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s iler dün Madride girdiler 
.................... -............................................... ·-················································· . 

Sokaklarda kanlı muharebeler 

nıevkii zayıflıyor 
Öteden beri lıtanbulda Tü-;'."kün 
~üstehlik 11fata ile de olsa bü-

Şehir yer yer yanıyor ve halk dehşet 
içinde şarka doğru kaçışıyor 

A un ikhıadi kuvveti devlete 
lnensup olan unsuru idi. Bu un· 
•uru ortadan kaldırdığımız za· 
rnahn geriye iktısaden çok zayıf, 

-- ...J Madrid'in tamamen Asilere geçmesi saat meselesidir, ma-
a.tti fa.kir bir kitle kahr. 

----------------------
Yazan: Muhiddin Birgen mafih bu sabah beşte hükômet radyosu hala faaliyette idj 

G ~:ende Harbiye . mektebi parlak 

k bu· veda alayile Istanbuldan An
k~ra ·a gitti. Onun arkasından da Mül
r~rıe ı:nektebini seıametledik. Bu su -
A 1~ Istanbul, Türkiyenin kalbi olan 
~nnkaıaya,. kendi damarlarında dönen 
~ uvveth ve temiz kanından birer par 
d~ ~aha vemıi~ oldu. F akat, bununla 
~yacak: Türkiyeye, Türkün ke-

T 
.. k k"t .... • .................. . safet merkezinde, her tarafı ur 1 : r= ............................... . 

lesi ile çevrilmiş bir devlet merkezı b •• ~ 
yapmak ihtiyacı, İstanbulun, ~a~ı.ndan Son Posta ugun .. 
bir parçasını daha feda etmesını ıst: - T •• k k A "' d M 
yecek ve İstanbul, seve seve, bu va~ı - Ur agı ına 
feyi de yapacaktır. Nasıl Osmanlı Im- b Jd 
paratorluğu Anadoluya geçemezdiyse ası 1 
Türk Cumhuriyeti de İstanbulda otu • SON POSTA, bugün kendi fab -

(Devamı 2 inci sayfada) rikamızda yapılan ilk Türk kağı-
=- dile intişar ediyor. Her Türk gibi, 

Kan davaları layihası ve avukatlarımız 

Yeni ve yerinde bir teklif 
flvukat Besinı Şerif ( Ceza kanununa kan davası 
giiderek işlenen cinayetlerde suçlu için esbabı muha/
f efe kabul edilemez.. şeklinde bir müegigde ilave 

edibnelidir ) diyor 
h l<:an davalarının önüne geçmek üzere 

az ıl nan kan lA ' h vuk 1 u n ayı ası etrafında a-
cı:11mızla g0r · - . 

dü'kleri · A .. uşmege ve ıleri sur-
ilını mutaleaları kend' .. ·· .. 

rnüzü eklemed 1 goruşu-
.;ı · en aynen nesre devam e-
11ıyoı uz: , 

Avukat Besim Şerif diyor ki: rn -; «~an davalarının önüne geçmek 
&d.~lds.~dıt: bir kanun layihasının ihzar 
tned' :~ına~n haberdarım. Projeyi gör-

k ıgım cıhetle halen tetkik ve müna
aşasına · · kad . . gırışmek mevsimsiz olur. Şu 

tna aı .. kı kanunun isminden anladığı
devıgore memleket nizamı umumisine, 
şı ket kanunlarının hükümlerine kar
tid ?Yarak kan davası gütmek gibi ip
l'ik a~ zıhniyetlerle malUl ve mütehar
Y-et 1.n~anlarm asri ve medeni bir cemi-

ıçınde faaliyetlerine meydan bırak 
llt:...,,, < Ocvaını 3 üncü ~ayfada) 

«:::o::: 

• 
Besim Şerif 

Beyhude yere kaybettiğimiz servet 

bilhassa hayaUarını kağıtlar ara -
sında geçiren biz gazetecilerin bu 
muvaffakiyetten doğan sevinç ve 
iftiharımız derin ve sonsuzdur. 
Kendi fabrikamızda yapılan, ken -
di yatandaşlarımızın ellerinden çı

kan bu kağıt güzeldir. İlk tecrübe 
muvaffa'kiyetli neticeler vermiştir. 
Yarın daha güzel olacaktır. 

Milli ekonomimizin bu yeni za -
feri büyüktür. Yeni başarılar dile-

Avusiurgada 
Krallığın iadesi 

Paris, 7 (A.A.) - Matbuat yeni· 
den Avusturya meselelerile meşgul 
olmaktadır. Avusturyada Krallığın pek 
yakınd~ iade edileceği ve Arşidük Ot· 
tonun Kral olması derpiş edilmektedir . 

İtalya buna muvafakat etmişt ir. 
Diğer taraftan Almanya da Viyana 

büyük elçisi Von Papen vasıtasile 
muvafakatini bildirmiştir. Ancak Otto 

(Devamı 8 inci sayfada) 

İzmirde fırtınalar 

çarşıyı su bastı, vapurlar 
Konağa yanaşamadı 

lzmir 7 (Hususi muhabirimiz· 

B 1 k 1 •k t k den) - Bu sabahtanheri Egenin her a 1 çı ar torı tu mama tarafına zarar verici yağmurlar yağ· 

kararında ısrar edı.yorlar ::~;e~:::7;t~r. ';aı:~~y.~=h~~ı~y:: 
yağmur her tarafı su altında bırakmış, 

r Gümrük önü ile Yemiş çarşısı geçi • 

8Q[ • • • • ~ lemiyecek bir hal almı~tır. 
it ,'lıçı «Komı•yoncuya vere•ıye mal veremem» dıyor, komı•yoncu Otobüsler sandal gıbi sular içinde 

Q 3'Cl)'cı •attığı on binlerce liralık malın ora bankalarında kaldığını y il ına devam etrnislerdir Cu h 
·· r h 'it.· I M k B k d 0 ar · · rn u· ıoy uyor, er ı ıhtallrad tb~l e~. el~'--~d cuının avayı riyet vapuru Karşıyakadan aldığı Y.ol-

a e e ı ec egı ııuın e.. f ·· ·· d K ... culan ırtına yuzun en onaga getire· 

fto)'l"ot . .kararına JŞtirak etıniyen küçi.ik balıkçıların tuttukları torikler dün ha· 
rice a.evkcdilirkeo. (Yazısı 4 üncü gyfada) 

miyerek Pasaporta bırakmıştır. Gediz 
ve Mendres taşma alametleri göster • 
mi, , sular yükselmiştir. 

Dahiliye Vekili dün 
/stanbula geldi 
Dahiliye Vekili ve Halk P artisi Ge

nel Sekreteri Şükrü Kaya dün Ankara. 
dan İsianbula gelmiştir. 

Bütün zahmetler 
boşuna! 

" /stanbulda dilencilik 
kaldırılamaz ,, 

Yazan s Naci Sadullah 
(Yazısı 6 .ncı sayfada) 

Asi kuvvetlerin zapte ttilderi bir şehre girişleri 
(Yasızı 3 üncü sayfada ) 

Gençler ceza ile kahveden uzaklaştırılamaz! 

Talebe kahveye gitmesin 
fakat nereye gitsin? 

Onları dinledikten sonra alınan tedbirlerin faydası 
olamıyacağını, daha evvel gençlere severek devam 
edecekleri klüpler açmak lazım geldiğini teslim 

etmemek elden gelmiyor 
- . 

Vakitlerini kahvelerde öldü ren gençlerden bir kafile 

Kahveye giden mektep talebeleri tec ,- \ 
ziye ediliyor. Kahvede yakalanan on Dün de 48 talebe 
s:~iz ge~ç evv_el~i gün, kırk sekizi de 77 ı de otururken 
dun teczıye edıldıler. .n.aLI ve 

Gençlerimizin çok kıymetli vakitle- yalıalandılaı· 
rini kahvelerin o her cihetçe muzır ha- Talebelerin kahvelerde oturma
vası içinde geçirmelerini tecviz edecek l maları iç n ) apılan kontrole dün de 
bir t€k aklı başında insan bulunamaz. 1 devam ed ' lmış, Fatih kazasında 2, 
Fakat bulunamaz demekle ve kahve- Eminönu kn asında S, Bevoğlunda 
lere giden gençleri tecziye etmekle iş 6, Üsküdar ve Kadıköy cihetınde 2 

1 

biter mi? Biz bitmediğine inandığımız kıraathanede oturan 48 taiebe daha 
için dün bu hususta gençle\"imizle gö- yakalanmıştır. 
r~tük. (Devamı 8 inci .sayfada) ~--------------
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' IResimli Makale a Ferdiyetçi/erin felsefesi .. a Sözün Kısa:;ı Hergün 

--·--
İstanbulu düşünelim 

-Yaı.an: l\luhittiıı nirı:en....-

(B. ş tarafa 1 inci sa) fada) 

1. mc zdı. Bu, tarihi bır zaı uı etti. zaru
n .. t h i ·m nü ıcra etl!, ed 'Yor. d, h, d:t 
e <' ,t r Ankara bü) U) ecek. ı:,uzel, 

ytnı b . hir olacak \ e ·J. uı k ) e bu un 
kU\ vc .. t • ını orada topll\ ar. k ve bun-
1, rı top arken de en bü) uk fedakarlık 
lstanbulun hissesine düşecek. Belki bi 
raz tarihteki gunahlarının kefareti he
sabına. bdki biraz da istikbale karııı 
duyduğu ılerleme şevki ıle, İstanbul 
bu hıidıe:eden müşteki değildir, hatta 
n eınnundur; böyle olması lfızımdır, 
böyle olncaktır. Ben~ I tanbulun ıkı 
batınlık bir Türk çocuğu sıfatıle bu işi 
bö) le anhyorum ve istiyorum ki İstan
bulun benden daha İstanbullu olan İs-
anbulluları hep böyle anlasınlar. 

* 
Fakat, bir taraftan da gözümüzden 

kaçmaması liız.ım gelen bir hadıse var: 
Istanbulda Türk zayıflı) or. Öteden -
beri İstanbulda Türkün, müstehlik sı
fatı ile de olsa, bütiın iktısadi kuvveti 
devlete mensub olan unsuru idi. Bu 
Jnsuru ortadan kaldırdığ mız zaman 
geriye iktısaden çok zayıf, hatta fakir 
bir kitle kalır: Küçi.ık memur, küçük es
naf, ayak satıcısı, tramvay, elektrık ve 
telefon müstahdimleri, n 'hayet çeşıd 
çeşid bir amele kitlesi... Bu, Türkün 
İstanbulda zayıflama ı demektir. Ki.il
tur bakımından da, iktısad bakımından 
da öyle bır zayıflama ki bizi derin derin 
du§undürmeğe layıktır. 

Türkün İstanbuldaki sanayi teşeb -
biislerine iştirak hissesi çok mahdud -
dur; ticaret sahasında icılerin kremi 
Türkten başka herkesin elinded'r. Hat
ta Türkün elinde gibi görünen bazı iş
lerde de bir Türkün veya bir Türk te -
şekkülünün arkasında işin ya asıl sa -
bibi ve yahud başlıca müstcfıdi olarak 
baskalan vardır. Bunun içın İstanbul
da Türke yalnız küçük memurluk, müs
tahdimlik ve karha işcilik kalıyor. Bu 
şehirde gimde elli kuruşla kaba, fakat 
ağır iş i cisi aradığınız zaman istediği
nız kadar .iş arzı bulabilirsiniz ve kar
şınızda size bu miskin ücretle 
kuvvetlerini arzeden insanların he
men hemen yüzde doksan be
şi de Türktür. O kadar ki, bu 
halin bu şekilde devamını farzettiği -
miz takdirde 1stanbulda Türk küçük 
b'r edr ve bu ecirin patronu da Türk
ten başka herkes olacaktır. 

* İşte, istanbulun, tarihi bir zaruret -
ten doğan mühim derdi budur. Elbet bu 
derdin de devası bulunacaktır. İstikbale 
doğru ilerleme YQlunda yürürken ta -
sadüf ettigi maddi ve manevi bütün 
milli meseleleri hakikaten sade Türki
yede değil, bütün şarkta şimdiye ka -
dar görülmemiş büyük bir vüzuh ile 
mütalea ve onları en konkre şekiller -
de halleden yeni rejim elbet bu vaziye
ti vaktinde görecek ve onun halli için 
tedbirler alacaktır. Bizim vazifemiz bu 

Bazı insanlar yalnız kendilerini 
düşünürler, aileyle, cemiyetle, hüku
metle alakadar olmazlar, neme ıazım 
dıyip geçerler ... 

Bu düşüncede bulunanların çoğal
ması aileyi, cemiyeti, hükumeti teme 
linden sarsar. Yekdiğerile hiç alaka
sı olmayan uzuvlar haline getirir. 

Tayyarecilik uğrunda •·---------• 
Mağaza tezglihtarı ff Eff GUN BiR flKRA 1 

~!~:d:!!'~hız Çukur gibi 
güzel kız, lngili1. İspanya kralı Dördüncü 1'""iliJl ga· 
sosyetesinin tar :yet mütekebbir, ve kibir ve aza • 

meti nisbetinde de kiistab bir Mi • 
nınmış ailelerin- kümdardı. 
den birinin, müs- Bir aralık, komşularile hal'bc tu-
temlekeler müs-- ~ tuşarak, o vakte kadar kendi hük . 
teşan Sir John mü altında bulunan Podekizi ve 
Maffey"in kızı· daha başka bir kaç eyaletini kay • 
dır. Müthi~ bir betti. 
tayyare meraklı· Bunu müteakip de, bir irade ncş-
sıdır. Kendisine rederek, kendi kendisine ccbiiyük» 
bu sporun icap unvanını tevcih eylemek kiis-
ettirdiği masraf· tahlığında bulundu. 
lar verilmediği i· Bunu duyan, İspanya büyükle -
çin Londrada bir rinden dük dö Medina Çcli: 

elbise mağazasın· .. çukur gibi: Toprağı azaldıkca bii -

1 

- Tuhaf! dedi. Bizim 1..-Yal, tıpkı 

da tezgahtarlık ederek para kazan- yüyor! 
makta, bu para ile, mezun zamanla- * --* 
rında hava meydanına ko~akta ve Kral Jorja 
uçuş dersleri almaktadır. Benzeyen adam 

H azzr cevap hakim 
Bu hadise Londrada geçmiştir: 
Amerikan sinema kumpanyaların

dan bir tanesi meşhur yıldızlardan Bet
te Davis aleyhinde bir dava açmıştır. 
Artistin kumpanyayı terkederek bir 
lngiliz kumpanya.sına girdiğinden •i· 
kayet edilmekte ve İngiliz fİrketinin 
müdürü aleyhinde, artiıstleri hürriyet- 1 
lerinden mahrum ettiği için ceza veril
mesi istenmektedir. 

Hakim artiste aormu,tur: 
- Amerikan ~irketinde kaç para a· 

lıyordunuz} 

- Hafıtada 100 dofar. 
- Simdi ne kadar alıyorsunuz) 
- Hafta.da 600 İngiliz lirası 1 
Osırada karşı tarafın avukatı söze 

karışmış: 

- Bay hakim artistin mukavelesi 
vardı demiştİT. 

Hakim şiddetli bir küfür savurduk· 
tan sonra: 

- Bay avukat demiştir, o parayı 
sana da verseler sen de esir olurdun 1.. 

Bir vantrlokun mari/etleri 

Bu pipolu zat, timdiki Kral Edvar
dın babası, Kral Beşinci Corca pek 
benzemektedir. Kralın sağlığında bu 
adamın geçirmediği macera kalma· 
mış; her yerde tezahüratla karşılaş· 
mış, polisler kendisine selam durmuş 
ve işin daha garibi, bir çok yerlere de 
bedava iirip çıkmıştır. 

Kurnaz avukatın Hesabı 

İnsan cemiyetinin koyun sürüsün
den farkı; muhitinin iyiliklerile de, 
fenalıklarile de, yakından alakadar 
olmasında ~elinden geleni yapma
sındadır. 

Madam Troçki 
Osloya neden gitti? 

T roçkinin, Sov 

}'et Rusyadaki 

son tedh.if hare· 
katile alakasını, 

bundan dolayı Js
veç hükumetinin 
sıkı tedbirler ala· 
rak, bu at~li ihti· 
lalciyi, tehirden 
ejeyce uzakta bir 

yerde nezaret albnda bulundurmakta 
olduğunu hatırlanıınız. 

Geçenlerde Madam Troçki, iki 
müsellah polis memurunun refakatin
de şehre inmiş, iki gün kalmış, ve öte 
beri, bilhassa rujlar, pudralar ve krem
ler satın almıştır. Bu münasebetle şu
nu da ilaveyi unutmayalım: Madam 
T roçki altmıf y~ndadır. 

Açık ve kapalı kapıların 
/arkı 

Londrada çıkan Daily Ekspress ya-
zıyor: 

Kapalı kapı ile açık kapı arasındaki 
büyük farkın mahiyetine yeni yeni nü· 
fuz edilmeğe baflanmıştır. Şimdiki ti· 
caret kaidelerine göre bir esnaf kıtm, 
dükkanında ÜfÜlnÜf ve kapısını ka
patmışsa mütterilerinden yüzde sek
senini kaybetmek tehlikesine maruz
dur. 

Tecrübeler göstermiştir ki, mÜfte· 
riler kapalı bir kapının tokmağını çe
virmektense iki yüz adUll atarak açık 
kapılı bir dükkandan içeri girmeği ter· 
cih etmektedirler. Berberler arasında 
yapılan bir tetkikte de kapıların ka
panması yüzünden müşterilerin yüzde 
seksen nisbetinde kaybedildiği anlaşıl· 
mıştır. 

Dalğıçların grevi 
Şimdiye kadar haklannı elde etmek 

için amelelerin açlık irevi yaptıklan
nı, ve gene bazı mahpusların mahku
miyetlerini protesto etmek için bu ça· 

Lehistan zabıtası bin bir türlü ma· işi başaracak olan bir sürü ka- . • . 
rışık tedbirler . sisteminin burada rıfetlerle ortalıgı allak bullak eden bır 

Londranın kasaplarından biri, kom- reye baş vurduklarını yazmıştık. Bir 
fUSU bulunan bir avukata yolda rider- kaç gün evvel de Bulgaristanlı zengin 
ken sokulmu, ve: bir kızın sükUt grevi yaptığını da ayrı· 

- Üstadım demif, bir köpek koca ca haber vermiftik. Son zamanlarda tafsil ve izahını yapmak de- vantlok'u tevkif ederek mahkemeye 
ğil, yalnız ihtiyaca işaret et - vermi~ ve mahkeme do o zatı tekiz ay 
mek ve meselenin ehemmiyetle hapse mahkum etmİftir. 
mütalea edilmesi zamanının gelmiş ol- Komünist fikirlerine meyyal olan 
duğunu hatırlatmaktır. Cumhuriyet vantrlok içtimalar tertip eder ve kar
İstanbu1daki Türk kitlesinin elinden nından konuşarak halkı hükumet a-
tutup onu yeni işlere doğru geçirmek l h' t h 'k ed ' b ··zı · L· . . . . ey ıne a rı er ve u so erın a:ı-
ıçın kendısıne kılavuzluk yapmak va. - . fı d .. l ..ı·v · b' ·· l'' 
zifesini eskisine ni~tle halen daha mın tara n an. so~.enuıgı ır. turu an-
çok kolay1ıkla yapabilir: Günden gü- la,ılmazmı,. Bır gun gene hır -~opla~
ne uzuvları teşekkül eden ve kuvvetle- tıda karnından o kada~ hızlı ıoylemış 
nen devletcilik sistemimiz yeni yeni do- ki, hatibi susturmuş ve nutkuna de
ğurduğu müesseseTer ve teşekküller, e- vam ederken mesele anlaşılarak tev
ğer şuurlu ve sistematik olarak çalışır- kif edilmiştir. 

bir but çaldı ne yapayım} dalgıçların oksijen grevi yaptıklarını 
Avukat: bir fngiliz gazetesinde okuduk. Ameri-
-Sahibini tahkik et ve bir fatura itada 25 kadar dalgıç bazı metalipte 

gönder parasını al demiş. bulunmuşlar, bunların isteklerine kim-
Erteei gün, fatura avukata gelmiş, se itibar etmemİf, bunun üzerine za

meğerse hırsız avukatın köpeği imİf. vallı dalgıçlar, denwn dibine girerek 
Ve kasap beş tilin istiyormuş. Avukat dilekleri yapılıncaya kadar "'orada kal
faturayı almış ve: rnağa karar vennifler. İşin ciddi oldu· 

- istişare ücreti 6 tiling 8 peni is· ğunu gören patronlar dalgıçların ıırt· 
terim de.mit ve borcu ile alacağı mah- larındaki oksijen ibtiyatının bittiği za· 
sup ettikten sonra 1 filing 8 pen de a- rnan istediklerini vererek adamları ~ 

larsa İstanbul Türkünün elinden tu- ~===:=::::::;:~:::;::=:::::=:::;::;::::;;:::::;:=:=:~=::::=:::==:;::::::===:=:=::==::::=:=:=:::::=:=::=:;:;:::;:::;::;=: 
tup onu terbiye ede ede yeni işlere, ya-

1
. S T E R f 

lacaklı çıkmış. ]ümden kurtannıtlardır. 

ni daha verimli, daha kuvvetlendirici j S T E R İ N A N İ N AN M A ! 
ıktısat teşebbüslerine doğru muvaffa-
kıyetle sevkedebilirler. Ben eminim ki, 
kıymetli ve enerjik başvekilimiz, Tür
kün maddi ve manevi faikiyeti altına 
geçmesi mut1aka Iazım olan İstanbu -
lun bu derdini halletmeğe karar verdiği 
zaman her iş, belki biraz zamanla, fa -
kat, mutlaka ve kolaylıkla halledile • 
cektir. Muhittin Birıen 

Matbaamıza gelen bir dostumuz anlattı; 
cGeçen sabah bir vak'aya şahit oldum.. Aksarayda 

tramvay bekliyordum .. Benimle beraber tramvay be~li
yenler arasında birçok da mektepli çocuklar vardı. llk 
gelen tramvay kalabalıktı. İstasyondaki halkın hemen 

hepsi basamaklara hücum et.tiler. Mektepli çocuğun biri 
basamağa tırmanmıştı. 

