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Paristen gelen ilk 
Haberler sahi ise 

•--- :Yazan: Muhittiıı Birren 

D ün, Paristen gelen ilk baberler 

sahi ise, Fransız hükfunetinin 
mukabil teklifi üzerinde hükUmetimiz 
için söylenecek çok söz vardır. Bu söz 
leri nasıl söyliyecek? Nerede ve ne şe
kilde ifade edecek? Bunlan bilmek o
na aittir. Fakat, eğer bu baberler sa
hi ise biz bunların üzerinde konuş
manın bile müşkül olacağına kaniiz. 

Dünkü Son Postada da okum~ ola
cağınız veçhile, gelen haberler şunlar
lır: 

M. Blum, her iki tarafın iddiasını 
tetkik etmiş. Bizim bazı noktalarda 
hak ıı oiduğumuzu görmüş. Bilhassa 
kültürel ve idari meselelerde, evvelce 
Fransızlada akdelmiş olduğumuz rnu
aheden in esaslarını haklı bularak bun
ların tatbikına taraftar olmuştur. Fa
kat ne ta rzda? Tarz hakkında gelen ha 
bE:>r,er sarih değildir; anlaşılan şey, pa
muk ipliğine bağlamaktan ibaret bir 
takım müsaadeler, imtiyazlar verrneğe 
münhasır olacak, ki müphem bir şekil
de söylenmiştir. 

İkinci derecede M. Blum bu havali
nin gayri askeri bir mıntaka haline if
rağını münasip görüyor. 
İskenderun limanından Türkiyenin 

istifadesini temin eylemeği teklif edi
yor. 

Sancağın Suriyeye mebus gönderme 
sine ve valinin kim olacağı meselesine 
hiç karışmıyarak bunları Milletler Ce
miyetine bırakıyor. 
Yukarıdaki imtiyazların tatbikatma 

Suriye hükumetinin riayet edeceğin -
den şüphe edildiği takdirde bu işi Fran 
sanın garantisi altında Milletler Cemi
yetinin deruhte etmesi de kabildir. Bu 
suretle yalnız İskenderun şehrine mah 
su~ olmak üzere Cemiyet bir de korni
ser koyabilir. 

Nihayet, Ankara muahcdesi esasla "' 
rının tatbikat işini Fransa Milletler Ce 
miyetine de devrediyor ve ayni zaman
da Milletler Cemiyetinin bu işte vere
ceği kararlan şimdiden kabule razı o
lncağını da söylüyor. 

* M. Blumun münasip gördüğü anlaş-
ma esasları bundan ibaret ise, hüku -

'll;~ 

Bazılarımız önümüze getirilen bir 
meseleyi dinler dinlemez hemen bir 
hüküm vermekte istical ederiz, mu • 
kabil tarafı dinlemeden, hadisenin 
muhtelif cephelerini incelemeden ve
rilen bu hüküm bizi ekseriya yanlış 
bir yola sevkeder. 

Loyd Core 
74 Yaşında 
Futbol oynuyor 

Ingiltere siya
set aleminin meş• 
hur siması olan 
Loyd Corç ayni 
zamanda müthi1 
bir futbol merak· 
lısıdır. En mühim 
siyasi meşguliyet• 
leri arasında bile, 
spor hadiselerini 
ihmal etmez, fut• 
bol maçlarının 

gayretli bir mÜ• 
da vi midir. 

___ __,....__._ ___ ..___. 

· ·Geçenlerde, Arsenal - Çester Fild 
ma.çında, bizzat sahaya inerek hake
min düdüğü ile Hk vurufu kendi yap-
mıştır. 

Bugün 7 4 yaşına bcuan Loyd Corç, 
canlılığını ve çevikfiğini bu spor aşkı
na borçlu olduğunu söylemektedir. 

Heyecan insanın boynunu 
uzatır mı? 

metimiz için söylenecek ve yapılacak Hintlilerin meşhur heyetşinası Atına 
hayli iş var, demek oluyor. Bir kere, bir arkadaşı ile kavgaya tutuşmuş ve 
İskenderunun Sancaktan, Sancağın İs-
kcnderundan ayniması manasızdır. İ _ arkadaşını öldürmüştü. Atma bu yüz~ 
kinci derecede kültürel ve idari imti- den idama mahkum oldu. Kendisini a
yazlar ne demektir? Bunların tasrih sacakları gün geldi çattı, sehpa hazır ~ 
edilmesi Uızımdır. lanmıştı, i pe çıkardılar, fakat tuhaf bir 
İskenderun limanından Türkiyenin tesadüf neticesi ip koptu ve Atma da 

lstifadesi, bizim için ikinci bir mesele- yere düştü. Ingilizler idam mahku -
dir. Biz İskenderundan Türkiyenin is- munun ipi koptuğu zaman artık "onu as 
tifadesini değil, Sancak halkının San- mazlar, affederlerdi, bunu da öyle yap
cağa sahip olmalarmı istiyoruz. Binaen tılar. Atına da heyecananı teskin için 
aleyh bu teklif bizim gözlerimizi kamaş hastaneye ya.tırıldı. Bir müddet sonra 
tıracak bir şey değildir. yataktan kalktığı zaman boyunun 7 

Asıl mesele, Suriye ile Sancak ara· D k 
sındaki münasebetler meselesidir ve santim uzamıt olduğu görüldü. 0 

-

Fransanın diplomasi inceliği de bura- torlar, bu hadiseye maznunun çekmit 
dadır. Fransa karşımıza gene yumuşak olduğu heyecandan batk.a sebeb bula-

Bazılarunız da uğraştığımız me -
sele hakkında bir karar vermekte 
çok ağır davrarunz, meselenin bütün 
teferrüatını bildiğimiz halde karan
nı vermekte tereddüt ederiz, bu ge -
cikme önümüze çıkan fırsatın mu -
hakkak iurette kaçmasına sebep o
lur. 

---------------· HERGüN BIR FlKRA 
Bir Ertuğrul daha mı? 
Eşref bir gün, İzmir askeri kı

raathanesine ıirmiJti. Kıraatha -
nede bulunan o zamanın paşala • 
nndan biri, Eşrefi kızdırmak için: 

- Haberin var mı Eşref, dem.iş 
Abdülhamitlin bir oğlu olmuş; bu 
yaştan sonra insanın çocuğu ol • 
maz ama .... 

Eşref gülmü~: 
- Ne demek istediğini anlıyo • 

rum paııp, fakat sen bunun nasıl 
olduğı.nıu ihtiyar kaym pederine 
sor onun da bir çocuğu olmuştu. 

Eşrefin neş'eli olduğunu anlıyan 
paşa bir ~ey daha söy}em.İf: 

- Hem Abdülhamid oğlunun a· 
dım Ertuğrul koymuş. 

Eşref bu sefer gillmemiş, yüzü • 
nü b~turarak söylenınit: 

- Eyvah, biz btmlan yüzdük, 
işi kuyruğuna getirdik sanıyor -
duk. Desene ki yeniden başlamak 
felaketine uğnyacağız. 

·-------------------------· Tramvay rayları 
Artık lastikten 
Yapılacak 

Hayatta kazanmak için önümüze 
çıkan mesele hakkında tam fikir e -
dinmeden karar verınemeli, fikri ~ 
dindikten sonra kararı vermekte de 
gecikmemeliyiz, atalarımız eber şe
yin iyisi vasatıdır• derlerdi. Bu söz 
kıyınetini elan muhafaza etmekte -
dir. 

Doktor Voronof 
Bir aile 
Ocağını yılılı 

Ingilterenin 
Grotford GriD 
fehrİ ahalisinden 
ve büyük emlak 
sahiplerinden J o
jet Elmiz isminde 
birisi iki ay evvel 
karısını Ingiltere
de bırakarak F ran 

taya gitmi~ ve o
tada hayli kal· 
mıf. Avdet ettiği 

taınan 35 yaşın
daki karısı 65 lik 
kocasında hayli 
garip haller gör

müş. Eski ihtiyar fİmdi 18 y~ındaki 
genç kızlardan hoşlanıyormuş. 

Nihayet mesele meydana çıkmış. 
Grotford'nun Fransada bulunduğu es
nada kendisine voronoj aşısı tatbik 
ettirdiği anlaşılmı~ .. karısı Grotford·un 
bu işi hüsnü niyetle yaptığına kani ol
macbğı için mahkemeye müracaat et
miş ve boşanma kararı almıştır. 

Güzel aglamak ta para 
kazandırıyor 

Amerikalıların yeni bir garabeti ... 
Filadelfiyada 200 genç ve güzel kızı 
toplamışlar. l~aret verilmiş, he.t ıi bir
den ağlamağa başlamışlar. Hakem he
yeti, hepsinin önünde teker teker du -
rarak, kızlarm ağlayışlarını tetkik et • 
mit ve bunların .içinden Mis Etel Re -
tefs fevkalade güzel ve içli ağladığı i
çin hil'inciliği kazanmıştır. Mis Etel 
Retefa derhal Holivuttaki aınema 
kurdleri tarahndan yüksek ücretle film 
çevirmek için angaje edilmiştir. 

hir çehrc ile çıkıyor ve bütün işi bu va-m __ a_d_ıl_a_r·----~~?· kadar edecek mahiyette mühim bir 
sıta ile Milletler Cemiyetine sevketmiş göze almış ve istediğimiz neticelere tecrübeye ka.Ikışılmıt ve bu tecrübe 
bulunuyor. Milletler Cemiyetine sev - vannak için meselenin her safhasında çok iyi neticeler vermiştir. Milano be-
ketmek demek, Napolyonun komisyon ve her görüşünde ayn ayn işlerneğe lediyesi demir rayları lastik raylada 
usulünü kullanmak demektir: Millet - karar vermic:: oldugum· uz için gerek MilAnod b' ma ...... 

~ an ır ~ a tebdil etıneg" e batlamıııtır. ler Cemiyetine giden iş, oradan acaba Fransızlarla doğrudan doğruya yaptı - 1 h · d T 

k talyanın Milano fe rın e halk Bu havadisi aJdıg"ımız Le Petit ]o-ne vakit çı ar? Burasını ancak Allah ğımız bu temastan ve gerek bu defa işi 
bilir. tetkik edecek olan Milletler Meclisin- tramvay raylarının fazla gıcartı yaptı- urnal gazetesinin sözlerine inanmak 

İhtl·maldı"r kı" M Blum ·· · den mus·· bet bı"r netı"ce çı1·'"ın veya çık g· ın dan ve tramvay arabalarının fazla 1 ~Zımgelı"rse bu las" tı"L raylar u··zerı"nde . un munasıp .!\..:> - ıa ~ 

gördüğü esaslar bundan ibaret değildir masın, hiç vaziyetimizi değiştirecek de- sarsıldığından tikayet ettiği için e- insan hareket ettiğinin farkına bile 

ve bu havadisler bize noksan olarak gel ~ğ§il~iz:·~~:::;::~~~=M=uhi="ttin=·~B=ir~g~e=n=~h=e=m=m=i~y:;et::i::i::ti::b:;ar::i:;le:=;b:;ü:;tu::·· n:=d;:u;:· n:;y;:a!y:;ı ;:a:;la;:-~v~a~rm~ıy~o~r~m~u~ş~.===;::;=::=~==~ 
miştir:. Esas itibarile biz Fransadan bü fı. 
yük birşey beklemediğimiz için teklif- f ... 
ler hakkında hususi membalardan ge- ISTER İSTER İNAN İNAN MA! 

Sözün 
Şüphe/erin-do~ 
Şüph# 

Bu sözler beni 
'T-•'""'" Lcopol Levinin ~ }lıt 

tezyinatında çalıştıgt es: 
ği1, bu doğru oıma)rıtl 
çok sergilerinde, 
saten Lüksemburg ~ d' 
ya resimleri bulunduğU 
yabilir. Bunlar doğrll iSİ 
ra da 193 7 Paris serg ·c 

• d"ltJ'\11 birçok işler tevdı e ı 
rinin de doğrulu~unB 

Skandinav ve Kola 
lerinde de ihtimal 
Hele büyük san'at 
sis yahut azası olmayı 
çelim: Büvük san'at t 
çok mües;ese1ere ~"~~iriı
aza kaydedildiğini bı ., 

Geriye ne ka lıyo~ · 
madığı! Bari bir resırtl 
de; onun da doğru olılP 
lay alım! 

......... ......- ....... 

Dünkü Suallerin. ed~ 
1 - Romayı tesiS ı;ıJ 

Romus ile Romuıustılr~r'~ 
anası Laçiyum kıt'351 

kızı Rea Silviadır. lt ~ 
2 - İlk defa olara ·til 

dar giden seyyah tngı 
hamdır. Arkadaşı ğe 
da Çat gölline infl'le 
muştur. 

len bu ilk haberleri de, zarurl olan ba
zı noksanlarına rağmen, gene doğruya 
yakın olarak telakki ediyoruz. 

Sınai bir müessese için lazım olan bir makineyi al- ı Ikinci 24 saatin hitamında gittim. Masanın üzerinde Yeni bir be 
mak üzere Avrupaya gitmiş olan bir arkadaşımız benim istediğim makinenin tahtadan yapılmış küçük bir f t 

od ı . ..ı... Halkın seyrüse e 

3 - Sira adası 1,ıı Meşhur tarihi şehir 0şiı1lıil 
burada kurulmuştU~· 

9 
rinin yanıbaşınd_!~r 

* Şu haberlere göre, bu esaslar üzerio 
de konuşmaya devam etmek ancak dip 
lomatik nezaket rnülahazalarının icap 
ettirdiği bir vazife olabilir. Eğer bu ko
nuşmalar ve bu konuşmalar arasında 
muhtemel tavassutlar bu işi halletme· 
ğe müsait neticelere doğru gidilmesini 
mümkün kılabilirse ne ala, yoksa, me
selenin bu safhada hemen halledilip 
biteceği hakkında büyük ümitlere düş
rneğe mahal olmıyacak, mücadele yeni 
bir safhaya girmek suretile devam e
dip gidecektir. 

Biz bütün bu safhalardan geçmeği 

anlattı: m e ı var~, 
«Evvela bir Alman fabrikasına uiradım. Benimle Almanyadan sonra Ingiltereye geçt:m, orada da ta- yet etmemesinden . esi· 

konuşmaya baş mühendislerini memur ettiler. Adam mamen ayni muameleyi gördüm. olan Hanuvra bel~~~~ed~ 
derdimi dinledi, sonra kendi anladığı şelcilde anlattı, be- Sıra Franaaya geldi, burada beni ha~ mühendis din- den çıkmak için ır f11"f1 

nim istediklerimde noksan buldu, nasıl tamamlanması ledi, not aldı. Mülakatın hitamında planı ne vakit göre- ve şu çareye baş vıır ıJ 
lazım geldiğini söyledi ve: bileceğimi sordum: Belediye taliınatıll 

- 2 ı saat sonra geliniz plan hazırdır, dedi. _On beş gün sonra bir uğrayınız, dedi. ket edenler, pazar 
24 saat sonra gittim. Plan gerçekten hazırdı, fakat 8 . F h" k be yerleştirilmekte vet 

b k d ·· · d k · 1 1 k 1 d h" ız ransa u umetinin son zamanlardaki tarzı ha-en mavi ag· ı ın uzerın e i çızgİ er e ra am ar an ıç 1 "a."e 
k t . · ,_ h t 1 t b h"k 1 diye ta imatma rı : bir şey anlamadım. Baş mühendis: re e ını ço~ a ır a an u 1 ayeyi söy eyen arkadaşı l sı 

- Hakkınız var, dedi, bana 24 saat daha müsaade yakından biliriz. Söylediklerinin doğru olduğuna inanı- veriyorum) cüm e ~~,ı 
d . · rı"7- fakat ey okuyucu sen·. den on bin kereye 

l
e ınız. -y 

ta im~. 8ı# 

ı 
Bu cezanın feV~ of 

'----------------·------·----------------------...l verdiği ternin olunllY 

JSTER INA N ISTER IN ANMA f 



Sayfa :S 

.. 
lspanyada çok çetin ı italya ve Montrö • t::a-s:::fs'~ lll h mukavelesi • ispanya neden 

c-.

0 

li arebeler oluyor Türkiye ile temaslariı Bu h~~a~~!~~=:agıp 
1,) 11 başlanmasına Romada 24 S f • • J b • l k • • ••td •• h ••k A f karar verildi 1• ran Şehinşahı Rıza Pehlevi hak-

QQ ıçınue ın erce ışı 0 U, U ume kında bir Fransız mecmuasının 

kuv tl 
• k b •[ f f •t Ankar 20 (AA) A d 1 kullanmış olduguw lisan ve yapmayı mu 

~lUtt~~~- Ve erı mU Q ı QQTTUZQ geç ı er ı.·.a~nsının._.s:lah·i·yett~r. bir m::~a~:~ vafık gördüğü kelime oyunu, İranın 
-•ıı: 20 - _.. - Fransa ile olan münasebetlerini soğuk· 

ııiiJc: oyter aJansı sokaklarında şiddetli mu are e cere· a ı mbardımanı k' . R b .... k . . laştırdı ve komşu devletin 937Paris ser Lı • - R.. · h b ı M dr'din bo ogrenc..:.gıne gore, Kont Ciano'ya Tür· 

ku~lll~t ku\'v 

1 
yan etmektedir. Dün sabah saatlerce Madrid 20 (A.A.) - Madrid mü· b~r;.n.;n oma .. uy~ efçıslı tarafından gisine iştirakten vazgeçmesi neticesini 

• et}i bir.,.. ekt eri dün Malaga- süngü süngüye yapılan bir muharebe~ dafaa komitesi saat 12 de bildiriyor: .ı lınlen a.rzuMuzerı.~ed, ~aya hükume· doğurdu. Fransa Demokratik bir mem 
~ri~ . • .. u abı·ı t h . . . l C h . . . ti, ta yanın ontro e ımzalanmıı:ı o- 1 k tt• D k · ·ı 'd 1 

l ""Yltlışlerd· aarruz are· den sonra milisler kasahaya gırmış er· um urıyetçı kuvvetler, Madrıd ce- l B w ı k 1 . . . T e e ır. emo rası ı e ı are o unan 'ttııu··~ ır. Bu h k . d. b d kl k · an ogaz ar mu ave esme ıltıhakı he emlekette matbuatın emı·r ve ~ ttıalu are etın ne· ır. nu un a yaptı arı ilerleme hare eti d T·· k h·•kA .1 d V r m ' 

S 
m de .. ·ıd· F k - . . . . k • 1 t. · d Id zımnın a, ur u umetı e ogrudan kumandaya taA bı' tutulması mevzuu 

a.ıı çer gı ır. a at Asıler, ıhtımal takvıye ıt a arına ne ıcesın e e e ettikleri mevzileri tah- d w 1 d b I tok h ın oldu.. El . . . . . . d k k' kl ogruya temas ar a u unmaya karar bahsolamaz. Bu sebeple, bu Fransız 
.. astane) .. gu ve cezıre ıntıza.ren kasabanın kılısesın e mu a· ım etme e meşguldürler. · f mecmuasının neşriyatından Fransız h0Ylenrnek er~? ın yaralı ile vernet etmektedirler. Bu sabah Madrid yeniden şiddetli verm_ış.:__ır_. --------- hükumetini mes'ul saymak mantıkan 

h er iki tat~ ır. ~on 24 saat Milisler, hepsi delspanyol olmak Ü· b~mbardıman edilmiştir. Bombardıman Şeker İstihJak mümkün değildir. Nitekim, Pariste tü· 
aber Ve .ra ın bıner kişi ölü zere Caceres alayına mensup 200 a• bılhassa arnele mahallesinde teksif e- men tümen mecmua çıkar. Bunların bü 

~k- taar;:~t~di~. siyi esir et~işlerdir. . dil~iş ~~lunuyordu. Diğer cephelerde vergİsİ tün neşriyatı, baştan başa ahlaksızlık-• 
~ oqga Yolu .. ' a~ılerın, Marbel- Asiler ne dıyor? yenı hadıse yoktur. tır. İlan sayfaları, umumi evlerin ve 
a Yakiattıkt~erı?de kain Fuen- Salamanka 20 (A.A.) -Resmi Sovyetlerin vaziyeti M 1. . d .. kü toplant _ türlü sefahat yuvainnnın reklamlanna 

. arı bır sırada vuku tebliğ: - Düşman Madridin cenubun· Londra 20 (A.A.) - Ademi mü· ec ısın • ~n . . ı . tahsis olunmu~tur. Fransada mer'i mat 
l'atdı ta~. • da Cerro de Los Angelos civarındaki dahale komitesinin müşahitleri hod· sında yenı bır takrır verıldı buat kanunu, hicin'in ta kendisi olan ttı .. .ı J .1aresı ... · k .

1 
. . t · h b. d. 

1 
- bu neşriyata göz yummak mecburiye-

"Qen ik· • ası uvvet- mevzı erımıze taarruz e mış ve arp ın ır er. Bu müşahitler Sovyetler Bir· A k 20 (H ... habir· · tindedir. Çünkü demokrasinin, yanlış 
~- ~ecbu ı rnüsellah gemiyi sahasında 252 ölü ve daha çok miktar- liğinin tekrar hürriyetini iktisap etme- d ) n a~ 1. b u~usı m~ · t~~:zk bir telakki mahsulü olarak, bunu amir 

ı.ı..ıid........, nı,h etmiştir. da yaralı bıraktıktan sonra geri püs- sinden korkmaktadırlar. Çünkü bildi- en . ~ ec ıs ugun ..ır tk~• ı da~· bulunduğu farzedilir. Türlü ba takhane 
. 20 (AA )arebeleri kürtülmüştür. seler ademi müdahalenin pratik bir şe· v

1 
... er~hısı a~k~nu.nu~. tk ı ı. ad ;;.. .~ lerde ve yeraltı meyhanelerinin numa 

ısın· · · - Cer d L Es. I d b d kild h ayı anın ı ıncı muza eresın e usnu C h ındelQ k.. .. ro e os ır er arasın a on eş yaşın a e alledilmesi ihtimallerini zayıflat- K· .lk .. k d k b I d'l · ralarında Fransız um urreisinden ve 

E 
uçuk kasabanın bir çocuk bulunduğu görülmüştür. mıştır. lıtapçı 1 ı m~ ere e eka lu ~ ı ~ış Başvekilinden tutunuz da aledderecat 

o an esas ara ıltıhak etm e era er bütün erkanı memurin, türlü komik t f• ı k R maddedeki vergi ve indirme teşebbüs· pazlarda eğlence mevzuu ittihaz edilir 

ıa t arı ı·ndı·rı·lece j ad yoda Arapça lerinin bir esasa istinat ettiril~emiş ol- ve bu, demokrasi ve liberalizm narnma 
duğunu söyledi, ve şirket içın yapıl- yapılır. Hürriyeti bu şekilde anlayan 

Ve }(ı Deşr.iya t ması istenen yardıma halel vermiye· memleketler hakkında daha geniş ve 
ları a~: gibi hayvan mınlakalarında kesileeek cek ve fakat hazine lehinde bir gelir tahammüllü olmak bazan bir zaruret 

/ı_ et 'ı·antl dıger v.iliiyetlere nakil ve sevki suretile Şarit lialkı Istanbul ve temin edecek olan bu teklifin nazarı halini alıyor. Öyle ya! Bu gidişle, bu 
·'llL 

1
' arı d' l A k d 1 d'kk t 1 · t b. t k· nevi demokrasiler de sokaklann fuhuş-

'<l.r ... "o nin ın ıri mesi düşu··nu""lmektedı'r n ara ra yo arının neş- 1 
a. e a ınmasını ıs eyen ır a rır .. J (L' d hane ittihaz edilmesi dahi, halkın hür· 

... nus .. ) riyatını r ·ı t k. ver ı. . \ı~ ltı t~kil ol Us ı - lktısat V e-l da istih1ak miktarının arttırılması üze· sem~a ı 1 e a ıp T akrirde: cc Şeker fabrikalarının riyeti namına, bir zaruret olduğu iddi· 
~to!h...addeleri ı__~~an canlı hayvan- rinde de uğraşılmaktadır. Hayvanı a:t edıyor istihasl edecekleri ~ekerin kilosundan asına kalkışılabilir. 

"'Cl.._ ourosu · .. k lk ş "0 (H A · T Komünizm, bence, Demokrasinin za· 
·••ına ...... zıraı a ın· olan vilayetlere hayvan sevkinin et am, ~~o ıışusı) -Istanbul ve An· 65 bin ton senelik İstihsal esasına gÖ· "•Uvaz· b· k d 

1 
afından doğan bir tabiat galatıdır. Fa 

devarn et ı kır ~rogram fiatları üzerinde yaptığı tesiri kaldır· ara ;ra yo arında Arapça ne~riyata re beş kuruş istihlak resmi alınır. lstih- c:izm de, gene demokrasi ve bunun bir 
tarılı h me tedır k . . E K .b. h başlanmış olması burada haik arasında ı· r.:- b. t d ld w 1 d 'ıl ayvanl I · ma ıçın rzurum ve ars gı ı ay- .dd• b' 

1
:.

1
• d S k sa ın v~ ın on an az o ugu sene er e derece Herisi olan Sosyalizm ve Ko· 

Ve <l h·ı ar a maddeleri· k . cı ı ır alöAa uyan ırmıştır. anca h .. . . b . d 60 b. ı· t . . t h .. 1 
Ve a ı deki satı I .. van mınta alarında kesılecek hayvan- meseıes · hakk d T"' k kt . er yuz ton ıçın u resım en ın münizmin amora ı esının a ammu e-

ha Ş arını etud 1 d ·w .
1
A I k·ı k 1 ın a ur: no aı nazan- t k d ·· d 7 b d k dilınez çirkinliğinin bir mahsulüdür. Yvancılıkla .. h. arın ıger vı ayet ere na ı ve sev i nı teşrih eden Arapça radyo neşriyatı- ona a a.r. yuz e'> • un an a.şağı mi • w n h mu!:te ır tariard ~ -' 2 k ı f Esasları daima suiistimale ugrayan 

·· angi) ·ı T suretile et fiatlarının da indirilmesi nı dinleyenler makineleri olmıyanları aw J a"'e - uruş tenzı ve az· kl l!ıer· d erı e hayvan ve la oldugu 1 d h ·· · gu·· zel demokrasiden nefretle uza a· 
ın e :rekabet ed w• . düşünülmektedir. evlerine 'l:oplamakta ve onların Türki· sene er e er yuz ton ıçin h ecegımı· ye noktai nazarını öğrenmelerine yar- bu resme 70 bin tona kadar yüzde 16 şanları, bundan ötürüd~r ki. e: zaman 

deric;ı: Çok mühim rol oynıyan ham deri dım etmektedirler. Brlhassa Türkiye- ve bundan yukarı miktarlarda daha mazur görmek mecburıyetı basıl olu· 

de Ça;k et Ve et konserve- üzerindeki çalışmalara da ehemmiyet n in Suriye vahdetini isteyen konfcde· yüzde 4 kuruş zammolunur.» yor. 
· ışılrnaktadır. verilmektedir. rasyon teklifi Suriyeliler arasında Tür Denilmektedir. Takrir Encümene * 
et ':'"htelif mahallerin- Y ek n asak bir köy! ü ayakkabısı tipi kiycye karşı sempati doğmasına se bcp göpderilmiştir. İspanyanm sa b ık Cumhurreisi A lka • ~onser f b k · k" 1 olmuc:tu K b 1 edil kanuni la Zamora, Jurnal dö Jönev'de Ispan· 

t 
Ineını k ve a rikaları vücuda getirme ım an arı da araştı~ -ı r. a u en ar lıı e et dahil d 1 k d Türk noktai nazarını izah eden bu Müteakıben ad.liye ve gümrük ve ı yayı idare eden 

t qh ~ rı ma ta ır. neşriyat saatleri geldiği zaman radyolu lapanya neden Halk cephesinin •• p t • inhisarlar vekaleti inşaatı için bir mil-e rollerı· ı F nsa ı evler k~ü insan kalabalığı ile dolmak ı· k d hh b 1 1 bu hale dU,tU? bir tahlilini Y.apı e , --.._ ra • ran tadır. Ancak bu neşriyat arasında ha· yon ıraya a ar taa ütte u unu. yor ve bugünkü 
llllij fif bir parazit hissolunmakta ise de din masına, gümrük muhafaza memurla· İspanyol iç ihtiHHini doğuran arnilleti 

~~~ltı Yazı bir Ame- Sefirin geri çağınlması leyiciler Türkiye haberlerini alilka ile rile sübaylarının oturmaları için cv sayıyor. M. Alkala Zamoraya göre bü-
Paııya F ) "t . • dinlemcktedir!er. yaptırılmasına, 26.780.000 liralık fev· tün mes'uliyet, İspanyada kabul edi\· 

~ 20 (A J\ Ya Veriliyor ransız an mu eessır etti kalade tahsisat verilmesine ait kanun· mi~ olan rejimin şeklind.edir. Birçok rm 
ltoı Untt .) -Maliye Nazırı Paris 20 (A.A.) - Şehinşah Rı- Ha beş muharipleri da bir değişiklik yapılmasına dair ka- salleri görüldüğü gibi Ispanya müfrit 

bış v Y~zının bir Amerikan ı za Pehlevinin sefir ve fevkalade mu- n unlar. (Devaım 12 inci sayfada) 

~~n:~~e~w~tr~b~ rnhha~Ebü&affimFuruharı~riça~~ tekrar faaliyete ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~; 
tar:r dil,~r bir Amerikan ması ve Iranın 1937 beynelmilel Paris ~~ 

~u ~di~es· ından yapılmasına sergisine iştirakten vazgeçmesi efka- geçtiler 
tl ı· ı hakk · · ·· · ~Yiha ında Meclise rı umumıyeyı muteessır etmi~tir. Mat-

ll(/ ~tevdi etmiştir. , buat da Şehinşahın bu kararından do-
08llt1J ------ layı büyük bir teessür izhar etmekte-

ll '""11utgaı ı dir. 
iJ llzaı- F ransrz mecmualarından birinin 

b 1.... kullandığı bir kelime oyunu bu karar~ 
~~~ .. ~,zal bıa~ 2o ( allıyor lara sebebiyet vermiştir. 

dıriJdi .. -:'-A.)- R " j ~ Oatl k gıne ff' esmı mem· Fransa ngiltereden 
ı.ıl}li 13~Q llaktı o~~· .. Bulgar- Yu· 50 milyon liralık 

.... ra.dda . umüzdeki pa· ı. 
~nacaktır. Bir islilfraz ahiediyor 

Jtll
8 

- Londra 20 (A.A.) -Fransanın 
~~ d Yada Ingiltereden büyük bir istikraz aktede-
• !ta:' ıo (Ji illJas1 ceği hakkında şayialar, Deyli Telgrar 

1 ~ u~USi) fın bir yazısına gÖre teeyyüt eder gibi 
..tt t}ı lt_a t ve b·- Sovyet reji- görünmektedir. 

ll du ı etll'lek ır ecnebi devlet Deyli Telgraf bu istikrazın 50 mil· 
lQ ""' ten suçlu ı 7 ki· 1 So l'ap ··•ası c yon ngiliz lirasına baliğ olacağını bil-

~t:t} 11~caktırurnsartesi günü dirmektedir. 
1.!tı11 • uçlular ara-

lhı--- esk· 
ı b ~'-ihur .ı Londra elçisi İngiliz Kralına kardeşi 

yardım edecek 

Londra, 20 (Hususi) - Adisababa· 
dan haber verildiğine göre, Habeş mu
haripler tekrar faaliyete geçmişlerdir. 

