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~~dana büyük bir fe,Akete uğradı 
Seyhan ve Ceyhan nehirleri taştı. 200 ev yıkıldı. 

100 Ü mütecaviz ölü var. Vaziyet elimdir 
Adana mahsur bir halde r Atatürk Milli kostümlü 
t alnız belediye çavuşu Malı.madun baloyu şereflendirdiler 
f!Einde 18 kişi birden ölmüştür. Sular 
~ekildikten sonra vaziyet belli olacak 

Adana sokakları bir ~ 
nehir halini aldı 

liakumet lıonağını, Hallıevlnl, Memleket 
hasfanesinl, kız lisesini sular basmıştır 

Vaziyet çok hazindir. Sulann hücumundan kaçan 
kadınlar, çocuklar yollarda atlamaktadırlar. Kızılay 

ve Ordu felaketzedelere yardım ediyor -.................... ... 
ltlrbmt 

- SON DAKiKA -
Sular inmeğe 
Başladı 
Adana, 7 (Hususi Mu

habirimizden) - Sular in
nemege başlamıştır. Şehir 
hazin bir manzara arzet
mektedir. Ölenlerin sa
yısı tahmin edildiginden 
fazladır. 

Geçen tujyanda Adoada Bilkbıet eadtleelnln haB 
~dana 6 (Huıuıi muhabirimiz- Zarann milyonu tecavüz ettiği tah- ---------
.. - Seyhan uzun senelerdenberi min edilmektedir. 1 1 d 
-. lırıernit tekilde tqtı. Çok kuvvet- y aimurlar yedi günden beri durma- z m 1 r e 

Yor. Bütün şehir ıu altında kaldı. (Denma 11 inci saJfada) 

k 1.. t .k Çetrefil bir aşk 
anca ta zu um ve azyı Macerası 

devam ederken ••• -
Adliyeye intikal eden 

lf avas ajansı haliJ asayişten, nizamdan, macera meraklı 
sillıiindan dem vuruyor safhalar arzetmektedir 

" İmU.r 6 (Hususi muhabirimiiden)-
I İdare ilan edilmemi§ olduğunu iddia etmeğe kadar İzmir hniyesi çetrefil bir aşk macera-

. giden bu ajansa vasikalara İstinat eder cevaplarımız sına el atmıştır. D~vacı cŞ• .imıfruie b~ 
genç kı.z, dava edıleıı cA• ısmınde b1r 

ADtakyada '8i nelıriaia alrilnlfl (Yamı 11 1nd ..,ı.ü) 

delikanlıdır. Genç kız Eşrefpaşa sem
tıinde oturmaktadır ve on altı yaş:nda
d'ır. Uzun zamandan.beri cA> ile ko

(Devamı 11 inci sayfada) 

Ucuzluk! 
Ucuzluk! 

Türkigede iktısadi 
Yükselişin temel taşı budur! 
Yazanı Muhitin 81rı•• 
y.- Berıün dtunmnuüı 

'---------------~ 

Cumhur Reisi, localarında, Fransız 
sefiri ve refikasını ,, 

nezdlerine kabul buyurdular 
Ankara, 6 (Hususi:) - Çocuk Esirgeme kurumunun kostümlü balosu dün 

gece Ankara Palas salonlarında sabaha kadar devam etti.. Baloda Cumhur
reisi Atatürk, Başbakan İsmet İnönü, Milli Müdafaa Bakanı Kazım Özalp, 
Nafia Bakam A1i Çetinkaya, Adliye Bakanı Saraçoğlu Şükrü, kor diploma 
tik ve Anıkaranm kibar sınıfına men sup ~k kimseler hazır bulunmuş-

( DevaDll 11 inci sayfada) 

~---------------------~~~~~--J 

Kurutma faaliyetine umumi bir bakış 

Cellô.d gölünü kurutma işi ilerledı 

Ölüm bata~lıkları sağlık 
ovasının mükemmel 

bir sayfiye yeri olacak 
Cellat ovası üzerinde bir de zirai 

hapisane inşa edilecek 
İzmir, 6 (Hususi muhabirimizden)- de, bizimle bidikte «sağlık ovasını• tet 

Tren Cellada yakla.şmken konuşulanlar .kflre giden bir de genç mühendis var. 
hep ayni mevzua inhisar ediyor. Tren- (Devamı 3 üncü sayfada) 

1 Fener, Çeki Kar/ine gen ildi 1 

Dün l'enerbahçe ile Çeki Karlin takımı arasında yapılan maç, çok düqiin ve 
lı!J...W oldu. Besim heyecan h bir sahneyi tesbit etmM.tedir 

· (Ma~ tafsilitı spor aayfamızdaclır) 

• 
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2 Sayfa SON POSTA 

Hergün ""\Resimli Makale: a Uzun söz zarar verir a 
_ ..... -

Ucuzluk! Ucuzluk! 
Türkiyede iktzsadi 
Yükselişin temel taşı budur! 

·---Yazan: Muhittin Birgen 

G örülüyor ki, hüıklımet makinesi

nin başında senelerden beri ge
celi gündiizlü uğraşa uğraşa saçlarını 
ağartmış olan Başvekilmiz, hayatı u
cuzlatmaya matuf mesaisinde devam 
ediyor ve memleketi ucuiluğa doğ:u 
götürecek tCclbirlerin tetkiki ile meş
gul bulunuyor. Henüz bu mesainin 
kat'i neticeleri meydana çıkmamı'.} ol
makla beraber gazetelerde görülen ha
vadislere bakınca birşeyler hazırlan
makta okluğu muhakkaktır. Elbet bu 
hazırlanan iyi şeyleri, sırasile birer b!-
rer göreceğiz. 

* Her yerde ve her şeyde olduğu gibi 
biroe de iktısadi yükselişin temeltaşı 
ucuzluktur. Bir ticarethaneye bakınız: 

Haklı bir meselede muhatabınızı 
ikna etmek istediğiniz zaman önce 
mantıki delillerinizi seçiniz. 

Söyliyeceğiniz sözleri bir sıraya 
bağlayınız, sonra bir defa düşünerek 
içlerinden lüzumsuz kelimeleri atı
nrz. 

Hakkı teslim ettirmek için lazım 
olan şey evvelA mantık, sonra da 
kısa sfuxlür, uzun söz muhatabı yo -

rar, diM<:atini dağıtır. 

( SÖ_Z_A_!(lASINDA) 
Bir tenis şampiyonu •-HERGU-·N BiR FIKRA-• ~lfUİ.~ler~de erkekler de 
Sporu bıraktı, Onluk gıymeye 
Modelci/iğe başladı Ba~{.!ladılar 

Bir daha sefere.. v 
Şehir tiyatrosunun sevimli artis

ti Hfızt-ı, geçen yaz, bir arkadaşı -
nın evlenme merasiminde hazır 
bulumıcaktı. 

Birincik&nun 

lı------
Sözün Kısa31 

Dilencilik şirketi 

I!. Tal ' 

O rijinal, yani misli göri.ılme&İ 
olmak şartile, her şahsi tcşeb' 

büs, ötedenberi benim sempatim. 1<3 ' 

zamr. 
Dünya işleri, kazanç yolları o ~ıı 

dar birteviye, öyle dar bir çerçeve ıÇ~ 
risine sıkışmıştır ki, bunun dışına çıl'ıll 
mak, yeni bir şey icat etmek U6l'll11 

ihtiyar edilen her hamleyi, takdirle de" 
ğilse bile, teveccühle karşılarım. .,,,11ı 

Mesela şu, gazete sütunlarına gcıs""'; 

on yedi kişilik dilencilik şirketi! f3ı~ 
mem, sizin de gözünüze ilişti mi? , 
yedi dilenci, aralarında bir şirket lt~14 
rup hep beraber Anadoluda turneı; 
çıkmışlar, köy köy, kasaba kasaba dO 
laşarak kazandıkları parayı ar..ııarıfl' 
da pay ediyorlarmış. 

Böyle bir ş:rketin, ticaret kanun~ 
dn tadat edilen şirket nevilerın~ 
hangisine uygun olduğunu ve htikıl 
mete beyanname verilerek ruh..,atıtı, 
alınıp alınmadığını uzunboylu düc:iıtlt 
meğe lüzum yoktur. Mevcut on yedl , 
zasının sa'katlıklarile, merhamet cel 
betrnek hususundaki maharetlerinı set' 
maye edinen bu cdilenailik kaınand, 
şirketi• ne memleketin nizamları mu 

Ne kadar ucuz satıyor, fiyatlardl ne 
kadar az !ark yapıyorsa o kadar çok 
kazanıyor. Bir fabrıkaya bakınız: Onun 
da kazancı çıkardığı mal'ın ucuzluğu 
nisbetinde artıyor. MemlC>ketler'1 göz 
~zdiriniz: Nerede pahalı.ık varsa ha
yat müşkül, iş durgun, iktısadi ilerle
me temposu ağırdır. Nerede ucuzluk 
varsa hayat kolay, hareket fazla, iktı
sadi inkişaf temposu hızlıdır. Nerede 
ucuzluk varsa siyasi ve içtimai hareket 
ler sakin, ınormal ve her suretle sıkı bir 
zabıta mürakabesinden azadedir. NQ· 
rede pahalılıik varsa orada hayat sıkı 
zabıta kontrolünün elmdedir. Nered~ 
pahalılık varsa orada ~rgiler ağır, b:.it 
çeler şiş'kin ve açık, nerede ucuzluk 
varsa orada vergiler yumuşaktır. Ha
cim itibarile böyle olmasa bile, halkın 
iktısadi hareket ve cirosuna nisbet e
dildiği zaman, herkese böyle gelir. Hiç 
şüphe yok ki bun'ları bizden iyı bildiği 
içindir ki Başvekilimiz ucuzluk yap
mak istiyor. Kendisine şimdiden teşek
kür ederiz. 

Gitmeden önce, nasılsa şeytana 
uyup, üç, dört kadeh konyak yu • 
varladı, ve ondan sonra da geç ka
lacağını farkederek, doğruca Bele • 
diycye koştu. 

halift.ir. r 
' Bununla beraber, düşünü~ güze1, l 4 

* Bir aralık bizim aramızda bazı yan
lış fikMer vardı: İstiyorduk ki memle
kette ikıtısadi hareketi arttırmak iç:n 
Türkiyenin mahsullerini pahalı sata -
Jıım. c Eğer mahsulümüzü pahalı 
satarsak, diyorduk, bu mahsu -
lü meydana get.irenlerin ellerı -
ne pek çok para geçer, onlar bu 
paraları memleketin dahili piyasası.mı 
dökerler, hareket olur, iktısadi inkişaf 
temposu hızlanır.> O zaman böyle dü
şünür ve bunun için de hayli söyler, 
yazar ve gürültü ederdik. Bilhassa, her 
şeye rağmen Türkiyenin en büyük ser
vet müstahsili olan .köylünün 929 buh
ranından sonra düşman olduğu fena 
vaziyetten tesir alan bu hareket ~ıra
sında bana soruldukça daima şu fikri 
müdafaa ettim: 

cTürkiycde mahsulün piyasa fiyatı
nı arttırmayı değil, bunun mübadele 
kıymetini yükseltmeyi d~ünmeliyiz.• 

Filhakika, bil" mahsulün piyasadaki 
fiyatını istediğiniz :Radar yükseltini.ı, 

eğer bu fiyatın size temin ettiği paı a 
ile alacağınız ~eylerin de fiyatları yük
sekse, hiç thirşey yapmış olmazsınız. Bu 
na mukabil, bir mahsulün fiatını bugi.in 
kü halde tutunuz, eğer bunun size ver
miş olduğu para ile dünküne nisbeUe 
daha fa~a şey alabılıyorsanız işi.nizın 
iyileşmekte olduğunda şüphe yok~ur. 

Sağ tarafta ve elinde bir bloknot 
bulunan genç kız, AVTupanın tanınmış 
tenis şampiyonlarındandır. Resme, bil
hassa, kadın modelleri desinatörlü· 
ğüne o kadar merakı vardır ki, çok sev
diği tenisi terketmiş, ve bir modelcilik 
enstitüsü açmıştır. 

Resimde de, kendi yaptığı modelleri 
tetkik ederken görüyoruz. 

Kauçuk nallar 
Nevyorkta Şeffield çiftliğinde bin

lerce at vardır. Bu atların hiç birinin 
ayağı bildiğimiz şekilde nallanmış de
ğildir. Çiftliğin nalbantları atları ka
uçuk nallarla nallamışlardır. Atlar bu 
nallarla daha rahat oldukları gibi yol· 
larda da fazla gürültü çıkarmamakta
dır lar. 

3000 palto çalan hırsız 
Viyanada bir adam bir lokantadan 

palto çalarken yakalanmıştır. Bu a· 
dam hakkında yapılan tahkikat Viya
nanın bütün otel ve gazinolarından se· 
nelerdenberi palto çaldığını ortaya koy 
muştur. Böyle yerlerin planları ken
disinde mevcuttur. Beş senede tam üç 
bin palto çalmıştır. 
.. • • • • • 1 •••• 1 •••• .._._..._. 1 .... 

Merasim başlamak üzere idi. Hfi· 
zim, derhal güveyin yanına sokul· 
du, ve herkese işittirerekten: 

-- Aman, azizim! Kruı, ter i-;in -
deyim!. Kuzum, bir daha sefere, 
'oöyJe sıcak bir gün seçme, e mi?. 
dedi. 

-------------------------· Sahillerde dalgaların 
Parçaladığı evler 

lngilterede entari modasından sonra 
da bir de önlük modası çıktı. Sosyete
ye mensub lngiliz erkekleri, at yarış • 
larında, avlarda elbiselerinin üstüne bir 
de modaya uygun önlük takıyorlar. 

Ne olduysa deliye oldu! 
İngilterede T omas Mur adlı bir a

damın başına çok garip bir vak'a ael
nı.iştir. Bu adam geçenlerde bir gün 
akan bazı yerleri görmek için evinin 
damına çıkmıştır. Tomas Mur damda 
iken civarda bulunan ve timarhaneden 

Son günlerde şimal denizinde kopan kaçan bir deli de damdan dama atlıya
fırtınalar en fazla fngiltere sahillerinde rak T omas Mur'un yanına gelmiştir. 
tesirini göstermiştir. Sahil boyu evlerin Bir deli ile karşı karşıya olduğunu an
bir çoğunu su basmış, sokaklarda san- lıyan 'T omas deliye karşı hiç korkak 
dallarla gezilmiş, ve resimde de gördü- davranmamış, deJi ona sormuştur: 
ğlınüz gibi, bazı evler dalgaların şid - - Buradan yere atlayabilir misin? 
detinden parçalanarak denize dökül - - Atlarım .. Atlar, bir saniye son-
müştür. ra gene buraya dönerim. 

Oyunlu, eğlenceli trenler - Ben de yaparım .. 
T omas bunu müteakıp: 

Amerikada tayyareler, şimendifer- 1 

* 
--· şte, demiştir, atladım, ve dön-

lere yolcu bırakmamaktadırlar. Si-
Memleke"-tc en zı· "de go"zeteceg·ı·mı'z • düm. 

tacaktır. 

'11 • Y:ı .. mendifer kumpanyalarından biri yol-
nokta şudur: Iktısadı harekete donme b 1 b'l k . . . b' b Deli: 
sür'ati vermek. Bugün bu da gavet ya-ıcu u a ı meş· ıçın ~enı ır çareye aş -- Ben de atlayıp dönerim l 

\rac: olu 
0 

F k t, b' k b • h l vurmuştur. ımendıferde memurlar o· k d " y r. a ·a ır ere unu ız ı . ıye en isini aşağıya bırakmış ve 
döndürmeğe başlarsak bu hızlılığın ver gayet nazık ve ~o~ s?hbet kadın ve ölmüştür. Bu suretle akıllı kurtulmuş, 
dig· i favdaları görmek bizi harekn• i da- erkeklerden seçılmıştır. Bunlar, trene ld d 1. l J ._ ne o uysa e ıye o muştur. 
ha sür'atlendirmeğe, daha, daha ve mü binenleri bir eve gelmiş misafirler gibi 
temadiyen daha sür'atlendinneğc çalı~ ağırlamakta, tren içinde oyunlar, eğ- 99 yaşındaki ikizler 
mak bakımından şevıke getirecektir., lenceler tertip etmektedirler. Geçenlerde Amerikada iki kız kar-
Ha~at ~evi~esini yükseltmek, memle- e{d·e· ~dii~·ek. ~~tice·n·i~ .Tü~klYe~-;,; deşin yıl dönümleri kutlulanmıştır. Bu 
ketı asriJeştırmek demek bu demektir., büyük, en derin ve en feyizli bir m- iki kız kardeş doksan dokuz yaşlarını 
Bunu yapmak için sar!edilecek emek, ı kılap ol'acağını anladıktan sonra bu u- bitirmişlerdir. ikisi de ikiz olarak dün
belk.i b.izi~ hükfunet adaml~rımızın ğurcia saçını ağartmayı seve seve ka- yaya gelmişler, aynı günde evlenmiş -
daha bıı:?ogu~u~ .saçlarını agartacak 1 bul c1miyecek de\•let adamımız yok-J ler, ve işin garibi kocaları aynı günde 
kadar guç bır ıştır; fakat, bu suretle ı tur. Muhittin Birgen ölmüştür. 

929 dan sonra birkaç sene etra!ımız
da teskını hissettiğimiz bu fikir hare
keti bugi.ın durmuştur. Arada geçen 
zaman zarfında memleıket yavaş yavaş 
şunu öğrendi ıki Türkiye de bütün ınem 
leketler gibi, beyn<!lmile1 mücadele sa
hasına mümkün olduğu kadar ucuz bir 
fiyat istiyerek rn'll arzetmeğe mecbur
dur. Böyle yapmadığı takdirde mal sa
tamaz, zarar eder. Şu halde, madE'ki 
mahsulümü:ıi.ı pahalılandırmak sureti
le hayatımı~ı daha iyi bir hale getire
miyoruz, o vakit bize düşen vazife 
müsteh'.tk sıfatile Tüı1kün mühtaç ol- r'--------------===-=====-----------_: _____ _,::::=== 
duğu maddeleri müstahs'il sıfatile onun ı· S T E R ı·. N A N . ~ 

eline geçen para ile alınabilir bir sevi- iSTER iNANMA! 
Evvelki sabah soguğun ve fırtınanın en azgın bir za

manında Biiyükadadan İstan'bula gelen ilk vapurun 
~çı~ güvert:sinde bir tek yolcu vardı, ya<,mura ve so
guga kar~ı lukcıyt sigara içip duruyordu. Vapur köpri.ivc 
gel~iği z<.ıman onun bu kahraman!ığına hayret edenl~e 

şu ceva hı \'erdi: 
- Otuz y1laanberi hep Adada oturuıum ve ya": kış 

hep vap.ırun güvertesinde otururum, bir defa bile nezle 
olmadım. Hastalık sakmmakta11. sıcağa alışmaktan j]pr: 

gelir. Bunu iiğrcniniz. 

i~1L}{ İNAN 1 ~ T E .~ 1N.~-.~ _J .\ ! 

yeye intlirmek oluyordu. İşte, bugün 
yapılması için uğraşılan 1iCY de budur. 
Bir aralık şeker ucuzlatıldı; sonra bu 
ucuiluk sırası biraz da kömüre geldi; 
ş~mdi şckerken tekrar bahsed:Ii~·oı ; 
benzin ve petrolün ucuzlatılması tet
kikleri ilerlediği anlaşılıyor. Yarın da, 
elbet sıra başka ~cylere gelecek ve Tür- ! 
k~ı:edeyavaşyavaşiktIBadihareketar-ı-------------------·------------·~------------__;:._ ___________ ~ 

şebbüs haıkkile orijinaıltlir. n.ıenC1 

lik, saliklerinln çokluğuna nazaran. O' 
teden'beri karlı bir san'at olmak !l pe' 
raber, ve belki de karlı bir san'oı o:~: 
duğu için daima bin bir müşkü.at, b1 

• 

bir mevani ile karşılaşmıştır. 
Bunlardan en hafifi, arada bır Jlle 

tese'ül kanununu hatırlayıveren ı' 
bıtanın takibatrdır. 

Bu takibat, velevki muvakkat .~ 
zaman için, bir veya iki dilenciyi ~c·ı 
rayi san'attan mahrum bırakabıll 
Halbuıki, bir şirketin bütün efrad~ 
birden yakalamak biraz güç ve hııl 

' - takibatın malum şekline nazarnı1 

muhaldir de. 
İşte bunu düşünen o on yedi kiş!, Li' 

zunboylu formalitelere de lüzum gor, 
meksizin şirketlerini güzel güzeı kll 1 
rup, işlerini tıkırına koymuşlaıs~ Jl 

denir? 
Yalnız, şu on yedi dilencinin gOS; 

t.enniş oldukları fikri teşebbüs ile t _, 
sanüt nümunesini başka meşru nı~ , 
lekler erbabı acaba neden göstereJtll 
yor? 

_____ .-_-_--.-.. -.. ----.-. ·- ./ 
Biliyor musunuz ? 
1 - Antipater kimdir? .,, 
2 - Lena kıyılarında, Siberyadıı ) 

şıyan Yakutlar kaç bin kişidir? ,1, 
3 - İstanbulda kocasının sefir o~ 

rak bulunduğu müddet zarfında şttr ~ 
ait enteresan mektuplar yazan :ı..ıı. 
Montegue kaç yaşında ölmüştür'! 

(Cevapları Yarı11) 

* Dünk-ü Suallerin Cevapları: d 

1 - cGer derse ki Fuzuli güze.l:er 
vef·1 \' , 

Aldanma ki şair sözü elbette ) 9 
, 

landı , 

mısraları şair Fuzulinindir. cBu mı~ ı 
rada cF'uzuli> ismi olduğu haid' 
sureti mahsusada, okuyucuların11 ~ 
dikkatlerini ölçmek için bu mıs <ıl 
yazdık. . 0 t• 2 - Darlington şehri Ingilleredl' br 
Skern üzerinde Durhan kontluğu dll 
)indedir. Nüfusu 66 bindir. d' 

3 - Meşhur alim Galile 78 y.ışıfl 
ölmüştür. 
-·-..-...:• ............... --.. . - . . ·-

Anıerikanzn en zengitı 
tiyatrocusu iflas elti 

~ 
Amerika tiyatrocularının en zelliç 

ni denebilen Jil Karol HS0,000 dolat 

çıkla iflas etmiştir. ~I~ 
Karol çıplak revüler oynatrıı8 V 

maruf idi. Revülerinç aldığı kad~fl o1' 
rın dans bilmelerine ve güzel seslı .. 1, . . vı 
malarına bakmazdı. Güzel ve ı)'• '1' 
cutlu olmaları kafidi. Tiyatrosuncı. ~ t' 
neye yakın locaların fiyatı :JOO do IJ 

dan aşağı değildi. 

z 
t 

n 



~Ü,._ t' Q S 1 A 

İspanyaya İtalyan askerleri 
çıkarıldı teyid ediliyor 

Madrid önünde neticesiz muharebeler devam ediyor. 
Cumhıırigetçiler bazı muvaff akigetler elde ettiler 

Cellô.d gölünün 
Kurutma işi 
İlerledi 

(Baf*arah 1 inci sayfada) 
Kendi.si Amerikada su mühendisliği 
tahsil etmiş, Amerikanın sa kanalları 
ve barajcılık sahasında başardığı şaya
nı hayret tesisatta stajını tamamlamış, 
şimdi Nfia Vekiıletinde vazife kabul et 
miştir. 