Otuz, otuz beş yaşlarında bir erkek, çocuğu kolundan 
tutup aşağı indirdi. Ve onun yerine tramvaya kendisi 
bindi.> 

iSTER iNAN iSTER iNANMA l 

~------------------------------------------------------------_J 

Kuleye asansör 

!.Tal~ 

H a) ırdır inşa! ah! Dün 

lata kulesını di.işümd · 
Şişman, bıçimsız b deni ile, 
kasında kocamış kaynanaları 

~ Ga • 

o .. d~ 

fes at' 
ıd rıı' 

bu sckalet nümune:si ağır ağ .ızerı • 
me doğru geliyordu. Korkuda kan te
re batarak bu gelişi karşılad . ~ 
yatağımın ucuna gelince ku dur~~ 
ve hikmetı hüda, dile gelerek cıedi lti· 

- Ben İstanbulun en esk· .• ilkinle" 
rinden biriyim. Buraya, Fa h n Ç~ 
önce, Cinevizlilerle geldim. ' ·eşti~ 
O gün, bugündür, etekleriın •1 aşağlt 
Galataya ve Haliç kıyılarına 0 .,!ru Jtl' 
deme kademe inen evlerin te sındetl 
bu şehrin hayatını tfıkib eder mukaır. 
dera tına şahid olurum. Asa - ı yukat' 
beş buçuk asırdanberidir, çepeçe~ 
gözlerim acaba neler görmedi?. ~e yaıı
ğınlar, ne ihtilaller, ne fırtınalaı, ne iti" 
kılablar.. neler de, neler! Ben .kendid 
bile iki üç defa alevler içerisinde yaıı
dıın; kıyafet değiştirdim; insanlara tüP 
lü hizmetlerde bulundum .. Kah muh ' 
temel afetlere karşı gözcülü • etti!l\ 
kah limana girip çıkan gemile Kolla • 
dım, kah İstanbullulara vakiti rın! bil
dirdim, kah ötmiyen düdüğüm işlemi' 
yen vakit küremle siz gazetec .. e alaf 
mevzuu oldum. Bunlarla ber ber bit 
birinizi incitmedim .. kırmadım. K'm 
ciklere kıl kadar zararım dokunmadı. 
Şu ahir vaktimde, bu kadar hizme~ 

!erime mükafaten tekaüd ed eğin'llı 
rahat bırakılacağını ümid ed ken, bi• 
!akis bana zulüm edileceğini, ıçime bit 
asansör kurularak, sabahtan kşaırıl 
kadar ciğerlerimi tırmalıya tırmalıy• 
işletileceğini haber alıyorum. 

Bu günah değil mi, sorar m size?l 
Benden ne istiyorsunuz? Mer klı bit 
kaç seyyah, bir iki aşık ve mn tıka, te" 
peme tırmanarak, etrafı seyre-derekten 
keyif sürecekler diye meden · ~ in, in· 
sanlara belki kola) lık bakırnıı n fay• 
dalı fakat her halde yer tutucu ve ka· 
labahk edici, sonra da hep aynı güzel"' 
gah dahilinde, bir a ağı bir ) kan if 
lediği için müz'iç bir icadı olan ou a '\ 
sansörün bana vereceği eziyeti. bfıis O"' 

lacağı huzursuzluğu düşünm{:d niz ınifı 
'"Hem efendim .. asansöre haıcıvaca1' 

paranız varsa, bunu, benim etrafımda 
kalfıbeHidanberi tamir görm ·'Yen so
kakların imarına tahsis etseniz dalı' 
iyi olmaz mı idi? .. 

Derken uyandım. 
Bu rüyanın tabirini Şehir Meclisi Ü'" 

yelerine bırakırım. 

2./J~ 
....................... -............................... ..... 

Biliyor musunuz? 
1 - Vaterlo harbi hangi yılda vırı 

hangi ayda1 kimler arasında ) apılmıŞ'"1 

tır? 
2 - Meşhur Alman kompozitöri 

Wagner kaç yaşında ölmüştür?. 
3 - Paris kaç defa, kimler tarafından 

tehdid ed1lmiştir? 
(Cevabları yarın) 

* (Dünkü Suallerin cevabları) 
1 - Tütün yasağı hicıi 1039 da Döl" 

düncü Murad tarafından şiddet~e tat .. 
bik edilmiş. bu yüzden yüzlerce tir) n
ki idam edilmiştir. 

2 - 1 4 yaşında padişah olan, ı 4 sene 
hükümdarlık eden ve recebin 14 ünd• 
ölen padişah Sultan Ahmelti . 

3 - Ohiyo Birleşik Ameı ık n.n b r 
eyaletidir. Ziraati ile meşhurdur. ııer .. 
kezi Kolum'büs şehıidir. ufusıl 

Uykusuzluğun çarE.si 
bulundu 

Viyanada çıkan Stunde g ızetesi 
yazıyor: . 

Finlandiyada Kellon İsminde bıf 
mühendis uykusuzluk ile mücadele et" 
mek için yeni bir usul bulmu.tur, Kel .. 
lon yatağa yatan kimselere birer ktJ# 
laklık takmakta, ve sureti mahsusad• 
hazırlanan bir plak çalarak en zor uytJI 

yanları bile on dakikada mışıl mışıl 0-

yutmaktadır, 



SON POST ... 

~ 

Asiler dün Madride girdiler 
Şehir yer yer yanıyor ve halk dehşet 

içinde şarka doğru kaçışıyor 

Kan davaları 
Layihası ve 
Avukatlarımız 

,(Baştarafı t inci sayfada) 
mıyan kanuni 'bir tedbirin .ittihaz edil
mek iStendiği anlaşılıyor. Kanunun. se
bebi vaz'ı, görülen bir lüzuma istinat 
etmiş olacağı cihetle ademi lüzumunu 
münakaşaya kendimizde salahiyet göre 
meyiz. Ancak, ukubatta niyabet usulü
nün cereyanı demek olan böyle bir ka-

Say ta 3 

8 
• Balkan Antantı ve 

Bulgaristan 
• 1 vusturya kabinesinde 
• lsviçre ve Komünizm y ugos~a~?·a Başvekili M. Stoyad i-

raq~~n~.a, 7 (Hususi) _Bu sabah Mad 1 mani olacaktır. ~a~.itte eli ~i~filı. tu: 'Madrid.den aynlması üzerine ecnebi 
Ela· ~ıler tarafından işgal edildiğine tan herkes, şehrın mudafaası ıçın ilerı mümeS*iler de şehirden çıkmağa ka ~ 
te~i htr ~iva!et çillınuşsa da, bilfilıara hat1!a sürü.lmüşl:rdir. ~~et taraf- rar vc~1erdir. Madrdd ile Fransa 
bı.ı.ıu:a edılnu}j.tir. Maamafih, Madr~tte t~rı m,a~~de soyılendig~e gore, ~fa~- arasındaki telefon ve telgraf muhabe
&<>r~ n e~ebı muhabirlerin kanaatıne rıt düŞtugıı takdirde d~~ ha_rP ~ıtmış ra.tı bu akışamdan itibaren kesilmiştir. 
u~n ·' Şeh.rın varoşlıarın:da yapılan şid- olınıyacak w İspanyol ışçılerı mucade-
lt 1 ınuııaırebeler sukuıtun artık bir sa- leye sonuna kadar devam edeceklerdir. Son dakika 

nunun meriyete girdiği zamandan son
ra kan davası güderek cürüm işleyen
lerin akrabası bulunmak sui talihine 
uğra~ olan kimselerin de aleddere· 
cat cezaya maruz kalmaları, evlerin
den, baı~arından, yurdlarından, İ§ ve 
güçlerinden ayrılarak 500 kilometre u
zak bir mesafeye teb'it edilmeleri ceza 
kanunumuzun birinci maddesindeki 
(sarahaten cezalandırı'lmıyan bir fiil 
için k imseye ceza verilemiyeceği) hak
kındaki teminata yek nazarda münafi 
düşer gibi görünür. Fakat cürüm fail
lerine sıhri mensubiyeti bulunanların 
hayatlarını kan davası güden iptida! in 
sanların taarruzundan !korumak gibi 
bir zarurete istinat eden tedbiTlerin it
tihazı umuınl kavaide münafi olsa bile 
istisnaen tecviz edilebiliır. İptidai mem 
leketlerde içtimai biır m araz halinde 
hüküm sür en bu sakim adetin memle
ketimizde, çok şükür, nadirattan olmak 
üzere vukuuna şahiıt oluyoruz. Bunun 
iç;ndir ki kanunun umumi bir kanun 
olmaktan ziyade taföikmda zaruret ha
sı! olan mahdul sahalar için yıapılacak 
hususi b!r kanun mahiyetinde olacağı
nı kuv\'etle tahmin ~diyorum. Avukat
lık hayatında geçen epeyce uzun tecrü
belere istinaden bu mevzua dahil bazı 
müta1ealar dermeyan edebilirim: 

novıç ın Ankaraya yaptığı ziya. 
retin güzel neticelerinden biri de, Bal
kan Antantının, zan ve tahmin hilfilL
n~ ?ala ayakta durduğunu isbat ettiği 
gı:bı, bu hayatiyetin devam edeceğini 
de, bazı hakikatleri anlamayan kafala
ra yer ettirmiştir. Ge4e bu ziyaretin 
faydalı semerelerinden biri, komşu Bul 
garistanın, Balkan Antantına girmesi 
Lhtimallerini kuvvetlendirmiştir. Dost 
memleket Başvekilinin Sofyadan geçti
ği sırada edindiği intıba bu merkezde
dir. Bulgaristanın gösterdiği bu tema
yülün, bütün birlik azalarınca kıyme
ti olduğu şüphe götürmez bir hakikat
tir. Maamafih bir ihtimal ile bir haJd.. 
kat arasında büyük faıık vardır. Bul
garistanın gösterdiği bu temayül, bu 
bahis etrafında bu devletle, birliğin di
ğer azası arasında mevcut noktai nazar 
farkını tamamen ortadan kaldırmış sa
yılamaz. Fakat rahatsız edici havanın 
düzelmesine de büyük bir yardım ifa
de etmek tedir. Bu suretle, hadise, her 
cihetten memnuniyeti muciptir. 

ıı· ~ llı.~seıesı olduğunu anlatmaktadır. Esas-en hükılmet kuvvetleri Malaga ve Londra, 8 {Saat 5) - Son haber • 
CtetlU~den beri kara ve havadan şid- Korooba cLvannd.ıa bazı muvaffakıyet- lere göre, Ma.drid bitf.iiıl dü~müş sayı
)..ı~ .b~r surette bombardıman edilen ler kazanmışlardır. la.bilir. S~'arda vücuda getirilen 
lar ç~~!1 muhtel~ yerlerinde y~ngın- .Bu. saba~ Madritte . bir müd~faa ko- barikadları fiddetli bir top ateşile silip 
ttıı~ b~nış ve şehırde korkunç bır pa- mıtesı teşkil olunmuştur. Komıte halle 8 •• .. ... • k l . eh . k 

<(\ aşı .1 d h b' · upuren ası uvvet en, ş rın enar 
~Un a~ıştır. Kahalero hükfuneti bu cephesiıne mensup p~7tı er en. er ır~- . , . " 
t· Şehrı terkederek Valense gitmiş- ne ait ild azadan murekkeptır. Komı- mahallelerını aşarak f!ımdı merkeze 

rıı t'~~t 1'.faahaza askeri erkan henüz Mad- teye General Rol.ar riyaset etmektedir. doğru ilerlemektedirler. 
~ole bu.lunnıaıktadır. Londradaki ispan- Bu meyanda komitede ilci Komünist te Akşam üatü tramvay münakalatı 
t-ınd:lçısine nazaran, Madrit sokakla- ~aroır. Umum Erkam H~rbiy~ R~is~- durmuş, şehir halkının büyük bir kıs· 
ba.,k Yapıiaı:ı. muazzam barikatlardan gine Generaıl Pozas tayın edilmıştır. mı ~arka doğru kaçınıya başlamıştır. 
asii a! şehrin merkezinden geçen nehir Pozas umumt karargahı Madrid'in 80 Madrid radyosunun gece yarısından 

erın h·· k 1 k lrn-.it't' d w• • • bit b' ucunıunu durdurmak için ta- i ometre şar ına çe.(U..4 ır. sonra ansızın programını egıştırmesı 

~arr~~I~ale rolünü oynıyacak ve mü- Pariw, 7 (A.A.) - Madri~'~en g.e-- d:, ~e~.ird~ w~ormal .. bir vaziyetin. lıü ~ 
ın daha çok ilerlemelerine len son haberlere gore, hukumetın kum surdugune delalet etmektedır. 

Dost Sovyetlerin Bayramı! 
Sovyetle ·ht·ı A ı· · 19 ld ·· ·· ·· t r ı ı a ının uncu yı onumu muazzam 
eıahüratla kutlulandı, Moskovada büyük bir 

geçit resmi yapıldı 

Birl~~skova, 7 (A.A.) - Sovyetler şılanmıştır. Sovyetler Birliği fcra Ko· 
1 'evi;~ ~~yüık merasim ile ve derin bir mitesi Başkanı Kalinin çok alkışla· 

Ctt ıçınde inkılabın on dokuzun~ nan bir rapor okumuştur. 
lcr'}'ıldönümünü kutlulamaktadır. Şef- Moskova, 7 {A.A.) - Bugün Kı-

• \re ın resimlerile süslenmiş olan cadde zıl meydanda büyük bir geçit resmi ya· 
lud Sokaklar kesif halk kitleleri ile der pılmış ve bu geçit resmine Moskova 
bA .Ut. Sovyetler Birliğinin 19 seneden · d 
"rı yaptığı . 

1 
. .. garnızonun an piyade, topçu, süvari 

ta.blo ve grafi~~;~~~ erı gost ... eren ve diğer her sınıf asker, motörlü kıt· 
ltnda t hi edil camekanla- alar, hava filoları ve Moskova prole· • eş r mektedir. 
,..

1 
Bayram arifesi olan dün ak . taryası silahlı efradı iştirak etmiştir. 

wı er her tarafta şam ış- Ankara Sovyet Elçiliğinde 
!nkıl .. b l .. toplantılar yaparak Ankara, 7 {A.A.) - Sovyetler 
'dır. a ın yı donümünü kutlulamıqlar· 'h ·ı .. ı· · Jd eh l '( ı tı a mm yı önümü münas eti e bu 

ft.ır k gece Sovyetler Birligw i Büyük Elçili· 
ıvıos ova S . il K 

tiai ovyetı e omünist par- ğinde büyük bir resmi kabul yapılmış 
l'u··ktn~rkeı;i teşkilatı ve sendikalar bü- B k 1 1 1 tıy t da ve aşve i smet nönü ile bütün ve· 
Ve hük .. a ro . toplanmışlardır. Parti killer Kordiplomatik bir çok meb'uslar 
~er al tunStet ~darecileri ile Presiduni'de vesair yüksek zevat hazır bulunmuş· 

an alın büyük tezahüratla kar- lardtr. 

.\tiuada sel felaketij Bükreş toplantısı 
~sınj tebliğe göre 350 aile 

eskensiz kaldı, bir çok 
llluhacir evleri yıkıldı 

b. Atina 7 (H --:--) y . 
ır k ususı - unanıstanın 

l~t Ço ~ Yerlerine çok şiddetli yağmur· 
c:lak~a&nu~tır. Dün Atina civarına bar
lar anh .boşanırcasına yağan yağmur· 

' e rın · h Çok h cıvar ma ailelerinde pek 
li~s~rata sebep olmuştur. 

li~d ukurnetin çıkardığı resmi bir teb-
l e A tin · d 3-0 !(en . a cıvarın a .> ailenin mes· 
<1rah1~ . kaldığı ve hasaratın 20 milyon 
Son ~'Ye baliğ olduğu bildirilmiştir. 
Sele kınan haberlere göre iki kişi de 

p a~ılarak ölmüştür. 
· ı osıdon k" .. .. k 1 A . 
ı e Cı·f oprusu yı ı mış tır. tına 

llıisf 1 
ador arasında münakalat kesil

ttı~ ~ı:. Cicifios tara flarında 65 santi
tı b- adar Yükselen sel suları o tarafla
b ır göl h li k 
aha k.. .~ .~e oymuştur. Eski mez-

keli b· 0 Prusu ile İlisia köprüsü tehll-
1\ıene~~I h~l _ald ığından gelip ge.!:_mek 
ftıuJ : rnıştır. Poligon mahallesind.-:ki 

1acır l . d . 
ttıi.işt.. ev erın en hır çokları göç-

ur. 
it-------~~~--!_~ 
~0111anyada 
4;1sotininln sözleri 

13 eghfne tezahürat 
ltı1 rıU~eş.' 7 (ı:.A. ) - Transilvanyada 
f taıYan UJ şehrmde bir tüccar, bu şehir 
ltıı-111 konsoloshanesin in camlarını 
hqte~Ştı~ .. sorguya çekilen tüccar, bu 

etının Macar tadilciliği lehine 

Balkan Erkanı Harbiye 
Reisleri Meçhul askerin 
mezarına çelenk koydular 

Bükreş, 7 (A.A. ) - Anadolu Ajan
sının hususi muhabiri bildir iyor: Bu
gün 12 buçukta Mareşalımız ile Yuna
nistan ve Yugoslav Genel Kurmay b:ış 
kanla rı maiyetleriyle birlikte fevkala
de askeri merasimle Meçhul Askerm 
mezarına çelen:k koymuşlardır. Bunu 
müteakıp askeri klüpte MHli Müdafaa 
Nazırı tarafından Mareşalımız ve m::ı~
yeti ve Yunanistan ve Yugoslavya er
kanı hal1biye reisleri ve ma ·yelleri şe
refine bir öğle yemeği verilmiş, bu zi
yafette Başvekil Tataresko, Hariciye 
Nazın Antone.sko, Rom:mya Genel Kur 
may Reisi Samsonoviç. Tü ı·kiyc elçi,:;i, 
Yunani3t.an \'e Yugoslav elçileri, ordu 
müfcltişi umumisi, Bükreş merkez kn
numdanı ve meı kezde bulunan bütün 
genera:leı- hazır bulunmuşlardır. Ye
ıneğiın sonunda .l\IilliMüdafaa Nazırı bir 
nu•uk söylemiş ve buna Mare.şalımız, 
Yunan ve Yugoslav crk • .foı harbiye re
isleri namıt•ı da çok müsait lıir tesir 
bırakan bi. .1utukla karşılık veı mişler
<lir. Yemekten sonra Başvekil Tatares
ko, Gen-el Kurmay Başkanımızla ayn
,ca mülakatta bulunmuşlardır. 

--····· ········•••ttt ····- ···-
Musolini tarafından söylenen sözle rin 
kendisinde uyandırdığı isyanın bir te
zahürü olduğunu söylemiştir. Bükreş
te Demokrat talebe federasyonu, Mu
solininin sözlerini protesto eden bir be
yanname neşretmiştir. 

Fransada hava 
piyade kıt'aları 
teşkil ediliyor 

Bu yeni teşkilatın üsleri 
Ren ve Fasta bulunacak 

Pari.s, 7 (A.A.) - Yarı re5mi maha
filden öğrenildiğine; göre, Fransız Ha
va kuvvetlerinin yeni inki~afı ile alaka
dar olarak ayni zamanda bir de hava 
piyade kıtaları tesis olunacaktır. Bu 
yeni piyade kıtaları, hafif teçhizatlı si
lahendaz efra.ttan müreık'keptir. Ve bu 
kıt'alar, harp halinde düşman hatları
nın gerisinde iş görecektir. Hava piya
de kıtalarının garnizonları Reims \ '2 

Algier şehirlerid ir. Her kıl'a, bir p iya
de bölüğü ile bir nakliye tayyare filo 
sun dan terekküp edecektir. Bu kıt'a
lar, yerine göre paraşütle ve yahut tay 
yare ile düşman hat ları arkasına indi
r ilecektir. 

