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- . Adana felaketinden sonra 

Antakya dort tar~~an Tarsusta da bir çok 
kordonla çevrıldı evleri su bastı 

Cenevrede davamızı müdafaa edecek Tarlaları da kaplıgan sular mühim tahribat gaptı. 
Zarar büyüktür. Son fırtınalar Mersinde de hasaral 

olan heyetimiz yola çıktı, büyük yaptı, yalnız Liman Şirk!tinin zararı 20 bin liradır 
Tarsus, 9 (Hususi) - Tarsusta ge-

balk kitlesi tarafından '.JIK.IAF.J~UA~ce~u ve==:=::~~ ,......_ __________________________ ..ıiiiili ___ .,.._ __ , m<i9inde kalmWJbr. İstasJOıı civarında 

m kenarlarındaki mevcaıt beton &etler 
yıkıbıştır. 

. 
Milletimizin üzerinde hassasiyetle durdutu mesele, Sancak'ın mukadderatı lıer hangi 
6ir hal suretine varıncıya kadar, ırkdaşlarımızın her türlü tedhişten korunmasıdır 

Ankara, 9 (Hususi muhabirimiz
den) - HWimye Vekilimiz Tevfik 
lla.ştü Aras riyasetinde Riyaseticumhur 
~1 sekretıeri Hasan ve Hariciye Ge
llel sekreteri Numan Menemencioğlu 
ile müşavirlerden mürekkep murahhas 
~z bu akşam Cenevreye gitmek 
tbere hareket etmiştir. 

Murahhis heyet.imiz istasyonda Bat
~il İsmet İnönü ve diğer vekiller ile 
~lar ve büyülk bir halk kitlesi ta
tafından ukurlanmıştır. 

Milletimizin hassasiyeti 
Ayın on birinde toplanacak olan Mıl Dlrt tarafı lmptda ıOze1 Antakpdan bir ıkbf11 

let.ıer Cemiyeti konseyinin nıznamesi-

be ahnmasına iki taraf hükUınetleriniL Sancak ru·· rklen· zorla lnuvafaıkat ettikleri İskenderun - An-

Pe'k çok tarlıalar su altındadır. Zarar 
henüz tesbit edilımemiştir. Fak.a.Z pek 
çok olduğu muhakkaktır. 

Adana ve havalisinde vaziyet 
Adana, 9 (Hususi) - Seylip feli- 1 

keline uğrayan halt, başta Cumhurre
tsi Atatürk olduğu halde yurdun dört 
köşesinde toplanan ianeler ve izhar e
dilen teessür karşısında son derece mii-
11ehpepjs buJunmaktadır. 

Şehirde ve civar köylerde yıkılan ev 
lerin sayısı iki bini geçmektedir. Sular 
~sellerin yaptığı tahribat bü- Adamda seylip lmrbanlarmdan 

(Devamı 11 ind sayfada) bir zavallı 

Hükômet, kaQıt ihtikarma karşı 
şiddetli tedbirler alacak ~ meselesinin konsey tarafından 

let.kiki esnasında noktai nazarımızı mü dl d k 1 ihtikara ellerinde büyük stoklar bulunan iki, üç firmanın 
~~°: ~~ı=y~~~~ yur ann an çı arı ıyor sebep olduHu ileri sürülügor ve l:zmit fabrikasına 
t'ürk millıetiriin büyük bir hassasiyetle A _ ,_ lı C ı" ·ı · b kl · 
6-mde durduğu davamızı muvaffakı nt""ga şe rinde ezagirli askerler süngiileri takılı imaıatı arttırması emrinin 'CJerı mesı e enıyor 
t@tle netie&lendirecek.lerine inanmak- o/dutu halde dolaşıyor. Şimdi de şapka İzmit, 9 (Hususi) - İstanbulda baş- yerli Türk kağıdının merkezi bulunan 
tılyız. l h • J t h ·k ,..t b lı l'd }ayan vıe yurdun hemen her tarafında İmıiti ~ yakından alikadar etmekte 