Bir asıırdan fazla bir müddet Men
deııesin taşnasile ve Cel.lfıd'ın ku~ur
masile sular altında il<:alan münbit Men 
deres arazisinin kurutulduktan sonra 
ne kadar verim vereb~receği riyazi ht.· 

Madrit, 6 (A.A.) Sabahleyin asilerin takasında hükfunetçiler, yeniden şid - bildiriyor: Dün, söylendiğine nazaran saplarla meyıdana çıkıyor. 
tayyareleri payitahtı bombardıman et- detli bir taarruz icra etrnişle.rdir. Düş- asi kuvvetleri takviye için 2500 İtal - Cel!ad 1stasyonunda trenden indik. 
miştir. Birçok yaralı vardır. Öğlecien man ricat etmiştir. Cumhuriyetç•ler, yan Alceziras'da karaya çıkmıştı:. Ce115.d gö1lünü kurutma işini üzerine a-
60nra şehrin merkeMıe obüsler düş - asilerin İzarra mıntakasındaki mevzi- Tevkif Edilen So .. yct Vapurları lan m~terı.h!hiıt ve ~ühendisler, ~a:'_ala-
ınüştür. Hasar, mühimdir. Birkaç kışi }eri"" haı.ıtım· olan Ampedro tepclenni Moskov 6 (A A ) T . rm sogumasına ragmen gecelı gun -- """' ..ı. • • - as aJansı .. .. . li fed." 1 K 
ölmüştür. işgal etm;..,.1ıerdir. b"ld' · düzlu bır faa yelı sar ıyor ar... az-

~ 1 ırıyor: kinel . o1üm bataklıkla!ına 
Cumhuriyetçiler, fisi;}.erin Madridin Hükumet kuvvetleri, tamamile talı- İsp~nyol asilerinin harp gemileri 1 :~tl=a tonı':'ıa bataklık ankazını ye-

garbınde yapın~ oldukları bir taarru- liye edi:lmiş olan ve asiler taraf:ndan 22 teşr~nisaniden 30 .teşrinisaniye ~a: r'in dib:nden çıkararcik. eleyor. Ve ana 
zu onlara ağır zcı.yiat verdirmek sure- takviyesine çalışılmakta bulunan V1to· dar vesikalarını tetkik ve hamulesını kanala giden küçük yardımcı kanallar-
tiyle tardetmişlerdiT. ria şehrine pek yakın bir mesafede bu- tahkik maksadile, Cebelüttarık'dan dan bırini daha meydana getiriyor. 

Hükfunetçilerin muvaffakıyetleri lunmaktadırlar. geçerlerken Sovyetlerin Rion, Kossa.- Ana kanal, Celladın yıllanmış, kara 
Madrit, 6 (A.A. - Bilbaodan bildı- 2500 İtalyan askeri ıaf, Emba, Stefankhalturin ve! Harkof ense:sine en büyük satırı .indirecek olan 

:rfüyor: Avala cephesinde Ortuna mm- L<>ndra, 6 (A.A.) - C00elüttarıktım vapurlarını tevkif etmişlerdir. \·asıtadır. Uzunluğu, Selçuktan başl~ya 
~ s==-========-=====-, rak 64 kilonıetrcclir. Şimd1ye kadar ba-

lngiliz Başvekili diyor ki Dört bin sene · ~:;n ;;;,ı:;.,n:";:;~nı4~=ğ~ı;;~ 
Evvelki Türk min edilemiyor. Çünkü ana kanalın de-

" Kral ile Parlemento arasında bir :~~av~~:nın:~. için alftı, yedi ayltık bir ça-
l 1 k 

1 igatrOSU Ycııi bir anlaşma ihtiyacı 
an aşmaz 1 mevcut değildir ,, Ana kanalı !ey.ezanlardan korWJIBk 

---------- Belgrad radyosunda Türk için tahkimine lürum görülmüştür. üç 
Londra 6 (A.A.) - Selfilıiyettar mah dı1tlan bir kanuni tecij>ir teklif etmiş i- medeniyeti hakkında mü- buçuk milyon .liraya taahhüt edilen bu 

hafilden o··gr-enildig-ine göre sabahleyin se na lann b b" d b l t mı · · · b" , zır ceva ı ır re ceva ı o - him bir konferans verildi tesisatın ama anması LÇm yenı ır 
nazırlar arasında yaıllmış olan görüş - malıdır. Kral bu hususta nazırların ıs- anlaşmaya iJttiyaç hissediliyor. Ti""enin 
lnelerin mevzuunu münhasıran bu ak- tediği şekli kabul etmedikleri takdir- Belgrat, 6 (Hususi) - Bclgrat rnd- Hüseyimığa köprüsü yakır.l'annda y::ı -
Şam da aktedilecek olan kabine içtima- de ise, nazırlar istifada serbest bulun- ~da dört bin sene evvelki Türk 'fi- pılacak olan bu yenıi. tessiaUa Cellad 
ına ait hazırlıklar teş'kil etmiştir. maktadırlar. Fakat, muhalefet lideri- yatrosu hakkında şayanı dikkai b:r mıntakasmın kurutma ameliyesi ve su 

Baldvin gittikten sonra nazırlar, Baş nin icabında bir kabine teşkil etmiye- konferans veril~tir. Konfe.ransç.ı kanalları masrafı tam beş milyon Jira-
Vekalet dairesinde görüşmelerine de - ceği ba.kkıl'Yda teminat istiyerel{ Kral Türk medcn'iyebine ve bu medeniyetin ya çıkm:ş olacaktır. Amerikadan gelen 
Vam etmişlerdir. Bu görüşmelerde Ma- üzerinde bir tazyik yapmak hakkına Yugos1uvya:lılar üz.erindeki: tesirini· genç mühendis b.Yze bu hususta ızahat 
liıye Nazırı ile mührü has lDrdu, aıni- malik değildiırler. Bu ndktada da, me· dair yaptıftı kısa bir mııkaddemcden veriym: 
t-allik, birind Iıordu, terbiye nazırı ve selen.i:n diğer cephelerinde olduğu gibi, sonra m~vzua girmiş.tir. Konferans:n _Menderesi tuğyanlardaın korumak 
.başınüdderiıxmımi Sir Donald Somer- zaman ve sabrr Jaz:mfür.» ana hatları hürasatcn şunlardır: için yap:lacak Regüleyter, t.aşkııı su-
\veel de hazır bulunmuşlardır. İşçi mebus ne diyor ? Türkler dört bin yıl önce Orta As· lan nehrin eski yalağına verecek. O 

Kral Beyanname neşretmiyecek L:mdra, 6 (A.A.) - İşçi mebuslar- yanın en kuvvetli medeniyetini temsH şe.ıdlde h.-i, tahrip vasıtası olan bu stı-
~ Milli radyo istazyonu olan British dan Stafford Cripps, Stokentrent'de eden bir milktti. Amir ve Bey olan Iar. bu defa bütün bir Menderes ova-
il road_ Casting Corporation Kralın mil yaptığı beyanatta : Tiir'kler kuvvetli ve 381.gfn bir kitle (}1- ., nın su:ıanmasına !Jtullamlacaktıi". 
ete hitaben bugün biır bey mıame neş- «İn.gilrerede monarşiye devam ede- duklan. için sa~ nefise~,--ve ~u a-

1 
Bir damla suyun bile boşum akttıl-

redeceği haberini tekzip tir. oeğimizi kabul ederek, Kral'ı rzdh·aç i- rada bııUıa~a tiyatroyci buyuk bır e- t masına cevaz verilmiyen b ..... zam.anda 
Londra, 6 (A.A.) - Baldvın, sabab- çin yatığı intihaptan dolayı istifaya bemrniy.et vermişlerdir. Bu faaliyetin r bütün bi.r tahrip vası.tasını memleke

~r: Valde Kraliçe Marie'y· ziyaret et- mecbur etmek için şahsan kan hiç bir ne kadar mühim okluğunu gösteren tin istihsal sahasında kullanmak müm 
4",l•ır. sebep göreınemekteyım.» demiştir. vesika~ar Mil.Bıddan evvel 2000 .senesin künı olacaktır. 

Baldvinin beyanatı * de ~n defa oynanan bk tiyatro eserile, Celladda başarılan bu ~i ufak gör-
Londra, 6 (A.A.) - Vınsum Çurçil, Londra 6 (A.A.) _Halihazırdaki daha sonraki 7amanlara ait, Çinlıilerle mek mümkün degildir. Bu tes~at ta-

bugünkü buhranda sabır \ e müsama- buhrandan bahseden lvning Standard yapılan harp salınelcrmi tasviı eden di mamlanmca, Türk mühendislik filemi
ha lehinde yaptığı bir beyanatta ez - gazetesi, Baldvin'in ve kabinenin Kralı ğer bir eserdir.. nin haklı bir gurur duyacağı muhak-
cüınıe demiştir ki: 1 Bu iki eserin 'rurk mahsulü' olduğu, kakt:ı.r. •)ünJtü böyle bfr ;..:: ..::fmdiye ka-ya ev enmekten vazgeçmeğe ve yahut '$' ~"" 

«Kral ile parlamento arasında bir an çekilmeğe sevkiçin olan gayretlerine yegane medeni komşuTan olnn Çinli- dar Avrupemn hemen hiç brr yerinde 
~azlık mevcut değ.ildir. Parlimen- 1-erde tiyatromm ancak miiittan sonra ı başa.rıil~ değildir. 
~ He hiç bir suretle istişare edilmemiş- devam ettiklerini kayıt ve kararın 18 inci asırda inkişafa blışbmış olma- :işçi buhrmu.. 

~--- -

9 /spanyada A iman askerleri 
• Belçikada hazırlıklar 

G eneral Franko hükfunetine yar
dım etmek üzere İspanya sahil -

lerine çıktıkları habe.ır verilen Alman 
gönülli:ıleri işi, her gün ehemmiyeti 
biraz daha artan bir mesele oldu. Al -
man kaynaklarına göre, bunlarm hal 
ve hareketine Alınan hükumetinin ka
n.şması mümkün değildir. Marlrid hü -
kıimetine yardım için nasıl ki dünya
nın dört bir tarafından komünist gö -
nüllüleri koşup geliyorsa, Franko hü
kfunetine yardım etmek üzere de bir ta 
kım insanlar gidebilirler. Fakat İngi· 
liz hükümetinin iddiasına göre bunlar 
gönüllü değild:rler. Gönüllü kıyafeti -
ne girmiş askerlerdir. Hatta, son defa 
İspanyaya giden Almanlar, karargah
ları Berlin civarında, Potsdamda bulu
nan dokuzuncu piyade alayına men -
supturlar. 
Şu vaziyet gösteriyor ki bir taraftan 

komünist memleketler, diğer taraftan 
faşist idareler, elbirJiğile İspanyaya as
ker. mühimmat, siliıh ve her türlü im
ha 't'asıtası yolluyorlar. Sonra, Berlin
de, adına cademi müdahale• komitesi 
denilen bir komite İspanya işlerine ka
rışılmaması: için ahkim kuruyor. Sözün 
ve ahdin bu derece kepaze olduğu bir 
devri hatırlayıp bilenler varsa beri 
gelsinler. 

* Küçük Belçikada da harıl harll harp, 
veya tabiri diğerle müdafaa hazırlık • 
Iarı yapılıyor. Memleketin dört bir 
çevresi müstahkem hale konuyor. Or
du kuvvetıendiriliyur. Hizmet müdde
.i arttırıldı. Hatta, bugünden yarına 
muhare'be ba~ıyormuş gibi, ordunun 
kullanma şekli etrafında münakasalar 
crluyor. Askeri kuvvetlerin büyük· kıs
mını parçalara mı ayırmalı, yoksa top
lu bir halde memleketin ortasına çekip 
fazla ihtiyaç olacak noktalara f"abulr 

'l 

sevk mi etmeli diye. 
Hatt_a bu mesele, bir ara o derece 

alevlenmiştir ki Belçika harbiye na . 
zın ile erkanıharlbiye reisinin ara!a11 -
nın açtlmasına kadar meydan almıştır. 
Şu hal, garbi A vrupada tehlikcn!n 

zamıolunduğundlan ~ daha yakın 
olduğu kana.tini doğw:uyor. Yoksa, 
bu derece hümmalı hazırlık neden"? 