Türkiye - Irak 
münasebatı 

Irak hükumeti Türkiye ile 
dostane münasebat:nı 

temadi ettirecektir 

A nkara, 7 {A.A.) - Irak Elçili
ğinden : Iraktaki son kabine değişme
s i üzerine pek değerli T ürk gazetele
rinde yeni kabinenin harici siyaseti 
hakkında muhtelif kaynaklardan alı
nan bir çok haberlerin ne~rolunduğu· 
nu gören Irak Ankara Elçiliği , aşağı
daki beyanatın yayılmasına A nadolu 
ajansının v~satetin i rica ediyor: 

«Irak ile Türkiye arasırıda mevcut 
olan kardeşlik hissiyatı m ütekab ilesi
ue, ve komşu memleke tin müsterek 
menfaatlerine dayanan pek ~mimi 
münasebatın idl\me ve takviyesi husu~ 
sunun lrak harici siyasetinin en mü
h im esaslarından biri bulunduğunu ve 
buna dahili hükumet tebeddülünün te· 
sir etmiyecegın ı muhterem Türk ef
karı umumiyes ine arz ve teyit etmek
le en mühim vazifesini yapmıs oldu-
ğuna Irak elçiliği kanidir. ' 
Aynı zamanda Irak müttefiği olan 

İngiltere ile samimi ve dostane m üna
sebetlerini muhafazaya devam, ve bü
tün komşularile arasında mevcut dost
luk bağ ve alakalarının ida me ve inki
şafına gayret edecektir.» 

Arnavut kabinesi istifa etti 
Tirana, 1 (A.A.) - Arnavutluk h ü

kfuneti, Meclis in gayr i m üsait bir k a
rarı üzerine iıSLifa etmiştir. 

Bizde kan davaları. cürüm failinin 
takibattan kurtulması veya kanunun 
trıtb!kı sırasında lutufkar davranılma
sı gibi alwalde n1kua gelir. Suç failinin 
me~·dana çı:kanlması ve kanun hükmü
nii n tam olarak t;;ıtbik edilmesi halin
de kan da\·ası zaten halledilmiş, inti
kamlar alınmış. garazlar ve hırslar ol
dukça söndürülmü~ olur. 

Fakat, tatbikat neticesinde suç faili 
me~-d~ına çıkarılmamı~ veya elde edi
lebilen delıller hükme kiıfi gelrn iyerek 
fail ce;wsız kalmış oluı-.sa maktulün a k 
rabaları bu fiili cezasız bırakmamak 

hırsına kapılıyor. nitekim Anadol uda 
adam öldürmüş. fakıat delail noksan· 
lığı hasebile takipten kuriulmu.~ bir a
dam İstanbu1a geliyor, maktulün kar
de~i de ad:;del pençesinden kurtulan bu 
adamı takip ederek İstanbula geliyor. 
Altı ay arıyor ve nihayet bularak öldü
rÜ~'or ve o:kardeşimin intikamını al -
dun.» diyor. 

Ceza hakımleri umuıniyetle idam ce
zasını tatbikte durendi~ hareket ettik
leri ve fiilde bir taftıfif sebebi bulup 
ce,rnnın idtımdan hapse indirilme.«ine 
mi.ileınayil bulundukları cihetle taam· 
mCicten vukuu .sabit olnn hu davalarda 
kardesinin katili olduğu kanaatile hare 
ket el~is olması noktası. takdiri hafifle 
tici sebep addedilerek idam cezası hap 
se L'l:llwil ediliyor kan davası güdülme
me.ı;i için kanuni müeyyidesi hazırlanır 
ken diğer taraftan mahkemeler de kan 
da\·asına dayanarak yapılan cürümleri 
takdiri hafifletici sebep addetmemeli
dir. Kanunu cezamızın 450 inci madde
si taammüden kallin cezasını idam ola
rak tayin etmiştir. Katil öldürdüğü a
damı taammüden öldürmüş ise m aktu
lün daha e\'vel kendisine mensup bir 
kimseyi öldürmüş olması takdiren tah-
fifi cezaya sebep gösterilmen~.,1idir. 

Hatta mliınki.in.se yapılacak bu kanun
la 59 uncu maddenin t::ıtbikı sırasında 

hakimlerin istimal edecekleri takdir 
hakları arasın~a b·r tezat nıkuuna mey 
dan \·erilmemek iç.n (kan davasına 

mtistcniden yapılnn cürümlerde esba
bı ınuhaffefe kabul edılemez) gibi bir 
fıkranın derci veya kanunu cezaya bu 
mealde bir madde ilavesi müfit olur 
fiıkrindeyim . » 

Bir hafatda yakalanan kaçaklar 
Ankara, 7 (A.A .} - Geçen bir 

ha fta içinde gümrük muhafaz.a örgü· 
tü , '.l ölü 2 yaralı , 1 2~J kaçakçı, 1985 
kilo rf..imrük kaçağı, J 7:i kilo inhisar 
kaçağı, 4 tüfek, 71 mermi, 1 O kilo es· 
rar, 1054 Türk lirası, 5 altın Üre, 57 
kesim hayvanı ile 12 kaçakçı hayvanı 
ele geçirmiştir. 

* A\·u~turya kabinesi yeniden tadile 
uğradı . H ü k u m e t azasından dört 

1 

kişi bu suretle 
Avusturyada hükumet heyelin 

kabine tadilat. den ayrıldılar. 
Yerlerine venile· 

r i ge~irildL Başvekil M. Şuşnin~in ka, 
binesini, yeni kabiliyetlerle takviye di
ye vas!Gandırdığı bu tasfiye hareketi
nin muhtelif seıbepleri vardır. İki nazı
rın kabineden kaçırılmaları, ~ahseu 
Prens Ştarhemberg'in do~tları olmala
rındandır. Halbuki Prensin başında 
bulunduğu Hayrnver Faşist teşkilatının 
lağvı sıralarında, bu adamların işbaşın, 
dan uzakla~tırılmalan, bazı endi~elcri 
mucip olmuştu. Şimdi \'aziyet değişmiş 
olduğundan, icap eden ameliyenin ya
pılmasında mahzur görülmemiştir. D i
ğer iki nazmn tepdili ise, ötedenberi 
otoriter rejimlerde adet hükmüne gi
ren «deği~ikrk yapma» zaruretin in ta
bii bir neticec;idir. İtalyada nasıl ki u
zun zaman nazırlar yerlerinde ipka e
dilmiyorlarsa. A vusturyanın kabul ey
lediği yeni rejim ele. ayni usulün tat
bikında fayda umuyor. Hadise bundan 
ibarettir. 

* Komünist tahrikatına karşı birçok 
memleketler birtakım müdafaa tedbir-

i 
]eri alıyorlar. Son 

lsviçrtt ve zamanda. bu ya-
Komünizm dideki tahr ik,ita 

geni~ mikyas ta 
sahne olsn İsYiçrede de bazı ihtiyat t ed· 
birleri alınmıştır. Bu cümleden olarak. 
umumi yel'lerde siyasi nutuk sö~·liye
cek olan yabancı kimseler, daha evvel 
hükumetten mi.lc;aade alacaklar, hariç
ten İsviçreye sokulan Marksist ve A
narsist esasları müdafaa eden matbua· 
ları~ sokulmasına ise mutlak surette 
muhalefet olunacaktır. İsviçre, işte bu 
tedbirlerle Marksizme karşı kendisini 

1 

müdafaa edebileceğini sanmaktadır. 
· Selim Ragıp 

......... ·-····--··········•1••············· .. ··· ... -...... 
CKISA HABERLER 

Londradaki Alman elçisine 
küfür eden lngiliz 

1 

Londra, 7 (A.A. ) - Bowstrat malı~ 
kemesi Almanya \'e Von Ribentrop a· 
le\·hine tdevvühatta bulunan Harol 
H~rn 'ı da iki İngiliz lirası nakdi cezaya 
mahkum etm~tir. 

Ank.aı-a t'ınunıi i.\leclisi 

Ankarn 7 (Hu~usi) - Umuml Şehir Meo.. 
lisl pazartesi günü topl.macaktır. Bu toplan~ 
tll:ırda cncimıen intihabatı yapılacaktır. 

Ekonomi Bakam Ankarada 
Ankara 7 {Hususi) - İzmit kağıt 

fabrikasının açılış töreninde bulunan 
lktısat Vekili Celal Brçı:arla kendisine 
refakat eden hey.et Ankaraya dön
miistür. G erek Vekil. gerek hey'et i .. 
tas;onda parlak hi? şekilde karşılan• 
mışlardır. 
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Beyhude yere kaybettiğimiz servet Çimento davası 

Siyasal bilgiler okulu 
Ankarada yeni bin sında 

Balıkçılar torik tutmamak .h . A • 

kararındn ısrar ediyorlar 1 tıkarı kım yapıyor 
Balıkçıların üç gece torik balığı tut

mamak için verdikleri karar devam et
mektedir. Boykot kırk sekiz saat daha 
muteber olacaktır. Ancak d~wanın i.iç 
gün bal.tk tutmamakla halledilemiye
ceği, boykot müddetinin temdit edile
ceği, bu yüzden bugün tuttuğu balığın 
parasile bugün geçine?\ balıkçıların e
peyce darlık çekecekleri sanılmaktadır. 
İtalyan bahk gemilerine balık veren 
komisyoncuların balıkçılara otuz bin 
lira borcu vardır. Memleketim'zden ba 
lık alan iki İtalyan konserve fabrikası 
dünyaca tamnmış zengin kumpanyalar 
dır. Limanda bir tek balık bırakmadan 
alıp götürmek isteyen bu şirketler İta1-
yadan buraya bir türlü para getireme
mektedirler. Bu yüzden de komisyoncu 
şirkete veresiye mal vermektedir. Fa
kat kendisinin de uzunmüddet veresiye 
muamele yapmaya dayanacak kudreti 
yoktur. Bu yüzden o da balıkçıdan ve
resiye mal istemektedir. Balıkçı zaten 
günlü!k kazancı ile yaşayan adamdır. 
Veresiye tahammülü yoktur. Komis
yoncunun talebini karşılayamamakta 
ve neticede balık tutmamaktadır. Bir 
komisyoncu demektedir ki: 

mızın gelmekte olduğu bildirilsin. Pa
ramız buraya gelmeden bize hiç ol· 
mazsa yirmi beş bin liralık kredi aç
sınlar. ltalyada paramız var. Çok ba
lık almak istiyoruz. Fakat görüyorsu
nuz ki kabil olmuyor. 

Bir balıkçı da ~unları söylemekte
dir: 

H- ispanya hükumetinden alacak
ları olan yumurta tüccarları zarara gir
mesin diye Merkez Bankası bu para
ları tüccarlara ödüyor. Biz ki bir gün
lük kazancımızı yemekle vakit geçir
mekteyiz. Bize niçin muavenet edil
miyor. ltalyanlar, alaca.klan ba1ığın 
parasını ora bankalarına yatırıyorlar. 

Merkez Bankası buna mukabil burada 

Tüccar fabrikatörü, fabrika
tör tüccarı itham ediyor. 
Ticaret Odası daha kararını 

vermedi 

Çimento tüccarları Ticaret odasına 
müracaat ederek çimentosuzluktan şi
kayette bulunmu~, çimento fabrikala
rının kendilerine çimento vermek ittte
mcdiğini aöylemiflerdir. Oda, çimento 
fabrikaları sahiplerile temasa aelmiş
tir. Fabrikatörler istihsal ettikleri çi
mentoları tamamen piyasaya çıkar
dıklarını söyliycrek ,ikayetin yersiz ol
duğunu ve ihtikara kendilerinin sebe
biyet vermediklerini ileri ıürmüşler· 
dir. 

kendilerine kredi açmı' olsa her şey 
düzelecektir. Bu şeklin önüne geçil- Ticaret Odası hu hususta hazırla
mezse kimse balığımızı almıyacak, bu mış olduğu raporu Vekalete gönderdi
yüzden ihracat mevsimi de geçecek, ği halde yeniden tetkikata lüzum gör• 
Merkez Bankasının yapacağı kolaylık- müştür. İhtikarın sebepleri yeniden a· 
la her şey yoluna girecek.tir. raştırılmağa başlanmıştır. 

Biz şimdi paramızı alamadığımız- Fabrikatörün iddiasını kabul et-

- Buradan balı!k alıyoruz. Müsaade
sini alarak ltalyaya sevkediyoruz. Bu 
gemiler balıkları İtalyan topraklarına 
çıkarırken parasını da bankaya yatır
mak mecburiyetindedir. 

Biz balıkçılara paralarını verebil
mek için bu paranın Merkez Bankası 
yolile elimize gelmesini bekliyoruz. 

Biliyoruz. bizim balıkçımız bugün 
kazandığını bugün yer. Biz nası] olur 
da para vermeden bu adamın elinden 
balığını alabiliriz. Fakat elimizde ne 
kadar para varsa hepsini balıkçılara 
verdik. Şimdi Merkez Bankası yolile 
paramızın gelmesini bekliyoruz. 

dan balık satamıyoruz. Veresiye mal mek lazımgelirse tüccar elindeki malı 
vermemek için de tuttuğumuz balığı 1 saklamakta ve piyasada nedret husule 
denize dökmektense balığa çıkmama- getirerek ihtikar yapmaktadır demck
yı tercih ettik. Memleketin mühim bir tir. Fakat tüccarlar bu ihtimalin varit 
serveti olan balıklarımızın satılması ' olamıyacağını, çünkü tüccar elinde 
ve denize dökü1mernesi için ltalya ile mal bulundukça ne fiyata olursa olsun 
yeni ticaret anlaşması yapılırken bize satmak icap ettiğini, değil yüzde yir
de bir yer verilse çok memnun kalaca-

1 
mi torba baştna bir kuruş gibi cüz'i bir 

ğız. n 1 karla bile satış yapacaklarını, çimento 
Balıkçılar ağlarını denizden çek- nun bilhassa böyle rutubotli havalar

miş, beklemektedirler. Eğer bir şekil jd.~ fazla rı:uhafaza edilemiyeceğini 
bulunmaz, sühulet gösterilmezse bu soylemektedırler. 

5 3 yıl İstanbulda ~t yapan ve ~emlekete bır90k güzide şahsiyetltf 
yet~tiren Siyasal Bilgiler Okulu (Mülkiye Mektebi) Ankarada yeni binasuıl 
yerleşmiş bulunmaktadır. Dercettiğimi z resimlerden en üstteki elyevm AnkS' 
rada bulunan ve bu mektepten yetl4en zevatı karşılama merasiminde, ortadf' 
ki mektebi, alttaki de talebeyi yeni m .ektebe girerken göstermektedir. ~ 

konsoloshanesinde Sovyet • 
merasım 

Paranın buraya gelmesi uzun sü
rüyor. Biz oradaki bankaya yi.iz bin li
ra yatıralım. Merkez bankasına para-

hal devam edecektir. 

Alakadarlar Ziraat bankasının hi
mayesinde kurulacak bir balıkçılık ko
operatifinin de müstahsile para ver
mek ve doğrudan doğruya ihracat yap
mak suretile vaziyeti kurtarabileceğini 
söylemektedirler. 

Bu vaziyette de tüccarın söylediği
ni akla en yakın ihtimal olarak kabul 
etmek ve inanmak Jazımgelmektedir. 

Şimdi Ticaret Odası bu iki iddiayı 
telif ederek ihtikarın sebeplerini tesbit 

edecektir. 

K . k H.... b I Beyoğlunda bir yaralama 
ÜÇlİ a er er Beyoğlu Ağa çeşme sokağında o-

Dizi denıl mı, Demet J>,ngi mi? . Ifıf vardır. Geçen ay ödenmesi !~gelen turan Karaköydeki lstefan oğlu Eksin-
Samsun mıntakasındnn tütun alan Ame- faizler ödenmemiştir. Şirk.et faizlerin altınla 1 fos evine giderken eskidenberi bir ka

rlkalılar dizi dengi üzerinden muamele ynp- mı yoksa kağıt Urn olarak mı ôdencccğ!nde 1 dm meselesinden dolayı aralarında 
maktadır. Bu usul de Vekfiletin musnade 1- mütereddittir. Dün borsada Anadolu Oblu- husumet bulunan Bedrocıa rastgelmiş, 
le yapılmaktadır. Halbuki tütüneuler bu se. gasyonu 42,20 Turk lirası üzerinden muamc- Bedros sustalı çakısını çekerek Eksin
klldeki muıımeleden daha nz kar etmekte- le görmiıştür. fosa hücum etmiş, sağ memesi üze-
dlr. Onlar demet dengi usullle tiıtun sat- iplik Buhranı De•am Ediyor 

rinden tehlikeli surette yoralamıştır. m k istE'mektedlr. Mesele Türkofise akset- İplik buhranının önlenmesi için piyasada . 
Yaralı Beyog~ lu haf;f:anesine kaldmlmtştir. Tctk.kat yapılacak hangi usulle ihraç henüz hlç bir hareket yoktur. Tezgüh sahlp-

tü\unclilerin leblne ise o şekil kabul edile- !erinden blr kısmının daha işlerini paydos mış, suçlu Bedros bıçağıyla yakalana
cektir. etmesinden korkulmaktadır. Dokumacılar rak müddeiumumiliğe sevkedilmiştir. 

Dün Sovyet konso1oshancsinde Şehrimizdeki baş konsolos bu mt 

Anadolu Tahvilleri Dusüyor koopcrntlfl ve cemiyeti esnafın hakkını ko- MüddeiumumiJik tahkikat yapmakta
rumak içln lft.zımgelen yerlerle yı-ptığı te- dır. 

Sovyet ihtilalinin 19 uncu yıldönü • nasebetle koloninin ve bir çok ziyard

mü münasebetile hir reemi kabul icra çilerin tebriklerini kabul etmiştir. 

Tasfiye halinde bulunan Anadolu Demlr
yollnn idaresine alt Oblügasyonlar duşme- maslanna devam etmektedir. Vekaletin bu 
te ba~lamıştır. hususta lereceği karar sabırsızlıkla beklen-

Hükiimetle tasfiye hey'etl arasında ihtl- mektedfr. 

Nemlizade tütün deposundaki hadise 

# 

edilmiş ve ziyafet verilmiştir. 

Bi.ılUn lstanbul helkının aradılı 

M A Z UR K A 
Ye 

Herkesin b•Gendlgl aevdil}I ve latedlll 

ÇAPKIN GENÇ 
DANİELLE DARRİEUX - HENR1 GARAT 

Yarın matıneJcrden itıbaren 1 P E K sinemasında 

--------
MİLLİ ve AZAK 

!{er iki atnemada birden gösterilmekte olan 

KADINLAR KULÜBÜ 
Emsalsiz muvaffaklyetlerle devam edlror. 

Ayrıca llAve olarak 
A Z A K ' da M ı L L 1 ' de 
Kanlı Karga 

BOvt\k sergOzeşt filmi 
Mohlkanlerın Sonu 
lkiııcl "Ve son devresi 

_ ................................................... ___..... 
htJr,euı Bmdıqni 

~ehir 1l"yatrosu 
Şehir Tiyall'osu 

Tepebaşı 
dram kısmında 

111111111111111 

ı ILll 

8/111936 da 
gtlndnz saat 5.so. 
akşam saat 20.30 d' 
AYAK TAKiMi 

ARASINDA 
Fransız tiya.ro~u 

Operet kı, ı 111111111 
gOndnz saat ı.ı,30, 

akşam saat 20.30 da MASKARA 
-· • -· •• ' • 1 l...;;9 -- • • • .. • • ........ ~ 

KAGNI 
HiKAYELER 

Sabahaddin All 
SON SENi' LJ RIN 
EN GÜZEL \ E f.N 
O L G UN ES J·. R 1 

Nemli Zade Mithat tütün deposun
da amele ile idare arasında çıkan ihti
laf dün de devam etmiştir. 

Bu yüzden amele ile idare arasın
da gene gürültülü münakaşalar oi- . 
mu~ işe polis müdahale etmiş, bazı 
ameleler polis müdürlüğüne götürül-

Tarihin en 

EHLİ 
tanh • En terefli sahifelerinden biri 

Amele dün işbaşı yapmak istemiş, S A L İ P Muharebeleri 
fakat idare yevmiyelerini on günde bir müştür. 1 Yalnız bugün ve yarın 

Polis müdürünün tavassutu üzeri· 
almak şartile pazartesiden üibaren i~ ( Pa.,artesı· m t. ele d 

T ne amelenin pazartesi gününden itiba- ~ a )0 f e 
verebileceğini, aksi takdirde iş vere- ren çalıştırılması tekarrür etmiş, mese- program değişecektir) 
1iyeceğini bildirmiştir. le şimdilik bertaraf edilmiştir. ~-----··------~ Saat 11 de 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

ip E B SiNEMASINDA 
tenzlllth matine 
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MEMLEKET HABERLERİ Cumhuriyet bayramı şenlikleri 

Akhisarda tütün piyas~sı 
gece yarısı açıldı 

Eskişehir kazasında kimler 
öldü, kimler kaldı? 