Dün de bildirdiğimiz gibi ayın 14 ün a eg ınue a rı a a aş anı ı başg&stıeren birkaç cins klğıt buhranı, dir. (DevamJ 11 inci lll)'fada> 

~~~~b~~~~~~ H~9(~~)-~~~~~~~~~~·~~~-~-~~-~------~-~~----
N"ırmzıe Hariciye Nazın Delbosun ri- ri 4 taraftan kordonla çevrilmi9tir. Şe- dırlar. Sokaklarda aık eık nöbet bekle-
..,, (Devama 2 ind sayfada) hirde bir çok Cezayirli askerler ıüngü- (Devamı 11 ind sayfada) 

Yerli Mallar Haftası 
Yerli mal satan müessese sahipleri "Arbk mücadele 

şeklini değiştirmeliyiz 1 " diyorlar 

~ 

Esrar perdesile 
Ortülü bir 
Cinayet daha «Bagün memlelrette yapılan değil, yapılmayan mal luılmaJı. Hangi ma 1 

Ln yerli oldaiuna halka anlatmalı i~in oilrin tanzimine liimm yolr. 
Mücadele parolan (Yerli malların lıaliteaini )'iihelt. /zmir civarında bir ba" · 

meliyiz ! ) olmalıdır.)> 'ii 

'----------------------' kulesinde 25 yerinden 
'Yerli Mallar haftasının yaklaşması müsbet işler gönnüş bir teşebbüstü. yaralı bir ceset bulundu 

dolayisile yerLi malı satan müessese sa- Fakat bugün artık böyle bir hafta yap- . ,. I . . 
~erile görüş-tük. Verdikleri cevap - manm lüzumu kalmamıştır. Çünkü bü- . ~~r 9 (Hmuı~) .- zmır adliye
ili-dan şayanı dikkat gördüklerimizi tün maliar aşağı yukan memlekette is- ıı tımdiye kadar maline rutlanmıyan 
"'ıda, , hütisa ediyoruz: tihsaJ. ve imal-olunabiliyor. esrarensiz bir cinayeti tahkikle illet' 
· - .Yelli Mallar haftası evvelce çok (Deftllll 1 iDcl •JfMa) pldür. (Devamı 11 IDcl ..,,...), 



2 Sayfa 

Hergün 
--~-

Nihayet bir opera 
Ve bir milli sahne 
Sahibi olacak mıyız? 
--- Yazan: Muhittin Birgen -

• Jci, üç ay evvel bu sütuntaroa yazdı 
1 ğım bir yazıda cNe zaman bir ope

ra sahibi olacağız?» diye hakiki bir ih
tiyacın tercümanı olmak ve bu me -
sele üzerine dikkati celbetmek iste -
miştim. Şimdi anlaşılıyor ki ben o za-
man bu ihtiyacı ifadeye çalışırken 
Maarif Vekili Saffet Arıkan. da bu 
mesele ile meşgul oluyormuş. Ulusun 
son nüshalarında o'kuduğuma göre 
Saffet Arı!kanın teşebbüsü ile getiril
miş olan Karl Ebertin idaresi altında 
;ıçılan cOpera ve temsil akademisi» 
Ankadara, Musiki Muallim Mektebin•le 
bir ay danberi derslere başlamış bulu
nuyor. 

Akademi_ye devam eden gençler, bu
rada üç sene ders görecekler, temaşa 
tdıni!:i, lternaşa tarihi, Türk edebi -
yatı, 'CCJ'lebi dili, fonetik, mimik, san'at 
tarihi, bedii dans, eskrim ve saire gibi 
~ubeler üzerinde bilgi sistemlerini vü
cude getirdik-ten ve bir sene staj gör
dükten sonra o zamana kadar kurul -
ması tamamlanacak olan devlet tiyat
rosuna ve sair 4tuvvetlend · rilmesi mü -
nasip görülecek tiyatrolara dağıtıla -
caklardır. 

* Bir devlet tiyatrosu kurmak, bilhas· 
sa bir opera vücude getirmek ihtyar1, 
Türkiyenin en mühim medeni ihtiyaç-
larından biri olduğu muhakkaktır. Bu
nun şimdiye kadar gecikmiş olmas1, 
memleketin daha büyük ihtiyaçlar 
ıçinde bulunmasından ileri gelmiş 

olduğu için bir şey denemez; fakat, 
artık ihtiyacın kendi.ini kuvvetle his
settirdiği şüphesiı.ıdi. Bunun için Maa
rif Vekfiletinin bu teşebbüsünden do -
layı ne kadar memnun olduğumu ko
laylıkla ifade edemem ve Saffet Arı -
kana bu teşebbüsten dolayı bilhassa 
teşekkürler ederim. 

Tıyatro ve opera, bir milletin kültür 
derecesinin en mühim alametlerinden 
biridir ve tiyatro ile operanın ruhlar 
üzerin.de yaptığı insanlık tesirlerinin 
ehemmiyetini izaha hacet dahi yok • 
tur. Madem ki biz bu ihtiyacı yüksek 
derecesile hissediyoruz, onun ehem -
mi)'€tıini de elbette anlıyoruz demek -
tir. Türkiyede bir asra yaklaşan mo -
dern temaşa tecrübesi bize, bu işin, 

bir çok yulerde olduğu gibi, bir dev
let işi oldıı~u da nihayet göste!miş 
ve işte ~imdi bu işi de devlet eline al
mıştır. İş, şımdi, Türk gençlerinin gay· 
retlerine ve ~an'at karşısında duyaca!<
ları heyecana kalıyor. 

* 
Kendilerin~ bu işe istidat gören 

her Türk genci, er.~P.k veya kadın, bu 
defa devletin bütün vasıtaları toplı -
yarak kendilerinin o:ılerine koymuş 

olduğu bu fırsattan ~tifo.deye koş -
malıdırlar. Bu akademıl!~ öğrenecek
leri şeylerle yarın meyda.,.:l atılıp gü
zel oyunları ve güzel sesleı-:le herkesi 
?trafına topladıkları zaman ı:,<Orece..~ -
!erdir ki onlar sade milli bir ı:ıtiyacı 
tatmin için bir vazife almış deg1ller, 
belki .de kendHerine en güzel v •· en 
verimli bir meslek edinmişlerdir. ı-r:ç 

şüphe etmiyoruz ki deviıet yalmz oı.ı 
müesseseden iyi ve kuvvet1i san'atkar· 
lar yetiştiıımeği değil, onlara san'cıt!a -
rının derecesile mütenasip bir hayat 
imkanları vermeği dahi düşünecektır. 
Zaten devletin vermesine ne lüzum 
var? Türk milleti, ruhunun en büviik 
bir boşluğunu dolduran san'at ada~1 • 
larını daima al'kıŞlıyacak ve onlara 
karşı göst.:?rdiği rağbetle san'atlarının 
mükafatını bol bol verecektir. Bunun 
için Saffet Arıkan bu akademiyi aç -
ma!kla yalnız memleketin bir san'at 
boşluğunu doldurmıya hizmet etmiş 
değil, bel.ki de bu sahada istidat sahi
bi olan Türk gençliğine yeni ve güzel 
bir mesleğin kapılarını da açmış bu
lunuyor. Buruian dolayı kendisine bir 
daha teşelcltür ederim. 

MuhiUiıa Birıea 

Resimli Makale: 

İlk devirlerde yaşayan iptidai in
san ile asnmııxla ya.şayan mütekAmil 
insan arasındaki başlıca fark, birinci 
sinin sevki tabiiyle, ikincisinin de mu 
hakeme ve zekasını kuJlanaTak hare
ket etmesindedir. 

(söz 
Sevgilisinin 
Pusesini reddeden 
Kız haksız mıdır? 

SON POST~ 

a Kolay iş, faydalı iş a 

Bir mesele karşısında kalan bir.isi 
en kolay ıhal şeklini acadığı :zaman ip 
tidai bir insan gibi hareket f!bniş, en 
faydalı hal şeklini aradığı zaman, 
mütekAmil insan seviyesine yüksel -
miş olur. 

Önümüze yeni bir vaziyet çıktığı 
zaman yapacağımız ilk iş zek8mızı 
kullanarak evvell bu vaziyetin en 
faydalı cephesini bulmak, sonra da 
bu faydayı kolayılıkla temin etmenin 
çaresini aramak olmalıdır. 

ARASINDA 
«--~------------------------~ 

HERGüN BiR FIKRA 
Çocuktan al haberi! 

Bayan II.. nin evine, ahbapların
dan, renç ve giizel bayan M .. misa
fir gelmişti. 

Evin küçük çocuğu Umay, her 
zaman bu bayanın boynuna atllıp 
kendini sevdirirken bu sefer ne -
dense soğuk durdu. 

şaret memurları 
Hoparlörle 
iş görüyorlar 

Birincikinun 1 O 

Sözin Kısası 

Yazı Çok Olduğu için 

Bagün Konamallı 

··········································---······ ···--
Antakya dört 
Taraftan 
Kordonla çevrildi 

(Baştarafı 1 wci sayfada) 
yasetindeki Fransız heyetinin iştırakle 
rile tetkik edilmek üzere konsey ruz
nıamesine alınmış ihtilaf mevzuu Mil
let.ler Cemiyeti paktının aşağıya kay
dettiğün onbirinci maddesine istinaden 
konulmuş bulunmaktadır: 

1 1 inci maddenin metni 
On birinci madde şudur: 
«ŞuTa•ı bilhcu•a beyan olunmuş

tuT ki Cemiyetin azalaTından birini 
doğTudan doğTuya veya bilvasıta 
müteessir ·eden her harp ve her harp 
tehl.ike•i Cemiyetin heyeti umumi· 
yesini alakadar eden ve Cemiyetle 
milletlerin sulhünü müeHir surette 
muhafaza için lti:r.ımgelen tedbirleri 

Bu anormal vaziyet önünde an -
nesi sordu: 

- Evladım! Cici teyzeni neden 
öpmüyorsun? 

Umay: 

- Zor öperim!. eledi. Geçen gün 
beybabam denedi de, suratına şak 
diye tokatı yedi! 

almak mecburiyetindedir. Bu tak· 
dirde Genel SekreteT Milletler Ce
miyetinin herhangi bir az.a•ının ela· 
veti üz.erine konseyi deThal toplar 
ve diğer taraftan furası da beyan O• 

lanmuıtur ki cemiyetin herhangi bit 
azcuı dostane bir surette beynelmi• 
lel münasebetler üzerinde tesir ede
cek vaziyette ve biliıhaTa sulhün 
bağlı olduğu m:llctler arasındaki 

t hiianü amiziıi bulandırabilmek teh
didinde bulunan her türlü §erait Ü• 
znine asamblenin, yahut konseyin 
naz.arı dikkatini celbedebilir. ,ı de· 
mektedir. 

·--------------------------· Amerikada şehirler 
Su altında 

Kınuluşunun esası sulhün muhafaza 
sı ve milletler aTasında tahaddüs ede
cek her türlü ihtilafların, paktın derpiş 
ettiği usuller dairesinde, hallinı gaye 
tutan Milletler Cemiyetinin bu aye • 

Kalırsa ne olur? 1 nin husulünü temin için dayandıf1ı esas 
!ardan birini de bu 11 nci rnadd ... te~kil 
etmektedir. Amerikada yollar o kadar kalaba

lık olmuştur k.i, İfaret memurları elle
rini ve kollarını allamak suretile va
zife göremez olmuşlardır. 

Evet, sevgilinizin •İzi öpmek iıte
mesini tiddetle reddetmeyiniz, zira A
merikadaki hakimler aibi hakimlerle 
karşılaşırsanız haksız çıkabilirsiniz. .. 

Amerikada çok zengin bir tüccarın 
oğlu Con Muh'a güzel Dorete Balsus 
ile kur yapıyor, Dorete de zengin de
likanlıya yüz veriyonnuf. Bir sün be
raberce otomobil ile gezmeğe çıkmı,
lar, yolda Con, Dorete'yi öpmek· iste
miş. Kız o kadar fİddetle delik.anlıyı 
reddetmiş ki, delikanlı .arsıntının te
sirile direksiyonu elinden kaçırmı~, o
tomobil de doğruca bir ağaca çarpmış. 
Kız, yaralanmış, güzelliği mahvolmuş. 

Bunun üzerine de mahkemeye müra· 
caat ederek Con'dan zarar ve ziyan is
temiş. Mahkeme davayı dinledikten 
sonra şu kararı vermif: 

- Evvela delikanlının kur yapma
sını hoş gördükten sonra, onu unf ile 
reddetmek doğru değildir. Kazadan 
bizzat kendiniz mes'ul olduğunuz için 
zarar V'C z:iyan almazsınız. 

Milyonsuz cir milyoner öldü 
Geçenlerde Amerikada bir milyo

ner ölmüştür. Milyonerin ölümü bü
yük bir dedikoduya sebep olmuştur. 
Bütün hayatında milyoner olarak ta· 
nınmış olan bu adam meğer beş para
sız bir serseri imi~ ve miitemadiyen 
milyonlara sahip olduğunu ilan ederek 
borç alır, onunla yaşarmış. Öldüğü 

Amerikada da bazı nehirler taşar, 
seller tehirleri basarlar, fakat orada ne 
evler yıkılır, ne de insanlar ölüme sü
rüklenir. Buna mukabil bu tuğyan ye
ni bir ıporun meydana çıkmasına ve
sile olur. 

Resim böyle bir selin baıtığı şehir 
de genç bir kızın otomobilin arkasına 
taktığı bir tahta ile yeni bir eğlence 
şekli icat ettiğini göstermektedir. 

Mezarda kaçakçılık 
Virjinyada ölen bir hakimin meza

rının çok fazla ziyaretçisi varmış. Bu 
h&dise mezarcıların :nazarı dikkatini 
celbetmiş .. Mezarda araştırma yapmış
lar, bir de bakmışlar ki mezarın üs
tünde üzerin taşla örtülmüş bir yer 
var. Taşı kaldırmışlar, ve mezarın içi
ne girmişler. Bir de ne görsünler! İçer
dc muhtelif kaçak eşya var. Bir kaçak
çı burasını dükkan olarak kullanırmış. 
;;;;;~·~···~·~·;i;i;;i~:··<lö;;··;;:ti;·~·~T~k".i;i·; 
borçtan başka bir şey bırakmamış. 

Bunu nazarı ,ıikkate alan Nevyork 
belediyesi işaret nıomurlarına mahsus 
bir hücre yaptındlf ve işaret memur
larına birer mikrofon vererek yolların 
idaresini hoparlörlerle görmeğe kal· 
kışmıştır. Amerika aazetesinin verdiği 
izahatta kargaşalıiın önüne bu suretle 
geçmek mümkünmüş. 

Çin berberleri General/arı 
nasıl tıraş ediyorlar? 

Nankin gibi Çinin büyük tehirle
rinde zabıtanın tatbik ettiği bir tedbir 
berberliği pek tehlikeli bir san'at hali-
ne getirmiştir. 

Geçenlerde ahalinin hoşuna gitme
yen bir general tıraş olduğu esnada 
bir berber tarafından boğazı kesilerek 
öldürülmüştü. Bunun üzerine Çin za
bıtası ahafinin sevmediği generallardan 
herhangi birinin tıraş olacağı zaman 
maaiyetine pürsilah dört muhafız ver
rneğe karar vermiştir. Bu muhafızlar 
general tıraş oluncaya kadar silahları
nı berbere tevcih ederek beklemekte 
ve tıraş olan generalın yüzünde ustu
radan hasıl olabilecek ufak bir kesik 
görür görmez silahlarını berberin üzc
ı ine boşaltmaktadırlar. 

. 
IS TER İNAN İSTER İNANMA! 

· Geçenlerde Pariste çıkıan La Republique gazetesinde satırları alınış: 
zıpçıktı bir Fransız muharriri Türk donanmasının Mal- <' 1870 de Fran•a hükumeti Almanyaya ilanı harp 
tayı ziyareti münasebetile şöyle bir fıkra nakletmisti: ettiği zaman Fran1ız. ordu•u hudutta toplanmq ve 

«1877 de O•manlı imparatorluğunun donan;,,aıı erkanıharbiye hemen harekete geçmek üzere Har
Kırım harbinden aonra,, padiıahın ~ teş.ekkürlerini biye Bakanlığının hazırladığı harp haritalarını belı
/ngiltereye bildirmek üz.ere, Maltayı ziyaret etme- lemeğe baılamıılardı. Fran•ız Harbiye Bakanlığı 
ie karar vermiıti. O•manlı imparatorluğunun Am:- haritayı, Fran1ız. ordusu kumandanlığına gönder -
ralı Akdeniz.de bir kaç halta dolaıtıktan •onra 41al- mİflİ. Fran•ız. ordu kumandanı, zarlı açmıf, fakat 
ta ada•ını bulamadığından lsttC.nbula dönmÜf ve Pruıya ve hudutlarının haritaıını değil, Şimali Al-
1<Malta yolr» demiıti.» rikanın harita•ını bulmuıtul» 

Suriyede çıkan El'ehram gazetesi de bu saçma hika- Artık kwnandanın da. yanında bulunan aırkadaşiarı-
yeve mıikabil tarih yapraklarından Fransızlara ait şu na cPrusya yok!> demediğine: 

iSTER iNAN iSTER iNANMA ! 

"------------------------------------------------------------------------.J 

Filhakika bu madde Milletler Cemi
yetine tevdi edilmiş olan ihtilaflı me\1

• 

zular üzerinde kat'i kararlar almak hu· 
ıusunda konseye genis salihiyetler ve· 
ren maddelerden biridir. Gert'k bu 
maddenin ruhu ve gerek Milletler Cc· 
miyeti usutıerine göre konseyin önii 
müzdeki toplantısında alacağı kararla 
nn derecesi hakkında, şimdiden knt't 
söylenemezse de, yalnız şu kadar deni• 
lebilir ki bugiin ihtilaf mevzuu iizcrin· 
deki hadiseler kaTŞısmda konseyin kafi 
bir neticeye vanlacak usulleri tavsiye 
etmekle beraber bu usuller dairc ... inde 
ihtilafın kafi hallini intaç edecek bir 
karara varılıncaya kadar maddenin j. 

kinci fıkrasında Milletler arasında hüs 
nii amizişi bulandırabilmek tehdidinde 
bulunan herhangi bir ihtiliftan korun· 
mayı gözeten tedbirlerin alınması sala
hiyetine dayanarak bazı tedbirleri tav· 
siye etmesi de kuvvetle ümit edilebilir. 

Çünkü bugün, yukarıda işaret etti· 
ğimiz g'ibi, bütün hassasiyetle Türk mil 
Jetinin üzerinde durdu~nokta, İ:.ken
derun - Antakya ve havalisinin nukad· 
deratı, herhangi bir hal suretine \'arm
caya kadar, buradaki ırkdaşlar mmn 
her türlü tazyik ve tedhişten koı unma 
sıdır. 

Bir hafta önce Hariciye Vekıl mizin 
Millet Meclisinde ve iki gün ö ce de 
Fransız Başvekı.1'i Blumun Frans• /, Me .. 
busan Mecliisindc söyledikleri ~ıbi en 
iyi münas betlerin hiç bir zama rı sar· 
sılmadığı bir zamanda, bugünlerd • Mil 
Jetler Cemh·ctinin konseyinde iki ta
raf arasında bütün gü1.el bağları her 
hangi bir surette sarsmıyacak ve fakat 
Türk milletinin biitlin endişelerim tak· 
dir edecek bir sureti halli tavsiyı3 ede
ceği hususundaki ümitlerimiz Ç< k ı~m· .. 
vetl!idir. ı\ clil 

Havada boşanma 
Geçenlerde gazetelerde tavvarede 

nikahları kıyılan bir çiftin marf'~asıni 
okuyan başka bir Amerikalı çift oriji• 
nal olmak sevdasına dü,tükleri için, 
birinci çiftin inadına havada bo~ .,ma" 
ğa karar vNmişler, ve bulunduklarİ 
mahallin hakimini tayyareye d • · et e .. 
derek 1000 metre yübeklcre çıl<tıktaıı 
sonra, boşanmak istedilderini ' ''dir· 
mişlerdir. Hakim bu işe k1zm :şs.ı da 
bilahare nikahı bozmuftur. ..J 



--_ 7 Birincilrinun 
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Banglsl bakb 
Kan koca arasında: 
- Oğlumuz evlenemez, çünkü bu

dalanm biridır. 
- Oğlumuz evlenir; çünkü buda

lanın biricür. 

• Ne mlnasebe t 
Elli yaşımdayım, fakat hayatı

mın en az on beş senesini yatakta ge .. 
. d" • çır un. 

- On beş sene hasta yattınız ha? .• 
- Ne münasebet ... 
-????? 
- Her gece uykum gelir gelmez va-

tağa yatarııİı. 

* Şıkbll 

SON POSTA. 

Şık Bayanın boğazı ağrıyordu, dok-

- Necla, ::sacıue nişanlanacak - tora gitti; doktor, boğazını ba(laması- Nişanlın, babanın servetini 
tnış.. nı söyledi, şık Bayan sordu: kaybettiğini duyduktan sonra ne 
- Olabilir, fakat Sacidin bun- - Pardon, doktor, şunu öğrenmek dedi? 
.tan haberi var ır•? İşte o isterdim; şimdi moda olan bağlar ban· - Bilmem, o zamandanberi gö -

~~l~e= .• ===ıı==========~~;;;::==;;;::=g=il=er~id-ı_·r=-=?=-=--------==--===oc:=========ı:=-=r=ü=nı_n=ü=)=O~r.==="==""===;;;::======:2::=== 
S n arzu 

-..::::;,, EY'Vah, evden çıkarken buz dolabının kapağını kapamayı unutmuıuz. 

~~ ......... Bana. sattığınız sığır çok tuhaf 

Bil Akla 
Yelpaze sakallıya sordum: 
- Sakalın, yemek yerken seni ra • 

hatsız etmiyor mu? 
- Bilakia, dedi, peçete vazifesini 

görüyorl 

*' Karacak 
Karısı gayet fena piyano çalıyordu, 

kocası bundan mustaripti. 
Bir gün bir piyanocuya girdi: 
- Piyano için lüzumu olacak her 

şey sizde bulunur mu? 
- Bulunur} 
- Öyleyse bana bir balta verin 1 

* 6yle mi? 
Büyük anne söyledi : 
- Kızım eğer hep aynaya bakacak 

olursan sonunda çok. çizkin olursun_ 
- Öyle mi büyük anne ... Desene 

sen bütün ömrünce hep aynaya bak -

bn-

idam mahkumuna sordular: 
- Son arzunuz nedir? 
- Bir ecnebi lisanı öğrenmek ist; -

yorum. 

* Nereden anladınız 
- Hizmetcinizi değiştirmişsiniz .. 
- Nereden anladınız? 