Selim Ragıp 

·p;~;;"iz-.... --.. 
Kabinesinde 
Sarsıntılar 

tir. Ortadaki mezele şudur: Kral, ikti- herhalde istifa şeklinde olmamaaı La- sile kolayca izah edilıemlir. Cellidkia işçi buhraınına tesadüf edi-
ôar mevk.iıindeki kabinenin fikri üze- zım geleceğini ilave ediyor. livor. Sebebini sordum. Aniafı.ıtılar: C>rtaya çok VBhİm bir 
tine istüa etmeli midir, etmemeli mı- Star gazetesi de l~liz milletinin u mumİ harpte «- Ar.'.lZi bataklık.._ Kışın çalı.'}ması ekseriyet meselesi r?kb 
dir? Parliımanter rejimde böyle bir fi- Kralı çok. sevdiğini kaydetmektedir. JcJ v .b • çok zor. Bazan. araz} çöküntiileri de olu Pmis 6 (A.A.) _ Harici Y~İyasete 

~~~::~.k~~~~çbi~i:a~:e i~~~ PaTis :1~.) S_imı::~ Simp- 0 ugu gı 1 ~~~· ~~~!:ı b~:~~!!!lıkç=~~ ait müzalCereferden sonra hükumete 

:tada beş ayda dahi tahakkuk edemiye- son bu gece Ka.n tchrine muvualat et· Alman yada .zabit yetiştir- genç •bir anühen.disimızi kurban verdik. itimat meselesinde komünistlerin 
tlek bir arzu izhar etmiştir. İngiliz ka- miştir. mek için liselerin son Sıtnıa(ya tlllularak maalesef wfat etti mastenkif kalmaTan, bütün gazeteleri 
~unu esasisi.nde, böyre bir farazi esas Son vaziyet d ldı A.l'aziı ~-ök.ün.tüler.in.in de arada. sıra- meşgul etmektedir. 
üzerine Kralın saltanattan vazgeçmek Lcmdra, 6 (A.A.) _ Sun.day D.i'spaç, sınıflan kal ın da aramızdan lrurban":ar alchğı etrafta Popubıire gazetesinde Roseııfeld ya• 
\re :rnemleketten çıekıilmek gibi fevkala- bugün saat ı 6,30 da neşrettiği hususi Berlin, ti (A.A.) - l-Lrva8 ajansı şayi oltiu. Köylüler blmun için de ken- zıyar: 
de fedakarlığı :istilzam ettirecek hiç bir tab'ında şu satırlan yazmaktadır: bildiriyor: diletini naza çekiyorlar.• Komünistlerin beyannamelerinin. 
kayıt mevcut değiıldir. Hiç bir nazır Kral, .hükOmetin -talebini kabul ede- Harbiye nazaretiftia bir tebliği, lise· En gururlu İl mütecavizane tabirleriain okunmuı, 
~ala istifa tavsiye etmek salihiyetini miyeceğiru bildirmektedir. Başbakanın, Jerin son anıflannın ilgaamm genç Pek yakında Triyamfa. ve Kayas ba- H~lar cephesi meb'uslarile bizim 
haiz değildir. Valide Kral\çeyi ziyaret etmesi bir ka zabit yetiftirmek hıuuaundaki müb • ta.klıık~a~~ lhınrtıılmasma başianı - Soayaliat grubumuz •asında çok bi-

kabine, hiç olmazsa parlamentonun rar itti.ha ed;ı.,.....;" .ld v lü d .1 . eld·- . yor. Bu ikı batakhk, Celladın en gurur ~!L b' . f~-' vı· . _L_ 
muvafakatini evvelden istihsal etme - mektedirzKr ..... l"""'i' ı.o d~ .zanruh nı. vler- rem -zum an ı en g ıgını teyit ey· lu işıdir. Civa:ır köyler halkından her ~~ ~r ın ıaa te .ıt. e~ıf Ye TIUJam&-

d'en böyle bir mesele hakkında hüküm . a ın A.en il')ını, ususı ıa- }emektedir. sene bir m1kdar kurban almakla mel'a- tıni gızlemekte h1ç hır fayda melhar 
"erıne.k hakkına hiır bir suretle malik yatını kendisme yapılan tavsiyelere gö MalUm. okluiu üzere zabit kadrola- netim tamamlıyor. Bu.ölüm yataklarını olmıyan siyaai bir huzursuzluk iftciu 
-d ~ , re tanzrm edecek mevkide görmed,öi _LL· bo-' ki doldu k - ı · · 
eğ'iJdir. Bugünkü vaziyet içinde der- ve fakat, şimdild hükiimetten başka t'iir rınaa&~ 'i"u an rma uzere ilkbaharda «Sağlık ovası» nın en mü- ey emıştır. 

ha.~ ~tifa, kanunuesasi vaziyetine çok lü fikirde bulunacak bir hükfunet tcş- umumı harp esnasında da böyle bir kemmel bir sayfiye yeri olarak göriır- Oeuvre gazetesi, diyor ki: 
llıuhım zarar verebilecek ve bizzat e- kW edecek vazi~tte olmadığı takdir- karST ahnmı~tır. .. sek hiç te hayret etmiyeceğiz:. Bicanı hükUınetin hemen istifa et-
Bas teşkilat için muzır olabilecektir. de vuku bulacak bir felaketle İmpara- . Cazete~~r tarafından b.ugwı nef:Ye- Pnmuk zeriyatı yapılacak mesi ciheti derpiş edilmiştir. Fakat 
Eğer ima edildiği giıbi, Kral nazırla- torluğu tehl~ye düşürmek te isteme- dılen teblıg, yalnız genç lise mezunla- Celladm kurutulmasilc yüz binlerce harici ve dahili bir takım sebepler do-

rına onların teklife mütemayil olma - diğini ·hildi'rıniştir. tını davet etmekle kalmamakta fakat dönüm münbit arazi meydana çıkacak layısile bu fikirden vazgeçilmiştir. Ma-

JJt aynı Zamanda. batta bu sene halcalor- t1r. Bu ara"Q:iniın rnünim b!r kısmı şim- amafih bundan b"" l rta -'~ • acar ta 'ıımı Y M ·f V k"J• ~----- .J;:-....:ı-.. •• • ~ I 1 b"l k b" ı oy e 0 ya ç~ Ta .lı J UilaD JaarJ e J J L_ ___ ı_ __ ı_t ol L_ 15 ui~n. UZertnue Ç8 ışı a 1 ece •l'. Şede h' bi k · } . k 
J l 

yasını ililLllıaıııAa. a ası genc.ICl'i • 'f _ ecı·ıct· H .. 1 A_.. . b . . ım r e serıyet mesc esı çı mıştır. 
r anda talıımını gendi Türk gazetecilerı"ne 1 g·J- ·h· d l d ı rag ı ı. u ruw.=.ımız. u :ırazıyı 

·· ·'' tarı m en evve or uya zabit topraksız -köy üye tevzi etmek kararın- Yunan Veliahdı Devlet 
Dublin 6 (A.A.) - Futbol ma- izahat verdi namzed.i olarak girme taleplerini yap- dadır. Burada ımıuk. zeriya:tı yapıla • ) • • k" ed. 

~~nda, Macar takımı lrlanda takımını Atina 6 (Hususi) - Buradaki mıya çağırmaktadır. caktrr. Yapılan bir hesaba göre yaL.'lız iŞ erını ta ıp ıyo:r 
bıre karşı üç S;J yı ile yenmı" ı:ıtı"r. ilk haf- Türk gazetecileri Selanig~ e hareketle- R A Mendereste Celladın kurutulınasile Atina, 6 (Hususi) - Devlet işle-

T omanya - vusturya . .ı--- k · · _ _] · · d ı k ha l k ta rinden evvel Maarif Vekilın' ı" zı·yaret •• • • • .., meyue&.l.IG çı aca.k. ara2ide yapılacak pa- rının teavmn e me e e sı etme i~ 
Ynı neticesi 2 - 1 idi. k } k t d uk 150 o ah _ı k 11 edip Yunanistanın güzel san'atlar teş- muza ere erı ın ı aa ugra ı: m zeriyatı ,o o balye pamuğu e- teyen Veli t oün ve i er meclisine 

P pa çok hasta 

• Roma, 6 ( A .A.) - Umumiyetle 

~i haber alan mahafilden söylendiği • 
l\e göre p .,P ., '1 sıhhati bidayette sa • 
"ıldığından çok daha .vahimdir. 

k.ilatı ve yeni yapılmakta olan gençlik Viyana, G - Bir kaç hafta evvel A _ l:mize uzatabilecektıir. iştirak etmiş ve müzakere eclilen bü-
t~ekküllerine dair izahat almışlardır. vuaturya ile Romanya arasında bura- Zirai hapishane tün meseleleri takip etmiştir. Veliaht 

Maarif Vekilinin verdiği izahattan da baş1ıyan ekonomik görü,meler dün Cellad ovası üzerinde Adl'iye Veka- bundan sonra devlet işlerini yakından 
.. . ... in.kıtaa 0 v mıştır leti tarafından bir de zirai hapish:me tetkik edecektir. 

memnun kalan T urk gazetecılerı ıki gra .. · . • .. ... • inşa edileceğini burada bana haber ver ... :-·-~···-:····· .. ··-.. ·-.. -···· .... - ...... _ ... 
millet arasındaki kültürel münasebet- . Romanya m~ss.JT~ hükUmetlen diler._ Bu ııiı:ai hapishaııen;in yerini tet- oglu famıre .. g_~ı:z-ek te.tkika~ başlay:-
lerin inkişafı teınenniaüıi izhar ebnif- ile t~mas .etmek uzere Bukre~e hareket kik için yakında, Adliye Vekalet.i ha- cakmış... Göru1!iy'Or kı dunun. cCel :
lerdir. etmışlerdir. pishaneler mütehassısı Mutahhar Baş- dr» yarın Garbı Anad'oTunun bır ~sag-

lık ovası» olacaktır. ,.. 4dnan 

ı 
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EK o N o Mi l - Zahire borsasında bir 

Esnaf arasındaki Boğaziçinde ayni Şehitlikleri 
Fakir çocuklar biçim evler imar Cemiyetinin haftalık Vaziyet 
Okutulacak yapılacak Bir gıllık f aaligeti Tiftik fiatlarz tekrar yükseldi 

Busene okutulacak k ş· . BUGDAY : Geçen hafta içinde za- ' vjzlerin de cinsine göre 40-44 kuruş 
çocu - ırketi Hayriye nümunelik Dün toplanan kongrede hıre borsasında buğday üzerine hara - arasında her zaman alıcısı vardır. 

ların sayısı ikiyüzdür evler yaptırmağa azaya İzahat. verildi retli işler olmuştur. Fiatlar bir hafta SovyetJerin fındık ve cevizlerimiz!e 
. karar verdı· evvelisine nisbeten cinsine göre on, on de alakadar oldukları ve soruşturma • 

lstanbul Esnaf Cemiyetleri çok ye- Ş Iikl beş para kadar yükselmis, tir. Alaka - !arda bulundukları 0··gw renı'lmı'ştı'r. 
ehit · eri imar cemiyeti dün saat 

m

rinakdet dbir karar daha vermiş bulun- Şirketi Hayriye İdaresi Boğaza olan 14 de Errunönü Halkevi konferans sar- darlar buğday fiatlarının yükselmesine Geçen hafta Almanyada Türk ceviı 
· a ır. · 1 d l k sebeb olarak, fırıncıların depolarında ve fındıklarına taleb devam etmı'stı'r. 

B d 
. l rağbeti arttırmak için her iki sahil bo- onun a top anara yıUık kongresini f l 

un an sonra cernıyet er, yardım d h l'f .. l'k yapmıslardır aza mal bulundurmağa başlamalarile, 936 senesi rekoltesinin büyük bir kw 
. . kl l b" k . ı yun a mu te ı numune ı evler yap- • · d v • ·1 · k d 1 l b ıçın ayıraca arı para arın ır ısını ıle _ K · C · B egırmencı erın ış o ayısi e azı yer- mının satıldıg-ından 35 senesı' mahsulü 

f d k' f k' k' l . ı tırmaga karar vermistir. Bu hususta ongreyı, emıyet aşkam Cevdet l d 
esnkal aTasıkn a ıak a ırd. ımske erı~ .ço- şimdiden elverişli ar~aların satın alın- 1 Kerim bulunmadığı için, yerine İstan- . e_r en müvarid~tm kesileceğini nazarı de aranmağa başlanmıştır. Almanyada 
cu arını o utac , ye ırece ve ıçıre- b b 1 .. ft" .. F hm' k b' .. l l ıtıbare alarak, pıyasadan külliyetli mik- kabuklu cevizlerin yüz kilosuna 2:-ı li· 

k 
. masına aşlanmıştır. Şirket bu arsala- u mu usu e ı ısa ır soy ev e d d b ce tır. b. b' . d t K d' . ar a mü ayaatta bulunmalarına ham- ra istenmektedir. 

ra ır ıçım e evler insa edecek, bun- açmış ır. ongre ıvanı rıyasetine 1 k d 1 G 

l 
• l l k ş· · k.. l etme te ir er. erçi son hafta içinde Fındıklara da taleb vardır. Levant 

Bu sene yalnız müşterek büroya arı ikmal ettikten sonra müsait fiyat- a ı ınası, atip iklere Kazım ve 
dahil cemiyetlerin okutacağı çocukla-

1

i larla satacaktır. Refik seçilmişlerdir. ihtiyacın cl?nunda b~ğday. gelmiş ise fındıkların yüz kilosu da Sif Hamburg 
Kongre divanı · t' . . d de bunun fıatlara tesır etmıyecek de - 73-74 liradır 

rın adedi iki yüze yakındır. Her esnaf B l h B _ . rıyase ı seçımın en d l - . . . . - · . . d _ u suret e em ogazın ımarına sonra bir yıllık idar h , t' 1 rece e o madıgı ve şehrımızın sılola - YAP AGI : Almanya permi daire• 
cemıyetı sene e on çocugun mektep h d "f b ' e eye ı raporu d h . 1. 'kd d k b .. 

t h 
·1· d k d k em e nu usun u semtlerde toplan- okunmuc:ıtur. Okunan bu raporda A- 1 rın a _e emmıyet ı mı ar a sto .. u - smın s.on zamanlarda Türkiyeden id • 

a sı ı esnasın a arnını oyuraca , l l k Y 1 d - h beş çocuğun da mektep masraflarını, masına ça ışı aca tır. nburnu bölgesindeki Mehmet Çavus j dun ı:g~ ~u a~ka;tır. ?; beş gun ~ hal edılecek yapağılar hakkında daha 
elbisesini temin edecektir. Diğer tar.aftan Boğazdaki spor ha- abidesinin bin lira sarfile "k j en rı te rar aş ıyan 1 racatın art - müsaid fiatlar vazettiği öğrenilmistir. 
. k l . . d 1 bir hale getirildi&i K kl mı· udek~me ması da fiatlar üzerinde müessir ol • Geçen hafta isaret ettig-imiz gibi eİ al• 
ı E f t kk"ll · b' k f . re et ermın e can andırılması için ., , ır are ın e ı se- , ~ .. l k . . sna eşe u en, ır ço esna ın h l'f h • hitliğin 455 lira yardımla tanzim edil- ougu soy enme te::ır·.. tın~an yapılan soruşturmalar müsbet 
aidat vermemek için cemiyete kayde- mu telı skpor sBa aları ve banyolar dig-i 7 bı'n kadar seh'd' tt _ Ed' Haftanın son gununde on çavdarlı netıce vererek mübayaaya baslamıslar· 

d
.
1 

_.J'kl . .J b .. d . yaptın aca tır. u is için müsait olan • T ı ın ya ıgı ır- b -d 1 6 l 5 35 6 . • • ı IDCQı erıncıen, u yuz en temın e- h ba l k • nekapı şehitliğinin 5 bin metreye va- ug ay ar , sert er . • , ektra po· dır. Pıyasade. tektük mübayaatta bulu• 
dilmesi lazımge]en paranın tahsil edi- sa a ve nyo u yerl7rin tesbitile latl·lar 6 15 pa d t 1 t S 1 · m 1 l k d I r"'n bir duvarla çe 'ld·- · b d · ra an sa ı mıs ır. nan ovyet ere ınzimamen Almanla • 
1 d'W' d .k.. 'd' l M lA eşgu o unrna ta ır. nsaata yakın ... vrı ıgı, ve ura a . . . : • w ,.eme ıgın en şı ayetçı ır er. ese a b' d b l k · güzel bir abidenin rekzedildig-i, binler- ARPA : Pıyasa ısteklıdır. ihracat rın da yapagılara alıcı çıkması pi.vasa· 
lstanbulda dört binden fazla berber Kır zdi~lml'dan ba aş anaca tır. Şirket, h ·· k ld d fi 1 -1 1 ld - h ld b l b" b an ı e ir de ilk mektep açacaktır ce kavak dikilerek ağaçlandınldı"ı be- er gıın artma ta o uğun an "at ar yı sag am aştırmıştır. Trakya malları 
o ugu a e un arın ancak ın eş Mektebin lA . l .

1 
11' · ton şehit mezarlarının tanzim e~iİdiği tutkundur. Hafta satışları 4.6, iyi cins- 72! kuruş. İyi cins Anadolu yapağııarJ 

yüzü cemiyete kayıtlıdır. Keza, gar• leri Maarif: .. ~: ~:~~.e erı e mua ım- zikredilmiştir. Rapor bila münakasa l ler 4.1 O paradan yapılmıştır. 6 Okuruşa kadar yükselmiştir. 
s~n.Iar 

1
cemiyeti de ayni dertten müşte- yin edilecektir~ urlugu tarafından ta• hey' eti umumiyece aynen kabul ediı- Mısır vaziyetinde ehemmiyetli bir Almanların Mersinden 57! kurup 

kıdır. stanbulda binden fazla garson dikten sonra hesabatı tetkik etmek, tebeddül olmamıştır. Bu seneki ehem- kadar mübayaatta bulunduğu gibi Rus· 
cemiyete verilmesi lazımgelen üç yüz K bütçe yapmak ve muamelatı incelemek , miyetli istihsale rağmen ihracat yapı • ların da 56 kuruştan yapağı aldıkları 
kuruş tutan senelik aidatını ödeme- Ör bir adamın üzere iki encümen seçilmistir. ) lamamaktadır. Satışlar ancak dahili ih- duyulmuştur. Uzun zamandanberi sü· 
mektedir. E 

1 
15 dakikalık bir istirah~tten sonra 1 tiyaç nisbetindedir. kunet içinde geçen yapağı piyasası da 

Diğer ta.raftan bir çok garsonlar şya arını çalan hesahat tetkiki ve bütçe encümenleri Fiatlar: 3.35, 4.5 para arasındadır son hafta içinde canlanmıştır.. T. G. 
sıhhi muay,enelerini yaptırmadan icra- Hırsız cezalandı mtaru:ftıunrd.an hazırlanan raporlar okun- SUSAM : Uzun zamandanberi k~ ..... -........ ... " ,, . ' ' ''"' ""'"""' ' '. "'" .. ,, .. 

yı san'at etmektedirler. Bunları tesbit 7 rarsız giden susam piyasası tekrar e -ı S A R A y 
eden garsonlar cemiyeti keyfiyetten Dördüncü asliye ceza mahkeme- Encümenlerin raporları da hey'eti hemmiyet :kesbetmağe başlarn!ıştır. Sinemasında 
belediyeyi haberdar etmiştir. sinde iki gözü kör Osman isminde bir umumiyece alkışlarla kabul olunmuş- Şehrimiz piyasasında Hatlar 17 kurusa 

adamın parasını çalan Kel Ahdinin , tur. kadar yükselmiştir. Öğrendiğimize gÖ
duruşması yapıldı. Ama Osman, Yere· I Dilekler hahsında Doktor Süreyya re Romanya bu sene idhalatının en faz
batan sarayının karşısındaki tursucu Hidayet çelenklerin şehitlikleri imar lasmı Türkiyeden yapmakta, ve Tür~ 
lbrahimin dükkanının üstünde bir 

0
_ cemiyetine yaptırılmasını teklif etmiş, kiyeden idhalat için permi vermektedir. 

dada yatmaktadır. Bir kaç gün evvel bu teklif hey'eti umumiyece kabul e- Bu malın iptidai madde olması permi -
akşam üzeri dükkan sahibi İbrahimin dilmiştir. Azadan Tevfiğin de vakti lerin kolaylıkla verilmesini intaç et -

MüNiR NUREDDiN 
Teşekkül reisleri, bu şekildeki şi

kayetleri Ticaret Odası umumi katip
iiğine bildirmişler ve tedbir alınması
nı istemişlerdir. 

Şişli Halkevinde Türkçe va 
moda dersleri 

Şişli Halkevinden: Şapkacılık, çi
çekcilik, biçki ve Türkçe derslerine 15 
Birincikanunda başlanacaktır. Şimdiye 
kadar kaydolunanlarla diğer isteklile
rin Nişantaşı Rumeli caddesindeki ha1-
kevimize gelmeleri. 

KömUrcUnUn sol kaşım yaraladı 
Harbiye caddesinde 209 numarada 

oturan Enver ayni caddede 208 nu
marada oturan kömürcü Ahmedi sol 
kaşından ağır surette yaralamıştır. 
Suçlu yakalanmış ve hakkında kanu
ni takibata i>aşlanmıştır. 

Elektrik tesisatmı çalmış 
Sabıkalılardan Hasan oğlu Haydar 

Cağaloğlundan sırt~nda içi dolu bir 
çuvalla geçmekte iken polis ikinci şu
.be memurları tarafından yakalanmış 
ve yapılan tahkikatta Haydarın Saray
.bumu 'belediye gazinosu elektrik tesi
satından bazılarını çaldığı tesbit edil
miştir. 

··········································-·--·········· .... 

KONSERi 
9 BİRİNCİ KANUN 

Yeni proğrarn 

kızı Nuriye Osmanın odasındaki man· hali yerinde olan şehit ailelerinin ce- mektedir. Yalnız 28-32 ley arasında o- ııı~nouı 8Ued111m Şehir l'iyatrosu 
galda ısınmak üzere yukarıya çıkmıs, miyete aza yazılmaları hakkında yap- lan fiatlar ihracatcılarımız tarafından ~ehir1Y~atrosu Tepebaşı 
oda karanlık olduğu halde mangald~ tığı teklif alaka ile karşılanmıştır. az görülmektedir. 111111111111111 dram kısmında 
ısınan Nuriye Osmanın yatağında yor- Bundan sonra yeni idare hey' eti Rusların de evvelce mübayaalarına oyun yoktur. 
ganın altında bir şeyin kımıldadığını seçimi yapılmak istenmiş, fakat aza- inzimamen tekrar susam alacakları söy- 11111 Fransız tiyatro~ 
farketmiş ve korkarak elindeki elek- dan biri eski idare hey'etinin vazifesi- lenmektedir. Nitekim şehrimizde bu - Operet kısnıında 
trik fenerini kımıldayan cisme doğru ni bihakkın yaptığını ve binaenaleyh lunan Sovyet ticaret mümessilleri ge - m akşam saat 20.30 dil 

tutmuştur. Elektrik fenerinin ışığı al- ~ynen ipka edilmesini söylemiştir. Tek- çen hafta susam üzerine soruşturma- llllHIH MASKARA 
tında Kel Ahdinin çıplak başı pırıl pı- lıf yerinde görüldüğünden eski idare larda bulunmuşlarsa da henüz müba - _,.'""''"'"'"'''"' . .......... ,. .. -, ........... - .• ~~···· .. ··•· ...... ~-
rıl parlamağa başlamıştır. Abdi ayağa hey'eti ipka edilerek kongre münase- yaata başladıkları duyulmamıştır. Taksimde-Maksimde ~ıı.&,;;1 ... lııiıılıılıYııı~ll 
kalkmış, Nuriye bu adamı derhal ta- betile Atatürk'e, İsmet lnönüne, Mec• CEVİZ : Mevsim iptidasındanberi Halk Operetinde 
nımıştır. Bu adam bir kaç gün evvel lis Reisi Abdülhalik Renda ve Parti hararetini muhafaza etmekte olan ce.. Bu akşam 20.30 de 
turşucu lbrahime iş için müracaat et- Gene] Sekreteri Şükrü Kayaya tazim viz piyasası son haftalar içinde de sa ~ İkinci seneyi d~vriye 
miı::ı olan ve evvelden de t"'"ıdıkları bı'r telgrafları çekilmesi kararlaı:ıtırılıp t 1 d l t D k galası sırasile ··--- ~ , ..... Y ış ara evam o unmuş ur. urum pe _ "ENA y LER 
hemşeridir. kongreye nihayet verilmiştir. sağlam görülmektedir. Bu gidişle pek 