İtalyan askeri makamatma hayli 
müşkülat veren bu muhariplerin ade
di on binden fazla tahmin edilmektedir 
Muhariplerin kumandasını Ras Desta 
deruhte etmiştir. 
Mareşal Graziani, Habeş muhariplc

rin bu faaliyetini tenkil etmek üzere 
harekete gcçmi~ ve karargahını Adisa
babadan nakletmi~tir. 

Cenevrede Fransa ile 
Ingiltere arasında mühim 
müzakereler olacakmış 
Cenevre 20 (A.A.) --Havas

Milletler Cemiyeti m .thfelleri, konse
yin bu toplantısı esnasında Fransa ile 
Ingiltere arasında pek mühim konuş
malar yapılacağını zannetmektedirler. 

~~t~lı.ınt}ı: başka sı~~si ınuharrir 
}a ga. ktadır Yuksek memur-
"'f.! ı~ ~t . 

«ıteıı esi bn 

Almaovanın Tah ran sefiri 
Tahran 20 (A.A.) -Yeni Alman 

Londra, 20 (A.A.) - Resmen bildiril 1 · · M Egberg Graffe dün Gülüstan 
diğine göre, Dük de Glouccster Kral e çısı · h. h f d k b 1 ~d·ı elçekr Ş~uharriri Bu· 

1 ıp edi~~hniş~i.r. Fakat 
-Yecegı henüz 

G 
' ·r · d d d b·ı sarayında Şe ınşa tara ın an a u 

eorge a vazı esın e yar ım e e ı - . . . 
k 

· · k A 1 kt ayrılmaya olunarak ıtıma.d mektubunu tevdı et· 
me ıçın as erı mes c en . . 
karar vermi§tir. mıştır· 

[Sabahtan Sabaha f 

İzmir ve İstanbul polis dosyalarm· 
da on, on beş ya§larında hırsız ve ka
til çocukların isimlerine sık sık te
sadüf edilmeğe başlandı. 

Bir hafta evvel İstanbul polisi en 
küçüğü on, en büyüğü 16 ya~ında 
üç kasa hırsızı çocuğu mahkemeye 
verdi. Türk cemiyeti bu hadiselerin 
o kadar yabancısıdır ki bizde böyle 
ağzı süt kokulu mücrimleri muha
keme edecek çocuk mahkemeleri ol· 
madığı gibi çocuk mahkumları yatı· 
racak ıslahhaneler de mevcut değil· 
dir. 

Fakat hadiselerin birbirini takip 
etmesi bu müesseseleri de meydana 
getirmeği zaruri kılacak. 

Bu yaşlarda cinayet işleyen, hır· 
sızlık yapan çocukların görulmesi in 
sanı müteessir ediyor. 

İçtimai hastalığın teşhisini koy
mak lazımdır. Çocuk neden hırsız, 
lmtil, küfürbaz oluyor. Muhakkak ki 
bunun ilk hareket noktası ana ve ba. 
bad ır. 

Ana, baba, adaU ihtiraslarının 
mahsulünü hiç bir mes'uliyet kabul 

Sokak "' çocugu 
etmeden sokağa bırakıyorlar. 
Hükfımet müesseseleri de mevcut 

çocuk kesafetini himayelerine ala -
cak vaziyette teşkilatlannı ikmal et· 
memişlerdir. Maarü istatistiklerine 
göre memlekette ilk tahsil çağındaki 
çocuklardan on yedi bini mektepsiz
dir. 

Demek oluyor ki ananın babanın 
terbiyesini, tahsilini, hatta gıdasını 
düşünmeden (nüfus) diye ortaya çı· 
kardıkları sokak çocukları ile hükfı· 
met müesseselerinin himaye ederne
dikleri tahsilsiz yavrular kaldmm
l~rın sefil hayatında aç, çıplak yeti· 
şı.yor ve her fenalığı krı.pmağa hazır 
bır halde sürünüp gıdiyorlar. Mad· 
di ve manevi mes'uliyetler kabul et· 
meden vıcır vıcır çocuk yetiştirer. 
ana ve babaların kaygusuzluğu ce· 
miyete binlerce sokak çocuğu kattık 
ça, hükumet teşkilatı da bu kaldırım 
nüfusunu kendi terbiye makinesin· 
den tamamen geçire~edikçe bu fa· 
cialara şahit olmaktan ba§ka elder. 
ne gelir? 

Bürhan Cahit 



4 Sayfa 

Kızıltoprak kazası Yenibahçe 
Stadından 
Vazgeçilmedi 

Bu adamı kim vurdu rıı Berlin Operası ve Bcr 1 

250 kişilik marnıoııil\ 
(Fransızctı) Maraş saylavının ölümile 

neticelenen kazaya sebep 
olan şoförün tecziyesi 

istendi 

Bir müddet evvel Kizıftoprakta 
Maraş Saylavı M ithatın ölümüne se
bebiyet veren şoför Eminin muhake
mesine Üsküdar asliye ceza mahke

Istanbul pUmının tanzimi dolayısİ· 
le bazı gazeteler son günlerde şehrin r 
falan kısmına ehemmiyet verileceğini, 

Cerrahpaşaya göğsünden 
yaralanmış bir hasta müra· 
caat etti ve üç gün sonra 

öldü 

Yarın akşamdttn 

TÜRK 

mesinde başlanmıştır. 
Emin mevkuftu. 

şu kısmına kıyınet verilmiyeceğini, Küçükpazarda ahçı çıraklığı eden 
stadyomun Yenibahçede değil Harbiye İsmail oğlu Şükrü isminde bir adam 
de yapılacağını, yeni tramvay hatları- karnının sol tarafından bıçakla vurul
nın falan yerlerden geçirileceğini yazı- muş olarak üç gün evvel Cerrahpaşa 

Yorlar. hastanesine gelmiş ve orada kendisine 
Ilk sorgusunda k 

Menşeleri belli olmıyan bu haber- derhal ameliyat yapılmıştır. Bıçak a· 
Bir cinayet davası Askerlik 

birdenbire otomobilin sol makasının k d "f · 1 
lerden bazı kimseler istifadeye kalka- ra ciğere a a:r nu uz ettiği içın yara ı kırılmasından dolayı direksiyenun e-
rak bilhassa ehemmiyet verilmiyeceği çok yaşamamış üç gün sonra ölmüş-linden kaçtığını ve kazanın ihtiyarı d 
işaa edilen mahallerio kıymetini ü- tür. haricinde olduğunu söylemiştir. Bun-
şürmekte, ehemmiyet verileceği yazı- Cesedi tabibi adli Salih Haııim mu-dan sc.""";''a kaza mahallinde tetkikat k l T 

k lan ye,lerin hakiki değerlerini yü se t- ayene etmiş ve Morga nakline lüzum 
yapan ehlivukuf raporu o unmuştur. m ektedirler. Bu yüzden halk büyük 

Raporda şoförün nizami sür'at da- göstermiştir. Şükrüyü kimin yarala· 
h ı d . . I d I ak k zarar görmektedir. dıg·ı belli deg-ildir. i in e gıtm ış o say ı so m ası ı- Bu hususta muharririmizin en sa-
rıldığı zaman çarpmadan fren yapma- l"h' tt k d aldıg·ı malumata Müddeiumuml muavini Sadun tah . .. . . l • k a ıye ar ma am an k . 
nın ımkan dahılınde o dugunu, aza .. b h be l lsızdır Evvelemir- kikatı idare etme tedır. 

b·ı· h . -~ k'l gore u a r er ası · 
anında otomo ı ın ta m ın en ':> ı o- d .. t h p st tarafından yapıl- Yapılan tahkikata göre Şükrü K e-.. , l . . • . k . h l l e m u e ass ıs ro 
me__tre sur at. e. gıttıgı anaatı ası o- makta olan şehir planının iki üç sene- maliyelidir. 22 yaşındadır. Hastaneye 
dugu yazılı ıdı. · . ·ı · ·· k" d -·ıd· 13 .. d · · 1 o d "1 .. 

ı . . . . l'k den önce bıtırı mes~ mum un egı ır. ayın un e gırınış uun a o muş-
ddıa makamı nızama rıayetsız ı b h · k .. p ı· ··h· b' · ·· · d d' Bununla bera er se rın şu ısmına e- tur. o ıs mu ım ır ız uzerın e ır. 

yüzünden ölüme sebep olduğunu söy- . ·ı 'k f 1 k 'h .. k 1 
. , . l . hemmıyet verı ere a an ısmının ı • Failin bugun ya alanması muhteme-lıyerek Emının cezalandırı masını ıs· l d'l - · d ir de bir kara ·ı . . . k .. h ma e ı ecegıne a r verı - dir. 
temıştır. Karar verılme uzere mu a- miş değildir. Bir çok kimseleri zarara 

keme başka güne bırakılmıştır. sokan bu şayialar hakkında dün Vali Esnaf cemiyetleri 
Eıektrı•k saatleri• ve Belediye Reisi Muhittin Üstündağ 

bir muharririmize demiştir ki: 
cc- İşae edilen bu haberler doğru 

Bir nafia hey'eti tahkikat değildir.» 

Şilede tarla sınırı yüzünden 
çıkan kavgada bir kadın 

öldürülmüş 
Dün ağır cezada Şilenin Denizli 

köyünde bir kavga neticesinde Hani
feyi öldürmekten maznun Mustafa ve 
Rifatın mevkufen, Şükrü kızı Emine, 
ve gelini Eminenin gayri mevkuf o
larak duruşmalarına başlanmıştır. Mu
hakemede okunan son tahkikatın a· 
çılmasına dair karara göre hadise şu 
şekilde cereyan etmiştir: 

Şükrü köyün altındaki tarlasının 
etrafını (avlağ) ile çevirmiştir. Tarla
sı buraya komşu olan Rifat bir gün 
bu aviağı sökmüş ve bu yüzden Şük
rü ile aralarında çıkan kavgaya Rifa
tın dayısı Mustafa ve Şükrünün karı
sı Hanife, kızı Emine, gelini Emine il
tihak etmişler. Neticede Hanife ölmüş 
diğerleri yaralanmıştır. 

yapıyor 
--------

Vilayette tetkikat için bir 
komisyon teşkil edildi 

Rifat sorguya çekilmiş, şunları söy
Vali ve Belediye Reisi Muhittin I . . 

Yeni saglavın Üstündagv' Esnaf Cemiyetlerinin işle- emışTtır:l ik' . d .. t rektı' Elektrik §irketinin halktan aldığı j ll l _ ar a ımıt arasın a muş e . 
!ddia olunan fazla saat ve açma parası stanbu u ara rile bizzat meşgul olmak~adır. ~u ~ak- Şükrü kendi tarlasını avlağ ile ayırdı, 
hak,Jcında tahkikat yapmak üzere Na- TeşekkürÜ 5~.tla ~i~ komisy~~ teşkı~ . ~-ı·l:;ı.ş Kve fakat benim toprağıma tecavüz etmiş. 
fia Vekaleti tarafından İstanbula bir . • Yeni Istanbul Meb'usluğuna inti- dun Vıl~yet~e Va .ı mua~ını ul aı a- Niçin böyle yaptın dedim. Bana 
hey'et gönderilmiştir. Dünden itiba- hap edilen Ziraat Vekaleti müsteşarı rataban ı~ rıyasetı altı~ a ~~op an~ı-~- karıkla hücum etti. Karısı, kızı, geli
ren şirket mensuplarından bu işle ala- Atıf Bayındır, dün Vali ve Belediye tı~. -~omısyo~~a beledıye ltısat k u- ni de üzerime saldırdılar. Ben eğilince 
kadar olanlar posta baş müdürlüğünde Reisi Muhittin Üstündağa bir telgraf d uru Asıı:n Sureyya da bu. unma. t~- Şük:rünün saHadığı kazık karısı Hani
hey'ete tahsis edilen büroya çağrılarak göndermiştir. Atıf Bayındır diyor ki : dır . .. Ko~ısyo~ eşn~f . cemıyetlerının feye geldi. Hanife yere yığıldı. Ben 
malumatlarına müracaata başlanmıştır. <c- Beni lutfen meb'usluğa seçmek bug~nku vazıy~tlerını esaslı surette vurmadım, demiştir. 

- suretile İstanbulhıların hakkımda gös- tetkı~. e.~mekte?ır. b h' Mustafa da can kurtaran yok mu 
PortakallarimlZ ragbette terdikleri teveccühten ve bu vesile ile . . ~uçu~ ~an atlar ~rba ının ıma.ye: diye bir ses duyduğunu ve köylü ile 

Hariç piyasalardan portakal talebleri izha r huyurduğunuz tP.menniyattan sı ıçın hukumetç_e bır kan~n :~o{sı beraber kavga yerine gittiğini fakat 
Çog· almaktadır. Bilhassa talebler Dört· çok mütehassisim Müntehiplerime hazırlanmış oldugundan proJe a ın- k · t' ak tmedig· ini Rifatın 

· d :ıA b l d' · kt · avgaya ış ır e , 
yol portakallarımızadır. Rize portakal- şükranlarıının arzına delaletinizi rica a vyayet ve e e ıyenı.n no aı. na~a- kendisine düşman olduğunu, bunun 

'kd .. d ·ı -_ı d 1 1 · · 1 rı sorulmuştur Bu tetkıkler netıcesın- . . . .. 
1 

. . larından da harice bir mı ar gon erı - 1:0er ve zatı ev et ermıze saygı arımı . . · .. l h r için iftira ettığını soy emıştır. 
miıttir. Fiatlar normaldir. sunarım. » de tesbıt edılen esaslar muta ea a ın- B "t k Şükrü sorguya çe-

Y d h"kA b 'ld' ·ı kt' unu mu ea ıp e u um ete ı ı rı ece ır. 

Küçük Haberler kilmiş: 

Irak, Suriye ve M1s1rla telefon 
muhaberesi 

- Ben kimsenin arazisine tecavüz 
etmedim. Çektiğim aviağı ihtiyar hey
eti de gördü. Kavga günü evde oturu

Istanbul telefon hattının Adanaya yordum. Rifat ve Mustafanın bir ak

Dahiliyenin bir timimi 
Dahlllye VeUletJ, Acil ihtiyaç olmadıkça 

belediyelerin, beledlye bankasından borç -
ıinmamalarıru ve alınan paranın sarfiyatı
no. do. itlnıı. edllnıesini blldlrmlştir. 

Felsefe profesörü Peters Ankaraya gidiyor 
Üniversite Edebiyat Fakültesi felsefe §U -

beslle, hazırlıkları tamamlanmış olan peda
gojl enstıtüsünde tecrübi ruhiyat ynpacak 
olan Profesör Peters bugün bazı meselelerlu 
halil için Ankaraya gidecektir. Profesörlin ö
nümüzdeki yaz sömesteri başında derslerine 
başlayacağı kuvvetle umulmaktadır. 

Sumer Bank imtihanlarının neticesi 

Yarınki konferans 
Üniversitede felsefi konferansla~ serisinin 
üçüncüsü All Kfımi tarafından Mllllyete D:ı.lr 

ve Suriyeye, Mısır ve lrak'a uzatıl - rabası olan Kürt ogvlu Mehmet eve gemcvzuu lle yarın saat 17 de Eminönü Hnlkevi 
salonunda verllecektir. Münakaşalı ol- ması işine başlamıştır. Mısırla Berlin lerek tarlamdaki aviağı söktüklerini 
ması arzu edllen bu konferansta Üni- vasıtasile telsiz telefonla mu habere e- haber verdi. Tariaya gittim. Mustafa 
versitenin bir çok profesörleri hnzır buluna- dilmekte ise de üç dakikalık bir mü - bana: 

kaleme 52 liraya mal olmaktadır. A .. _ Ben buraya avlağ sökmeğe de
dana-Suriye hattı ikmal edilirse bu ğil seni gebertmeğe geldim, dedi. Ve 
miktarı yarı yarıya tenzil edecektir. Bu her ikisi bana kazıklarla hücum etti
işin azami bir yıl zarfında ikmal edil- ler. Karım Hanife gelinim Emine ve 
mesine çalışılacaktır. kızım Emine yetiştiler. Rifat Hanife
~ · ·~ · · ·-- · ~ .- .. i:: ·- ' - ye bir kazık vurdu. Hanife yere yı-

caklardır. 

Üniversitede mesleki konferanslar 
Dün Üniversite konferans salonunda lik 

tedrlsat şubesi müdürü Fund tarafından ha-
yn.t bllgisl mevzuu üzerinde bir konferans 
vcrUmiştlr. Konferansa şehrimizde bulunan 
1500 ilkmckteb mualliml iştirfik etmiştir, Acıklı bır o um kıldı. Kızım da yerde yatan anasına su bUdirildi Verilmekte olan bu mesleki konferanslar 'k' · 

, S iyasal Bilgiler Okulu 1 ın:_ı sınıf ta vermek istedi. Mustafa Rifa(a: sumer Bank muhtelif şubelerinde kullım- blllı.hara bir broşür halinde neşredllecektlr. t ld g h t k 
..!ak üzere memur seçmek için bir müsabaka )e belerinden cFahri:t tu u u u as a- _ Anasını canlandırma istiyor, 

Selami İzzetin konferansı lıktan kurtulamıyarak ölmüştür. Cena 
lmtlhanı açmıştı . .Müsabaka lmtihnnma ald 
evrnkı tctkikle meşgul olan Ankaradaki ko -
misyon mesaisini bltirmiş, ve neticeyi lmtt
handa muvaffak olanların her birine rnek -
tubla blldirllmlştir. Yeni memurlar bu ayın 
yirmisinden itibaren, merkezi umumi tara -

Eminönü Halkevinden: Bu gün saat (17.30) zesi bütün mülkiye ınektebi talebelen 
da EvimWn Cağalo~lundak.l merkez salo - ·tarafından Nümune hastahanesinden 
nunda Beliimi İzzet tarafından (Tiyatro> 'alınarak elleri üzerinde Hacı Bayram 
mevzulu konferans verilecektir. 
yoktur. Herkes geleblllr. 

Davetiye camiine getirilmiş ve gene eller üze -
rinde Cebccideki şehitliğe götürülerek 

tından tayin edilen yerlerde vazlfeicrlrıe -··-··---w-----. . ...,. --···-· ' ·-- ·- :bütün arkadaşlarının gözyaşları arasın 
da ebcdi meskenine bırakılmıştır. Fah 
·ri bilhassa terbiyesile temayüz etmiş 
,çalışkan bir talebeydi. ~ütün mülkiye 
liler ailesine taziyetlerinı sunarlar. 
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Mülga Tophane Müşürlüğü Ev
rak Kalemi Müdürlüğünden mü .. 
tekait merhum Bay Ceınil zevcesi 
ve Doyçe Oryentbank Dresdner 
Bank Şubesi Umumi Katibi Bay 
Sadi Ataman'ın validesi Bayan 
Halet uzun bir hastalığı müteakıp 
dün vefat etmiştir. Bugün ikindi 
vakti Beyazıt camiinde namazı 
eda kılındıktan sonra Edirnekapı . 
Şehitliğinde aile makberesine def· 
nedilecektir. 

vur sana. 
Dedi. Rifat Hanifenin üstüne çıkıp 

tepinmeğe ve onu çiğnemeye ba~ladı. 
Ben ve kızım yaralandıktan sonra 
kaçınağa mecbur olduk, demiştir. 

Raporlar okundu. Hanifenin nezfi 
dimağiden öldüğü anlaşılıyordu. 

Bundan sonra şahitler dinlenmiş
ler, Ahmet, Süleyman, Hüseyin, Ne
cati, İbrahim dinlendiler. Hepsi Ri fat 
ile Şükrü arasında ötedenberi husu
met olduğunu, bir arazi meselesinden 
dolayı aralarında çıkan kavgada Rifa
tın vurduğu bir kazık ile Hanifenin 
yere yıkıldığını söylemişlerdir. 

Muhakeme diğer şahitlerin celbi i-
çin başka güne bırakılmıştır. • 

Ticaret Odası ve Turizm 
Istanbul Ticaret Odası bundan son

ra turizm işlerile de meşgul olacaktır. 
Bu işe Odanın tetkikat şubesi memur 
edilmiştir. Yalnız hariçte değil, dahil ~ 
de de seyahatler temini düşünülecek -

--Topçu ve ınu 
subaylar staja, 
çağındakiler de 

çağrılı 
Üsküdar askerlik 

staja Uıbi bulunan "~ 3 
terhis edilmiş olan 3 
larından 3 1 6 yılı 
topçu ve muhabere 
alarma sevkedilmek 
ğırmaktadır. Bu ya 
nunusanide şubede 

Eminönü Askerlik 
1 - 1333 doğumlu 

Ştır· 
larnalarına başlanmı 

bitimine kadar devarn de 
ğumlulardan mekte~~~~ 
lunanlar da dahil; nu 

1 fotoğrafı, üçer sarı dos)' 
te kendileri veya akra 

2-307 ila 329 
liklerini bitinniş daba 
da ihtiyat yoklama ve 
mak üzere. 

3 - Haftanın cuma, dB 
leri hariç; diğer günler 
leye kadar şubemize / 
lunur. ______.: .1111 

F atmayi Hüseyi~ 
Ortaköyde bir yar3.1~ ... cl' 

. ını·· bahs etmiş, Fa tma ıs .~ 
sabah karanlığında mı 
evin kapısından 
şahıs tarafından v 
haneye kaldırıldığını 
iyi olmuş, hastah 
pılan tahkikat ta . 
yı, geceyi beraber gcçı 
seyinin vurduğu an 
Müddeiumumiliğe ... 

-"y'E:'Ş'i'i< 
Oğlum Niyazi'nin 

sile taziyet ve e' 
suretile teselli ver 
acılanma iştirak ~ 
bulunan dostlarıoıa 8 

vererek teşekkür 
olmadığından maıut 
dilerim. 

E. Halkevi 

Temsillere 

Pangaltı Tan 
sinemasında 

. Halk O pereti 
Bu akşam saat 21 de 
ZOZO Daima•'•" 

iştirakile 

• 

Eekl Hamam 
Eekl Tas 

operet 3 perde~ 
, 

1\ı~nııuı Btırduıni 

ıehir 11'1Jaİrosu 
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SON POSTA Sayta 5 

HABERLERI Kış şiddetini arttırdı 

k"Z~lılar yakında 
1.t~ kavuşuyorlar 

Ka~tamonuda 4 
Ev yandı 

Çatalcada bir kadın öldü, Sivasta da ölenler var 
Karamanda tavşanlar bile şehre indi 

3~n~~ki bütün 
ıloınetrelik 

mektep binaları yeniden inşa 
bir telefon şebekesi yapıldı 

• 

Kastamonu (Husust) - Murad Bey 
ilkmektebinin karşısında ve eski reji 
dairesinin al~aki evden yangın çık
mış, saraç Ahmedin ve arnele Mahirin 
evleri yanmıştır. Yangında mahalle tu
lumbacıları çok çalışmı~lardır. Beledi
ye arazözünün hortumları delik oldu
ğu ve yangın esnasında benzini bittiği 
için hadise esnasında lüzumu kadar 
müfid olamamıştır. Yangının Mahirin -----.;ı....;:~__:.:..._ ____ ..:;__L3i"-------ı 

evinden ve ocakta bırakılan ateşten ile- Antepte klf 
ri geldiği söylenmektedir Tahkikat ya· K (H ") 26 k" 

ı ak d 
· araman ususı - anunu· 

sporları 

gürbüzleşmektedir. 
pı m ta ır. Id be · d d ... kl Adapazarında kı, B d d.. .. evve en rı evam e en sogu ar 

ura a ort gun evvel de bir yangın gün geçtikçe şiddetini arttırmaktadır. 
olmuııı gene Murad B 'lk Lt b' · • T' • ey 1 me~ e ının İhtiyarlar Karamanın şimdiye ka-
cıvarındaki Hızır oğlu Abidinin evin- d b" 1 b' k .. d'"'' · .. l ar oy e ır ış gorme ıgını soy e-
den yangın çıkmış, mahalle tulumbacı- mektedirler. Soğuk 0 kadar fazladır ki 
ları derhal yangın yerine; yetişmişler, bütün ağaç dalları ile telefon ve tel-
dereden aldıkları su ile yangını söndür- f t 11 • • .. lerı' 6 santim ka-ek · · 1 gra e erının uzer 

Adapazarı (Hususi) - Burada kış 
müthiştir. Civar kazalardan ve köyler· 
den güçlükle gelinmektedir. «Nuhvi -
ran» da 1,5 metre kar vardır. Odunun 
arabası 3 lirayadır. Bolu yolu kar yü
zünden kapanmıştır. 

m ıçın ça ı~mıya ba~lamışlardır. Bu lınlığında buz bağlamıştır. Hararet sı· 
fırdan aşağı 12 dereceye düşmüştür. 

) llavzanın görünüşü 
k -Bir pl" · . Uvvet} . an ıçınde binasının ve dig""er üç köydeki mekteb 

erın b'! 
· · en b"ı e büyük binalarının inşaatı bittikten sonra köy· 
· Şirnd· uyUk delili lerimizde gayri sıhhi okul kalmamı~ 

bııb~elefon bıden 380 ki- olacaktır. 
ırj ... e ,, Şe ekesı'le bu" • K b · 1 d k · · ·• v asa anın emnıyet iş eri e ço ıyı· 

e lnerkeze bağ • dır. Küçük hırsızlık vak'aları bile 

I}}Od :tavaş Yav nadir görülmektedir. 
ern bina} aş ve sistemli Kaymakam ve belediye reisi elektrik 

ı ara tahvil d'l · · · "h' k 1 'km"'l t ıto .. e ı • ışının en mu ım ısım arını ı a e • 
Y~undeki büy"k mişlerdir. Havza yakında elektriio de 
le ı. u mekteb kavuşacaktır. 
~az ••• lıg\J • asında 1 Orman amane')·man 
f/d •. , 

. 0-h ıus·) ru en ler Grup u Ankaraya 
tıeq ı V 

~}}or·' - andıra Nakledildi 
Q • 

lzmit (Hususi) - Merkezi lzmitte 
bulunan Orman Amenajman grupu • 
nun Ankaraya nakli tekarrür etmiş • 
tir. 

İzmit Ziraat Müdürlüğü her sene ol
duğu gibi, bu sene de muzır hayvan
larla mücadele etmek için sürek av • 
ları tertib etmeğe başlamıştır. Geçen 
hafta 7 domuz avlanrrlıştır. 

yangına da beledtyenin araı;ozu geç 
yetişmiş ve arazöz geldiği zaman Hı
zır oğlu Abidinin evinin yanındaki 

Muharrem Celalin evinin saçaklarını 

alev sarmıştı. Ateş iki evin üst katla
rı, bir evin de saçakları tamamen yan • 
dıktan sonra söndürülmü~tür. Bu yan· 
gın da soba borularının tavanı tutuş • 
turmasından ileri gelmi~tir. 

Adanada bir fabrikaya elmas 
hava madalyası verildi 

Adanadan bildiriliyor: Hava kuru- kapitülasyonlardan, cumhuriyet Cfev • 
muna elli bin lira vererek bir uçak alan rindeki sanayi hareketlerinden ayrı ay
Milli Mensucat fabrikasına Kurum ta- rı bahsetmiş, fabrikanın kuruma yap
raftndan merasimle elmas madalya mış olduğu teberrüden dolayı direktö • 
verilmi~tir. rünü tebrik etmiştir. 

Merasim vali Tevfik Hadi Baysal Validen sonra söz alan fabrika men-
ve bir çok davetlilerin huzurile yapıl - ı;ublarından biri fabrikanın kısaca ta -
mıştır. Vali Tevfik Hadi Baysal bir nu rihçesini yapmış, kuruma yapılmış o
tuk söylemiş, memleketin iktısadi du- lan bu yardımı az bularak fırsat düş • 
rumundan, saltanat devrindeki sınai _tükce bu gibi yardımların esirgenmiye-

PAZAROLA HASANBEY 
DiYOR Ki: 

... Şu bizim yanan Adli ye ::;arayı
nın temellerine .• 

... Yo.pılırkcn bir küp altın kon -
muş .. Şimdi de ankazın altında bun-
ları arıyorlarmı~. 

Tavşanlar bile şehre inmişlerdir. 
Insanca zayiat ta fazladır. 

Bir müddettenberi şehirde adeta 
salgın halini alan grip şiddetini azalt
roağa başlamıştır. 