- Çay fincanlarındaki parmak izleri 

değişmiş de.. 

- Sizi kucaklamak istesem ne ya
pardınız? .. 
- Bağınrdım. .. Fakat bugün se • 
sim biraz kısık! 

8Ut sağdırmıyor. 

;-. Olabilir ... 
~nek değil, öküzdür de.. - D~ söyle kocanı en çak benden kıskanırsın değil mi? 

Farkı 
- Siz beş liraya da resim yaptyorsu

nuZ', on !ıraya da; aralarında ne fark 
oluyor?. 

- On liraya yaptığım resimlerin 
boyalarındaki yağlar ekatra ekstradır. 

* Tembeller arasmda 
- Pazar günleri ne yaparsın} 

- istirahat ederim. 

- Ya pazardan b~ka. günler? 
- Pazarı beklerim. 

* Aylık vermiyor.da 
Hizmetciler konuştular : 

- Bizim Bayan bana yol verdi. 

- İlk ve son defa sana bir şey ver· 
miş oldu .. öyle mi? 

- Bana ilanı aşk etti, Jıalbuki. o 
kadar az tamyor ki ... 
- İlanı aşk etmesinin sebebi bu • 
dur ya! .• 

Sayfa 7 

lstanb11ldan Amerihaya bir seyahat: 4 

Nevyorkun üstü ve altı 
a----------------------------------·------------------------. 
1 

Nevyorkta en iyi ve salim yolculuk yeraltı yoJlannda yapılıyor. 
Fakat bunun bir tek mahzuru var: Yer altı trenlerinin müthiş 

l siirati ve mtithit sarambsı- Günde dört defa yeraltı trenlerine 
binseniz akşama kadar baı ağrumdan kurtulamazsınız 

--

Nevyorknn belli baılı otellerinden bir kaçı 
Neı.)ork, (Hususi muhabirimiz- yüzden Nevyorkta hemen hemen her 

den) - Dört tarafı Hudson ırmağile amelenin bir otomobili vardır. Fabri
çevrili bir adanın ortasındayız. Y ed.i kalar hile amelesinin tam vaktinde işi 
milyon nüfuslu bir şehrin kalabalığına başında bulunması için yardımlarda 
biz de karıştık. Kulaklarımızda müte· bulunuyor. 
madi bir uğultu var. Bu koca şehir. 

bu, içinde yetmiş iki buçuk milletin 
karargah kurduğu büyük fehir, sanki 

Homongolos'lar gibi makine insan
lar dolu .. Yerin altında, yerin üstünde 
kaynaşırlarken birbirlerine çarpmamak 

için makine gibi hareket ediyorlar. Her 
şey müteharrik ve her şey büyük bir 
hız içinde .. Yolları dolduran ve sel gibi 
akan insanlar birbirle.rile çarpışma
mak için büyük bir dikkat sarfediyor· 

Amerikada amele yevmiyesi dol
gundur. Her fabrika amelesini ancak 
sekiz saat çalıştırmak hakkını haizdir. 
Buna mukabil fazla mesaiye muk..ıbil 
hafta başı cumartesi günleri bu çalış
manın karşılığı mutlak surette ödenir. 

Amerikada bir amele beş gün çalı· 
şır ve haftada 39 - 40 dolar alır. F abri
ka amelenin evini de düşünmüştür., 
amelelere mah us evler yaptırmıştır. 
Bahçesi, garajı, kaloriferi, sıcak ve so
ğuk suyu ile bu evlerin aylığı 21 • 23 
dolardır. 

lar. Dakikada bir, bir sokaktan belki 
yirmi, otuz otomobil birden fırlıyor. 
Fakat karşıdan karşıya geçmek iste-

Amerikada bizim paramızla 170 -
yenler için endişe yok. Çünkü her SO l t lira alan biı: amelenin hayatına 
cadde üzerinde geçme yolunu göste· gıpta etmemek elden gelmiyor. Refah 
ren sarı, beyC\Z çizgi1er, büyük yuvar- içinde yaşadığı için Amerika J\IÇJSı, 
lak başlı çiviler var. Ara sıra sokak memleketin en kuvvetli bir unauru
başlarında yeşil, kırmızı fenerler yanıp dur. 

sönüyor. Bütün bunlara rağmen di
reksiyonu biraz yanlış kullanan acemi 
bir şoför, muhakkak ki sizi bir saniye 
içinde çiğneyebilir. 

Nevyorkta yaşayan Türklerden bi
ri bana bu otomobil sürülerini göste· 
rerek: 

- Bütün tedbirlere rağmen her se· 
ne müttehit Amerika topraklarında i
ki yüz bin otomobil kazaaı olur 1 dedı. 

Amelenin sigortası da, gece ders-
haneleri de var. Bütün bunlar, bugün
kü Cumhur Reisi Ruzveltin ameleye 
karşı gösterdiği sevginin en canlı misa
li sayılır. 

Nevyorkta en iyi ve salim yolculuk 
yeraltı yollarında yapılır. Fakat bu
nun bir tek mahzuru vardır: (Sub
wey) yeraltı trenlerinin müthiş sür' a
ti ve müthiş sarsıntısı .. 

içinde yedi milyon insanın kaynaf· Günde dört defa yeraltı trenlerine 
tığı bu şehir, görülecek, zevkle seyre- binseniz akşama kadar baş ağrısından 
dilecek bir temizlik ve güzellik t~ı- kurtulamazsınız. 
yor. Bütün caddeler pırıl pırıl.. Bütün 

Bizim paramızla altı buçuk. kuruşa 
binalar yepyeni gibi .. 

yeraltından Nevyorku dolaşmak kabil-
Dostlardan biri Amerika halkı ile d" ır. 

Amerikada işleyen otomobiller arasın- . . . . . 
d b. k N""fu 1 IO ·ı Nevyorkta ıfınız çok, vaktınız az· a ır mu ayese yaptl: u s mı· b'" b" v 

O b·ı 2? .1 B "k' sa, tramvaya, oto use ınmege kalk-
yon.. tomo ı mı yon.. u ı ı ra- y l 1 . · · I · . 

ma},nız. eratı tren erı sıze, ı~ crmız 
kam üzerinde nisbet dörtte bir derece- b" "kt vı ___ ı_ k" b . h ıttı en sonra, eg enC(;CA va ıt ıra-
yı buluyor. Bu esaptan çocukları, ya- k k k d ·· • üd" 

1 . b" . 'b" h . aca a ar sur at ır. ya gezen erı, tzım gı ı ançtcn ge-

lenleri, hastalan çıkarırsak Amerikada 
otomobilsiz insan hemen hemen pek 

Ethem Vauaf 

az kalıyor. Merzifon 
Amerikada otomobil sahibi olmak 

için, bizim memlekette olduğu gibi, 

çocuk 
kurumunun 

esırgeme 

yem heyeti 
öyle dört yüz, beş yuü lira maa alma- Merzifon (Hususi)' - Çocuk Esir
ğa lüzum yok. Cebinizde yüz, iki yüz geme Kurumu kongresi yapılmış, frn
liranız varsa ve otomobil kullanmasını rumun yeni idare he' e i reisliğine Ali 
bili;ı arsanız, derhal bir küçük otoya Frende, muhasebeciliğine lh n Türe, 

sahip olursunuz. Çünkü piyasada bir ka ipi ğıne muallim Abd'.llluh Pınar, 
müddet kullanılmış, sonra modası geç· ı nz lıkl, rına Tahsin Ba~ran ve Ihsan 

tiği için satılığa çıkarılmış otomobiller Aras ~eçilmişlerdir. Mekt~pl~rde oku
çok ve ucuz .. Hem paranın hepsini yan yuz çocugun yemek ıhtıyacmı te
peşin vermeğe de lüzum yok. Taksitle, min için de 7 kişilik bir himaye heyeti 
iki senede pek ala ödeyebilirsiniz. Bu. seçilmiştir. 
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Almanların muazzam transatlantiği Bremen büyük denizlerin büyü!t fır· 
tınalarından yılmadan yoluna devam eder. 

Dünyanın blr çıok ~raflarında soğuktan titreşilen bu zamanda Kaliforniya
da ya1.ldır. Deniz kenarları mayolu in san!arla doludur. 

Dünya.nın en uzun köprüsü Sanfran
sisko ile Okland arasındadır. Bu köp
rüden bir günde yüz bin otomobil geç
mektedir. 

Bu kız Kanadalıdır. Fevkalide gü • 
zel bir vücut tenasübüne maliktir. Ka
n.adanın ekı;eri kızları böyledir. 

Rusyada blr manevra esnasında ha va, piyade kuvvetlerl, düşman kuv • 
~tlerimn arkasına, paraşütlerle tniy orlar. · 

Tayyarelerden paraşütlerle, hafif s ahra toplan ve tanklar da lndirilmişt~r. 
Resmimiz, paraşütlerle yere inen ve paraşütlerini bırakan, piyade efradı· 

nın. ufak harp mangalan halin.de topl anc:hklarmı... göstemıektedir. 

Birincilranun 

SIHHİ TEDBİRLER 

Soğuğa karşı en 
tedbir harekettit •• • 

muessır 

Mevsim hastalıkları ve korunma çareleri 
Soğuğa karp mükavemet için her ıeyden evvel iyi geyinme~ge 

ecbu111L içimizi çıplak allfbrmalı ve klflık elbise ve paltoları· 
mıu kuvvetli yaptırmalıyız. Ayakkaplan meselesi de çok mühimdir 

Bu yazımda size sıhht aktualiteler -
den bahsedeceğim. Bu mevzu da so • 
ğuk ve soğuğun uzviyet üzerine tesiri 
ve soğuktan gelen hastalıldardır. Za -
ten havalar birdenbire soğudu. Böyle 
bir zamanda ancak soğuklardan hah -
setrnek en münasiıptir. 

Vücudumuz daiına soğuğa karşı 
kendi kendine bir müdafaa yapar. So· 
ğuk tahtı tesirinde derimiz üzerindeki 
bütün küçük damarlar büzülür. Ve vü
cuttan hararet ziyaı çok azalır. Diğer 
taraftan adalatırnızda sıcaklık tevlit e
den ihtıiralkat artar. Burulan başka in
Ean soğuk olduğu zamanlar sokakta ha
raret derecesinin azaldığı nisbette faz
la giyinmeğe başlar ve ayni zamanda 
bilhassa her zamankinden fazla yemek 
yemek mecburiyetini hisseder. Ve bu 
yemek'lerde daha ziyade şekerli, unlu 
ve yağlı şeyleri tercih eder. Çünkü bu 
gıdalar içinde hararet tevlit eden bas
salar çoktur. Şiımal memleketlerinde 
oturan halkın diğer memleketler aha
lisine nazaran çok iştihalı olmalarının 
ve çok yağlı yemek yemelerinin sebe -
bi 'budur. 

En müeuir tedbir 
Bunlardan maada soğuğa karşı en 

müessir tedbir harekettir. Hareket ha
raretin en güre! membaıdır. Hareket 
sayesinde insan en kuvvetli soğuk1.ara 
muıkavemet edecek bir kudret, bir ma
neviyat sahibi olur. Mütemadiyen .ku
tublarda keşifler yapan w yahut o ci -
varda büyük avcılıklarla meşgul olan
lar en müUı'i.ş soğuk ve fırtınalara bü
yük bir metanet1e dayanmaktadırlar. 

8afhca Sebepler 
Maarnafih umumiyetle mutedil de • 

recedeki soğuklar vücudun müdafaa
sile btma inzimam eden tedbirlerle bü
yük bir zarar tevlit etmiyor. Fakat so
ğuğun şiddetinin artması ve bilhassa 
devamlı olması yavaş yavaş uzviyet 
üzerine menfi tesirlerini göstermeğe 

başlar. Öyle ki hararet derecesi çok a -
zaldığı vaki't nihayet vücuttaki fizi -
yolojiık faaliyet durur. Yan felç haline 
geliyor. Hüceyratımızın hayatiyeti sö
ner. Ve nihayet ölüme kadar müncer 
olan felaketli akıbetler yaratır. Bu se
beple soğuk veya daha doğru bir ta -
bir ile soğukalgınlığı bir çok mikro -
bi'k ve entani hastalıkların meydana 
gelmesine en başlıca amil oluyor. 

İlk tecrübeler 
Meşhur alim Pastör bu hususta ilk 

tecrübeleri yapanlardandır. Hali sıh -
ha'tte bulunan bir tavuk şarbon hasta
lığına karşı tamamen muafiyet halin • 
dedir. Yani bu hastalığa yakalanmaz 
bir mukavemete maliktir. Ve şarbon 
m)krobu tavuklara hiç tesir etmiyor .. 
Halbuki ayni tavukların on beş dere -
celik soğuk bir banyodan sonra sür1at
le şarbon hastalığına tutuldıuk~annı 
pastör göstermiştir. 
Diğer bir tecrübe: Yılancık hastalı -

ğına tutulan bir tavşan çok soğuk bir 
yerde bırakıldığı vakit hastalık çok 
sür'atle ilerlediği gibi çok ta ağır bir 
şekil alıyor. 

Doktor Lod tüyleri tıraş edilmiş ve 
ıslahbmş küçilık hind domuzlarım ce-

reyanı havaıya maruz bırakıyor. ve 
raftaki hararet derecesini derece 
ce indiriyor. O zaman Hind doın~ 
!arının sür'atle ve ölüm vaziyetine--' 
dar gelıen hastalığa tutulduğunu r 
rüyor. Haılbuki tabii bir sıcaklıkta 
şıyan Hind domuzları mezkur ha~tl 
lığa mükemmelen mukavemet edt 
lardı. Gene normal vaziyetinde şat 
hastalığına çok mukavim olan b~ 
fareler şiddetli soğuk müvaceh 
sür'atle bu hastalığa yakalanıyor 

Bu tecrübelerden çıkan netice şu 
ki soğuk insanları hastalık ka 
için çıok müsait bir vaziyete sokll 
Ağlebi ihtimal bi:zıim bütün mikrot' 
lara karşı en büyük müdafaa silah 
olan kanımızdaki beyaz küreyvat 
onlara haklın olan sinirlerim.izde so 
tesirile yarrım bir felç derecesinde ıı 
yuşu.kluk bu istidada sebep olmak 

Hastalık nasıl baş gösterir 
Bu vaziyet böylece anlaşıldı 

sonra pek çok hastalıkların bilh 
anjinlerin, bronşiıtlerin, zatürreel 
zatüloenlerin niçin soğukalgınlı • 
i·leri geldiğini izah etmek pek kolll1 
lur. Soğukalgıniığı })izim müdafile 
olan beyaz küreyvatm mukaverıı 
kırıyor. Ve uzviyet o oivarda her 
bulunabiLen pek çok mikroplaırırı 
cumuna uğrıyarak hasatlık başgöS 
yor. 

Doğru olmıyan bir teWdd 
Baızı muhitlerde şurada burada -

ğuğun, mikropların neşvünerıı 
mani olduğunu ve bu sebeple 
zamanlarda hasıalık olamıyacağırıl 
lerler. Bu yanlış anlatılmış ve ı4 
olrnıyan bir telakkidir. Hakikaten 
tubetli ve her gün hatta gün ve 
de~en mütehavvil havalara kul'~ 
sert bir soğuk tercih edilir. Fak•• 
kadar. Yoksa soğukta hastalık 
denıilemez. Pek çok mikroplar · -~ 
k.i çok soğuklara mukavemet eUV--.
tedirler. Hatta bunlardan bazıları 
lar için.de bile mukavemetlerini d:,. 
ettirdilkleri yapılan tetkikattan a 
şılrnıştır. Çok şiddetli soğukların $1 
yada bir çok kolera salgınlannıJl 
marnen önüne geçemediği mald 
Bütün Avrupa memleketlerinde. f/I 
hastalık ve gerekse ölüm nisbetı 
dedi yaz mevsimine nazaran kt$ 
daha çok olduğu umumi bir kaidı' 
rak kabul edilmiştir. 

Bu kaide gerek halk arasında ,,. 
rekse ordularda böyledir. YalJlı..S 
ma mmtakaları bundan müst .. 'I. 
Gerek malarya ve gerekse büyu1' 
lera salgınları mevsimi umum 
yazlardadır. 

Soğuklar hastalığı arttırır 
Doktor Lombardın, ~lilenin ~ 

taharriyatı göstermiştir ki so ıt 
hastalığı arttırıyor. SıcaklaT aza 
Bittabi ölüm nisbetleri de ayni 5

11 
yürümektedir. Ayni şehirde yaP1 

• 

tatistiklerden şu netice çıkınJ.Ştıri,., 
ğuk zamanlarda bir şehirde h~1'~ 
mukavemeti düşük, zayıf ki. ~ 
ve bilhassa ihtiyarların ölünıil 'i 

luvor. 
. (Devamı 12 inei .. ,.ıadll) 
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. Bayrama hazırlanan 
lştan bul sokaklarında .. 

"" * * -----------

iv ani r müsabakası İhtiyar Kadın Mahmutpaıada bağır bağır bağırıyordu: " Ya oruç 
benim başıma vurdu, yahut elAlem %1rdeli... Delikanlı i.şportasını 
ya1caladığı gibi ceketleri bıraktı, parasını da almadan savuştul " 

Saıuıe: 
l.iıatcttayiıı bh ocladır. Köşelerde 

~erler var. 
l4has: 
1'anköylü 'Bürhan İFelek. 
8ütünçene Eşref Şefik, 
llea1kay1ı Sami Karayel, 
lidan Naci Sadullah. 
l>~vde aç:ldığı zaman .sahne boştur. 

lliraz sonra Bütünçene Eşref Şefik 
~ye girer, elimie sazı vardır bir 
~ nıi:nder..ne oturur. 

:Eşref - Hey hey, 
Boş attım dolu çıktı, 
Söyl elim herkes bıldı; 
~"Illla ç1kıır Q'kmaL 

YUinruğcm seni yıktı.. 
~aci - (O da elinde sazı içeh gi • 
~ ), sahnede bir kere dolaşır ve Eş • 
~Şef ~ bütün çekenin kat'ŞlSına otu· 
l'ur: 

· kaci - Hey hey: 
Sö~·lcmc Tan bülbülü, 
k lama 'SC:ll her gülü; 
Sö.kıniiyor bil ki EşrcfJ 
Bize de Jülii liilü .. 

~ref: 
'Sen de kimsin be adam: 
~ana ~idin tastamam .. 
ikiye lbiilüniirsün, 
nen hİr tokat atarsam.. 

~aci: 
Atına E.c:;ref kardeşiz; 
Bu işlerde 'biz eşiz. 
l'ayn aldın korkanın; 
Biz yakıcı &teşiz. 

.t:şı-ef: 
ftok.c;örüm pehlivaıwn; 
Ben bulunmaz civamm; 
Sanına sakın görüp tc.. 
Bir kof '.kaba soğanıın! 

~acı: 
l>inarh kimdir söyle; 
~c p;yledir ltöyle. 
1'~inlağb çıkamaz., 

l.1... l('.arşısına ,Pek öyle_ 
.,l'ef: 
Tekirdağlı meydania, 
°'toktur ef'i cilıantla .. 
O bir lbaşpehJivandu; 
~Giinşemez her anda. 

~~rhan Felek içeri girer: 
"·ıe.ıe'k - Hey hey: 

nuydum toplanmış ,-aran, 
Boş atan clOlu tutan.. · 
ilen de geldim buraya, 

\l.• nuydunuz mu dan dan dan 
ol~ aci: 

lloş geldin Jkaııbur felek. 
hir elinde dümbelek; 
Atanuştım ben -seni, 

t lier yanda fellek fellek. 
~f: 

lfo geldin bre canım; 
~Ynadı sana knnım; 
~le :;por işinde, 

n ezelden ha:rranım. 

Felek: 
Nedir acap bu işler; 
Nerede bizim Peter; 
Anladım nihayet ben; 
Gelen gidenden beter .• 

Naci: 
Ne o Peter, dediğin .. 
Şundan beter; dediğin. 
Anlamadım bu işi; 
Artık yeter dediğin! 

Sami Karayel gelir .. 
Sami - Vuuu vuuu: 

Ben geldiın bana bakııı; 
Sokulun biraz yakın; 
Geliyor pehlivanlar, 
Peşimden alan akın.. 

Odadaki pehlivanlar kalkar, yanına 

gider, el.mi öperler. 
Sami: 

Berhüdar -0Iun baylar; 
İçilsin artık çaylar; 
Giizel güzel geçsin hep1 

Günler, haftalar, aylar. 
Naci: 

Hocam bir arzumuz var, 
Hepimiz po'hlivanlar, 
H mhıru me) dan dedik .. 
Var mı karşı çıkanlar .. 

Eşref: 
Pehlivan benim nsıl, 
Söylüyorum muttasıl; 
Yeuece~rim herkesi, 
Görürsünüz bak nnsıl! 

Felek 
Yoktur Feleğin eşi; 
Yenecek ibiri beşi.. 
Kolay kolay terkctmez, 
Hiç bir zaman güleşi .. 

Sami: 
Gürültü yapmayın yeter, 
Geliniz, birer birer, 
Oturunuz karşıma, 
Olayım size rehber. 

Pehlivanlar Sami Karayelin karşı -
sına dizilirler. 

Sami - Ben soruyorum şimdi söyle
yin bakalım güreş nasıl yapılır? 

Eşref - Ben bilJ.yorum amca? 
Sami - Söyle bakalun nasıl yapı • 

lır? 

Eşref - Güreş dört kişi arasında o
lur. Karşı karşıya bir masaıya oturur· 
lar, biri rest çeker, öteki blöf yapar. 

Sami - Bilemedin, (Feleğe döner), 
sen söyle b.akaynn. 

Felek - Ben bendenize göre spor -
da güreş diğer sporların hepsinden 
baŞkadır. 

Sami - Afer.i.n bil.din! 
Felek - Bu kadar mı:, daha da bili· 

yı0rum; gü~ futbol gibi topla oynan
maz. 

Sami - Gene brldin .. 
Felek - Daha da söyliyeyim; gü • 

reş yapana güı~çi derler. 
Sami - Yahu sen ilim çocukmuş • 

sun .. 

Mahmutpaşada Bayram sabfl 
- A dostlar, vallahi zavallı oğlan oy! buçuk seneliktir. 

nattı. Şışt! evllfıdım dursana. Sana söy· İçimden : . 
,lüyorum, mecidiyeni al Kırmızısını be - Darısı başıma, diyorum, yan gfü· 
,ğendiın. ,le de kapının önünde dunn kocaman o. 

Elinde iki küçük çocuk hırkası, (Me· 
1 
tomobile ba'kıyorum. 

cidiyeni .al) diye çırpınan kulaktan at· Bay devam ediyor: 
ma gözlüklü nineye sokuldum: - Şimdi kabilse bana bir çift rugen 

- Ne oldu valdeciğim? ' papuç ! 
- .Daha ne olacak, ya, benim uruç -Şimdi sizi tatmin edeceğimizi zan· 

.başıma \•urdu, yahut ta elllem zırdeli. netmiyt>ruz. Ismarlama emir buyurur
Şuracıkta Mebrukeme hırka alıyor· sanız haftaya hazırdır. 
dum. Pek te ak.1ı başında delikanlı gö- _ Pekrua ısmarlama olsun. 
rünüy-01 du. Güzel güzel pazarlık ettik. Ölçü alındı. 
,Mavisini mi alayım, kırmızısını mı der· _ Kaç para vereceğiz? 