1 
operet 

1 
" 

Ustabaşmm dayağı A:bdi Nuriyeye: - Baban beni ko
valadı. Bur~ya kaçtım demis. O da: -
H d. k · di Abd ' Evvelki gün Beyoğlunda Ayaspa· 

ay ı çı gıt-. ye · iye yol ver- .. .. 
mistir Fakat Abd' ç k k N . sa camıı sokagında 4 numaralı yapıda , · ı ı ar en urıye ' . .. .. 
Ahdinin ceketı" · lt d b' t b amelelık yapan Husnu zabıtaya baş 

nın a ın a ır or a ve 
bir ceket görmüs ve biraz so d"k- vurarak ayni yapıda ustabaşılık eden 
kana gelen AmA' O h"'d~ra . u petro tarafından dövüldüğünü iddia 

a sınana a ıseyı an- . 
latmıstır Osma ı· .. etmış, zabıta suçluyu yakalamıştır. 

. · n po ıse muracaat et. 
miş ve Abdiyi yakalatmıştır. ·-.. ·-····""oiü"; ......... m"-· .. --

Abdinin babası Recep karakola ge
lerek eşyayı iade edeceğini ve işi ka
patmalarını rica etmiş fakat bu ricası 
kabul edilmemiştir. 

yakında ceviz stokunun tükeneceği 2 - Prima balerin 
muhakkaktır. Mevsimi geçtiğinden Melle Tomakos 
kabuklu ceviz üzerine ehemmiyetli iş· 3 -Tenor Tomakos yeni repertuvar 

1 l 
·ki b b 14 k 4- Zengin varyete 

er o mama a era er uruşta,n u ~ 5 - Bayan Safiye ve arkadaşları 
fak tefek satışlar yapılmaktadır. İç ce- Biletler gişede sahlıyor. Telefon 4263~ 

5 Giirliiniiz kaldı. 
Görmiyenler acele ediniz, görenler bir daha alkışlayınız • 

25 ARANYOSSY RAJKO 

ÇOCUK ÇİNGENE ORKESTRASI 
Tepebaşı G A R D E N de 

Maznun mahkemede evvela Osma
nı, İbrahimi ve Nuriyeyi tanımadığını 

ı-------;-------.-----1 söyledi. Sonra ifadesini değiştirdi. Ne

TAKViM 

1 inci KANUN 

Umuru baytariye dairesi reisi mer
hum Ali Şevketin e.şi ve Türkiye İş 
Bankası Hukuk Müşavirlerinden avu
kat FetM Başaranın teyzesi Bayan Kad 
riye Saygın vefat etmiştir. Cenazesi 
7 / 12/ 936 Pazartesi günü saat 11 de Ka 
dıköyünıde Bahariye caddesinde 92 nu
maralı hanesinden kaldırılarak İskele 
camiinde namazı kılındıktan sonra Ka
racaahmetteıki aile kabristanına defne
dilecektir. 

Büyük muvaffakiyet ve alkışlar arasında son konserlerini 
Ayni günlerde meksikalı sinema yıldızı 

LU PERKi NS 

veriyorlar 

Rumt sene 
7 1852 -2 ci Teşrin Resmt sene 

~4 1113d 

PAZARTESİ 

Arabt sene 
1355 -Kasım 
ao 

ticede suç sabit olduğundan 4 ay hap
sine karar verildi. 

Sokağa bırakılmış 
Bir çocuk bulundu 

SABAH 1 Dün gece saat ikide Beyog-lu Ye-R '.\1~AK ;:,. 1 lJ, amazan .. ~. lJ. nİçeşme mezarlıklarından geçmekte O· 

2 1 31 22 12 44 lan Şevket taşlar arasında ufak bir ço-
7 12 5 24 cuğun ağladığını duymuş ve keyfiyeti 

Ö ,La Yahı zabıtaya ha..ber vermiştir. tkin:ii İFTAR 

U. "· D. Zabıta metruk çocuğu alarak düs-

~'. ~2 ~~ 1 38 künler evine sevketmiştir. ~ocuğu~ 
..__..ı.-...... _..._.....,_.ı.-.-.,_.;...ı._18.;..:...:.;19:;..ı..-.J ı annesi aranmaktadır. 

s. JJ. '"· u. 
9 4:7 u -
14 28 16 49 

Yeni danslarını bütnn numaralarile birlikte göreceksiniz. 

~-------_.Fiyatlarda zam yoktur. 41----··--lll': 
HAZIR OLUNUZI.,.. .................... _. .... _ ............. _.. 

SÜMER Pek yakında SİNEMASI 
ilmin en büyük mucizesi, yeni bir harikası, yıldızlara nasıl gidilecek filmini gösterecektir. 

BAY TEKiN MEÇHUL DÜNYALAtfDA 

(FLASH GO DO J 
BU&TER GRABE tarafından 

7 

1 
ı 



e 

j 

a 

t 

g 

', 

t 

ı 

J 

il 

3 

MEMLEKET 

(! liasan Bey geçen 
. gazetede görmüş 

... Istanbulda .son za -
manlarda tatlı fiatları e
pey di.işmüş .. 

SON POSTA 

HABERLERİ 

Buna rağmen kim
se tatlı yiyemiyormuş .• 

Hasan Bey Vah, 
vah .. Herkes ağzının ta -
dını kaybetti demek!. 

Mersinde ve 
Dörtyol da 

şiddetli fırtınalar 

Bir çok evlerin damlan 
uçtu, Mersin limanında bir 

balıkçı kay1gı battı 

Sıvasda yerli mallar sergisi 
Sivas (Hususi) - Tasarruf haftası 

münasebetile Halkevi ve müzeler kolu 
Halkevi salonunda geçen yıl olduğu gi
bi bu yıl da bir sergi vücude getirile
cetir. Serginin tanzimi için hazırlıkla
ra başlanmışt ır . 

Çeşmede tütün satışlart 
Çeşme (Hususi) - Amerikan kumpan

yaları Çe~me<len satın aldıkları tütün
leri bir taraftan tesellüm etmekte ve 
diğer taraftan tesellüm edilenlerin pa
ralarını te\'Zİ etmektedirler. Bu sene 
tütün satışı iyidir. 

Sayf• s 

• 
lzmirde kadın 
Sarhoşlar Arttı 
Borcunu ödemeyeceğini 
anlıyan Gülsüm bir kilo 
şarabı yuvarlayınca kör-

kütük sarhoş olmuş 

Hadiseler l:.tl 
Karşısındn 
Eri{ek .. t!r .Kadınlaşıyorlar 

Kadınlar erkekleşiyorlar mı? Onu 
!bilmem.. fakat muhakkak olan bir 
şey varsa erkekler kadınlaşıyorlar. 
Şimdi sorarsınız: 
- Neden kadınlaşıyorlar; pudra 

mı kullanıyorlar? 
- Hayır! 
- Dudaklarına ruj mu sürü.yor · 

lar? 
- Hayır! 
- Tır.naklarını manikür mü yap -

tırıyorlar? 
- Hayır! 
- Saçlarını oksijenli su ile saman 

rengine boyattıktan sonra altı aylık 
kıvırcık mı yaptırıyorlar?. 

- Hayır .. 
- Patlıyacağım; kadınların erkek-

leşmelerine sebeb olan şeyleri sen 
söyle .. 

- İki şey var: Spor ve edebiyat.. 
- Anlamadım .. 
- Kolay, şimdi anlaşılır .. kadının 

en bariz hususiyeti nedir? 
- Dedi, koducu olması! 
- Spor \'e edebiyatın erkekler 

şimdi en ziyade nesiyle meşguller? 
- De<likodusile. 
- Mesele halledildi. Mademki er-

kekler şimdi dedikoduya çok dü~ -
kündürler. Ve gene mademki bu de· 
dikoduların sebebleri sporla edebı -; 
ynttır .. Binaenaleyh spor ve edebi
yat erkekleri günden güne kad:nlaş
tırı\ror. demektir İMSET ' 



izmirden Röportajlar: 2'1 

'İstanbul caziptir, fakat 
• 
lzmiri çok severim,, 

,-----------------~------------~-------------------------. Günde on sekiz saat çalışan gazeteci Adnan 
Bilget san'at ve fikir hayatı hakkında fikirlerini 

anlattı " aşk için vakit bulamadım " dedi 

Basmahane istasyonunun önündeki 
meydana çıkan bir sokağa sapıyordum. 
ram köşede burun buruna geldik. So -
tuk soluğa, sanıki koşuyordu ve alnın
:la, şakaklarında, boynunda ter damla
arı parlıyordu. 

- Meııhaba, kimi kovalıyorsun böy-
• ? e... . 

- Aman öyle aksi zamanda rasUa • 
lık ki... Şimdi bir şey kovalamıyorum 
.ımma eğer iki dakika kaybedersem 
.:kspresi, Karşıyakaya, hatta Menemc
ıe karlar kovalamak lazım gelecek. • 

- Niçin? 
- (Son Posta) ya bir mektup ye -

işt..iriyorum. 

Elinde sahiden bir zarf vardı. 
Biraz esmer ve uzunca yüzlü, iri göz

i.i klü, atlet vücutlu genç adam Son 
)ostanın İzmir ımıhabiTliğini de yapan 1 

hikayeci, romaneı Adnan Bilgettir. 
;on Postaya yaı.dığı röportajlardan 
.Jaşka (Yedi Gün) e yazdığı röportaj
ar onu İzmirden başka yerlerdeki oku-
"Ucul'ara da tanıtmışhr. 
İstasyona gitmek için sabırsızıık e -

liyordu. 
- Tekrar ne zaman buluşuruz? 
- Beş dakika sonra ... Yavaş yav.aş 

~itle dur istersen ... 
- Haydi, treni kaçırmıyasın. Ben 

'mrada beklerim. 
Yollardan ve kaldırımlardan geçen -

'erin arasında bir kaç münhani çize -
r~k bir dakika içinde istasyona gırdi. 

İlk zamanlarda garp dillerinin cüm
' e biçimini andıracak şekilde biraz çet
refil yazardı. Mevzularına romantik 
bir çeşni verir, üslubunu süslemeğe ö
zenirdi. Son iki üç yıl içinde realizme 
:loğru bir dönüş yaptı; yanlannd:ı., 
yürüyüşünü yola koyan, yahut durul -
naya başlamış olan bir hal görüldü. 
~ağı yukarı her muharririn geçirdiği 
levirleri bitirdikçe daha çok göze çar
pıyordu. (Hizmet) ve (İzmir Postası) 
gazetelerinde çalıştı. Şimdi (Yeni A -
::.ır) dadır. (İzmir Postası) nda çalıştığı 
mada her gün yazdığı sekiz on satırlık 
•enkit fıkralarile muhitin dikkatini 
kelldisinin üzerine çekmişti. Telif ve 
ngilizceden tercüme edilen yirmi kadar 

irili ufaklı romanı vardır. 

Aradan beş dakika geçmemişti ki İs
tasyonun kapısında göründü. Onun 
yüzünde Uiini bitirmiş bir adamın hali 
yoktu ve canı sıkılmıştı. 

- Postayı kaçırdın mı yoksa? 
- Tam vakıtinde geldim. Fakat tren 

yoktu. &lluk soluğa ve ter içinde is -
ta.ı;;yona girdiğim zaman oradaki me • 
mur ne dese beğenirsin? 

- Ne dedi? 
- Ekspres günü değişmiştir, dedi. 
- !?!? ... 
Onun gazetecilik aş'kının da ne ka -

:iar kuvvetli olduğunu anlamak için o 
halini görmek çok bile gelirdi. 

Gazi bulvarının ortasındaki iki sıra 

Adnan Bilget 

çınariların altından yavaş yavaş yürü • 
dük. 

- Senin İzmiri çok sevdiğine şüphe 
etmemeliyim, değil mi? 

- Evet... Nevyork, damlan bulut • 
lara değen (gök delen) lerile her halde 
pek heybetliıdir. Londranın binaları 

komik Laurel ve Hardy arasındaki vü
cut tenasülbünü aI).dınr. İstanbul da 
öyledir ve caziptir. Fakat İzmiri hep -
sinden çok severim. Hele belediye rei
si Behçet Uzun emrile sabahları saat 
dokuza kadar satıcıların bağırarak sa -
tış yapmamaları bu sevgiyi arttırdı. 

Ben ne zaman İstanbula gitsem korna 
seslerinden, uğultudan kafam şişe: ve 
bmiri ararım. 

Ona diyecektim ki: 
- İstanbul öyle bir şehirdir ki te -

zatlarla doludur. Gürültüden usandın 
ve sessizlik istiyorsan toprağına bir o
tomobilin değil, bir motosikletin bile 
ayak basmadığı çam ve deniz kokulu 
adalar ne güne duruyor? Boğazıd ne 
kusuru var? .. 

İzmirdeki san'at ve fikir hayatı hak
kında şunları söyledi: 

- Organize edilmiş bir san'at ve fi
kir hayatı Türkiyenin hiç bir yerinde 
yoktur. Fakat İzmirde fikir hayatını"l 
özleyicileri şaşılaca:k kadar fazladır. 
Ne yaz]k ki muhit bunları bir çatı al
tına tophyacak enerjiyi gösteremedi. 
Fikir sahası İzmirde bir san'at ve fikir 
mecmuasını bile yaşatamıyacak kadar 
dar veya dağınıktır. Okuyucuların psi· 
kolojilerindeki şaşırtıcı değişiklik te 
buna en büyük sebeptir. Mesela bun .. 
dan altı yı:l önce (Readers Digest) me~
muasından iıki yüz elli tane satan bir 
kitapçı şimdi ancak on iki tane satıyor, 
Buna karşılık (Motion Picture) sine -
ma meomuasmı satın alanlar, sekiz on 
taneden dört yüze çıkmıştır. Parasız -

(Devamı 15 inci sayfada) 

CÖNÜLİSLERİ ~ I 

Okuyucularıma 
Cevaplarım 
Sultanahmettoen (Birsır) imzasi1e 

mektup yollıyan okuyucuma: 
Fazla gençsınız, mesleğinizde 

ıyıce teessüs etmiş sayı1amazsı -
nız, askerliğinizi de yapmamışsı -
nız, bu vaziyette esaslı bir göni.i1 
macerasına dalmanız, hele ev;en -
meyi düşünmekliğiniz mevzuu bah
solamaz. Yapacağınız şey, sizin için 
yeni sayılan bu muhite biraz daha in 
tibak etmiye, ve tecrübe ka:ıanmıya 
çalışmaktan ibarettir. 

• • * 
Beyazıtta Bayan Kevı::erc: 
İstanbul eskiden hiiklımet mer -

ke71i iken payitaht haricinde doğan
lara taşralı denilebilirdi. Fakat bu
gün madem ki hükı'.'ımet merkC'Zİ 

Ankaradadır, eğer ayni kelime) i 
mutlaka muhafaza etmek lazım ise 
1aşralı sıfatını Ankaradan başka 

yerlerde doğmuş olanlara vermek 
ıazun .. Bu «başka yerler• tabirinin 
içinde elbette İstanbul da dahildir. 

Ben sizin yerinizde olsaydım gü
cenmeyi bırakır, karşımdakine bu 
muhakemeyi yapardım. Bahse giri -
şirim ki verecek bi.r cevab bulamaz
dı. 

* * • 
Fatihte Ayşe Fikrete: 
Hakkınız var, son yıllar içinde ka

dınları «apartıman kadını,., «ev k::ı.

dını• diye ikiye ayıranlar da türedi. 
Biraz züppeliğin, biraz görmemiş -
!iğin te~iri olacak. Ev niçin dahı 

kirli, apartıman neden daha temi1. 
görünür? Anlamam. Her şeyd en t'V

ve1 tarzı in~a meselesidir. 

SON POSTA 

tekrar ön..- geçiyor ve diz kapaktan itibaren bütün etel 
güzel bir bolluk veriyor. ~ 

S ağdaki resim: size bugün çok orijinal bir akşB 
mantosu modeli veriyoruz. Mercan kırmızısı f{ll' 

ray renginde, ağaç kabuğunu andıran fantezi bir lamede , 
dir. Bu sene akşam mantolarında iki türlü kumaş kull9

" 

S oldalki resim: Dine (akşam yemeği) elbisesi, siyal ' nılmaktadrr. Ya doğrudan doğruya, yünlü bir kuma~, ıli' 
sire satenden yapılmıştır. Ampir biçimindedir. yahut böyie ağır ve zengin bir ipekli .. Bu mantoyu kıl, 

Ç"nk'· tür arkada bağlanarak belin ön kısmı düz bıra- feden de yapabilirsiniz. Kolların - omuzlan hafifçe gen 
u u sen k 

1 
b.. .. 1 b. letecek şekilde - takılışı pek yenidir. Hemen çencll il' 

kılabilir. Omuz1~da çok .~ık .. sı s~ra .a~ş ~zgu er ır altında bağlanan eşarp yakada güzel ve orijinaldir. :rvJıı 
roba biçimindedir. Bu büzgüler sıvn hır şekilde arkaya tonun alt .kısmı, kalçalardan itibaren eteğe kadar boldııt 
da geçiyor. ~ağıya doğru iniyor. Diz kapaklan üzerinde Boyu yere kadar uzundur. 

Kloşlu fötr şapka 1 

Şapka siyah fötrden yapı.lmı.ştır. Sü
sü saç örgüsü tarzında örülmüş mor 
kloştandır. 

Siyah 
Kadife elbise 
Şık bir cöğleden sonra> elbisesi. Si

yah kadifeden yapılmıştır. Kollır rağ
lan geçirilmiş -
tir. Omuzlardan 
hafifçe taşan 

yuvarlak, geniş 
bir roba kol di -
kişini yarıda kes
mektedir. Bu ro
banın arkası düı 

yuvar1aktır. Ön
de hafifçe büzü -
lerek iki düğme 
ile kapamyor. 
Korsaj robaya 
büzülerek dikil -
miş:tir. Bunun 
için biraz bol -
dur. Kalçaların 

üzerinde darla -
şıyor. Etek ar • 
kanın ve önün 
ortasında bir le -
'ien iki kloş par -
çadan yapılmı~ -
tır. Bol ve büz -

1 YEMEK 

Mayonez 

-~ 

BAHiSLERi=ı 
nasıl yaa: ı J ır ? 

İyi mayonez yapabilmek oldukça zor ancak ondan sonra zeytinyağım d 
bir iştir. Bunun için bazı ufak fakat e- la damla koymıya başlayınız. AzaIJli 
hernmiyetli şeyleri bilmek lazım gelir: çorba kaşığı koyabilirsiniz. O!dult 

Kabınızı kaynar sudan geçirmeden, katı bir macun halini alır. Bunu b·~ 
yahut biraz ateşte ısıtmadan mayo - sulandırmak için damla damla c 

nez yapmıya başlamayınız. Çünkü so - koyarsınız. Biraz sulanmc,ı z~ytinY~ 
ğuk, mayoneZıin düşmanıdır. Sıcak ka- ğını ince b ' plik f.ılinJe döktı11) 
ba evvela yumurtaların sarısını akıtı - başlayınız. Lorulacak gibi olursa he 

. Kırdığınız yumurtaların tohumsuz men kasenıüi değiştiriniz. Yeni kase' 
olmalarına çok dikkat ediniz. Buna tuz, mayunezi birıdenbire boşaltmayıııl 
biber ve bir kahve kaşığı limon suyu kaşı.k kaşık döküp karı.ştırınız. Diiıe 
veya sirke ilave edip karıştırınız. Ve lir ve bir daha :bozulmaz. 
c====================================~ 
Birbirinden şık iki manto 

gülü kol ağızları, dar bir bjlezik ile sı-

1 

kı'mıştır. Be.inr'Jeki kuışaık, kendi ku - )ıf 
ma~ından buz:!ımuş geniş bir parça - Düğmeleri yanda, etekleri kurt kur- ı Leopar kürkle, yünlü kumaşüı.!l 
d!r. kile süslü redingot biçiminde manto. p;lmış şık bir manto modeli. 



Baaglallaallb 
Kan koca arasında: 
- Oilumuz evlenemez, çünkü bu

dalanın biridir. 
- Oilumuz evlenir; ,ünkü buda

lanın biridir. 

• ............ 
- Elli yatımdayım, fakat hayatı

mın en az on bet seneeini yatakta ge-
. d. .. 

ÇIT ım .. 
- On bet sene hasta yattınız ba >-
-Ne münasebet .•• 
-))))) 

- Her gece uykum eelir gelmez va-
taia yatarım. 

* ""'"' Ştk Bayanın boğazı ağrıyordu, dok-
tora gitti; doktor, boğazını bağlaması· 
nı söyledi, tık Bayan sordu: 

- Pardon, doktor, fUDU öğrenmek 
isterdim; timdi moda olan bağlar ban· 
gileridir ) 

POSTA 

- Nifanlm, hahama ses+etW 
byltettiiini duyduktan ..ra -
Uii! 
- Jlibnem, o zamandanhıai gö • 
riiamiiyor. 

Boa arm 
idam mahktinıuna sordular: 
- Son arzunuz nedir) 
- Bir ecnebi lisanı öğrenmek m; -

yorum. 

.,,. 7 

lstanbaldan AllıerlluJga bir seyahat: 4 

Nevyorkun üstü ve alh 
Ne.,orkta en iyi ft ulim 7aieatuk yeraltı yollamada Japıbyor. 
Fakli: b-- bir tek aalmmı nr: Yer.ab trealerimn mltlıit 
ıilrati ve ••ltif W'lllllllll.. Gtinde dlrt defa yeralb trenlerine 

. bioeniı .ekp- bdar ... lljnluıdan kurtulamUSlllız 

* ............... N~ ,.ork, (Hususi muhabirimiz· ym.den Nevyorkta hemen hemen her 
- Hizmetcinizi deiittinnif8iniz.. den) - Dört tarafı Hud.on ırmajile amelenin m otomobili vardır. Fahri-
- Nereden anlaclınaz) çevrili bir adanın ortaamclayız. Yedi kalar hile amelesinin tam vaktinde iti 
- Çay fincanlarındaki parmak izleri milyon nüfuılu bir fdırin bJabahima b.tıuda bulunması için yardımlarda 

deiifmit de.. biz de kanfbk.. Knlaklenmmk mite- Wunuyor. 

;::::::::=:::::::=:===------=IİİtwY:i:""-~---;::==;;;;.==;::=::==== ..dl bir uiuJtu var . .Bu koca ,..ım. Amerikada amele yevmiyeai dol-
bu. içinde Yetmit iki b.çuk milletjn cundur. Her fabrika amelaini ancak 
bruPh kmdaia bii7'ik feÜ', eanki Mkiz aut ÇÜfbrmak b.ldnnı haizdir. 
l-lomonaob1ar sibi makine inean- Buna mu.kabı1 fazla meaaiyc mukabil 
lar dolu .• Yerin altında, yerin üatünde 1aafta bata cumarteei günleri bu çalıt
bynafırlarken birbirlerine çarpmamak mum brfılıjı mutlak aurette ödenir. 

Yelpaze aakaDıya sordum: 
- Sakalın, yemek yerken seni ra .. 

bataız etmiyor mu) 
- Bilaki., dedi, peçete vazifesini 

görüyor! 

*' Blracalı 
Kanaı pyet fena piyano çalıyordu. 

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

fCY sizde bulunur mu) 
- Bulunur~ 
-Öyley1e bana bir balta veı-int 

* 
ı,. ... , 

Büyük anne söyledi : 
- Kızım eier hep •JD&YB belracak 

oluran .onunda çok çirkin olurnn.. 
- Öyle mi büyük anne ••• De.ene 

een bütün ömriince hep aynaya bak -
bn •• 

için makine gibi hareket ediyorlar. Her Amerikacla b" amel L- ·· 1 - ehar ·t.. ı. __ L::-=k bir ır e ~ gun ça ı· 
feY mut n~ Ye ner f'!Y uu,..• fil ve haftada 39 • 40 dolar ah ı:- b ·• 
L-: :-:-..1- Y-"- . .1-1.ı__ eel _-ı..: r. ra rı 
mm ~-· auan ~ 'ft •- ka amelenin evini de d- - .. _. .. .ka · eaaJar birbiilerile UfUDmurur ., 

n ın çaıplflDa- amelelere mah-m .&er pt t 
mak için büyük bir dikkat arfecliyor- D-L--· • Ll~L • ~~--::mı· ır. 

• ~l. saraJJ, 5AIUUKn, ~ ve SO-

iar. Dakikada bir, bir eokaktan belki iuk eayu ile bu evlerin aybğı 21 _ 23 
yirmi, otuz otomobil birden fırhyoı. dolardır. 

Fakat W...-~ aıeçmek iate- Ameribda bizim paramızla 170 
yenler için enditc yok. Çünkü her 180 1. alan b. l · ha -

ıra ır ame enm yatına 

cadde berinde ~me y~~u ~ 11Pta etmemek elden aelmiyor. Refah 
ren sarı, beyaz çızgı"ler, bayi& ytnar· içinde y&fAdıjı • · Amerika · · · 
lak baflı çiviler var. Ara sıra sokak memleketin en klÇHI LI! bir ıtçıll, 
L--'---.ı- -:• '----- L___J_ uvveuı uııauru
~UDUHlll y...,.... IUl'llUD ~ pnıp dar. 
8ÖnÜyor. Bütün bunlara ıai- el· Amelen· . 
zebiyonu biraz yanhf kullanaa acenai • m ~ d.. pce ders-

,_ ..... ?.. bir 1·· uhalrlralr L! •• bir . haneleri de var. Bütün l.mlv. haatln· 
..... 