Sivas (Hususi) - Bu yıl Sivas ve 
çevresinde görülmemiş şiddetli soğuk· 
lar hüküm sürmektedir. ~ltı günden 
beri kapanan Samsun • Sivas tren yolu 
açılmış seferler normal şekilde devama 
başlamıştır. 

Şehirde büyük bir mahrukat sıkın
tısı baş göstermiştir. Soğukların şidde
tinden Zaranın Ümraniye nahiyesin
den iki köylü ve Karaçayır kamunun· 
dan Mustafa kahya ile Mehmet Alinin 
150 koyun ve keçileri dağda kalarak 
hepsi de donmuştur. Akçahan köyün
den lsmail oğlu Bekir ve Bekir oğlu 
Turan ve İhsan karısı Safiye Sivastan 
çıkmışlar ve köylerine dönmemişler
dir. Araştırmada İsmail oğlu Bekir ve 
Bekir oğlu Turan Çelebiler deresinde 
bulunmuşlardır. 

Safiye hala bulunamamıştır. 
Bir haftadan beri Zara • Şerefiye 

nahiyesinde çok şiddetli bir kar fırtına
sı hüküm sürmektedir. Şimdiye kadar 
yağan kar t:JO santimetre kadardır. 

Köy yollarile irtibat ke:.ilmiş gibi
dir. Şerefiye nahiye müdürü Turgut, 
Güneri, köyleri dolaşmak üzere gezi
ye çıkmış ve kar altında kalmış güç
lükle kurtarılabilmiştir. Karın fazlalı
ğından Kurbağadere - Karahayır yolla· 
rı geçit vermemektedir. 

Gaziantep (Hususi) - Bura rnek· 
tebleri kış sporlarına e1zami ehemmi ~ 
yeti vermiş bulunmaktadır. Her rnek • 
teb öğretmenleri, havanın müsaid ol
duğu zamanlar talebeyi yakın mesafe
deki sahalara götürerek orada muh -
telif kış sporları göstermektedir. 

Bu hareketler talebenin sıhhati ü -
zerinde çok müessir _olmakta ve hepsi 
- --· ' •• • •• 1 ' • ·-...-·-· · . ....... . .... ___ _ 

ceğini anlatmıştır. 
Merasimden sonra davetlilere hazır

lanan büfede pasta, limonat ve şeker 
ikram edilmiş, fabrika bahçesinde tü -
men bandosu muhtelif havalar çalmış-

tır. 

Hasan Bey - isabet oldu azizim .. 
Senelerden beri kaldırılamıyan bu 
moloz yığını nihayet temi~lPnccek de 
uıek. 

Taşköprü (Hususi) - Uzun za· 

Sivasta çok güzel bir kı' manzarası 
mandanberi devam eden şiddetli so
ğuklar hafiflemiştir. Bu sene kışın vak 
tinden evvel gelmiş olması burada ya· 
kacak buhranı tahassul etmesine se· 
bep olmuştur. Odun fiatları iki, iiç 

misli artmıştır. Yağan kar Boyabad • 
Taşköprü yolunu kapatmıştır. Po.sta 
3 gün hayvanla getirilmiştir. 

Çatalcada bir kadın dondu 
Soğuklardan Çatalcada bir kadın 

donarak ölmüştür. 
Çatalcanın İzzettin köyünde otu 

ran Altın isminde yaşlı bir kadın ge· 
ce komşuya gitmiştir. Bayan Altın , 
komşudan evine dönerken boraya ve 
tipiye tutulmuştur. Bora, kadını sÜ· 
rüklemiş ve bir hendeğe yuvarlamış· 
tır. 

Kadın, hendekten çıkamamış, don 
mus, ölmüştür. . 

• • 1 1 •• 1 1 ....... ' ••••••• ' ... ...... ---.. 

Hadiseler ~ 

Gazeteler yazıyorlar, adı Asım 
m ış ... Fakat i~etinden şüphe edil
miş. Bakmışlar -elindeki diploma • 
ya .. bir daha bir daha bakmışlar ve 
anlamışlar ki bu diploma uydurma 
bir diplomadır. Yani Asım, mekte· 
be gitmeden, irntihana girmeden 
hazır lop bir diploma sahibi olmu~
tur. Bu yüzden artık mahkeme ve 
hapishaneler ona kapılarını açmı~-

lardır. 
Yazık değil mi? 
Ah kendini bilmez delikanlı, ah, 

ne diye böyle işlere kalkarsın da 
hapishani' köşelerine düşersi!n.. A· 
yol bir sağını solunu araştır: Mek • 
tebe gitmiş, okumuş, imtihan ''er .. 
miş, diptomayı böylelikle alm~ in· 
sanlara: 

- Aldığınız diplomalardan ne 
fayda gördünüz? 

Diye sor da; ondan sonra böyle 
işe giriş. Sahici diploması olanların 
kaçta kaçı faydasını görmüşlerdif 
de sen ba~ ına gelecek her belayı 
göze alarak sahtesile onların ara • 
sıry.a karıştın?. 

İMSF.T 



6 Sayfa 

• 
lngilterede kral ailesini 
müteessir eden dedikodu 
Dük Dökenlin Misis Alien isminde çocukluk arkadaşı 
bir kadını olc·mobiline alarak bir baş müiehassı sını 

ziyaret t:lmesi çirkin dedikodu/ara gol açtı 

Son posta ile ge
len Sandey Ekspres 
gazetesi Londra ki -
bar mahafilini gün
lerce meşgul eden 
kötü bir dedikodu -
nun lafsilatını ver
mektedir. 

Dedikodu doğru -
dan doğruya Dük 
dö Kentın ismi etra 
fında cereyan etti -
ğinden Kral ailesini 
ve bilhassa Dük dö 
Kenti ziyadesile mü 
teessir etmiştir. 

Dedikodu 1936 se 
nesinin sonuncu gü 
nü, yani 31 .Kfuıu 

nu evvel 19 36 da1 

başlamıştır. ·o gün 
Dük dö Kent Mrs. 
V.ilyam Alien ismin 
de bir kadınla bera· 
ber Londrada Fleet 
Streette bulunall 
baş okuma mütehas 
sısım ziyaret etmişti. Meselenin bun
dan sonraki safhalanm gazeteden ta
kip edelim: 

«İ§te o günden sonra dedikodu aldı, 
yürüdü. Bazı gazeteler bu ziyareti ele 
aldılar, haber fotoğrafçılar, muhabirler 
vasıtasiyle birkaç dakika içinde dünya 
nın dört tarafına yayıldı. 

Dedikodu derhaı tesirini gösterdi ve 
teessüfe şayan neticeler verdi. 

Dü.ke imzasız mektuplar 
Haber memleketin her tarafına ya 

yılınca Dük dö Kente sayısız mektup· 
lar yağınağa başladı. Bunlar arasında 
Düke muhtelif imalarda, lwıtta itham· 
larda bulunanlar da olmuştu: Birçok
larıda ba§ okuma rnütehassısma yapı
Ian bu alelade bir ziyareti Mrs Allen 
ile Dük arasında gayri meşru bir ma
ceranın mevcut olduğu şeklinde tefsir 
etmiş görünüyorlardı. 

İş ehemmiyet kesbedince 
Bu mektuplara ilk önce ehemrniyet 

verilmek istenmedi. Fakat dedikodular 
önüne geçHemiyecek bir dereceye va· 
rınca mesele değişti. Her tarafta bu zi
yarettn bahsediliyordu. Nihayet Mis
ı~~ .:Allen.i~ ta_Iak davası açmak· t~eb 
busune gırışmış olduğu da ortaya atıl
dı. 

* Sandey Ekspres bütün bu dedikodu· 
ları kaydettikten sonra yazısına şöyle 
devam etmektedir: 

«Hakikat aşağıda yazacağımız gibi -

Mrs Alien 
dir: Madam Allen üç seneden beri İr
landada o!uruyor, Londraya nadiren 
geliyordu. Geçenlerde çocukluk arka -
daşı Dükü görmek ve Düşesle yeni do 
ğan çocuğunun hatınnı sormak için 
Londraya geldi. Dükün köşküne indi. 
Bu ziyaret esnasında Mrs Allen Lon
draya gelmişken baş okuma mütehas-
sısından bir randevu aldığını ve oraya 
gideceğini Düke söyledi. Bunun üzeri 
ne Dük Madam Alleni otc*nobili ile 
baş okuma rnütehassısının yanına gö-
.türmeği teklif etti. Bu ziyaret te Düşe· 
.sin doktorların tavsiyesi üzerine tam 
bir istirahat halinde bulunması icap e
den saat 3 ile beş arasında yapıldı. Dük 
}Ju ziyaretten istifade ederek kendi ba
şını da mütehassısa göstermiştir. 

İşte hakikat budur. Bu çirkin dedi
,kodu, netice itibarile, biribirlerine ay 
ni derecede kuvvetle bağlı bulunan 
Dük dö Kent ve kansı Düşesle beraber 
mes'ut bir zevç ve zevce olan Misis ve 
Mister Alleni de çok müteessir etmiş
tir.• 

Müzelere ftrm yapt·r1hyor 
Geçen sene inşa edilen müzeler 

kimya. laboratuarı için bir fırın yaptı
rılması ve bir etüv makinesi siparı~n 
tekarrür etmiş ve bu iş için 1 000 lira
lık tahsisat müzeler idaresine gönde-
rilmiştir. 

-CÖNÜL iSLERi . 
----------------------~--------Bir çocuk kaç 
Giiııde doğar? 
Anne olmak üzere bulunan bir 

kadın okuyucum benden doğrud:ın 
doğrıUya gönül işlerile olmasa bile 
neticesile alikadar o)an &ir sual so
ruyor: 

- Bir çocuk kaç günde doğar? 
diyor, müstacelen cevap istiyor, bu 
itibarla mektubunu, sıraya tabi tut
mıyarak doktorumuzdan sordum. 
4ynen şöyle dedi: 

- 9 ay, 9 gün, 9 saat diye hesap 
etmek, ayların bazıları 30, bazılan 
31, bazılan da 28, yahut 29 olduğu 
için insanı aldatabilir. Ay hesabın -
dan ziyade gün hesabı yapmalıdır 

ve bir çocuğun anne karnında du -
racağı müddet hamil dakikasından 
itibaren ı 10 ile 2 71 gün arasında -
dır. Genç anneler ne zaman hamile 
kaldıklanm ekseriyetle bilirler, o 
dakikadan itibaren hesap ede-rlerse 
çocuğun ne gün do~acağını kat'iyet· 
le kestirebilirler. Tabii kaıa ile eı -
ken doğum bu bahs.in haricinde<liı·. 

* Şöyle bir mektup aldım: 
•On yıllık evli ve üç çocuk baba· 

sıyım. Memur olduğum için hep ki· 

ralık evlerde ömür geçirmekteyim. 
Fakat karım titiz huylu olduğundan 
her gün tahta ailer. Hane sahibi ba· 
na karımın bu halinden acı acı şika
iYCt eder ve döşemelerin ıs iana ısıa
na çürüyeceğini söyler. 
Karım rneraı.p anlamaz. Nihayet, 

hane sahibi bu sebeple bizi ev.ınden 
çıkarır. Yeni ta.şındığırnız evde de 
ayni hal devama bş.şlar. Bu :;uretle 
biz o memleketle!l ayrıhncıya ka -
dar bir: kaç ev değiştirir ve herkese 
serrnayei maftaı olunlz. 
Karım, o kadın işidir, aldırma der, 

fakat ben onun bu halinden çok hi
cap duyanm. Çünkü herkes arkam
dan kılıbık diye güler. Acaba ne ya
payım?• 

Buna benzer dertler münasebetile 
bir kaç defa söylemiştim. Yapılacak 
iki şey vardır. Birincisi kadını sinir 
doktoruna göstermek, telkin ile yo
la gtirmiye çalışmak, ikincisi de da
ha kolay olar.ak ,susup işin içinden 
çıkmaktır. 

Söz arasında unutmadan söyliye
yim: Okuyucuroun bahsettiği kı' ı -
bıklık sıfatile pek utanılacak bir şe~ 
değildir, ve herkeste az çok, fakat 
mutlaka vartbr. 

TEYZE 

ı_ HATIRALAR 
Eski Edebiyat Gecel 

Yazan: Halid Fahrl Ozansoy 
M eğer ne kadar edebiyatı seviyor ·ı ne şimşekler, ne. . 

muşuz! Bundan sonra kitapçılar, gene cFecriati kuiübeS~t)ıif 
iki elleri böğürlerinde, kitap satılını • ye başlıyan ne ırı~,.r1 
yor diye ne kadar hayıflansalar- artık vururd u! Hem btıı;" · 
inanmıyacağım. Her halde şairlerin şiir kadar virgülünÜ bile 
mecmualannı ve romancıların roman- mesi kelimesine _..._,..._ 
larını satm alıp bağırlanna basan bil- dinleyicilerini bu:~ 
gi ve san'at ~ığıYed-i Gaipler var! Bu ler de yazardı. v~ 
görüniniyen eller her halde edebiyatı olmağa, ŞahabeddiJl ~.-.ıı 
da, edebi mahsulleri de koruyorlar de- ra hemen herneıı 
rnek! Öyle olmasa idi, geçenlerde E • riinüyordu. HaldO 
debiyat Fakültesi gençl~rinin ve pro - şark masallar.ı 
fesörlerinin Beyoğlunda bir tiyatroda tı. Renk renk .. il' 
tertip etmiş oldukları edebiyat gecesi ~ırdıyan bir üslUP 
on yedisinden altmış yedisine kadar ları PicerreLouys 
san'at ıneftunu bir kalabalıkla hınca· .sureler de 
hınç dolup uğuldamazdı! Nasıl ki bu .bahseden ve 
uğultunun altisieri düne kadar gazete zamana göre pek 
ve mecmua sütunlarından da taşıyor- Selahattin Enis Jerle yazdığı bir 
du. Hakikaten ne idi o, halk edebiya • · lik .. 1 d Ç lk" .rum. Salaha d din 

semt>o şıır er yazar ı ve enge o - . d b' k 
tım yücelten, divan edebiyatını ise ne yünde otururdu. Zayıf, çelimsiz bir 1fl.Zoı1z ,e ır te , __ .,.,,....-
zamandır inliye iniiye süründüğü taşlı, çocuktu. Veremden öldü. . a Y_a taş .. 
topraklı viraneden yedi kat arşı 81aya Mehmet Selim de şiirler yazardı, bir ~ı.lı b~r ede~ı .. 
kaldınp sivriiten hitabeler! Ne idi o, tanesinin ismi aklımda. Münzevi ... Ne hıç .bı: fe:dı ao"a 
Yunus Em.re, Karaca Oğlan, Köroğlu hoş çocuktu bu Mehmet Selim! Kolun- ,Hepırnız bır h • 
kiyafet ve makyajlarile okunan şiirler.. da Rerny de Gourrnondun iki cilt (Mas- duk. . 
Kavuklu bir türbe sandukası başında kelerin kitabı) isimli fransızca eserile B v .ek I[tek~u v, 
dertli dertli gazellerini hıçkıran Fu - gezerdi. Fransız scrnbolistlerinin eser- eşı .taŞ'ta ı e tık
zuli .. Namık Kemalle Recaizadenin kı- lerini çok güzel bir tahlille ve por- gecesı hazırlamıŞ -
lıklan ve ~ığlı~arı... trelerini çok ince görüşlerle canıandı -

Her ne ıse, bır kere bu adım atıldı bu kitab ft d G . b" hu Ah o gece ve 0 

ık k f 'b" .. k.. ed ran a me un u. anp ır - Ha.kk . . 
ya art ar ası şa ak gı ı so un e- d d H h . ı·· k b" .. ı Tahsının 

~ . .. .. . yu a var ı: er angı ur çe ır şıı - k 
cege benzı~?r. Ba~a bu _hu~u verdı . • ,rin bir beytini hemen bir kağıt üzerine meraklı bir ÇO 
ren de bugu~ !enı al~ıgım bır ~avetı- .fransızcaya tercürn~ eder, yüksek sesle mi ut çalar, kimi 
ye ... Ha~evın~~ edebıya! gece~ı. .. Ve okurdu. Manası hoşuna giderse güzel lnletir, kimi gazele 
yakında kim bılır daha boyle nıce ~ar- derdi, gitrnezse ba~ını kesseler 0 şiiri mahalleyi çın Ç~U. 
la k edebiyat geceleri... Eh, artık kıta~ bcğenmezdi. Onu son defa büyük harp- bunları davet e 1,, 
satı~yor,. edebt eser alanların ~ded~ 'te ihtiyat zabiti olarak Kafkasyaya misafir ... Galiba bB 
Beyoglu sınemalarmın kapıcı, bıletçı 'tm d .. .. 1.. G l'b .. Su ne? Bol bol içkiler 

• A edin" b'l . d' .. gı e en gormuş um. a ı a once -
ve ılancı ad ı ı e geçmıyor ıye u· . h . d 't . t' tatlılar yendi ve 

.. . 
1
. Ed b. .. :.:ı·· •• d .rıye cep esme e gı mış ı. b .. -ere 

zulmıye ım. e ı.yatın gunuuzun en B' .. t b a onun bı'r kar- ir odada musa•~ .J. " a· . ? De . ır gun pos acı an k sınuıJ 
~~yır. g~rme ı~se ne zıyanı ~ar. - tım getirmişti. Bilmem hangi rakımlı nın kapısı arşı. bit 
gıl mı ki ~ecesınde~ ve .he.le böyle ışık- tepeden yollaınıştı 0 resmi... Selimin duvarın zaviyestııe ~ 
lı gecelerınden gozlerımız kamaşa - . . . . 1 d d rnuşt'!. itstünde~be 
kı T fik F'k 1. d ..,.. • . 'b'· agellı, kefyelı bır resrnı; a tın a a şu bı'r lam-ba.. Da ca ... ev ı re m eaıgı gı ı . P 't . 
İnan, HalUk, ezeli bir tifadır al - eyAı v,e,.ırnz:sı,: 1. b' . l ba ayrılmış kağıtlar···,., 

danmak! ge ı, Re ye ı ır pır o an gece seçip okuyacıae· 

* 
ıeyhi Selim, afh çalar ... Maam ı bi 

Şu anda hayalim yirmi, hatta yirmi Acap olur ma •izinçün bir fitina- iki bahriye rnek~ 
beş yıl evvele doğru gidiyor ve böyle yi kadim! İlk önce onlara rıcıl 
kalabalık tiyatro salonlannda değilSe Aradan ne kadar zaman geçti, bil - nuk Kemalin 
bile, evlerde ve salonlarda lrutlulanan miyorum. Bir gün bir tepeye, - bilmem ğer bir şiirini 
başka edebiyat gecelerini düşünüyo- hangi rakımlı tepeye - yapılan bir ta - kıtmağa başladılal'· 

rum. İşte bu gecelerden ilk aklıma ge - arruzda şehit düştüğünü işittim. ter bitmez de sıresil' 
leniL. Fakat daha evvel size §ahıstan Hakkı Tahsine gelince: Eskidenberi bapçıhır birer bi~.d 
tanıtayım. çok içki içerdi. Bir gün o da devrildi manzum veya ~ * gitti. Aşağı yukarı on yıl oluyor. İşte mağa koyuldular. ~ 

Yıl 1328 •• Miladiye lutfen siz çevi - benim ilk mensup olduğum edebi nes- ne okudu.m, onu tl:bi 
rin ... Ben henüz Galatasaray lisesin • lin bir kaç çehresi.. Başımızda üstat o- coşkun dervişle~ ~ı fl 
de t~lebeyim: Sınıf arkadaşım, bugün larak, - Rebabın da başınuharriri sıfa- tnizi, bazan da ıçU 
ölümünü içim yanarak hatırladığım tile ·, Fecriatinin meşhur Şahabeddin la nayilik ettiğirı:'İ:e 
ressam Namık :lsrnail ... Ben gece etüd· Süleymanı vardL Fecriatiye, hatta bü· Bu na yilik tabi rı 
lerinde şiir yazıyorum, namık resimle- yük romancı Hüseyin Rahrniye o za - leymanın bize 
rini yapıyor! Hey gidi günler! man bizleri, biz gençleri hücuma teş - co le ismi... P~ul 

İşte 0 esnada Rebap isminde bir haf- vik eden de 0 idi. İlkini ne ise amma, henk na?.ariyesuıi 
ta, ık edebi mecmua çıkmağa başlamış- ikincisini düşündükçe merhuma bu - Türk edebiyatında 
tı. Mecmuanın sahibi, arzuhalciliği e - gün bile için için kızıyorum. Fakat ge- lermişiz! Hatta 
debiyatçılığa ~~vi ren Cemal ~~d~r is-ı ne de çok iyi k.albi ~~~?ı . Şahabeddin · h~t isimli Rebapt8~ 
m inde - şirndıkı genç karı~aturıst Ce-

1 
Süleyrnanın... Bu kuçuk zaaf }Dı da bır rnecmuada bU~ 8t 

mal Nadir değil.. Aman zuhul etmi - çoktan affetmeli idim. Değil mi ki bu- le ile bütün edebı'/ 0o~ 
yelim! - kısa sivri sakallı bir adamca- ,gün o da, toprak olan arkadaşlanm a- lernişti. Safahat ve~ 
ğız ... Bugün ölü mü, diri mi bilmem, .rasındadır. . . yeltendiğimiz Keh;r' 
yalnız adını hatırlı.yo.~ .. Sehresi de * ha çıkardıktan 5 e~ 
hayal rneyal gözlerırom on~ne geliyor. Yaz.ılarımız cRebap• da çıkardı arn- zaten hakkın r~~ 0 
Ha .. Gözlükleri de vardı! Işte o ede • ma edebi mahfelimiz, i1k zamanlarda, muştu. Fakat bızı~ 
biyat patronunun mecmuasında cSa ~ ·Fındıklıda, şimdiki Güzel San'atlar A- remiz. yahut yenı 
na• isimli bir ~iirim çıkı:ııştı. O güne kademisininı biraz Herisinde trarnvay gecemizde RebaP, 
kadar kim bilir 'k~ç ede?~ mecmuanın yolundaki bir k üçü~ kahvehane~in, içi· ~ini. yaş.ı~or. ~e bW~ 
yazı odasından elıme kagıtlarım ve 'lle ancak iki masa ıle beş altı ıskemle gı hıç bırımızın ~. e 
defterlerim sıkıştırıhp nezaketle k" - sıkışabilmiş olan daracık odasında ku- ne ise, o ~ece ~~ 
vulduktan sonra ilk zaferlm .. Tanrı ar- rulurdu. Salihaddin Enisi bir gün bu cesi yapmıştık ışte: 
zuhalciden razı olsun.. Yarım edebi kahvehanenin önünde yan kaldırımı - jinal bir hususiyeö 
hüviyetimin t.:şekkülünde i1k yardımı na atılmış bir iskemlede oturup çay oda kapısının d 'If 
ondan görmüşüm! .. Galiba son yardımı ,içerken bana tanıtmışlardı. Tanıtan da, de, aşağıdan yu~a~ 
da... Yakup Salih ismindeki arkadaştı. O - nin tırahazanı on 

Benim bir tek şiirim çıktı ya, artık nunla da yeni tanışmışlım. Bana her kafeslerdi. Bu 
bir şahsiyet sayılabilirdim!.. Hemen gün sahife sahife mensur şiirler oku- sanki ınevlid di 
ertesi hafta Galatasaraydaki arkadaş - yordu. Bir aralık aramızda, galiba e • mahalle bayanıarı 
lardan Hemedani1..ade :Ali Naciyi de o debiyata hepimizden evvel başlamış, samaklanna kadat 
dükkana sürukJedim. Dükkan dtyo - hepimizden evvel şiirler yazmış olan mışlardı. Biz işte 0 

rum, çünkü (Rebap) m idare~anesi, Yahya Sa im de karıştı idi. Fakat onun resi? i ~iktaş'ı~ ıe 
bugün Seref sokaA"ının baş\ndakı bak~ vazıları nedense cRebap• da çıkını - dakı bır evde boY 
kal dükkfmıdır! yordu. O zamanlar daha ziyade Yah- mıştık! Halka ine~it 

Mecmuada bizden evvel yazı yaz - ya Kemal gibi nesirde şifahiliği tercih parlağını göstereb~1,t mağa başlıyan bir l!enç daha 'Varciı~ ediyordu. Sonralan öy1e velud oldu ki Aristokrat ede~l 
Meşhur naturalist romancı Salahaddin hepimize parmak ısırtmıştı. Her rnec- }ince, yirmi yıl e 
Enis ... Ve daha bazı ~ençler .. Yakup muada çeşit çeşit şiirler bastırıyordu. tesehhüd miktan 
Salih, İsmail Zühtü, Mehmet Selim... Hece mi istersin, uruz mu, beğen be- Fakat ayrı ve }lO$ 
Bir de üveyanarom kardeşi Hakkı Tah- ,ğendiğini!.. 1 da ... Kısaca an ete 
sin .. Yakup Salih ne oldu bilmem! ı~ İçimizde en ateşli muharrir şüphesiz tadı çıkmaz. Ge;... 
mail Zühtü, Ahmet Haşim tarzınoc~ ki' Ali Nacl idi. Mablelerile Fecriatiye rum. 
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rta •• d ·ı ri- 1 oyununun son usta ı ı e Yer alt1nda 45 sene 
)attığı hastanede mülakat Maden o~~~ında fena 
A~ * ~ • }~~t::: h~z~le, tekrar unutulmanın acısı Kavuklu Alinin gözlerini fikirler besleyip 

· Elınu hazin bir minnetle sıkarken acı acı güldü ve "Biz halkı ı k J b 
güldürdük. .. Halk bizi ağlabyor " dedi 1 a bini OZMiya gelmez 

Yazan: Nacl Sadallah 

ki, orta 

:---------- * * -tl 
Serde gençlik vardı. Sevgilime daha çabuk ulapnak için nele•liğe u-
zanan kör bir yolu tutmafhım. Birden bire direklerden biri korkunç 

bir gürültü ile kırıldı. Kendimi tavandan akan taı kömür ve direk 

Bir maden ocağın 
da kalbini bozmağa 
gelmez arkadaş Ben 
bir kere ocak içinde 
fena niyet kurdum, 
başıma beli geldi 

Etem Çavuşu bu· 
gün gene hayli coş· 
kun dinliyeceksi .. 
niz. Üzerinde çoş -
kun zamanlarının 

hali var. Gene sağ 
el, sağ yanağı za • 

yığınlarının altında buldum. 

Yazan : A. Nalm 

Kavuklu Ali Naşitle karşı karşıya 
cl'tao 0Yutıu, tiyat 

~nunda 
Çullkii ~ bozulınak kor· 

ınan zaman tokatlı· 
döğmeyi yor, Çünkü bizzat 

k ~ilsab n ortaoyununu . - Başüstüne!.. 
·'!llli boz akasına benzer • . Hazret böylece, gide döne, işi on 

buıurs arsa, klın ceva~ pantalona kadar çıkannış. Ve nihayet 
a, halkın gözu··n ın on pantalon ısmarlayıp gitm~. 

eo Be .. ldw k , Ş gun sonra terziden ısmar a ıgı 

'l bı,_ ortaoyununa pantalonları istemiş. Terzi onun önü· 
.... ırb· çı -arşı le .. ırlerini bozm k ne ufak bir paket uzatmış, ve kemali 

uçUk düşürmek a ' ,ciddiyetle: 
Z<ıpte1- , ce· B ' d · kudr :-u~ ek için, ka • ' - . ~yurun.. em~. _ 

etını, kabiliyet' . , &rikı paketı açınca bir de ne gor · 
ını .. ? Hakik 1 . .sun. aten on tane pantalon var. 

sın~u Efendiyi ele .Fakat hepsi de, oyuncak bebeklere bi· 
e~e gö benı eviadı gibi se· le dar gelecek kadar ufak! Bu vaziyet 

bgOtii..:, l'lneıniye d .karşısında bittabi· 
~·aı._ .... ur b' ayana ~ . 

~tb.._ "'&t ~i ır_gün yalnız bı _ 1 - Bunlar ne? diye feryadı ayyuka 
.......... ll, o:rta bır evlat gibi se- ,çıkarmış. 

R1hi ÇıkOYununda karşıma , Terzi kemali sükıinla cevap vermiş: 
ardı. Ve beni boz· -Bir metre kumaştan on tane pan-

,talon böyle çıkar. Sen. «pantalonları 
bana göre dikeceksin!• deseydin. iş 
de~irdi 

Bize de (35) lira verip, ortaoyunu 
,oynamaınızı istiyorlar. Biz de 4 kişi 
toplanıp çıkıyoruz ortaya. Tabit hid . 
s:Jete gelip: 

- Yahu, diyorlar, dört kişiyle orta
,oyımu oynanır mı? 

, Biz de cevap veriyoruz: 
- 35 kağıda ortaoyunu bu kadar 

pynanır. •Siz bize tam takım isteriz!-. 
peseydiniz, ~ değişirdil 

Bu gidişle bittabi, tez günde ortao . 
sunu da ortadan büsbütün kalkacak! 
, On beş senedir, ilk defa, geçen f~ -
tivalde tam takımla ortaoyunu oyna -
pıak kısmet oldu. Çünkü, Allah ber~ • 
,ket versin, tam ıso liralarını aldtk 
;Böyle olunca, işin içine Naşidi de gir
ı:ii, Fabrisi de, DümbüUüsü de ... 

.\liııitı - Naşit te ortaoyuncusu mudur? 
t~ip b~olu.nda g .. rül 1 -Elbette ya ... O da ortaoyunculu • 

dö tr hikiy ? en ğundan yetişmedir. Fakat Naşide b:ık· 
i~t l'~ tat olan mayın siz. San'atkar çocuktur. Her ~ev 

~~ ı ~ . 
ecfilt 

1 
oynar o .... 

§aJta akırdı bırak • Güldüm: 
da. hertar - Her şey oynar mı? 
f\/~ıh~or at edilirse, bu - Tabii! 

llı.irı Yiiı·· galiba? , - Mesela futbolu da becerebilir mi 
ltiıg~' henuz kapan· ,dersin? 