,ken birden bire parayı da almadan il}- - On beş lira efendim. 

Felek - Ne zannettin ya!.. portasını omuzlayınca yokuş aşağı sa- - Çok para. 
Sami - Girlei söyledin @mllla güreş vuştu. Dizlerim romatizma1ı. Koşsam . Bayan atıldı: 

nedir, nası1 yapılır?.. 1 koşamam. Haydi yavrum sevaptır, ~u , - Çok para ya, fazla istediniz! 
Felek - Şey. şey güreş şey; güreş, müna?ebetsizi buluver! - Aman Hanımefendi, on sekizden 

şeyle yapılır... - Üzülme va.lde, nerdeyse gelir za- ,aşağı olmaz ama hatırınız için on beş 
Eşref - B'ilm~yor, bilmiyor, o da vallı. belediye memurundan kaçmıştır. dedim. 

bilmiyor. dedim. - Ben bütün dünyayi ~zrniş bir a. 
Felek - Bilmez olur muyum? Hakikaten Mahmu~aşa yokuşunun p.amım. Hiç ibir yer, İstanbul kadar 
Eşref - Bilseydin söylerdin.. meşhur pazarlıklı al~vcrişini bir anda pahalı değildir. Ve fstanbulun en pa· 
Fele'k - Söyledim yn!! allak bullak eden hadise belediye me- )ıah dükkam da muhak'kak sizin ma· 
Naci - O kadarını hevkes bilir. Gü· murunun görünüvermesi olmuştu. ğazamz. 

reşi asıl benim gibi tar f edebilmeli. - Bizim kıza bir kundura ver. Dükkan sahibi ellerini uğuşturuyor. 
Sami - Sen tarif et bakayım.. - Kaç yaşında sizin kız? Bir şeytanlık düşündüğü belli. 
Naci - Güreş o büyük bir şeydir, - On iki var. - Beyefendimız, Mademki böyie SÖ} 

güreş demek Dınar1ı demektir. D nar· - Sarı mı, olsun, siyah mı, bağlı mı, ,lüyorsunuz. Hanımefendi hakem olsun 
lı demek giıreş demektir. Güreş de-· atmalı mı? ,!ar. Ne takdir ederlerse bendeniz razı· 
mek Dinarlı denıektir, D:nar1ı demek - Ne bileyim ben veriver birşey. yun. 
güreş demoklir. Dayanıklı olsun da. Bayan eline k-alemi aldı. Deftere mu 

Sami - An adık sonra. - Kaç numara giyer sizin küçük ha· ,karrer fiyah yazacak. Gözlerini tavana 
Naci - Güreşte iki şey mühimnir, ;mm? dikti, düşünifyor. Nihayet kararını ver 

ya güreş yapı!lr ya yapılmaz, yap·l • - Kaç numara mı? Ne bileyim ben .. di. Ben de merakla başımı uzattım. 
matlığına göre bir f;ey mühim değlldır. Sen aya'kkabıcı değil misin?. 12 yaşın- Deftere 14 lira yazdı. 
Yapıldığına göre iki şey mühimd r .. daki kız için. Yüksekkaldırımı iniyorum. Büyük 
Ya güreşin bir neticesi olur. Ya da - Hiç olur mu efendi birader, ço - ,bir kalabalık Hamidi~e çeşmesinin ya
netkesi olınaz. Bir net:cesi olmadığı • cuktan çocuğa farik var. nına birikırnş. Aradan baktım. Koca -
na göre bir fjey mühim değilthr. Bir Adamcağız galiba halk verdi. Söyle- man bir işorta, ve her boydan lnıtular. 
netıcesi olduğuna göre iki şey mühim· ne söylene yürüyor. İçı kırmızı, mavi çuha kaplı lfıstikler 
dir. Ya kavga çıkar, ya çılonaz. Kcıv· * satılıyor. 
ga ~ctığına göre bir şey mühim de • Be:y·'Oğlu bayram alış verişinde da· 75 kuruştan ı 80 kuruşa kadar her 
ğıldir. Çıkmadığına göre iki şey mü • ha ciddi, daha kat'i, daha temkinli. ayağa uygun lastikler. İki çocuk lasti-
himd:r. Ya bir taraf galiptir, yahat ta Beyoğlun<la Bayan daha hakim. ğini bir kutuya koydurmuş bir aile ba· 
galip dt:ğildiır. Bir tarafın galip gelme- Bir kunduracı mağazasında şahit ol- bası, hem yürüyor hem bana anlatıyor: 
diğine göre hir şey mühim değildir. dum: - Çocuklar için fevkalade iyi. Ça-
Bir tarafın galip g!:ldiğine göre iki Bay bir k"Undura alacak: mur mu oldu? Suya sok yıka. Hem 
şey mühimd!'r. - Ben zaten ayakkabı eSkitmem, di· de parıl panl.. Küçükler bir sevinecek 

Bir horultu işitilir, Eşref Şefikle Fe- yor, bakın bu ayağımdakiler tam bir ler lfi bayram üstü... K. T. 

lek Bürhan uyumıya başlamışlardır. 
Sami - Y.eter Naci .. 
Naci susar .• 
Sami - Hey baylar burası uyku ye

ri değil.. 
Eşref - Tatlı tatlı k-endimden ge • 

çivermişim.. Şe)· güreşin ne olduğunu 
rüyamda gördüm .. Şey güreş şeymiş .. 

Felek - Neymiş? Çabuk söyl'e .. 
Eşref - Rüyamda gördümdü am • 

ma unu.ttum. 
Felek - Yaz..ıc ben de öğreneceğim 

diye sevinmiştim. 
Naci - Onlar uyurken ben gü • 

reşi sana anlattmı, değil mi hoca? 
Sami - Anlattın amma itim anla 

dı'? 
Naci - Dikkat etseydin anlardın! 
Sami - Allah için anlaşılacak gibi 

söyledin ya! Olmaz, olmaz.. Bu işi sen 
de bilmiyorsun. 

Hepiniz cahilsiniE. 
Haydi bana geliniz. 
ÖğreteyİJJı ben şimdi. 
Bu işi öğrenin siz. 

Naci . Felek • Eşref: 
Kapıldık hu hevese, 
Başlıyalnn biz derse; 
Sözünü dinliyclim, 
Hocamız her ne derse .• 

Mizahçı 

F 

Şirketi Hagriyenin 
Kış tarifesinde 
Bir nokta 
Sabahlan saat 6,45 de Ortaköy ve 

Be§iktaş iskelelerine uğnyarak Köp 
rüye inen vapurun yeni kış tarife • 
sinde Ortaköy-den sonra Beşiktaşa 
uğramaması bir ço'k işçilerin Beşik
ta~1an sonra Üsküdara aktarma se • 
ferine yetişememe.teri ş'Ik-.1yeUerini 
mucip olmaktadır. 

Ameleler namına gazetemize mü
racaat ve ~ayet edildi. ~irketi 

Hayriye işletme di~ektörlüğünün 
nazan dik1rn'tline arzederiz. 

* Bir madende tartı meselesi .. 
Bir okuyucumuz bize ecnebi şir-

1 
ketlerden biriniın e1inde bulunan bır 
madende gö:Pdüğü muameleden bah
setti. -

SöyledDği şudur: Madende kantar 
kullanılmaz, köydünün getırdiği 

cevher göz ayarile tahmin edilerek 
alınır. Mukabilinde verilen para da 
hiç denilecek kadar az.dır. 

Hakikat acaba ne şekilde? Oku • 
yucumuz böyle görmüştür, made • 
nin sahibi ise aksi iddiada buluna • 
bilir. Bizce yapılacak şey doğrudan 
doğruya resmi makamlann alaka • 
lannı celbetmektir. 

* Okuyucularınuzın sorgularına 

cevaplar 
l\ianisada Akhisar Haskoca ma · 

lhallesinde Kızlar çeşme sokağmrla 
Serezli Salihe: 

- Mektubunuz vazih değildir. 

Yanınııxlaki bikes kırni arıyor, kı
•nın oğludur, nerede doğmu~, aıle· 
sini nerede kaybetmiş.tir? Bütün taf. 
silatile bitflcte yazarsanız neşı:e ;m
kim bulabiliriz. 
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Üç aylıklar verilirken ... 
Osman Cemal mütekait! - Veznedarın şakası - Yalnız 1 
hıra.kılmasını istemiyen eski Düyunu Umumiye 

mümeyyizi - Oruçlular ve oruçsuzlar ganyana 
otururlarsa ne olur ? 

Yazan : Kemal Tahir 

Maaş verilen salona bir bakış 
- Osman Cemaaaal! 1 - Evvela bin kişilrk bir muamele -
Kalabalıkta kabil olduğu kadar hız- miz vardı. O 7.8.IIlan bugünkü teşkilat 

la döndüm. Osman Cemalin EınIB.k ve yetiyordu. Fakat az zamanda maaşını 
Eytam Bankasının •Eytam, Eramil ve. kırdıranlar on bini buldu. Eshabı me
Mütekaidin maaşa tile• ne münasebeti salihin de bizim de ne kadar sıkıntı çek 
olabilir muhak'.kak bir isim iltibasıdır. tiğimizi görüyorsunuz. Fakat gelecek 
diyord~m. defa I\adıköyünde de bir tediye mer-

Toz, cigara dumanı, ağır bir rutubet kezi açacağız. Herhalde halkın rahatını 
kokusile dolu havayı kirl'i bir çamaşır temin edeC€ğiz. 
gibi sallıyarak ses t.e'krar bağırdı: Bekleme odasında çok ilitiyar bir de-

- Katip Osman Cemaaal! de var. Saç, sakal, bıyık bembeyaz. Di-
Aman 0 ne, şu kalabalığı yara yara zinde battani~i. Bir teviye söyleni -

ilerliyen zat bizim meşhur Osman Ce- !.~r. R~:~i hayatı olduğunu sonradan 
mal Kaygılı değil mi? Ta kendisi. ogre~~ıgım yeklirmeli bir Bayan oda

Ben dıe saldırdım. Gişenin önünde bu ya gırınce: 
luştuk. - Hu ben.i !alnız bırakın~, diye hay 

_ Ne 0 üstad, hayrola dedim, sen ne kırdı, hem hızı neden bekletıyorl:ır ku
zamandan beri mütekait.sin ve ne za - zum? 
mandan beri maaş kırdırıyorsun? - Sus Efendi sus, dahası var, götür 

- Müte.kaitliğim tarihini doğru dii- eve yatır da öyle gel dediler. Araba da 
rüst çıkaramam anuna, maaş kırdır- dışarıda bekliyor. 
mak tam tekaüt olduğum aydan başla- - Yahu bu da ne biçim söz. Sen de 
dı. Hala devam edip gider. Vaktiyle on hanım hazan sübyan gibi Jaf edersin. 
yedi tira küsur kuruşluk maaşı Beya- Ben evde yapayalnız oturabilir miyim. 
zıttaki sarraflara on lıraya yalvara ya- Konktuğumu bhlmez misin? 
kara güç kırdırırdrk. Rabbim şu mü- Kadın hnzırundan sıkıldı. Hazretin 
barE~k bankaya zeval vermesin, şimdi ku~ağına eğilip gizli birşey söylemek is 
üç aylık faiz olarak ya yetmiş veyahut tedi. İhtiyar bu sefer büsbütün celal-
seksen kuruş kesecekler. landı. 

Veznedar Osman Cemalin evrakını, - Kulağıma ne eğil'i:rsin. Sana gel 
vesikasını, resmini, imzasını tetkik etli- de vaziyeti gizli anrat diye işaret ettim 
yor. Elindeki fişe bakıyor. mi? Herkesin yanında fiskos etmenin 

Bitişik gişede feryat gene ayyuka çı- münasebetsizlilk olduğunu hfüa öğrene 
kıyor. Eski bir VEznedar olan maaş sa- medin mi? 
bibi söyleniyor : .!fatuncağız kıpkırmızı oldu. İhtiyar 

- Bu da yeni usul mü? Benim bil- Duyunu umumiye mümeyyizlerinden
diğim, para eshabı mesalihin önüne ö- miş. Ta, Abdülhamit devrinde tekaüt 
nüne sayılır. Veznedar rakamları ceh- olmuş. Varın gayrı yaşını, başını siz 
ren söylemeli. Esbabı mesalih te ıçin- tasavvur eyleyin. 
den saymalı. Tamam ise cebine koyup * 
eyvallahı basmalı. Sen orada kendi ken öteki ~~e üç ihtiyar oturuyor. İki 
dine mırıldandın. Ben şimdi bu parayı si erkek, biri kadın. Kadınla bir erkek 
tekrar mı sayayım? ceplerinden cigara paketlerini çıkardı-

Bunlar galiba eSki ahbap. Karşı kar- lar. Üçüncü ihtiyarın ters ters baktığı
şıya muhabbet ediyorlar. Veznedar : nı görünce: 

- Elbette tekrar sayacaksın, yerde - Rahatsız olur musunuz i~k. .. de-
b~an bile saymahsm diye gülüyor. diler. 

:&.1c.i veznedar a!ışık parmaklarını ha - Rahatsız ... olmasına olmam ... a -
rekete getirdi. Ve neden sonra: ma .. İçin efendim, için, dumanını öte-

- Gördün mü? İşte kırk doku;, lira. ye üfleyin. , 
Bir liramı da iç mi edeccltsin habis? Dumanlar öteye üflenmeğe baş.landı. 

Diye gürledi. Veznedar gfilerek pa- Fakat musall"i ihtiyar gene dayanama-
raları aldı. Başka bir tomar uzat'tı. dı: 

- Elli lirayı hak ettin. Var hayrını - Yalan söylemek şer'an günahtır. 
bul! dedi. Yallı.ız mübarek Ramazanı şerifte yala-

Ne tuhat Bu sefedti parayı eski vez- na cevaz vardır. Aleni nakzı siyam, ya
nedar tekrar saymağa lüzum bile gör- ni oruç yemeık, rabbimin gücüne gi
medi Cebine soktu. der. Bu, ey ümmet bana bakın, l:en 

- Bir akşam buluşalım ciğerim diye hak taalanın hışım ve hiddetinden per_ 
yürüdü. vasızım. demektir. 

Arkadan bayanlar söyleniyorlar: Böyle söylemiş olmamak için oruç -
- A, a, üstüme iy'ilik sağılık, muhab- suz dahi olsanız niyetliyim demelisinız. 

betin sır.ası mı? Şimdiye kadar dört dedr. 
müslüman maaşını alınıştı. Ne günlere Bu tekdire cigara içen ihtiyar adam 
kaldık yarabbi! fena halde tutuldu. 

Osman Cemal yanıma geldi. - He.rllres kendi tiacağından ası hr 
Sordum: erenler. diye cevap verdi. 
- Üstadım, bak görüyor mu:mn? - Herkes .kendi bacağından mı as,-

Kırk yılda birkaç ay katip olmuşsun. lır? Yağma yok. Dinle de kıssadan his
Maşallah üç ayda ı 7 liracığını tıkır tı- se al. Vaktiyle adamın biri kasaba git
kır eline alıyor, güt gibi geçiniyorsun. miş. Şu çengelde as~h koyunun işte de
Ya kırk yılın otuz dokuz sene dokuz ğerini sayıyorum. Işte üstüne mührü 
ayını feda ettiğin yazıcılık sonunda sa- mü de basıyorum. Kimselere satm1ya-
na ne verecek? caksın. Burada duracak, ben istediğim 

Yüzüme ters ters baktı: zaman gelip alacağım demiş. Geçmiş, 
- Vay, dedi, bunu daha Öİ!'reneme- ,giıtmiş. Bir hafta, on gün uğramamış. 

d'n mi? Bol bol düşman ... HeJe mizah- Hayvan 'kokmaya başlamış. Mahalleli 
çı olurs;m. ayaklanmışlar. 

* Bankanın maaş işlerine bakan rnü
dirile görüştüm: 

- Bu ne rezalettir. Sıhhatimiz mah 
\"Oluyor diye zamanın Şe\·ketlfı Hünka

(Devarw 12 inci sayfada) 
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rJIPDL!·""~ ICE~~ 
Spor yün bluz 

Etekleri birli 
ve ikili lastik 
karıştırı

larak yapılmış • 
tır. İki ters - bir 
yüz, sonra iki 
ters _ iki yüz .. 
Sıranın sonuna 
kadar ayni şeyin 
tekrarı. Üst sı -
ralarda hep ay -
ni. Terslerin ü -
zerine ters, yüz -
lıerin üzerine 
yüz. Yaka ve 
belindeki sentür 
de bu örgüdür. 

Bluzun fante . 
zi örgüsü ~öyle 
yapılacaktır: 

İlk sıraya yüz 
örgü ile başlayı

nız. İki tane yüz
den sonra iki ta
neyi ters olarak 
birlikte öriinüz. 
Ayni ilmikleri 
yüz tarafına b Ir 
daha örüni.iz. 

----~ 

Sonra iki tane yüz bir tane ters yapıp ayni şeyleri baştan tekrar ediniz. Ni
hayete kadar böylece devam edip sırayı bir ters iıki yüzle biıtiriniz. İkinci 
sır~~a iki .. U:.rs, ~ir yüz, i'ki ters, iki yüz iğneden sonra birinci sıra gibi ~evam 
edınız. Butun ust sıralar avnidir 

Kola modeldeki şekli vedneık i~in üst kısmı biraz bo~ yapmak 1Azımcbr. 
Düğmeler kroşe ile sık iğne ve yahut şişle düz örgü yapılabilir. 
Yakası kapalı olduğu için bu mevsime pek elver~li, çok güzel bir bluzdur. 

Fan tezi kadifeden 
bir tayyör 

Fantezi kadifeden şık bir tayyör. 
Kumaşın çizgileri aksi istikametlerde 

konularak tay -
yöre Ş'lklık veril· 
miştir. Kolların 

ve göğsün üze
rinden birer kup 
geçiyor. Göğüs-

teki kup bele 
kadar imror. 
Belde arkaya 
doğru dönerek, 
a~anın yanla -
rından tekrar o -
muzlara çıkıyor. 

Bu suretle tay -
yörün beli bu se· 
ne modasının 

güzel şeklini al -
mış oluyor. Ta -
.mamile vücudq 
yapışıyor. Yaka, 
ufaık bir şal ya -
kadır. Kollar o -
muzlarda kaba -
rık, bileklerde 
dar ve düz. Etek 
umumiyetle clüz 

re dardır. Önde hiç bir şey yok. Ar -
katla, tayyörün dikişierile ayni isti -
kamette iki dikiş yapılmıştır. Bu di -
kişler boyu uzun gösterir. Bu tayyörü 
de bayanlardan bir çoğu tereddütsüz 
yaptırabilirler. Biçimi sade ve vücu -
du ince gCisterecek şekildedir. Hem 
rahat giyinirler, hem de şık ve genç 
bir kıyafet olur. 
......... ······----·-·· .. -·--··-... ----

Ev bilgileri f 
Tavanı yüksek göstermek 

Astragan kürklü 
bir manto modeli 

Mantonun kumaşı siyah jivread1r. 

Basık bir tavanı yüJksek gös
teımek için duvarları açık renkte, çiz· 
gili veya çiz.g'fü tesirini yapan kağı.t -
ile kaplatmalL Duvar1arın- tavanla 
birleştiği yere kağıdın renginde v Q 

gayet ensiz bir bordür geçirtmeli. Ve 
bütün tavanı duvar kağıdından daha 
açık bir renge boyat.malıdır. Kürkler} astrakandır. Önde ensiz ola

rak başlıyan bir kürk band arkaya 
doğru gittikçe genişliyor. Bu band 
mantoya bolerolu hissini verecek bir 
şekilde konulmuştur. Bütün güzelliği 

Danteller nasıl yıkanır? 
Yıkanı:rıken yırtılması ihtimali 

olan brode örtülerle dantelleri şu şe
kilde yıkayınız. Hırpalaruna7Jlar: 

Büyük bir kavanozun içerisine ör ~ 
tüyü veya danteli koyunuz. Üzerine 
sabunlu ıhk su dö"künüz. Kavanozun 
ağzını sıkıca kapayıp çalkalayml7~ Su
yu, örtü temizleninciye kadar değiş -
tiriniz. Temizlenince kavanozdan Ç! -

karıp soğu'k suda çalkalayınız. 

veren şey bu bolero ile büyük astra -
kan yakanın şeklidir. Omuzlardan 
başhyan geniş ve dik yaka enseyi yu
varlaık ufak bir roba gibi çeviriyor. Bu 
yaka önde boleroya kadar inmekt~ -; 
dir . Göğüs ürerinde geniş bir eşarp 
gı"bi serbest bırakılmıştır. 

Boy ve ağırlık 
Arasındaki nisbet 

Bizdi umumiyetle, uzun boyluların 
bir kaç kilo fazla almasında bir beis 
olmadığı hakkında yanlış bir kanaat 
vardır. Uzun boyun, fazla şişmanlığı 
gö&ermiyeceği sanılır. Halbuki i~ ta· 
mamile aksinesir. Bütün güzellik mü· 
tehassıslarının koydukları rakam 1ara 
baıkınız, sinema artistlerinin güzeıli'l< 
kraliçelerinin vücut ölçülerini aıa~tı· 
rınız. Göreceksiniz ki: Boyu kısaldık · 
ça kilo adedi boydaki santimetre sa • 
yısına daha ziyade yakınlaşır. B.1;1k1S 
boy uzadıkça kilo rakamı küçülür, bo· 
yu gösteren rakam büyür ve aradaki 
fark artar. 

1 Mesela: 1,50 boyunda bir bayanın 

l normal kilosu (51) olduğu halde bo • 
yu 1,60 olan bayanın kilosunun ancak 

0

(56) olması lazımdır. Boyu 1,70 i bU· 
lan bayanfarsa ancak (62,5) kilo gel· 
melidirler. 
Şu halde kısa boylular boybrile mii• 

savi, hatta ondan bir illd kilo fazla ola· 
bilirler. Fakat uzun boylular mutıak& 
boy'larına nazaran daha az kiloda ol · 
malıdırlar. Çünlkü: Şişmanlık vUcudU 
iri gösterir. 

Kostümle 
Giyilecek şapka 

Çok orijinal bir fö'tr tok. Teped' 
düz ve küçüktür. Yalnız önünde k.~Jl~ 
di parçasından yapılmış bir garnitUl' 
var. Bu garnitür daire şeklinde kesil' 
miş, :iki kat parçadan yapılınıştır. vai• 
renin ortalarına bir noktadan baş1ı1" 
rak dağılan pensler yapılınışur. 130 ' 
yundaki eşarp kadifedendir. , 

Şık bir tayyör veya manto üzeriP 
den giyilecek güzel biT şapkadır. :Bil' . , 
hassa boyları uzun bayanlara da gı 
der. Fakat biçimi göz alıcı olduğu iÇ; 
her gün giyilemez. Şapkası çok ol 
bayanlara daha elverişlidir. 

Gençlerin 
Şapkası 

Siyah fötr şapka. 
genç bayanlara uyar 
Ensiz bir kenar 
sağ gözü kapıyor, 
sola doğru hafif· 
çe genişleyip yu• 
karıya kıvrılı • 
yor. Tepe dört 
parçadan yapıl • 
mıştır. Sivridir. 
yan tarafına şap
kanın rengine 
uyan bir cieveku• 
şu tüyü konul -
muş\ur. Şüphe -
siz bu garnitür 