Bilhass.a. ~öylüler bayramda coşkun tezahürat yap ... 
tılar' Sılıvrıliler de kurtuluş bayramlarını kutluladılar 

Piyasa açılmadan bir çok şayialar çıkarılarak köylüler 
Üzerinde tesir yapılmak istenildi, fak at 

köylüler asılsız haberlere aldanmadılar 

Akhisardan bir görünüı 
Akhisar (Hususi muhabirimiz ~ yıl içinde rekolteler yarıdan aşağıya 

den} ' k · · l . - Akhisar, en haTaretli gün • indiği için tütün istokları tü enmışttr. 
;rınden birini yaşıyor. Tütünler ta • En az on milyon istoka ihtiyaçları var
tn~en denk :haline geldiği için tütün dır. İster istemez tüJün alacaklar, de-
t ttstahsilleri Akhisar merkezinde mektedir. 

b~;~nıış. Akşam üzeri piyasada fena Akhisarda bütün oteller dolu. Bü • 
aber yayıldı·. od 1 k 1 · f d tün a ar tütün e sper erı tara ın an 

fb'- Amerikalılar piyasaya iştirak et- kiralanmış. Boş oda bulabilmek imkan-
1Yec:eklermis 

. Bu kötü h~ber tütün müstahsilleri- sızp. · e t ·· t ld B 1 d' 
nı fena .. .. .. .. Ö ıyasa gec saa uç c açı ı. e e 1-
t fta . halde duşunduruyor. te ta - ye semti görülecek bir va . tt 'd' 
a n 1 h' L" · d T'" k L" · d zıye e 1 ı. 

O n ısar ımıte , ur ımıte • Sokakl r ge · t ·· b ~ d 1 t l a , cenm saa uç uçugun a 
s on Tobako Kompani, nkişaf, Ha- m "'this k 1 balık B d ı d 

san Ak" . - · h' f' 1 u , a a . u a ne o uyor u? 
ıf, Kardıçel ibra ım ırma arı M w k" l"l · · hll · · l A 

llİYas .. . d .. . l k . . eger oyu er ısın e ımıs er. me-
l a uzerın e muessır o ma ıstıyor· 'k l l ' w: 
ar rı a ı arın her halde gelecegıni biliyor-

Jandarma tel f d . 'f d d' Iarmış. Yarım saat i~inde piyasa inki-
lerek civar koy·· ~e~nunhatn ]ıstı ad e e .~- şaf etti. İzmirden yarım saat içinde 
·· mu ar arın an tu- . . kad . 

tun satışları hakkında l" al yırmı ar otomobı1le eksperler gele-
y ma urnat mı· ,_ . . . "k .1 V b h :Yor. ayaköy muht l f re~ pıyasaya ıştıra etti er. e sa a a 

b arı te e onda ha - k d k 1 · be b" · · Jd er veriyor: a ar re o tenın şte ırını satın a ı-

- Simdi T" k L' lar. ııreldı' 1~90 b' ku.
1
r ımited eksperleri p· 1ı d I hi İd 

ti ıyasanın açı ~n a n sar are-. - ın ı o satış yaptılar. 
i'>~Bıeu h.a~ı. piyasadaki durguniuğu silo Türk Limited ve diğer Türk firma
"-Cl ed K larının oynadıkları rol cidden sevindi· ıyor. urt Tulan, Beyoba, Ka-
t~sonya köy1erinde de iyice saıbslar ricidir. Piyasanın iki gün içinde inkişaf 
0 tnuş. ' edeceği umuluyor, 

Eskişehir (Hususi) - Feci otobüs 
kazasının uyan -
dırdığı derin te- ltiil?1~~~B!'7"'1 
essür hala devam 
etmektedir. Bele
diye ve itfaiye bi
naları önünde teş-
hir edilen ceset
ler Eskişehire ge
len aile ve akra- ı 

baları tarafından 
teşhis edilerek a- · ' 
lmmıştır. Müd - Tahkikatı yapan 
deiumumi mu - müddeiumumi mu
a vin le rin den avini Nesim Altıok 
Nesim Altıok hazırlık tahkikatını ikmal 
etmiş vaziyettedir. 
Kazanın hakiki plmçosu şudur: 

Kazada ölenler 
Temyiz mahkemesi eski zabıt katip

lerinden HulU.si ve karısı Fatma, Eski
şehirdeki umumi evlerde bulunan Gü
lüzarın annesi ve Bursalı Osmanın kı
zı Zevkiye, Eskişehir umumi evlerin -
den birinin sahibi olan Binnazın yenge
si Bursalı Seher, Zonguldak telgraf 
müdürü iken posta ve telgraf ve bina
lar levazım müdürlüğü ikinci tetkik 
memurluğuna tayin edilen Hüseyin 
oğlu Kamil, karısı Bakiye, kızı Mualla, 
Ali oğlu Mehmet Acar karısı Asiye, 
Adapazarının Tuzla mahallesinden 
Nuri oğlu Ramazan, Yen~ehirin Se -
keri köyünden Musa oğlu Rahim kız
ları Fatma, Hüsniye, Hıfziye. 

Yaralandıktan sonra ölenler 
Telgraf müdürü Kamilin oğlu Şadi, 

Musa oğlu Rahimin oğlu Şerif, Bali
kesirin Osmaniye mahallesinden Hü -
seyin Sadık oğlu kahveci Ali, Bursanın 
Emirsultan mahallesinden Lokman o
ğullarından İsmail oğlu Alaeddin, İne
göllü Arif oğlu Mehmet. 

Yarah olanlar 
İnegöllü Arif _oğlu Mehmedin kardeşi 

Mahmut, Aziz oğlu Macit, Bursanın 
Ufkiye mahallesinden Hakkı oğlu Ma
cit, Ankaranın Samanpazarı mahalle
sinde 8 numarada oturan Hüseyin kızı 
Hatice, Ankara marangoz fabrikasında 
Mustafanın kansı Şükriye, kızı Bedia, 
oğulları Necmi ve Ayten telgrafçı Ka
milin kızları Müberra ve Süheyla, Bur
sanın Reyhanpaşa mahallesinden zi -
raat fen memuru Hüseyin oğlu İsmail, 
Bursanın Emirsultan mahallesinde 
Lokman oğlu İsmail, İnegölün Kemal
paşa mahallesinden İsmail oğlu Osman. 

Yurdda Cumhuriyet Bayramı şenlik
lerine aid muhabirlerimizin gönderdik
leri resimleri neşre devam ediyoruz. 

Bayram Nevşehirde, Burdurd~. Mer
zifonda, Dörtyolda, Elazizde, Bigada, 
Samsunda, Karamanda, Ünyede de 
parlak tezahüratla tes'id edilmiştir. 

Meriç'de, Merzifonda yeni beledi -
ye binasının açılına töreni yapılmış, 
yeni binada bir de balo verilmistir. 

diliMerkezde ecnebi alıcılarla temas e-

1 6~~r ve Ö~eniliyor ki şimdiye kadar 
t' . .000 kiloluk büyükçe bir sabş 

Adapazarında kapalı pazar yeri 
Nevşehirde bir fener alayı ya.pılmış, 

Çocuk Esirgeme Kurumu 15 mektebli
ye elbise ve ayakkabı vermiştir. Kara~ 
biga köylüleri de şimdiye kadar görül
memiş bir alayla Bigaya giderek bay
ram tezahüratına iştirfilt etmişlerdir. 
Taraklı Gençlerbirliği yüz elli azasile 
birlikte Partiye iltihak etmiştir. Meriç 
kasabası elektrikle tenvir edilmiş. Su
başı köyü mektebi çocukları bir temsil 
vermişlerdir. 

escıl ed. ·ı . f' 1 90 a. ı mış. ıat ar • 126 :kuruş 
tasında. 

ik .~Şam saat 17. Piyasanın ayın on 
ısınde .. 1 w "' • 

'kı n once açı mıyacagı ~ayıası çı-
~ Yor· Amerikalılar birer birer Akhi -

tı terkediyorlar. 

l<.oylü di li .. l ·1 b · ,, . , en şe goz en e u vazı • 
Jetı se k b k ~ı Yretme ten aş a bir şey yapa-
y Yor. Elinde 600,000 kilo tütün olan 

a;rak.öylü Mehmet ağa: 

C - Biz bu numaraları çok gördük. 
ın:e. g~lirler, onlar şimdi fiatları kır
l'a ıstıyorlar. Fakat muvaffak olamı
tt ~lar, bu yıl tütünler iyidir. Onla
' il a tütüne ihtiyaçları vardır. Son iki 

·····------------------------

··u~Ja~-;;,·~· ·-.. · · 
İmar planı 
Urfa (Hususi) - Urfanın müstak

bel imar planı için hazırlıklara başla-

nılmıştır. Planın ihzarı için davet edi
len fen heyeti buraya gelmiş ve çalış
m'alarına başlam~tır. 

Biga askerlik şubesi reisliği 
Bi (H Adapazarı (Husust) - Belediyenin yaptırdığı kapalı pazar yeri vilayet fen 

b · ga usuai) - Biga askerlik fU· heyetinin gösterdiği lUzum üzerine tekrar tamir ettirilerek açılmıştır. 

Hazırlanacak plana göre yeni yapı· 
lacak vali ve hükumet konaklarının şi

malinde yeniden bir şehir kurulacak -
tıT. Ayrıca büyük bir stadyom, parklar, 
resmi daireler, evler ve abidat için 
planda yer ayrılacaktır. 

e~~is1iğine kaymakam Ahmet tayin Bu bina şehrin mühim ihtiyaçlarından birisini karşılamış bulunmaktadı.r. 
tır. ış, gelmiş, vazifesine başlamı' - Kapalı pazar yeri icab eden bütün sıhhl ve beledt tesisatı ihtiva etmekte • 

, ~===:ıc:.::======ıı==::z:ı:::-:=--==ndrr~',~ıı=::=:ı=:=====---cıc:===================:ıma:===========~-
p azar Ola Hasan a. Diyor Klı 

Plan ikmal edilir edilmez hemen in
şaata başlanacaktır. 

Urfa Halkevinin mesaisi 
Urfa (Hususi} - Urfa Halkevi s& 

lonunda halka her hafta muntazaman 
temsil, konser ve konferanslar veril -
mektedir. 

Sos:rı::ıl yardım kolu tarafından da 
bir dikiş· biçki yurdu açılmıştır. Yurd
da fakir ve kim.sesiz kadınlar çalıştın~ j 
lacaklardır. Diğer taraftan Halkevinin, 
sosyal yardım kolu Çocuk Esirgeme 

. • .. Şuraya yazıyorum. . .. Gene ayni gazetenin Kurumu ile müştereken çalışmakta ve 
ayni s~yfasından bir başk'! yorum. mekteblerdeki fakir yavruları yedirmek 

~---------------~-~~---hcrunıll'.ÜQ'-Jllın--~ ___ .__-=:_ ___ ~--~~--.b~ifi!irmektedir. 

Silivrililer de bu ayın birinci günü 
Kurtu1uş bayramlarını kutlulamışlar, 
parlak tezahürat yapmışlardır. Bu mü
nasebetle büyüklerimize minnet ve 
şükran telgrafları da çekmişlerdir. Re
simlerden 1 - Nevşehirde, 2 - Ela
zizde, 3 - Dörtyolda, 4 - Samsunda, 
5 - Bigada yapılan ttzahürattan birer 
safhayı 6 - da Silivrideki Kurtuluş 
bayramı tezahüratından bir safhayı 
göstermektedir. 

Hadiseler /) ~ 
karşısmıd 

Balık meselesi 
İstanbul balıkçıları, iki gün balık 

tutmadılar: 

- Grev yaptılar. 
Diyenler oldu .. 
- AğJo rını tamir ettiler! 
Ce\•abını verenler bulundu. 
Bu hususta söz söylemiye en faz· 

la salahiyet sahibi olan bir balıktaq 
öğrendiğime göre de: 

Balıklarla balıkçılar, aralarında ü~ 

günlük bir mütareke yapmışlarmış. 

* Balık baştan kokarmış, acaba ba· 
lıkçı da öyle mi? ... 

* Pahalılıkla mücadele başlamadan 
balıkçılar ucuzlukla mücadeleye ba~ 
!adılar. 

* - İki günün zararı yok, dedim, 
ya balıkçılaı balık Kavağa çıkıncaya 
kadar balık tutmıyacağız.. diye bir 
karar verselerdi. 
Arkadaşım lafımı yarıda kcsH: 
- Yahut ta, dedi, Madrit düşün

ceye kadar.. deselerdi halimiz nics 
olurdu? .. 

* iki gün balık tutmayan balıkçıya 
sordum: 

- Bu iki gün içinde ne yaptın? 
- Gezdim. 
- Nereye gittin? 
- Balıklıya ... 
Tevekkeli değil, can çıkmayınca 

huy çıkmaz!.. dememişler. 
İMSET 
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lzınirden Röportajlar: 15 Bütün zahmetler boşuna! Türkçü Necip kimdir? 
• 

Başının içinde her biri başka dillerle konuşan yedi 
adam var. Bunların ağırlığı mı onun ak saçlı başının 

eğilmesine sebep oluyor? 

"Istanbulda dilenciliği ortadan 
kaldırmıga imkô.n yoktur, olamaz!,, Üç yıl kadar önce Anadolu gazetesi

nın yazı işlerı odasında oturuyorduk. 
jçcriye be) az ve dik bıyıklı, vücudü 
bıraz eğilm·ş fakat bakışlarında genç
lik okunan altmış ynşlarında bir adam 
gırmişti. Herkese uyarak ben de aya
ğc1 kalkmış ve selamlamıştım. 

Yanunda oturan bir arkadaşa sormuş 
tum: 

Kımdir ? 
Türkçü Necıp ... 

O sırada Anadolu gazetesinde hatı
r laımı n°şıcdiyordu. Dikkatle okunu
yordu. Dil ışlerinın en hararetli bir za
manıydı. Bizim arapça zannettiğimiz 

birçok kelimelerin asıllarının türkçe 
olduğunu eserlere dayanarak anlatı -
yoı du. Kelimelerden çoğunun fransız
ca, mgilizce, almanca, macarca, arapça 
ve acemce karşılıklarını buluyor, bun
lar arasında mukayeseler yaparak hep
sinin bir kökten geldiğine insanı he
men inandırıvordu. 
Doğrusu, kültürü bu kadar kuvvetli, 

hele dil bahsinde bu kadar bilgili bir 
adamı tanımaktan büyük haz duymuş
tum. 

Bir yıl kadar sonra Vakit gazetesin
de neşrine başlanan İlk Sevgili, adın
daki romanım daha ~k tanışmamıza 
sebep oldu. 

Bu sefer onu Hükumet caddesinde 
yavaş yavaş ve dalgın dalgın giderken 
gördüm. İzmirde se~izce çalışan ilim 
ve san'at adamlarının piri demek olan 
bu değerli adamla konuşmak fırsatını 
kaybetmek istemedim. 

- Havalar çok sıcak ... İzmirde otur
mak o kadar hoşa g1decek birşey değil 
gıbi! .. 

Yüzüme tuhaf tuhaf baktı. Sandım 
ki bana bir fıkra anlatacak: 

- Bir köylü şehirden dönüyormuş. 
Sigarası tükenmiş ve fena halde başı 
tutmuş. Yakındaki tarlada çift süren 
hır tanıdığını görmüş ve ona yaklaşa
rak cMuhsin dayı. senin geçen yaz ölen 
eşeğin sağ mı?» demiş. •Be adam, ölen 
eşek sağ olur mu hiç?• Arkadaşı sırıt
mış ve Muhsin Dayının omuzuna eli
ni koyarak şu cevabı vermiş: cLaf ol
sun diye söyledim. Ver şuradan bir si
gara!• 

Üstad böyle yapmadı ve hemen iti
raz etti: 

- Otuz beş yıldır İzmirdeyim. Bu
rasını başka yerlerden daha çok be -
ğendiğime şüphen kaldı mı? 

- İzm.irin havası, suyu, yaşayışı si
zin hoşunuza gidebilir. Fakat bir ilim 
adamı için bunlar ikinci üçüncü dere
cede gelir. O, ilim ve fikir muhiti is
ter. 

- Bence İzmirde orijinal bir san'at 
ve fi'kir hayatı vardır. Muhitin umu
mi tekamülile ahenkli olarak o da in
kişaf etmektedir. 

Bundan altmış bir yıl önce F.dirne
de doğan üstad Necip keneli kendini 
yaratan bir adamdır. Fikirlerinin ol
gunlaşmasını asker. ocağına borçlu ol
duğunu söyler Fransızca ve almanca 
biliyormuş. Bu sırada, sonradan Paşa 
ve Sadrazam olan Talat Bey ve Edirne 

. 
·sunu şehrimizde dilencilikle senelere 
mücadele etmiş bir memur söylüyor. 
İstanbulluların en tahammül edeme

dikleri tiplerden biri de dilencidir. Çün 
kü dilencilikten daha .aşağılık, daha iğ· 
renç, daha çirkin bir kazanç yolu ta -
savvur edebilmek hayli güçtür. Çoğu 
sahte sefaletlerini, antipatik bir traje
di aktörü gibi adım başında gözümüzün 
önüne serenler. 
Meınlekete gelen ecnebilere, memle

ket hakkında en berbat intıbaı, en men

Y•z•n ı N•cl 8•dull•ll 

Türkçü Necip 
....-J fi fikri, en müthiş kanaati aşılayan on

lardır. Ve yapılan bütün mücadelele
re, alınan bütün tertibata ı·ağmen, on
ların, merhameti maden gibi işletmele
rine engel olunamaz. Onlar haıı, ha -
marn, arsa, dükkan, apartıman. hülasa, 
kelimenin en geniş manasile servet sa

saylavı Bay Faikle birlikte siyası bir 
sebeple kalebentliğe mahkfun olmuş. 
Hapishanede ingilizce ve yunancayı öğ 
renmiş. Klasikleri okumuş. Otuz altı 
yıl önce hapis cezası bağışlanarak İz
mire sürgün edilmiş. Muharrirliğe baş 
lamış. 

Eskisine .,göre İmıirde san'at ve fikir 
hayatının ileri veya geri olduğunu ta
yin etmekte .şüphesiz üstad Necip her 
kesten daha salihiyet sahibidir. 

- İyi ama, İzınirin gerilediğini söy
leyenler var? 

- Sanmam. İzmir bir felaket geçir
miştir. Şimdiki halde her gün ilerli -
yor. Zenginlik ve kıymetinin artması 
nüfusun bolluğuna bağlıdır. Bu da ar
tıyor!.. 

- Ya edebiyatımıza ne dersiniz? 
•Ölecek, ölüyor, öldü.• diyenleri duy
madınız mı? 

- Bir göriiA fa:r~kıdır. Edebiyatımız 
halle dilimizin gelişmesile beraber git
tikçe kuvvetlenecek ve genişliyecektir. 

- Garptan ve Şarktan en çok kimle
ri seversiniz? 

- Yenilerle uğraşamıyorum. Benim 
zamanında. en ~k sevdiklerim Anatole 
France, Zola, Paul Bourget, Marcel 
Prevost idi. Sosyoloğlardan Spencer, 
Durkheim ve Feuinet'i ilgi ile okudum 
ve araştırmalar yaptım. 

San'at taslayarak ve tabii şekilden 
uzaklaşarak yazan Fransız romancısı 
Feuillet'nin sosyoloğlar arasında sayıl
masının bir dalgınlık eseri olduğuna 
şüphe yok. Ebbet üstad Necip te (Fakir 
bir delikanlının romanı) nı okumuştur. 

Üstad Necip bizimkiler hakkında 
şunlan söyledi : 

- Halkın isteklerini, heyecan, ıztı

rap ve sevinçlerini eser~rinde akset
tirenleri severim. Bunları halk diliyle 
ve güzel bir üsltlpla yazmak şarttır. İ
sim saymaya lüzum var mı? 

Onun kimseyi gücendirmek istemi
yen temiz bir ka1bi vardır. Şöhretlerine 
tapındıkları için anılmamalarına kıza
cak olanların bulunabileceğini düşün
müştür. Zorlamadım ve aşkın ne oldu
ğunu sordum. 

- Bence aşkı en muvaffakıyetle ve 
doğru olarak anlatan adam Filozof Ri-

hibi olurlar. 
Niçin? Niçin en azılı, en yabani dağ 

haydutları muma çevrildiği halde bu Bir eaml kapısın da dilenciler çemberi 
aqı, bu cılız istismar ordusunun hak-
kından gelinemez? , Kimsesizler, sakatlar, ve çalışamı-,.dilirler. 

