasan ismine ve 

markasıııa dikkat <:dininiz. 

~---• Hasan deposu : Ankara, latanbul BeyoGlu ~---~ -
İstanbul Kültür Direktörlüğünden: 

Yeni Lise İlk Türk Lisesi birinci ve ikinci ve Amelihayat okulunun bi -
rinci devresinden mezun olup bugüne kadar diploma alarruyan talebenin sı 

nıf veya mezuniyet imtihanlarile ve hangi ders yıllarında mezun oldukla
~mı en son 15/Birincikanun/936 tarihine kadar İstanbul Kültür Direktör-

lüğüne bildirme~eri ve Devlet Buımevinden alacakları bot diploma ve kab
'ıarile 50 lrurusluk pul alh adet en son çekilmit küçük fotoğraf ve hüviyet . ~ .. 
cüzdanlarının noterden tasdikli ıuretlerini getirmeleri ve bundan sonra ya-
pılacak bu gibi müracaatların nazan .dikkate alınacağı beyan ve ilin olu
nur. «3024» 

Şirketi Hayriyeden: 
Ramazan gece seferleri 19-11-936 Perşembe 

günü akşamından itibaren tatbik edilecektir. Ta
rif eler Köprü ve Boğaziçi iskelelerine ve vapurlara 
asılmıştır. 

Türkiye Ziraat Bankasından: 
Münhal Silo Şeflikleri için Ankara'da bir müsabaka imtihanı açıJacakbr. 

.Taliplerin qağıdaki teraiti haiz bulunmalan lizn:ndır : 
1 - Türk olmak, 
2 - Hiç bir vecbile mahkUmiyeti bulunmamak, 
'3 - En atağı lise derecesinde bir fen veya aan'at mektebinden mezun 

olmak, 
4 - 30 Yatından a.taiı ve 50 den yukarı olmamak, 
S - Vazifesini muntazaman 'İfaya mini olabilecek bedeni arıza ve hu

talıklarla malul olmamak, 

8 - Buhar ve elektrik makinalarında ihtisuı olmak. 
Yukardaki maddelerde yazılı tartlan biiz olup aym zamanda ıilo, fabri-

ka ve değirmen gibi müeueselerin fenni kısmını idare etmif olanlar ve Zi-
' raat mühendisi diplomasını haiz olup ta makinacdıkta ihtİIUI olanlar ter

cih edilir. 
' Kendilerine mesleki bilgilerine ve İmtihanda gö&terecelcleri muvaffa • 
kiyet derecesine göre «lS0..175» lira ücret verilecektir. 

Taliplerin bu ayın yirmi betine kadar Ziraat Bankası Umum Müdürlü
iüne müracaat ve lizımgelen evrak ve vesaiki tevdi etmeleri f&IUu'· 

imtihan buhar, elektrik, değirmen makineleri nazariyat ve ameliyatın • 
dan yapılacaktır. 

İmtihan günü ayrıca ilin edilecektir. •ı3033n 

KÜRKLER 
(EPREM) kUrk tlcaretkanesl halefi Zareh Horasencıya11 

En güç beğenenleri bile memnun edebilecek Viyanalı bir usta 
makastar a~aje ettiğini muhterem müşterilerine müjdeler. 

Her vakit olduğu gibi en birinci nevi kürkleri her yerden ucuz 
fiyatlarla satmakda olduğunu da bildirir. 

1 
1 

SON POSTA 

,... ~' 
OSMANLI BANKASI 1 

1 

TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 

TESİS TARİHİ: 1863 

Sermayesi : 10,000,000 İngiliz lirası 
1 

1 

Türkiyenin başlıca şehirlerile 

Faris, 1\farsilya, Nis. Londra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak, 
İran, Filistin ve Yunanistan 'da 
Şubeleri, Yugoslavya, Romanya, 

Suriye ve Yunanistanda Filyalleri '. 
vardır. r 
Her türlü banka muameleleri 

yapar. 

1 Doktor 

HORHORNi 
Eminönü eczanesi yanında. Her 
gün akşama kadar hastalarını 

kabul eder. Tel. 24131 ---

Son 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: 

Sahi!• 

• 
• 

: 1 - CH k11r11t 

ı - ısı • 
1 - HO • 

• ' - lff • 
Diğer yerler : 60 • 
Son sahife : - 31 • 

3 - Bir santimde vasati (8) keli
me vardır. 