Biçimi: sade ~ 
bir §ekildedit-

zevka ve elb:se - - 1~ 
ye göre değiştirebilir. Fakat şap!<fl11 , 
umumi duruşu bir çok bayanlara )'6 y 
raşacak şekilde ve çok şıktır. Sıi< sl, 

giyilebfür. Göze batm!lz. Öğleden 50~~ 
ra elbiselerine de uyar. Bunun ıÇ 
hem fantezi, hem pratik sayılabilit'· 
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19 Yaşında milyonlar 
sarf etmiş bir sersPri 

maceralarını anlatıyor ! 
"60 Liralık bir bangonatla piromu yaktığım clurdu. Ayda 
600 lira otel masrafı, 1200 lira telef on parası öderdim, 

şimdi ıslahınefsettim, fakat beş parasızım n 

Dünkü fut bol maçları 

Aşağıda hikayesini kendi ağzından f 
dinlediğimiz Pol Miçel, eski Amerikalı 
yıJdı2J1ardan Van Baskerin oğludur. Gü 
zel bir delikanrı oluşu, birçok kadınla
rın alakasını uyandırmış ve muhitinde 
yarattığı esrarlı hava ile yapmadığı 
kalmamı.ş, günde bin1erce liraya para 
dememiş har vurup, haıman savurmuş, 
evlenmiş, aktör olmak için Holivuta 
gitmiş; orayı da karıştırmış ve nihayet, 
tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer 
küııkçü düıkkanıdır ... Meselinin bir ke
re daha hakikat olduğunu isbat ede -
rek, tekrar Londraya dönmüş ve İngi
liz mahkemelerinde sahtekarlık cür -
münden hesap veıımeğe başlamıştır. 

Bütün bu işleri yapan kimseyt, şöyle 
yaşını, b~ını alınış, birisi sanmayınız. 
Miçel 1 9 yaşında olmasına rağmen, cin 
gibi, zeki, uçarı bir delikanlıdır. Şey
tana külah giydiren takımındandır. 

Güneş Çeklerle 3 
berabere kaldı 

- 3 Şimdi Mi9elin hikayesini kendi ağ
zından dinliyelim: 

Pot Miçel 

tım. Her nedense bana karşı çok mül
tefit davranıyordu. Onunla da muka

Daha bir sene olmadı .. Geçen yu bu vele yaparak, ayni minva1 üzere birçok 
zamanlar, Dorchester otelinde prensler işlere girdim, çıktım. 
gibi yaşıyor, ve haftada 1800 lira para Son tanıdığım zengin bir insandı ... 
harcıyordum. 60 liralık bir banknolh, Karlton otelinde oturan Angüs Kapta
püromu yaktığım olurdu. Her gece, bar nın altında en pahalı markadan üç oto 
kızlarına kasalarla şampanya hediye mobil vardı. Hipson Süza, Rolli Revis, 
ederdim. Şimdi ise, tam 19 yaşındayım. ve Bentles otomobilleri, Tanrının gü
Akıllanmış, uslanmış bulunuyor ve ilk nü otelin 'kapısında sıralanırdı. Yüksek 
defa olaraık şöyle kendime namuslu bir bir şahsiyeti, nüfuzu vardı. Üsteı:k ı;em. 
iş ar~yoArum .. İlk ~~tehi bit~ri~ b~tn· .. - patik ve cana yakındı. Mert bir ~dam
mez ış filemıne gırdım. Kendımın ~şgu- dı. Para sarfetmeğe karar verdi mi, hiç 

Çeki Karlin güzel bir oyun gösterdi, Güneşin sağ 
tarafının aksamasına rağmen müdafaasının düzgün 

~gunu sayesinde iyi netice alındı 
zar olduğunu sanıyordum. Hal'bukı baş . . • . 

Şehrimize üç maç yapmak üzere 
ielen Çeklerin profeayonel takımla
rından Çeki Karlin dün üçüncü ve son 
maçını Taksim .tadyomunda Güneş 
takımile yaptı. 

Evvelce yaptığı iki maçtan birinde 
berabere kalan, ikincisinde galip gelen 
Çek takımı en düzgün ve rahat oyunu
nu dün göstermesi lizımdı. 

Oyun karakterimizi, sahayı, kuv
vet ve kudretimizi tarnamile anlamış 
olan Çekler bütün bu hesapları doğru 
çıkaracak bir şekilde canla başla oyna
mak suretile mağlubiyetten, beraber
liğe kadar yükseli verdiler. 

GünCf müdafaasının hatırı sayıla
cak kadar canh ve düzgün oyunu kar
şısında bütün hücumları yarıda kalan 
Çek takımı, toplu bir hücumdan ziya
de zaman zaman geliti güzel akınlar 
Yapmak suretile ancak mağlubiyetten 
lcurtulmuftuı-. 

Birinci devrede iki gol yapan iki 
taraf, ikinci devrede birer gol daha ya
Parak berabere kaldJar. 

Çek takımı oyuna sür'atli başladı. 
Cüncş hücum hattının bugünkü kuv
vetli şekli de bu oyuna ayni suretle 
mukabele etmekten çekinmedi. 

Güneş takımının, oyunun hızına 
aöre vaziyet alamam•ı bu beraberlik
te belli başlı bir rol oynadı. Bütün hü
cumlarını sağ açıklarile yapan Güneş
lilerin oyunun başından sonuna ka
dar oyununu bir türlü düzeltemeyen 
Mclihle oynamağ1 neden tercih ettik
lerini bir türlü anlayamadık. 

Günq takımında çok canlı oyun· 
larını gördüğümüz Melih bu maçta o

ltadar bozuk ve heaapsız oynadı ki bu 
,6rada kaçırdığı fırsatları saymağa bile 
iınkan yoktur. 

Sol açık Rebiiden gelebilecek bü
tün yardımları unutmuş olan merkez 
ınühacim oyunun sağ açıkla oynan
masında o kadar ısrar etti ki artık ha
riçten hile Melihe dışarı çık diye bağı
tanlar oldu. 

Güneş kalesi uzaklarında olan pir 
firikikten istifade eden Çekler sol mu
avinin kuvvetli bir vuruşu ile otuz beş 
>'ardalık bir mesafeden ilk sayılarını 
:Yaptılar. 

Oyun kısır bir vaziyete rağmen 
Ttıüsavi şekilde idi. Rebiiden güzel bir 
J)'ls alan lbrahim sıkı bir vuruşla Gü
lletin ilk sayıS1nı yaptı. Bu berabere 

Güneı kalecısi bir gol kurtarırken 
vaziyet oyuna ayrı bir hız verdi. 1 üçijncü golünü yaptı. 

T op1u bir ha'tde hücum yapan Çek- Mağlup vaziyete dü!~n Çekler ~-
ler sol içlerinin kuvvetli bir şutile i- mitsizliğe düşmeden hucumlarmı bu
kinci sayıyı da kazanarak galip vazı- yülttüler. 
yete geldiler. Güneş nısıf sahasına giren top bir 

Devrenin sonlarına doğru Melih müddet tehlikeli tehlikeli ortalarda do
şahsi bir hücumla beraberlik sayısını laştı. Güneş müdafaasının küçük bir 
yaptı. gafletinden istifade eden Çekler oyu-

ikinci Devre nun bitmesine yedi dakika kala bera-
Bu devrede Çekler kısa p-aslar!a berlik gollerini yaptılar. 

hücuma başladılar. Güneş mi.idafaa- Bu vaziy,etten sonra oyunda bü-
sından iyi yardım gören hücum hattı yük bir değişiklik olmadı. 
bir müddet Çek müdafaasını o kadar 1 Güneş - Safa - F ar~k, Re~d - .ls
hırpaladı ki Çek'.ler üstüstc bir kaç gol mail, Rıza, Danış, ~elıh,. Salahattm, 
yemekten güçlükle ku,.tuldular. Rasih, lbrahim, Rebıı şeklınde ortaya 

Bu sırada sağdan gelen topu rahat çıkmıştı. 

bir şekilde yakalayan Ra8ih Güneşin 1 Hakem lstanbul Spordan Nuri idi. 
================-=---

Ankara spor har ,.!ketleri 
Çek takımın:t k~rş1 h 1zırhk baş:adı , Ann:ara futbol
cuları çalışıyorlar. Şeh'rde atla yürüyü)ere ve atlı 

sporl".ra karşı rağ~et faz · a '. .. ş 1yor 

kaları benim daha hayat yolunda piş-1 d~şünme~i. <;:>na cazıbelı, lak.n.) a~ı 
medi-·mi kala bilivorlardı. bıraz geçkın bır ikadını ta~dım lL m: 

gı ' pe ~ . . Yaptğım işlerin ne oldugunu b tt'lbı 
1935 Derby . at koşuların~ şıd•yor- kestiriyorsunu7_ Mukabilinde ol iukça 

dum:. ~at:rloo ıstasyon~nda ı~ı ~lma- yüksek bir .ücret aldım. Lakin, kaJın 
nın uçuncu ve tanımadıgım bır kunse- 1. d , da ne varsa kap cı ..ı kap 

b . 1 .. led"kl . . ..rd.. A e ın e a\ ucun , 
ye ırşey er soy ı · erını go um. - tırınca, aleyhine da\·a açtı ve Kc ndı. 
raya girdim, onlara fransızca hitap e- Lakin, ben gene dort ayak üst ış · 
derci<, kendilerine yardım edip e<lemi- tüm. Ben bu gibi işleri yaparkt'n ·)da 
yeceğimi sordum. İçlerinden birisi be-ı 6000 lira otel masrafı verir, ı 2c .ira 
ni pek dostça karşıladı, işte bu arka- teıdon paras1 öderd~m. 

d.aşla ~~rışlara ~irlikterittik Yarı~,yel EL ... rımda bulunanla_r b~ni .. krı u1~ -

rmde, oted~ berıde konuşurken, ~eb.n- 1 larlar, para çekmek ıçın turlu <, ı< rı -
den 6000 lıra çıkaroı ve yalnız bır hayı hanlıklar ederler. B~n de kuzu g t çek 
van üzerine bahse girişti. Bu hali beni 11eri imzalardım. 
gıdıkladı, tahrik etti. Bu arkadaş, ben-1 Mesela bir müşterimi, nüfuzlu l:-ir za 
den ziyadesile hoş:andığını ve bana ı- 1 

ta mı tanıtacağım. tanıtma kom· \·onu 
yilik yapmak istediğini söyledi. Ve o ge ı olarak 300 lira alırdım. Sonra da ı'?.ne 
ce birlikte, daimi müşterilerinden bu- göre ücretimi tahsil ederoim. Bu zen
lundu&rum Berkley otelinde yemeğim!zi gin yoldnşfarım beni güzel kızla . ı ta
yedik. Masamızın yanından geçenler, nıştırırlar, babam yerinde adam~-. be 
bana :kandilli. yahut ahbapça selam ver ni kendilerile bir tutarak olmıy, cak 
dikçe arkadaşım beni daha başka hır komplimanlar yaparlardı. 
gözle süzüyor, her hal ve tavrından ba . 

Öyle ki 19 )--Oşında dünyayı anıam1ş, na ehemmiyet verdiğini anlıyordum. 
perendeler atmış ve iş aleminin p şkin Deııken, damdan düşerceslne bazı nü-

fuzlu zevatı tanıyıp tanımadığımı sor- bir siması olarak iş aleminde at ovnat
du. Ben. gayet ehemmiyetsiz bir iş ya- mağa başlamıştım. Yaşıt olanlarım be
pı~ımu~um gibi. cebimden bir liste çı nim yanımda ağzı süt kokan çocuk gi
kardım. Ve bir düzüne isim saydım o- bi !kalıyorlardı. 
na .. O zaman. eğer ona ayda 30 bin li- Bu arada genç, güzel bir kızcağızla 
rahk iş temin edebilirsem, ayda 500 li- tanıştım. Seviştik. Ama nasıl o.du, bi
ra üerct alacağımı !kararlaştırdık. He- lemem, bir gün kendimi evlenmiş bul
men o geceMeçfer oteline gittim ve hu dum. Şimdi de ayrı yaşamakla ve bıri
susi bir daire tuttum. Hususi bir uşa- birimizi sevmemekle beraber, re,men 
ğım vardı. Bu güzel ve yakışıklı deli- karı kocayız ... Lakin ayrı oturu~ oruz. 
kanlıyı kendim seçmiştim. Kuş sütüne Onun Ritz otelinde bir odası var, ben 
varıncaya kadar herşeyim tamamdı. de istediğim vakit oraya gidiyorum. 
İstedıaim kadar para vardı. Sonra, kim Karımın epeyce serveti vardı. Bana 
seye hesap \'erımek!e mükellef değil- 6000 lira verdi. Bu para ile Arnerika
dim. Lakin bu yaşayış, gözlerimi ka- ya gittim. Bir iş tutayım, diye ... Nev -
maştırdı. Ne oldum delisine döndüm. yorita vardım. Can çıkmayınca huy çık 
İşler daha büyümüştü. Tasavvur cdi- maz derler ... 4te cebimde sıcak sıcak 
niz ki haftada 30 lirayı zor bulan ben, paraları hatırlayınca, şöyle birkaç hafta 
cep harçlığı olarak 6000 lira taşıyor- keyif sürdüm. Yedim, içtim .. Ve oradan 
dum cebimde ... Ve bittabi etrafa caka Holivuda uzandım. Gemide hu:susus! 

1 

salıyor, gösteriş yapıyordum. Üç ay ka dairemde katibimle yan gelmiş. gelsin 
dar bu yağlı ballı işe devam ettikten şampanya, gitsin şarap, bir Baküs ale-

Anıkara, (Hususi) - Bu hafta, ya- 1 hareketi, Muhafızgücü'nün tertip etti-, sonra, arkadaşım: cDoslum, dedi bana .. · mi yaşatlım. Holivuda gelince cebimde 
ğan kardan dolayı nizami vaziyetleri- 1 ği atlı yürüyüş olmuştur. Kırk kişilik l Çok çalıştın, yoruldun .. Mezuniyeti hak 30 dolarım kalmıştı. Derken, Londrada 
ni kaybeden futbol sahaları yüz~nden I bi~ Muhafızgücü kafile!i ~nkarad· ~ ettin. ,Haydi şöyle bir Canne~e kadar hakkımda kesilen tevkif müzekkeresi -
lik maçları yapılamamıştır. lkı maç I Etımcsud~ kadar ~lan .:>0 k~lometreyı u~ann er.:. Merak e_t~e, her,.şeyı ben te-1 nin haberini aldım. Ve renk verm •den 
yapmak üzere buraya gelecek olan I muvaffakıyetle kat etmışlerdır. mm ~:rım.». Bu fıkır be~ım ~e. hoşu-1 Los Anceles _ Panama yoliyle Havr'a 
Çeki Karlin takımı için hazırlıklara ma gıt~ı. Par.ı_sedtahyyare. ıbl~ gdıt~ım. 0 -1 geldim. Geldim ama, son sen·etim 20 

k k G rada Rıtz ote ın e ususı ır aıre em- . . . A başlanmıştır. Çek ta ımının arşısına Bal kesir uç - Yurt maçı . h 
1 

. 1 k b 
1 

Yi d penny'ye kadar ınmıştı, onlara meıuı 
1. · A rıme azır an.mı~ o ara u unu C>r u. • çıkacak olan Ankara muhte ıtı, n- B 1 k . (H .) İd "' K 'd d ıur t" t 1. d b k h melul bakıyordwn. .. .. • •. 1 a ı esır ususı - man ı ur - an a a ınar ınez o e ın e aş a ır . . • . .. .. . 

karagucu, Çankaya ve ~ençle~bırlı~ı du ile İdman Gücü arasında heyeca"l- daire tutulmuş. emrime amade idi. Ar-j . Val~ahı'. bıllfilıı bu tun bu ışl~rde be-
oyuncuları arasından seçılecektır .. Lık lı ?ir maç yapılmıştır. kadaşımın müme.::sili, bana mülaki 01_ 1 mm hıç hır suçum yok. ~~lek bo~·ı: yap 
maçlarının yapılmamasına mukabıl bu 1 Idman Yurtlu ar ikinci devrede ha- du. Ben de onu, nüfuz.Ju muhitlere sok- tı. Yaşım daha 19 .• Talıhım ve ısı ıkb:ı
hafta at yarışları devam etmiştir. 1 kirniyeU ele alarak bir gole karşı 2 tum. tanıttım. Derken, bu arada cidden lim parlak. Çalışıp namuslu bir adam 

Ankarada haftanın en· alakalı spor 1 golle oyunu kazandılar. 1 se\·imli, sempatik bir iş adamiyle tanış olacağıma şimdiden söz veriyorum ... 
• 



Su altında harap olan 
Adanada neler g0rdiim7 

Atatürkün teessürleri 
( ......... ı mi ..,fa:: .. ) 

«Seyhan nehrinin l8fP ıile Adana Ye ba.aJiaiade YM• p)en Dl 
felaketten çok derin teeeeür duymaktayım. Acıya uğrayan vatandafl 
her uman olduiu aihi ha eefer de cemiyetinizce yaplmakta oJduiua 
memnuniyetle aördüiüm yardım araunda urfedilmek üzere namınıza 
hin lira aönderiyonım.» 

(Baştarafı 1 iad ..,tam) J kurtardı, anamdan babuJv1an haberim f aJ!1C& da üç büı çadır, bin battaniye, AWra 8 (A.A.) - Kmlay Cemiyeti Genel Merkez Reialijinden: 
Nitekim saat onbire doğru Seyh:ın ~ · dedi. bin g&nlek, ~ don, bin yatak, bin yas Reiaicumhur Atatürk. Adana .qlll.nden tee11iirler duyarak yardı 

kudurdu. Sağından hük&net konağım Çöken ııler tık g&ldeımiıJltir.• muhtaç olanlara muaw:net için on bin lira blheia etmifler -.e banan tenii 
.inündeki caddeyi, oradaki ~vleri, Hal- Gece bellerine kadar suya dalmıj de- Allallatla tellerrlller Kmlayı memur etmifleıdir. 
kevini, Kız 1i&esHli işgal etti. Sol ıaraf- )ikanhJar, bir taralı çö'kmüş, 4!Ye mer- Osmaniye Halk Partisi feJltetzede _ Kızılay 8iiyük Şefin ba teaeürlerini ve yardımlarım Türk milletine .. 
ta bir iki fabrikanın duvarJ_anm yan- ,diven dayamap uğrapyorlar, pencere lere dajıtıımak üzere on bin t1o kö- ranta b.ber Yeriıken kencliainin tanit edilme.inden müteveDit minnetler" 
ladı, oralan attı. ~~=~durduİ ~ başörtülü kadınlar haykırışıyor - mür, 30,000 kilo odun gilndermiftir. de Büyük Şefe aa.eder. 
ve ovanın içine~ .. ,.,~ yayı lar: Manada teberrüler devam eCmekte - --------------------------
dı. Şehrin brp taraf ile ittisali kes~ldi, .' - öte yan yıkıJdı, nüfusça ziyan ol- dir. Bu saate bdu bu mikdar dotm G • T/lrlı Yı 
nehir kenarma ~ mkakla~ bı~er mac:h, buralan da sa11anıyor. iki kadın bin liradır. arıp - ıınan 
n<i>etçi dilrilcH Kız li8esi, Gazi~ ılk merdiwnden aokata indirildi. Onlar b Da.tlııp lezalılirlerl 
mektebine, memleket beet~Nıneu. e~- ,da bellerine kadar suya daldılar. 20 da Eller ymlıyor Bir lı.a e1 Atina 8 (A.A.) - Atina 
razi zühreviye Jwtalyıneeme nakledil- kika sonra ev bn •• m ...... akalarla "'>ldü. ·~ .-. -. w- Şehirde evler 1*ıJmakta devam ~ (Bmttan6 ı illıCi .,.,.._) bilcfiriyor: C.eweteler Reiaicumhur 
eli. 1 Bir yığın çamur oldu. JOI'. Nehir kenarmdllki birçok binalar mal hududuna aed:ohnnuşlardır. tatirk ft B.,hlru lmnet ln&riin 

ilk fllia lllllel'lsi llllrulan lehmetçiklerin çatlaımt ve jıkılmak. ~rkesine ma- Hama, ı (Hususi) - Binblıp Kole- 99 o., itleri..._,~- T.&k R 
Bir taraftan yajmur yajrMWa de - uVP.ti ruz kaJrn~fbr· Bu ~it bmalan bel~ Din tumiMnmd•ki bölüklerin ~ - t& Arum FJea ~ hirliii 

vam edi,or, diğer taraftan da Seyhan rı•vu ye ~-~~esı muayene edip lu- dan İakendenma le'.lbdfldDderi .ayle- Zariffi ~ ~ 
qtukça CDfU'10l'du. Gece branlığı ~ Aabri kuvvetler bvuçuk bir san - mm ~rını Y*maktadır. Sel ee- niJDI'. Gene ~ii"'e göre, bet kam ee . ~ n:ılllll"llL. "'"'! 
tüjü 7.Ml\AD knhğmuza bir haber ça- dalla Karşı yakada göriilebilen feliket nasında şehirde bulunan bine yakın ko yon Fransız küçük zabit ile top ve tank :U~ı bir memnum,etle tehir 
tındı. Nehir l8hıe giJdili yerdeki sur- zedeleri turtarmaja çahşı,or. Kahra - ~' suların cereyanına kapılarak bo- ta İsktnderuna giinderlmiştir. t er. . , .. . 
larcian blrli:d ;...., w sa f8bir ile ta- man llehmetçldier JObulluk, vesait _ ğulmuştur. Biııb8p Koıe ~lar ~daa pek FJefterma Vnna mcumle eliyor 
tı&y n ~ ) s ...., johı istiJl eı- sizlik içinde ve felMmte tarşı aczin ver İki günden beri Km1aya mensup be- iyi tanınan t>ir .ıamdir. Suriye hAııl!Be- ~e ile Yunanmanı · • • 
~· Karşı yakada blrbç ev ç6kmüş, diği ,.eisle çM>alıJOrlar, seller insanla- yanlar evlerden birçok çamaşır ve el- leri iira8inda, bllbassa Şamda1 Araplar bağhyan donluk ve ittifakın kı 
hükfunet konajı civarındaki evlerin ba n, davarkrı, yuvalan yıkıyor, senele- bile toplamışla~. Halk, hükUmetin üzerine açian mitralyöz 111 tlt ini bu ni fuurlu bir ıurette Mlm.bt oLm 
zıları yııkılmış.. Karşıyakada halk ajaç rin ihmaline, tabiate kaqı balon san- " .. Kızılayın göslıadllf alikacilll tok billhlıp idare f!Wttt.i. Btiılat kellllisi bir len eaa.m.•irıli. 1'lrk llii--.. -
lara tırmanmış, sel ağaçlan k&inden dal ne yapar ki? .. Gene iyi, hayli can ınütehassll o1muttur. çok Araplm Jahpan gepmipb'. n• ıJr iiıııl pk 11ıi91k bir mwn 
koparınca sürülderı:iş, götürmüş. Gene kurtanyor. • lzmirlilerin yanlımı . LAz:ı1dye. ı ~ususi) -S..cakta taz yeall teWdd eylemiftir. . 
karşı tarafta beledıye çavu~ Mehme- Herkes Clllll UrlarmlJI tzm· 8 (Husual muhabirimizd )- yik devam edi)'Or. Antakya cMdelerln Bütün c:lijes pzeteler de aynı 