.. ~Şter değmiş - Vallahi bilmem amma, eğer bir 
. ()~le ... :S merak ederse, evel Allah onun bile 
~~ tı.ıı h· U bir hi... d hakkından gelir! 

13 lb.. "'~ s '-ran ır M :ıu-<t, bir etle evvel b' uhatabımd:ın, en unutamadığı ha· 
~ ~ 35 k~lllluna lS aıl~ tırasım dinlemek istedim. Hiç düşün· 

lt s~dı zor . meden: 
s.ı·o ~ir orta dıkça ç'::u: - Atatürkün önünde oynadığım 
ı~ıı~i laı~.Yunu oyna . gün ... dedi, ve anlattı: 

tal._ lll. 35 kA- ı İ .. .. - -biı- '\l!itn agıdı - smet nonunun çocugu sünnet e-
lttı.._ht'tir· l>antaı edersiniz? dilecekti. Bizi de Ankaraya götürdü -
ta:~ g~i .. birisi 

0~. hikayesi ler. Atatürkün huzurlannda, eski rnek
bt ı> Ul'nlüş' ır terziye teplerle, yeni mekteplerin mukavese-
\l~~tı.taıon ' skorın~: sini yaptım. Oyunun bir yerinde pişe -

lta Ş: çı ar ını? kar bana: 
llıd.a.ıı - Sen cahilsin! diyordu. Ona verdi-

. ~rlt ğim cevap sayesinde, Atatürkün bü • 
~e en dönm~: yük iltüatlarına mazhar oldum. 

~ı;~, Pişekara: 
l'~ . 

~lltq~·tl~ll - Tabii cahilim! Sen, eski mektep-
. ll so,._ Ierin, ikide birde kafalarımızda kırılan 

b~. ÇtJ..~- · "lUş: 
·~ıqla ·~naı lnı? sırıkları altından canlarımızı kurla -

ll~ rabilişimize, bu$inlere, ve bu kadar 
ö"l yetişmemize şükret! dedim. 
~ ey~ .... • 1 ~ 1 Kavuklu Aliye, yorgandan çıkardığı 

sağ kolunun üstündeki koca 
gösterdim: 

- Bu da ne Ali Baba? Sen de oniki· 
lerden rniydin yoksa? 

Kavtiklu AU, suçu meydana çıkanı -
mış mahçup bir maznun gibi kızardı: 

-Sus ... Onu ne sen sor, ne de ben 
söyliyeyim! 

Ben ısrar edince, mecburen aniatı • 
yor: 

- Ben bu döğrne sayesinde belki 40 
defa hayatımı kurtardım. 

Bizim gençlik devrimizde, ortalığın 

hali malUm. Serde Aksaraylılık ta"Var. 
Adım başına on tane kabadayı düşü • 
yor. Ya sabah akşam dövüşmek, yahut 
ta o diyardan göçrnek lazım. 

Ben, ne Pıirincisini, .be de tkincisini 
yapamadım. Ne dö~iiŞ~cek kaaar yü -
rekli, ne de kaçacak kadar yüreksiz -
dim. Koluma şu koca döğmeyi yaptım. 
Bu döğme, kabadayılığın alameti fa • 
rikası sayılıyordu. Ben de her gün, 
kollarımı sıvar, bu aHimeti farikayı teş
hir ederken dolaşır dururdum. Bir çok 
külhaniler, bu koca döğıneyi görünce 
beni belalı bir §CY sanıyorlar, ve ko: • 
kularından yanıma sokulamıyorlard:. 
Bu sayede, söylediğim gibi kim bilır 
kaç defa ezilmekten kurtuldum! 

- Ortaoyununda hiç ltıkırdı altında 
kaldığın oldu mu Ali Baba? 
-Hayır ... 
- Demek hiç bozmadılar seni. 
Kavuklu Ali: 
- Hayır... Çok sıkıştırdılar amma 

J:>ozamadılar! dedi, sonra gülilmseôi: 
- Sende de pişekarlığa yaman ısti • 

dat var ha! Biraz daha üsttime dü~sen 
kötü kötü açtıracaksın ağzımı! 

Bu cevaba ben de gülüyorum, ve not 
defterimdeki sırasıztığına bakmadan 
not defterimdeki suallerden birini da· 

başından geçen kor 
kunç bir kazanm hi 
kayesini anlatıyor . • E 
ocak kurdu. ' Muharrlnmız tem Çavuşla konu~yor 

- Seferberlikte Almanlarla beraber nıdıklann seslerini birer birer farke • 
çalışıyoruz. Ben o sıra, şimdi Gelik o • diyorum: 
caklarmdan ve maden başçavuşu olan - Deli Etem gitti! 
oğlum Muharrem gibi zağlı ve tavlı bir - On saattenberi sa~ kalmasına im· 
delikanlıyım. Gençlik bu ya, bir Ru;n kan yok. 
dilherile bir gönül hikayemiz var. Işi - Karısı, çocukları, ocak dışında ağ· 
bir an evvel kolayına bağlayıp dışarı laşıyorlar. 
çıkmak için sabırsızlanıyorum. Baş • Dedim ya, bir yığın kazada bulun • 
tan söyledik, ayıp değil bu, serde genç· dum. Kendim bir çok tehlikeli kazalar 
lik var. savuşturdum. Bu, içinde bulunduğum 

İşi olanna bağladım ve ocağm ana vaziyet onlann hiç birine benzemi · 
yolundan değil de, sevgilime daha ça· yor. İnsanın gözünün önüne evi, ka -
buk ulaşmak için nefesliğe uzanan kör .rısı, anası, uşakJan, sevdikleri sıra ile 
bir yolu tuttum. diziliyorlar. Ölüm! Korkunç bir şey .. 

Bu yol yıllardanberi tamir yuzu Hele bir maden ocağında, sapasağlam 
görmediğinden göçm~ tehlikesi her an girdiğin yer, insanı diri diri içine alan 
mevcut. Her adım atışta tavanda, koca bir mezar olarak ölüm gelip çatınca 

dağı tutan meşe direkler esniyor, ge · daha çok korkunç bir şey oluyor. 
riniyor, Her esneyiş ve her geriniş ye- Gürültü gittikçe bana yaklaşıyor. 
rin altında yüreği kabartan gürültüler Anlıyorum ki beni kurtannağa çalı · 
çıkarıyor. Elimde Jfunba, kafamda şanlar canlarını, dişlerine takarak mo· 
biraz sonra kavuşacağım sahnenin ha- loz yığınlarına saldırmışlar: Adım a -
yali koşar adım ilerliyorum. dım ilerliyorlar. 

Direklerden biri korkunç bir gürül· Beni ezilmekten koruyan ağaç di .. 
tü ile kınldı, ne oluyor? diye lambanu r~kl:rini düşürmekten korktuğum için 
kaldınp tavana bakacak oldum. Göz a- bınb 'h · ır 1 tıyatla bir kımıldama hareke· 
çıp kapıyacak kadar kısa bir zaman ti yaptım. Böylelikle başımı biraz kur· 
içi~de kendimi yerde, tavandan akan tarabilmiştim. Beni kurtarnıağa uğ . 
~kömür ve direk yığınlarının altın - raşan arkadaşlara: 

da buldum. - Ölmedim, buradayım! 
Göçükten çok adam kurtardım. Fa- Diye seslendim. 

kat, kendim h~nüz böyle bir vaziyete - Horra, horra! Sağol Etem Çavuş\ 
düşmemiştim. Ölüm korkusu hislerimi Bu sesler göçüğün öbür tarafmda 
durdurmuş \'e bayılınışım. çalışanlardan geliyordu. Türk ve Al • 

Gözümü, kazma sesleri, bağrışmalar man ocak işçileri sağ olduğumu anla -
arasında açtım. Benim bulunduğum yınca hep birden sevinçle haykınnış · 
nefeslik yolunun arasını kapıyan gö- lardı. Benden ses aldıkça göçüğün ö -
çük yığınlannın ötebaşında yırtılırca • 'bür tarafındakilerin çalışma şevkt 

ha soruvorum: sına, geberirces.ine bir çalışma var. Ta· (Devamı ıs inci sayfada) 
-K~ili~~ın ya~il~~~====~~~~~~~======~~~~~~=~~=~=~ 

Ali Baba? 
_Yedi. .. Acen'l, Ermeni. yahudi, A-

rapkirli dışarlıklı, Kayserili, ve Ru • 
me li li .. .' Bunları öğreninciye kadar ne
ler çektim. Ermeni 1ok~talarına mı 
dadanmadun. Tahtakalede, eşekç.ffier 
kahvesinde bedava çıraklık mı etme
dim! Acem kahvelerinde mi dalaşma . 
dım. Taklitte muvaffak olmak için, çok 
dinlemek, ve çok konuşmak lazım. 

Fakat bence, taklit yapmasını öğ -
renmek, taklit yapmasını unutmaktan 
çok daha Jwlay. 

Ben ağzımı öyle fe~~ alıştırmışım kİt 
sirndi bir mecliste, dılım kayacak di~~e 
Ödüm patlıyor. Biraz dalgınlığıma ge
lince taklitli konu~mıya başlayıver: -
yor~. Ve bu yüzden de, mütemadi -

d · ·yorum' yen 9am evırı · 
Son suaiimi de soruyorum: 
_Ya aşk mese!esi Ali Baba? Onun· 

la aran nnsıldı? 
_ Gözünü seveyim. Kirli çama~1r • 

ları karıştırma! .. 
_ Aşk, kirli çama.~ır mıdır? 
_ Tabii ya. Eğer aşk kirli çamaşır 

olmasaydı, herkes onu sır gibi sak:ar 
mıydı? 

(Devamı 1 S inci sayfatla) , 

s:ol/adı işlerinde 

ihtilaflı IHr nolıta 
Kırıkkalede tomacı Hayri Güner· 

candan bir mektup aldım, soy adı 
muamelesinde güçlük gördüğünden 
şikayetçi. diyor ki: 

Soy adı kanunu çıktığı zaman ben 
askerdeydim, annemle babamdan 
ve kardeşimden mürekkep olan ai -
leme yazdım. Derhal müracaat etti
ler. Fakat nüfus mcmurluğu benim 
o sırada orada bulunmamam dola • 
yısile adımı listeden çıkarmış. .ıua· 
me1emin askerden dönünce ayrıca 

1.vnpılabileccğini söylemiş. Çaresiz 
terhis oluncıya kadar bekledim. Fa
kat terhis edildikten sonra da yani 
21-11-9 36 tarihinde müracaat ettim. 
Vakti geçti, dediler, bir de cezadan 
bahsettiler, fakat mesele sadece 

bundan ibaret değil, öğrendim kf 
benim muamelem şöyle dursun, ai~ 

leminki dahi henüz jkmaı edfimi~ 

değildir. Vakıa bir soy adı taşıyo . 
ruz, fakat bu kağıt üzerinde aeğÜ, 
dillerdcdir. 
Şimdi sizden benim cezaya dü • 

çar edilmekliğimin doğru olup ol • 
madığını soruyorum, ne dersiniz? 

* Biz bu muamelede bir yanhş:ık 
olaca~~nı sanıyoruz: Okuyucumuz 
kendısı de dahil olmak üzere tekmil 
a~lesi için muamele bitmemiş olsa 
bıle, ma~em ki müracaat vakidir, 
muameie başlamış sayılır, ceza yok· 
tur, kanunu müteakip verilmiş olno 
izahatın çerçevesine dahil bir vazi· 
yettir. Bunu nüfus memurluğuna 
anlatması lazımdır 
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11apılması ldzım gelen ş•glertl leketlerin pek çoğu kend:lerinin buhrandan evvelki . 
r 

* ~ * --------------------------A-vrupa Kralları Fransız lhtildllni bolmak için korkunç 
1" harbe başlamışlardı. Halbuki Türkiıe bitaraf kalmıştı. 
O sıralarda A"usturga Elçisi i•tanbııldakl Fra11•ızların 
lh/.i/41 rozetleri takiık/arından şikdg•t •tmi1, fakat Reişül
k ı.ttap şöy:e cevap vermişti: "Başlarına üziim küfesl gig•eler 
nıçin gigdiniz demek D•vleti Ali.genln vazifesi d•llldlr., 

Yazan : Turan 
Me§hur bir tarihçi Fransa büyük . 

ihtılalı tarihine şöyle başlar: -
« 1 789 yılında kral on aıtıncı Lüi Bn· 

lunya ormanında avianırken bir kaç ki 
şınin bir tabutu götürdüğünü gördü. 
Bu tabut pek fakirce ve kuru tahta • 
dan ıbaret bir şeydi ve onun arkasında 
tabulu götürenlerden baska kimse 
yoktu. 

Can 

gelı'nce burada /lkirltlr ne geldiklerini gördüler ve aöyledi ler. Bizde de i§let111 

d olduğunda fÜphe yoktur. Fakat biz dahili iktısat 
•il1igor, h•rke• başka tahavvüller yapmakta olan memleketler arasında 

türlü ~öglügor bizde buhran henüz zail olmuştur, "•'IJ•Pr"v" 

Muhtelif memleketlerde yapılmış o· Sekiz senedenberi dünyayı kasıp ka·j iptidai maddeler fi911~ 
)an en son tahriri nüfuslardan anlaşıl· vuran, her tarafta başka bir fenalık sini mucip oldu. Mrru c 
dığına göre : yapan ve milletleri bir takım usul ve 1 mahsullerinin fiatlıtfl 

. 536 kadına karşı ancak 530 erkek 50 nizamlarla birbirlerinden ayırıp her ışıyor, yahut yükSeWb 
yaşına varınaktadır. memleketin etrafına gümrük mfmia • zevali aHimetleri de 

459 kadına karşı ancak 439 erkek 60 larından türlü türlü dikili telörgüleri buhran toprak n1ı:ıbSıl 
yaşına varmaktadır. çevirten buhran kalkıp gidiyor: Müj • bir fiat düşüşü ile rı~~ 

ll O kadına karşı ancak 95 erkek 80 de! onların fiatlarının çıı-ııı: 
yaşına varınaktadır. 9 36 dan 9 3 7 senesine geçerken ik - zevaline sebep oı~u~ 

Daha fazla yaşayan kadınların nis - tısadi işlerini gözden geçiren memle - 929 da dünya bU) ııı 
beti seneden seneye arttığından yüz ya ketlerin pek ~oğu, kendi9erıııi~ buh· idi. Bu stoklar. fiat18

[8 
şma eren iki kadına karşı ancak bir er- r~nda~ ~v~~ık:. hareket derecesıne gel· sonra da sanayı sııba }3~ 
kek düşmektedir. Muntazam surette ga dıklerını gorduler ve söylediler. Bun- rini mucip olmuştU· 
zete okuyanlar yüz yaşına varmış ka· dan böyle bir çok memleketlerde ar • da artık stok kaiJlllldl· 
dmiardan sık sık bahsedildiğini elbet tık «buhran» sözü, bir müddet için mul her şey, aranıyor·, 

- Bu tabut kimindirl hatırlarlar... söyle~miy~cek, ~r~z kelimesini insan - diliyor. İşsizlere iŞ:lt1' 
}'ilanın... «İhtiyarlık, hayatın en mes'ut devresiu ıa: .. bır .~uddet ıçın unutacaklar. Bu 

1 

maddesi, bu suretle 1 

Kral sordu; 

_Ne zaman öldü? Tamüssıhha olarak ihtiyarlamış olan muJdeyı ılk defa Türk okuyucuianna artıp yürüvor. Jl1 ~ 
- Bu sabah... lara sorulursa muhakkak ki «ihtiyar lı· ben veriyorum. Eğer müjdeme mu ka- Buhranı~ geçişi de 
-Neden öldü? ğın en mes'ut devre olduğu cevabı alı· bil bir .şey vermeleri lazımsa kendile· dur. 
- Açlıktan... na cak tır. ri nden bir şey isterim: Benimle be ra . 
İşte açlıktan ölen bu adam bizzat 90 yaşına ermiş İtalyan asilzadele - ber «darısı bizim başımıza!» diye te • Buhran nasıl 

Fransadan başkası değildi.» .rinden Luici Karmaro demektedir ki: menni etmek... memleketlerinka 
- Kısa bir zaman sonra, 17 haziran - Hayatm en gü~el yaşı muhakkak * fetlikleri gayretleriO 
1 789 da Pariste milli meclis toplarumş ki 90 dır. Bunu yaşayanlar bilir! .. » Amerika ile İngiltere, buhranı so - sirleri vardır. paraltır 
ve milletin yaralarma bir çare bulma • 

1 
Meşhur Fransız muharriri Moris Bar nuna getirmiş ve yeniden kalkınma lere iş vermek için 

ğa çalışmıştı. Fakat kral on altıncı Lüi .res de şu sözleri söylemektedir: devrine girmiş memleketlerin en bü • yapıldı, mahsul 
bunu hoş görmedi ve millet · meclisini - Gençlik boş şeydir. Gençlik çağı yüklerinden ve en başta gelenlerin - tahdidat konuldU, ı) s 
dağıtmak istedi. ihtilal koptu ve 14 budalalık çağıdır. O yaşlarda hiç bir şe dcndir. Her iki memlekette de işsiz in· yılması mümkün olfll 13~· 
temmuz 1 789 da ihtilalciler kralhğın yin tadı bilinmez ... » sanların yekün u bulırandan evvelki biriere baş vuru1d~~il· ~ 
meşhur hapishanesi Bastili zaptettiler. 16 ıncı Lui H b'A dereceye, «refah• devri denilen devir- salahm en büyük. t"" ayatın ta ll uzunluğu yüz sene s , .... 
Kral bir müddet Pariste oturtuldu. Fa- metleri dahil olmuşlardı. Cevdet ta • midir ? deki mikt<ıra ve hatta daha aza inmiş· nalıklardır: Habeşı .1eı· 
kat uslu durmadı. Orduya gitmek ve rihine göre Fas sultanı bile, Tu"rkı'yeye tir. Amerika cumhurreisi, parlamento· buhranı ve beyne)J11

1

ı'" Fransız doktorlarından Gueniot ve k szı ıv· 
onun başında olarak Paris üzerine yii- tabi olduğu halde: ya verdiği yeni bütçeyi sade açıksız suzluk en büyü ı..nrb 

Flourens'in dedik lerine bakılırsa h aya d ~·ı h · t n 1
'" rümek istedi. Bunun için kraliçe ile - Fransalılar hiyanetle krallarını egı , atta fazla varidat ile kapatı - muştur. Habeşis a btı'') 

tm tabii uzunlueu yüz senedir. d k d birlikte kıyafetini değiştirdi ve bir a ! 'katledip Allahı Taalanın ve hu"ku"m • yor \'e iyor i: Bütçenin böyle oluşu- nelmilal piyasa a ·r ,4 
Fakat bu iddiada bulunan doktorla- · bı 1

' 
raba içinde Paristen kaçtı. Fakat Va - darının düşmanları olduklarmdan ve nun sebebi. kendilerine devletin yar · yaacı yaptı; .Yenı b"dıı 

d 
rm bazı şartları vardır. Yüz sene ya- d · - · ı ı ı "; ren e bir köprü başındaki nöbetçi, Sultan Selimi salis hazretlerinin Fran· ım ettıgi ışsiz erin a7.almıs olmasıdır. manya ve ta ya . 

kralı. tanıd. ı. Halk ayakl.andı ve kralı sa zorbaları tarafından elçi kabul et • şamak ısteyenler herhalde şehir gürül İngiltere de ayni vaziyettedir. bütün memleketleflı 
P t k h ı tülerinden uzak bulun,malı. az fakat öz ş· b k ı rda ar.ıse ge ır.ere .apse.ttı er. Kral ec • memesinden ben dahi Avrupa hu"ku··m- , ımal memleketlerinde, Belçikada, mıya ve fa ri aa 

b 
yemeli, suiistimallerde bulunmamalı • İ t ne ılerden ımdat ıstedı. Prusya ve A· darlarına iane edeceğim. • dırlar. Rolanda da. Danimarkada, sveç ve Her memleket e, 

vusturyalılar harp açtılar. Fakat ih • Demiş, fakat- bu yardım ltırta kal _ Norveçte hep işler yoluna girmiş, ha· milyarlar harekete 
tilalci ordu Valmide bir zafer kazan· mıştı. Çok yaşamak ve iyi yaşamak için yat normal şeklini almıştır. Hatta, Av· hazırlanmak ihtiyacı:e c 
dı ve bu harbe iştirak eden meşhur Al· Halbuki Türkiye bitaraf kalmıştı. muhtelif nasihatler rupanın buhrandan en çok zarar gör • öyle bir uyandırz:ıa ~ıı ~ 
man şa~i Göte: . . . 

1 

Bitaraf kal~nlar arasında İsveç , Dani .. , Doğrusunu söylemek icap ederse çok müş memleketleri olan merkezi mem· yaptı ki işte bugun. 
- Dunyada yenı bır devır başlıyor. marka, İsvıçre, Venedik ve Ceneviz yaşamak hakkındaki tavsiyeler biribir leketleri bile milli iktısat bilançolarını zail olmuştur. Bat.~:, 
Dij~ haykırdı. . hükumetleri de vardı amma Fransa l · l~r~i hiç tutmamaktadır. Kimi perhizi, 936 da büyük bir salah ile kapatmış - rip Almanyada bı. 

~Hala kral~ .. şahs~nı ~ukaddes bı!en cumhuriyetini tanımak işinde Türkiye ,kımı bol yemeyi, kimi banyoyu, kimi lardır. Bu memleketlerin hepsinde karniarı çok iyi ~ı 
~ ransuda buyuk bır kin dalgası esti. gene birinciliği almıştır. ,hiç yıkanmamağı tavsiye eder... konjonktür rakamları, bulırandan ev- içtimai ve siyasi b~~e 
Ona: . . (Cevdet) tarihinde 0 zaman İstan • Herkesin birleştiği bir tek nokta var velki hadleri bulmuş, bir çoklarında te olan Fransada d'ğitle, 

- ':atan haını! bulda geçen hadiseler uzun uzun ya •. dır: O da daima neşeli ve temiz kalpli daha iyi nisbetlere bile girmiştir. lerinden bahsedil 
1 

'J) 

. J?edıler ve Malerp, Tronşe, dö Sez zılmaktadır. Bunları kısaltarak ve şim· olmaktır!.. Demek ki bir çok memleketlerde ran bütün dünyadan 
gıbı meşhur d:vlet adamlarının mü • diki dilimize göre çevirerek aşağıya 120 yaşına ermiş olan Jan Molny na- buhran geçmiş, yeni bir refah devri mekte hata yoktur. 
dafaalarına ragmen millet meclisi ta . yazıyoruz: ,mında bir Fransız demiştir ki: başlamıştır. Yalnız bazı memleketler· • '* :e·ıd 
:afından 33~ reye karşı 387 rey i!e Türkiye kendi kara suları içinde iki - 120 yaşıma geldim ... Bir defa bile de, Almanya gibi, Rusya gibi, dahilen Biz ne haldeyiı? 

1 

ıdama mahkum edildi. 21 kanunusan i tarafın gemilerinin harbetmeleri Ya • ,hiddet eseri gösterdiğimi hatırlayamı büyük bir içtimai ve siyasi sarsıntı ge- gitmekte olduğundD t 
1.793 de kraliçe Mari Antuanetle bir · sak olduğunu bütün sahillere bildir _ ,yorum. Hep neşeli idim!» çirmiş olan yerlerde henüz bulıran e • kat, biz dahili iktısııı<t3 
likte kiyotine çıktı ve başını müthiş di. Ayni zamanda bunu muharip dev· Fransız doktorlarından Gueniot'nun serleri vardır. İtalyayı da kendi içine bir tahavvül yapi1111ı jÇ 

~a.tırın altına koydu. Cellfıdın eli bir letlerin İstanbuldaki elçilerine de yaz· yüz yaşına vardığı gün Paris Tıp Aka alan bu kategoriye mensup devletler- ketlerden olduğul1l~.,e 
ıpı çekti ve satır iki defa aşağı indi. İki dı. demisi şerefine büyük bir müsamere de henüz bulıranın yenilmemiş olma - ran zail olmuştur, 11~ı.ı ~ 
baş kanlı bir sepetin içine düştü ve iki O sırada İstanbulda oturan Fransız· tertip etmiştir. o gün kendisine alenen sının yegane sebebi, bu memleketler· beraber toprak rrı.a de o 
gövde başsız olarak bir çöp arabasına lar arasında da cumhuriyet ve ihtilal şu suali sormuşlardır: de iktısadi işlerin yeni bir kalıba dö· rneğe başlaması bı~ctif 
atıldı. fikri pek çabuk yayıldı. Beyaz, mavi, _ Çok yaşamanın sırrı nedir? külmesi için uğraşılmakta olmasıdır. lah vücuda getirfll1~ 90i 

O zamana kadar: kıtmızı renkte ihtiHil rozet1eri takan- Doktor Gueniot şu cevabı vermiştir: Bunlardan, inkılabı en derin sahalara tirecektir. Eğer i~ttıs ıc 
- Fransadaneler oluyor? Bunun so- lar gittikçe çoğaldı. Avrupanın ~r ta- -Hiç bir şeyi suiistimal eylememe- kadar uzatmak istiyen Rusyada buh • daha müsmir bir 
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nu nereye varacak? diye merakla ve rafınd~ bunları takmak yasak olduğu li ... Nefes alınağı bilme li. .. Muntazam ran daha devam edecek, diğerlerinde ittihazı lazım gei~·ıoe 
tereddütle bekliyen Avrupada sanki halde Istanbulda kimse yasak etmiyor· eksersizler yapmalı .. . Friksiyon~ar ve ise, bu gidişle, yavaş yavaş tamamen de alacak olursak 

1

eı-t 
bir bomba patladı. du. 111asajlar yapmalı. .. Rahat rahat uyu· kaybolacaktır. denbire inkişaf edC~ıfl 

Birinci maddesinde: İstanbuldaki Fransız elçisi Şuvazöl malı ... Uyumayı bilme li ... Daima ve * Bu tedbirlerin bB ~· 
«İn&'lnlar h ür ve hakları itibarile krallık taraftarıydı. Buna ra.funen se • hf'f şeye karşı m ii te bessim bulunmalı... Geçenlerde, bizde de bir takım ma d· selesi vardır. Şeke~ıb 

müsavi doğarlar Ve öylece yaşarlar. İç- farethancde oturuyordu. İstanbuldaki Pertleri kendine ortak etmemeli!ı. delerin fiatlarının yükselmesi etrafın- petrol, bez, kumaŞ ı.ı 
timai farklar ve imtiyazlar ancak u . Fransızlar bir gün toplandılar ve kral· daki pahalılık şikayetlerinden bahse - denin esaslı surette ıJ 

f t . .. . !\'~'adam Dö Gen1is'in süt banyoJan ve d k b d 'kA t d'l k b' h A k ·cııP mumun men aa ı uzerıne istinat ede • cı sefiri sefa rethaneden kovarak cum· er en un a şı aye e ı ece ır şey ülasa edilme ı Ç· b 
bilir!• huriyet hükumeti narnma başkasını Gandinin giinde beş kaşık zeytinyağı... olmadığını söylüyor ve hatta bu ha • programı ne kadM 0c 

Diyen meşhur chukuku be.şer be • koydular. Ondan sonra da pazar gün· Fransız tarihinde yer almış olan Ma· diseden memnun olmak lazım geldi • lirse, bulıran biıde!l 
yannamesi» ni bütün dünya halkı he • leri sefarethanede toplanarak milli a- dam Dö Genlis 86 yaşında ölmüş. O ğini de ilave ediyordum. Hakikaten,936 zail olacaktır. t<l ~ 
yecanla karşılamıştı. Bundan krallar vinler yapmaqa, konft'ranslar \'ermi _ yaşa geldiği halde bu kadında zerre ka senesinin son günleri bütün dünyada Biz de bunları be 
da heyecana düşmilillerdi, fakat biri - ve bas1adı1ar. Bu hal İngiliz. Avustur· dar ihtiyarlık eserleri görülmemiş .. Da umumi surette toprak mahsulleri ve ~ 
nin heyecanı sevinçten. d iğerinin he - ı ya elçilerinin canlarını sıkıvordu. İki· ima zinde kalmış ... Her gün bir saat c::.c=====================~ t 
yecam korku ve kinden doğuyordu. de bir tercümanlarını Babıaliye go" n • müddet! e banyo yaparmış... Haftada d k d 11 1 l saf J:) r _ uş yapma , sonra a usta e er e ma· kitapta temiz ve ç~ 

Avrupadaki bütün hükümdarlar şöy-l deriyorlar: bir gün de muhakkak eşek sütü ile ban sajlar yaptırmak... na tabiatıere galebC
1 

Cl 

le düşünd~l~r: . . 1 .:-.Fransızlar sefarethanede toplanıp yo edermiş. Bu kadının eşek sütü ile Yemek olarak ta yalnız «soğuk etlen bat eylem iş ve rrıis!l 
- Bu fikır bızım halkımız arastna J hurrıyet aHimeti olan bir sırık dikerek banyo yapması zam;.ınında pek büyük · o d k ·kd d · d 

1 
h A d d'k d t yerınış... a pe az mı ar a... göstermiş... JJl'lıı 

a yayı ırsa ve i til al çıkarsa b!zim türiii türlü maskaralıklar yapıyorlar. e ı o ula ra yol açmış ı.·· Gene !-u i ci Kornarodan bahsedece - Saf ve az gıda D }lıJ! 1 
başlarımız da on altıncı Lüi ile kraliçe Bunlan terbiye etmek Türkiyenin bor- Gene Fransız tarihinde yer almış o- ğiz: Bu ıtalyan, otuz beş yaşına gelin· şimdiye kadar rrıe.Şt f· 
Mari Antuanetin başları gibi kesıle • cudur. lan kadınlardan Diane de PJ>itiers alt- ceye kadar her türlü sefahate, suiisti· erişebilen olmaiJllŞ ~ll~ ~ 
cektir. Divorlardı. ,m ış yaşında iken henüz otuz sekizinde mailere dalmış ... Otuz beş yaşını biti· Gandi yemek ol~ 

Ve bu korku ile silaha sarıldılar. Bizimkiler onlara şu cevabı veriyor- bulunan bir Kralı kendisine aşık eyle- rir bitirınez: beş kaşık zeytinya!!dil~ 
Fransız ihtilalini boğmak, orada kral· lardı: ıffiiş... - Artık yaşama tarzımı değiştirece· de buna bir iki bElr 
lığı yeniden kurmak için aralarında - Tü.r.k .. iye devleti Türkiyede bu • Diane de Poı'tı'ers altm'c: yaşında ol· v, d · ...... t t d' ' b" 

1 
· ı - .. ~ gım... emış ve sozunu u muş... e ıyor. rı~ 1 ır eştı er. lunan butun Fransallları Fransız mil· ,masına rağmen şayanı hayret derecede O yaştan sonra sırf sebze, yemiş, yu· Bundan da azı c\ c' 

Avrupada korkunç bir harp başla • ~eti .bil ür .:'e cümlesinin ticarete dair genç gözükürmüş ... Genç gözükürmüş mu rta ile beslenmiş... Yüz seııc1• ıı 
mıştı. ışlerıne musaade eder. ,demek doğru değil... Tam manasile Bu sayede 83 yaşında mükemmel bir Karı koca 1 00 :e 

* . B~nların arasında Avusturya elçisi genç kalmış ... Gençliğini, zindeliğini, surette ata biner, dağları hayırları do- mak her kula nacıP 
Bu harbe fn,.iltere, Holanda, İspan- hepc;ınden baskındı: B.unun sebebi hiç taravetini nasıl muhafaza eylemiş bili· laşırmış... tir, değil mi? ... JW •11ci 

ya, Sardonya, Napoli, Taskana hüku - (Devamı 12 ıı.cı sayfada) 1 yor musunuz? Her sabah buzlu su ile 86 yaşında bir kitap neşreylemiş. Bu (Devamı 12 1 
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ktanhulda korkunç bir 
ış günün·· n hikiyesi 

Yazan: Osman Cemal 

~ ,., ~ 

illldiir-~~-
Yil\ SUrtip d 
'! 