Bunun muhtelif sebeplerinden en yac~~ .. kadar ihtiyar . o~an1;8r da zaten Fakat he~i ~ s~~t kalır k~l. 
başlıcasının mesuliyeti bizim sırtımız- ,Darulacezeye yerleştıırılebılmekte, ve boş geçe~ gunlerının zı~~n.~ı t~lafı 
dadır. Çünkü aramızda dilencinin sah- ,ortadan kaldırılmaktadır. mek hırsıle, ve daha büyuk bır h 
te sefaletine acıyacak kadar acınacak , Fakat asıl korkun~ ola~lar,. diğerleri. işlerin~ .devam eyl~rler! .... 
insanlar vardır. Bir dilenci duasından Yani profesyonel dilencılerdir. Bu ıtıbat.ladır kı, bugunun şart 
medet bekleyecek kadar saflar vardır. , A:'uç açmayı, ~k key~fli, .ve çok kir- altında, profesyon~l .. ~ilen~H~r, git~ 
Ve onların mantığa, şuura dayanmıyan lı bır mesl~k h~lıne. get~nnış olan pr~- ~e azalmıracak, .. b~lakıs, ~ıttı.kçe ç 
marazi iptidai merhametleri sayesin- fesyonel dılencılerdır kı, memleket ı- galacaktır. Ve gorulecektır kı, her 
dedir ki dilenci denilen parazitler bes- çin, gittikçe büyüyecek bir afet teşkil kağın köşesinden bir dilenci türeye' 
}enirler!' ederler. . cektir, tıpkı dilenci yakasından bıt 

Dilenciden, buna rağmen kurtula- , Onların gizli ~~ktepleri vardır: Mer kar gibi ! .. . . .. . .. . 
maz mıyız? Bu suale, ben değil, dilen- hamet avlamak ıçın akla gelmed~ .~u- Muhatabıma umı~ız umıtsız . 
cilerle, dilencilikle senelerden beri mü- zakları, hileler~ ~ardı_:. Zabıta gozun- - O ~lde ? dedi~! • ı.d 
cadele etmiş değerli bir zabıta amiri ce- ,den korunmak ıçın, sıgınakları, parola- O, bu ışte uzun muddet kafa )O~ 
vap veriyor : ları, te~litları yardır. .kimselerin kolaylığiy~e. cevap ve~di:,ı 

- Hayır! Bugünkü şerait içinde. bu- , Evvela ekserisi, Darülacezeye kab~l - G~yet basit azızım! . Ma~kuınl 
t a imkan ve ihtimal yoktur! edilmeleri için lazım gelen evsafı haız ,için bir Imra:li adası var. Dılencıler ıç 

Ve ıizah ediyor: 
1

bulunmazlar. Yani sakat, ihtiyar, kim- de bir tecrit mahalli bulu~abi~ir: . & 
- Bizde iki __ çeşit dilenci vardır: Bir ~~si~, hasta, ve5alışamı~ac~k hal~e de- Bence rahatımızı, .~ıyetımAızı, ~ 

kısmı, n.amuskar yaşamak, bir baltaya g_ıldırler. Hatta sakat, ıhtıyar, kımse- madı.mız~, ~.erhametımızı~. ~atta ın ıJP 
sap olmak için başvurmadık çare bı- ,sız, h~sta ve çalışamıyacak halde ols~- h~?'sıye~ımı~ı çal~' .. ve butun kan

1 rakmamış, ve nihayet avuç açmaya 1lar bıle, avuç açmayı, bırakılmaz bır mumessıllerıne, butun kanun ~ad~ 
mahkfun kalmış bulunanlardır. Kimse- ,tiryakilik haline getirmişlerdir. Ben rine açıktan açığa •kafa tutan bır dı~e1" 
sizleri sakatları çalışamıyacak kadar yetmiş yaşında ihtiyar bilirim ki, Da- ci, paramızı çalan, paltomuzu, saatı 
ihtiya~ olanları da bu kısma sokabilir- rüiacezen:in yüksek duvarlarından at- zi, şapkamızı aşıran, ev~izi soyan ~ 
siniz. ,layıp kaçmı.~lardır. hırsızdan bile daha aşagılık mahliıl< 

Bu cins dilenciyle mücadele etmek Ben iki bacağı kesik sailler tanırım tur. Bu bakımdandır kıi, onun hürriY 
hiç te güç değildir. Bunların çalışabi- :ki, kendilerini Darülacezeye götüren :tini cemiyet namına elinden almak 
Iecek kabiliyette olanları, kendilerini memurların ellerinden kaçmışlardır. ,bizim en tabii hakkımızdır. Hatta dab 
geçindirebilecek herhangi bir işe yer- V'e nihayet içlerinde öyleleri vardır ,ileri giderek diyebilirim ki, cemıyetl 
Jeştirilmek mukabilinde, dilenciUkten ki, Darülacezeden çıkmalarına, ve di- selameti namına bu hakkı bir an ev\: 
sevine sevine vazgeçebilirler! lenmelerine daha fazla ve daha şiddet- kullanmak bizim borcumuzdur. 
- ........................................... -·-·· le mani olunsa, cinayet işlemeyi göze Azılı dilenciler, tayin olunacak b 
bot'dur: cAşk hastalık halini almadık- ala:bilirler. .mahalle sürülürler. Orada, nezaret a 
ça fanidir.> , Bunlardan bazılarını, yani azılıları- ,tında, tayin edilecek bir işte çalıştır 

Ribot'nun tarifini pek tabii buldum. ,nı memleketin uzak köşeierine sürdür- 1lırlar. Ve gösterilecek fihnlerden, ,.er 
Çünkü (1 839 _ 19 16) da yaşayan bu ,müştüm. He~ini de birkaç ay içinde ,lecek konfer~nsl~rdan, yapılacak te , 
Fransız filozofu hep ruh hastalıklarile yerlerine dönmüş buldum. ,kinlerden mustefit olduklarına kan~ 
uğraşmış (batıra hastalıkları), (irade Binaenaleyh, bunların buy1armı, can ,getirilecek güne kadar, oradan çıkaı 
hastalıkları) adındaki eserlerile tanın- Iarından evvel çıkarmak ihtimali yolc- mazlar! 
mış1.ır. tur! 1 Ben ayrılırken o ilave etti: 

- üstad, bu zamana kadar ne gibi Hele profesyonellerin diğer kısmiyle, - Bu fikrin nazarı itibara a1ınaca 
eserler yazdınız? Ne ile uğraşırsınız? sani sakat, ihtiyar olmayanlarile uğ- günden evvel dile~~ilikle mücad~le 

- En çok Türk diliyle uğraştım. Es- .raşmak büsbütün zordur: ,mek te, akıntıya kurek çe~!11ektır. 

F CÖNÜL iSLEl<I 
1 ki cHiımeb ve cYeni İzmir• gazetele- . Onları mahkemeye verirsiniz. Ceza . Ve zabıta memurunu k'!rek mah 

rinde dil ve türkçülüğe dair birçok ma olarak belediye işlerinde, üç beş gün kfunluğundan kurt:ırmak lazımdır, a 
kalelerim vardır. Hepsi iki yüz parçayı boğaz tokluğuna çalışmaya mahkfun e- zim! Nad Sadullah-===-
bulur. Fakat muhitte akisler uyandır
mış olanlar yirmiı kadardır. it alyanlar Habeı çocuklannı Faşist yapıyorlar 

_ ı1gucularıma 
()evaplarım 
Bursada Bayan (B. O. G.) ye: 
Mektubunuzda, tahsilinizin yarım 

.«aldığını söylemenize rağmen, hata 
Jmlamadım. Bu, bana ümit verdi. Bil 
ginizi ilerletebilintiniz. Fakat bu yaş
tan sonra mektebe devam etmek güç. 
Esasen babanızı fikrinden döndür -
mek de kolay olmıyacak. Kendisini 
ikna ediniz, size bir kadın hoca tut
sun, akşamları iki saat ders, munta
zam bir program takib edilirse, sizi 
lise tahsiline enştirmeye kafidir. Bi
raz da mufilki öğrenirseniz yetişir. 
Cemiyet hayatında, her bahse giriş
tiklerini gördüğünüz kadınlan daha 
fazla malfımatlı sanıyorsanız aldanır
sınız. H~inin üzerinde altın yal -
dızından bir cila vardır. Biraz kazır-

llanız altından alçı çıkar. Merak et
meyiniz. 

* Bursada Bayan (M. N.) e: 
Bir genç kız ile evlenmek için 1 O 

senelik karısından, hele iki qocuğun
dan ayrılmak isteyen adam, bence 
bir ruh hastası, bir ahlak düşkünü -
dür. Tahmin ederim ki yaptığı va
adlere siz de inanmamışsınızdır. Mü
nasebeti derhal kesmenizi tavsiye e
derim. 

* Şişlide •B. e.. ye: 
Benden mümkün olmıyacak bir 

şey istiyorsunuz. Benim gözüm sizin 
gözünüz, benim hissim sizin hissiniz 
değildir. Bu hususta kararı yalnız 
kendiniz verebilirsiniz. Mes'uliyeti 
a yalnız sizindir. 

TEYZE 

1 

- Yazılarınızı beğenir misiniz? 
- Beğendiklerim vardır. 
- Bundan sonra ne yapacaksınız? 
- Zaman izin verirse dile ve sosyo-

lojiye ait düşüncelerimi yazacağım. 
Bizde belki aksi vardır ama, Garp

te ilim adamları en olgun ve güzel eser 
!erini elli ve altmış yaşından sonra ve
riyorlar. 

Üstad Necip yedi dil biliyor. 
Hem de bunlar en canlı dillerdir. Yedi 
adam demektir, elinde yedi tane anah
tar vardır, dileriz ki zaman bu yedi a
damın bu yedi anahtarla yedi kaynak
tan bize yeni fikirler ve eserler ver-
mesine imkan versin! 

Üstad Necip elimi sıktı ve yavaş ya
vaş .kalabalığa karıştı. 

Başı bil'az öne doğru eğilmişti: Başı
nın içinde t,aşıdığı yedi adamın ağırh
ğı mı buna sebep oluyor? 

Kadircan Kallı 

İtalyanlar Habeşistanı işgat ettikten sonra Habeş gençlerini Faşist kultür ~ 
büyütmeğe karar verdikleri için Rom!ldaki Kurt Yavrusu teşkilatını da a) 

nen Habeşistanda tatbik etmeğe ~şla mıflardır. Resim Habe§ balilalarını 11" 
lim esnasında gösteriyor. 
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Kadınlar arkeQe 
Ne vakit 
Sinlrlenlrler? 1 

} 
Askeri liselerin atletizm 
şampiyonasma devam edildi 

Atletler dün şayanı dikkat neticeler aldılar, bilhassa 
atlamalarda çok parlak dereceler elde ettiler 

Bir lngiliz gazetesinin 
evli lıadınlardan sor
duğu sual ve cevapları 

..,: * * ----------: 
D6n l.tanbul lik pmpiyonasının 8. takımları maçlan da yapıldı, 
Galatuarayın yüluek mürakabe heyeti toplanarak Ateı • Güneşle 

_ birlqme meselesini pzden geçirdi. 

Askeri liseler arasında yapılan se-ı ray takım ile - Beşiktaş takımları ara-
1'clik atletizm tampiyonasına dün Ka- sında yapılan maçta Beşiktaş bire kar-
dtköy stadında devam edilmiştir. şı üç gol ile galip gelmiştir. 
~ Üç hafta üstüste yapılan müsaba- Oyunun birinci devresi çok heye-

ların uzun atlama, üç adım atlama canlı ol:mut her iki taraf da bir çok gol 
~bayrak koşusundan mürekkep olan fırsatları kaçırmıtlardır. Devrenin ni· 
b nu da ıelecek cumartesi yapılacak, hayetlerinde Betiktaf Sulhinin ayaği
~ •uretle .. e? yük.sek ~van ala~ ta- le bir rCJI kaydetmeje muvaffak ol
J._ı._ _a&kcrı lieeler aüetızm ,.ampıyon• muştur. ikinci ~enin baflangıcında 
""WUlıu kazanını, olacaktır. Mithat Galataeatayuı yegbe sayısını 
~Atletizm mevs~minin bir ... hay.li .ile~· atmıştır. Bu gol Galataaarayhlara hız 
;:;.: olınaama ragmen hi:li~ ıyı hır vermif, bir çok tehlikeli akınlar yap
tıkia, Ü&tünde o1an atletlerin dün yap- mışlarsa da sayı yapamamışlar ve Be-

ltihe •. rnüeabakalar heyecan ve zevk ıaiL"-A attıöı yeni iki sayı ile maçı 3 - 1 L d D ı· Ek 
1 bak 

T -ot • on rada çıkan ey ı apreı ga-
rı e senenin en süz.el mü.sa a- bit' ; .... · 

ları addolunabilir. ırm"Y~ır · zeteıi kapınlar arasında bir anket aç-

A 1 lstanbulspor B Vefa B mıf, ve onlardan kocalarının nelerin-
.. t etilt eporların icap ettirdiği bü- • • • 

tun rn .. k .. ti h ı-x... L_ I den sinirlendiklerini sormuş. Aynca, 
Lil Uf . u h er zor ....... JU1rşı >:ene- Bu maçtan evvel oy_nanan stanbul her gönderilen mektuba da ~ tilin 
ı_ ecek btr kuvvet ve enerııye aahıp o- Spor - Vefa maçında Vefalılar ikiye (bizim paramızla bı·r buçuk lira) vere· 
.. n Askeri 1 ! _ -1 .. ı _tleri d ·· - '- .. ·· 

L a...-e er auc u~u mu- kartı sıfırla katanmışlardır. ... ·ı~ 
.. uakalarda .-.yanı diir•et dereceler el- cegıni ı&Ave etmiştir ... 
el~ etrni,Jer, bir mü.-ıraden, diğer Fener 8. - Eyüp 8. Bir çok kadınlar gazeteye cevaplar 

hır müaababya giren atletler bilhae- Kadiköy sahasında yapılan Fener- göndennişlerdir. 
la atlamalarda çok parlak dereceler al- bahçe _ Eyüp B takımları maçında çok Bu kadınların ekserisi kocalarının 
Dllfl'a.rdır. hakim oynayan Feneıbahçe 16 -1 gibi sigara içerken küllerini, tablaya değil 

Uzun atlamada 6 metreyi geçen- büyük bir farkla galip gelmiştir. de. yere silktiklerinden, izmaritlerini 

ler, üç adım atlama bavuzwıd:- on ~~ HilAI B. _ SUleymaniye B. de soba tablasına attıklarından fikayet 
bletreden fazla atlamak euretıle hızı .. . .. .. etmişlerdir. Üstelik hiç bir odaya kih-
haYrette bıraktı Kadıkoyde yapılan Hılal - Suley- . k d kl . h kkak · · B k l H·ı·ı 4 '> rıt oyama ı arını, zıra mu a su-

1500 metrelik knauda on iki atle· manıye ta ım arı maçını ı a • - h b h b k l k b ) 
ti 

L__ ..,. k rette er sa a u utu arın ay o -
n 11a:reket hattında toplanma•ı ayrı azanmısı.tır. d - k l l · · d' t:.i "' • T ugunu ve oca arının cep erme gır ı-r =.~a. Wttan Galatasaray yüksek murakabe ğini anlatmışlardır. Kibritten şikayeti 

he 80nuna kadar heyetinin toplantısı <>lan kadınlara gazete, lı:ocalanna birer 
h. y~lını kaybetmedi. Galebesi likte çakmak tedarik etmeleri tavsiyesinde 
bıç .~ enme!.en Gedikli atleti Kemal Galata~a.y ~lühünün y~ksek m~- bulunmuştur. 

u lfl kafla goz araaı beceriverdL rakahe hey etı nımmnamenın emrettı- Baz kadı 1 kocala t... _ ·k O.. ı n ar, rının occerı -
un yapılan müeahakalar llAmpi· öi •ekilde dün toplanmıştır. . ı·w• ..ı_ de b' · y l y--- • T sız ıgınucn, ev ır ıt yapmaya mese-

L~a Y~ unda giden takım1n vaziyetini Bu tQPl~ntıda klübün idari, ~ali, la bir çivi çakmaya kalktıkları zaman 

Büyük sinema anketimiz 

Doktor ve Sinema 
,,,_ __________ ,.. . . -----------

Doktor Osman Şevki" Sinemanın içtimai haya- ı 
bmız üzerinde büyük tesirler yaphğını zannetmi
yorum. Çünkü sinema büyük şehirler halkı arasında 

bile ihtiyaç olmamışbr " diyor 

Saylav ve doktor Osman Şevki Ulu
dağ suallerime şu cevapları verdi: 

- Sinemanın bugünkü içtimai ha -
yatımız üzerindeki tesirlerini nasıl gö
rüyorsunuz? .. 

- Ben ıinemanın içtimai hayatımız 
ü~rinde büyük tesirler yapmakta ol
duğuna kani değilim. Çünkü sinema 
bizde bir ihtiyaç değildir. İstanbul, An
kara, İmıir, Bursa ... gibi büyük şehir
lerin halkı arasında bile sinemaya git
meye lüzum görmemiş, merak bile et
memiş kimseler pek çoktur. Hele si
nemanın ne olduğunu pek çok köylü
lerimiz bilmezler bile. 

- Sinemanın umumi ahllk üzerinde 
müsbet veya menfi tesirleri nedir? 

- Sinemanın bir ihtiyaç olmadığını 
söy !edikten sonra bunun umumi ahlak 
üzerindeki mü9bet veya menfi tesirle-
.,:-· '_ düşünmem. Şu kadar var ki Dr. Osman Şevki 
film de kitap gibi, resim gibi telkin edi ,kfunetin yaptığı kanunları gozonun 
ci ibirşey olduğu için insanlar seyrettik- ,getirmek icap eder. Hıfzıssıhha kanunu 
leri filmlerden müteessir olurlar. Pek bu nokta üzerinde tedbirler almıstır. 
çok insanlar sinemalara yalnız vakit ge Bununla beraber yukarıdaki s~alle 
çirmek için giderler, bir kısım da var- ,rinize cevap verirken söylediğim gib 
dır ki bunların sayısı az olmakla bera- filrn:terin seyredenler üzerinde tesiri ol 
ber muayyen mün.derecatlı filmlerin , duğu için çocuklu için ayrı sinema la 
tiryakisidirler. Kadınlar ve erkekler a- obnası ve buralarda onlara terbiye\ 
rasında öyleleri vardır ki lrenıdilerini filmler gösterilmesi düşünülür ve ya 
perdedeki gördükleri artiste benzet - pılabilir. 

mek isterler. Hele yaradılış itibarile ~e- - Sinemaya gece mi gitmeli. gün , 
jenere doğmuş ve muhitinin fena tesır- düz mü? .. 
l · k lrn ı nı · · ·zabıta film-erıne apı ış o a ar ı~ın . - Gündüz boş vakit bulanlaı gune 
leri onların ruh1arı üzerınde fena tesır- şin hayat verici ışıklarından istıfadc " 
ler yapabiliyor. ~adınlarda kaş yolma, melidirler. Güneş varken gece ha' at 
erkeklerde favorı bırakma ... Bunlar ga-

yaşanmaz. 

liba perdelerde görülen artistlerden _ Ne grbi filmlerden hoşlanır sım 
kapılan ilhamlardır ve onlara benze- . . ? .. . v~ nıçın ... 
mek arzusunu gosterır. ı Se di-· filml b 

Bununla beraber filmin iyisi ve ter- ' --: . v ~ım . er ~na ne .e ' 
biy~vi olanı herkes üzerinde müslih melıdbı.r. adamMutemaldcli~en o. ~yadn \ {' y 

. . zan ır o ugum ıçm ımagı 

bır tesır yapar. daki yorguriluğu iz&le edebılecek kom 
Bılhassa genç kızlar ve ~dı~la • filmler aranm. Seyahat filmlerı de h 

rımız üzerinde ırlnemanın tesırlerı ne- şuma gider. Yalnız komedi de mupt 
d

. , 
ır. ·· zel olmamalıdır. 
- Genç kızlar ve genç kadınlar üze- · - En ziyade beğendiğinız kad n art 

rinde sinemanın tesiri gene filme göre kimdir? .. Neden? .. 

uırdenbıre .1.-x.: .. ·ro· k ·k l ok I . ~·T·ı ı. ve te nı rapor arı unmuş ve umu- bunınlarından solumalarına sınirlen-