• ._L-A ..... fO or, m ----- ıu aızı ._ıye k.. C mb ff.eiai• R Nltİn -a , r-• • · u u ur uz amel ,:..:...,L • _L!l!_eye 
... Wnm im! ~ çagneycuwr. L - -J::.: • • L • ~11• aoste·~· IC'Yamm m can ausa---------=--==----------..-·-------------------- Nevyorkta yapyan lurlderden m- li aa11hr. 

:kaynana geçti, o geçer geçmez geç· 

)'ere duvardaki saat dütüverdi, ela- llaDIZl~li~9;'fJI 
hakb: " 

Bu saat da daiına geri kahı l 

~ ........ 
'- Bana satbğınaz eığır çok tuba f 

•iit ..;dırmıyor. 
C>ıabilir ... 

O iaek deiil, öküzdür de •. 

rarıa 
-Siz bet liraya da re8İm yapayonu

nuz, on liraya da; aralannda ne fam 
oluyor?. 

- On liraya yapbjım ruim1erin 
boyalanndaki yağlar ebtra ebtradır. 

* "_ ....... -·-~· 
- Pazar günleri ne yaparnn l 
- istirahat ederim. 
- Ya pazardan ba,U palet-) 
- Pazan beklerim. 

* . 
AJldl ".....,._ 

Hmnetciler konuftUlar : 

- Bizim Bayan bana yol verdi. 

- llk ve son defa lafta bir feY Yer-
mit oldu •• öyle ~i) 

- )ima .. ilik etti, h.fb+ı • 
w.-~w .. 
- ilim -t& diJ 11

1ei= selleW 1>11 • 
dur p!.. 

ri bana bu otomobil eürülerini eiiste- ~en iyi ve alim .,.,&culuk 
rerek: eraltı oUarmda yapbr F abt bu-

- .~ülii:n teclıirla-e nıimen her ae- ~un bir
7
tek mahzuru ~: (Sah

ne muttehit Amerika toprakl.nnda •· wey) JSa1tı trenlerinin iithİf .. • 
ki yiz bin otomobil k•ZBM olaırl deci. ti. -.:LLL • m 8UI' a-ve lllQUllf .....-. •• 

.. içinde ~ ~ imamn bynaf- Günde döıt defa yeıalb tftıaledne 
~ ba ~· ~ ~ eeyre- binseniz akf8111a kadar b8f airısından 
dilecek bir tem .. ve S'•tt ik tafl· kurtulamazsmaz. 

r;}!iitüiı ~ pınl pml.. Bitüm Bizim ,Pal'amızy ahı buçuk kurup 
n r yepyem •--· yeraltından Nevyorku do'---ak kabil-

Do.tlardan biri Amerika L_a_ iJ • IGf&li __. e dir. 

Ameribda if1eyea ~ --··- NeY,arkta . . . -L whi . 
da hir awbJe.e yaptı: Nüfm 110 mi- ~ ~. .. DiZ az· 

Ot mobil X1 _:L. Da !L! -. tramnya. otobme hin=ep kalk-
,..._. o _.,.on.. 1&I ra- .. J'IDIZ. Yaaltı trenleri • iflerin. 
k- berinde übet dörtte bir derece- Littikt «ile ~ .. iZ 

Ji halaycx. Ba he 1"4-~ya- L---'-~-dar~ 'atlidir~ t ra-
1 • L!-!- -=a..: -·~ ~ 5A .... • ıa •p11112e:ı ılerrri._ mam .-v ı n ,. 

imleri. •Mtalan P.u L ArııL.da Ethem v..-
411 rolıi1wiz iman •emen •e-- pdr. 

• bkror· ptCli esirgeme 
yeli .. ,. 

iFle dört yüz. bet JUİİ lira ...., alma- Merzilıaa (Huuai) - Çocuk F.air
ja liız yok. C-..Rde yiz. m yüz seane Kmama kongrem yapaJin •• ku
liramz vana Ve otıamobil k..U..maeıaı .-un J'!lli idme heyeti reialiiine Ali 
hiliyonanız, derhal bir küçük atoy.a Fıaıcie. •uhr d.ecı e lh.an Türe, 
sahip olursunuz. Çünkü piyasada bir 1kattpliii-e mualljm Abdullah Pınar, 
miiddet \allamlmtt, sOMa moda1t geç-,....._ Tahem Bapran ve Ihsan 
tiii için satılığa çıkarılmıt otomobitler Araı ~eçilmit~erdir. Mekt~pl~rde oku
çok ve ucuz .. Hem paranıD.. hepaiıai 1yan yuz çocugun yemek ıhtıyacını te
~~ede lüzum yok. TaUitle, mi~ için .de 7 kitılik bir himaye heyeti 
Jki eeDede pek ali ödeyebilirsiniz. Bu ıeçılmlştır. 

Aa.eribda ..,..,.. .-mi olmak 
igia. hizim --·=ettıe olıhıi- aibi, 



•• 

Almanların muazzam transatlantiği Bremen büyük den i.zlerin büyü.'t fır
tınalarından yılmadan yoluna devam eder. 

SON P.OSTA 

• • 
SIHHİ TEDBİRLER 

Soğuğa karşı en 
müessir tedbir hareketf 

Mevsim hastalıkları ve korunma çareleri 
Soğuğa karp mikavearet için her pyden evvel iyi ıeyinmei9 
mecburuz. lçimizi çıplak abfbrmllh ve klflık ellüe ve paltolarr 
mm kunetli p~yız. Ayakkaplan wlai ele çok mlhi~ 

Bu yazwnda size aıhhi aktualiteler - reyanı bavaıya maruz bırakıyor. "lı 
den bahsedeceğim. Bu mevzu da so - raftaki hararet derecesini derece 
ğuk ve soğuğun uzviyet üzerine tesiri ce indiriyor. O zaman Hind dorll 
ve soğuktan gelen bastalıldaıdır. Za - larının sürratle ve ölüm vaziyetine 
ten havalar birdenbire soğudu. Böyle- dar ge}en hastalığa tutulduğunu 
bir zamanda ancak soğuklardan bah - rüyor. Halbuki tabii bir sıcaklıkta 
setmek en münasiptir. şıyan Hind domuzlan mezk'llr h 

Vücudumuz daima soğuğa karş1 lığa mükemmelen mukavemet ed" 
kendi kendine bir müdafaa yapar. So· lardı. Gene normal vaziyetinde 
ğuk tahtı tesirinde derimiz üzerindeki hastalığına çok mukavim olan 
bütün küçük damarlır büzülür. Ve vü- fareler şiddetli soğuk müvaceh 
cuttan hararet ziyaı çok azalır. Diğer sür'atle bu hastalığa yakalanıyo 
taraftan adalatıınızda sıcaklık tevlit e- Bu tecrübeılerden çıkan netice Ş 
den ihtıiralkat artar. Burulan başka in- ki soğuk ir~anları hastalık ka 
san soğuk olduğu zamanlar sokakta ha- için çok müsait bir vaziyete sok 
raret derecesinin azaldığı nisbette faz- Ağlebi ihıtimal bizim bütün mik!'d' 
la giyinmeğe başlar ve ayni zamanda lara karşı en büyük müdafaa silah 
bilhassa her zamankinden fazla yemek olan kanımızdaki beyaz küreyvat 
yemek mecburiyetini hisseder. Ve bu onlara hakim olan.sinirlerimiz.de s 
yemek'lerde daha ziyade şekerli, unlu tesirile yaırrm bir felç derecesinde 
ve yağlı şeylıeri tercih eder. Çünkü bu yuşukluk bu istidada sebep olmak 
gıdalar içinde hararet tevlit eden has- Hastalık nasıl baş gösterir 
salar çoktur. Şimal memleketlerinde Bu vaziyet böylece anlaşıld 
oturan halkın diğer memleketler aha- sonra pek çok hastalık1ann bil 
!isine nazaran çok iştihalı olmalarının anjinlerin, bronşiıtlerin, zatürreel 
ve çok yağlı yemek yeme:erinin sebe - zatülcenlerin niçin soğukalgınlı -
bi !budur. ileri geldiğini izah etmek pek kold 

Dünyanın en uzun köprüsü Sanfran- En müeuir tedbir lur. Soğukalgınl'ığı liizim müdafile 
sisko ile Okland arasındadır. Bu köp- Bunlardan maada soğuğa karşı en olan beyaz küreyvatın mukaveııı 

Dünvııın1.n bir ""k taraftarında sogu· ktan titreşı"len bu zamandB. Kaliforniya- rüd" en bır" ..n~...Ae yuz·· bın" otomobı'l geç ,,-- .,... 6..u.... - müessir tedbir harekettir. Hareket ha- kırıyor. Ve uzviyet o civarda her 
da yaDiır. nen;z ken~ları mayolu in sanlarla doludur. mektıedir 

---- -·-----___;_--------------------------·----------- raretin en gü22l membaıdır. Hareket bulunabil.en pek çok miıkroplaı!1Jl 
sayesinde insan en kuvvetli soğuk'ara cumuna uğrıyarak hasatlık başg .. 

Bu kız Kanadalıdır. Fevkalade gii • 
zel bir vücut tenasübüne maliktir. Ka
ııadanın ekseri kızlan böyledir. 

Rusyada bir manevra esnasında ha va, piyade truvwtleri, düşman kuv -
vetlerinin arkasına, paraşütlerle tniy orlar. 

Tayyarelerden paraşütlerle, hafif s ahra toplan ve tanıklar da indirilmişt:r. 
Resmimiz, paraşütlerle yere inen ve paraşütlerini bırakan, piyade efradı

nın, ufak harp mangalan halinde topl andıklarını göstel"IMktedir. 

Doğru olmıyan bir telakki 
mukavemet edecek bir kudret, bir ma- yor. 
neviyat sahibi olur. Mütemadiyen ku
tublarda keşifler yapan ve yahut o ci -
varda büyük avcı..Iıklarla meşgul olan

Baızı muhitlerde şurada burd 
ğuğun, mikropların neşvüne 

lar en müthiş soğuk ve fırtınalara bü
yük bir metanetle dayanmaktadırlar. 

S.,lıca Sebepler 
Maamafih ummniyetle mutedil de -

recedeki soğuklar vücudun müdafaa
sile btma inzimam eden tedbirlerie bü
yük bir zarar tevlit etmiyor. Fakat 'BO

ğuğun şiddetinin artması ve bilhassa 
devamlı olması yavaş yavaş uzviyet 
üzerine menfi tesirlerini göstermeğe 
başlar. Öyle ki hararet derecesi çok a -
zaJıdığı vaki't nihayet vücuttaki fizi -
yolojiık faaliyet durur. Yan felç haline 
geliyor. Hüceyratımızın hayatiyeti sö
ner. Ve nitıayet ölüme kadar müncer 
olan felaketli akıbetler yaratır. Bu se
beple soğuk veya daha doğru bir ta -
bir ile soğukalgınlığı bir çok mikro -
bik ve entani hastalıkların m~ydana 

gelmesine en başlıca amil oluyor. 
İlk tecrübeler 

Meşhur ilim Pastör bu hususta ilk 
tecrübeleri yapanlardandır. Hali sıh -
haıtte bulunan bir tavuk şarbon hasta
lığına karşı tamamen muafiyet halin -
dedir. Yani bu hastalığa yakalanmaz 
bir mukavemete maliktir. Ve şarbon 
miıkrobu tavuklara hiç tesir etmiyor .. 
Halbuki ayni tavukların on beş dere -
celik soğuk bir banyodan sonra sür"at
le şarbon hastalığına tutulduk!arını 
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 alıyÖr. 

Dokt<>r Lod tüyleri tıraş edilmiş ve 
ıslatılmış küçük hind domuzlannı ce-

mini olduğunu ve bu sebeple 
zamanlarda hasıalık olamıyacağıDl 
lerler. Bu yanlış anlatılmış ve 
olmıyan bir telMdtidir. Hakikaten 
tubetli ve her gün hatta gün ve 
değişen mütehavvil havalara kuP 
sert bir soğuk tercih edilir. Fak.
kadar. Yoksa soğukta hastalık 
denıilemez. Pelk ~k mikroplar 
k.i çok soğuklara mukavemet e 
ledirler. Hatta bunlardan bazıları 
1ar içinde bile mukavemetlerini d 
ettirdikleri yapılan tetkikattan ' 
şı;Imıştır. Çok şiddetli soğuklarıJl 
ıada bir çok kolera salgınlannıtı 
ihamen önüne geçemediği malO 
Bütün Avrupa memleketlerinde 
hastalık ve gere'k!;e ölüm nisbetl 
dedi yaz mevsimine nazaran kt5 
daha çok olduğu umumi bir kaid• 
rak kabul edilmiştir. 

Bu kaide gerek halk arasında f1I 
rekse ordularda böyledir. Yalılll 
ma mıntakalan bundan müst 
Gerek malarya ve gerekse büyil1' 
lera salgınları mevsimi umuıt' 
yazlardadır. 

Sojuklar bastabiı arfflı1' 
Doktor Lombardın, Milenin ~ 

taharriyatı göstermiştir ki sO 
hastalığı arttırıyor. Sıcaklar aJB 
Bittabi ölüm nisbetleri de ayni 

1 yürümektedir. Ayni şehirde y•P 
tatistik.lerden şu netice çııanışur 
ğuk zamanlarda bir şehirde ııast• 
mukavemeti düşük, zayıf ·. .4S 
ve bi»ıa:;sa ihtiyarlan.n ölÜtllii 
luvor. 

. (I>mum 12 inei .. y1a419> 



7 Birincikinun 

. 

Fener orta muhacim/eri 
çok fena oynadılar 

~ * ~ 
Fenerbahçe daha fena bir netice almadise bunun ıerefi tamamile 
Fikrete.aittir. Her ayağına aldığı topu Çek kalesine kadar indi
rerek arkadqlarma mükemmel gol fırsatları hjlzırhyan Fener 

sol açığı dünkü maçın tek kahramanıdır 

Yazan-: Ömer Bealm 

a&çtan heyecanlı bir enstantane 
Çeki Karlin profesyonel futbol takı-j 

ıru dün ikinci maçını Fenerbahçe ile 
oynadı. 

İlk devreyi sıfır sı!ı.Ta bitiren Çek
ler, ™inci devrede bire karşı iki gol ya
parak oyunu kazandılar. 

SON POSTA 

Lill maçları 

Topkapı 
Bey kozla 
Berabere kald1 

Vefa güzel oynamağa başladı 

K':adıköyünde yapılan bu maçı Vefa 
güzel bir oyundan sonra 3 - 1 kazandı. 

Vefa 
EyUp 

Vefa oyuna ba!j-
3 lar başlamaz ilk 
1 golü yaptı. Bu sa 

._ _____ __. yıdan sonra da 

bi~k gol kaçırdılar. Eyüp biraz sonra 
güzel öir gol yaptı.. İkinci dev~de Ve
falılar ooeta tek kale oynadı. Iki sayı 
daha yaparak ma.çı kazandılar. 

Beykoz güçlükle berabere kaldı 
Topkapı - Beykoz arasındaki bu maç 

çetin bir oyun oldu. Beykoz bu maça 
hafif bir takımla 

Topkapı 2 çııktığından çok 
Beykoz 2 müşkül dakikalar 

~çirdi. Birinci 
devreyi Top.kapı 2 - 1 bitirdi. İkinci dev 
rede güçlillde bir sayı yapan Beykoz 
nihayet berabere kalabildi. 

Hilil sahayı terketti 
Birinci lik maçların.dan olan bu oyun 

en hararetli bir yerinde Hilal takımı
nın btr penaltı yüzünden sahayı terket 
mesile yarım kaldı. İlk devre 1 - O A
nadolu lehine bitti. İkinci devre oyun 
tam hııJlandığı bir sırada hakemiTl Hi
lfıl aleyhine verdiği penaltıyı kabul et
miyen HiJaIIiJerin sahadan çekilrn€si 
üzerine maç yarım kaldı. 

Müsabaka güzel oldu 

Şayfa 9 

Canlı bir fut bol maçı 
• 

lngiliz takımı, Macar 
takımını nasıl gendi? 
Macarlann fazla kombioezonJu futbolunu İngil.zlerin tüllü oyunu 
6 - 2 mağlup etti. Bu mühim maçta ilk favul 25 dakika sonra 
oldu. Bir İngiliz seyircisi : " Oyunlan İtalyanlara benzemiyor, 

Macarlar futbol oynuyorlar.,, diye bağırdı 

Y•z•n: TUrklJ• GUll••tma Rekordmenl irfan Şahlnbnt 

lngiliz takımının rol atan oyunculan 
Londra 2/12/1936 1 

Oyunun ortalarına doğru arkam· 
dan bir ses: • 

<cMacarlar çok güzel paslaşıyorlar» f 
dedi; başka bir ses ilave etti: 1 

«işte bütün hataları bu ya h> 

Paradoksal görünen bu sözde ha· 
kikat vardı. 

Ivfumlekette futıboliü en düzgün oyna 
Yan Fenerbahçenin dünkü oyunu bizi 
olduğu kadar herhalde Çekleri de tat

Macarlar hakikaten çok güzel pas
iaşıyorlar. Ekseriya yerden verdikleri 
paslar çok isabetli: Fakat lüzum un· 
dan fazla pasla vakitlerini kaybedi-

İki ezeli rakip olan Süleymaniy2 - İs yorlardı. 

tarııbulspor arasındaki oyun tahmin e- Kalenin 18 metre sahasında bile to-

Macar takımlannın gollerini 
yapanlar 

rnin etmiştir. ·-------. dildiği gibi hafta- b. b' 1 · k t ·1· ··d 
1 l pu ır ır erme vererc ngı ız mu a-

SUleymanlye 1 nın sayılı oyuna . . . b .• b Eski Slavya ve Sparta takımlarının 
İstanbulda gösterdikleri çok ağır Ye o 
n.isbette yavaş oyun tarzlarına muka
bil bu takımm Çeklerin eski oyun şek
lini unutturacak kadar sür'atli, hatta 
baş döndürecek kadar çabuk olan oyun 
ları karşısında dünkü neticeye biraz da 

1 d b . . 1 1 fılerını koşturup duruyorlar; ta ıı u stanbulspo r 11 rın an ırı o a - b . 
---- --- rak geçti. DDha suretle gol olacak fırsatlarını kay edı· 

ziyade Sülıeymaniyenin hücumil ge- yorlar. 
çen oyun bütün gayretlere rağmen ü- Macar akıncıları hemen hemen hiç 
mit edilen neticeyi vermedi. Otuz be- sıkı şüt çekmediler. 
şinci daltikada Süleymanh enin yaptı
ğı gol devre sonuna 'kadar O) unun şek 
lİ'ni 0071llladL 

şükretmek lazımdır. 
İki oyununu seyretmek imkanını buI 

duğumuz Çek takımı şimdiye kadar 
görnnüş olduğumuz Avrupanın diğer 
büyük takımları ayarında olmamakta 
be-raber kabul etmek lazrm ki gerek o
Yun tarzları, gerek takım halindeki va
.ziyetı.eri itibarile biı.den yüksek blr 1 
kıymettedirler. . . Fenerbahçe - Çeki Karlin maçında 

Çekoslovakya !ikinde zaman zaman 
1 1 

k 
Ç k. J( go yapı ır en 

ınuhtelıf dereceler almış olan e. ı ar ;... k k 1 · ·· ·· d lm d p ·k 
ı:_ .. t k t okta -.-e a esı onun en ayrı a ı. ı re-
'-l:ll takımı nefes, .sura '. .uvve n - tin attığı kornerden Ali Rıza bir kafa 
llndan mutlak~. bıze faiktır. .. vuruşıle altmış beşince dakikada Fe-

Fenerbahçe uç ortasırun goze bata - . 
- nerın savısını yaptı. 

tak kadar aksamasına ragmen ender B be~ l"k tah . ed"l -· d f 
gö d · - ·· ·· ·· 1 0 unu karşısında ga era r ı mm ı ecegın en az 

İkinci devrede iki takım daha güzel 
ve gayretli oynamağa başladı. Devre
nin sonlarına doğru İstanbulsp<ır bir 
penaltıdan berabel"liği temin etti. 

Hisar takımı daha canlı oynadı 

tıkinci lik maçlarından olan Anadolu 
hisar - Doğanspor arasındaki oyun bü-

- ~ yük bir zevk içın 
Anadolhlsar 3 de geçti. İlk dev-
ooıanspor 1 re berabere bitti. 

İkinci devrede da 
ha güzel oynayan Anadoluhisar iki gol 
daha yaparak galip geldi. 

. r ugwnuz guze Y la oyuna sürat ve hevecan verdi. 
hp gelen Çek takımı yukarıda kaydet- Oekl . b . f .k·. . 1 . 1 f d 
. • . . . . . . , . . eııın anz aı ıyetı a tına gıren L " • • k k n ÜZ8 Q U tigımız noktalardakı faıkıyetı doln)ısı- 83 .. .. daık"k d 

1 
. . 1. t oıruıcı ır OŞUSU :. 

le oyun uncu ı a a so ıçm .ı-:uvvr . . 
girdiği işten muzaffer çıkmı~tır. 1. b" .. t. 1 Ç kl . 1. . . "t k İstanbul Atletizm Ajanlıgınca tesbıt .. d ..... b .... k ı ır ~u ıy e e en ga ıp \azıy1,; e so . . . d" ş· 
Muavin hattı~~ gor ugu. ~?uct tu. Bu tek sayının galibiyet sayısı ol- edilen kır koşularının birıncıdsık . un ış 

tardımıdan azamı bır surette ıst1la e d - .. d b ll'i' ·a· 

1 

Ii _ Tugla haımanları arasın a ı yolda d F'k t d" ugu oyunun seı rın en e ı ı. 

1 
e. en 

1 
re un Fenerbahçc beraberliğe, Çek1e!· h:ç yapıldı. . . • .. 

Ç. Ker lln 2 hır kahramnnJı. d - .1 b . ~bo - t Istanıbulda aıt'lıetizm ıle ugraşan klup - ld egı se u vazıye ı zmamaga .-rayı e . • 
F. bahçe t Her ayagma a '- tt'l V t' ulmadı }erin kır koşu anle alakadar olmama-• to r 1 • 1 e ı er. e ne ıce z . beki .. . 

1 
. 

. . . gı pu e ıy:e ış e Oyunda iki hadise olmuştur. Biri, bır ları bu spora karşı e~en .. umıt erı 
\erek ıdare eder gıbı kul'ranan Fıkrete d 1<n 1 k t· . .k. . hafta ml her gün bir parça daha sondunnekte-. a.5ın 1 ne ı<Y-sı ı ·ıncı y n on 
lnalik olan Fenerbahçenın sade onun b. d k ' '· f l d.r o·· t k dir . .. k" ır a J.r;.a az a oynanması ı . e ı · 
sa~~ett.iği ~for~a galıp_ çıkması mun: ~~n ı de, Çekoslovak sol içinin Fener mücıa- Anlaştlmıyan bir sebeple SE.'\lelerd~n 
degıldı, nıtıekım de oy le oldu. Bn) uk 1 f" y h t • 1 b' ek lde düşiirmes beri bu sahada yapılan hareketlerın b· .. ı.... b la Ç kl k ıı aşarı a a ı ır s ı ı 

1 
kl .. 

1 
. • 

ır s~r.aLn:: oyuna _aş y~ e' er, en neticesi, Yaşarın yaptığı çirkin muka- başında ''e içınde o an ~p erın ~u a_a 
d.ıierıru toparlarnaga vakıt bu am <lan b led' F k t h . t€ ,·k 1 b kasızlığı esefle kaydedılecek bır hu-
F'enerbahçenin ayni şekilde sarfottıği e .. d ıhr. 

1 
aba ' ahr1!d. n : a bı .. 0 ~n ır ı dıse sav~lmalıdır 

.. . mu a a e u son a ısenın uyumes.- " · •uı at karşısında bocalamaga baş adılar. A • 1 t Dünkü müsabakalara Galatasaray ıki 
k k d .k .. ·ı~· d d ... k ne manı o muş ur. 

1 
. . k ır beş allu a suren L 1\ ~ vre e {,:e F b h .. . y Halkevi dört takım i e ıştıra etmiş-

ler daha düzgün hücum etmi le-, Fe- ener a çe - H~s~mettın. aşar, tir. 
rı b h . k F'k .,.,.. h Fazıl - Cevat. Angelıdıs, Mehmet Re- b'·t·· k k r a çe ıse anca· ı r~Lln şa sı eay- N ' . l\tr f Al' R , ı Geçen c:enc vapılan u un ır oşu-
terı .1 · b'lm' t' rı,,.k ·· a sat - ıyazı ·ıuza fer ı ıza Ec:at ı ~ k b .. ı e ı er ıye ı ışır. ~ mu a a~c:;ı- F'k t ' ' ' ' Iaı mı ka7.anan Güneş ta ·ımı, u musa 
hı bu kadar kolay sarsan Fikre tin ha- \{ek. Ş . T (B k ) baka aı da ancak en ı) i atıletlerınden Re 
tı ladığı fırsatlardan istifade edem~ - a em: azı ezcan ey oz cebe mü abaka harici olarak kendini 
ten Fener hücum hattı kendiler;ni ta- Ömer Besim temsil ettirdi. 
'1ır--ış olan yerlı takımlara ne içm gol --= · · · Müsnbakanın feıdi birinciliğini Hal-
ttamadığını ko'a~ ca gösterdi. 1 r 1 kevinden İbrahim ı 4,43 dakikada qü-

tKtNci D"'VRE yarın zel bır yarış1an sonra kazandı. İkınci 
Çekler ağır basmaöa başladı Garbis, üçiincü Artin geldi. 

İkınci devre aynı süratle başladı. He Bizde Takım itibarile baştan birinci, ikin-