1 
kış ve ?1 en Anadolu - tenha yercıe oturuyorsunuz, niç bir 

0 larda b:guktan, boradan, yerde durmadan evinize gidin! 
h koylıjcükı al~n, donup ka - Eve kim gider, hiç o zaman, o kadar 
~e~ Yüreğ erı gazetelerde o- erken, daha öğle bile olmadan eve gi· 
edı, Sekız un ~~zlıyo_r; hem de dilir miydi? Haydi ben oradan doğru· 
0laıı 0 y Yıl once Ista'lbul - ca İstanbul tarafındaki ikinci vazife • 

OJan günündaınan ~ış1a, o k·şm mm başına! Fakat orada da iki hademe, 
hat Şeyler a~ı~enım ~a:ıımdan bir katipten boşka kimsecikler yoktu. 

g~~ta kadar nıa gelıyor. Ortalığın durumuna bakarak o akşam 
~ ~nı~~ tıpkı bir baha!· gibi ve ertesi gün bizim tarafta ekmek, wşe
ha bıtdenb·en sonra, bit gün, ker gibi şeylerde bulıran başlıyacagı • 

\la 0 ıre fnn h w • b" · aıtşa "' a alde sa - nı anladıgım için hadernenın ırı vası· 
~litnıiş~ ortal~k karanrken tasile o da tam bir saatte bir sıcak ek· 

Sib~ Bellı idi kı ertesi rnek, bir okka şeker, bir okka kıym~ı 
de bi lryadan ve daha er- biraz da kedilerime ciğer, işkembe fı· 

• far~ buz yurdu (ılan lan aldırıp koca bir paket yaptırdım 
uı, ben~e!a~ıyacak! ve ikindi vakti oradan çıkıp karadan 

A..... rahrn tı· once erkenden ev!n yolunu tuttum. 
"ııaıı e ı k.. w • ç~ı. • detı.i k oroglu: Kar şimdi bazı yerlerde metreyıı 
"'i ,alın . f ~a Otga111 k varsa çek yor- bazı yerlerde iki metreyi geçmış, ır • 
~la filan ~fana da yatMana 1 tınanın dehşetinden tipi her canlı ya -

.,.., "htğurndçı ılacak gibi değıl! ratığı daha elli adımda boğmıya baş -
"''C\>s· anberi k b b h.... ırnin Yaln .. ·ış deon:•cn lamıştı. Ha babam gayret, ha a am 

V\:Il1beyaz .~z bo~!~ azılı. ku-l gayret Fatibi buldum. Oradaki açık 
Yatakt gtınlerını sevdıP" ım l kahvelerden birinde bir mola verıp bir 

koştum ~~ fı:l~dım. Bır de çay içtim. İçerideki bir kaç kişi sor • 
ev kar _ı, bızım iki kat .iıı dular: 

Yıgınıarın d Sob kadar b· ın arasın a - Bu koca paketle sen nereye ka • 
~a ayı, ll'ıa ır şey kalmıştı. dar gideceksin böyle? 

lltıkt ngah ya 1{ı k 1 . . an so • P ava • - Edırnekapı dışarısındakı Miin • 
'e ~'ahrnetl_nra ben giyir.nıcğe zevi köyüne! 
" o a ı sordu id·. . v:ı~:~ ceıe ı. Içlerinden biri: 

"'<ot!ey acele ne . . . 
Seıı e gidec ~. gıyınıyorsun? - Zor gidersin! 

bu lıq,:aPıttın nı~gırn? Dedi. Ötekiler beni te~ci ettiler: 
Va~~da vazife trol, ne vaz:fesi, - Öyle ise, haydi yolun açık olsun 
Oııu ~ediğin ı an olur nıu? biraderı fazla oturma artık, gündüz 
allar lUk gü asıl bu havada o • gözile ve yollar daha çok kapanmadan 

. , neşlik h d h ı ' b ava a er· çek arabanı, düş yo a. 
değ ~lı ki ben Siperli arka yollardan Edirnekapı -
ban1 ırn; o zaın evde oturucu sına vardığım zaman bitmiştim, yüzüm 

nilti aa Sıkı Sıkı tn ~apıd~n. ~ı • yemyeşil olmuş ve ben içmeden neşe • 
ha! l! ~ama sa}u enbih ettı ıdı : lenmiş, acayip bir sarhoşa dönmüştüm. 
Aı._~aıt, görüy n geç kalayım Kapının iki tarafındaki bütün dükkfm-
' ~llıa h orsun t 1 k , . . em e k ' or a ı ne lar çoktan kapanmış, ortada ın cın kal-

}\ gelme, r :~ g.el, h:nı de ,ınamıştı. Ad~b?yu karı yararak o 
in arışman-ı b gıkı kalabaı•k çok korkunç tıpıye karşı benim kale 

erı u gece burala· ,kapısından dışarıya çıkmak istediğimi * gören oradaki bir ahçı dükkanının kü-
g bi trarn.v ,çük kepenginin kapısını aralıyarak: 

g çlı(.~Yler ha~Y, . otomobil, o- , - Gitme yahu, dön, dedi. Sen de-li 
ballıeıen·geıdiın. ~etıre! Fatibe l'::a· ;misin? Daha bir saat önce biraz ileride 

t t ın ga~ . radan gene bir boğulmak üzere olan bir delikanlı yı 
d I<'a~Vaya a~~~e güçbela kal· polisler yetişip ot~~?bi~_ıe yarı ölü o
~allz \le ben orada ~ıp. ~araköyde Jarak hastaneye goturduler .. 

tıttı ttı&a"runtUs ındıgım zaman, . - Gitmiyeyim de ne yapayım? 
~"o·etre"i b ulz Yerlerde çok# _ Dön geriye git bir ahbabında da-

~ m ~ u~ . ' 
l"tıQn.. ltııda ı.-- uştu. Ben o ha olmazsa bir otelde yat varın baka-

llı '"liSe ' 'l'.I.Uied "b. , J 
Uvaltk sesinde b' . ~ ındeki bir lım ne olur? 
~r· aten. ırısıne ve kil o k d ·w· at ıye . . Çalı~ı • - Adam o a ar ısrar ettıgı halde onu 
lı dıığuRırıp te \':~~dum. _Ka • dinlemedim, elimdeki koca paketi de 

, 8a.Iona dal e sahıple - orada bırakmadan yolu tuttum. Tam 
~ !tırı J'Qı .. ~aPan gen ınca oranın :mezarlıkların ortasına gelmiştim ki 0-

t ~i~~e haktı: ç bayan ~aş· )ümle ka~ı ka~şıya pençeleştiğimi sez· 
~ Ve n er Yok " ,dim. Size yernın ederim ki iki yüz 

~rı asıı geldi e_ gelmezler de.. ,metrelik yeri yirmi dakikada zor ge -
ce Vazife :ız bu havada? çebilmiştim. Şimdi, artık benim için 

b . er Şeyden üs • ne ileriye, ne geriye bir adım atmak 

SOI'I POSl'A 

Gülünç bir masal 
Mütarekede fstanbulu bir 

Fransız yüzbaşısı tek 
başına zaptelmiş! 

Size: 
«- Bakırköyü kıyısında duran 

bir adam, Sarayburnunu, Boğaziçi
ni ve Eyüp tepelerini görebilir.>> de
sek muhakkak gülersiniz. 

* Size: 
«- Büyük muharebenin sonunda 

Istanbul 1ehrini tek ba§ına bir Fran 
sız yüzbaşısı zap(etti. Bu z.abit fcu
la olarak General Liman Fon San· 
ders'i de tevkif ett:», desek muhak
kak masal söylediğimize hükmeder 
sin iz. 

* Bununla beraber bir Fransız z.a-
biti gerçekten bu iddiadadır ve bu 
iddiasını ciddi bir Fransız gazete
sinde de netrettirmi§t'r. 

- Salsata, diyeceksiniz. Biz de 
bu fikirdeyiz, fakat sakın dudak bü 
küp geçmeyiniı. Bu sıkıntılı günler
de insanların biraz da gülmeye ih
tiyaçları yok mudur? 

Fransız za~ti kalemi eline aldı, söy
lüyor: 

45 inci Riyade alayının 11 inci bö
lüğü ve ayni alayın üçüncü mitral
yöz bölüğü yüzbaşı Mormay'ın idare· 

Yüzb1~ınm tevkif ettiğini söyle· 
diği Liman Fon Sanders Pa~a 

yaveri ile beraber 

si altında olarak fırkanın pişdarını teş
kil etmektedir. ve ikinciteşrinin dör
düncü günü Uzunköprüden trenle 
Bakırköye hareket edecektir. 

Bu kıt'a trenden iner inmez sağ ce-
nahırii denize dayayarak cephe alacak 
ve karakollarını şehir duvarlarına ka
dar ilerletecektir. Fakat hangi sebeple 
olursa olsun kıtaat şehre girmiyecek-

tir. 
HH8 yılı ikinciteşrin ayının 4 ün-

cü gününü beşinciye vasleden gecede 
benim tatbikına memur edildiğim ha
reket emrinin ruhu hülasaten bundan 
ibaretti. Bu vaziyette ben, demiryo
lunun cer kuvvetinin derecesi dalayı
sile büyük kıtaatın hareketine 24 saat 
tek,,ddüm etmiş oluyordum. 

* ltıı ~111llı bu sö .. )mkanı kalmamış gibiydi. Elimdeki pa· 
l) 

0 
11tneın.. ~u~ kandı mı 1 .keti hala bırakmıyordum. O adam bo - Gece ve bütün gün yağmur yağdı. 

te~lor rı:a Ren~ a~ırndan ay - yundan çok fazla karların içinde, o çok Bizansın önü bir çamur deryası halin-
I! ltı d tekt ııı istiy ~elıp: korkunç tipi karşısında hem donarak, de. Ben ve askerlerim (Altın kapı) ya 
a ~ Or de b or_. }lem tıkanarak iki çifte ölüm ben~ ho - karşı bu bataklıkta çadır kuracağız. 
~ sııte~ l'tnışt~?ını o gün ora- ,yuna kendine çekiyordu. Biraz ileride )If 
. r <leğ 

1 
e Cevap ı onu_n sorgulaw iriyarı bir askerciğin de benim vazı • Karanlıkta yalnız batına .• 

~ ı ~Ya. \lerdım: yetimde karlar ve tipiler le pençeleş - Şehir karanlığa gömülmüş. Fakat 
~ ca;ıı ii Rsa vazife vazi • ,mekte olduğunu farkedince ona bağtr· ben iki saat önce uzaktan Bizans sur-

•;r:ı, y~tU~ b' pım: larını, Eyüp tepelerini, Saraybumunu 
ç ~~ son~ltaYt! ır kaç: - İmdat asker, imdat, ben ölüyo - ve lstanbulun 500 minaresini farke-
(!tt atıar a bize .. .. ,rum! debiimiştim (ne demezsin iz~) 

A.l'ı ~ \1~: ' ter~ya~~Utlu çaylar, - Ben de senin gibiyim hemşeri, Verilen emrin dışına çıkmak içim-
~ d d· g arı, bisküiler bana kim imdat edecek? d k vernet edilmez bir arzu ha-

t f ı, b d r . . g· e mu a 
ı::d ll UYuru . Ne en sonra ~V~ ge ıp te ıç~m:.e wır- r d belirdi. Şehre girdim, müteakı-

, heıe . n, Vaktıle e • diğim zaman bızım rahmetlı koroglu ın e .. . 
. Siz çok uzak ve (Devamı 15 inci sayfada) 1 ben de 4 asrı mutecavız zamandan son-

Sayfa S 

Dünyanın en müreffeh 
• 

memleketi: Isveç 
lsveç Maliye nazırı meclis kürsüsünde "Hazinemde 
istediğimden çok fazla para var. Bunlarla ne yapaca
ğım. Bu aşın derecedeki refah beni ürkütüyor, diyor 

-Stokholmaan bir manzara 
Size «refah ın aşırı derecesinden denleri vardır. Bunları işleterek harice 

korkan ülke nerededirL» diye sorar· satan bu şimal devleti, milli varidatı• 
larsa hiç düşünmeden, oyana, buyana na milyonlarca İngiliz lirası ekledi. 
bakmadan «İsveçtir». dersiniz.. filha- laveç 1936 yılından kat kat fazla o~ 
kika İsveç bütün Avrupanın en bah- Ian, 1937 kereste istihsalini. jpek ve 
tiyar, en mes'ut bir memleketi, bu- mühimmat için kullanılan sellüloid 
günkü dünyamızın «muhayyel ülke))- mahsulünü de daha şimdiden ve çok 
sidir. İyi bir fiatla devretmiş bulunuyor. 

Bir çok Avrupa devletleri, bü~e- İsveçin bütün nüfusu 6 milyon iki 
lerini tanzim e ve tevzine çabalayıp yüz elli bin kişidir. V e lsveçlilerin han
muvaffak olamazlarken lsveç maliye kalarda bulunan paraları bu yıl () mil
nazırı, meclis kürsüsünden «hazinem- yon Ingiliz lirasına varmıştır. 
de istediğimden fazla param var}.. * 
Ben bunlarla ne yapacağım. Bu aşırı İsveç, tam manasile işsizlik afe-
derecedeki refah beni ürkütüyom di- ti nedir bilmeyen bir ülkedir. Yeni 
ye şikayette, tazallumda bulunuyor. bütçede muhtemel bir işsizliğe karşı 

Bu yüzden yeni yıl bütçesile mem- ayrılan 6 milyon İngiliz liralık faslı 
leketin bütüp sınıfiarına hediyeler da- meb'usların dudaklarında tebessüm u-
ğıtılıyor. yandıran bir fasıl olarak karşılanmış-* tır. Bu yılın G5 milyon İngiliz liralık 

İııveçteki bu refah abidesi, meşhur bütçesi, geçen seneki bütçenin ayni
Kreuger kibrit iskandalinin harabeleri dir. 
üzerine kurulmuştur. * Meşhur İskandal yüzünden, çıkan Hükumet, mevcut vergileri indir· 
dedikoduları ve bir parça dünyalığı o- mektense, yeni bir sosyal yardım teş· 
lup ta bunu bankalara. yatırmış bulu· kilatı kurmayı müraccah bulmuştur. 
nan bütün lsveçlilerin bunları kaybet- Zira hükumete göre, vergiyi indirmek 
tiklerini okurlarımız hatırlarlar. refaha kat'i bir darbe vurmak demek· 

Işte o zamanlar, herkes İsveçin · tır. 

böyle muazzam bir Iskandalin altın- Sosyal yardımlar için ayrılan ve 
dan zor kalkacağına hatta daha ileri- bütçe fazlası olan on milyon İngiliz li· 
ye varıp, izmihlale doğru sürüklene- rasından aşağı yukarı, bütün lsveçli· 
ceğine inanmıştı. ler istifade ea~ceklerdir. Fakirierin ev 

İsveç hükumeti, tam vaktinde dav- kiralarma kar~ılık olmak üzere i)() bin 

randı, ve buhranın ortalarında i~i kav~ İngiliz lira f k' 1 'ı T sı, a ır o up ta ev enmek 
rayarak vaziyete hakim oldu. lsveç isteyenlerin ihtiyacına sarfolunmak i
maliyecileri kolları sıvadılar, yepyeni çin 100,000 Ingiliz lirası, mekteplerde
bir usulle bugün bütün Avrupaya par- ki fakir çocukların iaşesine de 10,000 
rnak ısırttıran teşkilatı meydana getir- İngiliz lirası ayrılmıştır. 
diler. Timarhaneler, tekaüdiyeler için ay-

Peki, lsveçin bu muazzam re@ha rı ayrı tahsisat konmakla beraber, mu· 
ulaşmasının sebebi nedir~. diye soru: allimlerin, ve hükumet memurlarının 
yorsunuz, değil mi~ Eğiliniz, kulağını- maaşı arttırılmış ve tekaüdiye nizam
za... Hayır daha iyisi açıkça söyliye- namesine yeni yeni maddeler ilave o-
yi m: Avrupanın silahianma yarışı... lunmuştur. 

lsveç en iyi çeliği çıkarır .. silahlan- Ufak tefek tadilata uğrayan müda .. 
ma yüzünden müşteri ve taleb artın· faai milliyeye yalnız 8 milyon Ingiliz 
ca, tüccar zihniyetini pek iyi kulla- lirası konulmuştur. 
nan lsveç, istediği fiatla malını sattı Bütün bu paralar, hükumetin ida-
ve para kazandı. resi altında bulunan içki inhisarının 

lsveçin, şimalinde büyük altın ma- varidatından verilecektir. 

ra Biuns kaldırımlarını <ı galip)) olarak ı Nihayet bir iki ışık belirdi. Mu· 
çiğnemeye yemin ettim. hakkak Boğaziçi istikametinde olaca

Şüphe yok: Şehre girişim ihtişam- ğı m ( !) 
sız olacak. Atı m bir daha sendeledi. Fakat bu 

Kıt'amın kumandasını teğmenleri· defa ayağını kaydıran bir tramvay ra
min en kıdemlisine bıraktım, atı ma yıdır: Anlaşıldı doğru yol üzerinde· 

bindim ve sur kapısını geçtim. 
Yolu hiç bilmiyordum. Fakat tah

min ediyorum ki atım ta~ii hissinin 
sevkile beni şehrin göbeğine götiire

cektir. 
Uykuya dalmı§ bir fehir .. 

Bir saat var ki, canlı bir rlıahluka 
rastgelmeden yürüyorum. Kaldırım o 
kadar kayıcı ve fena ki atım lıer daki
ka düşmek tehlikesine maruz. 

'' -1 ~ana bitip tükenmek bilmez 
görünüyor, hep ıs ız, hep sessiz, bir 
köpek bile yok. Ölmüş bir şehir, bir 
mezarlık denilebilir. 

yi m. 
Gördüğüm ışıklar bir istasyon, o

nümdeki karanlık hat Boğaziçi, ve Kaı
raköy köprüsü imi s 1 

lstanyon da tekU tenha .. 
Nihayet önüme hir adam çıktı. Be

ni görünce ilk hareketi bağırmak, kaç
mak oldu. ~ert bir sesle çağırdım, gel• 
di. Korlı;arak yüzüme baktı, so dum: 

- Fransızca biliyor musun? 
-Evet. 
- Diğer memur:ar nerede} 

Cevap vermesine lüzum kalmadı. 
(Devamı 15 inci sayfada) 



10 Sayfa 

aş 

r o peretini 
ek te bi 

Şehir opereti sahnesine ilk defa e- sım daha başka türlü yapılacaktı. 

SON POSTA . 

Dün gece 
Hey' elimizle 
Görüştük 

(Baş taraft 1 inci sayfada) 
yeı kısa oldu. Murahhaslarımız sade
ce Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Aras 
ile Fransız Hariciye Nazırı M. Delbos 
ve Milletler Cemiyeti raportörü M. 
Sandler arasında temaslar yapıldığı
nı bildirdikten sonra şöyle dediler : 

ser veren Yusuf Ziya ile Muhlis Sa- Eser aksamıyordu. Fakat mizansen 
bahattin in «Aşk mektebi>ı operetleri iyi değildi. T alebe sı ralara oturduk
bir kaç gündenberi büyük bir seyirci jtarı ve yoklama yapıldığı zaman birin-
kalabalığı karşısında oynanıyor. ci tablo bitmişti. 

., Söylenecek bir şey 

yoktur. J lk temasları gap
tık. Mühim ve esaslı mü-

Tanınmış ş8ir ve tanınmış mizahçı Bundan sonra başlayan dersi tale- zakereler olmadı, 
Yusuf Ziyanın yazısite tanınmış bes- benin sınıfta dinlemesine lüzum yok-
tekar Muhlis Sabahattinin bestesini tu. Bu muhavereden sonra dünkü mü· 

zakerelere iştirak eden Milletler Ce-
Şehir opereti sahnesinde seyretmekten Sınıf ve talebeler kaybolur, mual- miyeti raportö~ M. Sandleri gene te-
duyacakları zevke bir an evvel kavuş- lim halka anlatırdı. lefonda aradık. Isveç Hariciye Nazırı 
·nak isteyenler adeta birbirlerile yarı- Muallimin sözü bitince kendisine da suallerimize karşı kısaca şu cevabı 
~ırcasına tiyatroya koşuyorlar. sual sorulan talebe: Bir başka tablo ö- vermiştir: 

<cAşk mektebil) mevzuunu gayet nünde görünür ve cevabı halka ve- c-Bugünkü temaslar hakkında si-
k •sa hüUisa edeyim : ~·irdi. ze beyanat verecek vaziyette deği -

ccBir eski zaman çapkım oleı:: Mef- Sonra teneffüs başlıyor. Teneffiis- Hm_• __________ _ 
tt. n bey; gene ayni devrin kadınların- te Teranedil kendini tanıtıyor. Tera- r'. 
dan Fettan hanımla ayni fikirdedirler. nedil kendini tanıttığı zaman etrafı dola r ransan zn 
Ye ni yetişenleri n sevişmelerini be- şan, gülen, limonata içenler le dolu, bi- A •z 
ğeıımiyorlar, bu yüzden bir aşk rnek- rinci planda gösterilen bir sahne bt.ı ğzı l e 
tebı açıyorlar. Mektepte herkes kendi kalabalık ıiçinde kayboluveriyor. (Baştarafı 1 inci sayfada) 
dent,ini buluyor. Ve hepsi nişanlanı- Tekrar ders başlıyor. Ikinci ders de Maamafih karşılıklı olarak 
yorl~. Bu arada Meftun bey de Fet- birinci dersin tarzında yapılırdı. Yahut d [ k h· [ ·b [ k 
tan hanımla nişanlanıyor.» daha iyisi iki ders birleştirilirdi. ost U lS erz es iyen i i 

Bir operet için çok cazip bir mev- Üçüncü perde iyi idi. Yalnız nişan devlet arasında ceregan 
zu. Yusuf Ziya kuvvetli esprilerle halkalarının dağıtılması daha çabuk ol- eden bu müzakere/erin, cid
ınevzuu süslemiş, bu muhakkak. Fakat malı, ve sahnede lüzumsuz kalabalığa di bir tehlike doliurabif-
ufak bir değişiklik yapıp eseri daha mümkün olduğu kadar meydan bıra- 6 

başka türlü sahneye koymak da m üm- kılmamalı. mesi kat' iyyen mevzuu bahs 
kün. ccAşk mektebinin» bir de müzik ci- olamaz. 

Bu değişiklik yapılmış olsaydı aşk heti var. Müzik bilenlerin anlayacak- Cenevrede hakim olan kanaate 
opere~i. d~a çok muvaffak olurdu. ları kısımlar hakkında bir şey söyliye- gö~~~ ~on•ey me•ai•inin devam ede· 

Bırıncı ~rdede: Fettan hanımla cek değilim. Yalnız operetin şarkıları l cegı ~ır hafta zar!ında, Sancak me 
Meftun beyın aralarındaki konuşma- çok kuvvetli olmalarına ra~ en arzu ı •eleıı etr~lında bır anlaımaya varıl 
1 d h ı ktı Dek 'k' k · . . gm ma•ı kabıl olacaktır. ar a a az o aca · orun ı ı at- edılen tesırı yapmıyorlar Bazıları ar· . · 
ı ı ı d · · · . . . w • Konseyın yarınkı toplantısında, bu 
ı yapı mış o ması a ıyı netıce verme- tıstlerın sesı rıkmadıgından bazıları da. ı 'lk ı k .... "1 kt' · ,. · b F ~ mese e ı o ara goruşu ece ır. 
dı. Karabetın Meftun ey ve ettan ~i.iziğin güfteye aykırı düşmesinden M S di · h'll d 
hanımla konuşmak için ikide bir başı· sönük bir halde kaldılar. • an erın muşa 1 er en 
nı halkona kaldırması ve diğerlerinin Aşk mektebinde iyi oynayanlar istedikleri 
balkondan eğilip ona cevap vermele· Hazım, Reşit Baran, Şaziye, İbrahim, 
ri dekorun güzelliğini bile gideriyordu. S B aniye ... 

u perdede Meftun bey rolünü ya- D" .. .. d H kl 1 
\

f f' F h 1.. .. uşunuyor um, azım a ıma ge -
pan as ı, ve ettan anım ro unu va· d' G" .. .. .. .• d · od k' 

B 
. . · ı. ozumun onun en tıyatr a ı va-

pan edıanın fena bır konuşma tarz:- · t' t' B d d ~ 
ı d 

zıye ı geç ı.. u sıra a yaz ıgım yazı· 
arı var ı. b' 'k' .. .. b k E b 

G 
. b lk ~ d nın ır ı ı satır ustune a tım. n a-

erçı a ondan, aşagı a geçen 
sahneler hakkında mütalealarını söv- şa onu yazmışım .. 
:üyorlardı amma bu mütaleaları kıs~- Mademki yazmışım silmeyeyim, 
r:a bir defada söyleseydiler onların dedim; çünkü ben Behzadı düşünmüş
konuşma tarzlarındaki esere intibak e- tüm. Ve en başa en İyi oynayan Beh
dememek giderilmiş olurdu. zadı yazacaktım. Kalemim sürçmüş, 

Bu perdede Hazım iyice idi. Diğer- Behza~ diy~ceğime Hazım demişim. 
leri kendilerinden umulanı veremedi- Eskı artıstlerden uzun uzun bahset-
ler. rneğe lüzum yok. Yalnız operette ilk 

Ikinci perdeve · defa rol alan, şarkı söyleyen, taklitli 
J geçıyorum : . 

Ikinci perdede mektep var. Mek- k~nuş~ Reşıt Baran belli ki günden 
tepte Meftun bey le Fettan hanım ın giıne bıraz daha açılıyor. 
karşılaşmaları, talebenin gelmesi, Ka· Her zaman onu böyle değil, her za-
·abetin yoklama yapması kusursuz. man- bundan daha iyi görmek istenilir. 

Bundan sonra ders başlıyor. Bu kı- lsmet Hulusi 

···------------------------
Y unanistanın 

istikbali 
......, J El işleri sergisine iştirak 

edenlerin madalya 
\ mükafatlan 

. Atina, 20 (Hususi) - Gazeteler 1 A k '>O (AA) B' · . l . 
B k·ı· S • kA f f: _ _ı ı n ara - . . - ırıncı e ış-
aşve ı ın an at ar ve esna eoeras- 1 • k" "k • tl · · d . f . d .. l ·~. erı ve uçu sana ar sergısın e ma~ 

yonu zıya etın e soyedıgı nutku e-Id 1 "kAf k 400 • 
h · 1 k d k ed' I M l aya ve mu a at azanan san at~ 
emmıyet e ay etme t ır er. e- kA d I .. A 

k k d b ' lh 1_ l 1 arın ma a ya ve mükafatları bulun-
ta sas nut un a ı assa şu noada a- d ki ·t 1 
ra işaret etmiştir: u arı vı ayet ere gönderilmiştir. 

Valiler vilayetlerinde bulunan kü
((Artık eski vaziyete dönmenin ih-

timali yoktur. lstikbaldeki millet mü- çük san 'atkarları toplayarak hususi 
merasim ile madalya ve mükafatları 

· messilieri işçilerin, san 'atkarların, ~s-
sahiplerine vereceklerdir. 

ııaftan ve iş verenlerden ibaret olacak-
tır. Sağlam ve iyi düşünerek korpora· 
son birliğine gitmekteyiz. Bunun için 
her şeyin hazırlanıp teşkilatlandırılma
sı lazımdır.» 

Rı,~yada bir idam kararı 
Mo kova, 20 ( A.A.) - Pan Sovyet 

kon ~" "''i murahhası Madam Proniayı 
öldü .. mekle itharn edilen Yeştçekin'in 

. mur ' mesi bugün bitmiştir. Davaya 
bakan Melekes mahkemesi maznunu 
ölüme mahkum etmiştir. 