din evine birçok kimseler sıgınmışlar, v Adanaıri Iiketi İzmir halt men de de tadılllıar bDa dewi)eler _.,_.n da hin.ti ..Uleler netretmekt 
kerpiç ev, sulann tesirile yıkılınca, 18 ıgrqıyor lim b" e tesir iera llbidştir 1 

A.,.1'1:- çevrilmekten llt1erf 4llfJları arannwt ı... 
kişi anka~ ve sular a~a k~~mış. Atala mahalleJen:le oturanlar, yuta- ~~olanlar telgrafla ~ap ;edi- tıadır. ~ !':!n meı=r, 
~~::1~ag:! şu ~etve~.kümet ~ .... Pelıerde oturan ahbaplan- ler. Halkımız. su baskını feliketi önün- ~k janda ifl çıka ış GeJvı • Tnklı foll 

konağının ~rı.m:n geçtL na ~ ~oda, berm canını kut'tar- de vannı, Y~~ ~ya koyarak Ada- Antakya milddeiumumtsi Cemil Ba- Ceyve (Huna!) - Ceyn ile 1i 
maga ~J'OI'· mlı kardeşterımızın yardımına koşma- hadlr, Tefl'İllisalıi 30 da ve Kiawıuev- ıailıJI birbirine baihYllD 32 kilmı 

Demiryela 18 telgraf balları . ~bahl~m ~ oturuyorduk, iı b~. ve'l t de ~ldürülen Türklerhı btilleri uzun1 .. daki t:.ozuk bir 
ıçenye gıren m11teeair ve heyecanlı Kızılay cemıyeti umumi heyeti top- . oldu· u ciheti ukerjyeden sor- . UIUJl fOM • • 

bozulUJOr bir genç cbu. sene .. .Manadan hu~bat lanarak haikı? ~ereceği ianeler için ha :ı için ':zttstnden alınarak İ*eft- eti. ~ ~ yapılan tamirat hir 
Adannyı orta Anadoluya bağlayan arama~ml.•_. diye ~ ~~dı. Felik~t zı.rla?ığı ~nı ~le~. ~ılmıştır. İzmir deruna sewedilmiftir. temm etmi,.ordu. • -t ~ 

d . 1 ik" yerinct,n bozulmuş fi. zaımedüdiğinden ÇO.a; buyük. Hele b.r zengınleri bu feliket onünde yardımla- Ba eene ehemma,et -va:ilerek .wv 
m~·~or~~r ~lemez olmuş. telgraf mu sular çeıkilsin, zararın büyüklüğü o za- nnı esiılmriyecektir. Bundan bqka • • mele ile Tarakhctan PP"'=-

~~ ~ her taraf ile münkati, Adana man daha iyi anlaşılacak. İmıir belediyesi Adana belediyesine Ankara Belecliyem nılaıa toıenin 30 kilometreli Y811.._ 
bafbaşa kaJmış. Derdim dö- Fellket karşı11nda dUfUncelır bir baş ujhğı telgrafı çebnJ§tir. Mahrukat br. Geri bin iki kilmmetrelik ya 

k., te elll vasıtaları bile kendisine Benim d bu " Ermeli tMhnde•lanmlZ da h_ti'-~- • .s_ ~ bazı yerlerinde bozulduk vMCbr. Ha 
. Haykıracak, söyliyecek, yar _ . e "~evzu etrafında soyle- ..... ._., ıa waDID ODuue •~ 1ar aıphaca ~ ._ imim da 

dım i:.. ı~ ccek bütün yollar tıkanmış. n~• b~ 80~ .. ~d ur·· il fli1ll• llaflllllllr Ankara. 8 (Hueud) - Son aıtn· mmll ~-
F · h · de --:- e,p~an. ıgı, e ıgı e meş: Güzel Manamızın düçar olduğu fe- terde havaların eoğumuı üzerine o- ------

ICll Si D8SID h~ bır n~rdir. Ve bu asırlardan berı Ilket, bütün halk arasında olduğu gibi dun .., kömür fiyatlannda iıtiklr bat- • 
GC{;e facia sahnesini dolaşmağa çık- h?>'~ 0 k!ugu, ha1de bunu za~e~ek ı- Ermeni vatandaşlarımız beyninde de laymc:a belediye fiyatlann yübelme- lsllhlJI SIJI bVlfll 

tım. Çocuklarını bir eşeğe bindirmiş, b~l ·~~~1:,-~ ~ ufyak bır h~l et derin bir teessür uyandırmıftır. ...!_.ı_ bir -L- mevcut :L::.J.:..-ı a- l.Wıiye (Huauat) - 1.Wüye 
1 b. kad h . ··rı fi b" ı e -u· emiştır. arım mı yona G --=....ı .. __ : ilk •-&.·ııt.t 1J111UC ~ -.... • b" • bVn.111111 şalvar ı ır ın şe rHl mu e ır .... ır... varidat la Adan bel d" . az~e, .uuaanın wuaı.ua mı L.ı.Ltan halka bir .-LJ.:.:c. -ret· zuı temiZ ır ıçme ıuyuna 

. ba. .idi d .. _,__ 3~ ı o n a e ıyesı- ,__ Erm . P t .... N d ~ eonra ......._ --Y b 1 kadı r--:ı: t... ...... 
y~rı o an tepe gına g yor u. l'UAC- • bu tecrübel rd " a Oa;u.yan enı a rıgi orayan, er- • h"kAr afın derbal lk· u unma L r. ~"~ &oyunun 
dan battaniyesini sırtına almış bir yav- = aıaC:cg.1 i•lenn· eM-~~nrh~ on"plh- hal faıiliyete geçerek cjsmant ve umum mıt. ~-:.-1::~ ~LL- .. _L • tarafındaki Nur da.P.ıdan çaba 

. . k karde"''erini ta ı ..,. ~ ıç şup e --ı=- . leril .. .. - .. _uı.1-eızede baat m-..._- fl&m11111, uuanren 
ru tıtrıyere anasını ve • yok ki bu nehri temi etm k 1m llD::\OiWll reıs e goruşmuş, ~~ .. -"-f la -"\.&. ed"'- . . halk nefiı bir memba MIY'l çimento bo 
k"p ediyordu Çocuğu ~: . . ye e ge e- lere madıll yardım yapılması -temin e - wya --= on ,_yet -• emnı • ba · :1-:. • • de • 

- Oglum .su evinizı taıiıamile bastı ~ır. Hayata, mala, memleket ekonomi dilmiştir. tan rica etmiftir. Ba bıar mübet ne- la _kaN ya !etır&&Wat, açın uı.ıuw~ 
'> sıne badeden ve sık sık tekerrür eden B ::.---ı..-u bir i listesi -L ti lerini vernnl:n t.ı'••WP aut bulundup anlatılan etki • 

mı· bu felik...+;... a... • ...n..... k d · • · u m~ e ane a.,....- ce .......... -r--· lw"-- im beledi afı dan 
Gö ·· d "b" ·· .. '"wut '"'"'6..un: a ar verdıgı mıştır Patrik Norayan 25 Cismani letanbulda ve diğ~ tehirlerimim. IWılll uı ye tar n m 

baktı:• rmuyor musun• er _gı ı yuzume dersten mütenebbih olmak, her sene ye mec& reisi HorllSllllci 20 thnum mec- de .. .. --='--yen mahrukat ihti- dilmİftİr. ~ire akıtılan İJİ aa 
ili vatan.ı .... ı .. - ... sellere sürük! . , onune ~".... L '---' , vJe • 

- Bttbamı ('L-bamı) kad..attim. Ha· ~&.U enmesı- l.is reisi Dr. Andre Vahram IS ve Bey· '-"-- bu _ .. ,_ öalenebifflaine ve &UrfUD uvruıana e re tevzı 
ua ,...,.. ne, serveUerm heba olmasına g6ı g"re wımn ıureua e· k ed" 

gilleri kurtamıağa gitti. Daha dönme- an- .....1.... _,_ u ___ ..ıı o oğlu Aıkarat heyeti reisi Dr. Arşag Su· y--1-- tecrübeler göstermektedir. me t ır. D-- me,,.~ vermem.. .wuı.ıuuır. ıs lir tebe - ~; .. 1 rd' ~ di. dedi. 2 _ Bu ;.,1er renyan a rru .. ~e ır. 
Ti • ...,. yapılıncaya kadar da Ermeni cemaati tarafından yapıla - A. .....LL. h .r..,_ -- Fakir çocuklar İP.İn ma111• 
r aCJI kurbanları ft818r en ufak bir ~ ile ~ehrin taşması cak diğer teberrüler bu ilk listeye ili- ~urma &IUMR Y-• 

aalaltJ&rlar ~vzuu ~lduğu takdime kendi ken ve edi'lecektir. Ankara, 8 - Ulusal elmnnmi ve art Amasya (Huausl) - Çocı* 
dine evlennı telkefmeyenleri hükumet tırma kurumu tarafından, yedinci ar- me Kurumu menfaatine Halbvi 

Bot bir arsanın ortasında yorganlar- marifeüle mAni bir tedbir olarak dışan Tarsus ve t:mn ve yeril malı baftasıt bazırLkla- sil ıubesi. ~~an ~1 bir 
dan çadır kuran ve ateş yakan bir aile ~~ ıtz~ır. ~ü ~tuban· Mersinde talıri/iat rına hararetle devam edilmektedir. Jn8D! verilmiştır. Mu.wnere Şe 
ye sokuldum. da görülmÜlflür ki, telılikenın aJızlar- Bu yıl, bu yolda almmış yeni hamleler Divrikrll sinemasında verilmift.ir. 

- Suyun geldiğini farketmediniz da dolapnasile vitl olması aras ndcl 24 Tarsus, 8 (Hususi muhabirimiz - vardır. 12 birinclkinun cumartesı gü-
mi? saat kadar zaman geçmiştir. den) - Dünden beri her tarafı seller nü ıs buçUkta başbakan 'ismet İnönü _ıı.-... .---..----.-..-

- Etmedik ... BircleQ bire bastırdı, ca . ~ en münbit topraklarından kapıamıştır. Mersinde 40 kadar mavna nün vereceği bir aöy1e9le-.fıafta açıla
mmızı aor taJrıtardık. Biz gene atik dav ~ı OJaıı Adana ovaauun maruz· kaldı- şiddetli fırtınalardan parçalanmış ve c&ktır. 
randık ta su belimizi lllJID8dan köprü- gı bu son lelAket, temenni edilir ki..,_ batmıştır. Zarar pek çoktur. 
J'ii tuttuk.- n~ olsun, tabiatin bu nevi Afetlerile Yumniatancla Kar Fwtuw..__, y da da tavyare 

_ ötekiier ne yapıyorlar? mucadel~ edem.iyen mmtaka, Türkiye Ati.na, 8 (HUSllSI) - Yunanistanın şi az ÇlflllJ8 'I 
Kadınm biri bq1ll't1illlie llzJatl•- Cumhuriyetinde galiba yalnız Adana- mal taraflarına dün müthif kar yağmış- seferleri Yaptluü 

nnı sildi: ' dıı br. Sellnik civarile Jılalr.edonyanın iç İzmir, 9 (HUIUll muhabirimizden)- ._ _________ _,... 

- Allah yardımcılan olsun dedi. Ne llmtafa ~ ~ da ~-v~-~ ~etli- İzmir - fstanld tayyare seferlerinin 
olıkhıkJarından hiç haberim yok. K._....._ tin nmeret dır. Kcmndan_ bildiıildigıne gore ya- Çeşme kazasına da ujramuı llll'artq-

'"1""""' ·-·ı lan kardan bütün yollar tapmmış ve tırıldı. Bu nretıe, mtimll.teki yaman 
Ylksak Jerlll'I plcanlar Adam, a ~~>.-:-Sular~ ~ir etraıJa her ttırHi mfinablAt münkatt itibaren Çeşme plljlarma rağbet arta· 

az daha çeki.kligı ıçuı yalan b&Zı köy- olmuştur. Yora tarafllanDda da çok lct 
Sabab1eyiD 8iin aianrken phrin en lere gitmek imkinı bulunmuştur. Gi- kar y~. Serez, Drama tarafların ca ır. 

yiibek mnldiDde blılPMB bir nin da dilebllen cenup mmtakasındaki köyler da termomeke cıfnıdan apiı 6 18 düt- &plll t.nu ;.a..; 
mnadan nehre dojnı blıittm. l'abrib- de 930 &vbı yıkıldı&ı. :v. nıo kitinin müştür. Denhde fJrtma da çok ciddet- .... ~. 
tör SaHhln fabrlcasının ymmda. w- yenfz, ym18uz bld! anl&fı1maktadır. lidir. 

1 
Bip (H~~ :;:~a ~!u it · • -ı-ewtu 

cık ,ardüm, sa oraya kadar ylll'lelenle tcmlay tarafmdan uu ıavallılara sür- eri. memur -.up ~:;.u.uuen ~ aiıı 
mişti. tt8t8nde ~abalık bir grup bft" at1e ekmek yetittirf.bniştir. Daha apjı F sllla _.., __ • yürümekte. tapa odaunda her sGn ke- .,.. .. 
taraftan aWr•lan kenhnif, yaktık.lan k8ylenr henüZ gidil~. ran .......... lcanau aif bir müracaata kalababiı aöze prp-
·atıeşin etrafında toplanmıflardı. Buralatda birçok evlerin yıkıldığı an Parla 8 (A.A.) - Mel;uaan mec- maktadir. 

" flastf allamam ne anam !aşılıyor. İnsanca zayiata gelince, ölen- lili. mad,,aat kanunu projeainm tetld- Tapu lelledi almak iateyen köylü .. 
' ler yoksa da SO kişi kaybolmuş ve ha· kine deftlll et:miftir. ler, aylarca Uıpa daire.min qiliai a. 

kaldl, D8 babam! ,, yat1anndarı hiçblr haber ah~ • Yanht havactialer. bilerek tahrif e- flDdırmaktadır. Bunan -.e1.ebi tapa a.I• ..,,. sm _,.,.,.ı_.,_J 
Sokakta için için ajltyan yedi yaşın- :n~radaiı sıhhiye m~n Hüsa- dilmit hnadialeı •eyahat wmunt em- daire.inde an~ iki memur bulunma- ,,.,.,_,,,,,. .-..ıq., 

da b"r f'nl'Uk .ül-'üm. Yagm· ura -mnen m w Kızılay mnumt müfettişle- niyeti ihlal edici havecliıw wrinin n bunların -pılacak :.1-: ma- kov. Cevap için mektuplara 10-tul• -,.-- ~-... ..~... rinclen Sait bugünkü trenle Adanaya . . ... -~ • ,_ ~a .,_ ,. Pul illvesi lA mmr 
JSlaııdığma ehemmJyet vermeden yürü varacaklardır. ıcap ettiıdiii cerı.a1•n menau baln. malanna raiJ*en heJ:'*lli baffrmıyaZJ • 
yordu. Bir fellkebede olduğuna bük - elen 'J:l inci ...W. uzun bir münabo ~ olmalarıdır. ...._ kalma: 741 İstanbul 
mettim. Klzllayıı yanhmlan f8Yl mucip Olm1lf, fakat nihayet. hl- Bip ~ bdroeuna hiç ohnazea '1'elinf: Soiı Poita 

- Niye ağhycınuia! cfi.Je mrdum. Kızıliay '1t para yudmıı o1ant ~ ~ teklft. 243 JeJ• b,.a 355 daha hir ~emar illve edilmeai icab et· Telefoa: moa 
- Su oe+nızı )!JkU, lllDi pehliv• 1tia lira lilnl: " 'lllt- lltJndm b1ıfka reyle Waal ohamı~. ~ • 
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'Fenerbahçe 2 - 1 yenildi Lilı maçları 

Topkapı 

Canlı bir fut bol maçı 

Fener orta muhacim/eri 
çok fena oynadılar 

Bey kozla 
Berabere kald1 

• 
lngiliz takımı, Macar 
takımını nasıl yendi? 

i' * ~ ------------------, Vefa güzel oynamağa başıldı Macarlann fazla kombinezonlu futbolunu lngilizlerin ıütlü oyunu 
6 - 2 mağlip etti. Bu millıim maçta ilk favul 2S dakika aonra 
oldu. Bir lngiliz ayirc:Ui: "Oyunlan ltalyaıılara benzemiyor, 

Fenerbalıçe daha fena bir netice almadiae bunun prefi tamamile 
Fikrete:aittir. Her ayağına aldığı topu Çek kalesine kadar indi
rerek arkadqlarma mOkemmel gol fıraatlaan hazırlıyan Fener 

aol .. dlinkü ma m tek kahramanıdır 

K'Bdıköyünde yapılan bu maçı Vefa 
güzel bir oyundan ~nra 3 - 1 kazandı. Macarlar futbol oynuyorlar.,, diye bağırdı 

Vefa oyuna baş-

Yazan : Ömer Beelm 
[

V•fa 31 lar başlamaz ilk 
EJUP 1 golü yaptı. Bu sa 

Y•z•n ı TUrklr• GUlle•tma Rekordmenl lrt•n tahlnba• 
.. _______ _. yıdan sonra da 

birçok gol kaçırdılar. Eyüp biraz sonTa 
güzel Dir gıol yapt>. tlcinci devrede Ve
falılar ideta tek kale oynadı. İki sayı 
daha yaparak maçı kazandılar. 

Beykoz güçlükle berabere kaldı 
Topkapı - Beyıkoz arasındaki bu maç 

~tin bir oyun oldu. Beykoz bu maça 
hafif bir takımla 

Topkapı a çııktığından çok 
Berkoz 2 müşkül dakikalar 

geçirdi. Birinci 
devreyi Topkapı 2 - 1 bitirdi. İkinci dev 
rede güçlillde bir sayı yapan Beykoz 
nihayet berabere kala.bildi. 

HiW sahayı terketti 

lngiliz taJammm pi atm OJ11Dculan 

Londra l/U/l9H 1 
Oyunun ortalarına doiru arkam• 

dan bir aeı: 
«Macarlar çok güzel paslafıyorlar». 

.._ he1eeanlı bir enstantane 

Birinci lik maçlarından olan bu oyun 
en hararetli bir yerinde Hilfil takımı
nın bk penaltı yüzünden sahayı terket 
mesile yarım kaldı. İlık devre 1 - O A
nadolu ıe'hine bitti. İkinci devre oyun 
tam huJlandığı bir sırada hakemi'l Hi
lal aleyhine verdiği pena.ıtıyı kabul et
miyen HilalliJeriın sahadan çekilmesi 
üzerine maç yarım kaldı. 

dedi; başka bir ses ilave etti: 1 
((işte bütün hatalan bu yah> ' 

Çeki Karlin profes1oml futbol takı-J 
aı.t dün iıldnci maçmı Fenerbahçe ile 
OJnadı. 

İlk devreyi sıfır llfn bitiren Çek
ler, ikıinoi devrede bire karşı iki gol ya
P&rak oyunu kazandılar. 

:Memlekette futboll m düzgün oyna 
tan Fenerbahçenin dOdtü oyunu bizi 
Olduğu kadar herhalde Çekleri de tat
llıin e tmi.ştir. 

Eski Slavya ve Sparta takım1arının 
feıanbulda gösterdikleri çok ağır ve o 
~bette yavaş oyun ~ muka
bil bu takmı.m Çeklerin eski oyun şek
lini unutturacak kadar tiir'atli, hatta 
baş. döndürecek kadar çabuk olan oyun 
ları karşısında dünkü neticeye biraz da 
fÜkretrnek lizımdır. 

İki oyununu seyretmek imkanını bul 
dUğum.uz Çek takımı fimdiye kadar 
Rörrnüş olduğumuz Avnıpanın diğer 
büyük takınılan iyvmda olmamakla 
beraber kabul etmek lAzım ki gerek o
)un tarzları, gerek ta1mn halindeki va
°"Yet.ıe~i itibarile bizden yüksek bir 
kı)'Uıettedirler. 

Çekosk>vakya likinde zaman zaman 
ltlllhtelü der2Celer alımJ olan Çeki Kar 
~ takımı nefes, sürat, kuvvet nokta
llbdan mutlaka bi2e Wktir. 

Fenerbahçe üç ortasırun göze bata -
eaıt kadar aksamasına rağmen ender 
&ördüğümüz güzel oyunu karşısında ga 
lip gelen Çek takımı yukarıda kaydet
tiğimiz noktalardaki faikıiyeti dolayısi
le girdiği işten muzaffer çıkmıştır. 

1.luavin hattından gördüğü büyük 
t&nhmdan azami bir surette istifade 

eden Fikret dün 
ç. Karna 2 bir kahramandı. 
F. bahçe t Her ayağına ald1-

Paradoksal görünen bu tözde ha· 
kikat vardı. 

Macarlar hakikaten çok aüzel pu
laşıyorlar. Ekseriya yerden verdikleri 
paslar çok isabetli: Fakat lüzum un· 

Müsabaka güzel oldu dan fazla pasla vakitlerini kaybedi-
hti ezeli rakip olan Süleymaniy~ - İs yorlardı. 

Macar takımlannm plJerini 
yapanlar 

tanbulspor arasındaki oyun tahmin e- Kalenin 18 metre sahasında bile to-
dildiği gibi hafta- pu birbirlerine vererek İngiliz müda- na biraz hız verdi. İngilizler aleyhine 

&Ulermanlre 1 nın sayılı O)'Unla filerini koşturup duruyorlar; tabii bu 3 korner olduktan sonra. lngiliz mu• 
l•tanbulepor 1 nndan biri ola - suretle gol olacak fırsatlarını bybedi- hacımlaBon tdopu a:akl'!:ıcna ~e.çirhdiler. 

rak geçti. Da.ha l Sağ iç w en aag açı~ roo~• a av ... 
Ziyade ·Süleymaniyenin hücumilc ge- yor a.r · . dan uzun bir pas yolladı. Crooks Ma· 
çen oyun bütün gayretlere rağmen ü- Macar akıncılan hemen hemen hıç . . . ti tt ktan ıonra topu 

· · · . car muavınını a a ı miıt edilen netıceyı vennedı. Otuz be- sıkı şüt çekmedıler. k 
1 

. - rtal dı Drake tutul-
. · d kik da S .. l · · ı1 a enın agzına o a .. 

~ıncı a a u eymk danıyenın yap.k-1 .Muavinler mühacımları çok güzel maz bir fÜtle, Macar kalecisini yen~ 
gı gol devre sonuna a ar oyunun şe be l d" 8 .. .. k belk" f · · M l 
li . bo eh. s e ı. utun ta ımın ı en zayı Aradan altı dakika geçmıftı. acar ar 
n~~· ~dea ed 'k' ta.k d h .. 1

1 
oyuncusu Kabri'dir. Degajmanları kı- aleyhine olan bir korneri Brooks çekti 

mıncı vr e ı ı ım a a guze . k k d · · 
yretl. g· başladı De:\•re- sadır .. Yenı avut çe me anunun an ve Drake göğüsle Macar kalesıne gır· ve ga ı oynama a . . - 1 b · 

nin sonlarına doğru İstanbulspor bir çok s~kıntı ç~~ıyordu; attıgı a~u~ ar di. iki dakika sonra attığı ba~ka ır 
pen&ltıdan beraberliği temin etti. ekserıya lngılız akıncılarına pas gıbi ge golü de hakem ofsayd oldugundan 

daha 1 dı liyordu. saymadı. Hisar takımı can ı oyna 
..,,_. . . 1 An d 1 İngilizler güzel oynadılar; takımın Birinci hahaym İngilizlerin 3 . 1 
J1Kıncı li.k maçlarından o an a o u h · L • fı -L d . 

h. no· d k" b.. hemen hemen ıç yır tara aa.sama ı. galibiyetile bittı 
F bah Çeki Ka Un da ısar - ganspor arasın a ı oyun u- Sa ,_ '"k ld' M h · I 

ener çe • r maçın yük bir zevk için ğ açı& mu ~mm~. ı. Cf ur m~- Oyun seri oluyordu. ki tara~ da 
pi yapılırken AnadolhlAr 3 de geçti. İlk dev- hacım Drake ı m~kemmel be~l~ı. güzel futbol oynamıfb. Macarlar bıraz 

f;ek kalesi önünden ayrılmadı. Fikre- ooıanspor 1 re berabere bitti. ~uha~ı.mların ııkı fUt çekme kabılıye- daha hakimdi. .. 