. kı bahadır hafta aiden Deniz Jiae- mi itler hakkında izahat verilmiftir. diklerini. dfgw er bazıları da kııaın f -

müsbet veya menfi olapilir. Genç kız ve _ Beğendiğim kadın artıst 'oktu 
kadınların zay~flık ~~~ın~ kapılma- Çukura batmış gözler, fırlak köprücü 
larında filmlerın tesırı b~yuk olsa ~e- M:emikleri, basık göğüs, fırlamış kalç •ı muhafaza etfw• . K 1 1· 1. . . . ' -r e en 

bırak.tı ıgı yen u e ı ısesıne Galatasaray - Güneş klüplennın dilerinin, bir odadan bir odaya etlerini 
G j L haft • birleşmesi itleri hakkında sorulan su- uğuştura, uğuştura seğirterek, cc lngil-

e ecea. a dananın kuyrugu • . · · h ·· ı · ltnw.. .. --~- . L k alc de idare. hey etı cevap vermış ve terenın avaıına guven o maz)) dıye 

rektir. Verem hastalıklarıle uzu~ ~Ud ıar .... yani bütün kadın artistlerın ' 
det uğraşmış bir doktOr olarak soylıy~- cutları bende bir hasta karşısında bu 
bilirim ki m~ne~~er .. genç ~ızlar~a go- nuyorum hissini verir. Onun için hıç 
rülen veremın husuluııde fılmlerı~ te- ıtsini beğenmem ve güzel bulmam. 
siri vardır. Gazetel~r taraf_md~n guzel- ..__ En ziyade beğendiğiniz cı kek 

--\;41&, f8mpıyonayı "azanan ta ım .. bb .. 1 · fi k l'" k 1" t f l .. fl b ı d kJ 
biiyijk zorluklar ve 

0 
niebette büyük yapılan bütun t~ us eııt etra ıca u ha a u .. a

1 
ad e e sd~kle . ~ un 

1 
u 4ln

1 
na 

bir f nnda . • anlatnufllt'. ta ammu e eme ı erını an atmış ar-
o n sonra hak etmif oldugu • ı.~.. • d 

aalebcyi elde etmit olacaktır. Müra~ h~y eti Galata~r~y ta· ır. 
N r fı d k t ~ bır karar ve ) b l k Bir kısmı da mütemadıycn iki elı.le e oluna olsun dünkü müsaba- a n an 8 1 rı e ı me 

kaların bıraktıjı heyecan ve zevk ko- için bir tetebbüı daha yapılmak üze- başını kaşı~an, ve bugün de yağmur 
L.y L l hat _.J__ ·1· k re idare hey'etine salahiyet vermiştir. yağacak, dıye falcılık eden, her açtığı "o ay ırımızoan aı ınmeyece • .. .. · ka 
tir. Hakem kamitesi reisi istifa etti kapıyı, ıozu, çekm~eyı parnasını 

Teknik-. dencder: Mıntaka)'a ve Futbol AJanlıtına alt ol- ihmal eden ve aankı ~arısı . ~un ar-
200 metTe sürat: Vedat, (Deniz ınuı llzungelen .,._ ftlalfin bu meyanda k.aamı toplayacak hizmetçı ımiş ıibi 

liseai) 2.,,6, irfan (Deniz lisesi), Mü- hakem tntll\abının komitembe te'Ydlt dol&- hareket. ede_". erk~klere fena halde ıi
e&hit (Kuleli), Hasan (Maltepe), lh- yıslle Federasyon lle aramızda çıkan no~l nirlendıkleTmı yazm•flardıJ. 
'ahinı (Maltepe), 1bralıim (Kuleli), nazar ve prensip lhtlllfından dolayı hakem Bir hayan da. gazeteyi sabahları e-

1500 m~ yarım mukavemet: Ke- komitesi başkanlığından istifa etmiş oldu- line alır almaz, kocaıının et aman şu
bla} (Deniz gediklisi) 4.40, Turgut iumun muhterem gazetenizde dercini rica e- rada bir şey gördüm! Bir dakika lut-
Maltepe, Hicri Deniz lisesi, Ferid (De- derim. fet de bakayım» diyerek gazeteyi ka-
niz liacıi(, Sadreddin (Kuleli), Mu· Hakem Komitesi Başkanı: rı.sınan elinden alıp saatlerce okuması· 
laffer (Deniz gediklisi). Sadi Kanan na ve ta neşriyat direktörüne varınca-

Sınlda yük.sek atlama~ ya kadar hatmetmesine dayanamadı~ 

Selçuk (Kul4Ui), 2,95, Naci (Mal.. Bir lfftuııt amelesi potrel ğını, yana yaltıla anlatmıt, bir diğeri 
tcPe), Rıza (Deniz Gedikli), Orhan "'V- de, sofrada. bayın, önündeki yemeği, 
<.Deniz Gedikli), Y8fllr (Ku1e1i) .. Hur· alt1nda öldü bitirir bitirmez, tabağını, istiğna ile it· 
tıt (Deniz Gedikti). l tigwine fevkalade tutulduğunu söyle-

n Befilttqta ıkele civarında yeni ya- J 
iık atma: . . k l miştir. Diğer bazı arı soyuııurken, ce-

"usuf (Kulelı·) ıı:ı.a,6S, Sedat (Ku- pılan bır hı.nanın çatısına çı arı an _!>ot- ı..· t l "" .n it _ ke,tini ,...ır yana, pan a onunu yatağın 
leli), Mehmet (Maltepe), Vedat (De- rellerden bKı~i elde.n _urdtulahr.ak aşaglzya al~ına, ayakkaplannı şwaya buraya 
niz liaeei) Sedat (De · r i) Mah- dÜfmüt. . azım ıımm e ır ame eye fırlatan erkeklerden hiç hazctmediklc-
a.ıut 'M 1; ) nlZ 1ees ' rastlayarak derhal öldürmüttür. Kizı· rini yazmışlardır. 

Cl'rı'taatepema. · mın yanında duran bir amele de yara- Bütün bu cevapları, beşer tilin ve-
. Tu~t (Kuleli) 41, Zeki (Kule- lanmıt haetaneye kaldırılmıştır. rerek toplayan gazete, erkeklere de şu 
~t .. Turgut (Kuleli). Vedat (Depiz sualleri sormaktadır: 

·), Ali (Maltepe), Hikmet (Mal- Emdende dUnkU ziyafet «Sizin bilmediğiniz ve karılarınızı 
tePe). Bir kaç gündenberi limanımııda aclcta deli eden bazı halleriniz vardır. 
1. Dün yapılan müsabakalarda Kule- bulunan ((Emden» kruvazörü süvarisi Bu halleriniziın nelerden ibaret olduğu-
1 S.1, Deniz lieeei 71 • Maltepe 52, De- dün akşam saat 14,30 da, aemide hu- nu karılarınızdan anlayınız. Söylemez

niz Gediklisi de 22, puo:==ır. ıusi bir ziyafet vermiştir. Misafirlere lene bize yazmalarını söyleyiniz. Böy
ıemi ıezd:irilmiş, bol ikram olunmuş- lelik.le hem bet tilin kazanır, hem de, 

Galatasaray B. • Befiktaş B • ıur. Davetliler, geminin cazile danı et• lumlarınızın botuna gitmeyen idetle-
1 3 mitler. ve ıeç vakte kac:l&r eilenmit· rinizi öğrenerek, on lan terketmete ça-

___ Diia Seref etadyamunda Galat lerdir. · ....... · » 

likleri ve hayattakı mevkilerı hak~ın- tist "kimdir! ... Neden? 
da sütun sütun, sayfa sllyf~'. methı~e- - En ziyade beğendiğim artıst S. 
ler yazı:lan sinema artistlerının hepsı - lodur. Çünkü o insanı güldürecek no 
nin zayıf yapıda bulunmaları g~nç kı~- taları iyi bulur ve onu s:-yrederkcn d 
ları da onlara benzemek hevesıne du- mağım tamamile dinlenir. &asen rtı 
şürüyor ve bunlar yemeden ı~eden dıye tanıdığımız ve adını hatırımda t 
günler geçiriyo:ıar, tıpk~.f~.lan fıl~ ar- tuğum yegane adam Şaıioduı. 
tist gibi ınce vucutl~ sobu çehrelı ol- Şimdiye )radar en çok be n 
mak hevesine kapılıyor~r. Muvaffak ğinız filmler hangileridir? .. NıÇt ? 

ta oluyorlar. Fakat netice pudralarıp, _ En çok beğendiğim fılm Şeh 
allıkların da örtemediği kansız ve sol: •fklarıdır. Bunu- sevmeme sebep te Ş 
gun bir çeh~~· çukurla~ış ve .. fen~ı lonun en güzel filmi olmasınd dır H 
kaybetmiş gozler ve nıha~et ÇO~~ş (Rahibeler Mektebi) ve (Emdcn Kı u 
bir göğsün içinde kanamag~ mustaıt zörü) filmlerine bilhassa mınnett. ıı 
akciğerler .. _. ~n sonra da ~rtıste benze- Çünkü bunlar bana kendi bestekar 
mek hevesının kamçıladıgı verem ha:.ı- mız tarafından bestelendığinı nn t 

talığı ... ~~~an ba.şka genç .t~~irin~en ğim bazı şarkılann almancalaı ın 
henüz buluga ermış veya bulug çagını termişlerdır ve yanlış olan b 
yaşamakta olanları anlıyorum. Bunlar düzeltmişlerdir. 
0 vakıtlere kadar kendilerine meçhul 
veya müphem olarak bildikleri aşk sah 
nelerini filmde görünce kolaylıkla ~y
ni hayata intibak eUnek isterler, fakat 
hakiki hayat, sinemada gösterilen ha
yattan çok farklı olduğu için bunlar 
istikbalde meyus veya mağlup olur-

()sınan Tuirul 

lar. 
- Sinemanın gözler ve dimağ üze-

rinde muzır tesirleri var mıdır? .. 
- Bazı filmlerin genç dimağlaı d.\ 

hırsızlık, canilik gıbi menfi hıslerın n
kişafına yardımı olup olmadığı hakkın
daki sualinize dair aziz dostum prof -
sör Fahrettin -Kerımle Dr. Zatı Beyden 
pek çok misaller alabilirsınız. 

- Memlekette sırf çocuklara mah -
sus sinemalar açılması ve bu husu ta 
hükumete düşen vazifeler hakkında 
fikriniz?. 

- Memlekette sırf çocuklara mah-
sus sinemalar açılması ve bu hususta 
bükfunete düşen vazifelere gelince, .hü-

Bir kadın 
Yanarak IJldil 

Firuzağa mahallesinde Türkgüc 
sokağında oturan f<:o~tantin~n karı 
Madam Sofri dün evının ocagını -ga 
h bezlerle tutuşturmaia çalışırkt-n ~ 

. . 1 v almı•tır Bütün gayretlen 
tarısı a e T • 

rağmen Sofri alevi ıöndürememı 
feryada başlamıştır. So~inin .fery dı 
etraftan yetişmişler, bıçareyı keçele1 
sararak af.evlerini söndürmüsler e c 
bu zaman zarfında kazazede Sofrı goı 
ıünden ellerinden, yüzünden ve ayal 
}arından yanmış ve vücudunda deri 
cerihalar açılmıftır. Derhal Alma 
haıtaneıine kaldırılan kadın orada hı 
türlü tedaviye rağmen kurtarılam 
mat yaralann teeirile ölmüttür • 
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Yükseklik rökonı 

Enver Paşanın ikıbeti çok feci olmuştu. 
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a m SON POSTA. 

Gençler ceza ile kahveden! Avusturgada 

ki t 1 f Krallığın iadesi 
Geçen bilmecemiz de 
(Dünkü nüshadan kalan kısım) 

MUHTIRA DEFTERİ 

kazananlar 

uza aş ırı amaz. (Baş tarafı 1 inci sayfada) 
bir Alman prensi olduğunu ilan eyli
yecektir. Bu da Almanyayı tamamile 
tatmin eder mahiyettedir. 

Bastarafı 1 inci sayfada) lik kendi ihtiyaçlarını karşılayacak te-
.8ir mektep talebesi bakınız ne diyor: miz bir muhite sahip değildir. Bizdeki 
- Mektep talebelerinin kahvelere ev ve mektep te~kilatının gençliğin ih

düşmelerı, aile ve mektebin gençli- Ciyacına karşılık verebilınek şartlarm
ğin toplanma ihtiyacına cevap vereme- dan mahrum bulWlması bu vaziyeti 
melde olması demektir. Kahve bir top- doğuruyor. Ötedenberi biz de bu mese
lantı yeri haline gelmiştir. Oraya gi- le ile uğraşıyoruz. Maddi :imkfuısızlık, 
den arkadaşını buluyor. Orada biraz kendi teşebbüsümüzle talebe için bir 
kumanda etmek bile var. Kımılda- «Örnek salon> açmamıza mani oldu. 
madan, su istemek, kahve emretmek, ,Birlik firması altında bir kıraathane, 
gazete getırtmek ... Bunlar hep ayrı ay- bir !lokanta ve :ılir de yurt tesisi için ba
rı birer psikoloji meselesidir. Bunları zı sermayedarlar müracaatta bulundu
evımizde, rnaktebimizde tabii ola.Tak ya !ar. Biz, «Birlik> firmamızı hiç bir men 
pamı)oruz. Kahve bir parça da bu ba- faat beklemeden ortaya koymağa mu
kundan bizi çekiyor. Oraya bir kere a- vafakat ettik. Fakat bir tek şartımız 
lıştık mı yakamızı kurtaramıyoruz. O varclL Gençliği, bir kahveden çıkarıp 
hava, içimize işliyor. Gitmek isteme- diğer bir kahvehaneye sokmamak için 
sek, fena, manasız bulsak bile gene gi- mutlıak bir kontrol hakkı istiyorduk. 

Davudpaşa ortamekteb Cahid Çalış, 
Nazilli ortamekteb 2 den 175 Bedia İl· 
terberk, İst. 60 ıncı mekteb. 398 İhsa -
ne, Ankara Çankaya binbaşı Zeki oğlu 
Muammer, Nişantaşı Rume1i cad. Cabi 
apart. 12 de İbrahim Ayral, Bursa A -
tatürk cad. No. 51 de Nihad, İst 2 nci 
mck. 5/B den 591 Yusuf Özkan, Te -
kırdağı Namık Kemal mektebi 5 den 
Leman Balıkkıran. 

dil, Adana erkek ortamek. 1/Eden 531 
Necdet Sayar, Kastamonu lisesi swıf 
1 /Adan 628 Necati, Sultanahmet üçıer 
Çeşme sokak 7 de Mitat Elçin. Küçük· 
Ayasofya Medrese sokak MuharreJll 
Dede, Beyoğlu 27 nci mek. 9 Feyzi, Ge· 
rede ilkmek. Hatice Talu, Çanakkale 
Camiikebir yanında ı 1 de Cemaleddin 
Bingöl, Beyoğlu Bulgar mek.3 7 de Bla· 
gov Lötikof, Ceyhan kahveci Fiiseyiıı 
oğlu Rıza Durukan. Samsun Hançerli 
mahallesi Yenihamam sokak 64 Seni~ 

d'yoruz. , Bunu nedense kabul edemediler. Biz 
• Mekteplerimiz ders harici talebe ile ,de vazgeçtik. Artık ümidimiz, gençli
meşgul olamıyorlar. Daha açığı, tale- ,ğin kahvıe köşelerindeki acıkh vaziye
fleyi ders harici meşgul edemiyorlar. , tini gözönünde tutarak, bu işin, elinde 
Evlerimiz gerek inşa tarzı, gerek dö- maddi imk.fın:ları olan alakadarlar ta
şenme şekli ve gerekse aHe fertleri ara. rafından başanlınasındadır. 
sındald münasebet bakımından genci Bir diğer Üniversı'te talebesi de şun-
bağlayamıyor. lan söylüyor: 

Ta 1 b~ kahveye giıtrnesin de nereye , - Bu !kahvehane meselesi bir jçler 
gitsin? Işin can alacak yeri burası: acısı, bir ağlatıcı haldedir. Biz erkek 
Şimdi saat 16. Günlerden cumartesi. talebelerden vazgeçtik. Kız arkadaşları 
Universite kütüphanesinin kapılan sım .mızdan bazıları da kahvehaneye alış
sıkı kapalıdır. Kenardaki paI'.maklık- ,tılar. 

.tan bakın. İçeride küçük bir kapının , Fakat nereye gitsinler? İstanbul Hal-
';µstünde (okuma salonu) diye yazılı- Jrevi salonu var. Filhakika bu 
dır. Orada biraz dolaŞlrsınız. Pencere- salon dolup boşa'lıyor ama, o
den bir hademe başını uzatır ve ne is- nun da istiap imkaru ihtiyacı kar
tediğinizi sorar. Mükalemeyi uzatırsa- şılarnağa asla yetişmez. Bahususs kalı
nız aranızda şu muhaverenin geçmesi \ı:ehaneye alışmış genç birden bire kü-
kabildir: tüphanenin sessiz, kayıtlı, cidCli havası-

- Kimse yok mu? Kapalı mıdır? nı kabul edemez. Muhakkak yadırgar. 
- Bugün cumartesi, öğleden sonra Kökleşmiş bir itiyadı, ancak tatmin e-

.kapalıdır. Yarın pazar gene kapalL Pa- de ede, sevdire sevdire değiştirmek ka-
zartesi günü açılır. bildir. Eğlettdiriyor görünürken, insa-

- Kaç kişi alır burası ? nın ruhu üzerinde menfi tesirler yapan 
- 120 kişi alır ama, kalabalık gelir- bir muhiti ancak ustalıkla yenebilidz. 

Roma, 7 (A.A.) - lstefani ajan· 
sıntn resmi bir tebliğine göre, İtalya 
hariciye bakanı Kont Ciano bu akşam 
Viyanaya hareket etmektedir. Kont, 
Avusturya Başbakanı Şuşnig ile hari
ciye Balanı Schmidt'in ziyaretini iade 
edecek aynı zamanda Roma proto
koJlarını imzalayan üç devlet konfe
ransı için icap eden daveti~eleri gön· 
derecektir. Bu konferans 11 teşrinisa· 
nide toplanacak1ır. 

Kont Ciano Viyanadan sonra Ma
car Başbakanı ve Hariciye Bakanının 
z.iyare.tlerini iade jçin PC{lteye gidecek
tır. 

Roma 7 (A.A.) - 9 ikinciteşrin
de Viyanada toplanacak olan ltalyan
~acar konferansının çok ehemmiyet
lı olacağı tahmin olunmaktadır. Bu 
konferans neticesinde Avusturyada 
Kraliığın tekrar tesis edilmesi ve Ma
caristanın tekrar silahlanması müm
kündür. 

Doktor Şahi 
Ne vakit gelecek? 

Belgrad 7 (Hususi) - Vreme ga· 
zetesinin istihbara.tına nazaran, Al· 
man İktısat Nazırı ve devlet bankası 
Umum Müdürü Dr. Şaht bu ayın 15 
inde Ankaraya gidecektir. 

Türkiyenin beş senelik iktısadi pla
nının tatbikında Alman sanayiinin teş
riki mesaisinin imkanlarını temine çalı
şacak olan Dr. Şaht, bazı Türk ma• 
denlerinin işletilmesine dair de mühim 
tekliflerde bulunacaktır. 

TARAK 
İst. 2 nci mek. 5,IB den Yaşar, Be -

yoğlu İtalyan lisesi Nuri Ülkmen, İst. 
Lisesi 2/K dan 61 Süleyman Vural, E
minönü şubesi başkanı Avni kızı Ner
min. 
l\IÜREKKEBLİ DOLMA KALEM 
Çamlıca Kısıklı Hanımseti sokak 5 de 

Si.i~cyya Meri9, İst. Erkek Lisesi .3 7 8 
Fikri Baysal, Ist. 15 inci mek. 5 / A dan 
160 Nermin Turnaoğlu, Kumkapı orta
rnektep 285 Hurşit. 

DOLMA KURŞUN KALEM 
ist. Erkek Lisesi ! 248 Ferruh, Fatih 

Tezgahcılar sokak 45 de Zehra Özadası, 
Kumkapı ortaınek. .300 M. Yılmaz, İst. 
Erkek Lisesi 5/A dan 385 Ekrem Uy
guner. 

KİTAB 
Gireson ortamek. 1 /B den 69 Şük -

ran Er~, Samsun Muradiye sokağı 21 
de Melahat, İzmir Karataş ortamek. 
l/D den 1343 İbrahim. İzmir Ticaret 
Lisesi son sınıf 229 Muzaffer Erden, 
Beypazarı Hacı Faralı z!de Nuri oğlu 
Ziya, İst. AKşam Kız San'at mektebi 
Seniha Kurul, Erbaa tahrirat katibi 
Tevfik oğlu Coşktin, Ankara Leblebici 
mahallesi Karakol sokak 61 4 
Hatice, Tokat ortamek. 1 /C den 191 
Şevki, Ankara Sıhhat Bakanlığı Sıhhi
ye Mümeyyizi İzzet kızı Nural, Foça 
nüfus memuru Galib kızı Jale. Balıke
sır Gazi ilkmek. 3/B den Di§ci oğlu 
Muhsin. 