4 - İnce ve kalın yazılar tutacak
ları yere göre santimle ölçülür. 

·---.. ·-·---············ .. ·········-..···---··---
Son Posta Matbaası 

Ne~rlyat Md. : Selim Ragıp EMEÇ 

l A. Ekrem UŞAKLIGl.L 
SAHIPLERb S. Ragıp EMEÇ 

lstlrabın ve aArının en 
•lddetlJslnl en kolay, 
en çabuk va en ucuz 
geçirmenin çaresi bir 
ka'e GRJPIN almaldır, 
mideyi bozmaz, böb· 
reklerl, kalbl yormaz 

lkincitqrin 18 

Aldıktan beş dakika sonra 

Ucuz - Tesirli - Zararsız 

1 İstanbul Belediyesi hanları 1 
1 - İstanbul Ziraat Bankasından maat almakta olan Mahalli idare Te

kaüt ve öksüzlerinin 1936 yılı ikinci altı aylık yoklamalarına 16/Tetrin) 
sani 1936 gününden itibaren baf lamnıttır. 

2 - Yoklama İlmühaberlerinin arkasındaki izahata göre cenplar ya• 
$1acak ve fotograflB.lfl yapı.ttınlmlf ve tasdik edilmit olacaktır. 

3 - Maat sahipleri yoklama ilmühaberlerini oturdukları yerlerin by· 
makam veya Nahiye Müdürlüklerine tasdik ettirdikten sonra resmi senet, 
nufus tezkeresi ve mut cüzclanlariyle birlikte zat itleri müdürlüiü sicil b· 
lemine gelerek yoklamalannı yaptırmaları ilin olunur. (2979) -Edirne Kültür Direktörlüğünden: 
Cinsi Azı Çoiu Fiah ilk teminatı Tarihi IU1 plDl 
Elbise 210 225 15 253.12 23/11/936 ıs At;lı 
Kundura 210 225 S 84.37 » » ,, » » 

1 - Edime Erkek Liseai ile Öiretmen okulu için yukarıda y&Zlh ild 
kalem giyecek Cfyayı 6/11/936 tarihinden itibaren ayn ayn açık elaıilt -
meye konulmuttur. 

2 - İhaleleri 23/11/936 pazartesi günü saat 15 de Edime 11.yhlr 
konağında Kültür Direktörlüğü odasında toplanacak komisyon önünde,. .. 
pılacaktır. 

3 - isteklilerin 2490 numaralı eksiltme ve arttırma kanununda JUill 
belgeler ve daha evvelden mal Mndığına yatıracaklan teminatlarm -"1 
buzu ile beraber yukarda yazılı aünlerde komisyona gelmeleri stnktir• 

4 - Eksiltme f81bıuneleri vo nümuneleri Edime Kültür Direktörlü
ğüne bq vurularak görülebilir. «2885» 

Akay İşletmesi Direktörlüğünden: 
Adalar • Anadolu - Yalova hattında 20/11 / · '.i Cuma gününden idha

ren kıt tarifesi tatbik olunacaktır. 
Yeni tarife iakelelse uılnılfhr. «3031 » _____ _.._.. ... _ , _______________________ , __________________________ ..... 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: -1 - Şartnamesi mucibince muhtelif eb' atta 1090 metre yassı DJ1t pa
zarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 24/11/936 tarihine rastlıyan Salı günü saat IS de Kaba· 
taşta Levazım ve Mübayaat ,.ubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır 

3 - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen tubeden almabilir. 

4 - isteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte o/o 1,5 gü-.eo 
me paralarile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri lazımdır. «2747» 

~~ ADEMi iKTiDAR 
ve BELGEVŞEl{LİÖİNE KARŞI 

HORMOBiN 
Tabletleri ~ Her eczanede arayınız. (Posta kutusu 1255 Hormobin) 

1937 ECE MUHTIR 
Ç 1 K y · 1 

Avukat, Doktor ve her iş adamına Jhım olan 
takvim ve maltlmatlı ECE muhtıra defterini arayı· 
nız. 10 çeşid Uzerine zarif şekillerde bamlanmıt" 
tır. Bi!Qmum k4ğıt ve kitapçılarda bulunur. 
Deposu: Ankara caddesi, Afitap mapza11 No 111 