tin attığı kornerden Ali Rıza bir kafa İkinci devrede da tı lngılız takımının fazla Ayı yapma· . . . 
vuruşile alitmış beşince da'kikada Fe- ha güzel oynayan Anadoluhisar iki gol sına sebep olduğuna şüphe yoktu.. ikinci haftaym bınncıye ~azar~n 
nerin sayısını yaptı. daha yaparak galip geldi. Vakıtljmnı Macarlar gibi kale önünde daha sakin geçti. Herhalde _ acardar 

Beraberlik tahmin edileceğinden faz pasahıarak kaybetmediler. biraz yc;>rulmuşlardı. Buna .r.agmen . a• 
la oyuna sürat ve heyecan verdi. T h h fta ı.... da 1 I k 1 e 

O k . d" Az favül dı a a ymın ,,_.,ın ngı ız a esın Qeklel'~~ ~nz ~aiki~i ~ıt.ına giren ()irinci kır koşusu gUzel oldu ilk E Y~~l ço temız ı. k 25 . . vda~,_!· indiler ve ikinci rollerini soldan gelen 
oyun 83 uncu dalkikada se>l ıçın kuvvet . 1 _ t b"t avu oyunun anca ıncı wu- bir ala tdar. Fakat lnailizlet ar• 
li bi·r ~ütıiyle Çekleri galip vaziyete .sok İstanlbul Atletizm AJ~~ ıg~~ca .. es ~ kasında oldu. Bunun farkına varan ar- pa . !ap. l ald l 15 dak" 
tu.. Bu tek sayının galibiyet sayısı ol- edi.len kır koşularının birıncısı ~un Şış kamdaki geveze adam, derhal ıesini tık hakımı2yetı le e l ı ar Bve 1 b!. 

ugu oyunun seyrıuıuen ı ı. - ışıttırdı: h · le · · d - ·-~ bell'i" "d" l li Tuğla harmani.arı arasındakı yolda . . . . ka içinde go yapı ar. un arın ır 
Fenerbahçe beraberli~, Çek!e:.- hiç yapıldı. . . _ .. . rincisinde Macar mu acım rının ve 

değilse bu vaziyeti bozrnarnağa gayret Istanbulda ata~zm !1e ugraşan klup «_Oyunları pek ltalyanlarınkıne ben· kalecinin kabahati aşikardı. Macarlara 
ett.iler. Ve netice bozulmadı. lerin kır koşu anle alakadar ~~m~ma~ zemıyor, Maca~lar, fut'bol oynuyor.» kaleden 30 metre ilerde bir firikik ce-

Oyunda 1ki hitdise olmuştur. Biri, bır 1arı bu spora karşı bekle~en .. umıUerı Atılan pller zaıı verilmişti. 
dal'gınhk neticesi ikinci haftaymm on h~r gün bir parça daha sondurrnekte- 60 b" seyirci sahayı aaat 2 3 Oda Mu""dafiler muhacimleri marke et• 
bir dakika fazla oynanmasıdır. Öteki 1 dır. ın ak d · F 
~ ç k 1 k 1 · · · F ··a .Aınlaşılrnıvan bir sebeple S5elerden doldurmuştu. Maç tam v tin e ran- mek makaadile kaleden •yrıldılar ve ~. e os ova so ıçının ener mu a- w • • .. 'd · d ba 
fii Yaşarı hatalı bir şekilde düşürrnesı beri bu sahada yapılan .. hareketlerın sız hakemı Leclerc ın ı aresın e f- lngiliz Ağ muavini pas vermekten vaz 
neticesi, Yaşarın yaptığı çirkin mu1<a- başınd~ ve içinde olan kl~plerin ?u a!a ladı. İngilizler ... rüzgar a~tına düşmüt- geçerek, kaleye tüt attı ve İngilizlere 
beledir. Fakat, hariçten vaki olan bır kasızlıgı esefle kaydedılecek bır ha- lerdi. Oyun 25 dakika kih Macarların 4 üncü ıollerini kazandırdı. 
müdahale bu son hadisenin büyümes1- dise .. sa~.ılrn~lıdır. . kalesinde, kah İngilizlerin nıtıf aaha-
ne mani olmuştıur. Dunlrn musabakala~a G.aı~tasaray ~kı sında, heyecanlı dakikalar yaşatarak Vaziyet 5 - 2 aleyhlerine olmaaına 

rağmen Macarlann kuvvei mancviy~ F baı..-- H"" tt" y Halkevi dört takım ıle ıştırak etmış-ener • ...,'<;" - usame ın, aşar, 

Fazıl - Cevat, Angelidis, Mehmet Re- tir. 
Geçen se:ıe yapılan bütün kır koşu

şat - Niyazi, Muzaffer, Ali Rıza, Esat, !arını kazanan Güneş takımı. bu müsa 
Fikret. 'bakaılarda ancak en iyıi atıletlerinderı Re 

Hakem: Şazi Tezcan (Beykoz) cebe müsabaka harici olarak kendini 

geçti. si hiç kırılmadı. lngiliz kaleaine mun· 
Macarlar korkulu akınlar yapıyor- l Fak l ·1· tazam akınlarla ineli er. at ngı ız 

lar, lngı"liz kalesini epeyce sıkıttırıyor- - .. daf" k 
kalecisi T weedz ve sag mu ı ta ı• 

lardı. Tam bu sırada İngiliz sağ mua- mın keptanı Male bu akınları çok gü-

ğı topu eliyle işle 
'erek idare eder gibi kuDanan Fikrete 
~llk olan Fenerbahçenin sade onun 
larfettiği eforla galip çıkması rnümltün 
değildi, nitekim de öyle oldu. Büyük 
bir süratre oyuna başlayan Çekler, ken 
«ilerini topa.rlamağa vakit bulamadan 
t!nerbahçenin ayni şekilde sariettıği 
atirat. karşısında bocalamağa baş,adıl::ır. 
ltırk beş dakiıka süren ilk devred~ Çek 
~ daha düzgün hücum etmişler, Fe
llerbahçe ise ancak Fi'kretin şahsi ?ay
tetne ilerliyebilmiştı"'r. Çek müda ~aası
llı bu kadar kolay sarsan Fikretin ha
lıı-Ladığı fırsatlaroan istifade edemi. -
~ Fener hücum hattı kıenıdilerini ta-
11Urıış olan ye.rli takımlara ne için gol I _ 
ltarnadığmı lro~yca gösterdi. 1 r 

Ömer Besim temsil ettirdi. 
·--· - -· Müsabakanıın ferdi birinciliğini Hal-

l kevinden İbrahim 14,43 dakikada gü

vini, yerini değiştirerek aağ cenaha zel oyunlarile verimsiz bıraktılar. 
kaçan merkez muhacımı Drake'e gü-
zel bir paı verdi. &ake ortaladı ve to- Oyunun bitmesine 3 cla:kika v.ardı .• 
pa yetişen sol açık Srooks tutulmaz Sağdan ilerleyen ~ğ ~uavın Brıtton, tKINct DEVRE 1 

Çekler ağır hamağa başladı 
f inci devre aıyni süratle başladı. He 

lrlen bütün hücumlannı sağdan yc...pan 
~k.k!r altmışıncı dakikada merkez mu 1 

CunJerinin güzel bir vuruşile ilk sa-
1 ~l':fı Yaptılar. Her dakb seyrini değiş-

'l'eıı. ~p ~ sayıdan 80Dl'a bir müddet l 

Yarın 
Bizde 

Spor peygamberf 
Geçinenlere dersler 

Yazan : M. Sami Karagel 

zel bir yarıştan sonra kazandı. İkinci 
ı Garbis, üçüncü Artin geldi. 
1 Takım itibarile baştan birinci, ikin-

i ci, üçüncü gelen Halkevi takımı 9 sayı 
ile birinci, gene Halkevinin bir takımı 

1 ikinci ve diğer taknnı üçüncü oldu. 

l Müsabakala.r üçer kişilik takımlar a-
rumda yapı!dı. __ _ 

b . ·· l 11 · · · t s· · · topu Macar kalesı aagına havadan at· ır şut e go er serısın1 aç ı. ırıncı 
1
. 

h f 2- · · d k"k d T tı Tol'I' yetişen sol iç Carter KU\:Vet ı e. taymın <> ıncı a ı ası ır. op or- · .. .. . l . . . 
taya gelir, ve Macarlar İngiliz kalesini bir kaf~ •.~tu ıle ngılızlerın 6 ıncı ve 
sıkıştırdılar, bir karışıklıktan istifade son golunu yaptı. 
eden Macar ıol içi, topu sol köşeden Maçta 5310 lngiliz lirası hasılat ol-
lngiliz kalesine soktu. du. 

Bu birbirini takip eden iki pi oyu-



10 Sayfa 

Gazetecilerin başlarına n eler gelir ?ı 

"Çarşı kazan ben kepçe 
bizim esrarıengiz 

hafiyeyi koydunsa bul ... ,, 
Kibriti çakıp zile basınca •.• 

Havyar hanından başbyan bir araştırma adliye ve 
kapalı çarşıda neticelenemedi,zifiri karanhkta Koca 

mustaf apaşaya oradan da Etyemeze dayandı 

'1azeteci; baz.ı kari:lerin zevkle oku· 
dukları, bazı karilerin şöyle üstünkörü 
göz gezdirdikleri, bazı karilerin de göz 
geııdirmeğe bile liyık bulmadıkları şu 
tayfaların her .satırı, hatta her kelime
si uğrunda çok cömertçe ter döken, 
90k cömertçe, hatta .mü~ifçe emek har
cayan adamdır. 

mi brzim defterlerimizde yazılı olrm
yan bir tek fırın sahibi bulunamaz! 

İstediğimi 'bu yokian bul.maktan 
ümidi kesince, bir başka çare düşün
düm: 

Bu hafiyelik eden zatın davası bi
:ı-.inciı ceza ma.J:lkemesinde, birinci ceza 
kaleminden, bu davanın dosyasını çı

kartmak, ve o dosyadan davacının ad
resini bulmak!. 

SON POSTA 

Kıskanç koca .•. 

Bükreşte sinemada geçen. 
bir vak'a 

Bundan bir müddet evvel (Bükreş) 
şehrinin en büyük sinemalarından bı
rinde şayanı diıkk~t bir vak'a olmuş

tur. 
Bir pazar gün\\ .!inema hıncahınç do

lu i ken gişenin önüne bir adam gelir. 

FeV'kalade bir asabiyet içinde bulunan 
bu adam biletçi kıza bağırarak şunları 

söyler: 
- cMatmazel! Karunın Aşığı ile be

.raber sinemada olduğunu biliyorum. 
Sinema boşalıncaya kadar buradan ay
rılmıyacağun. O vakit onları köpekler 
gibi öldüreceğim! .. > 

Bunları söylerken cebinde bulunan 
r:Üvelverini de gösterir. 

O .sır.ada civarda bulunan sinema mü 
dürü müessesinde bir arbede çıkma-;ın 
dan koıikarak, hem.en sinema salonuna 
gider. Fi·lrrıi durdurur: Lambaları yak 

tınr. Sahneye çıkar ve halka kapıda,. 
adamdan i~ittikleriıni tekra·r eder ve 
mevzuu bahi's kadın ile itşıkının az son 
ra, f.ilm başladıktan sonra ar'ka kapıdan 
çıkıp gitmelerini rica eder. 

Müdür çıkar ve film tekrar başlar. 
Beş on dakıika sonra lambalar tekrar 
yakılınca sinema salonunda müthiş bir 
kahkaha kopçı.r. &beıbi nedir bilir m!-. . , mnrz ... 

cSinema seyircilerinin hemen yansı 
bu haber üz-erine arka kapıdan çıkıp 

gli'tımişlerl ... • Fakat buna rağmen nankörler görür 
sünüz ki, gaz-eteciye; masası baŞlnda 
havadis icat eden, ve duyduğu her ha
bere hayalini.n bütün mahsullerini ka
tıştıran bir mahluk şeklinde tasvire 
kalkışırlar! 

EvveLki gün, birinci ceza mahkeme
s'inin kaleminde, bu ricama muhatap • 

Benim bu yazım; bir gazetecinin, bir 
sütun yazı yazmak uğruında çok defa 
hiç bir zahmete katlanmaktan kaçın
madığını inkar edenlere hitap eyler. 
Eğer meslektaşlarımın. en ufak bir 

haıdisenin içyüzünü öğrenebilmek uğ
runda neler çektiklerini bilmiyenlerin 
meraklarını da giderebi:lirsem kal.emi-
mi öpüp başmıa koyacağım! · 

* . 
Evvelki günkü Son Postanın ilk say-

fasmd::ı gözüme şu serlevha i·lişti: 
«Evini soyanları bulmak için polis 

hafiyeliği yapan adam!• 
Ev\·eıa, bu garip hadisenin, bir A

merikan gazetesinden tercüme edildJ,.. 
ğini sandım. 

Fa.kat yazının Bk satırlarına gözgez
dirince, bu zannımda yanıldığımı an
ladım. Ve öğrendim ki, .SOn Posta• 
nın Adliye muhabirlerinden birisi ha
diseyi yakaladığı hırsızlarla muhakeme 
si görülmekte olan davacı Salih Ceva
dın ağzından dinlemiş. 

olan mt: 
- Hay hay ... dedi ... Fakat, bahsetti

ğinİZ davanın dosyası, şu masada otu
ran katiptediır. Halbuki o katip, bugün, 
Eyüp Sultanda keşfe gitti. 

- Bugün dönmez mi? 
- Dönemez! 
Düın., Eyüp Sultanda keşfe giden ka

tibi yine aradım. Bu sefer de mahke
ıneye girmişmiş! Mablkeme kapısında 
saatlerce diılüldikten sonra, katiple ko
nuşmak kısmet olabildi. KatiıP te kibar. 
İftar saatini geçirmiş, ve hayli yorul
muş bir oruçlu olmasına rağmen, ri
caımı, hiç aksilenmeden yerine getirdi. 

Ondan öğrendim ki, bizim gönüllü 
hafiye, eskiden fırıncı ~ ama, şimdi 
mıobilyec'i.J.ik ediyormuş. Dükkanı kapa 
lı çarşıda, Kasaplar caddesinde kfiln
mi.ş. Numarası da 12 imiş. 

Kendisi de, Koca Mustafa Paşada, 
Fırıncı Mehmedin fırını karşısındaki 

sokakta, Maliye memuru Osmanın evin 
de otururmuş! 

Çarşının kapanma saati gelmediği i
çin hafi.'yeyi evvela orada aramayı mü:. 
nasip gördüm. Çarşı kazan, ben kepçe. a:.ı......~ •.• n-... .,;:ı. __ .: _ _._ k d. i 
B · · ·· h fi · k d UllUeD s........, !l""'-ll.,.,. lll"UID ve en IS -
ızım esrarengız a yeyı oy unsa · Ka tan t Kraı;.. · .wı!. ,_..... ·ı 

bul Be K 1 ~.J.J- •• b 1 ,ne s ye 10\'esı ·-uı ve-rı en 
. n asap ar Ccw.ut!'S~ u ~a- ıür.el Amerikan~ Steffi Duna 

Birincilcinun 7 

.cinayetle mücadele• isimli filmi ~evi rmit ve bu filmde büyük bir muvaffa• 
kıyet ıöstermiş o lan Con Blauclel 

Amerikalılar 
Simone Simonu 

Canel 
Makdonal 

Çekemiyorlar mı? Nasıl evlendi 
Bir1kaç ay evvel Holivuda gitmi~ gü- Holivutta bir sinema yıldızı veya 

zel. Fransız sinema yıldızı Simone Si- 1 sanatkarı evlenmeğe karar verirse şe· 
mon'un orası ile bağdaşamadığı yavaş hir günilerce, aylarca çalkanır durur. 
yavaş anlaşılmaktadır. Her kafadan bir ses çıkar. 

Son seneler için.de güzel yıldız Canet 
Bu güzel Fransız yıt.dızmı angaje e

den kumpanya ona tanınmış yıldızlar
la birlikte filmler çev.irtmeıktedir. 

Mesela (Genç kı.ilar yatakhanesi) fil 
ıriinde namdar Amerikan sanatkarla -
rmıdan Hevber Marşa! ile Rut Çaterton 
ile öirlikte film çevfrrmiŞtir. 

Tabiat.iıle bu filmde halkın dikkat na 
zarları üç büyük sana.1ıkir arasında 

taksim edilmiştir . 

Çevirtecek olduğu ikinci filmde ise 
şu sanatkarlarla rol yapacaktır : 

Koustans Bennet - Loretta Yung -
Canet Gaynor. 

Bu sanat.kıarlaı:dan biri (Ramona) 
filminin kahramanı, diğeri (Moulen 
Ruj) :filınınin kahramanı, üçüncüsü ise 
(Ç.iıftçi evleniyor) filminin kahramanı
dır. Bu filmlerde her üç.il de fevkalade 
mu.vaffakıyetller kazanmışlardır. 

Şimdi bu gibi sanatkarlar arasında 

tabiatl.le (Simone Simon) yapacak ol
duğu en güzel rol ne de olsa sönük kal
mağa mahklımdu.r. 

Bu hal Fransız sinema muhitlerinde 
az çok asabiyet uyandırmıştır. 

Makdonaldın etrafını Ç€viren delikanlı 
lar bı'iç eksik o1madılıar ... Fakat güzel 
yıldız, taliplere hiç yüz vermedi... Caa 
netin bu yolda hareket etmesi birço11 
dedikodulara yol açtı ... 

Fakat nihayeıt Canet evlendi. Bu dit' 
nışıklı birşey değildi. Aklından haya
linden geçme:ıken o da bu yolun yol
cusu oldu. 

Can.etin evlıemneğıe karar verişi ço~ 
eğleneelt olduğu için anlatacağız: 

&lıivut yıldızlarından Rosi:ka Dol• 
ly bir gece büyük ibir suvare tertip et
mişti. Can.et te suvareye davetli idi. 

Canet suvareye iki saat geç gt 'd. 
Tam Rosikanın kapısına varınca yan.ıJI 
da yakışiklı bir delikanlmın durduğU· 
nu gördü. Şahsen binibirılerini tanıma• 
malarına rağmen görüşmezlerdi. 8111 
delikanlı sinema sanıatk.arlarmdan G& 
ne Reymondu. Kapı açıldı. Ev sahibi r 
kisini bera:ber görünce: 

- Aman ne iyi ettiniz de birlikt# 
geldiniz ... 

İ§ in sade ve kuru havadis cephesile 
meşciu 1 olan arıkadaşın yazdıkları beni 
tamamen tatmin .edemedi. O gönüllü 
hafiyenin, yazılmış olankı.rdan çok da
ha enteresan tafsilat verebileceğine ka 
nidim. Ve bu kanaatle de, bu işin ek
s~k kalmış tar~larını tamamlamaya ni 
yetlendim_ 

dan, Çarşının kapanma saatı gelrli. Ve ~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Diye yüksek sesle onlara bağırdı. De1 
hal salonlarda bulunanlar etrafların. 
sardılar. Hemen dedikodular başladı .. • 
Dedikodular yüzünden birlikte da.nset 
meğe, yemekte yanyana oturmağa n;ıeC 
bur kaldılar... Binöirlerinden de hoŞ· 
!anmışlardı. Yemek.ren ~nra Canet a'I 
dete hazırlanırken hizmetç'i ayni za • 
manda Reymonun da paltosunu getir
di:. İ4 nezaket kesbetmişti. De1:kanlJ 
centilmence hare.ket etti. Caneti eviııe 
kadar götürdü. 

«Evini soyanları bulmak için polis 
hafiyeliği yapan adam-> ... 

Bir gazeteci için hayli cazip bir tip. 
Fakat okuduğum yazıda, davacı .Salih 
Cevadın adresi y.ok. Sade cfırınci» ol
duğu yazılı. Bunu öğrenince, onu bula 
bilmek için ilk aklıma gelen çare, fı
rıncılar cemiyetine başvurmak oldu. 
Dördüncü Vakıf hanının · asma katına 
tırmandım. Orada karşıma çıkan zat: 

- Efendim ... dediı. Burası, fırınlarda 
çalışanların cemiyetidir. Fırın sahip
lerinin, yani patronlann cemiyeti Ka
rakö) rh, Havyar hanındadır. 

Ha• "r hanında , fırın sahipler inin 
cem ·yellerini bulmak bittabi işten b:Ie 
olmadı . 

Fakat orada konuştuğum katib in, 
eski ~ <'ni bi.itün defterleri didikle -
mek zahmetincl~:m kaçınmamasına rağ
men, ne Salih, ne de Cevat ismine rast 
layaınac'ık Katip: 

mecburen, Koca Must.afa Paşa yolunu 
tuttum. 

Koca Mustafa Paşada, adresi verilen 
fırının sahibi Mehmet değil, Ahmetmiş. 
Böyle ufak tefek yanlı.şlııklara canun 
kurban. Fırını bulunca, hemen karşı
sındaki sokağa daldım: Fakat Maliye 
memuru Osznanın evi hangisi? Adres
te numarası yok ki"! Bırakın ki, evin 
numarasını bilmek.ten de haj'lr yok. 
Çünlkü fırıncı Ahmedin fırınının kar• 
ŞlSın.daki sokakta insan evlerin numa
ralarını değil, iıki adım ötesini görem~ .. 
yor. Zifir.iı karanlıkta, ve suratımı iğne 
liyen ayaza karşı, «körebe• oyununun 
gözleri sımsıkı bağlanmış ebesi gibi i· 
lerliyorum. Eksikmiş gibi yağmur da 
bastırmaz mı? Koca Mustafa Paşalılar 
da, iftarı eder etm~yatağa mı girmiş
ter nedir? Evlerden olsun ışık sızmı
yor. 

Kör <liılenci gibi el yordamile, kenar
daki evlerden birinin kapısını buldum. 
Kibriti çakıp tokmağa, zi:le benzer bir 
şeyiler arayacaık oldiım. Karşı evin pen 
ceresi açıldı. Yüzünü görem..,cliğiın bir 

Derken ge~ler gene bu1uştular 'il 
nihayet biribirlerini çok sevdiklerini 
anlayıp evlenmeğe karar verdiler. 

Sinema sanayiinin azametini 
gösteren rakamlar ... 

Sinema sanayii dünyanın en bü~ 
sanayiidir demekle mübalağa ediliyof 
sanılmasın ... Bunu şu rakamlarla isba't 
edebiliriz: 

Dünyada sinema sanayiine hasredi'" 
len sermaye ne kadardır biliyor 111U'" 
sun uz? 
Paramızla tam: 2,400,000,000 çTür1' 

lirası! 

- İmkan yok ... diyordu ... Fırıncı dc
' ir bu adam. Çünkü İstanbulda, ia-

hayalet dik dik seslendi.: 

(Devamı 12 İllcİ sayfaM)_ 
Klodet Kolber ile Melvin Duglas, yakı nda 1:öreceğimiz .Patronum Kocam ... » 

filmiwle 

Bu azim meblağın: 1 .800,000,000 
Türk lirası yalnız Amerikada sinema)'• 
hasredilen sermayeyi gösterme.ktedit• 
Üst tarafı Avrupaya aittir. 



lOB~ SON POSTA' 

1arsusta da 
llir çok 

E•rar perdesile Atatllrlı lılJprüaBniJn 
iJrtillll bir lnıaaına baıtanıldı 

Et1leri su bastı 
Cinayet daha Su içinde ve deniıde yapılan in...-

(Baıtarafı t inci sayfada) atta kullanılan çimento bulunmac:lıiı 
BUiıÜn öjle vakti jandarma ku- için Atatürk köprüeünün beton intaa· 