KART 

Kayseri tapu katibi Hnmza Cabir Gü· 
rer, Mersin Gazi mek. 4 den t 99 Meli· 
ha, Mersin İsmet paşa mek. 5 den 350 
Nezihe, Adapazarı İzmit cad. 8 de Feti, 
.Ankara Yenişehir Türk Maarif 
Cemiyeti ortam ek, Saltıhaddiilı 
Kirklareli Şevket Esen eczane· 

se 150 ye kadar çıkar. Bu da bir :talebe istirahat ve eğlence 
Buna mukabil yüksek tahsil yapan hanesi açmakla mümkün olabilecektir. - "--------·--·· ···---·--· -

talebe kadromuz, ne kadardır biliyor Gençlerle yaptığımız bu konuşn{a -

Sultanahmet Dizdariye Çeşme sokak 
6 da Güneş Özman, Ankara birinci or
temek. 2/2 den 109 Kemal Yazar, İst. 
Erkek Lisesi 814 Vedad Özman, An -
kara Çocuk Sarayı cad. İlhan sokak 8-
de Kamil yanında Cezmi, S~!tanahmet 
Uçler mahallesi 46 da Bülend Bayrak
şan, İst. Erkek Lisesi 1219 Hami Ay -
dın, Çine ziraat memuru kızı Ayten, E
lfıziz Taşmağaza civarı 42 de F. Şen -

si Sermet, Beyoğlu Musevi lisesi 
364 Jan Papo, Diyarıbekir ortam~ 
2/C den 664 İlhan, Diyarıbekir orta • 
mek. 7 de 541 Halid Gökbilen, Beyoğ· 
lu 1 1 inci mek. t 05 Mehmet, İst. 44 ün· 
cü mek. 5 / A dan Mihriban, İst. Erkek 
Lisesi 828 Yusuf, Ankara Yüksek Zi -
raat mek. Marangoz atelyesi 19 Mus .. 
tafa, Küçükmustafaşa Ayakapı cad. 30 
İsmail oğlu Hasan, Adana terziler a -
raşesinde şapkacı ve kurukahve -
ci Hasan Renklikurd, Alemdar mahal· 
le.si Çataiçeşme sokak 50 de Semıet U· 
lusoy, Balıkesir 2. Kor. bandosunda 
Gd. üst çav~ he?n§iresi Hatice, An -
kara Yeni hal Urfa pazarı 19 da Meh· 
met Ali oğlu Abdülhadi, Gelenbevi or
temek. 2/ D den 398 Kemal, Kasımpa .. 
şa Türü çelebi mahallesi Şeyh Ali so
kak 28 de Mediha, !İst. Erkek Lisesi ı SJ 
M. Yılmaz, Cihangir Kumru sokak 
Kumru apart. 3 de A. Güler, Ankara 
Demirtaş mahallesi Hacı Musa bey cad. 
Yeniyol 30 da S. Ceylan, Ankara Cebe
ci Eriç sokak 26 da Rıdvan, Beyoğlu U 
inci mek. J 46 Özen, Zonguldak Kozlu 
ilkmek. 5 den 50 Öğuz Fuad, Adana S 
kanunusani mek. 3 den Nahid, Tarsus 
postane .karşısı T O 1 de Ahmet oğlu Ab· 
düsselam, Adana Necati bey mek. 5 .. 
den 295 'Melahat. 

TAKViM musunuz? Tam, 6200 adet. 6200 kişi- lardan sonra şu kanaate vardık: 
ye 150 kişilik bir okuma salonu. Hem ilk, orta ve lise talebesini polis kuv- . 
de pencereleri mezarlığa bakan türbe vetile kahveden çıkarıp siciline ehem-
bozması bir yer odası. miyetini takdir edemiyeceği bir kayıt 

2 inci TEŞRiN 

Talebe Birliği Reisi de diyor ki: düşürdükten sonra sokakta bırakmak, 
- En büyük derdimize temas etti- bu fena itiyadın önünü almak için baş 

niz. Hiç birimiz arzu etmediğimiz hal- vurulacak yegane tedbir olamaz. Bu
de hepimiz ayni muhitin içinde çalka- nun asla bir faydası görülmiyecektir. 
ıııyoruz. Bu gösteriyor ki, bu hale sa- Gençlere severek devam edecekleri 
ik olan bir zaruret v:ardır. ~ünkü genç- klüpler açmalıdır. 
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Yazanı Muazzez Tahaln Berkand 

Rumi sene 
8 Arabi sene 

1!$52 1355 - -ı ci Teşrin Resmi sene Kasım 
26 11136 1 

PAZAR 
SABAH 

Şaban I iMSAK ::>. 
ı 

6 

V. K l>. 
40 23 11 58 
39 4 57 

Öğle İkindi Akşııuı Yatsı 
V. S. J). ~. D. .:>. O. 
59 9 42 H - 1 33 
57 14 41 lô 1)7 18 33 

ok ... Bo~ yere kendine <<O buradadır; mı? 
senelerce sonra işte nihayet onu gö - Ne tuhaf, bu hrfımda gördüğüm 
rüyoruml» gibi telkinler yaparak asa- Bay Taylan benim için artık .eski gün
-hını bozma 1 lerde tanıdığım ve sevdiğim adam de-

Bak elin titriyor ... Dikkat eti Bu - ğil. .. Bunun yüzünde o günlerden u -
rada bir vazifen var .. bu vazife her şey- zak bir mana var; fakat böyle olduğu 
den üstün o1malıdır, şimdi senin için ... pek iyi ... Patrona karşı Ekrem diye 

bakarsam zavallı ben ne olurum? 
Mualla artık kuvvetlidir .. !ıinirlerine - Bizim Hofman cenahları bir kö-

Muailanın kulağında tek tek kelime-1 Zaten bugün o artık senin için «Ek- hakimdir. Artık etrafına soğuk ve alef- .şede kedi gibi .sindi. Asıl büyük direk • 
ler uğulduyor. rem» değil «Bay Taylan)) dır. Yeni ade gözlerle bakabiliyor. Hatta ora • törlerin yanında onun düdüğü ötrnü • 

Burada bütün bir dram oynanırken, gördüğün, ilk defa tanıdığın büyük da bulunanları seçmeğe çalışıyor. yor. Fakat zavallı adamcağız arada bir 
bütün bir hayat devrilirken bu adam- patron ... Bunun senin Ekreminle hiç - Şu Brüksel :murahhası pek se - tatlı tatlı bana bakıyor. O da bu ya -
lar nelerden konuşuyorlar! bir ilifiği yokl vimli bir adam. Sarı bıyıkları altında hancılar arasında tanıdık bir yüz gibi 

Genç kız bütün kuvvetini toplama - Esasen o ıeni tanımamış olmalı 1 tirin bir gülüşü var; fakat yanındaki beni görmekten hoşlanıyor. 
ğa çalışıyor ... Biliyor ki her geçen sa- Filhakika k.atiblerin oturduğu tarafa te- arkadaşı hilekar yüzlü .. bizim patronu - Macar madmazel Brüksel mu -
niye tehlikeyi yaklaştırıyor, biliyor ki nezzül edip de baş çevirmedi; yalnız aldatmağa, fiatı kabartmağa pek he ~ rahhasına biraz fazla bakıyor. Abdal 
bir kaç dakika sonra ona: girerken bir baş eğmeıile ıelam verdi veıli. kız, yazısını şaşıracak ... Bereket ver -

- Bayan Dalmen, mukavele pro- ama, belki de yüzüne bakmış olsaydı - Ekremin yüzü manalı çizgilerle sin ki bana da burada not tutturmuyor 
jesinin fransızcasını okuyunuz! hile bu uzak diyarda, bu solgun yüzlü olgun bir insan kafasına dönmüf ... lar ... Halim ne olurdu benim? 

Diyecekler. Bayan Dalmeni eski şen, genç ve taze Eskiden bu kadar derin bakışları yok-

-
Dr. HORHORNi 

Eminönü eczan._.i yanında Tel. J 
24131 Her gün akşama kadar 

·~~ h.astalannı kabul eder. 

Daha ilk cümleyi okuduğu anda 
Ekremin yüzü bir boraya tutulmuş gi
bi karmakarışık olmuı;;tu. 

Mualla kağıtları çevirirken gayet 
tabii bir kirpik kıpırdatışile ona bak .. 
tığı vakit onun gözlerinin gitgide bü
yüdüğünü .. korkuya, acıya benziyen 
bir bakışla dışarıya fırladığını görmü~ 
tü. 

Fakat guya b•J karşısındaki adam 
onun için yeni gördüğü ve henüz tanı· 
madığı bir amirmiş gibi arada bir, 
herkese olduğu gibi, ona da bakarak 
okumakta devam ediyordu: 

((Madde 6. - iki taraf arasında şu 
hususlar karar'laşmıştırn. 

- ~ardon madmazel, lutfen bir sa
n iye durur müsunuz? Bay Taylan pek 
yorgun gibi görünüyor. 

- Rahatsızsanız İçtimaı yarına bı
rakalım. 

işte o zaman kendisini kaybetme - Muallaya benzetmek .. belki de seni ta- tu. Anlllfılan büyük işlerle uğr~mak - Bayan Dalmen, Jutfen ınukave- - Bir parça içeride istirahat etmez 
mesi lazım... Bunun için başkasına nımazdı. zekasını açmış .. yüzünü değiştirmif. 
söylüyormuş gibi kendi kendine: Her halde sen kendi ~erefini rnuha- - Fakat neden lzmirde doktorluk 

- Cesaret r diyordu. Bu kadar ada- faza etmeğe mecbursun.. burada bir yaparken böyle bir iş adamı oluverdi? 
mm içinde bir his faciasını belli etme- memur olarak bulunduğunu unutma! Doktorluğu bırakmasına sebeh nedir? 
melisin 1 Bahusus o hiç bir şey anlama- Sinirlerine hakim oll ilk gördüğüm dakikada düşünemc -
malıdır. Ona karşı gururunu, izzeti • Dikkati Sinirlenme .. Ekrem seni ta- miştim ama şimdi buna şaşıyorum. 
nefsini, kadınlığını muhafaza etmeli- nımadı, tanımıyacak... Bu uzun say- Acaba karısı mı onu doktorluktan 
sin! faları okurken sakın eesin titreme • ayırdı? Sahi, Özkan onun karısının 

O seni karşısında, son ayrılık gü - sin 1 Sakın onu tanıdığını, onun bura • çok zengin olduğunu söylüyordu: 
nünde ona: daki varlığının sende bir buhran yarat- - Şişman, suratsız, kendini be • 

- Çıkınız! sizi artık istemiyorum! tığını belli etme! ğenmiş bir kadın! Fakat zengin mi zen· 
Diyerek yüzüğünü yüzüne atan Bu kadar senelik ıztırablardan son- gın. 

··ğrur Mualla gibi ba,Jı yukarıda gör- ra artık kalbinin yarası kabuk bağla • Ekremin çocuklarını görmek isti • 
-lirl' ~ıştır. Sen de onu sevmıyorsun ar • yorum. Acaba babalarına benziY,orlar 

lenin fransızca tercümesini okur mu • misiniz? 
aunuz~ Ekremin başı masanın üzerinden 

Mualla ~endi acainin heyecansız i- ağır ağır kalktı. Kanlı ve bulanık bir 
hengini bulduğunu daha ilk kelimeler- çift göz, şaşkın bakışlarıle odada do
de anladığı için bütün soğuk kanlılığı- laştı. 

mı ve sadeliğimi muhafaza ederek o· - Hayır, teşekkür ederim.. biraz 
kumağa başladı. başun dönmüştü, geçti. Seyahat yor .. 

Almancasını, türkcesini ve fransız- gunluğu olacak .. devam edebiliriz. 
casım tekrar tekrar okuduğ9 ve ter - Bu ses kısık ve boğuktu. Bulanık 
cüme ettiği bu mukavele projesinin bir gözler bir saniye Muallaya takıldı ve 
çok maddeleri Adeta aklında yer etmİf- aynı boğulan ses türkce mırıldandı: 
ti. Bunun için vakit vakit gözlerini ka- - Okuyunuz Bayan Dalmen .. eizi 
ğıtlarda!1 ay~~rak .~_a.f!n;a !>!kabili .. din~Y,ç>ruuı. 
yord~ ı (Arkası war) 
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CAtıUK iJLKf fİNDE 
~ IJitı TOtıK ZARiTi 

160lbım Cemll'ln kıbet.I 

·~ıu 

YEDi~ 
ARASINDA 

A.R. 
Cemil, elindeki zarfta bir sıcaklık hissetmişti. 
t:;özleri zarfın arkasındaki yaldızlı prenslik tacı 

Yazan : Hugh Auıtin lngilizceden çeviren : Haınun Uıalılıgil 

ile ( E. F ) harflerine ilişti. 

Diye söylenmişti. ile, (E. F.) harflerine ilişmişti. 
Hemen masasının onune oturmuş, Cemil, derin bir m erak içinde kal -

şu cevabı yazmıya başlamıştı: mıştı. Zarfı, bir hamlede açmıştı. O • 
[Aziz dostum, Marki Gorçakof !.. kumaya başlamıştı: 

Banyo dairesinden sızan kan 
Kent boğuk bir 

aşağı indir. 
sesle "Yok! diye 
Şimdi sorgunun 

bağırdı. Herkesi 

Kontes hazretle:-inin bu emirlerini [Azizim, binbaşı!.. Su musluğu kapandığı zaman bir Aralarında Madam Arnold var - Mösy(j Lang da oradaydı, sualine 
· Dün halamın sizi satoya davet et 

teblig· etmeseniz bile, bugün tatoya gı- ' ~ saniye ortalık sessiz kaldı. Sonra han- dı, hem perişan, hem de içi tehdid do- cevab a tar gibi etrafına bakınıp duru~ 

_J ""'·ıı sırası uegı . ,, 

d'I · m esine fena lınlde canım sıkılmı~t&. 
decektim. Çünkü dün, bunu ken ı erı- Gelmediğinize ne iyi ettiniz. yo içinde su şıkırtısı işid ildi. Mösyö lu bir nazarla bakıyordu. Bu nazar yordu. 

ne vaad etmitlim. Marki Goı·çakof geldi. Başmınn ağ- Arnold suyun içinde bir çocuk gibi Kent için yabancı bir nazar de'ğildi. Polis memuru Toni Milano·nun kol-
Halbuki, dün akşamdanberi çok tici- rıdığı için gelcmediğinizi söyledi Hal· çırpınıyor olmalıydı. !Tıpkı bu bakışı, kocasını öldürülmüş !arını gererek, hatta arkada~ı (Jak 

detti bir bat ağrısından müztaribim... buld ben, gclmiyeceğinizi tahmin edi- .. s~ şık~.rtı~~ kesildi. Uzun bir siikUt bulan bir kaaında da gördüğünü pek Smith) e bile menettiği oda kapısının 
Gerek Kontes hazretlerine ve gerek 

0 
yordum. Ve, ayağınızın burkulduğunu hukum surdu. Sonra genç kız su nıus- iyi hatırlıyordu. önünde bir yarım daire teşkil ebnitler• 

güzide misafirlerile teş~rrüf etmek f~ bahane tutacağınızı zannediyordum. luklarının tekrar açılmış olduklarını i- Madmazel Patton da oradaydı, titri- di 
refinden mahrum kalmıya mecbur ol- Doğrusunu ister misiniz? .. Bu ma · şitti. yordu, hem de Madam Arnold'un ko- Kent boğuk bir sesle: , 
duğum için çok müteeuifim. • 1 zerete, hiç kimse inanmadı. Halam! her Bir rüya içindeymiş gibiydi. Suyun !una sarılmıştı. - Jak! diye bağırdı. Herke9i app 

Bilvesile ben de hürmetlerimi teyıd halde kıdabalıktan hoşlanmıyan hır a- yeknesak sesini, sonra su sathı akma Mösyö Patton da oradaydı, göbo • indir. 
1 . ' dam oldug-unuzu tahmin etti ... Kayma- d l"kl · · h" ı· · l - k d I k (ArL-- -) 

ey erım. . e . ı · erının ızasına ge ırıc~ sesın ıs ıga ğine a ar çırçıp a tı. - ·-
Binb~ bınMailiGo~~~da~~~~s~k th ··ı d''. d' ı· d ~========--~~=-~~-=~=~~~==~--• -. d k 'ftl'kt d .. A b'r ha,,·at a avvu e ısını ın .ıyor u. Cemil e ere • çı ı e e munzevı ı -7 B' . ' . . . · · 1 

. d·-· . • •. 1 d' Mısa" firlerdcn I ırdenbıre çımen bır.me makınesının ' D T I b k b K k geçır ıgınızı soy e ı... , . . · B A 
Cemil, u me tu u aza çavuşu- biı· kısmı· Kontes Olga NeriınanoC'un o sınır verıci töf-töfünü tekrar duydu. ~----------------"'" 

na vermiş; Marki Gorçakofa gönder- salonlarn:dau kaç~mıza hayret ettiler. Bir aralık başını çevirmişti. Cittikce 
ınişti. Ve sonra, ipek bir Bu - Bir kısmı da, sadece gülmekle iktifa et- büyümekte olan bir leke gözüne çarp
hara halısı yayılı olan divanın üzerine tiler. Yalnız bir adam .. evet, yalnız ve tı, banyo dairesinin kapısının altından 
uzanarak: tek başına bir adam, doğruyu söyledi: su sızıyordu. Banyo taşmış demekti. 

Bugünkü Program 
8 İkinciteşrin Hl 

- Oh 1.. Ne ala ettim de, gitme - - Eft.ndiler! .. Soruyorum size ... Kı- Genç kız Madam Arnold'a bunu söy-
dim. lıcından ve apule~ler~ı~en cebren a!.- liyecekti. Tam 0 saniye yerinden sıç • Öğle neşriyatı : 

İSTANBUL 

Diye söylenmişti. . . . rılmış olan bir zabıt, sızın bu sırmalı u- radı, elini Madam Arnold'un elinden 12.30: Plakla Türk musildsl. 12.50: Hava-
Simdi Cemilin içinde garıb bır hıs niformalarımzı görmeye, mahmuz ş~- kurtardı ve merdiven sahanlığına açı- dls. 13.05: Plakla hafi! müzik. 13.25: Muhte-

beı~ı.rmı" şt ı· . Sankı", kendı" .. ı' ne fenalık et· kırtılarınızı işitmeye tahammül edebı- 1 d k d ~ .. .. d.~ k lif p!Ak ne~riyatı. 
"' 1· '? B d 1 d ime dı'ı11 an o a apısına ogru yuru u , apıyı d . t 'k ır ım... en e o say un, ge z . .k. 

rnek isteyen bir düşmanın an ın 1 am Bravo, 0 Türk zabitine... açtı, ı ı adım attı ve bir avaz kopardı. Akşam neşriy:.h : 

almış gibi sevinmişti. Dedi. Banyo dairesinin ka pısının altından 18.30: Plakla dans muslklsl. 19.30: Konfe-* İhtimal ki bu adamın kim olduğunu çıkan su kırmızılaşmıştı. 
O gün, öylece geçmişti. Ertesi gün merak edersiniz. Mademki, bu kadar 

tam öğle yemeği hazırlanırken Anna gevezelik ettim. Şu halde onun adını 
odadan içeri girmiş: da söyliyeyim. Sizin avukatlığınızı 

- Şatodan bir uşak gelmiş. Bizzat deruhde eden bu adama; (prens Yoso-

rans: Suat Derviş taı·a!ından. !O: Belma ve 
arkadaşları tarafından Türk musikisi ve 
halk şarkıları. 20.30 : Sadi ve arkadaşları ta
rafından Türk musikisi ve halt prloları. 21: 

-19-

sizi görmek istiyor. pof) derler... Bu ismi, ister aklınızda 
Orkestra. 22: pl!ı.kla sololar. 22.30: Ajans ve Oc ı.t A.SIYET DAKiKASI 
borsa baberleri. 

Demişti. tutunuz; isterseniz, unutunuz. Beni, as- \ Saat 5, dakika 40 - saat 5, Jakika 43 ) 
Cemil, kısa bir düşünce geçirmi~ • la alakadar etmez. Yarınki pre~ram 

ti. Evvela, uşakla karşılaşmak isteme- Gelelim, bu mektubu size niçin yaz
mişti. Fakat bir kaç saniye düşündük- dığımın sebebine ... Evvela şunu söyli

yeyinı ki; elime kağıdı kalemi aldığım 

Hendriks düdük sesini işidınce: 
- G ene ne oluyor~ d iye söylen -

di. 
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İSTA~BUL 

ten sonra: 
- Fakat, niçin?.. Çok sakat düşü

nüyorum. Adeta, basit ve görgüsüz bir 
mekteb çocuğu gibi hareket ediyo -
rum ... Bu hareketlerim, benim hak • 
kımda çok fena ve çok gülünç cere -
yanlara sebebiyet verir. 

Diye söylendikten sonra~ uşağı oda
sında kabul etmişti. 

Şcıtonun resmi elbiseli uşağı, setre
sinin iç cebinden çıkardığı tirşe renk
te parşumen bir zarfı Cemile uzatır -

ken : 
- Prenses Emma hazretleri, bu 

mektubu bizzat zati alilerine takdim 
etmemi emir buyurdular. 

Demiş; ve derhal çekilmişti. 
Cemil; elindeki zarfta, ılık bir ha • 

raret hissetmişti. Gözleri, zarfın ar • 
kasındaki altın yaldızlı prenseslik tacı 

r-
s ı r Doktorun 
Günlük 
Notlarından 

Kirpik 
Dökülmesi 

Pazar 

(*) 

zaman, bu kadar kalabalık söze giriş -
mek fikrinde değildim. Size sadece; 
doktorların muayenesının neticesini tı. 