Amerika Cumhurreisinin 
parlamentoda nutku 

Yaşington 20 (A.A.) - Reisi
cumhur Ruzvelt bugün parlamentoya 
giderek mutad yemini yaptıktan sonra 
içtima devresini açmıştır. 

Söylediği nutukta, vatandaşlar ara
sında bir çok mahrumiyetlere sebep o
lan adaletsizliği ortadan kaldıracağım 
vaadetmiştir. 

. drran,,a - Lehirtan Kaşta tayinler 
Be .. "n, 20 (A.A.) - Cenevreye git- , 

mekt olan Polanya Hariciy-e Nazırı Kaş ~Hususı) -Kaymakam Meh-
M. P ,..ı. Berline u<Tramış ve bu fırsat- met Alı Oran Tarsus kaymakamlığına 
tan i 'lde ede .. Pk Alman Harfciye Na ı tayin edilmiştir. Kazamız hakimliğine 
ırı M. Von Neurath He görüşmüştür. Hüseyin tayin edilmiştir. 

Cenevrede, Türk ve fransız heyetle 
ri arasında müzakereler cereyan eder
ken, raportör M. Sandler Sancakta bu
lunan bitaraf müşahitlerden, oradaki 
vaziyet ve muhtelif unsurların dilekle
ri hakkında mümkün mertche fazla ma 
lfımat toplamalarını dilemiş ve bu ma
lfımatın sür'atle Cenevreye gönderil -
mesini iste~tir. 

Bugün yapilacak görüşme 
Fransız heyeti müşaviri Prot Bade

van ile Türk heyeti reis vekili Nurnan 
Menemencioğlu arasında, yarın sabah 
yeni bir görüşme yapılacaktır. 

Bursada bir av kazas1 
Bursa (Hususi) - Bursaya bağlı 

Zarfta köyünde avianmak yüzünden 
bir yaralanma vak'ası olmuştur. 

Hüseyinle Halil isminde iki arka ~ 
daş av aramak üzere yofa çıkmışlar ve 
bir müddet sonra bir kaç av hayvanına 
tesadüf ederek her ikisi de ateş etmeğe 
başlamışlardır. Bu sırada Hüseyinin si
lahından çıkan saçmalar her nasılsa ar
kadaşı Halile isabet etmiı;ı ve zavallı a
ğır surette yaralanmıştır. Vak'aya 
müddeiumumilik el koymuştur. 

Kaş malmüdürlüğü 
Kaş (Hususi) - Malmüdürümüz 

Süruri T or aman Bala kazası mal mü -
dürlüğüne tayin edilmiş, yerine Ber • 
gama varidat katiplerinden Nazmi Ar
gün gelmiştir. 

~~----------------------

Bir hapisane 
kaçkını 

Kapıdağ sahilleri açıkla
rında dalgalar arasından 

kurtarıldı 
15 gün evvel 'Üsküdar hapısanesin

den kaçan Reşat isminde bir sabıkalı 
sandala atlıyarak tenha bir sahile çık
mak isuemi~, fakat dalgalar sandalı 
açıklara sürüklemiş ve Reşat günlerce 
aç susuz dalgalar aı·asında kalarak 
Kapıdağ açıklarına kadar düşmüştür. 

Nihayet orada muhafaza memurları 
tarafından görülmüş, Üsküdar tevkif
hanesil"P. iarte edihni!;:t ir. 

~ 

Cenevredeki toplan~ 
Blumun tekliflerı 

Ankarada ne tesir Y P 
( Baştarafı 1 inci sayfada) maktan çok uzaktır. 

Fransız noktai nazarı ilk günde oldu Anadolu AJ·anslnll 
ğu gibi hala muhtariyet hududunu aşa 
mamıştır. Bu, Blumun teklifindeki 921 Ankara, 20 (A.A.) dilJI 
itilafnamesi çerçevesi içinde kültürel beklenen Blum teklifi 
ve idari bazı salahiyetleri genişletmek tir. Telkin mahiyeti?~e 111 
gibi küçük bazı tadillerden aniaşılmak talealar Sancak ihtıiafıJI ~ 
tadır. ği ümidini vermekten ÇO 

Bu netice Ankara mahafilini hiç te mamen hukuki 
hayrete düşürmemiştir. Anlaşmazlığı nin hallini müşkül gö:d 
ilk günden beri Fransa ile Türkiye ara ve siyasi mahiyette bı~ııJ111' 
sında değil, fakat Türkiye ile Milletler daha makul bulan ~. 
Cemiyeti arasında bir meseleo haline da meselenin halline 
getirmek için Fransanın sarfettiği me- kuki ve ne de siyasi 
sai ne olursa olsun, bugün burada ha- atmış bulunmuyor. 
kim olan intıba şudur ki, Sancak üze- 1921 mukavelelerinde • 
rindeki noktai nazarımızı Fransız nok- susi idare, idari ve harSl 
tai nazariyle telif için yukarıda kaydet derun limanının Türk 
tiğim yapılmış bazı küçük tadillerden fından istimali key 
başka hiç bir yeni adım yoktur. Fransa settiği halde gene o 
halaMilletler cemiyetinin kendisine ver cut bulunan bayrak t 
diği saH1hiyetıerin hududundan bahse- setmeyişi daha ziyade bı 
diyor. Kendisinin ancak 1921 itilafı tnetidir. 
çerçevesi içinde derpL~ edilen muhta- Suriye üzerinden 
riyeti biraz daha genişletmeyi bir fe- ken, Blumun Sancak 
dakarlık olarak ileri sürüyor. Bu ara- Yı devam ettirmek 
da Fransa tarafından kültürel bazı ted rülmüştür. Blumun bll 

tek bir fıkra, sarih tek birler de büyük bir fedakarlık gibi gös 
terilmektedir. dır. Yeni fıkra şudur: jıl. 
Fransız Başveltil~n tekliflerimiz'le Blum, Sancak me~~~~ oe 

Fransız teklifi arasmda bir hattı vasıl devresine mahsus dıg 
olarak bulduğu bu son teklif üzerinde hai devre için iki safbsY:~ 
bugün Cenevrede başlanan müzakere- talea ve halletmeyi Jllıl • 

!erin varacağr neticeler ne olabilir?.. Sarili hüküm de şudıll'~lt 
Bunu ancak kat'i olarak yarın öğleden yeti Akvamın kararı~~ lÔ) 
sonra yapılacak olan Milletler Cemiye kat'iyyetle şimdiden so'f 
ti konseyinde cereyan edecek müzake- Ankarada temenni 
relerden sonra kestirrnek mümkün ola- miyeti Akvam ~ 
caktır. Muhakkak olan cihet şudur ki, ile Cenevrede yapııın~ }lJ 
davamız Milletler Cemiyeti paktı for- kereler kabule şayan bl 
mülleri içinde sürünecek bir dava ol- dana çıkarsın. __; 

••• 

Türk ve Fransız murahhasları 
üç defa görüştüler 

(Baştarafı 1 inci sayfada) ı nun şerefine bir ziya~et 
. Fran•ızlar Türk ve _Fransız heye- Milletler Cemi!,~~~ ~· 

tı murahhaıalarındakı hukukçula - derun işleri raportoro 
rın Sancağın fU veya ba hakimiyete gece Fransız ve Türk . 
raptı ifini beyneimiJel hukuk bakı- fine bir ziyafet vermişti'• 
m.mdanA t~yine Fran•a ile Türkiye- Vekiller H 'eti 
nın •alahıyettar olup olmadıklarını 
tetkik etmelerini teklif eylemitler· l Ankara 20 ( 
dir. ti Vekile bugün tekra~,.t 

F ransıziarın noktai nazara zakereler geç vakte k 
İçtimada, bugün 

Cen~vre 20 (A.A.) -Doktor Tev lan temaslar etrafında 
fik Rüştü Aras ve başlıca mesai ar!ta~ Ayrıca toplantıda ın 
daşları bugün saat 12 de M. Sandler'in rin verdikleri raporlar 
huzuru ile, M. Delbos ve Vieno ile çirilmiştir. 
buluşmuşlar ve Sancak hakkındaki Jsh.en de ran 
Türk ve Fransız tezlerini, Fransanın 
arzu ettiği şekillerde yani Milletler Ce- Görüşü/mil!. 0 
miyetinin himayesi altında, uzlaştırma Cenevreden bildıri.l 
gayretlerine devam etmişlerdir. gün başlaıyacak olan 

Fransızlar MiUetler Cemiyeti bina- yeti konsey ictimaı 
ı d 

panya, danzig ve 
sında vukua gelen bu bu uşma a Tür- afh 
kiye ile Fransa arasında. bir ihtilaf mev- leri vardır. Maam ıediliP 

selesinin müzakere ~ , 
cut olmadığı fakat Türkiye ile Millet- ği malılın değildir. 'fii~ 
ler Cemiyeti arasında bir ihtilaf bulun- susi görilijmelerinin .b e51 
duğunu söylemişler, Türk murahhas- devamına imkan verı~ 
ları buna derhal cevap vermişlerdir. selenin tehir edilıile51 

Cenevre, 20 (AA.) -Türk - Fran- bahsedilmektedir. 
sız toplantısında Fransız murahhasları Şehrimizdeki 
Türkiyenin taleplerini hayırhahane, fa Ermeniler blf 
kat asli unsur olan manda altında bu- B tl 
lunan bir devletin istiklali hakkında eyanname 
Mi'lletler Cemiyetinin haricinde bir ka Taşnakların Suriye 
rar vermenin manda sahibi devlet için fal ederek sancak . 
imkansız olduğu keyfiyetini ihmal et - ve Ermenilik al~yhı~~ 
rneksizin tetkik ettiklerini söylemişler çalı.ştıklarına daır ge 
ve şunu ilave etmişlerdir: rine şehrimizdeki 

Bugün Fransa, Kanunuevvelde Mil meclisi bir toplantı 1 ~· • 
c , f uyet e 

!etler Cemiyetinde izah olunan huku- rm meş um aa lif 

ki tezin çerçevesi içinde manda sahibi nefretle redde kar ·ştit· 
devlet vazifeleriyle kabili telif tavizin beyanname neşretJtll J 

az~i haddine v~rmıştı.~. E~er.Türkiye Zilede tUtuncUIP• 
dahi Fransamukine musavı bır anlaş
ma arzusu ile mütehassis bulunu
yorsa, Sancak ta 1921 anlaş -
ması çerçevesi içinde çok geniş bir muh 
tariyet tesisi yolundaki Fransız telkin
lerinin iki memleket arasında bir an -
laşma için ciddi esas teşkil edebileceği 
ni tasdik edecektir.• 

Ziyafetler 
Cenevre 20- M. Ivan Delboa, Ro

manya dış işleri Bakanı M. Antonesko-

Zile (Huausi) - t 
b .. '- ·· feıııı 

ması ve ugun&U 
yapılması ve yüz 
elde edilmesi için 
Tumayın gayretile b.ir ~ 
sekkül etmiştir. Birlı~ itı 
· .... Jer 
raç malı olan tutun 
cinsini islah etmek 
den büyük mikyasta. ·ııi 
tütün kurutma yerieti 
lı.a.Alamıstıt 



pb?f~syonellik nedir, 

1 
.. ıııın klüplerimize 

r aııın mı deg"' il mi? 
tner ___ _:_'---~~ 

ın.. '~e G .. 
Unaseb ti uneş kulüpleri hakkındaki şayialar 

e le alakadarlar fikirlerini söylüyorlar 

bir 
• angaJman 

Sayfa ll 

Ankara şampiyonu ve 
Milli küm.e} e girecek 
takım hala be li olmadı 
A~karada kış sporlarına çok ehemmiyet veriliyor. 
Guzel tuvaletli bayanlarla binlerce meraklı karlı 

sırtları dolduruyorlar 

Şehrimizin ta • 
nınmı~ boksörle -
rinden Yorgo 
Fransanın tanm. 
~ organizatörle 
rinden J efdikson 
tarafından Paris· 
te üç maç yap • 
mak üzere anga· 
je edilmi~tir. Bu 
maçlar Paris'in 
m~hur Palais da 

Ankara, 19 (Hususi) -Bu pazar An J omuzda, şehrin içinden geçmeleri olu: 
kara~ s.porl~X:~ın en güz=l günlerin- yordu. Bu suretle ~ehir bir Avrupai va; 
.den bırını geçıı dı. Elmadag, Çankaya, i ziyet alıyordu. Bilhassa etrafa neşe sa-' 
pikmen s~_tlarında kayak sporları y~-~ çarak, çok şık kayak kıyafetlerile bs.·.' 
P:ID:~en dıg~r. ı:araftan da Muhafızgu- yanların şehrin içinden geçişleri pelC

1 

cunun av bınışı ve futbol ekzersizleri .beğeniliyordu. 
yapılıyordu. Kış sporların~ . bay~ların Muhafızgücünün üçüncü av binişi bu 
alakala;ı o kadar çokt~r kı Ankarada pazar günü yapıldı. Binişe yüze yakuı:l 
artık bır kayak kıyafetı modasının yer binici iştirak etti. Bunların hemen he; 
leştiğini s?yliyebilirim. Pazar s~bahı .men yansını bayanlar teşkil ediyo~du.1 

havanın bıraz kapalı olmasma ragmen Saat 9 30 da elektrik fabrikası civa~ 
saat sekizden itibaren mek_:epliler, ka· dan blnbaşı Akınemın reisliği altında 

Sport'unda yapı • Boksör Y orgo 
lacaktır. Yorgo Parisin tanınmış bok 
sörlerile çarpı~acaktır. 

1 
İngiltere Kral kupası maçlarının ü· ,dınlar, erkekler, karlı. dag sırtıa:ı~~n harekete geçildi Harbiye mektebinin 

çüncü turu büyük bir alaka uyandır· ,YOlunu tutmuşlardı. Bılhassa ı:ıano?un , önüne gelindi ve kovalanacak olan tilkf/ 
mı.ş ve o nisbette büyük bir kalabalık de toplanan kayakçıl~rın a_dedı, . cbıne~ :>alıverildi. Yerler buz tuttuğu için avı.' 
önünde bütün statlarda birden oynan- yakındı. Şehrin en kı.bar. aılel~rı v~ b ıl takip edecek hayvanlar sür'atli gidemt) 

b· ~tır. hassa bayanlar ekserıyetı t~şkıl edıyor yorlardı. Ve nihayet av yakalandı. Dö-< 

Ingilteredeki lik maçları 

"ta"'len· , 64 klübün i!jtirak ettiği bu maçlarda dU.. Bunlar arasında Adlıye Bakanı nü!te Söğütözünden Orman çiftliğine! 
l>ııııesyon't.tekrar unu!ulan larmda fevkaliide renkli tasvirler ha - Arsenal Çesterfild takııniyle karı;ılaş· Şukru Saraçoğlu, Zıraat Bakanı Muh- ,dogru dört nal yürüyüşle dönüldü v~ 
adeta ci: .ık .ın~selesi bir linde görünür. 'mı S 

1 
. . üh' b' f kl _ lis Erkmen, birçok vekalet musteşar· günün asıl biniş zevkini verdi ve saati 

~!•!IL Istanbulun Profesyonelliğin aşağı sınıfiara men "ı· ş v~. •. gıbı m ım ır ar a ga .ları, saylavlar, sefir ve konsoloslardan .on yedide şehre dön'ildü. 
• liva ısinin isiınieri et sup insanlar tarafından yapılan spor • 'ıp ge ış!ır: · . .. .. ,bazılarının aileleri , bilhassa göze ça~- , * C 

&öz, Pek Yetle~e bakılırsa, )ara verilmiş bir tabir olarak yayılma- 44000 se!ırcı on~~de ~aç yapmış o· ,pıyordu. Ayrıca klüplere mensup ~ır Yapılan futbol ekzP.rsizleri netice1erll 
d daha Yu~ş degil. Hatta de- ,sı bilhassa bisikletçiler yüzünden baş- lan Astonvılla aJI!ı Alıktekı Burnley ta- çok sporcular da bulunuyorlardı ~ır· ~unlardır: Son günlerde hakikaten 

,aııa Yak anda, hakikate ve .lamıştır. Onlardan sonra Profesyonel- kırnma 3 • 2 maglup olmuştur. çok aileler beş altı kişi bir arada bın- }mvvetlenen Demirspor Muhafız .. cü.o' 
lenin ın. r ·· ahil b ka hi b'. b'l · · 1mı --................................................... -.... dikleri kızaklar la kayıyorlardı Yir· p.ü 4 5 '\;e · Al ' gu senele d , ıgın c ve aş ç ır ı gısı o . . ... . . . · . .. , · . .. . - J nmış, tınordu, Ankaragü 

lto • 
0 

rrıes: ":' beri lazele ,yanlar, tarafından kabul edUmiş bir gahbı?et _Anında balta Kral aılesıle ay· ,mı beş, otuz kılometre su; atle gıden cu _ıle 1 . ı berabere kalıruştır. Adana 
e· ksuı olma l~nın zat:n pek ,meslek olduğu kanaatini yayanlar peh .n.~ ıçtı~~ı sevıyede sayıldıkla:ını. te~a P~0~?bill~rın a:~ası~a. baglannnş ve !elaketzedeleri menfaatine tertip edi • 

bu~. 'Ptof dıgma delalet e- livanlardır. ,ruz ettırır. Harpten sonra bu adetın In bırıbırlerıne muvazı ıplere tutunarak )en maçlar havanın müsaadesizliğinet 
ba~l'\ıret ~onellik bir zaru • İlk asri Olimpiyatların başlangıcı 0 • gilterede bırakılmış olması an'anenin den!z sporlarındaki gibi kayanlar var- J:>inaen tehir edilmiştir. Maamafih ha· 
h~~ g•lıniş, •,;nleketi.mizde his- Jlın Atina olimpfyadında beyneimiJel fenalığından de~!, ölen Kralın .ıampan dı. Işte. bu şekilde kayak sp..ru mem- ya müsaade cıtiğı takdirde bu pazar' 
taı· e.\'ıu et eınektır. müsabakalar hakkında halkta yerleş • ya ıçemıyecek bır hastalık geçırmış ol leketımızde ılk defa genış olarak yapıl· paşlanacaktır. 
ayıhettar~~ı~d~ ~lak~d?rla· miş olan fena ve emniyetsiz kanaatleri masında ndır. . • . . . . . . dı. pek eğlenc~li ve heyecanlı oldu. Bilhassa şunu ehemmiyetle kaydet-

buldUk fıkırlennı al- tamamen kaldırmak için bir vesile a • , Profesyonellıgın bır sporu ılerlettıgı Bırçok defalar ıp kopuy.?r veya veya ;meliyim ki daha henüz Ankara futboT *. ranmuı ve Atina olimpiyadında men _ ,muhakka'k olmakla beraber mücadele kayakçı ipi bırakıyordu. Oğle vakti çan ~ampiyonu ve Milli kümeye dahil ola· 
klübü ka . faatsiz ~por yapanların müsabakaları .s?orlarmd~-~ilhas~a .. g~reşte fena ne~ t~1ar açıldı, baştan aşağı n_;şeli umumi cak klüpler belli olmamıştır. Lik maç· 
~aki §a i Ptanı Ze~ı Rıza ~alk~ gosterilmiştir. Ondan sonraki 

0 
• tı:cıer verdıgı de gorul~r. D~nışıklı do bır ~emek ~asl~ ba~ıa.dı. Ögleden sonra Ja:.ının . bitmiş olmasına rağmPn bazı 

C~neş kra~~rı tekzıple ik Jımpıyatlarda da menfaat yüzünden ne ,vuşler bu anlaşılması guç mumares~e da _bır haylı eglenildı ve saat onaltıya kluplerm (başta Çankayanın) itira
7
Ja· 

<lıyor ki· ubundcn hakem ticesi şahsi arzulara göre değişen mü- ,çok tekerrür ettiğinden o sporun rag~ d?.gru kay~kçılar şehrin yoluna düzül- rı böylece tetkik edilecek ve al!lcbi ihı 
tlaıııı hi h ~abakaları ortadan kaldırıp yerine ne- beli üzerinde menfi tesirler yapmakta- dul~r ve eglene eğlene şehre döndüler. !imal bazı klüpler tekrar karşıla~acakl 

llrot a~ akem olduğum ticesi tamamen samimi spor nümayiş dır. Tabıi en hoş manzara onların kayaklar !ardır. Selim Tezcan 

esyorı~llik ~~ cezalarJ~ r;ıe- .lerini getirmek a~sile amatörlüğün . Fakat mesela boks gibi dalaver~i se 

beklenmedik 
ver d i 

~teltıaalesef kkında fıkrımi ,çok saf kalmasına dıkkat edilmiştir. .zilebilir sporlarda bu mahzur varıt de 
llti k~· ~~nkü ınazurum. Fakat gitgide spor yapanların güzi- ,ğildir. Hele futbolde (şike) denilen da 

Ub~tnüze gazetel.erin başta deler olduğu kanaatini yerleştirip hb~ lavereli maç iki takım arasında anlaş· 
y hızde tat~~fettıkleri pro- .kın rağbetini çoğaltmak gayesile sıkı p1ak şartiyle asla yapılamaz. Haftada 

~lle ;ktur. Ve kına madde · :>~.~ı .. muhafaza edilı~ekte olan amatör- ~üzünelerle pro!esyo~el ma~ yapılan 
aha bu 'h ~annetmem ki lugu terketmek ragbet haddini aştığı Ingilterede dostane bır maç bile yapıl· 

stad, 1 tıınaı doğabil - Jçin _bir mecburiyel ol~uştur. dığını bu memleketin spor tarihi kay· 
v hangi s . . Bılhassa bu mecburıyet masrafı çok, detmiyor. 

. e oyuncu?ırcı kalabalığı elemanlarının hep beraber yetişmesi Hazır hatıra gelmişken şunu da söy 
ı ~liib·· arını besleyebi· _güç. tekniği ve oynanış tarzı da öyle ,liyeyim ki sporda danışıklı müsabakayı 

un idareci . haftada bir çayıra çıkmakla artık başa l,yani şikeyi ilk çıkaran adam Neron • 
btt~Yit edi lerı benim bu rılamıyacak hale gelen futbolde daha dur. Romada yapılan araba yarışların· 

Şerait t~rlar, sanırım. ziyade kendini göstermiştir. Çünkü bir da en tehlikeli hasınının sürücünü sa· 
e~, !:!trıi li~in ~r;:da Türkiye • maçı seyreden binlerce kişinin kevfi i-

1 tın alarak kendi arabasını birinci ge~ 
Ye~ğidi aç sene daha den 7~vk alı.ş tarzlarını, yalnız keyfi i-ı tirtmisti. 

l'ı'ırıv~u * r.. çin, boş vakitlerind~ ek;er~iz va...,qn}a Bizde profesyonellik .. Buna keşkl o-
trı'Uh a Zntnan rm, tatmin etrnelerıne imkan kalma - labilse di.>~eceğım. Çünkü futbolde pro 

ll al'tirierin~.aman tE>mas e-1 mı~ır. Bu mecb~riyetin diğer sporlar !esyonellık pahalıdır. Ve onu yapabile 
1!1} Şa en Eşref Şefik d.a futbo'. kada~ şıddetıe hissedilmeme- ı cek masrafı çıkarac_ak ~~iyeye gel • 
h~ hsen, t . sı, mesela ferdı sporların yetişme im- rnek hem halkın ragbetını hem o spo-

~IGpL :ıı eı._e~ı.r altınday k _ kan 1 arı ve masraf arının futbol ta - run gürbüzlüğünü isbat eder. Fakat bu 
lh~. 0\!t n ~rty ı m or k ı r f k k . . . d b"" ~lll • \'e a rnensu 

1
d ·ım a .. ını ye ış ınne adar güç olma- günkü şartlarımız ıçın e oyle bir işe 

tır.ı~ın it arkadaşı but ~ u: yışındandır. Çünkü bir, iki, beş kişiyi 1 teşebbiis edeceklerin bidayette birkaç 
~"~Ir . ~ \le ana~ltlerinde u~ ~ .. 

1 
ayn ayrı vf'tistirmek, bir ayarda on bir ~sene binlerce lira zarar edeceklerini 

lt btıtıi araoıııara avk n . : :.~ • kişiyi yetişti':"'nek meselesi kadar dallı zannedcrim. Bu ıtibarla başlasa bile ilk 
arıa 'Pr ~ tan bir ad gı e ı_ budak lı ve belalı bir iş değildir. Şu n-I seneler yılgınlıktan duracak, ve bila

S:~es~onellik ~~ı; _ dan anlaszıhvor. ki bidayetinde rağbe- hara vaziyet ve şartla!ımız tamamlan
.. ı el"in, ne kl"b"ın ti ve umumi cazıbeyi temin için riayet l mış olunca tekrar kendiliğinden yeni· 

to~ı h' u um, edil · 1 t" l"k · · · erittı ıç bir ı·k m!Ş n an ama or u gar.ıp bır tezat- lenecektir. 
taınarniyJea cı ha~~ la kendi düşmanı olan profesyonelliği ' ş u da söyliyeY.im ki profesyonel O-

şa sı "h . t' un tfı 'b· iy· ı ya etmış ır. Iabilecek sporlar vardır ve kat'iyyen 

\'ı.ı~d~Y<!ti~e anlatmak için Bugünkü zihniyete göre bir amatö~ profesyonel olaınıyacak ün!versit_er ka 
a~~all'dak7ad?r g.idelim: rün bir profesyonelden içtimai bakım· lacak_ sporlar. v~~ır. ~esela a~let_ı~· .. 
h. Pıyonı olımpıvatlar- dan hiç farkı kalınamıL"tır Nitckı'm pro Atletızm seyırcısı ve sporun cınsı ıtıba 
••ı\iıt ar h · 'l· • • kild b . du~ arauar em maddi .fesyonel ekip!erin 7.aferi milletleri ve ri le devaro~ı bır §e. e.. ır p~ofe~y~.: 

~\<lu~ kaıa.n alırJa,.dı . Hat o milletleri idare edenleri amatör ekip neli Amerikada ~ıle ~ç geçı~~ı~digı 
:ııılt'rıı 

11
, 'llıetnle~ış. ~ampiyon lerin galibiyeti kadar sevindiriyor. A - için onun ya~ılabılmesı ~ncak unıve~~ 

l!trıle\ a~da k etın ösrünü. matörlüğe en ziyade ehemmiyet veren sitelerde ve liselerde kabıl oluyor. Nı· 
~hlh_, etırıe d~zanrnış bir va- ve son nsnn yegane hakiki ve katık- tekim sporların dnsi itibarile profes • 
"~ ~~llhltta o~erdi, sız amatörlerinin diyarı olan İngiltere yonel olup olamıyacakları beynelmilel 

ır j'h. 0 duğu gibi da- de profesvonellerin kupa maçları Kral niznmnarr • rinden de bellidir. Yarım 
\ı ~atı -,ecek .. h' f tb r .. .. . .()tı-~o da k . ŞeyJet'in de .ailesi tarafından merasimle seyredilir. amatorle. u-::ı ı ~ . 

0 -~~ .y.ur~yen;ııye-
l'a~ ~l'nank~nın Verildiği Ve ıralip takıma kazandığı kupavı biz ceğine kanaat getınldıgı ıçındır kı u • 

h ~a~ :\Jip e ct' l~debi eser ler-- 1 ;.at K ra 1 verir. Kupanın içinde Şam - zun münakaşalar ve. araş~ırmalardan 
ııı~t ~~iş· ırnist· A . . A f tbol beynelmılcl nızamname • 

1 ~lq~. l stndda k ır:l şılı_n panv_a doludur. Bu şampanyayı evvela s?ndra u(amatör) kelimesi kaldırılarak 
... ~'lırt •s 1ta . esı.en bır Kralıçe, sonra takımın kaptanı, sonra sın en _ . . ıt 'b r. b nı tb:e~ d Kr 

1 
- be .1 bir :fut- sadece futbolcu kehmesı ltomrlmuş ve 

q
0

,._ Qurı .. n e aya· a ve sonra munave ı e 1 b 'l -· b"t" ·ı ·•ıer•ı un hi'·~ d b - b' yr 1 .1 . "'UP zat i- bu işin serbestyapı a ı eceın u un mı e :P· ~yesi e o cu, ır "rEı aı esme m"n~ < ındar'ın mısra·. çerler. Bu da profesyonel sporcuların ,Ietlere anlatılmı~tır.~ 

lzmir lik maçlan 
neticeler 

İmıir Alsancak stadında maçlan seyredenler 
İzmir, 1.9 (~ususl ~~abirimiz -~ tındaSait ve Namık nazarı dikkati eel• 

den) - MılU kumeye ıştırak edecek betınektedir. Göztepe taıkımı için de· 
takımlan seçmek için yapılan lik maç Milli küme maçlarının en hararetli sa! 
ları, son haftalar için çok dikkate §a· hasında büyük ümitler besleniyor. Göz 
yan neticeler vermiştir. Hiç beklen· tepe müdataası Çetin olduğu gibi hü· 
mediği ·halde· K. S. K. takımının Ege cum hattında Fuat gibi kıymetli bir 
Spor ve Bol'nova takımlarına mağlup eleman vardır. Önümüzdeki hafta ya· 
olması1 İzmirsporun da arka arkaya )ki pılacak olan, Altınordu • Göztepe ma·· 
defa puan kaybetmesi, vaziyete bam- çı, Milli kümeye girecek takımlardan · 
başka bir renk vermiştir. Şimdi Milii birini daha meydana çıkaracaktır. E • ~ 
küme maçları:ım en başında Altay, Al· ğer Altınordu bu maçı da kazanırsa 
tınordu ve Goztepe takımları gelmek· İzmir şampiyonluğuna en k tıt 
~eaı~. Şunu da kaydetmek lazımdır k_i, namzet olacaktır. Dün yapılan ;~~r
Izmıtspor ve K. S. K. takımlav:un ug- da Altınordu Bucayı 4 • o Alt D n. 

dkl vl~b' t t' ı. h" ' ay em~ı ~a ı arı mag u ıye ne ı~ erı, ıç sporu 2 • O İ:z.mirspo E " 2 
b kı . t' 1 d' I . d b ' r - gesporu " -

e enmıyen ne ıce er ır. zmır e u mağlfıp Pttnişlerd ' 
iki takıma 'karşı büyük bir sempati bes ·-·····-········· .. ·······!!:: ....... - ................ -
leniyordu. Bu yıl Altay takımı, zayıf 
kadrosuna rağmen puanını kırmadan 
cidden güzel neticeler almıştır. Altın· 
ordu ta'kımı, Altaya nisbetle daha cid
di bir rakiptlr. Takımın bilhassa mü
.dafaa hatları kuvvetiidir. Hücum hat· 

Y ann ki nüsbamızda: 

Sadun Galiba ikinci cevap 
Yazan: Ömer Bealm 
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1 Önü alınan bir faci8 Tazelenen bir güreş dedikodusa Tarihten sayfalar 
(Battarafı 8 inci aayfada) 

Dinarlı İstanbula geleli, 
ak i • 

ın e • cevap verıyor 
şüphesiz kral on altıncı Lüi ile birli~ { 
te idam edilen Mari Antuanetin Avus· 
turya krallık hanedamndan olmasıy -
dı. 