ltıen bü ün hücumlarını sağdan y· pan Spor peygamberr ci, üçüncü gelen Halkevi takımı 9 sayı 
~ekı~r altmışıncı dakikada merk' z mu 

1 
ile birinci, ~ne Halkevinin bir takımı 

nacimlerini.n güzel bir vuruşi1e ilk sa- G eçinenlere dersler 1 ikinci ,.e diğer takımı üçüncü oldu. 
~::-;ı vaptılar. Her dakika seyrini değiş- Yazan: M. Sami Karagel I Mü aıbakal&r üçer k~ilik takımlara-
tiren .. ~f b.u ~yıdan sonra bir müddet l ! .rasında yapı!dı. _ 

Muavinler mühacımları çok güzel 
besledi. Bütün takımın belki en zayıf 
oyuncusu Kabri'dir. Degajmanları kı· 
sadır .. Yeni avut çekme kanunundan 
çok sıkıntı çekiyordu; attığı avutlar 
ekseriya lngiliz akıncılarına pas gibi ge 
liyordu. 

lngilizler güzel oynadılar; takımın 
hemen hemen hiç bir tarafı aksamadı. 
Sağ açık mükemmeldi. Meşhur mu
hacım Drak.e'i mükemmel besledi. 
Muhacımların sıkı şüt çekme kabiliye
ti İngiliz takımının fazla sayı yapma· 
sına sebep olduğuna şüphe yoktu .. 
Vakıtlprını Macarlar gibi kale önünde 
pasalşarak kaybetmediler . 

Oyun çok temizdi. Az favül vardı. 
ilk favül oyunun ancak 25 inci daki· 
kasında oldu. Bunun farkına varan ar· 
kanıdaki geveze adam, derhal sesini 
işittirdi: 

<cOyunları pek ltalyanlarınkine ben
zemiyor, Macarlar, futbol oynuyor.» 

Atılan goller 

f>O bin seyirci sahayı saat 2.3 Oda 
doldurmuştu. Maç tam vaktinde Fran
sız hakemi Leclerc' in idaresinde baş
ladı. lngilizler rüzgar altına düşmüş
lerdi. Oyun 23 dakika kah Macarların 
kalesinde, kah İngilizlerin nısıf saha
sında, heyecanlı dakikalar yaşatarak 

geçti. 

Macarlar korkulu akınlar yapıyor· 
lar, lngiliz kalesini epeyce sıkıştırıyor
lardı. Tam bu sırada lngiliz sağ mua
vini, yerini değiştirerek sağ cenaha 
kaçan merkez rnuhacımı Drake'e gÜ· 
zel bir pas verdi. Dra.ke ortaladı ve ter 
pa yetişen sol açık Srooks tutulmaz 
bir şütle go1ler serisini açtı . Birinci 
haftaymın 23 inci dakikasıdır. Top or
taya gelir, ve Macarlat lngiliz kalesini 
sıkıştırdı lar, b ir karışıklıktan istifade 
eden Macar sol içi, topu sol köşeden 
İngiliz kalesine soktu. 

Bu birbirini takip eden iki gol oy u-

na biraz hız verdi. lngilizler aleyhine 
:J korner olduktan sonra, İngiliz mu· 
hacımları topu ayaklarına geçird ler. 
Sağ iç Bowden sağ açık Crooks'a hava
dan uzun bir pas yolladı. Crooks Ma
car muavinini atlattıktan sonra topu 
kalenin ağzına ortaladı .. Drake tutul
maz bir şütle, Macar kalecisini yencll. 
Aradan altı dakika geçmişti. Macarlar 
aleyhine olan bir korneri Brooks çekti 
ve Drake göğüsle Macar kalesine gir
di. iki dakika sonra attığı başka bir 
golü de hakem ofsayd olduğundan 
saymadı. 

Birinci haftaym lngilizlerin 3 - 1 
galibiyetile bitti. 

Oyun seri oluyordu. İki taraf da 
güzel futbol oynamıştı. Macarlar biraz 
daha hakimdi .. . 

ikinci haftaym birinciye nazaran 
daha sakin geçti. Herhalde Macarlar 
biraz yorulmuşlardı. Buna rağmen da
ha haftaymın başında İngiliz kalesine 
indiler ve ikinci gollerini soldan gelen 
bir pasla yaptılar. Fakat İngilizler ar• 
tık hakimiyeti ele aldılar ve 15 daki
ka içinde 2 gol yapılar. Bunların bl
rincisinde Macar muhacimlerinin ve 
kalecinin kabahati aşikardı. Macarlara 
kaleden 30 metre ilerde bir firikik ce
zası verilmişti. 

Müdafiler muhacimleri marke et· 
mek maluıadile kaleden ayrıldılar ve 
İngiliz sağ muavini pas vermekten vaz 
geçerek, kaleye şüt attı ve lngilizlere 
4 üncü gollerini kazandırdı. 

Vaziyet 5 . 2 aleyhlerine olmasına 
ra~men Macarların kuvvei maneviye· 
si hiç kırılmadı. İngiliz kalesine mun
tazam akınlarla indiler. Fakat 1 giliz 
kalecisi Tweedz ve sağ müdafi takı
mın kaptanı Male bu akınları çok gii
zel oyun larile verimsiz bıraktılar. 

Oyunun bitmesine 3 dakika vardı .• 
Sağdan ilerleyen sağ muavin Br'tton, 
topu Macar kalesi sağına havadan at
tı. Topa yetişen sol iç Carter kU\ vetli 
bir kafa şfüü ile lngilizlerin 6 ıncı ve 
son golünü yaptı. 

Maçta 531 O İngiliz lirası hasılat ol· 
du. 

İrfan Şahin Bı.t ' 
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\aazetecilerln başlarına neler gelir ?1 
"Çarşı kazan ben kepçe 

bizim esrarıengiz 
hafiyeyi koydunsa bul ... ,, 

Kibriti çakıp zile basınca •.• 
Havyar hamndan bqlıyan bir araştll'ma .adliye ve 
kapalı çarşıda neticetenemedi,zifiri karanbkta Koca 

mustaf apaşaya oradan da Etyen1eze dayandı 

8011 POSW"A 

Kıskanç koca .•. 

Bükreşte sine'!lada geçen 
bir vak'a 

Bundan bir müddet evvel (Bükreş) 
şehrinin en büyük sinemalarından bi
rinde şayanı dikkat bir vak'a olmuş

tur. 

Bir pazar güni\ !'inema hıncahınç do
.ıu 'iken gişenin önüne bir adam gelir. 

Fevkalade bir asabiyet içinde bulunan 
bu adam biletçi kıza bağırarak şunları 

söyler: 
- cMatmazel! Karımın aşığı ile be

xaıber s1neroad.a olduğunu biliyorum. 
Sinema boşalıncaya kadar buradan ay
nTrnıyacağun. O va.kit onları köpekler 
gibi öldüreceğim! .. • 

Bunları söylerken cebinde bulunan 
rüvelverini de gooterir. 

O 6mada civarda bulunan sin~ma mü 
dürü müessesinde bir arbe<öle çıkma':>m 
aan kol'karak, hemen sinema salonuna 
gider. Fiılrni durdurur. Lambalan ya"k 
tırır. Salmeye ç~kar ve nalka kapıda· 
adamdan işittıi..lderiıni tekra·r eder ve 
mevzuu bahis kadın ile aşıkının az son 
ra, f.ilm başladıktan sonra ar'ka kapıdan 
ç.ıkıp gitmelerini rica eder. 

~azeıteci; bazı kariılerin zevkle oku- mi brziırn defterlerimizde yazılı olım
cluJtları, bazı karilerin 1ÖY'le üstünkörü yan bir tek fırın sahibi bulunamaz! 
p gezdinlikleri, bazı karilerin dı? göz istediğimi lbu yoldan bulmaktan 
ıeafirmeğe bi~ liy:dt bulmadıklan §U ümidi kesince, bir başka çare düşün
ayfalann her satın, hatta her kelime- düm: 

Müdür çıkar ve film tekr&r baş1ar. 

Beş on daikıika sonra lfıımbalar ıtekrax 
ya:'krlınca sinema salonunda müthiş bir 
kahkaha .kıopar. Sebebi nedir Tbilir ım!-

cCinayetJe mücadele• isimli filmi çevi ~ ve bu filmde büyük bir muvaffa· 
kıyet cöstermlş 'O hm Con 1Rautlel 

Amerikalılar Canel 
ai uğrunda 90k cömertçe ter döken, Bu l'lafiyelllt -eden .zatın davası bi
p cömertçe, hatta müsrifçe emek hat"- tinci oeza pıa.bkemesi~ bir.inci .ceza 
cayan adamdır. kalemimien, bn davanın dosyasını çı-

Fakat buna rağmen nan.körler görür kartmaık, ve o aosyadan davacının ad
sünüz ki, gazeteci~; masası bqında resini bulmak!. 

.. ? 
sıru'!! ... 

cSinema seyirc.ilerinin hemen yarısı 
bu haber üzerine arka kapıdan çıkıp 
giıt.mişler! ... • 

Simone Simonu Makdonal 
Çekemiyorlar mı?I Nasıl evlendi 

havadis icat eden, ve duyduğu her ha- Evvelıki gün, birinci ceza mahkeme-
Bil1kaç ay evvel Bolivuda gitmiş gü- Holivutta bi.r sinema yıldızı veya 

ze1 Fransız sinema yıldızı Simane Si- sanatkarı evlenmeğe karar verirse şe
mmı'un orası ile haPpmad.ığı yavaş hir gümerce, aylarca çalkanır durur bere hayalini.o. bütün mahsullerini ka- sinin kalernlnde, bu ricama muhatap ' 

tıştıran bir ımablUk şeklinde tasvire olan mt: 
kalkışırlar! - Hay hay ... dedi ... Fakat, bahse-tti-

yavaş a.nıaşı1maıktad?r. Her kafadan bir ses çıkar. 
Son seneler içinde güzel yıldız Canet 

Ma.Kdonaldın etrafım çeviren delikanl! 
lar biiç ekSik olmadılar ... Fakat güzel 
yılihz, taliplere hiç yüz veımedi... es
netin bu yolda hareket etmesi birçolı 
aedikodulara yol açtı ... 

Benim bu yazım; bir gazetecinİn, bir ğ:in:i:z davanm dosyası, :şu masada otu
sütun yazı yazmak uğrunda çok defa ran katiptediır. Halbuki o katip, btıiün, 
hiç bir zahmete katlanmaktan kaçın- Eyüp Sultan.da keşfe gitti. 
madığını inkar edenlere hitap eyler. - Bugün dönmez mi? 
Eğer meslektaşlanmm, en ufalt bir - Dönemez! 

hidisenin içyüzünü ()ğrenebilmek uğ- Dün, Eyüp Sultanda keşfe giden ka-
runda neler Çektiklerini bilm.i.yenlerin tibi yine aradım. Bu sefer de mahke
meraklarını da giderebiiirsem kalemi- meye gUmişmiŞ! Mahlk.eme ıkapı..sında 
mi öpüp b~mıa koyacağım! saa.tlerce di!ki'ldiıkten sonr.a, katiple ko· * nuşrna.k kısmet olabildi. K.atiıp te ki bar. 

Evvelki günkü Son Postanın ilk say- İftar saatini geçirmiş, ve hayli yorul-
fasınd., gözüme şu serlevha iılişti: muş bir oruçlu olmasına rağmen, ri-

Bu güzel Frmısız yıldızını angaje e
den kumpanya ıona. tanınmış yıldız1ar
la birlikte filmler çev:trtmektedir. 

Meseli (Genç kızlar yatakhanesi) fil 
rriinc1e mundar Amerikan sanatkarla -
rınıdan Heııber Marşa.1 ile Rut Çaterton 
ile Dirlilltt.e film çeWrmiŞtir. 

'Tabiatile bu filmde halBrm clikkat na 
zarlan üç büyük sa:natir arasında 
taksim ed.i1miştiır. 

~ oldqğu Wnei fflmde ise 
şu saır.ıaıfı'.kirlarla rol yapacalldıır : 

«Evini soyanları bulmak i'çin polis caımı, h'iç aksilenmeden yerine getirdi. 
hafiyeliği yapan adam!» Ondan öğrendim ki, bizim gönüllü Koustam Bennet • Loretta Yung -

Evvela, bu garip hadisenin, bir A- hafiye, eskidm fıınncı imiş ama, şimdi Canet Gaynor. 
merikan gazetesinden tercüme edildi.- mabilyeciıl.ik ediyormaş. Düiltkim kapa Bu sanatlmrlardan biri (Ramona) 
ğini sandım. 1ı çarşıda, Kasaplar caddesinde kfiln- fJlqnj.njn kahramanı, diğeri (Moulert 

Fakat yazının ilk satırlarına gözgez- ~·Numarası da J2 imiş. Ruj) :fi:1.miın.i.n ka1ıramanı, üçüncüsü ise 
dirince, bu zannımda yanıldığımı an- Kendisi de, Koca Mustafa Paşada, {Çiftçi evleniyor) filmiı:ı.in kahramanı-
ladım. Ve öğrendim ki, «Son Posta» Fırıncı Mehmedin fırını karşısındaki dır. Bu fü·lmlerde her üçü de fevkalade 
run Adliye muhabirlerinden birisi ha- sokakt.a, Maliye memuru Osmanın evin muvaffakıyetııer kazanmışlardır. 
diseyi yakaladığı hırsızlarla muhakeme de otururmuş! ş· d' bu mı...;_ .__.,_ 4 .... _ mda 

· .. '" lm k 1 ç k at" 1 d' - . . ım ı ~.: sana W\.aT.ıör aras 
sı goru e: te o an davacı Salih Ceva- arşının apanma sa ı geme ıgı ı-

• h-.. -Fftr • l. -..ı- .. tabiatile (Simane Simon) yapacak ol-
dın ağzından dinlemiş. çın ......... ;rey;ı, evve a oc- aramayı mu- ..ı...:... ~~ .... 1 _, d ıs ·· "'k kal 

i- d · ,...;,;,..,:ı.. ""'"- ka be k 1\l&Uf5"en 6~ .ı.Ql :ne eo a sonu -~in sa e ve kuru havadis cepheslle n.asrp '5""""Llum . .....,..,.. zan, n epçe. ....~:...ı .. ~ ____ k ~:-• ~ ~1...1-'\-..J:.-
B" · .. hafi · koyd -..-ea gune paa.~ IU"SaU ve enumt· maga millll\.uıwuw.. 

meşgul olan aııkad'aşın yazdıkları beni b·~ımBenesraKasreııı.gızl ~!: . bulamuruı~ ,'ae Katıtanyet Kraliçesi fikabl verilen Bu hal Fransız sinema muhitlerinde 
tamamen tatmin edemedi. O gönüllü ı..u.. apar ea~ını a ·· 1 Amerikan yıldıZI Stelfi Duna 
hafiyenin, yazılmış ofanlardan çok da- dan, Çarşının kapanma saati gel:di. Ve cuııe az çok asabiyet uyandırmıştır. 
ha enteresan tafsilat ~rebileceğine ka mecburen, 'Koca Mustafa Pa'ia ~nu 
nidim. Ve bu kanaatlıe de, bu işin ek- tuttum. · 
Dk kalmış taraflarını tamamlamaya :l:ı1 Koca Mustafa Paşada, adresi verilen 
yetlendim. fırının sahibi Met.net değil, Ahmetmiş. 

«Evini soyanları bulmak içiıı. polis Böyle ufak tefek y.anlışhıklara canrm 
hafiyeliği yapan adam-»... kurban. Fırını bulunca, hemen karşı-

Bir gaze~i için hayli cazip bir tip. smdald sokağa daldım: Fakat Maliye 
Fakat okuduğum yazıda, davacı Salih memuru Osmanın evi hangisi? Adres
Cevadın adresi y<>k. Sade cfırıneı» ot- te numarası yok ki! Bırakın ıq, evin 
duğu yazılı. Bunu öğrenince, omı bula numarasını bilme'kten de hayır yok. 
bilmek için ilk aklıma gelen çare, fı- Çünkü fırıncı Ahmedin fırınının kar• 
rıncılar cemiyetine başvurmak oldu. şısmdak.i sokma insaııı evlerin numa
Döroüncü Vakıf hanının asma katına ralarını değil, iıki adım ötesini görem!• 
tırmandım. Orada kaırşıma çıkan zat~ yor. ZifirL kara~ ve sı.ı.ratımı iğne 

- Efendim... dedk Burası, fırınlarda liyen ayaza karşı. «körebe» oyununun 
çalışanların cemiye-tidir. Fırın sahip- gözleri sımsıkı bağlanmış ebesi gibi i
lerinin, yani patronlann cemiyeti Ka- lerliyıorum. Eksikmiş gibi y.ağmur da 
rakö:. O'\ Havyar hanındadır. bastırmaz mı? Koca Mustafa Paşalılar 

Ha r hanında, fırın sahiplerinin da, iftarı eder etmez yatağa mı girm.iş-
cemi\ ellerini bulmak bittabi işten b=le ler nedir? Evlerden olsun ışık sızmı-
o1madı. yor. 

Fakat orada konuştuğum katibin, .Kör dilenci gibi el yuroamile, kenar-
eSki y~ni bütün defterleri didikle _ daki ~vlerden biır.inin kapısını buldum. 
mek zahmetinden kaçınmamasına rağ- Kibriti ç.akııp tokmağa, ziıle benzer bir 
men, ne Salih, ne de Cevat ismine rast şeyiler arayacaık oldum. Karşı evin pen 
layamadık. Katip: ceresi açıldı. Yüzünü göremediğim bir 

- İmkan yok. .. diyordu ... Fırıncı de- hayalet dik dik ses.lendi; 
1
ir bu adam. Çünkü İstanbulda, ia- (Deııama 12 hu:i -la~. 

Klodet Kolhıer ile Melvia Duglas, yakı nda ıl~ ..Patrcmum KOCDD1 ••. » 
film iade 

Fakat nihayert Canet eV'lendi. Bu da· 
nışık.lı birşey değildi. Aklından haya· 
l:inden :geçmez:'ken <> da bu yolun yol· 
cusu oldu. 

Cane'ti!n. ev11.~eğıe karar verişi çok 
eğlenceH olduğu için anlatacağız: 

Hoti.vut yıldızlarından Rosika Do{. 
ly biT gece büyük bli' suvare tertip et· 
mişti. Canet te S11vareye davetli idi. 

Canet suvareye iki saat geç gc'd 
Tam Rosikanın kapısına varınca yanın 
da yakışıklı bir delikanlıınm durduğu· 
nu gördü. Şahsen binibirlerlni tanıma· 
malarına rağmen garüşmezlerdi. BU 
delikanlı sinema sanat.karlarından Ge
ne Reymondu. Kapı açıldı. Ev sahibi i
kiSini berabel' görünce: 

- Aman ne iıyi ettıindz de birlikı;. 

geldini'Z ... 
Diye yüıksek .sesle onJara bağırdı. Det 

hal salonlarda bulunanlar etrafların .. 
sardılar. Hemen dedikodu1ar başladı ... 
Dedikodular yüzünden birlikte danse~ 
meğe, yemekte yanyana otunnağa roec 
bur kaldılar ... Bir'ihirlerinden de hcıj· 

lamnışlardı. YemQJ;en $'.>nra Canet a'I 
dete hazırlanırken hiımetçi ayni za • 
marufa Reymonun da pa1tosunu getir
di-. İl· nezaket kesbe~ti. De1:ıtanll 
centilmence hareket etti. Caneti eviııe 
kadar götürdü. 

Derken gençler gene bul~tular ve 
nihayet biribirlerini çok sevdiklerini 
anlayıp evlenmeğe karar verdiler. 

Sinema sanayiinin azametini 
gösteren rakamlar ... 

Sinema sanayii dünyanın en bü~ 
sanayiidir demekle mübalağa ediliyor 
sanılmasın ... Bunu şu rakamlarla ·;isbSi 
edebiliriz: 

Dünyada sinema sanayiine hasredi'" 
len sermaye ne kadardır biliyor rnU'" 

sun uz? 
P.aramızla tam: 2,400,000,000 çTurk 

lirası! . 
Bu azim mebl:i.ğın: 1.800,000#000 

Türk lirası yalnız Amerikada sineıns.y• 
hasredilen .sermayeyi göstermektedir• 
Üst tarafı Avrupaya aittir. 
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Sancakta zulüm ve tazyiki <Jdrlhte~ 
devam ederken... ff'.Ifı~ra'lar 

Atatürk Milli kostümlü 
baloyu şereflendirdiler 

· Kms, 6 (Hususi muhabirimizden)- Mustafanın evinden kardeti Fuad ağa 
Tazyık ve zulüm karşısında Sancak hal tarafından bunların üzerine tabanca 
kı mütemadiyen buraya iltica etmekte ffe iki el atef edilmittir. Halk silah ıeı-
dir. Hergün yeni kafi.leler geliyor. lerinin geldiği cihete gitmeğe baflamıf 

HaY&S Ajansının rarip bir telırafı 0 sırada mesul bir memur tarafından 
.~yrut, 6 (A.A.) - Havas Ajansı bil <1ne duruyorsunuz Kuseyri Mustafa-

dırryoT' ~: tb t t fmd .1 h nın evinden halk üzerine atef edili-
uı~ ma ua ı ara an verı en a . ~ . 

be 1 · •~ · l k f -kenderı·ve san J yor}» dıye bagrılmak ıuretıle halk tah-r enn UC"rsıne o ara , ıs . . . ... .. 
cağında hiç bir şiddet rejimi tesis edil- r~k cdilmıftı~: ~Ik bu tahrık~t . uz~
memiştir. Bu arazide örfi idare ilan e- rıne zaten dunku yaralanma hadısesı· 
dilmemiş, seçim devresi mühim hadi- !e müheyyiç olduğundan Kuseyri Mus
seler olmaksızm cereyan etmşi ve dı- tafanın evi istikametine doğru toplan
pndan gelen tahrikata rağmen nizam mağa başlamıştır. 
muhafaza edikn'ştir. Otomatik Tüfeklerle 

Havas Ajansına ttvap Bu sırada gene Kuseyrinin evincJ .. n 
Son Posta : otomatik tüfekle halkın üzerine ateş 
Antakya hadiselerine bizzat şahit ol- açılmış ve halk arasında bağrışmalar 

muş bir arkadaştmı.zın vermiş olduğu 
başlamıştır. 

cnaliimatı aynen aşağıya dercediyoruz: 
Ajans Havas bu malUınata de der? Otomatik tüfeğin hususi bir evde 

Bu malfunatı veren arkadaşın imzası bulunmasının ve halk tarafından hiç 
mahfuzdur ve malfunatın tamamen bir teşebbüs yapılmadan atef açılma
doğru olduğu tesbit edilmi~ir. sının ne demek okluğunun takdirini 

.30 ~nisani 936 pazartesi saba- ajanı Havasa bırakınm. 
hı saat 8 de hükUmet tatil edilerek Mis Bu silah sesleri üzerine milis ve 
banıo, Mukopris, Bahsenus gibi birkaç jandarmalar yetişerek süngülerle h<'l
~p köyünden müseHfıh jandarmala- kı dağıtmağa teşebbüs etmitlerdir. Bu 
tın muhafazası altında ve kapalı kam aırada mesalihi hassa zabitinin kuman
~ içerisinde getirilen ve istifa et- dasında kışladan üç zırhlı otomobil 
.tikleri halde kabul ecblmiyerek cebre- yetişmiş ikisi halka karşı tertibat al
dileo müntehibi sanilerle Süveydıye 
nahi~en gene ~bir ve tazyi~ ile mış biri de halkı çiğneyerek Kuıeyri 
ıetirilen birkaç Türk _ Alevi müntehibi Mustafanın evine yanatmıt ve Kusey
l&Nden ve 45 bin nüfuslu Antakya mer ri Mustafa bu zırhlı otomobilin içine 
kezinden 90 müntehibi sani)"! muka- alınmıttır. Müteakıben mesalibi haSr 
bil Kuseyri Mustafa, kardeşi, kahyası sa zabiti halktan dağılmalarını iıtemit

Zırhlı Otomobillerden Alet 
ve birkaç uşağının teşkil ettiği yedi tir. 
münteımbi saniden başka hiç kimse iş
mak etmemiştir. Halk bu taleb kartıı_ında ((adalet 

isteriz, verdiğiniz sözü yerine getiri
niz. Çocuklarımızı öldüren hainleri ca
nileri kaçırmayınız.n 

Protestolar 
Buna rağmen ve kanunlar hükümsüz 

bırakılarak mebus intihabı yapı1mış ise 
de halk yüce komiser nezdinde bu va
ziyeti derhal protesto etmiştir. Ô!edeo 
beri mutat olduğu veçhile tertiplerinde 
rnağl\lp çıkan hükUınet o'toritesı b.ir 
vak'a ihdas ederek memlekette tethiş 
ve tazyik vesileleri yaratma yolunu bu 
defa da tutmuştur. 

Balk intihabata iştirak etmem\tir 
Halk intihaba gayesi çok derın ve 
~ bir maksatla iştirak etmemistir. 
'l'ihıklerin intihaba işıtdrak etmed .kleı i 