(Teğmen) e istifhamkarane bak -
Öfle neşriyatı : 
12.30: Plô.kla Türk muslklsl. 12.50: Hava-

dis. 13.05: Plakla hafit müzik. lS..26: Muhte· 
lif plak neşriyatı. bildirecektim. Teğmen düdük sesinin geldiği ta • 

Moskovadan gelen doktorlar, beni de, rafa bir saniye baktı, sonra eve doğru Akşam neşriyatı : 
Olgayı da tepeden tırnağa kadar mua- koşmıya başladı. Dereyi bir hamlede 18.30: Plakla dans musildsl. ıuo: Çocuk,, 
Yene ettı'ler. Siııır· lerimizi tecrübeler - ki ki b l ıara masal, İ. Galib tarafından. 20: Rıfat vt geçti. Aya arının topu arını i e ıs-
den geçirdiler: l arkadaşları tarafından Türk mwdtlsl ve halk 

atmamıştı, amma bir küme eşsiz çi -
- Cepheye gönderilen bir topcu ça- şarkıları. 20.30: Safiye ve artadqları tara-

h 1 b . çeği ezdi. Hendrik.s arkasından geli • fındıın Türk musikisi ve halk tarlD.ları. 21: Or vuşu kadar sağlamsınız. Der a ır ge-
d b·ı· . · yordu. O kadar çevik olmadığı için ıs- kestra. 22: Plakla. sololar. 22.30: Ajans ve ce eğlenceiii tertib e e ı ırsınız. 

Dediler. lak kıyıda kaydı, dizüstü düştü ve kö4 borsa lınberlerl. 
Eğlence, mükemmelen tertip edildi. pürerek Cenabıhakkın adını an - __ ·- ....... , .• ~ . , , ,., ___ ...... _ .. .... 

Ve muhtelif içkilerden maada, tam 27 dı. 
şişe şampanya içildi ... Hepsinin de Mos- Kent bütün kuvveti ile koşuyordu. Nöbelci 
kovada ayn ayrı mühim işleri obn bu Simasında garib bir şaşkınlık vardı. A- ı .. Eczaneler 
muhterem misafirlerimiz - sabahleyin caba ev sakinlerinden biri korkuya mı 
erkenden • sızmış bir halde arabalara tutulmuştu, kadınlardan biri baygın- Bu gece nöbetci olan eczaneler ıunlar • 
uzatılarak istasyona gönderildi. lı k mı geçirmişti} Yoksa evin içinde dır : 
Şimdi burada sadece, prens Yosopof } abancı bir kimse mi bulunmuştu} İstanbul cihefüıdekiler : 

var. Yani, sizin avukatınız ... En çok iç- Aksarayda : <Ziya Nuri). Alemdarda : 
kiyi o içtiği halde, bir tiirlü devrilme- * (Eşref Neşet) . Bakırköyündt : (Hlift.U. 

di. Eski bir Ka1.ak onbaşısı gibi muka- Teğmen çimenlikte göründüğü za- Beyazıtta : (Haydo.r>. Emlnönunde : 
vemet gi)sterdi. Sonra da şatodaki kız- man adamlarından birini, Jak Smith'j (Mehmet Kazım). Fenerde: (Arit). Ka-
tarla tam 128 defa dansetti... Doğrusu, önünde gördü. Eve doğru koşuyordu rngümrükte : <Arif.) Küçükpazarda. : 
ben saymadım. Onun yalancısıyım. Bahçıvan Jak Huskins ise, muhtemel (Hikmet Cemm. Samatyada : lTeofl -

Prens Yosopof, iş güç gönnekten nef- bir manzarayı · gözden kaçırmamak 1_ losı. Şehremininde : <Nazım). Şehzade-
ret eden, saraylara gittiği zamanlar bi- çin eve doğru dönmüştü. Amma kı -ı başındo. : (Asaf). 
le bir köşeye <:ekilerek yalnız müsteh- mıldanmadan ve kemali sükun ile ma-

1 
Beyoğlu cibetindekiler : 

zi nazarlarla etrafmı süzen, garib rulı- G" !atada : csporidis). Hasköyde : (Bar-kinesin i takib ediyordu. .. Bir Ço k genç kızlar ve bayanlar kirıılkle- lu bir gençtir ... Bu garib ruhlu gen - K .. d but). Kasımpaşada : (Vasıf). Merkez na-
d Bir kaç saniye sonra ent, onün e 

rlnln döklıidıığünden şikayet ederler. Bu cin, ne Sen Petersbug'da ve ne e Mos- h'dl . hlyede cKanzuk, Güneş). ~lşlide : 
kovada görülecek bir işi olmadığı için Jak Smith olduğu halde şa 1 erı sor- (Halk). Taksimde : (Taksim, IUmadl. glbllı.-rln kırpiklerı kaşınır ve dlkknL e- - k ·~ · l · d " S 1 b 
burada tembel tembel oturarak bir haf- guya çe tıgı sa ona gır 1• a on om- u· sku" d:ır _ Kadıköy ve Adalardakll~r : d .ır " kirpik dipleı inde beyaz, kiıçuk ke-

ı>~ •c ı şeyler goru ur. l ta kadar bize misafirlik edecektir. boştu. Bu"yu"kndadn ·. ( 11.rerkez ). Heybelide : 
· 1 d 1 b 1 b Bizim (kaza \'ak'asını fotoğrafa al- Holde, Mösyö Merrit ilk kata çı • (Yusuf). Kadıko·· y Pa""ryolunda : (Mer. Iıi e k :pikler n uş 11e., ne se ep o an u ._ 
kepe ·lcrdıı· .Aynı zamanda gözlerin ke
n:nı ırı ela ha.fifcc kızarır. Bu ô.nzaların 

tcj.ıv ı muınkuııdur. Hattfı bu teda.vı ile 
kırpıl:lerin kuvvetlenmesi ve daha çok u-
zam ı da kıı.bUd r. • 

Bu gil>l hallerden şikayet edenlere lcab 
ed ·n v' :ıyad:ı. bulunmak üzere Son ros
tı. d'> toruna muracaat etmelerini tav
sıye cdi!rlz. Çünkü bu sütun bu husustaki 
ı h' :ı mll!:aıd değildir. Sunl sorncrık -

mı:ık) me clesini kendisine anlattım. kan merdivenin aşağısında ayakta du- kezı. Mod:ıdn : (Faik İskender). Üskü-
Pck hoşuna gitti. O da, tı)>kı sizin gibi ruyordu. Parmaklığa dayanmıştı, dur- dar Sellmiyede : (Selimiye). 
söyledi: madan aksırıyordu. 

D ;u, bir sinemacıhk meselesi. Mösyö Merrit"in aksırma" ile ayak ........ p·;~ı;~~; .. K:··İ{~·~~;;~~·;~··""''" 
İş~, ~ararla~tırdık. Yarın öğleden iki seslerinden başka hiç bir şey işidilmı-

- d Modern ve herkese elzem kitapları !>-aat sonra, sinemacılığa başlıyacağız. "yor u. Kr,. 
Vazifeler taksim edildi. Şöyle ki: Teğmen merdivenleri dörder, dör - Ameli ve tathiki kambiyo 35 

Rejisiir - Halam. der çıkarak sahanlığa vardığı zaman Yeni muhnsebe ıuulü ıı2,so 
Baş aktör - Siz. bir inilti duydu, duyunca da bir hissı- {~~~~~ ~;;ııııat ve bankacılık . ıg~,50 
Diğer mfünessiller - Madınazel O!- kablelvukuun tesiri altındaymış gibi lhtiııu muhıı!iel~lcri {şirket, saaayı, !arın ,su:ıl varako.l:ırma on kuruşluk pul "f d l E h b' ziraat, banka) 175 

ga. u a maze mma ... ve .. a ırın ır bir ürperme geçirdi. 
1 

,_ 70 il ve etmt'lerı lazımdır. 

( *) Bu notlnn kesip sdc:layınız, ya • 
hut bir albüme yapı,tınp kollcks!yoa 
ynpını::. Sıkıntı zamanınızda bu notlar 
bir doktor gibi imdadınıza yetitebilir. 

kösesinde, artık kokmak ve kurtlanmak Sebebini araştırmak için vakit kay- i:h~ii b':a;ti~:i;~ ci ıı;ıtım 20 
istidadı göstcrmi3•e haşlıyan mütevef- d Logaritma cetvelleri (yeni rakam) 56 

d T fZ il betmedi, sadece üzerine üşen vazı - Yeni hesabı ticari (mufassal cıer) 200 
fa araba beygiri, M"a am oto. ava 1 feyı· ve mes'ulı"yetı' du""ı:u""ndu·· . iz ve es ._ 

1 
) ıoo 

• T er Mali cebir {iıtikrn ve sigorta ueeap arı hayvan •• hakikaten iyi ve cins hır kıs- 1 K b · 
raktı.] arı yan bir bakışla, orada duranların Başlıca salış yeri : kbal it-~~)ı 

(Arkası var) hepsini birden gördü. • 

Cildiniz; 
ölmiiş mU.? 

Yaşıyor mu 'l 

Yaşamak ve gençliğin büt(ln. tuell· 
iini iktisap etmek 19ln lüzum olan c:aa
lı ve besleyici unsurlarının nobanl;Je

tlnden dolayı ölmeye mahırum olan bir 
cilt, buruşur, kurur ve solar. Bu canb n 
besleyici unsurlar, timdi büyüt bir Bina 

ile intihap ed.llml§ genç ha)'ftlllardan 
istihsal olunmaktadır. Bunlarla bes'nr 
bir elit, gençleşir ve tazeleşir. V)JaDa ö-· 
nlversitesi profesörli Doktor SteJabl ta

rafından keşfedilen bu pyanı ba7ret 
cevherin münhasıran istimal batla peJı: 
büyük fedakfı.rlıklarla Toka.lon mieue
sesince temin edllmlştir. 

Biocel, tabir edilen bu canh hOceJre
ler hiilô.sası, yalnız pembe renctndekl 
Tokalon kreminde bulunmaktadır. Bu-. 
tanelerde 60 - 70 yaşlarındaki kacJmJar 

üzerinde yapılan tecrübelerde 1 hafta 

zarfında. bütün buruşukluklann an ol-

duğu görülmüştür. Her akşam, ,atma
dan evvel pembe rengindeki Toblıoıll 

kremini kullanınız. Siz uyurken, o; cDdl· 

nizi besler ve gençleştirir. Sertan buru· 

şuklukları izale eder ve bir taç hafta 

zarfında kendinizi blr çok sene ııençıeıo-
miş göreceksiniz. Gündüz 1çln <J&tm> 
beyaz rengindeki Tokalon kremini kul

lanınız. Siyah benleri eritir, açık mesa
melcri kapatır ve en sert bir cildi beJU· 
ln.tıp tatlılaştırır ve yumuşatır. 
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Saç boyalan 

Kumral .,.. ılyah olarak ubit 
n tablt renk verir. Ter ve yıkan
makla çıkmaz. Y egtne zuanu 
ve tanınmlf llhbl AÇ boyuıdır. 

lNalLlZ KANWK ECZANESi 
Beyotıu • 1stanbul 

157 
Birinci 

mUkAfat 

Kazanmıştır. 

Her hususta 
tıminaUKlar. 

Sa:rfa il 

Herkeain z ·kine 
uypn ye~ ne 

saatti . 

Cep, kol 
ve spcr 
.. ati eri 

D.,,..., 
l1taabal ~ ultan 
Hamam, Havuzla 

Ha No. ı 
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Cumhurbaşkanlığı Filarmonik 

Orkestrası Şeffiğinden: 
l - Ortcestra için seçme sma~iyle fU MiıziaiyenJ- •h-cekw. 
A - Bir Aüt ve küçük Flüt çalan, 

B - Birinci ve ikinci keman çalanlu. 
C - Viyola çalabilenler, 
C - Bir kontrbas çalan, 
D - Bir üçüncü Trombon çalan, 
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2 - Seçme ı ... vlıuı 11..iıw;itet' inin 23 • 27 ind e<Puarlmi, Sili, 
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lacakbr. (2736) 
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NEOKALMiN 
t,.~ açilnei icra ~: Veta'an mefruğ cihetinden paray çe rll

aealne karar verilen ve tamımına 7em1nli ehil vukuf tuaflDdan 1i60 Ura ~ ~ 
aı- edUeJl c:.«'Uqıepda Barao lehaJc mahallesinde Tiptıo neiJnd• 8*l ıe Ülll

•r ",eni 82 Mo. ile marattam bahçlll "Te t!gtr bir hanenin 1ldde bir PQI aoak ~ 
lııonmut olup 10 12 ta6 tarihine müaadlf perfllDbe günil ~ H den lt,. tadar et.-. 
alzde ldrlncl açıt arttırmaa lcra tııınacatur. Arttırma "8deU uwaıLtr pJri menb11 

takdir eclllmlş olan kıymetten satışa çıkarılan hisseye maıdp kıymetin JOsıd :reıadl 
beşlnl nldulu tatdlrde ahCllı üstünde bıratılacalı. at.sl halde 10n artılnDID Oıll 
baki blmak uzere arttırma 15 giin müddetle temd!t olunarak 21 12/938 tarihine teadlf 
iden cama günü aaat H den 16 ,.. kadar bza dairemizde JaPl'ecak olan Udn açık 
arttırmasında dahi arttırma bedell atıp konan gayri menkul bh eline llabe 
tıymetln yüzde yetmif beşlnl bulmadıtı surette satıı 2280 JfoJı bnunun t.hkln n-
llkanpri bıratıtacattır. Arttmnaya l1rmek l.stlyenler mestar pJrl. menkul il 
olunan kıymetin yüzde yedi buçuğu nispetinde pey atçed "8J& ulusal blr bank 

alnat mektubunu "Tenneleri lbımdır. 
Haklan tapu alclllerlle ııabU olmayan Jpotekll al cak11larla dller al&bd• ft 

lrUfak hakkı aahiplerlnln bu haklanm ve bU81181le faiZ ve masarıre dair ol a-
nnı UAn tuih1Ddeıı lUbaren 30 IÜll içinde ewaıo müsb telerile birlikte da1rem 

dlrme1er1 iktiza eder. Aksi halde haklan tapu slclllerile sabit oJ.mayanlar •tıf Led l nlD 
paJlqmaaından hariç bbrlar. uezttr gayri k un nefsinden dolan blrikm1 ver-

pıer ile vakıf lcaresl Ye t.aomnye ve tenvtrl,e mutev lllt belediye ama 
w reaml tellAllye borçluya ait olmak üzere b dell m ıafededen tenzil ec:Ullr. 20 senela 
evkaf taviz bedeli müşteriye ait~ Daba tazla mal mat almak isteyenler 18 ıı 931 ta-

rihinden 1Ubareo hertealR ıöreNJmeai iç1D dakemlzde açık ve asılı bulundurulacalı 
olan arttırma p.rtnamealo1 ve 936 H5S No 1ı dosyada lnevcut ve mezk6r PJr1 me u1UQ. 
evsaf, mesaha, ve aalresinl g6sterlr vazt t ve takdiri kıymet raporu ile bu h uatalll 

maJilmatı Uırudul-' tılııq• •• ..,._., rtlsMd ........ ,.,._. 
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HiSAR ŞARAPLAR! 

gönderildiği 

KIRMIZI 

BEYAZ SEK 

BEYAZ DÖMİ SEK 

. 
YENi FIATLAR~ 

10 ~1 ~şı l KÜ1~ş 
2. Ltt vo. '-"J 
3.40 .~ · 100 , .. 

+ 
.. 

70 el ille fi .. lçfn 1 0 KUIWf 

2. Ut • • 1 5 • 
3.40 • . • • 25 • 
ayrıc~ dePoz_ito alınır. ş..-, ı•ltrllnce 
depozito cen verilir. 

Açık eatmak isteyenlere huşusf 18rUarla litresf 22 kuruıtan ver.llic1 

~ . : . 
• •,.. • • ~. 1 ' 

kimsenin yapamadığı bir Türkün icadı 
Afyonkarahisarın saf kaymağından şekerleme 

ikinci lz111lr 929 ••rglalnde fevkalAde madalya ve mUkAfat alan 

Saf kaymak şeker mucidi 

SALiH ŞEKER 
••mfıatıkh, Hlndlatancevlzll çlkolatah, portakah, llmonlu 

vanllrah, eafl kaymak 9ekerl bademli cevlzll 
Evlenmede niıan merasimlerinde süvare, balolarda bayramlarda en kıymetli bir 
hediyedir. Büyük kiiçük her türlü ampalaj Türkiyenin her tarafında mahalline 
Ye adresine teslim klloau 120 kuru9tur. Mektupla talep vukuunda parası 

takdirde derhal gönderilir. Hiç bir rerde tubemlz yoktur. imzaya 
dikkat taklltlerl vardır. Takip edllmektedlr. 

Adres : AFYONKARAHiSAR : Salih Şeker 
~~~~~~~~~-

~ KÜLTÜR BAKANLIGI TARAFINDAN OKULLARA l<ABUL OLUNAN 

P R O F. F A 1 K S A B R 1 D U R A N' 1 N 

ORTA ATLAS 
0C0NC0 TABI 

Ç 1KT1 
KANAAT KiTABEVi .. ISTANBUL 

BiR ATES OAMLASI GiBI ! .... 
• u 

kullanan dudaklardan çıkan 

her kelime bir ateş damlası 
g bi yakıcı olur. Renklerin 
dudaklara en çok uyan ve 
yaraşanı yalnız VENÜS ru
junda bulunur. 

Kullananların hayret ve 
takdirini kazanan eşsiz VE

Son Posta 
Yerebatan, Çatalçeşme sokak, ıs. 

İSTANBUL 

İlan flatları 
1 - Gazetenin esas yazısile bir sü

tunun iki satırı bir (santim) 
sayılır. 

2 - Sahifesine göre bir santim ilan 
fiatı şunlardır: 

Sahife : 1 - 400 kuruş 

• : 2 - !51 • 

• : 3 - %00 D 

• : .. - 100 • 

Diğer yerler : - 64 • 
Son sahife : - 30 • 

NÜS rujunu muhakkak tec- ı 3 - Bir santimde vasati (8) keli
me vardır. 

rübe ediniz. 1 4 - ince ve kalın yazılar tutacak-
411 _____________ , 1 ları yere göre santimle ölçülür. 

~--------------------....... 
Ki OPRiN kaı~leri HER'!ERpe1~ıı.uRuş 
1:4b~.l)İ .~OM.ATİ:'."1.:. ~:Pı,.ıR·l~ _.·ç -.~ t..ıE:lEYE •.:.r:~ı !' f<':" ıL.l(fı~ 

&on Posta Mıııtbaas• 

Ne~rıyat .Md. : Selim Ragıp EMEÇ 

&AHIPLERh( A. Ekrem UŞAKLIGU. 
S. Rqıp EMEÇ 

~~~!~ ,... 
M!t1'*' ........-

Dişlerinize bak yor m 
Herşeye inanan, 

fakat çUr Uk dişli 

bir insanın uzun ö' 
mUrlU olabileceğine 

asla! Dişler sıhha

tin temelidir. Her 
{'llrüyen diş buteınelin 
bir parçasını söker , 
insr D gene yasında 

<!işsi z kalarak pek 
çabuk ihtiyarlar. 

oı,ıerlnlze 

Bakı yor musunuz? 
Vücudu bir kaleye 

benzetirsek ağız o
nun kapısıdır. Bu 
kapıdan vUcude fay-
dalı gıdalar girdilti 
g ibi muzır olan mik-
roblar da girer. Sa
bah akşam dişleri-

nizi temizlerseniz bu 
kapıyı mikroplara 
karşı daima kapalı 
tutmuş olursunuz. 

oı,ıerhıbr• 
•kı~or musunuz 

Dişleri çnruk bir 
kadına hiçbir zaman 
gtlzel denemez. Böyle 
bir erkek de başka· 
ları üzerinde iyi bir 
tesir bırakmaz. OU· 
zelllğin ve temizliğin 
ilk şartı ağız bakı

mıdır. 

Sağlam, temiz ve beyaz dişlere sahih olmak isteyenler 

Siz de R A O Y O L 1 N kullanın• zl 

RAD~ 
ve CEP 
l.Al1BAl.AR llfA 

NAHSUS 

Df.TA·=. =
=PILLf.R/ 

Parlak ziyalı ve, yan
ma mftddeti fazladır. 
Uzun zaman uklamakla 
bozulmaz ve kunetinden 
zayi etmez. 

Bilumum meYcud piller
den üatün Ye garantilidir. 

'PEK YAKllfDA P/~YA ÇIKACAKTIR 

5U TARiHi 
HATRINIZ DA-t1A-t11ttı ••• 

binlerce k ı s in in be kled ii:ff. ~ 

. 
radyoları satışa cıkarılacaJ.. tır . 