Dört afacan ·mezarcılık oynıyacağız diye aı 
kundaktaki kardeşlerini diri diri gönı 

Dinarlı Mehmedin sözlerinden bir kaç cümle: "Şimdi 
Te kirdağlı da burada, ben de buradayım. Yani nihayet 
Haleple arşın bir araya geld~. Ondan güreş gününü 

tayin etmesini bekliyorum, 
Aylarca süren Di 

narlı Mehmet · Te 
\kirdağlı Hüseyin de 
:dikoduları bir müd· 
• det evvel tavsaınış 

gibiydi. 

Bir aralık, Tekir
dağlı, Dinarlı Meh· 

Bir gün Avusturya baştercümanı 
reisülküttap Raşit Efendinin yanına 

geldi: 
- Şu Fransızların Allah belasını 

versin! Bizi dertli ettiler. Aman efen
dim bari şunların başlarından kokarda 
(rozet) lerini kaldırtınız! 

Diye adeta çıkıştı. 
Raşit Efendinin canı sıkıldı: 
- Behey dostum, biz size kerrat ile 

ifade ettik ki devleti aliye islam dev -
!etidir. Bizde bu gibi alametlere iti • 
bar olunmaz. Dost devletlerin tüccarı· 
nı biz misafir biliriz. Başlarına ne is • 
terlerse giyerler ve istedikleri alameti 
takarlar. Başlarına üzüm küfesi giyse
ler, niçin giydiniz? demek devleti ali
yenin işi değildir. Kendinizi beyhude 

Dün iki aylık bir 
~ >cuğun, gene ço
C\ kluk yüzünden ö· 
liLniyle neticelen· 
mesine ramak kalan 
acıklı bir hadise ol· 
muştur ve hadise bü 
tün bir mahalle hal. 
kını heyecana kap· 
tırmıştır. Anlata· 
lım: Dün akşam ü-
zeri saat dört rad
delerinde Yereba· 
tanda eski Zaptiye 
binasının ahır kısmı-

medin burada bu • 
lunmadığı bir sıra -
da İstanbula gelmiş 
ve bu kapanmış de
dikodunun sönmüş 

ateş1ni körüklemek 
istemişti. 

yoruyorsunuz! 

Cumhuriyetin İstanbula gönderdiği 
elçi Türkiye hükıiınetince diğer dev -
!etlerden çekinilerek resmen tanınma· 
dı. Fakat kendisine güler yüz göste • 
rildi ve Galatada bir ev tutularak giz • 

ne düşen arsada üç 
.dört yaşlarında dört 
çocuğun bir çukur 
kazarak kundakta Hadisenin geçtiği ye~ . ~ 
sarılan bir yavruyu gömdüideri ve üze Küçük mezarcılar, rnını ··ııi 
rine bir mezar kapar gibi toprak attık- rinin bu oyundan öleceg~ 
ları mahalle çocukları tarafından görül larına getirıniyerek, toPr Aı 
müştür. ve yavruyu çukura ~~ r "e 

Çukura gömülmekte olan yavrunun hayet, yukarıda yazdıg ~ 
acı acı feryadını duyan ve hadiseyi gö- g~rülmüş, yavrucak k~tJi 
ren çocuklar koşu§arak Alemdar Polis çuk mezarcılar yakala ir J:ı9 

lice müzakerelere başlandı. Daha sonra, Di · 
narlı Mehmet bura Dinarlı Mehmedin yeni bir resmi 

' da bulunmadığı sırada aleyhinde söyle yarak, onun düşünmeyi bu kadar uzat 
nen bütün sözlere birer birer cevap 1!lasını tabii buluyorum. 

Türklerin Fransızlara karşı dostluk
ları sayınakla bitmez. Onlar da dost 
olduklarını söylerler. Fakat KCJprülü 
Fazıl Ahmet Paşanın Fransız elçisi -
nin yüzüne karşı dediği gibi onları hep 
düşmanıarımızla beraber görürüz. Ni
tekim ihtilalden doğan meşhur Napol· 
yon bir kaç sene sonra Mısır yolile 

merkezine girmişler ve: canlar, korkularından b 

verdi. Fakat buna rağmen bir defa daha ve - Bir çocuğu, arsada diri diri gömü- şı dblrmüşlerdir. 
Derken on, on beş gün evvel Tekir· açıkça tekrarlamak istiyorum: yorlar. diye haber vermişlerdir. ·········-

Türkiyeye taarruz etti. 

Turan Can 

dağlı Hüseyin tekrar meydana çıktı. , - Ben serbest güreşçiyim. Ve pro· 
İki sabah, ve bir akşam gazetesine mü· !esyonelim. Halbuki bizde serbest gü
racaat ederek: reşçi yok. Bu itibarla, geçinebilmek i
l - İşte, dedi, ben buradayım. Mü te- çin A vrupaya, Amerika ya, Afrika ya, 
roadiyen arkarndan meydan okuyan Di ,daha ne bileyim ben, birçok yerlere gi 
narlı Mehmet neredeyse çıksın meyda dip görüşmek mecburiyetindeyim. Şu 
na! Kendisile ne zaman, nerede isterse anda da bazı davetler almış bulunuyo
güreşmeye hazırım. .rum. Ve en geç 20 gün, bir ay içinde ha 
Bu sözleri okuyanlar, Dinarlı Mehme .reket etmek mecburiyetindeyim. Sıhhi Bahisler 

din köyünde ve olup bitenlerden haber Bu müddet zarfında, Tekirdağlı Hü
siz bulunduğunu bilmiyorlardı. Bilme seyinle, nerede, ne gün, nasıl isterse gü 
dikleri için cevap çıkmayınca tabii Di· ,reşmeye hazırım. Eğer vaktinde davra 
narlının aleyhinde hüküm verdiler. ,nıp ta, cevap verirse, mindere çıkar, ko 
Dinarlı Mehmet dün İstanbula gel· ,zumuzu paylaşırız. Yok, eğer gene yan 

miştir. Kendisi, Tekirdağlı Hüseyinin ~izerse ona da bir diyeceğim yok. Ka
gazetecilere hakkında söylediklerini o· 11iim ki o takdirde artık herkes onun 

(Battarafı 8 inci aayfada) 
yan ve Yelia Dimitreviç adlarında Yu· 
goslavyalı bir karı koca dır ... 

Stoyan ı22 yaşındadır. Karısı Yelia 
ise ı ı 9 yaşındadır. Tam ı 00 seneden 
beri evli bulunmaktadırlar. 

kumu~ bulunmaktadır. ve benim hakkımızda kat'i hükmü ver Elfm sağdırlar ... Bundan bir ay ka· 
Ve: ,mekte tereddüt gösteremiyecektir. dar evvel gazeteciler bunları bulmuş-
- Ben, diyor, ona en münasip ceva- * lar ve bu yaşa kadar yaşamanın sırları 

bı derhal İstanbula gelmekle vermiş Biz, Dinarlı Mehmedin ricasını yeri ne olduğunu sormuşlardır. 
bulunuyorum. ne getirerek, bu sözlerini neşrediyo - , Stoyan gülerek şu cevabı vermiştir: 
Şimdi o da burada, ben de burada· ruz. - Sır olacak bir şey yok ki bunda ... 

yım. Yani nihayet Haleple arşın bir a· Dinarlı Mehmetle görüştükten son • ,Her köylü ne yerse biz de onları yeriz. 
raya geldi. Ne onun sakatlığı, ne benim ra, Tekirdağlı Hüseyini de bulmak, ve Hatta ben fazlaca mikdarcia rakı ve si 
hastalığım var. İstanbulda güreşecek bu vaziyet karşısında ne söyliyeceğini gara içerim ... Görüyorsunuz ya sapa· 
meydan kıtlığına da kıran girmedi. öğrenmek istedik. Fakat geç vakte ka· ,<;ağlamım! 

Buraya ayak basar basmaz ilk işim dar aradığımız halde kendisini ne otur Şimdi ey okuyucu, pirincin taşını sen 
kendisine haber göndermek, ve şartla ,duğu Sirkeci İstasyon otelinde, ne de ayıkla! .. 
rını bildirmesini isternek oldu. Fakat arada sırada uğramayı itiyat edindiği 
gönderdiğim bu habere: «Hele bir dü· yerlerde bulamadık. 
şüneyim!» diye karşılık veren Tekir - Otelinden söylenildiğine göre kendi 
dağlıdan halfı ses sada çıkmadı. Bil • si dün sabah Üsküdarda bir alıbabını 
mem daha ne düşünüyor? Maamafih ziyarete gideceğini söyliyerek çıkmış, 
ben, .meydana çıkmamak için icat edil ve bu sabaha kadar dönmemiş. 
medik bahane bırakmadığını hesapla • Onu aramaya bugün de devam ede-

O.T. 
······························································ 
ceğiz. 

Tekirdağiı Hüseyinin, Dinarlı Meh -
medin sözlerine vereceği cevap, bu A
.rapsaçına dönen dedikoduyu kökün -
.den halledecektir, kanaatindeyiz. 

Bunun üzerine polisl~r, tehalükle ha 
dise yerine yetişmişler ve gömülmekte 
olan çocuğu çıkarmışlardır. Bunu ya· 
pan çocuklar da yakalanmış ve tahki· 
kata başlanmıştır. 

Mezarcılık oynuyorlarmış 

Hadisenin içyüzü şudur: 
Alemdarda, eski zaptiye binasının 

karşısında bir evde Makbule adında fa 
kir bir k dın oturmaktadır. Kadının ko 
cası da bir suçtan dolayı hapishanede 
yatmaktadır. Makbulenin üç çocuğu 
vardır: 2 aylık Hikmet, .f yaşında Ke
mal, 5 yaşında Cemile. Makbule, dün 
bu çocuklarının gıdasını temin için so
kağa çıkmıştır. Bu esnada çocuklar, 
komşunun çocukları Hüsniye ve kar· 
deşi ile birleşmişlerdir. 

Yaramaz çocukların akıllarına, me· 
zarcılık oynamak gelmiştir. Bunun üze 
rine kundakta mışıl mışıl uyuyan Hik
meti almışlar, arsaya götürmüşlerdir. 
--·-·- -· ····~-----· -·-
Ispanya neden bu hale düştü? 

(Baş tarafı 3 üncü sayfada) 
Parlamantarizmi tercih etmi§ti. 

Bu sebeple, birtakım elebaşıları ta· 
rafından sevk ve idare olunan halkın 
sokağa dökülmesinin önüne geçileme· 
di. Bu hale göz yuman meclisi dağıta· 
madı. Çünkü salahiycti yoktu ve böy· 
lece, İspanya, göz göre göre uçuruma l 
sürüklendi. - Selim Ragıp 

Yazan: Perlde CelAl 

şım Feride Şefik .. )) Biraz durakladık - dam gibi onları dinlemeye başladı. O 
tan sonra Sırrı Nihadı göstererek mı ~ zaman Sırrı Nihadın söz söylerken da
rıldandı: «Kocam,, ve hemen, acul bir lıp dalıp çocuğun yüzüne bakışı F eri ~ 
tavırla dönüp, Selim Naciyi de ona ta- deyi Sezanın söylediklerine biraz daha 
nı ttı. İki erkek Eminenin içerden ge - inandırdı. Fakat biraz sonra daha garib 
tirdiği iskemlelere yerleşİrierken Sırrı bir hayrete düştü. Sırrı Nihad Selirole 
Ni had F erideye döndü : konuşan Sezaya bakışlarını çevirdiği 

Bazan ona öyle kızgın ve bana o ka-ı çü de karşılıklı sustular. Seza · göğsün- - Tabii bu gece misafirimizsiniz zaman d udaklarında öyle tatlı, yu -
dar n:ıüşfik, sevgi dolu gözierle bakı- deki küç.?k başı ~ğır ~ğ~r . o~şamakla ı hanımefendi, dedi, Seza. sizden o ka - m uşak bir tebessüm kıvrılıyordu ki .. 
yor kı.. ı meşguldu ve F erıde gızlı gızlı onu sü- dar hararetle ba~seder kı artık onun e- bu şayanı hayretti 1. F eride biraz da 

]çini çekerek sustu. İki genç kadın züyordu. Bir müddet sonra saatine linden kolay kolay kurtulamıyacağınızı Selim Naci ile meşgul oldu. Genç a -
bir müddet sessiz sessiz alçalan güne- baktı. Yavaşca: sanıyorum. dam, Sezaya katrasının sakatlandığını 
şin serptiği ışıklar altında yıkaııan Fe· -Al. Vakit ne çabuk geçti. Akş~m Feride gülümsiyerek cevab verdi: anlatıyordu. Feride onun gözlerinde 
ner kıyılarını seyrettiler. oluyor gitmeliyim, diye, mırıldandı. - Beni bu seferlik aifedeceksiniz anladığı şeylerden çok başka şeyler 

Bir aralık Seza yüzünde bir nefes Seza: beyefendi. Şe fiğin haberi olmadığı için düşünen bir hal sezdi. Onu zaten gö -
hissetti. Ürpererek döndü. Bu küçük -Artık yediyi kırk var, onunla gi- kalamıyacağım. İnşallah başka sefere rür görmez beğenmişti. Yüzü Sırrı Ni-
Ayşe idi. Başını göğsüne sokmıya çalı- dersin, dedi. Şefikle beraber gelir, kalırız. had gibi kapalı, derin manalı bir yüz 
şarak ateş böcekleri gibi parlıyan göz- Tam o sırada birdenbire evin kapı- Sırrı Nihad hürmet le eğildi: değildi. Fakat gülümsedikce esmer yü-
leri ile yüzüne bakıyordu. Genç ka · sı aralandı, Emine başını uzatarak ha· - İsrar edemiyeceğim. Nasıl ister- zü, tatlı bir ışıkla aydınlanan parlak 
dın gülümseyerek onun kıvırcık buk· her verdi: sen iz. Benim için beyefendi ile tan ış • dişleri pek hoştu. Sonra gözlerinde öy
lelerini okşamak için elini uzattı. Ve o - Beyefendi ile Selim bey geliyor- mak da ayrı bir şeref olacak. le bir çocukca safiyet vardı ki sanki 
sırada başını çeviren Feride onun bu lar.. Hepsi resmi bir hava içinde konuş- içinin temizliğini göz bebeklerine ver
hareketini görerek hafifce şaşırdı. Se- F eride duyduğu merakı gizli ye ~ mı ya başlamışlardı. F eride çok az ka- mişti. Sırrı Nihattan biraz daha kısa 
zanın bu küçük kızı çok sevdiği gün miyen heyecanlı bir hareketle olduğu lacaklarını, kocası işini bitirir bitirmez boylu idi .Ondan beş altı y~ küçük ol
gibi aşikardı. Ona duyduğu sevgi kü • yerde doğruldu. Seza yavaşca Ayşeyi İzmite döneceklerini söylüyor ve bü- d uğu da belli idi. F eride onu dikkatle 
çüğe eğilirken gözlerinde parlıyan şef- kollarından bıraktı. Sonra arkadaşına yük bir dikkatle Sırrı Nihadı süzüyor- bir tetkikten sonra her şeyi anladı. Mu
katten hemen anlaşılıyordu. Feride: dönerek «Şimdi göreceksin>> demek is- du. Genç kadın farkında değildi. Fa • hakkak ki Selim Naci bir çılgın gibi 
ccBu kız gittikce anlaşılınıyacak haller ter gibi baktı. Evin kapısı gene açıl ~ kat bu derin bakışlı, şakakları kırlaş - Sezayı seviyordu. Feride ona kızmak 
alıyorl.» diye, düşündü. Artık Sırrı Ni- mış, iki erkek eşikte görünmüşlerdi. mış adama yavaş yavaş ısınıyor, ona istedi. Fakat bu elinden gelmedi. Çün~ 
lıadın hayatmda gizli bir şeyler geçmiş Sırrı Nihad ince uzun boyu ile Önde yü. Sezaya yaptıkları için duyduğu gin git- kü Sdim Naci öyle bir insandı ki bunu 
olduğunu yakın bir ihtimal olarak ka- rüyordu. Selim Naci dudaklarıncia yap- tikce hafifliyordu. Ayşe onlar konu • bir fenalık olsun diye imkanı yok ya
bul ediyordu ve bu küçük kızın bu ma- ma fazla nazik bir tebessüm!~ ağır a- şurken içeri r,irmişti. Biraz sonra sıç • pamazdı. Bilmeden, istemeden s~zaya 
cerada daha nasıl bir rol aldığını pek ğır, şen, onu takib etti. Onlar yakla - rıyarak gene bahçeye çıktı. Doğru Sır- bağlandığı belli idi. Hem de iıe derin • 

tahmin etmediği halde Sezanın ona gös şınca Seza kocasına F erideyi işaret et- rı Nihadın yanına gelip daktorun diz- den bağlanmıştı 1 Bunu kendisi değil, 
terdiği şefkat F eridevi şaşırtıyordu. 0- ti: «Sabahleyin bahsettiğim arkada - lerini ellerini dayıyarak büyük bir a - fakat, genç kadına bakarken, garib bir 

ile fırçalanaP 
·ı parlak ve tef1l1 

müsteS11 11 

·' ' 1 ·'" • . ·• • • 

kıvılcımla yanan 
du. ı. jÇ 

. rııt" F eride va pura yetıŞ 
yerinden kalktığı zarn8~ •

11
Je 

Sezaya anlatmak içirı 1~it 
bir arzu duydu fakat vas i~~ 
nız makyajını düzeltrne di$\:l 
diği zaman sonradan ke~ ,Je0"1 

dar garib bir dakikad_a. 50/ı, 
yarai. üzüldüğü bir ıtırıı }efi~ 
cıKeşki Selim Neci ile e" ştı' 
za, dedi» ve arkadaşırıı~. o 
kildiğini görünce «Yazı ktı·'' 
tam ideal bir koca olacil 

ve etti. ııJıı 
F er ide vapurda uzun ·di 1 

Selim Naci ile eviense 1 

cağını Sezaya ayak üstii )(Lll 

ta ettiğini anlıyordu. fıı le. 
ki Selim Naci Sezayı ço 
bilecek bir adamdı. ··sı 
kalbii idi, dürüsttü. ourııdıll 
sevdiği halde Sırrı Nihtı 
genç kadına bir şeY 
doktorun sırrını kendi lc.tı 
lamasından belli idi. Ba-Ş tı"r.st 
sa çok şeyler yapabil~~' .1 
Sırrı Nihattan büsbüt~rı ıe fj 
mak için hemen faal~yebjri~j 
Halbuki o bunların h ıÇ rı ıı1· · 
yordu. Sade Sezaya oı~ııtd~ 
yordu. F eride bu bakıŞ·tıııdı11 

nin derinliğini, Sır~ı ~ı de 
bakışlarındaki müşfık l D 

tırınca Selim Naci dahil, . ' 
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SON POSTA 

Denilebilir ki: <<Harb esnasında ha~ 
yatı o kadar tazyik eden ve bugünden 
yarma yükselip giden fiatlar arasında 
mütemadiyen ceblerini dolduran sınıf 
beş on kişi He hesab edilebilir mi~ El
bet daha başkaları, bir çokları da var~ 
dı.» Bu söz doğrudur; fakat bunları 
yapanlar, harb esnasında az veya çok 
nidoeıtte zen~n olanlar daha ziyade 
harb spekülasyonunu yapmış olan ve 
hemen yüzde doksanı Yahudi, Rum ve 
Ermeniden ibaret bulunan tüccarlar ~ 
dır. Bilhassa bunların İstanbulda yaşı~ 
yan kısmı harb esnasında çok para ka· 
zandılar. Fakat, bunlardan dolayı Itti
hat ve Terakki mes'ul değildir. O bun
larla da mücadeleye çalıştı. Işlerin bir 
kısmını olsun bunların elinden alıp 
Türklere verrneğe ve onları da bir 
kontrol ve inzibat altma almıya gayret 
etti. Asıl hayatı tazyik eden bu un • 
surdur. Şimdi her sene yaz mevsimi ge 
lip de eskiden yalnız Türklerle dolu o
lan yazlıklar harb zamanmda tüy • 
lenen bu spekülasyon unsuru tara -
fından istila edildiği zaman görüyoruz 
ki bunların büyük bir kısmı o devirde 
kazandıkları paralar sayesinde adam 
olmuş insanlardır. (Arkası va,.) 

Sayfa ı., 

-""" --~----K_A_Ç_A_K ___ j 
Çeviren: Faik Beremen 

bu ğalttı . Kendisine ihtiyarlayıp kuvvet .. 
ten düştü, vazifesini yapamıyor dedirt~ 
rnek istemiyordu. Bir gün, hakkında 
vilayete şikayet ettiler. Amiri onu ça .. 
ğırarak azarlayınca bekçi: 

- Şikayet edenleri görmek istiyo .. 
rum. Ben onların haklarından gelirim 
dedi. 

- Fakat haksızsın Lebatut baba .. 
- Belki haksızım amma, şimdiye 

kadar bu kaçak avcı gibisine rastlama
dım. 

- Hadi bakalım. Şu işi yakında bi • 
tir .. Herifi yakala da mesele hallolsunl 

* Ertesi gece, yeni avcı gene peydah• 
lanmıştı. İhtiyar, hemen tüfeğine bit 
kartuş doldurarak, kulübesinden dışa• 
rı fırladı. Ortalık çok karanlıktı. 

Bekçi sessiz adımlarla ilerliyor, ve 
arasıra durarak etrafı dinliyordu. Bir 
aralık gürültü i~itti. Yavaşça oraya 
doğru yollandı. Karanlığın içinde iler• 
liyen birisi vardı. İhtiyar kendi kendi· 
ne: 

- Bu sefer yakaladım artık.. diye 
mırıldandı. 

Karanlığa alışık gözleri, hemen göl
genin yerini tayin etti. Ses çıkarmadan 

Çeviren: F. Varal 

yürüdü ve bir • 
den herifin üze
rine atıldı. Fa ,. 
kat çabuk dav <4 

ranan avcı, onun 
elinden kurtula ~ 
rak kaçınağa baş· 
layınca, ihtiyar 
bağırdı: 

- Dur, yoksa yakarım ha! 
Bekçinin elinden tüfeği düşmüştü. 

Tabancasını çekerek gölgenin üzerine 
boşalttı. Silah sesinden sonra bir inilti 
ve yere düşen bir cismin çıkardığı tok 
bir gürültü duyuldu. 

- Oh olsun, hak ettin kerata!. 
İhtiyar söylenrck, elinde elektrik fe

neri, adamın yanına doğru gitti.. A·Jcı 
yere sırtüstü düşmüş ve ellerile yü • 
ıünü kapamışh. Bekçi kalbi dinledi; 
kalb durmuştu. O vakit: 

- Fel5ket! dedi.. Şimdi bunu ne yap 
malı? 

Sonra kendisini bu kadar üzen avet-
nın kim olduğunu öğr~nmek üzere, a• 
damın ellerini yüzünden çekti. 

O vakit, ihtiyar adam birden sen ~ 
deledi. Bir hıçkırık sanki onu boğmak 
istiyordu. Elile bir ağaca tutundu. Kar· 
şısında, kendisine donuk ölü göz1ede 
bakan kaçak avcı, onun büyük oğlu 
Rey idi. 

İstanbul Beşinci İcra memurluğundan: 
Fatma, Şefika, Emine, Raife, Fatma Şadiye, Ali Rizanın tasarrufların

da olup Emniyet Sandığına 1 inci derecede ipoteldi olan ve tamamına ye· 
minli üç ehlivukuf tarafından 975 lira kıymet takdir olunan ve paraya 
çevrUmesine karar verilen Mevlevihanekapısı Aydın Kethüda mahallesi .. 
nin keresteci Tiryaki sokağında eski 4 yeni 12. 14. 16. 2 saplı sağı koru 
sokağı ve Şöhret hane ve bahçesi, Mehmet ve Firbal hane bahçesi, arkası 
Ratit hane bahçesi, solu tiryaki sokağı önü Keresteci sokağile çevrilinittir. 

12 No.lu toprak avlu, bir oda, bir heli. 14 No.lu bir oda, 16 No.lu top • 
rak bir avlu bir oda toprak bir mutfak üzerinde bir sofa, bir oda. No. 2 top· 
rak bir avlu bir oda, bahçede heli, umumi bahçede kuyu ve meyva ağacı 
vardır. Umum mesahaaı 647,50 m2 dir. Bundan 164 m2 bina ve 40 m2 2 No. 
odadır. Yukarda evsafı yazılı ahı;ap gayri menkul tapudaki kayıt üzerine 
açık arttınnaya vazedilınit olduğundan ll . 3 - 937 tarihine müsadif 
Perşembe günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci arttır· 
ması icra edilecektir. Artbrma bedeli kıymeti muhammenenin 
% 75 ni bulduğu takdirde müşterisi üzerinde bırakılacakbr. Aksi 
takdirde en son artbranın taahhüdü baki kalmak üzere art
brma ı 5 gün müddetle temdit edilerek 26/3/937 tarihine mü
sadif Cuma günü saat ı 4 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapıla· 
cak ikinci açık arttırmasında arttırma bedeli kıymeti muhammenenin 
% 75 ni bulmadığı takdirde sabş 2280 No. lu kanun ahkimına tevfikan 
geri bırakılır. Sabş pe.ıindir. Artbrmaya iştirAk ebnek isteyenlerin 

kıymeti muhammenenin % 7 ,S nisbetinde pey akçesi veya milli bir 
bankanın teminat mektubunu himil bulunmalan lAzımdır. Haklan 
Tapu sicilli ile sabit olmıyan ipotekli alacaklarda diğer alikadaranın 
ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklannı ve hususile faiz ve masa .. 
rife dair olan iddialannı evrakı müsbiteleri ile birlikte ilan tarihinden 
itibaren nihayet 20 gün zarfında birlikte dairemize bildirmeleri lhımdrr. 
Aksi takdirde haklan Tap u sk ·m ile sabit olmıyanlar satış bedelinin 
payiaşmasından hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye, tanzifiye 
den ve delialiyeden mütevellit Belediye rüsumu ve Vakıf icaresi be
deli müzayededen tenzil olunur. Ve 20 senelik vakıf icaresi tavizi de 
mü.ıteriye aittir. Daha fazla mainmat almak isteyenler 20 1 1 1 937 
tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık bulunduru
lacak arttırma prtnamesi ile 936/688 No. lu dosyaya müracaatJa 
mezkür dosyada mevcut vesaiki görebilecekleri ilin olunur. (384) 
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IKINCI KlSlM - A. R. 
Prens Yusupof büyük bir sür'atle cebindeki rovelvere 

sarılmış, namlının ucunu Rasputinin göğsüne 
çevirmiş, tetiği çekmişti 

Rasputin, bu cevaba gülümsemişti. -Bu ne .• 
Zehirin ve sarhoşluğun verdiği bir ser- Demişti. 
aemlikle söylenmişti: Prens Yusupof' u bu kadar hayrete 

- E .. Prenses Iren, daha gelmiye - sevkeden şey, hakikaten, harikulade 
cek mi} •. Onu, bir an evvel görmiye o bir hadise idi ... Prens; mebzul elektrik 

T ankuta sihirbazlar "Bir gün se 
kuvvetli bir el mevkiinden at 

senin yerine geçecek. ,, demişi 
kadar......... ışıklan altında, en ince hatları bile gö- Tankutun ergin bir oğlu vardı .• tem· şı ucuna oturur, eski Türk akınlarını yen yabancılar 

Fakat Rasputin, sözlerini ikmal e - rünen Rasputin'in çehresine bakarken, beldi .. çalışmak istemezdi. Babasın - anlatan güzel, heyecanlı masallar söy- t.ulamazlardı. ııa1' 
~ememişti. Prens Yusupof, büyük bir onun sol göz kapaklarının titrediğini dan gizlice evden kaçar, genç kızların lerdi. Öteki cariyenin vazifesi de Tan- Tankut, Sirte 
aür'atle cebindeki rovelveri çekmiş .. hissetmişti. peşine düşerdi. Eğlenceyi, içkiyi çok kut'un dizlerini oğmaktı. Bazan hava sarı renge karşı 
namlunun ucunu Rasputinin göğsüne Bu göz kapakları, bir kaç saniye, severdi. çok sıcak olursa, bu cariyelerden biri ginin arttığı . 
çevirmiş .. tetiği çekm" ı. sür'at ve şiddetle titredikten sonra, ya- Tankut oğlunu içki içerken görüp masal söyler, diğeri de mütemadiyen cürmü işleyeniefi 

Rasputin, kısa ıbir feryad kopara - vaş yavaş açılmıya başlamıştı. Aynı haber verene, eğer işci iso üç günlük yelpaze sallardı. di. Mücrim ya~ 
tak, san.dalyesinden yere devrilmiş .. el- zamanda, Rasputin'in sağ gözü de a- bedava yevmiye verir, işci değilse, bir Tankut çok az uyku uyurdu .. ve güç - Memlek~ ; 
lerini ve ayaklarını uzatıvermişti. çılmıştı .•• Ve onun .akin, hareketsiz, işeinin üç günlük yevmiye tutarını ve- uyurdu. Ekseriya masal söyliyen cari~ nunlarını bilınıyo 