Mendubun orgaını olan ve başında Ed
\'amun bul'Unan Elliva gazetesi. ile ilan 
W tasdik edildiği halde müteakıben 
her nedense halkı intihaba iştir:ık et
mif şeklinde gösteımeğe çalışan ve ka 
nunen yapıhnaması 1'zımgelen mebus 
t6"tihabını hile ile yapmak suretile hal 
kın hakıkm çiğnenmiştir. 

Vak'a ihdas edildi 
Bu vaziyetten heyecana düten halk 

aülttinetini muhafaza ettiği halde bir 
\'ak'a ihdas ederek Sancakta bir tethif 
•e tazyik rejimi kurmak hedefini is
tihsale çalıfmaktan geri durmıyan res
mi otoriteler timdi izah edeceğim gibi 
pek feci ve gülünç vaziyetler yarat
maya da muvaffak olmutlardır. 

Çocuklar Şarla Okurken 
Ramazan geceleri her taraha oldu

iu gibi Antakyada da çocuklar şarkı 
okuyarak dol8fmakta oldukları bir sı
rada umumi cadde üzerinden geçer
ken Adalı Mehmedin evinin hizasına 
veldikleri vakit bu evin içinden çihe 
ile çocuklann üzerine iki el ailah atıl
lllıf ve neticede biri yedi, diğeri de do
Jtuz yatında olan iki çocuk biri alnın
dan diğeri 4'e göğsünden saçmalarla 
yaralanmıtlardır. Burada nazarı dik
kati fU noktya celbederim : Bu hadise
ye maruz kalan çocukların yaşları 

7 - 15 dir. 

Diye bağırmağa başlamışsa da me· 
salihi hassa zabitinin işareti ile zırhlı 
otomobiller evvela havaya atet açmış
lardır. Bu atef kartısıncla halk açılıp da 
ğılmağa batlamışken zırhlı otomobil
ler sebepsiz olarak halk üzerine mitral
yözle ateşe başlamıflardır. Bu ateşten 
tahminen elli kiti yaralı düflDÜf, iki 
kişi ölmüştür. Bir çok ta ~r yaraı. 
vardır. 

Zırhlı otomobilılerin halkı ateşle biç 
meğe .başladı.ğı bir sırada Kuseyri Mus 
tafanın bulunduğu zırhlı otomobil hal 
kı 91ğnı~rek Haleıp istikametine ~eç
miştir. Bu sırada aüvari müsellah kuv
wtııer )'1?tişerek halkı kıhçla dağıtma
ğa ve hayvanlarla çiğnemeğe ba~la
mışlardır. Bu sırada yarlı bir genç sü 
variler tarafından başı çiğnenerek öl
dürülmüştür. Bu pidetli tazyik kar -
gısıında halık dağılmamış ve o gün pro
testo makamında olmak üzere dükkan 
lar açılmamıştır. Bu vak'a sekizde baş 
lıyarak 1 1 de nihayet bulmuş ve o sı
rada Kolonel Merson idareyi eline al-
mıştır. 

Halk evlerinden çıkanlmı7or 
Halkın Ramazan olmasına rağmen 

beşten sonra evl'erinden çıkınalan me
nedilmiştir ve hük\imet konağı milis
ler tarafından işgal edilmiştir. 2 İlk
kanun çarşamba sabahı tahminen bir 
tabur kadar asker Halepten Antakyaya 
getirilmiştir. . 

Antakya sokaklarıoda her iki eve bir 
si~11güfü nöbetçi ikame edilmiş, gelip 
geçenlerin ve hatta kadınların bile üst 
leri aranmaya başlanmıştır. Köylüler 
şehre bırakılmamakta ve otomobillerin 
şehir haricine çıkmalan menolunmalt
tadır. 

Bu mektubu yazxiığım iki klnunuev
vel akşamında Ant.akyada hayat mef· 
10.ç bir halde idi• 

Bu çocuklardan taarruz beklemek Blr vesika daha 
mantıksız bir şeydir. Yaralı çocuklar Antakyadan 2 Kiııunuevvel tarihi: 

Obur dünyaya hazırllk 
Yavuz çok şiddeUi ve hadit bir hü

kümdardı. Hiç bir Osmanh padişahı 
kendisi kadar veziri azam azletmemlŞ, 
hiç biri bu mazul vezirleri onun kadar 
ölüme mahkfun etmemiştir. Vezırler 
Yavuz Seliimin huzurooa ölüm korku
su çekerek girerler, kan ter içinde ka
lırlar, huzuroan kurtulunca da yenı -
den dünyaya gelmiş kadar ferahlarl:ır
dı. Padj.şaha bir vezirin ancak on beş 
gün dayanmaması herkesi ürkütmüştü. 
Bır aralık veziri azamllk sandalyesi
ne getirilen Piri Paşa huzura çıktıkça 
korkudan boğulur olmuştu. Nihayet 
bir gün dayanamadı, büyük bir cesaret 
göstererek : 

- Padişahım, bu sadık kulu• '• ~r 

geç bic bahane ile öldüreceğini biliyo
rum. O gün gelmeden bu dünyadaki ış
lerimi tanzim etmek, Obür dünyaya ha
zırlanabilmek için bana birkaç saat mü 
saade etmez misin? dedi. 

Padişah Vezirin bu sözlerine güldü: 
- Doğru. dedi. Çoktan beri ben de 

bunu düşünüyoıdum. Ama senin yeı·i
ne konacak adam yok. Olsaydı, arzunu 
yerine getirmek benim için .kolay olur
du. 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
iardır. Büyük bir zevk ile giyinmış o lan bayanlar arasında Alman ve Ma
car kolonisinden bazı Çiftler bilhassa göze çarpıyordu. Kıyafet müsabaka51-
na giren bayanlar arasında General N aci.nin kızı birinciliği kazandı. 

Miıl.lt kıyafetler arasJllda Bayan ln önü ve Bayan Özal pin kostümleri fev-
kalade idi. Cumhurreisiıniz baloyu gece yarısı şereflendirdiler. Toplantıya 
hem sonsuz bir sevinç, hem de yüksek bir heyecan verdiler. 
Baloda.kordiplomatiğe dahil birçok şahsiyetler arasında Fransız sefir M. 

Ponso ve refikası da vardı. Cwnhurreisimiz biraz istirahatten sonra şid
detli alıkışJ.ıar arasında ayağa kalkarak çiftlere irltifat ettiler ve Fransız :ı;cfiri
nin refikası Madam Ponso ile danset tiler. 

Loca.larına avdet buyuran Cumhur reisimiz Fransız sefiri M. Ponso\'u ve 
refikasını ne2dlerine kabul ettiler. Bu sırada hemşireleri, Sabıha Gökçe. Ha-
dciye Vekilimiz Tevfik Rüştü. Harici ye Umum Katibi Menemencioğlu Na
.fia Vekili Ali Çetinkaya ve bazı mebuslar ) anlarında buhınuyorla d 

Balo·büyük biır samimiyet ve neşe içinde güneş doğuncaya kadar de\ am 
et'ti. Büyük önderimiz de sabaha kadar baloya şeref venlııler. Madam ve 
Mösyö Ponso bu müddet zarfında At atürkün yanlarrnda bulundular. 

Umumi neşe ve samimiyet içinde devam edeiı balo, Fransıo: elçisilıe Hari
ciye Vekilimiz arasında bazı hasbihallere vesile olduğu anlaşılmaktadır. 

Adana f elik ete uğradı 
(Baştarafı 1 inci •yÜda) iden) - Şiddetli yağmurlar fasılalı blıl 

dan yağmıstır. Nehir 7 metre yüksel- surette devam etmektedir. 

Halk korku ve heyecan içindedir. 
Karşıyak.ada kalan bazı kimseler sa). 

m~tir. Vaziyet çok fenadır. 

200 Ev yıkldı 
Buğday mahsulü mahvolmu,ıur. larla kurtarılmıtlardır . 

200 e yakın ev yıkılmıftır. insan za-
• t da pek f z1 ld - tah · Mütemadiyen kabaran ıular• 

yıa · • n a a o ugu mın . . . • . 
ed·ı kt d' Za · t l _ Lt - · · tehrın sokaklan bir nehar balını almlfl 

ı me e ır. yıa su ar aA ıgı ıçın . "fer 
t t b 't ed·ı · d bel d' tır. Tuğyandan fımendı yolları dil am es ı ı ememışıe e e ıye L 

M h d . ı_ l 8 L. • b' hasara uğradığından e&sprea gelem., 
çavufU a mu un evınae &1fı ır- da h L 

d ··1 ·· t•· di. Trenler bura n are&et edeme-en o muş ur. 

100 Otu tespit edildi miftir. 
"md' k . . .. .. . Adana ovası kamilen 1U altınde 

Şı ıye adar teıbıt edılen olu mık- LJ t M dd" tahm" ec:1!•--
.. •• •• . • HaL'L" 1U1 mış ır. a ı zarar ın ...., 

tarı yuzu tecavuz etmıştır. ııtı&I · k k d b" .. K •• B" k h 
ve feci rakam sular çekildikten ıonra mıylece l ~ ~ uyu tur· ır ço 8 1" 
belli olacaktır. van ar te e muştur. 

Su altmda kalan yerler l~d~t hey'etıeri derhal fa~liyet.r 
M 1 k h · · h ·· k... k geçmıttır. Kızılay her tarafa yetışmeJi, em e et astanesmı, u umet o- .. 
- h Ik · · k 1. · · Sal'h' le felaketzedelere yardıma bqlamıfbl', 

nagını, a evını, ız ısesını, ı ın 

fabrikasını su basmıştır. istasyon cad- Yunaniatancla 
/zmirde çetrefil desi bozulmuştur. Asri sinemaya su- Atina, 6 (Hususi) - Dündenbe. 

Bir aşk macerası ıa1 hücum etmiştir. ri her tarafta havalar gene bozulmu.-

<Battaratı 1 inci IQ'fau> Ort!unun yardımları tur. Soğuk faz_ladır. Ka~ yağmaktadır .. 
nu.,maktadır. Jb'a}l'J'Xlda epeyce derin Kartı yakadaki halkın bir k11mı or- Buraya da hafif kar yagımftır. Yunaıt 
rabıtalar olduğu da iddia ediliyor. Tü- dunun lastik sandalları ile kurtulmuş- denizleri fırtınalıdır. 
tün mağazasında çalışan güzel kız cA• tur. 

Paris ticaret mümessili jle evlenmek istiyor. Fakat anesi bu iz- Adana mahsur bir halde 
divaca mümanaat ediyor. İş bu şekle 
dökül'ünce geru; kız ve genç delikanlı Adana hiç bir yerle muntazam tel- Ankara 6, (Hususi) - 4, 5 ve 8 
aralarında karar veriyor. Bir emrı va- graf muhaberesi yapamamaktadır. sınıflı ilk muallim mektepleri mezuJJıt 
kıyle bu iuiivacı kuvveden fiile çıkar- Kızılay yardıma ba,lamıttır. Neh- ları arasında Türkçe, tarih, coğrafya1 
mağı tasarlıyorlar. rin ortasında daha bir çok insan titre- riyaziye, fen bilgisi, ve biyoloji muale 

Fi1lha.kika genç kız, bir akşam sev- terek 1abaha kadar beklemiflerdir. limliği yapmak isteyenlere Maarif Ve. 
diğiı deılilkan1ının evine geliyor. Göz yaş Ceyhan da kabanlı k.aleti önümüzdeki haziran ayı için~ 
lan, bağlılık yeminleri ile geceyi ora- Ce h d L barın da Sey- bi.- imtihan açacaktır. 
da geçiriyor. Sabahleyin, genç de!ikan- . Y ~n a . "'~ 1f ova 
brun ailesi işin farkına varınca evde bir han ıle bırleşmıftır. imtihana 6 sınıflılar doğrudan dof. 
kıyamebtir kopuyor. Dellkanh bu gü- Hadise ı:i üncü defa vaki olmak- ruya kabul edileceklerdir. 4 ve 5 aımfıe 
rültüleri bir cümlesile susturuyor: tadır. Mülhakatta vaziyet elimdir. So- lı muallim mektebi mezunlarının im,.r 

- İş işten geçti. EVienmek emn vl- le.aklarda çocuklar kadınlar ail8fmak- tihana kabulleri için en az üç yıl me.. 
kidir. Gürültüye lüzum yok... tadır. Trenler itlememittir. )ekte muvaffak olduklarının müfctdt 

A1
An
1 

ha, ba~ ıned ğil~a~ .. ner· v~ tunnatb" _ Trenler işlemiyor raporlarile tesbit edilmit ohnası ıa,, 
a ıın emn e mı. ıuu yaş u 6 (H .. h b" · · d 

yütme işi tamamlanıyor. Delikanll ni- Adana, usuıı mu a ıTımız- zım ır. 

kAh dairesine başvuruyor. 
İşte bu sırada bekleomiyen bir hi

ditse oluyor. Genıç kız tam iki gece, cA• 
nın evine gelmiyor. cA• telAşl'a sevgili
sini anyor. Genç .kız cA> yı görünce 
başka bir deli.kanlı gösteriyor: 

- cNe yapayım diyor. Bu çocuğu, 
çocuktan beri tanıyordum. Evvelce se
vişiyorouk. Seninle taruşdrtan sonra 
onu UDU1muştum. Şimdi aşkım nükset 
ti.> 

cA• derin bir teessür içinde genç kı
zın yanından aynlıyor. Onu unutma
ğa çalışıyor. Fakat genç kızın aklı ba
şına gekniştir. Bir müddet sonra cA> 
yı buluyor: 

- Beni affet diyor, ~kluk ettim. 
•A• bu defa kızı kabul etmiyor. Şim

di mahkeme bu işi halle çalışacaktır. 
Adnan 

Denizyollan İşletmesi Müdürlügündem 
KARADENiZ POSTALARI 

8 bk Kanundan itibaren Karadeniz yolu poetalan c:leiifecektir. Bu ta.o 
rihten itibaren postalar lstanbulduı PAZAR, SAU ve PERŞEMBE s6a
leri kallmcaklardır, 

p AZAR postası ...t 12 de kalkacak ve ıicfitc:le Zonguldak, lnebola, 
Sinop, Saımun, Giresun, Trabzon ye Rize'ye ujrayank Hopa'ya bdar P. 
decek ye döniifte bu ilkelelere ili'ftten Pazar'a uğrayacaktır. 

Salı po&tuı saat 12 ele bllmalr ft gidifte lnebolu, Gerze, Sam • 
ama, Onye, Fatsa, Ordu, Gireeon, Görele, Trabzon ve Rize'ye uğrayarak 
Hopa',. bclar gidecek ve dönütte bu ilkelelere iliYeten Sürmene, Ak • 
~aabe.d ve Sinoba ujrayaaılrbr. 
PERŞEMBE poeta11 .. t 16 ela blkacak Ye Plifte Zonıuldak, lnebo

lu, Ayancık, Sinop, Sa"""ln, Onye, Faba, Onlu, Giresun, T"ırel.olu, V akli 
kebir ve Trabzon& ujrayank Rize'ye kadar gidecek Ye clönfitte bu iab. 
lelere iliveten ora ujrayacak fakat Sinob'a ujramıyacakbr. 

Ve arkad8'ları bağırarak kaçarken An- ve müteaddit imzalan ihtiva eden al
takya belediye reisi Hacı Etemin e- dığımız bir mektubu aynEP neşrediyo-
"İnden de bu çocukların üstüne t::.- ruz : _ ......... -, ... _ .. _, _,,_, _ .. _ .. _ .. _ .. _____ _ Mvnldmt Dördüncü postalar CUMARTESi aünleri aaat 12 ele kallra • 

cak ve aidifte lneholu, Samaun ve Ordu'ya uğrayarak Tnbma'a bdlılı 
gidecek ve dönifle bu iskelelere ill'ftten Gireson'a uira111aılrbr. 

banca ile atef edilmiştir. Burada da bir Mendup ve mahal.11i otorite intihap sip ve mukaddes gaye üzerine birleş
cocuk ayağından yaralanmıştır. Bu 11i- esnasında Türk, Alevi, Çerltes ve or- miş ve intihaba iştirak ef.metniştir. İş
IAh sesleri üzerine halk caddede top- todokslann Taşnaktan gayri bir kısım tirak etmemenin manası falan veya fi
lanmaya haşladığı bir sırada mesalihi 

1 
Ermenilerin intihaba iştirak etmemek lanın namzetliğini kabul ettirmek 1~n 

hassa zabiti yetiferek hükumeti namı- suretiyle gösterdikleri vahdetin mAna- değil, Sancağın Suriye ile hiç bir ali-
"l"h 1 . d·ı ki sı ve ulvi ga~i hakkında efkln umu- kası olmadığım ve başlı başına istiklil 

na ıı a atan arın teczıye e ı ece e- . . ...._--ı..ı .. d .. 1. tmek . . b" istediğini cihan efklnumumiyesine bı'r 
· d · .. · b .. k mıy.eyı ı.en:uuu e &eW\e ıçın ır -
tıne aır soz vermıf ve u soz ar~ı- takım be an.namelerle bu hareketin a- kere daha anlatmaktır. 
ıında halk sükunetle dağılmıştır. 1elade bfr intihap meselesi olduğunu Sancağın hakikl ve yibde doksan ev 

Halk Nud Tahrik F.dildi? ileri süımiye çalışmaktadırlar. Hak~ -. latlar~n bu .. ~in ~uhterem 
Salı aabahı tesadüfen bet altı ki~iı kat tamamiyle bunun aksinedir. ıgaz~~zle bütün dünyaya bır .kere da 

beraberce itlerine aiderken Kuıw.yri Ha k namzıetler üzerine değil, pren- ha ılinını isteriz.• 

e<3391n 

----~--------------------------·~------------
Dokuma, Trikotaj ve Çorap 
İmalathaneleri sahiplerine: 

Pamuk iplipae ihtipa olmlann doğrudan doğraya latanbukla 
4 lnd Valaf haw clald lJJllftmacu maddeler lnhiaarma m&raCMl 
ederek dile1derilli b)clettirmeleri lhumu ilAn olunur. "3371. 



12 Sarfa 
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Sıhhi Tedbirler 
( Baştarah 8 inci sayfada ) 

'ocuklarda .ise bu tamamen aksidir. 

SON POSTA 

l Emllilı Komisyonculuğu 

lslah ediliyor 
l 

Birincikinun 7 

Gazetecilerin başlarına 
neler gelir ? 

K~çük ~cuklarm en büyük düşmanı 
yaz sıcaklarıdır. Çünki.i onlan en çok 
tehlikeye sürükliyen barsak hastalık -
ları yazlarda oluyor. İhtiyarların kışa 
karşı mukavemet:siz1ikleri mallımdur. 
Eskilerin helva sohbeti bunun bir mi -
salidir. Eskiden yaşı çok ilerlemiş ve
zirler, şeyhislamlar erbain denilen ka
rakış günlerini sağ salim devredince 
dehal selamete irişmek şerefine büyük 
helva ziyafetleri yaparlarmış .. Bunları 
zikrelmeıkten maksat bugün dahi böy
le yaşlı olan zevatın kışlarda kendileri
ni son derece muhafaza etmeleri lüzu
munu anlatmaktır. 

taittiT. Bu gibiler her gece ve sabah bir 
bardak sıcak suya katılmış yirmı o -
tuz damla tentirdiyot ile ve yahut bir 
kaşık oksijene ilıe gargaralar yapma -
lıdır. 

Anjinler böbrek iltihabı yapa!· mü
himdir. Kulak ihtilatı da yapar bu da 
mühimdir. Çok dikikat etmelidir. 

Bronşitlere ıelince: Bu da soğukal -
gınlığı neticesi kanın nefes borularımi
za olan hücumunun neticesidir. Gı -
cı.klaıyıcı sık bir öksürükle başlar. Az 
~k ateş yapar, öksürük evvela kuru -
dur. Bir kaç gün sonra öksürük yu -
muşamağa ve kraşe sökmeğe başlar. 
Öksürük azalır ve nihayet bir hafta, 
on gün za!rfında iyileşir. Bu müddetı a
şan bronşitlerden derhal şüphelen.me
lidir. Çünkü adi bir bronşit • burulan 
fazla devam etmez. Devam ederse baş
ka sebepler ara.maik lazımdu. Müzmin 
bro~itler ve bilh~a verem ile alaka
dar bro~itlerdir ki uzar ve tabii e -
hemmiyet kesbeder. 

lstanbul emlak komisyoncuları ve 
muamelecileri Cemiyeti tasfiye halin
de bulunmaktadır. Yeni şekle göre em· 
lak komisyonculuğu yaP"fllar tapu ida
relerine birer beyanname vermişler, 
Bu beyannameleri tapu id~resi de Vi
layete göndermiştir. 

lstanbul içinde Ticaret Odasına ka
yıtlı ikiyüze yakın muameleci bulun· 
duğu halde kayıtsızlar pek çokt~r. iş
te açıktan iş yapan ve ne olduğu belli 
olmıyanlarm bu suretle emlak tellallı
ğına nihayet verilecektir. 

Çünkü bu gibi kimseler, emlak iş
lerinde bilgisi olmıyan mal sahiplerini 
alım satım işlerinde kandırmakta, ay
ni zamanda fazla para ile satılan em· 
laki ucuz satılmış gibi göstererek hü
kumeti de zarara sokmaktadırlar. 

(Baş tarafı 10 nuncu sayfada] 

- Ne arıyorsun orada? 
- Maliye memuru Osmanı! 
Bu cevabım, meçhul hayaletin şüp

helıerini kuvvetlendirmişti. 
- Maliye memuru Osman böyle a

nahtar deliğinde mi aranır? 
Hoppala... İster msiniz gönüllü ma

halle bekçisi, ve vesveseli hayalet, işi 
ilerleUp te, düdüğe sarılsın, bekçileri, 
polisleri ayaklandırıp başımı derde sok 
sun? 

Bu korkuyla, sesime olanca yumu
şaklıığını, olanca kibarlığını vermeye ça 
balıyarak, ve kanuni memnuiyete rağ
men, meçhul muhatabıma: 

diyeceksen, bir saat sonra uğra. .. Efen· 
di daha ~lmedi! 

Çaresiı:, el yordamile bir başka kapı 
buldum. Ve karşı.ki vesveseli komşuyu 
yeniden pirelendirmemek için, kibrit 
çakıp zil, tokmak aramaktan vazgeçe
rek, yumruğu bastırdım. Ev sahibi, ka 
pının d~binde mi oturuyordu, nedir? 
yumruğu sallamakla kapının açtlmasl 
bir oldu. Karşıma dikilen ev sahibinin 
suratı nedense hayli asabiydi. Bereket, 
Maliye memuru Osmanın evini biliyor 
muş. Evı tarif etti ama, Kapıyı sura 
tıma çaı parken hiddetli hiddetli ho -
muroam ı : Muhtelif hastalıklar 

Soğuktan doğabilecek fenalıklar ve 
arızalar: 
Soğuktan gelen hastalııklan!1 başlı -

caları nezleler, burun ve boğaz ilti -
hapları, anjinler, bronşitler, zatürree 
ve zatülcenpler ve sairedir. Sonra bun
ların doğurduğu ihtilatlar vardır ki on
lar da dolayısile bu sebebe merbut -
tur. 

Nezle salgını 
Nezleler Burun gışai muhatisinin il

tiıhabtdır. Bumun tıkanması ise, ak
sırmcllda ve su gibi bir ifraz ile baş -
la.r. Vücutta kırgınhk yapar. Gözler 
yaşarır. Nezlenin şiddetine göre az çuk 
hafif ateş te görülebilir. Bir kaç gün 
zarfında bu ya geçeıw.re yahut ta bu
rundan mendili kirleten bir ifraz gel -
meğe başlar. Yani cerahat devresi o -
lur. Koku hissi azalır, kırıklık devam 
eder. Ve nihayet bir hafta, on gün zar
fında iyileşir. Bazan daha uzun süren 
burun iltihapları vardır. Tedavisi müş
kül olur. 

Tedavisi: Dahilen günde bir ve ya -
hut iki aspkin almak, ıhlamur içmek, 
buruna günde ilki defa gomenollu yağ
lar ve yahut 'tri-pafll3vin damlatmak, 
ayakları sıcak suya koymak ve müm -
künse bir iki gün sokağa çıkmamak. 
NeıJle saridir. Bilhassa aksırık ve ök -
sürük ile havaya karışan 7.errat yakıtı 
mesafede bulunanlara atlar. 
N~le salgını olduğu vakit her gece 

yatarken ve sabahları bllnlunuza go -
menollu yağlardan, rnitolden dörder 
beşer damla damlatınız.. Muhakkak 
çc* istifade edersiniz. 

Anjin olmamak için 
Anjinler: Bademciklerin iltihabı -

dır. Şiddetli ateş yapar. Boğaz ağrısı 
ve ba<lemcikleTin şişliği ve kızarıklığı 