mandanlıiı adliyeye ltıklar köyü civa- tına devam edilmemekte idi. (Ba§tarafı 1 inci sayfada) 
leeaatile meydana çıkmaktadır. Ev 
~n birçok ailelerin sağlam 
kaımamış gibidir. Birçok eşya 

•~·tarafından alıp götüriilmüştür. 
~y teşkilitını genişlettirmiş, a -

kalanlara giyecek te\'ziine b:ış

rında metrUk bir bağ kulesinde 37 ya• Bu ifde kullanılacak çimento Al
şında bir erkek ceaedi bulundujuıuı manyadan aetirtilmit ve beton intu
bildirmif, müdaeiumumi, adliye dok- bna batlanılmıttır. 
toru derhal mahallinde tahkikat yap- Atatiiıt köprü.ünün montaj yeri 
mıtlardır. İçin Balatta yapılan iatimlik İfi ilerle-

Kaa izim mektecfır. Burada köprülerin kurulma . Şehir ve etraf köyrer hala ha
,,.~- manzara ar7.etrnektedir. 
~n kat'I •yısı henüz belli ol-

ır. 

"Merain, (Husuai) - Mütemadi 
ur ve fırtınalardan timandaki ge-

Bağ kulesine girilince dört tarafın ve tamiri için bir fabrika inp oluna
kanlar içinde bulunduğu, kocaman bir caktır. l•timlik muamelesinin bapnl· 
kan izinin kuleden betlıyarak bai yo- muına muktezi tahsisat belediye büt· 
lunu takip ettiii mütahede eclilmiftir. çesinden tefrik edilmiftİr. 
Cesedin yanıbatında .kocaman kanh 936 Mali .enesi gayeıi olan mayıı 
lı bir çivi bulunmu.tur. Biraz ilerde de sonuna kadar iatimlak ~eyfiyeti bitiri· den mal alıp vermek kabil ola

ır. Limanda bir çok mavnalar 
ır. Yalnız liman şirketinin za-

2() bin lira tahmin ediliyor. 

kanlı bir tuğla parçası vardı. ~~~tir. ..,,.., ____ ·-----
Cesedin ba~n ta,la ezilmif, vücudu 

didiklenmiş ve tanınmıyacak hale gel-
.. k mitti. 

ı~ ıimet, kfıgıt Kanlı Bir Bıçak 
~ ikarına karşı şiddetli Biraz ilerde kanlı bir btçak kını ve 
edbir alacak ocağın yanında da kan pıhtılan vardı. 

L . (llaştaralı 1 inci sayfada) Adliye, zabıta tahkikata girifti. Mak 
~t kağıt f~bri'kası bir taraftan pi.- tulün cehinde bulunan hüviyet cüzda· 

kağıt yetişt.iril'ken, diğer tara~- nından Afyonlu Salih olduğu anlaşılı· 
da Sümer Bankın Türk"yeye kagıt yordu. 

İŞlni üzerine alması mevcut ihti- Ayak izleri 
ortedan kaldınnak gayelerine ma- Kan ve ayak izlerinden Salihin bi· 
~ beraber, bu ilıtilkarın kolay ri kadın ilci.si erkek üç kiti tarafından 

, ortadan kalkacağını gösteremez. öldürüfdüğü hissini veriyordu. Hava
, Avrupa fabrikalarına kağıt si- nın kararması katiller.in izi üzerinde 
ve bunbann memle'kete gelişi u- yürünmesini yarıda bırakmı,tır. 

bır zaman meselesidir. Bu takdir M dd 
lıtikarı yapan kağıt tüccarları elle- ü eiumumi ocaktaki taze atet-

. st()k malı tamamile sarfelmiş ten katillerin cinayet odasında yemek 
"nellerme de muvaffak olmuş sa)>- yediklerini de teabitiedi. l,in içinde 

. aşk ve kıskançlığın mühim rol oyna· 

"-ıun içindiT ki, hükumetin 1urıit dığı tahmin ediliyor. 
fabrikasına emir vererek, en ~k Maktulün vücudunda yinni beş bı-
olan kağıt cinslerinden piyasaya çak yarası vardı. Adnan 

esi imkanlarını hemen hazır- -
ı ve bunun çok kısa bir zaman i- Sancak Türkleri zorla 

~ inıan en muvafık bir yoldur. Yurdlarından çıkarılıyor ,._da kilosu 22 kuruştan 27 ku- JD--'--' 1 ind -'-da) 
Yilkselen Adi cins matbaa kağıdı «.--,.-&-ı _ sa_,. ... 

'-ıı.. ihtiyaç hissedillen kağıttır. yen noktal~ tesaduf olunmaktadır. 
~, kanaat getiriliyor ki, knğıt Şapka gıyenlerle mücadele 

""--ruıı11311ı\ola.·'· yersiz ve mevsimsiz olara lt, Lazlkiye 9 (Hususi) - lskende-
gıeı· ~aç kağıt firması meyda· run Fransız İıltihbarat bürosu ppb 

tnnıştir. Bun1ann ellerinciekl giyen Tüı\lerin aleyhine mücadeleyi 

cici SIBMlll 
A ~TUpa kreınlerinden Osttıııdnr. 
Yakm-1 

DökUlmezJI 
Leke J•pmazlll 

Her yerde arayı:nz. 
J>ek faz.ıadır. Bu fazlaılık bir ihtı- tiddetlendirmi~İT. Köylerde ppka •·I 
Y~l açacaık mahiyette değildir. Hü leyhine tahrikat yapmak makaadile va-

çıok şiddetli bir tedbicle kağıt t ka "-lar nd H .. .__.f Al" ~-----------' ı ortadmı bld ğı w iz. an ça~ ı an acı ı~ı , ı 
kaiı.t fabrikasına da ıra~:ıatını art- Kudsi, muallim Mehmet namlarındaki ~·J.,..•-••••••~ 

için emir w~ği muhakkak 3 yobaz köyfere eevkedilmiftir. Bun· UIÇÜ ÜZ8rft8 
·-.IL.!lıllbllll __ ........ .11: lar f8PD aleyhinde '" arık lehinde 

1~ kAğı.t fabrikamızın irı~aau tahri'kat yapmakta ve :ranlaruıda yüz F ennl Kasık Bığl ın 
9
::-i sonJarında nihayet bulacak takım ıarık bulunmaktadır. Mide, banak, böbrek 

8elıE6 başlarında açılışı yapıla- sUrgOnler fazlala,b r:;:(iln• 
b C. Baykal Halep 9 (Hu11Ui) - Birer behane Kondu 
oa)ıkçılık işleri :: 1~~inı!::~::ık-:::~::~ İlıiyeulere öl9il 

1 
• dir. Bazan tedhitler' bu.an tevkıflerle tarıfeai göaderalıt 

trede zmır Balıkçılar ve bazan da 2'0r1a hudut huicın" e bı"r .~_!"l•flnU • 1 umir aok11fı ,. .. ___ eti reisinin müta ea- takım insanlar aevkeclilmekte, ve bu T eL 20218 
dançokistifadeedildi vazifenin ifaıma çalıtılmaktadır. Bu ZAHARYA 

(Husus!) _ Balıkçılar kon- meyanda lak.enderun pz tirketi vez. Oreop\llcN 
İmıiri temml eden murahhas- nedan Türk tebaaıından Memduh Se- Ta~ditçilırdan • 

~a bulunan 1zmir Balıkçılar lim Payasa kadar mahfuzen ıetirilmit saktntnlZ. 
· reisi Ali, bilhassa kongre es·ı ve burada hudut harici edilmiftir. 

, balıkçılığın inkişafı için orta· 
!!.~-~~ fikir1erıe ko~g:e için IOD Posta 
~~l~ _ ?~uŞtur .. Ke~ısı Rıze-j 

lştıniigı bır denız mutehassısı -Y-evm=-i=, =8-iy"'"'aa=t.-=Ha=-=v=-adla--.,.-Balt--suetell--,oıi 
n ve hayatını uzun müddet-

bu işe hasretmiş bulunduğun· Yerebatan, Çatalçeşme sokakt 2S. 
~ik. malfımatı .fazJ.adır. Ali, lz- t S TAN BUL 
~ğının inkişafı yolunda mü Gazetemi7.de çıkan yazı ve 
l..... ler yapmış bulunmalttadtr. resimlerin bütün hakları 
~llgrede de bilhassa balıltların 
~ayrılarak satılması, ka.bzamal mahfuz ve gazetemize aittir. 

.... ~ 

BELSOGUKLUGU 
VE FRENGİYE YAKALANrt4AMAX 
.. , . İÇİN EN İYİ i:..Aç 

· P~OTEJİN. dir 
50 1( . HER ECZANEDE-UNUR 

~L;"~ ortadan kaldırılması, 
~ğın bir elden idaresi hak· 

ABONE FIATLARI 
--~----... Be7otıa s.ua llalla..i ... ......, .... : 

8adbert, YOl'll ....armln mlltereten kararların ittihazı İımir Balık 1 • a 1 
~iyeli Reisi Alinin büyük gay Sene Ay Ay Ay mutasarrıf olctutlan ft ıamamı 11,000 Ura 

~~etmiştir. 1 ICr. Kr. ICr. Kr. luyıneUl oalaıada y.,.,..... 1Mb•JJellnde 
~ bahkçılerının fahri reisi fz. TOıudD t-1-400-ıı-750--t·-400-+-150--1 l'ennenecllel"de Bacı ~ IDbiJnda JUi 

• 
-z_E.VCIME 

zevcim Nihad, .. 
ima .Oyler; • bt 
nazara dikkatini 

SÔYLBIBİ NİİDi•!. 

~lDed• • " wa be.ı di
te~ bdmlardaaa temaytlz 
ettiren - tenimin tabii ın-
St'lliQ'i olmuştur. Ve ilave 
ediyor; bir çok ıenç kula
nn ya burunhın parlak ve-
ya yOzJerinde bOyOk bOyOk 
pudra paftalan gOrGnQr. • 
Ben de her kadın gibi pud-
ra kullandım. Fa' at kullen
dağım pudra, havıtlandınl
nıış olduğu içm tabit bır gtı
zı·ı.Jk tesiri bmtkır. O ka
dar ince ve o kadar hafifdir 
kı adeta uçar. İşte bunun 

itüıd . r ld Totalom kntnl.I 
muntazamen Te yeknesak 
olarak yayılır ve cildi bemeo 
gayri mer'i ince bir gftaellik 
tabakası kaplar. Harici bır 
cmakiyaj• manzarası veren 
modası geçmiş ve 8IJr pud
ralıudan tamamen başka ve 
ciddeıı tabii bir g1lzelllk: te
min eder. Ye"li keşfe<l )An 
bu şayaı·ı hayret havalandı
rılmış pudnyı l< ullanmakh 
pudra hakkında ı bOttın fı
kir1ermizi alt üst edecektir. 
Hemen bog1lnden tecrObe 
ediniz. 

----~ ----------~~~ -1 lstanhul Be.ediyesi ilinl.ırı 1 ......_.. _____ _, 
Hususi idareden aylık alan emekli ve öksüzlerin Eylw 936 ür ·ılıkla

rı 9/kinunuevvel/936 ÇU'f&IDha pnünden itibaren Ziraat Ban' ?ndul 
Terclirilecektir. Aybk sahiplerinin bankaya müracaatları ilin olu.. . ((B» 

(t3.>04» 

* * 1 numaradan 250 numaraya kadar 11/Kinunuevvel/1936 Cur '\ 
251 » 400 >> >' 12/Kinununvel/1936 Cu r!eai 
401 » >> )) 14/KinUW8vftt/t938 Pu esi 

Belediyeden aylık alan emeldi ve ölr.aüzlerill Kinunuevvel 193u Jç ay· 
lık ınaa.tlan yukarıda yaz·lı günlerde ayWc cizdıa,nlarındaki tediye. ıra aa. 
yılanna göre Ziraat B.nkasmdan verileeeldir. Aylık sahiplerinin r.ıüraca-
atları iliıı olunW'. (8.) (3532) 

* * Belediye aıbdau taıitnatnamesinin 447 inci madde.ine (ücret mu'·._bilin .. 
de su taflyıp ...._ya aan'at ittihaz etmi, olan aakalann ve araba ile aa 
nakledenlerin ve suculum belediyece halka taı..ia olunan meaba sulan 
Çetmderindea au almaları ve kapsülıüz kaplarla menba IUJU tar malui 
yasaktır.) fıkraamm ilave edildip ilan olunur. (8.) (3543) 

'
~--------------------------------------~ lstanbul \ aklfıar t irade · .ü i J llA ıl ırı 1 ------------·-----------' Dejeri 

Lira K. 
2338 00 

588 00 

Peypuuı 

Lira K. 
175 35 

44 10 

Şehremini'nde Arpaemini mahal. 
• sinde Haatalaane ,.imamda 1948 
metro murabbamdaki Yavqçaphh 
Mebmedefencl camü ile tekke ana • 
auun tAmunl. 830 

Taht•kele, Demirtat mahan-. 

Je Devoilu Yoimtu'ncla elki • 2 ,... 
2, 52, 54, 56. Nr:lı harap..._ -
ardiye. 1190 

Yukarda ya'Z!h malbtr satılmak üzere on bet gün müddetle açık arttu .... 
J8 ~· l.teida1erin zt /12/936 •Pazartesi pÜ aut C1D t.e,te Maia-
lfılit kalemine ıelmeleri. (3446) 

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

Darphane ve Damga Matbaası Mü-
dürlüğünden: 

1 - 150 adet clökihn i>!>tul ile 60 clane kapaiı bpalı urf mulile, 
2 - Matbaa için tahminen 150 kilo Çiqi, 1800lldlıt kiitesi-Pi ve sa 

kilo muhtelif puntoda ~ Ye 132 kilo eapaa, anterlin ve blıat açık ell
•iltıae ile ............ 

3 - Tahminen 50.000 kilo kırpınb kir.t ve 2.000 kilo lmrtwı remacb 
ve 1.200 kilo bpuıb deri ve 150 adet çimento torlauı ve 2500 kilo hurda 
plilc parçalan ve iki adet mUstamel çini ve bir adet gn sol.len p•-'lrlıkla 
Atılacaktır. 

4 - Pota ft L.peldm muwakbt teminab 250 indir. EbUtmesi 25/12 
/936..t 14 .. 

5 - Hurufat ve çiqilerin muvakkat teminatı 120 liradlr. 
fl-1hı eli 28112/936 aut 14 de. 
6 - Dii•..,..... bun iman puuhlda artbnnuma 30/12/936 saat 

14 de •tleıw:ak ft .-&f melduplan elmiltme .. tinden bir mt nvel Mü-

7 - lateldiler fUtnuneleri almak nümuneleri Ye aatdaaık .,,.,. ıör • 
mek icDa 14/12/936 dua idbu. her sün aut 15 de ldue,e m6racaat e-
........ u3516» -~ Hamdi Aksuya kongrede 'llJNANiSTAN 2340 1220 710 270 90, 20 ve lllEl IO. 11 aQdl fetblll odaJan 

hukukunun müdafaası yo· :mcNEBİ 2700 1040 800 900 mllttemll bir bap ....... nm ta=••• alel - = a 
ha~rdiği gayretten dolayı İz llllliıııı-lliıııiiıiiim.-.-.İıııııiİıııİİıiİlll tUJU lç1ıı açık UUll'm&J& konulduluadan bede11 olan '168 Ura da mif&erlıe alttlr. ter alt.tadarlar p.yr1menbl e.itrindela...,. 
~arı namına teşekkür e1.miş Abone bedeli peşindir. Adres 11/ll'IST W1blne mlıladlf puutaıl ptl 2 -~ pmek tatıe,enler mu- ı.umı ve husuatle faiz.,. muuUe dair.._ 

değiştirmek 21 kuruştur. aat 15 ten 11 p bdar BeJOllu ..ah mah- bam!JDM Metelin " Jd lııuçuiu nlabebnde dlalarını lspat ICln Uln dnlllden ltlbl.rla 

la..aıtmer BeJıkçıl•k Enstitüsü c.ı.n eord •eri .,......... amal Jupablmdaa mtla)'ede Dl atıla- teminat Kçeal " 'mwl 1ılr bankanın t.e- 11 sün artında en&la mi '" ıl rtle ~ 
1 .... · istiyorlar -~ fi -.ttır. Arttır.- '811111 ıa,hmln elma laJ· mln&\ llllttubu pUrmelert fU'ttu'. •tıf memuruna müracaat ll&melldlr, a1lll 
~(Hususi) - Balıkçılık Enstitü- llanlardt111 ,,... • ·,.ı -'-na. ..un " '11 Dl IMl11119 o Sin Dııılll edlllcet· 1 - AıUınna bedell lbale IÜJllemeclnden tüdlrde baldan tapu kGt.111 ile sabit cıl-

bUl'ada açılması istenmektedir. Cevap için mektuplara ıo kuruşluk tir. Bulmadllı tatdlıde 16 lDcl itme pim lllbareD J9d1 stın lçlndit mabteme tuasına mıyanlar aatıt parasuwı paılaşmasındaa 
denizinde her cins balık toplan- Pul illvesi lizımdır. 1111/93'1 WW• .... all •• _. il- ,.~. abl tüdlrde lbale bomluat bar1o talamlrla•. 
8u deniz mühim bir servet kay- tm lt ıa lıadu' illa elartü • • tı* lulD ara& wv " llıua " tallı 11111. bi- ı - Sa...,.. .... maht-. dlvanbr z'=ı-
. Vali Halit, bu iş etrafında teı- Posta kutula: 741 lstanbul ar-.. llıall ....., ıML. itim m"'8rlden ı!mMaktır. de bertesln ~ b1r Jel'! asıl!Nftlr, 
hptırmakta, balıkçılığımızm ~n- Telıraf: Son Posta 1 - lbü.- Dıdtr ...., .. ala.....,_, t - .,. -.,ılı lllla.,. 11161 an ... a fazla ırıa16ma\ almak la'9,JenJer 938'10..,. 

t-min edecek çareler araştır· Telefon: 20IOS bllı-. manwt • W...,...." dlllM- m - • ..,.,,. WtfttaD ~ De ..,.,._ -'il •ah'••ll Baml1CUblle 
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12 Sayfa SON POSTA 

. Dişlerin ve Diş Ederinin Hayatıdır. 
Diş Cırçalannın serti makbuldür. l\fesina nevinin en fevkaladesinden yapdanHasan d;ş fırçalarile temizlenen dişlerin ömrü uzun olur. Dünyada mevcut bütün diş müstahzaratınm en müke~ 
olan Dantos diş macunile ve diş suyu ile birlikte istimalinde dişler inci gibi olur. Hasan ve Dantos markasına ve is~ne d_ikkat ~ecliniz. Hasan deposu. İstanbul, Ankara, Eskişehir, B~y.eğlu, ~ 

'in 

Tercih edilmesindeki sebep 

1 

l 

GRiPiN 
Bütün ağrılara, ha~talık 

başlangıçlarına karşl tesi
ri yüzde yüz olan ve hiç 

zararsız en kuvvetli 
müsenkindir. 

GRiPiN 
Nezle, soğuk algmllğı, grip rahatsızhklarmda, baş, dış, 

mafsal romatizma, Asab ve adele ağrılarında 
12 saatte 3 tane kullanabilirsiniz. ---

Mektebe giden çocuklarınızı 
Kızıl difteri, grip, nezle ve boğaz 
olmaktan korumıık için çantalarında 

bırer kutu 

AKRiDOL 
bulundurunuz 

AKRiDOL 
Boğaz ve bademcik iltihap
larını da pek çabuk geçirir. 
Her eczanede bulunur. 

15 tanelik kutusu 35 kuruştur. 
40 • » 70 , 

~-•BAYRAMDA YALNIZ4mm-~ 

K 1Z1 L AY gazetesi çıkacaktır. 
ilanlarınızı bu gazeteye vermeniz hem kendinize menfaat ve hem de 

K 1 Z 1 L A Y 'a yardım olacaktır. 
Fiyab son sayfada santimi 40, iç sayfalarda 30, 

Ciördüncü sayfada 100 kuruştur. 
MUraceet yerlerl ı Postahane karşısında K 1 Z ı LA Y aatq bürosu 

Telefon : 22653 
Ankara caddesinde Vakit Yurdu VAKiT PROPAGANDA SERViSi 

Telefon : 24370 

Bayanların candan arkadaşı: Aybaşıarmda kullandıkları 

"FEMiL,, Tuvalet bezleridir. 
H•r eczanede bulunur. TUrklye ve umum Balkan 

hUkOmetlerl için veklll it Ecza Deposudur. 

BUtUn TUrkl!ede tanın~ıt ı ~ DUnyanın en methur teker tlc•rethaneal 

BEYKO Tıcarethanesı Akide şekeri 60 Kr. 

K.U,.HK MANTOLARINI Elvan şekeri . 80 Kr. 
Fısbklı lokum 120 Kr. 

10 seneye garanti ve 12 ay vade 
ile kefaf..-'-0 :-r olarak satmaktadır. 

Anadoludan aynı ~enutlj sıpariş 
kabul eder. Mabmutpaşa Kurken han 
içerisinde REYKO - Telefon: 216~5 

Den izyolları 
iŞLETMESi 

Acentelu:: Karaköy Köprüb•fl 
Tel 42352 ·Sirkeci Mübürdanade 

ff•a Tel. 22740 -----Yalnız bu haftaya mahsus olmak 
Üzel'e 1 O I Birincikinun pel'fem
be günü lcalkmaıı lazım gelen 
Menin yolu posta.sına bir gün 
rötarla 11 / Birinakinun Cuma 
günü saat onda <cSADIKZADEn 
vapuru kalkacaktır. «3545n 

· Son Posta 
Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25. 

İSTANBUL 

ban Hatları 
1 - Gazetenin esas yazısile bir sü

tunun iki satın bir (santim) 
sayılır. 

2 - Sahifesine göre bir santim ilan 
fia tı şunlardır: 

Sabite : 1 - 400 kuruş 
• :1-250. 
• s - zoo • 
• : ' - ıot • 

Diğer yerler : - 60 • 
Son sahife : - 30 • 

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

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

Son Posta Matbaaae 

Ne~riy.ıt ~.d. : Selim Ragıp EMEÇ 

SAHiPLERi l ~ Ekrem UŞAKIJGU. 
: S. Ragıp EMEÇ 

Sade lokum tiO Kr. 

157 
Birinci 

mükAfat 

Ka~anmışbr. 

Her hususta 
teminathdır. 

T aşTa için; lstanbulda 
Babçekapı.sında ticaret 

hanenin merkezi siparit 
kabul eder. 

Herkesin zev 
uygun yegto' 

saattir. 

Cep, kol 
ve spot 
saati eri 

D•posıı: 

lstanbul salt' 
Hamam, Ha 

Han No. ı 

Köylü, Şehirli, İşçi, ZabıtaD 
Herkes memnuniyetle 

POKER 
tıraş bıçaklarını kullanıyor. 

Siz de POKER PLA Y 
markasını 'tercih ediniz. 

K·i OPRiN kattZleri ~ERYERDETiıı.uRuş 
BA • oi .ROM.ATİZMA A~RIL RİLE.GRİ VE NEZLEYE KAR t eiAkir( İLAÇ TIR 

Satılık Bina 
KIZILAY CEMİYETİNDEN: 
Cağaloğlunda lstan'bul Sıhhat ve İçtimai Muavenet Direktörlüğ~ 

karşısında Kızılay Mümessilliğinin bulunduğu bina satılıktır. Müra ' 
caat mahalli Y enipostane civarında Kızılay hanında cceski Aksaraylı ' 
lar hanm Depo Direktörlüğüdür. 

BAYRAMLIK MÜBA Y AA TINIZ iÇiN 

Herhalde; Beyoğlu'nda, İstiklal caddesinde 

MAYER 
magazalarmı ziyaret ediniz. 

Erkek ve çocuklar için zengin ve müntehap çeşit· 

lerde PALTOLAR, ELBİSELER, GÖMLEKLER, 
KRAVATLAR, PİJAMALAR, ÇORAPLAR, ŞAP-
KALAR, ELÇANTALARI, F ANELALAR Triko
taj eşya vesaireyi 

M 
A 
y 

Grip, Nevralji, tıomatizma, baş ve diş ağrllarına birebirdir. Her zevke ve her keseye uygun bulacaksınız. .E 
~ Oksürenlere: K AT MAYER 

• 
Beyoğlu, İstiklal caclde!b AN HAKKI IKBIM.

1 

__________ ._ ........................... .-