Rovelverin tarrakasım işitenler, ko- sapsarı kesilmiş olan çehresi üzerinde rirdi. yenin uykusu gelir, uyuklamağa bat- geldin) Vaktile . 
şa koşa merdivenlerden inmişler .. o- bir kat daha müessir bir şekil alan açık Tankul oğlunu işe alıştırmak için lar ve Tankut elinde tuttuğu ucu sivri Derdi. Hadi :.. 
daya girmişler .. Rasputinin etrafında çelik rengindeki gözleri; birer ok gibi, ilk önce kibir ve gururunu kırmak iste- bir değneği cariyenin göğsüne uzata- bir tacir, atının 
bir halka çevirmişlerdi. Rasputinin er- Prens Yusupofun gözlerine saplan • mişti. Bunun için bir çare vardı: Ma. rak cariyeyi uyandırırdı. kilim örtmüştü. 
guvan renkli ipek gömieğinin göğsün- mıştı. . . den ocaklarında çalışmak. Tankut eğer uykusunda korkulu bir Tankul'un ytP 
de bir delik açılmıştı. Bu deliğin etra- Prens Yusupof: ıradesıne hakim ola- Ve Tankul hiç tereddüd etmeden, rüya görmüşse, bunu sabahleyin gö • ler .. taeiri yak~t..J 
fındaki koyu kırmızı bir leke, yavaş mıyarak1 geriye ?oğr~ ~i~. a~ı~ atmış- oğlunu demir madenleri ocağında ça- zünü açar açmaz ilk önce karısına an- tacir, şehir m~ · 
yavaş genişlemeye başlamıştı. tı. Artık ,tamamıle bır ol~ gıbı kaskatı lıştırmağa b~lamıştı. latır .. ve çok merak ederse, sihirbaz • gönderdi : ~ 

Grandük Dimitri: kesildiği halde, en canlı bır bakışla kal- Demir ocakları muhafızına oğlu hak larından birini çağırtıp manasını sorar• «Memurların~ etJ 
-Bu mel'un herifin pis kanları ot· bine kadar nüfuz eden b.u iki gözden kında şiddetli emirler veren Tankut dı. kendi yolunda gıd __.. ..... 

ta1ığı bulaştırmadan derhal defedelim. korkmıya başlamıştı. Gerıye doğru, kı~ sık sık ocaklara gider ve oğlunun çalı· Aradan iki yıl kadar bir zaman geç~ hapsediyorlar. ~ .... ._.~. 
Diye homurdanmıştı. sa bir adım daha atmıştı. şıp çalışmadığını tahk.ik. ederdi. tiği halde henüz unutmadığı ve hatır - rumda yatıyoru~ 
Prens Yusupof, Poroçkeviç•in rovel- Işte o zaman, Prens Yusupofu çıl- Tankul bir gün oğlunun ocaklarda Iadıkca sinirlendiği bir rüyası vardı: miyorum. Sarı 

verini iade ederek: dırtacak derecede ~orkunç ... bi~ sahne az çalıştığını gördü.. diğer itcilerden Bir g~ce uykuya ye~ i ~lmıştı .. rüya - de Sumerliyiın·· bd 
- Hadi doktor!. Sen, otomobili ga- canlanmıştı. Rasputın; vahşı bır cana.- az gündelik verilmesini emretti. da uzun ve kuvvet lı bır el, Tankutun gi tgöstermesin~ 

rajdan çıkar ... POToçkeviçl. Sen de, var aedasını andıran bir sesle haykıra- Tankutun oğlu kızdı: zorla belindeki hançerini alıp götür - dar şiddetli n 
çuvalı getir... . rak yerinden fırlamış .. Prens Yusu • _ Herkese tam para veriyorsunuz müştü. gelince, kendiıııi 

Demiş .. sonra da, Craııdük Dimitri- pofun üzerine atılmıştı. da, bana neden eksik veriyorsunuz) Işte Tankutu sinirlendiren rüyanın sandımh> • 
ye, Prenses Emınaya ve Cemile döne- Yusupof; hortlıyan bu ölü karşısın- Ocak muhafızı, babasının böyle em- mevzuu bu idi. Sihirbazlar bunu şu su- Tankut bu fıabetl ... " .... . ,_. 
rek: da, ne yapacağını şaşırmıştı ... Bir an rettiğini söyledi. retle tabir etmişlerdi: (Günün birinde yanına çağırttı.. di 

-Siz de, kapıya çıkın .. etrafa göa süren şaşkınlıkla gözlerini etrafa gez- Tankut'un oğlu sert konuşmağa ve senden daha kuvvetli bir el seni bu murundan, sonra 
gezdirin. dirmiş.. kendini müdafaa edecek bir ocak muhafızına hakaret etmeğe baş- mevkünden düşürecek ve senin yetine ledi. 

Sözlerini ilave etmiştL şey aramıştı. Hemen, şöminenin demi. layınca, Tankut oçak muhafızına: geçecek!) ;=:::::::::::=:::::::: 
Salon, bir anda botalıvermitti. •• rıni kavramış .. Rasputin 'in başına fııı- _Eğer sana itcilerden biri bu haka- T ankut bu rüyayı düşündükce: 

Heyecandan titriyen Prens Yusupof, Iatmıştı. Ve sonra.. korku ve heye • reti yapsaydı ,ne yapardın) - Acaba bu kuvvetli el, kimin eli-
yumruklarını masaya dayıyarak göz- canın verdiği bir şuursuzlukla salonun Diye sordu. dir} Nerden ve ne zaman gelecek .. } 
ierini Rasputin 'in sararmış çehreaine kapısından flrlıyarak koşmıya başla • Ocak muhafızı: Diye söylenirdi. 
dikmiş .. dişlerini sıkarak: mı,h. - Derhal döver ve gündeliğini k&-

-Oh .. mel'un herifl.. Rusyayı, se- Fakat, iki adım atar atmaz, Poroç- serdim .. aç bırakırdım. Tankutu amiriendiren hadiselerden 
nin ihanet ve rezaletlet"inden kurtar • keviç onu ko1larından kavramış: Dedi. biri de sarı renge hakaret meselesiy -

N 1 ötıe a..,.U= ı dım. ....... e o uyor L T ankut: di. 12.30: Plüla '1'111' 
Diye söylenmişti. Diye bağırmıştı ... Prens, dişleri bir- _ 0 halde ne ·duruxorsun} Vazife- Sumerliler (Güneş) e Ulu Tanrı di~ dls. 

13
.05: pıAkl• ~ 

Fakaaaat ... Birdenbire vücudü buz birine çarparak: ni yapsana... ye taparlardı. Güneşin rengi sarı oldu- telif pl!k neşrtyatJ. 
kesilmiş .. biiyük bir hayret ve taaccUb - Ölmemiş .. o mel'un şeytan, da- o· baw d ğu için Sumerliler bu rengi mukaddes AkPm ııetrı,au: 

R . ' d ıye gır ı. t be ns 
içinde, asputın e oğru biraz daha e- ha gebermemiş .. üzerime hücum et - Ocak h f h' t dd""d sayarlardı. Hiç kimse linden aşağı- 18.30: PlA.kla da 

_,_ tı" mu a ızı ıç ere u etme - . . . 1 iilerea..: d T k w I k I sına sarı renk lı bır şey gıyemez ve he ı e rans: Tayyare .... tt 
,_ D d en, an utun og unu ya a attı .. sır- d"' . h" k" -. .. a--- - .. ~· ~·w- -· ,- iye hornur anmıştı. n· d .. d rw .. k sarı rengin yerlere uşmesıne ıç ım- TuRsavul) ıara~ıu-:-:....,a 

Bir Doktorun 
Günlük 
Notlarindan 

Poroçkeviç, Pren•: daha faz1a din- tına e ı sopa vur u .. gun e ıgını es- ·· d d" San k b k 20· Rıfat ve ar~..J 
- ti.. ocak kuyularından birinde aç ola - sel musb~l ek et md" ezllı. ·ı mhuz ta ul ~ m~ ve }la1ı . ~ ~ 

lerniye lüzum görmiyerek salona doğ- k h . arını ı e en ı e erı e ne re a ar ar- ~, 
Pertenılle ru fırlamıştı. Fakat orada, Rasputin 'in ra apsettı. dı Yerde sarı renkli hiç bir şey görül- Rıza taratındall 

(
*) kan izlerinden bafka bir şey bulama- Tankut oğlunu da halkı da böylelik.- . d" ye ve arkadaşlal'lsııt: 

mıııtı. le islah ediyor ve doğruluğa alıştın ;. mezK ı.d. di lerinde sarı rengi mukad~ ve halk şarkıl~~_." ---1 T "k k t • I en ı n 22" Ajana ve ~--, ______ ....;.._____ Rasputin, o kadar zehirin, göğsüne yor, tembelli ten ur armaga ça ışı - des sayınıyan uluslardan Sirteliaya so~oıar. 
·Sporun yediği bir kurşunun, başına inen bir yordu. . . . . gelip gidenler arasından bilmiyerek san 
Slhhi 

1

!demir darbesinin tesiri altında olduğu Tankut ıçın, hıç kımse: (Onun yap- bir nesneyi yere atanlar görülürse, bu, 
Fayda ları ! hr alde, hankulade bir metanet göstere- tığı haksızlıktır · · ve ya hud. o, yalnız Ulu T anrıya hakaret sayılır ve bu ha-

ek kaçmışu. kendini düşünür de halkı hıç_ düşün • kareti yapan kim olursa olsun ceza gö- Haberler. 
Doktor go-zn ne ben spor otarat harekl- 1 d 1 1) di _ _ı: 

Poroçkeviç; e in e. ro ve veri olduğu mez yeme;cw. rürdü. 
tı bedenlyeyı Jtasdetmek :ıatıyorwn. yo-

halde, koşa koşa .kan izlerini takibe • • • Sumere gelen tüccar veya her hangi rucu, yıpratıcı amatör ve yahud profes- . 
yonel sporu de~ll. ınsanıann her mma ı:aşlamıştı. Koşarken, hayretler içinde Tankul'un hususl hayati bir yolcunun Sumerlilerin adetlerini 
uygun sporlar vardır. Yetmiş ya§ında ın- Taşırmış kalmıf olan bir kaç uşağa t.arp k all çok iyi bilmesi gerekti. Bunları hilmi- ler. 

Vaktile Sumer r annın oturdu-sanlar için bile kendilerine göre A vru - mıştı. 

pada aynıyacaklan oyunlar var. Fa -
kat bu, blzlm memleket Için tlmdUlk 

mevzuu bahsolamaz. Yakın bir Atlde bu
nu görece~mize lnanablllrlz. 
Yaşlı ınsanlar Için en !yi spor J01 J0r0-

mektir. Erkek ve kadın yaşlı olanların. 

köşede oturmaları asla cA.1z dettıdlr. Her 
gün sabah ve ak.5am dik yoku§lar ve u
zun merdivenler olmamak şartlle günde 
Iki saat kadar açık havada yol yürüme-
leri sıhhatlerl Için elzemdlr. 
Bir çok yaşlı hastalarıımza bunu ta vsl
ye ettl~z zaman Ilk anda bunun miı-'11-
klin olamıyaca~ını zannederek tereddiıde 
düşmüşlerdir. Halbuki Israr ettim. Yavaş 
yavaş yol mesafesini tezyld ederek on 
glin içlnde istedl~lz dereceye getirmek 
mümkun oldu ve bundan kendllert de 

Uşaklardan birinin yakasından kav
ramış: 

-Onu gördünüz mü .. nereye ka~ 
tıL 

Oiye bağırmıştı ... Uşak, büsbütün 
şaşırmıştı: 

- Ekselans! .. Kimi soruyorsunuz. 
- Onu .. o mt'1·un papazı. 
Uşak, t'itriyerek avluya açılan bir 

kapıyı göstermiş: 

- Bu tarafa doğru bir hayalin geç
tiğini hissettim. 

Diye mırıldanmıştı. 
Poroçkeviç, aralık duran kapıyı aç

mış .. ileri atılmıştı ... Kulağına, bir inil
tİ çarpmıştı! Ve ayağına, yumuşak bir 
şey dolaşmıştı. Az kalsın, yere yuvar-

çok memnun kaldılar. lanacaktı. 

İhtıyarlaı:m oturmak ve yatmat lle n- 1· Artık, çtlgın bir hale gelen Poroçke
klt geçirmeleri hayatlannı kısaltır. ---------------1 viç: 

- Ah, §eytan herif.. nihayet, seni (•) Bu notları kesip saklayınız. yahut 
bir albüme yapıştırıp kolieksiyon J'apmu. 
8ılnntı zamanınızda ba notlar bir doktor 

&'Ibi lmdaduma yetı.eblllr. 

yakaladım. Ölümün. benim elimle ola
cak. 

ğu büyük. saraylar, Tankutun Sirtella- ---------------, 
ya geldiği gündenberi boş duruyordu. 

T ankut Sirtellada bir küçük evde o
tururdu .. bir karısı, bir oğlu .. iki cari
yesi ve vazifesi icabı olarak beslediği 
bir kaç aeyis ve arabacısı vardı. Şehrin 
muhafazası için bin iki yüz kişilik dört 
bölükten ibaret olan muhafız alayı, es
ki Sumer sarayının bir kısmını işgal et
mişti. 

T ankut her gün erkenden kalkar, e
vinin yanı başından akan suda yıkanır, 
giyinir, muhafıziann taliminde hazır 
bulunmak üzere saraya giderdi. 

T ankutun büyük ku~ avına da me
rakı vardı. Çok güzel nişancıydı .. okla 
havada uçan atmacayı perhal yere dü
şürürdü. Haftada en aşağı iki gün aYa 
gider, diğer günler de şehrin imarına 
çahşırdı. 

T ankutun ev hayatı da çok garibti. 
Sabahleyin erkenden kalkardı .. bunun 
için akşamları da erken yatardı. Yatağa 
girdiği ~an iki cariyesinden biri ha-
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~ -- ' OSMANLI BANKASI 
TüRK ANONİM ŞİRKETİ 

TESİS TAR1H1: 1863 

Sermayesi: 10,100,000 İngUtı Urası 

Türkiyenin başlıca şehirlerile 

Paris, Marsilya, Nis, Londra Vt! 

Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak, 
İran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubelerl, Yugoslavya, Romanya, 
Suriye ve Yunanistanda FiJyalleri 
vardır. 

Her tUrlU banka muameleleri 
yapar. 

Bütün kremlerin jçinde birinci 

olan ve daima bjrinci kalan 

Krem Pertev oldu. Bu Krem 

Pertevin her zaman pek büyük 

bir itina ile ihzanndan başka 
bir ,ey değildir. Krem Pertevin 

terkibine (gayrisaO hiçbir 

madde airemez. 

Siyasi, Hnvadls ve Halk gazctcsı -Yerebatan. Çatalçeşme sokak, 25. 
tSTANBUL 

~']azetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 
mahfuz ve gazetemize aittir. 
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Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. -

Gelen evrak geri verilmez. 
Ilanlardan mes'uliyet alınmaz. 

Cevap için m:ktu~l~ra ı O kuruşluk 
ru1 ila\·esı lazımdır. 

Posta kutusu: 741 İstanbul 
Tclgraf : Son Posta 
Telefon: 20203 

28 gün zarfında birçok seneler daha gençleşmiş olursunuz. Meşhur 1 ir 
Üniversite profesörü, genç hayvanlardan cilt iı-in bakiki bir cevher istiJ aw 

le muvaffak olm~tur. 
100 kadından 99u ~slenınemiş bit 

cilde maliktirler. Buruşukluklar, sol
muş tenler ve gevşek yanaklar bu 
halin bazı alametleridir. 
Zamanımızda tecrübe ile sabit ol

muştur ki; cildiniz, milyonlarca me
sameleri sayesinde sureti hususiyede 
hazırlanmış birçok unsurlan mas ve 
canlı hüceyreler şekline ifrağ ederek 
kaybettiği güzellik ve tazeliği kaza
nabilir. 

Cilt için en mükemmel gündelik 
güzellik reçetesi budur: 

Genç hayvanlardan istihsal edilen 
Biocel cevheri, taze krema ve musai
fa zeytinyağı. 

Bütün bu unsurlar, şimdi Tokalan 
kreminin terkibinde mevcuttur. Bu 
krem, tanınmış cilt unsurlarının en 
mükemmeli ve en fazla besleyicisi -
dir. Yalnız bir gece zarfında cildT.-ıi -
zi taravetlendirecek ve inanılınıyacak 
derecede canlandıracaktır. Ve 28 gün 
zarfında devamlı bir güzellikte yeni 
bir ten temin edecek, beşerenizi bir 
gül yaprağı gibi daha tatlı, daha 
nermin kılacak ve buruşukluklardan, 
gevşek yanaklardan ve yüzün zayıf
lamış adaJelerinden kurtaracaktır. 

Bu şayanı hayret semereyi, ayna-

gOniOk 
güzellik 
reçetesi 

genç hayYanlar
dan lstlha.l edi· 
ten " eıocEL .. 
cevherl 

mza bakarak tc.sdik edeceksıniz. 40 
ve 5 O yaşlarında birçok kadınlar son 
derece besleyici bir unsur olan bu 
kremin muntazaman kullanmalan 
sayesinde hemen bir genç kızın terü 
taze cildine ve nermin tenine malik 
olmağa muvaffak olmuşlardır. Ak w 

şamları, Tokalan kreminin pembe 
rengindekini ve sabahları (ya~sız) 

beyaz rengindekini kullanınız. Pem
be rengindeki krem en fa·,Ja bes .. 
leyici bir kremdir. Fakat sa ı ahiarı 
(yağsız) beyaz krem kulla Himası 
müreccahtır. Çünkü fevkaladc bir cill 
unsuru olduktan başka pudra)'l gay
rimer'i kılar Ye son derece y~ )ışma
sına medar olur. 

Türk Hava Kurumu 

BUYUK Pi GOS 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

4.cu ketlde 11/ Şubat /1937 dedlr. 

Büyük ikramiye: 50.000 liradır ... 
Aynca: 15.000, 12.000, 10.003 Liralık ikramiyelerle (10. 300 

ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır. 

DiKKAT: 
Bilet alan herkes 7 1 Şubat 1 937 günü akşamına kadar 

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

.................. .a .... ~ .. r 

Ziraat V ekaletinden: 
Yüksek ve orta ziraat ve Ziraat Makinist mektebi mezunla ından 

olup ta V ek aletimiz teşkilatı haricinde çah~rnakta bıılunan , e yeni 
açılacak ziraat işlerinde vazife almak isteyen meslek müntesir erinin 
üçer kıt'a fotoğraflarile mezun bulundukla ı rnektebi, mezuni} ~t ta
rihlerini, şimdiye kadar üzerinde çalıştıkları resmi ve hususi vazi
fe ve işleri ve bu vazife ve işlerden ayrılma sebeplerini ve işe baş
lama ve ayrıima tarihlerini gösteren bir beyannameyi bir i tidaya 
bağhyarak tez elden Vekaletimi:ze göndermeleri ve muvazzah ad
reslerini bildirmeleri ila;ı olunur. " ->1, .. 156, 
------'---

[ lnhisarlar U. Müdürlüğünden 
ı. - Nümunesine uygun olmak farlile ( 1250) adet büyük ve ( 150) 

adet küçük süpürge pazarlık la satın alınacaktır .. 
U. - Pazarlık 27/1/1937 tarihine rutlıyan Çarf&lllba günü saat 1 ı 

de Kabata.tta Levazım ve Mübayaat tubes.indelci alım komisyonunda yapı
lacaktır. 

lll. - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen tubeden alına· 

bilir. 
IV. - lsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte o/0 7,5 gü -

venme paralarile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilin olunur. (241) 

* * 
ı - Şartnamesine ekli liste<Je ölçü ve mikdara yazılı «240)) kilo ·iyi cins 

su alır çelik pazariılda satm alınacaktır. 
2- Pazarlık, 3/U/937 tarihine rastlıyan Çartamba günü saat ı4 de Ka

bala.tla Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla -

caktır. 
3- Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen Şubeden almabilir. 
4- Istekiiierin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralarile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilin olunur. «390n 

BELSOGUKLUGU 
. . ·:~. ... .· 
E :l"RENGiYE·. VAKALANM-A1t1A1f 

.: tÇiN EN jYi iLAÇ .. · 

.. :JOTEJiN. dir 
50 . "'i· ''HE~ECZANEDE-UNUR. 

Dr. FEVZi AHMED 
Cild ve zUhrevi hastalıklar mUlııhassısı 

Istanbul Ankara caddesi 43 
Pa:ıardnn maada hergün aııbahtan alcş:ıına kadar. .. .......................................................... .. 

Son Poata Matbaa•• 

Neşriyat .Mllunrn : Selim Ragıp E.\1EÇ 

1 1 
fA. Ekrem UŞA I ı IG1L 

&AH PLER ı lS. Hugıp EMı:.ı; 
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fena hava arda 
kendiDizi 

• 
1 

ile koruyunuz. 
Baş, diş, adale a~rılarile UşUtmek
ten mUtevellit bUtUn ızhraplan 
durdurur. Nezle, kırıklık, Grip ve 
emsali hastalıklara karşı bilhassa 
muessirdir. lcubında gUnde 3 ka. e 

alınabilir. 

Ziraat V ekiletinden : 
Sivil ve askeri sanat mekteplerinin makine ve demircilik kısım· 

lanndan mtzun veyahut ta çiftliklerde ve ziraat müesseselerinde 
traktör ve ziraat makinelerini kullanmayı hakkiyle öğrenmi~ olup 

1 ta yeni açılacak ziraat i~lerinde istihdam olunmıya talip bulunanlar· 
dan sanat mektebi mezunlarının ~ahadetname suretlerini. diğerleri
nin ehliyet vesikalarını ve her iki kısım talibin de şimdiye kadar 
bulundukları işlerden almı~ oldukları hüsnü hizmet ve.tikalan ile üçer 
kıt'a fotoğraflarını bir istidaya bağlıyarak tez elden Vekiletimize 
göndermeleri ve muvazzah adreslerini bildirmeleri ilin olunur. 

- "32, "157, 

s 
KOMOJEN 
Saçların köklerini kuvvetiendirir. 
DökOlmesini keser. Kepekleri ta -
mamen giderir ve bOyOme kabili
yeUni artırarak saçiara ~eniden 
hayat verir. Kokusu ıam, kullunı~;ı 
kolay bir saç eksiridir, 

. . Ingiliz Kanzuk 
Eczanesi 

Beyoğlu • Istanbul 

ı Istanbul Belediyesi lıanları 1 ______ ...,....___. 

Sarıyer B. Ş. Müdüriyetinden: 
Büyükderede Piyasa caddesinde Davar sokağında Mısırlı Azizeye 

ve saireye ait 8 • f 10 ·~Numaralı muhterik ahşap konağın ydnık 
bazı ankazı ve mutfak hacası tehlikeli bir vaziyette olup sahiplerinin 
adresleri de meçhu bulunduğundan 24 saat zarfında mahzurun bed· 
men izalesi için tebligat makamına kaim olmak ~re ilan olunur. 

(B.) (394) 

* * Cerrahpaf8 ve Haseki hastaneleri için lüzumu dan 8 kalem bez vesaire 
kapalı zarfla eksiltıneye konulmuttur. Bunların hepsine 8122 lira 50 kunıt 
fiat tahmin olunmuştur. Şartname ve nümuneleri levazım müdürlüğünde 
görülebilir. Eksiitme 2/2/937 salı günü saat lS de Daimi Encümende ya-

... 
Olçü üzerne 
Fennl Kasık Bağları 
Mide, b{lraak, böbrek 

düşkünlüğüne 

FenDI 
Korsalar 
İatiyenlere ölçü 

tarifesi gönd~rılır 

EmlnönU 
lzmir sokağı 

Tel. 20219 
ZAHARYA 

Oreopulo~ 

Taklitçilerdan 
sakımmz. 

SELANiK BANKASI 
Tesis tarihi 1888 

• İdare merkezi: 
İstanbul (Galata) 

Türkiyedeki fubeleri: 1 

İstanbul, (Galata, Yenicamı); 
İzmir, Mersin. 
Adana bürosu 
Yunanistandaki ıubelerı 

Selanik, Atina, Pire. 

• ·Her nevi banka muamelah 
İstanbul ve Galata şubelerinde 

kiralık kasalar .. 
' Denizyolları 

lŞLETMESl 
Acentelet:: Karaköy Köprübatı 
Tel 42352 • Sirked Mühürdarzade 

Han Tel 22740 ...... ~ ·----~ Mersin Pertembe 
Postasa 

21/1/937 PERŞEMBE günü saat 
1 O da Calata rıhtımından Mersin 
postasına kalkacak olan «CÜ
NEYSU » vapuru yalnız bu sefere 
mahsus olmak üzere gidişte ila
veten Alanya, Anamur \re Dört
yola da uğrayarak Payasa kadar 
gidecek, dönüşte keza ilaveten 
Taş ucu ve An arnura uğrayacak
tır. «332,) 

-
DOYÇE ORIENT BANK 

Drcsdner Bank Şubesi 
Merkezi: Berlin 

Türkiyedeki fUbeleri: -------
Galata - İstanbul - İzmir 

Deposu: İst. Tütün Gümrüğü 

1 * Her türlü banka iti * -
pılacaktır. Istekliler 2490 N. lu kanunda yazılı vesika ve 609 lira 19 kurut- ı 
luk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber teklif mektuplannı havi ka- o p o t a 
palı zarflarını yukarda yazılı günde iaat 14 de kadar Daimi Encümene ver-

1 
melidirler. (B.) (279) Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 2S. 

·- --- - İSTANBUL 
Kastamonu Hukuk Hikimliğin-

BANKA KOMERÇiYALA 
iT AL YANA 

Sermayesi Liret 700,000,000 
İhtıyat akçesl Llret U5,769,054,50 

Merkezi İdare: MİLANO 
İtalyanın başlıca şehirlerinde 

ŞUBELERİ 
İnglltere, İsviçre, Avusturya, Maca
ristan, Yugoslavya, Romanyn, Bul-

garıstan, Mısır, Amerika Cemnh1r1 

Müttehldesl, Brezilya, Şili, Uruguay, 

Arjantın. Peru, Ekvatör ve 
Kolumblyada 
Afllyasyonlnr 

İSTANBUL ŞUBE MERKEZİ 
Galata Voyvoda caddesi Karaköy 

Palı:ı.s (Telct. 44841 /2/3/4/5) 
Şehir dahilindeki acenteler : 

İstanbulda : AHilemelyan hanında 

Telef. 22900 /3/11/12/15 Beyot -
lunda: İstlkli'ıl caddesi Telet. •ı048 

İZMiRDE ŞUBE 

den: 1 

i; K üreli Halim oğlu Hilminin emvali 
metrlikeden aldığı hanenin taksitlerini 

ll vermediği gibi tapuya da raptettirme· ' 
diğinden ihale feshedilerek batkasına 
ikinci defa satıldığından iki müzayede 
aracındnki 496 lira farkın vereseden 

1 ı tahsili hakkında hazine vekili avukat 
Nahit tarafından açılan davanın gıya
ben yapılan muhakemelinde:.Müd
deabih 496 liradan hissesine i-

1 

İlan fiatları 
- Gazetenin esas yazısile bir sü

tunun iki satırı bir (santirn) 
sayılır. 

2 - Sahüesine göre bir santim ilan 
fiatı şunlardır: 

·--------------------~---
• 
• 
• 

Diller yerler : 
Son eablfe : 

ı - 400 kurıq 
J- %50 • 

• - 200 • 

'-lot ll 

60 ll 

- SI • 
1 sabet eden 87 lira 83 lrurutun 
kendisinden tahsiline kabili tem- j 
yiz olarak 6/2/935 tarihinde 1 
karar verilen vereseden müteveffanın 3 - Bir santirnde vasati (8) kell· 

me vardır. 
kızı Seherin ikametgahının meçhul ol- 4 _ İnce ve kalın yazılar tutacak· 

~ duğu aniBfılmuına mebni ilinen teb-- lan yere göre santimle ölçülür. 
liğat yapılmasına karar verildiğinin ta- '--~;_;........;-..----..:.-;...ı 

1 rihi ilandan itibaren IS gün içinde ka· _ .. _ ... -·-··-··-··-···· -·n·--
1 nuni yollara müracaat etmediği takdir- bamamesinin mahkeme divanhanesine 

1 
de hükmün kesbi kat'iyet edeceği ve yaplfbnldığı tebliğ makamına kaim 

•lııııı••' ___________ _, mezbure narnma yazılan hüküm ih - olmak üzere ilin olunur. 

Oksüranlere: Jl TRAN HAKKI IKBIM 

Candan gelel1 
Uzun a,. 6mrl dileklerine teşelı 

lotiKAII." • 

• .... ..ar• ~ . .,.,, . . .,.., ... --.,..., ... """.L...._.,..,. • o• 1 

/ 
• u14P"' / .. ..,.,., ........ ~~~·······...,···· .. __.... ., 

ŞIN 
-.-..- -- ------------

, 
Akay Işletmesi Müdürlüğündetl' 

Köprüden Haydarpa.f& • Kadıköyüne saat 23.4S de ~ 
/937 tarihinden itibaren 24.15 te kaldırılacaktır. Bu tef 
zartesi treni ve hergün Tramvayı mevcuttur. 

Madeni kutularda kaşe 

ALGOPA 
Gripe, nezleye, soğuk alğınlığına, baş ve d!Ş ı 

bir ilaçdır. Tesirab hariciyeden bozulrnıyan A 
her ezcande 1 • 6 • 12 taPelik ambalajda ıtt' 

l•mlne ve sakalh mark•••n• lOtfen ve d•1 