ve üzerinde büyük noktalar halinde 
sarı ceı:ahat parçaları görülür. Kuv -
vetli anjinler bir hafta kadar sürer, 
çok ıztırap verir. Bunun çaresi de da
hilen bir müshil ve aspirin almak, sık 
sık gargara yapmaktan ibarettir. Gar
garayı ıhlamur suyu içine katılmış bo
raks ile yapınız. Ayakları sıcak suya 
koymak ve boyuna dışarı taraftan pan
sımanlar yapmak ta fayda verir. 

Zatürree: Bu hastalığın hususi b:r 
mikrobu vardır. Ve bu mikrop he!" za
man boğazıda ve ağızıda bulunabilir. Fa
kat za.türree olmayız. Çünkü sıhhatte
yiz ve mukavemetimiz yerindedir. 
Şiddetli bir soğukalgınlığı büyük bir 
yağmurdan ıslanmak gibi ahvalde vü
cudun müvaızenesi sarsılır, mukave -
meıtimiz birdlen kırılır. Göğse kan hü
cum eder ve derhal mikroplar faaliyete 
geçerek bu mühim hastalığı meyda -
na getirir. 

Zatürreenin Brizı 
zatürreenm meşhur üç ayaklı arazı 

vardır. Başağrısı, yan ağrısı ve şid -
detli ateş. Birdenbtre litriyerek has -
ta yatan bir kimsede bu üç arazı gör -
dünüz mü? Mühim bir ihtimal ile za -
türreee teşhisini siz de koya.bilirsı -
niz. 

Zatürree tek taraflı, çift taraflı o -
lur. Bazan akciğerin bir kısmını, ba -
zan da hemen bütün bir ciğeri istila 
eder. O zaman tabii vaziyet vahamet 
kesbeder. Zatürreede hastalık akci -
ğerlerde tehlike kaııbde derler. Kalbi 
hasta olanlar zatürreeye dayanamaz -
lar. İhtiyarların zatürreeye karşı mu -
kavemetleri çok azdır. Zatürree bron
şit ile beraber olursa bronkpnömoni 
halini alır. Çocuklarda ve büyüklerde 
çok görüfür. Neticesi vahim bir hasta-
lıktır. Zatürreeden eski zamanlara na
zaran şimdi daha az korkuyoruz, seru
mu da keşfedilmiştir. Vaktinde teş -
his ve dikkatli bir tedavi ile muhak -
kak iyileşir. Zatürree grip ile beraber 
olduğu vakit ise iş değişir. Ve zehirli 
zatürree i9111İJ1İ alır. Bir kaç gün içın
de hastayı öıfaürebilir. Zatürree çe -
kenlerde tekrar bu hastalığa tutulmak 
için büyük istidat bırakır. Bir kaç de
fa zatürree çekiılebilir. Dikkat etme -
lidir. 

Cemiyet şimdilik hiç bir iş yapa
mamakta.dır. Tasfiye ifİ bittikten son· 
ra cemiyet islah edilerek yeniden ça
lışmalara başlanacaktır. 
············-·····-·· .. ·•········•··········· ........... . 
den oynatır ve büyük damarların bü -
külme tehlikesi baş gösterir. Böyle 
vak'afarda doktorlar suyu alırlar. 

Zatülcenblerin ötedenberi veremle 
büyük bir al.akası olduğu kabul . edil -
m~ir. Şüphesiz bunda bir hakikat 
vardır. Fa.kat bütün zatülcenp~tlerin 
arkasından muhaıkkak verem başlıya
cağına kat'i olarak hükmetmek doğru 
değildir. Bir çok zatülcenplilerin iyi -
Ieştikten sonra vereme ait hiç bir ala
met göstermedikleri ve tamamen sıh
hatte kaldıkları da çok görülmi.ıştür. 

İyi giyinmek 

Soğuğa karşı mukavemet için her 
şeyden evvel iyi giyinmeğe mecbu -
ruz. Yalnız giyinme tarzlarımızı s ıhhi 
bir şekle ifrağ etmek lazımdır. Bi~dc 
umumiyetle görülen şekil şudur: Içi
miz çok giyinik, dışımız adeta çıp:ak .. 

Hastalar görüyoruz ki üstüste fani -
lalar, gömlek.erle beş altı kat giyin~ -
yorlar. Bu kafi değilmiş gibi bazıların
da bellerinde sarılı kocaman bir yün 
kuşak ta var. Bu kuşak ta ne oluyor 
anlamıyorum... Sonra çoğunda do~rru 
dürüst bir palto yoktur. Halbuki va -
ziyet tamamen aksi olmalıdır. İçimizi 
çıplak alıştırmalı ve kışlık elbise ve 
paltolarımızı kuvvetli yaptırmalıyız. 
Kışın sıcaktan soğuğa çıkıldığı zaman 
giyeceğimiz elbise ve paltolar çok kuv
vetli olmalıdır ki harici tesirata mu -
kavemet edebilelim. Ayakkabıları me
selesi de çok mühimdir. Bir çok so -
ğulkalgınlığı hastalıklarının ayakların 
üşümesinden ve ı9lanmasından ıleri 
gei.diği muhakkaktır. Bu sebeple a -
yakıkabılarının üst ve altları sağlam ve 
kalınca olmalıdır. 

- Beyefıendi Hazretleri! diye hitap 
ederek söze giriştim: 

- Bendeniz gazeteciıyim ... 
Beriki, derhal ıar~mı ağzıma tıkadı: 
- Öyleyse başka kapıya ... O evde ga 

zete okuyacak adam yok! 
Mecburi, izahatı derinleştirdim: 
- Ben gazete satıcısı değilim efen

diın. Gazete muharririyim. 
Zorlu komşu gene çıkıştı: 
- Gazete muharriri, havadisi kibrit 

le anahtar deliğinde mi arar? 
- Aramaz. Ben de kibritle havadis 

aramıyorum, çalacak birşey arıyorum! 
Ötlkemden dilimin ucuna geliveren, 

masum latife muhatabımı büsbütün 
kızıdırdı. 

- Çalacak birşey mi? Bir de açık
tan açığa söylüyorsun ha? 

- Efendim ... Çalacak zil, tokmak gi
bi birşey demek istiyordlEl! 
Komşu biraz yatışır gibi oldu: 
- zrn yoktur o evin. Yumrukla ka

pıyı. 

Ben kapıyı yumruklal'lren, o da pen
ceresini indirdi. 

Bilmem kaçıncı yumruktan sonra, 
kuyudan gelir gibi derinden bir ses 
yükseldi: 

- Kimooo? ... 
Öp pederin elini... Bu suale ne ce -

vap verilir kir? 
İsim versek olmaz. cGazetecivim!» 

desek: «İstemez!• cevabını verecek. 
Maksadını anlatsan uzun sürecek. Hem 
kadının sadası da pek derinlerden ge
liyor. Sesimi ona duyuracak kadar 
yükseltsem, bütün mahalleli ayak.lana 
cak: 

- Hanımcığım... dedim, biraz kapı
ya teşrif eder misin? 
Hanımcığım içerden bağırdı: 
- Gelemem ... Maniim var. Hem ne 

hur ihtiyar papazın Mkiyesi gibi.. 
Bilmem bu fıkrayı bi.lir misiniz? 

- Hiç medeniyet görmediniz mi ne· 
dir? Üç tane zil dururken, kapıyı güm 
hür gümbür yumruklamakta mlna vaı 
mı? Hamile kadının yüreğini ağzına 
geti'rdiniz! Ya korkudan hatuna bir hal 
olsaydı! 
Dişlerimi sıktım. Üstüne üstelik t.e, 

bk af dileyerek, tarif edilen kapıyı 
boyladım. 

Maliye memuru Osman, beni uzun 
uzun istintaka çektikten sonra: 

- O aradığınız adam, dedi, pndi 
Etyemezde Kadıntek.ke sokağında, 9 
numaralı evde oturuyor! 

Etyemezdeki sokağın adı, dCadıntek . 
kesi• değil, «Kadem tekkesi• İmİf. De· 
diın ya? Böyle ufak tefek yanlışllkla
ra canım kurban ... Faıkat o sokakta, 9 
numarayı, mobilyed Cevadı toydun
sa bul!. Bırakın ki, «Kadem tekkesi so
kağı• adını taşıyan o karanJık, o çamur 
lu, o tümsekH çıkmazda, insan yabancı 
bir adres değil, kendi kırk yıllık evini 
mr bulur! 

Ümitsiz ümitsiz tramvay caddesinin 
yolunu tutal'ken: 

- İhtimal, dedim, bu fahı1 hafiye, 
gizli ve gönüllü polisliği bütün adap 
ve -erkaniyle yapıyor, mütemadiyen i
sim değiştirerek, kıyafet dej'iştiteret 
geziyor. Ve bu yüzdendir ki, kendisini 
ta.hıyana, yerini yurdunu bilene rast
gelıinemiyor! 

Fakat acaba zabıta memurlan, bu 
fahri rneslekta~larına mahkemesinin 
celpnaımesini nasıl verdiler? Onu nere
de bulabildiler? 
Eğer boğazıma kadar çamura batma 

mı.ş olsaydım, hiç üşenmeden, bu sor
gunun cevabını da arardım. Çünkü an
ladım kir, bu gönüllü hafiyenin adresi
ni bulabilmek, bir katilin izini bulabil-
mekten de zordur. 

Anjin olmamak için anjinli olanlar
la temas etmemek, soğuk almamak IA
zmıdır. Anjine bazı kimseler çok müs-

Zatülcenp: Bu da akciğerlerimizin ü
zerindeki ince zarın iltihabıdır. Kuru 
zatülcenp ve sulu zatülcenp denilen 
iki şekli vardır. Su topladığı vakit ak
ciğeri· yukarı iter. Ve bazan iki üç lit
re kadar toplar. O zaman kalbi yerin-

Soğuk ve kış iki tarafı keskin bir kı
lıçtır. İyi kuUanırsa bedeni olsun, fik
ri olsun çalışmak için bir çok sporiar 
için en güzel, en canlı bir mevsimdir. 

Cılız, mukavemetsiz ve hasta ınsan
lar için ise bir dert mevsiınidir. Meş-

Ecnebi bir kabristanda yıllardanberi 
çalışan bir ihtiyar vannış. Bu adam 
kış yaz üstüste bir iki kürk giyermiş .. 
Kendi5me soımu:şlar bu kadar fazla 
giyinmekten malksat nedir? Cevap ver
miş: Bu kadar senelik fazla mezarcı -
yım. Gelen ölülerin sebeplerini daima 
sorarım. Hemen daima soğuk aldı, za-

türree oldu öldü. Soğuk aklı bronşit 
oldu veremden zehirlendi öldü.. So -
ğuk aldı zatülcenp oldu, soğm aldı 
böbreklerini ~üttü öldü, soğut aldı, 
şu otciu, bu oldu, ihtilat yaptı öldü di
ye işitirim. Bir defa sıcaktan basta ol
du füdü diye bir vak'a duymadım. O
nun için çok rica ederim benim kürk· 
lerime ilişmeyin dermiş. 

Doktor: İbrahim Zati 

Yazanı Muazzez T•haln Berk•nd 

Yavaş yavaf dışarıda odacıların, J tuğunda görmek genç kızı uyandır -
memurların ayak sesleri duyulmağa mağa kafi gelmi,ti. Ağır achmlarla 
b&,lamıştı. masaya yaklattı ve sertleştirmek iste -

Ekrem gayri ihtiyari bir hareketle diği halde büyük bir yorgunlukla in • 
Muallanın elini bırakarak ayağa kalk- celeşen . sesile söyledi: 
tı. Yüzünün biraz evvelki korkunç sa- - Bay Taylan, benden ne iıtediği
rılığı geçmiş, tabii rengi yerine gel - nizi, niçin bunları bana söylediğinizi 
meğe başlamıştı. Büyük bir krizden anlamıyorum. Beni kendinize düşman 
ıonra hafifliyen bir hasta gibi şimdi bellemekle yanlış bir yola sapıyorsu -
her şeyi daha normal gözlerle görebi· nuz. Ben kimsenin düşmanı değilim. 
lifordu. Ben hayatını binbir fedakarlık ve güç-

Mualla onun elinin ateşinden uzak- lüklere rağmen kazanmak istiyen ta -
laşınca iradesini bulmuştu. lihsiz bir kızdan başka bir şey deği -

Elleri birbirinin içinde boğuştuğu lim. Sizin kim olduğunuzu ve ne yap
ıırada yere düşüp dağılan kağıtları bi- tığınızı düşünmek ve bilmek. istemem 
rer birer topladı. Hiç bir söz söyle - artık. Bunu bilmekle zaten karanlık 
meden kapıdan dışarı çıkacaktı, sonra ömrumun sonsuz gecesını büsbütün 
\'az gecti ve geri döndü. korkunç bir karanlık içine gömmek • 

Ekrem yazıhan~sinin önünde otur- ten korkuyorum. Bırakınız beni, ba -
ınuş, b<tsı elleri arasında, yorgun ha • na eskileri hatırlatmayınız. 
lu,larla onu süzüyordu. Fakat sizin tözlerinizden de mes'ut 

Onu böyle her zamanki patron koJ. olmadıimıza anladım... Pek yazık. 

Benden sonra hiç olmazsa saadeti bul
muş olsaydınız bu benim için de bir 
teselli olurdu. Fakat bunları düşün -
mek için vakit çok geç ... Siz hayat yo
lunuzu kendiniz seçtiniz, o yolda bah
tiyarlığa kavutmağa çahşınız artık ... 

Bana gelince, bırakınız beni: hisle
rimle uğraşmayınız benim: bırakınız 
kendi yolumda çarpıtarak ve çırpına
rak yürüyeyim.. Yalnız yolumu so • 
nuna kadar bitireyim. 

lonları, tavanlardan ve duvarlardan ğazaları dolaşmıtlardı. 
tatan binbir ıtık içinde parlıyordu. ismet ve F eridunla birlikte ti,atro • 
Meşhur bir Fransız trupu bu gece nun genif holine girdikleri zallMUI & 

Karmen operasının ilk temsilini ve • dia hayretle etrafına baktı: 
recekti. Böyle yüksek bir musiki zi • - Burası her zaman ıeklijimiz yer 
yafetini sık sık tadmak imkinını bu • mi) Bir sihirbaz ortalığı deiiftirmit 
lamıyan lstanbul halkı, akın akın ora- sanki ... Görüyor musunuz her taraf 
ya kotuyorlardı. ne kadar itinalı ve temizi 

Aylardanberi bu geceyi bekliyen Locaya girdikleri zaman yalnız &-
kadınlar en tık ve itinalı tuvaletlerini dia değil Mualla ve Feridun, batd 11-
giymitlerdi. Bu açıklı, koyulu çqit met bile lstanbulda ilk defa olarak ıör
çefit renk demetlerinin yanında er • dükleri bu seçme halk blabalaima 

Genç kız söylerken Ek.remin göz - keklerin siyah frakları aüzel bir te • pfmaktan kendilerini alamacldar. 11-
leri her saniye batka bir düşünce ile zatla gözleri dinlendiriyordu. met hayretle mırıldandı: 
boğuluyordu. Onun ilk defa olarak Daha bir ay evvelinden ismet bir - Avrupanın en büyük fdıirlerin-

kendisine hitap etmesi kalbini lezzet- loca bileti getirmiş ve Mualli ila Bedia de de Opera ve tiyatroda ancak bu 
le titretirken, yorgun sesi ve her şey - bu geceye hazırlanmışlardı. kadar temiz ve muntazam giyinmif in· 
den bıkmış, hayattan bezmiş sözleri - Muallicığım, beni seversen bu sanlar bulabilirsiniz! 
içini zehirle doldurmuftu. vişne rengi ipek kadifeden kendine bir Mualla ile Bedia, çok sevdikleri bir 

Muallanın kapıdan çıktığını gorun- tuvalet yap! Kuzum Mualla... Bak müziği daha dinlemeden, etraftaki gü· 
ce bağırmamak, onu çağırmamak için bu kumaş yüzüne ve saçlarına ne güzel zelliğin tesiri altında sarhoş olmut gi
çenelerini birbirinin içinde kitledi. Ve yaraştı. .. Gözlerin parladı .. rengin a- biydiler. 
genç kız, başı omuzlarına doğru dü - çıldı. Fazla masraf etmekten korkmat - Bu locayı evvelceden aldığm için 
şük.. zayıf vücudunu tafıyamıyan Zaten Faziletin düğünü için naııl ol - sana ne kadar teşekkür etsek yeri var. 
titrek bacaklarını sürüklüyormuş gibi sa adamakıllı bir elbiseye ihtiyacın var. Son günlere kalsaydık biz de bir çok 
ağır adımlarla uzaklaprak giderken, Bunu şimdiden yapmış olursun. ahbaplarımız gibi açıkta kalacaktık. 
her zaman batı göklerde, bir dağ gibi - Peki, sen ne yapacaksın yavrum) - Seçtiği loca da en iyileriaden 
herkese meydan okuyan Bay Taylanın - Şu mavi kumafı alacağım .. be - biri. .. Bakınız arkadaki yerler tahne-
alnı masanın üıtün~ düttü. ğendin mi) den ne kadar uzak ... Halbuki ben ar-* - Bcienmez olur muyum) tistlerin yüzlerini iyice seçmek istiyo-

0 ıece •••••• tiyatrosunun aenit aa- Ve pnlerle iki pnç kız terzi Ye ma- rum. .......__ • .(Arlmea YS) ~ 



SON POSTA 

- Ne sandın?. Beşincisini de söyli
yeyim: Güzel, temi.z bir ev kadınile 
hiç olma7Sa iki çocuğum da olmalı! 

- Taınam oldu. Fena değil doğru ~ 

Sayfa 13 

Ertesi gün onlan rıhtımda karşılı • 
yarak eve götürmek için hazırlamyor· 
du. 

- Uzun zaman aç kalan bir .insanı 
birdenbire en kuvvetli ve güzel ye .. 
meklerden bol bol verilirse yüzde dok· 
san ölür ••• 

• 
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CAtıLIK ÜLKfflNDf 
tJilı TOl16' ZARiTi 

SON POSTA-...... Birincikinu~ 

" Son Posta ,, nın zabıta rom11n : 49 

IKiNCI KISiM - A. R. Yazan: Hagla Azıstin 

• 
lngiJ.izceden çeviren : Hasmm U ıalılıp 

Cemil kendi kendine : Tuhaf şey... dedi. Bu Maşa 
niçin buradan ayrılmak istemiyor ? Acaba bana karşı 
kalbinde bazı hisler uyandı da, ondan m1 ?.. Yoksa ... iki kuvvetli ve acı tokat 

Cemil, dalgın ve düşünceli bir hal -
:le odasına avdet etti. Şİmdi zihninde, 
şu sual düğümlenmişti: 

- Tuhaf şey. . . Bu kız, niçin burc:.
dan ayrılmak istemiyor? .. Acaba, ba
na kar~ı kalbiude bazı. hisler uyandı 
da, ondan mı?.. Yok.sa, beni tarassut 
e-derken içine giren bazt şüpheleri hal
letmek; ve bunları hükumete bildire -
rek büyük bir mükafat elde etmek mi 
istiyor? .. 

Ali Can Bey, teklif sizce Cemilin 
koluna girdi. Bu adamın bu 
kadar serbest ve samimi davranması, 
Cemilin lioşuna gitti. 

Po.lis müfettişinin sert sesi çınlıyordu: - Babanız ban!} 
salonunda öldürülmedi, banyo salonunda değil! .. 

Cemil, birdenbire siLkindi: 
- Ne fena düşünüyOTum ... Niçin, 

iiçüncü brr. ihtimal olmasın!.. Ben, 
kendi.sine karşı büyük: bir alaka gös • 
terdim. Onu teselli etmek istedim. İh~ 
timalki. o da: buna mukabele etmeyi 
düsiinüyor. Beni tehlikeden esirge # 

mek için, buraya b~ka bir hafiye kızın 
gelmesini isteıniyor ..• Sanki, böyle bir 
~ey olamaz mı? .• 

Her ikisi de, konuşulacak şeyler~ 
zifünlerinde ta.sarlıyarak, bodur meşe Niçin bir sandalyeye, yahut bir kol- - Banyo salonunda değil, banyo 
ağaçlarının sık: bir kö~esine daldılar. tuğa oturmuyordu? Neden yürümü - salonunda değil.. babanız banyo salo -
Orada, yere uzandılar. Konuşmıya baş- yordu? Dimdik duracak. yerde nıçın nunda öldürülmedi. 
ladılar. her hangi bir harekette bulunmuyor - Polis teğmeni genç kızı bıraktı. Ce-

Cernil; evvela, Ali Can Beyin kim du? niş bir nefes alarak iki adım geri çekil-
oiduğunu öğrenmek istedi. Ali Can Polis şefi bir daha sordu: di. 
Bey bu suale şu cevafü verdi: - Madmazel Patton odanıza girdik# · Acı genç kızı kendisine getirmi,ti. 

- Ben, bizim Türkistan alayının ten sonra ne yaptınız? Artık feci sahneyi görmüyordu, su 
makineli tüfek zabıtlerindenim. Siz. Genç kız gene cevap vermedi. Ce- şıkırtısını işitmiyordu. Bununla bera -
Sarıkamışta harbederken; biz, cephe vap vermek istemiyordu, cevap ver - her kafası işlemekten de geri kalmış 
geıisinde ihtiyat kuvvetleri arasında mekten korkuyordu. değildi. 
idik. Üç arkaclaş kardeşlerimizle harp Bir saniye durdu, dusündü ve o za~ Kendi kendine: 
etmektense, Türk cephesine geçmeyi man anladı lci ~~ s~al t~hlikeli değildi. - Peki banyo salonunda öldürül -
tercil-i ettik. Harpten sonra bir kola - Cevabını verehilırdı, hem cevap ver - medi de nerede öldürüldü? diye 
yını bularak sahile indik. Oradan da mcakesi biraz hafiflemesine de sebep ola- düşünüyordu. 
kayıkla, Türk cephesine geçtik. Ken- tı: Kent gene söylemiye başlamıştı: 
'· · · b'ld" d"k B' · (T k'l" .._ - Sandalye ile odamın kapısına - Dus, ciliazının manivelasını çe -
o.ımızı ı ır ı . ızı, eş ı atı rnan- . 

Bu ihtimal, Cemilin kalbine Claha sus ) k ~L ""t" d'"l O d destek yaptım, dedi. viren babanız degwildi, diyordu. Baba· a ararganına go ur u er. ra a, w 

fazla bir hassasiyet verdi. Bizzat şa- binbaşı Rıza Beyle,, Bahaettiın Şakir - Sahanhga açılan kapıya mı ? nız soyunmamıştı bile .. hem size bir 

o~u. 

, 
türdüm. Korkuyordum. Kendisini bıl' 
tün köşe bucaklara bakmıya icbar e~ 
tim. Tabii kendim için kendi odartl 
yaptığım gibi. 

- Nasıl, nasıl? 
Kent bir adım ilerlemişti, önU~ 

doğru .eğilerek ehemmiyetle dinliyor 
du . 

Genç kız tekrar etti: 
- Evet, dedi. Babam dolaba ba.~ 

ben yatağın altına baktım. 
- Rica ederim Madmazel Pattol 

biraz düsününüz. Babanızın odası; 
kendisi iİe birlikte aradığınızı söylii 
yorsunuz, değil mi} 
~Evet, evet, evet. 
- Bilahara banyo dairesinin 'kaP1~ 

nı tıkırdatıp ela cevap alamadığmıı ~ 
man kapıyı açmıya_teşebbüs etmedi~~ 
mi? ta kahyasına kadar giderek, hümmayı Beyle görüştürdüler ... Bu snad.a, Sa- - E.vet. duş yapacağını gerçekten söylemiş mi 

kese1'iiecek bazı ilaçlar istedi. Daire- rıkam19 harbmın neticesine dair havar - Niçin s3.dece kilitlemekle jktifa idi? Ettim, fakat içinden sürgülö1 
sine sıcak çay getirtti. Bunları, elile disler ge!miye başladı. Sizin alaymızın etmediniz? - Evet, evet söylemişti. Söylediği dü. 
Maşaya içirdi. Genç kızı uzun bir is • ne büyük kahramanlıklar gösterdiği - Kilitte anahtar yoktu. Hem sa - içindir ki ben su şıkırtısını işitince... .- O halde sahanlığa açılan kapl~ 
tirahate terketmek için, odasına çe .. anlaşıldı. Arltadaşla1·, bu havadislere dece benimki değil, birinci kattaki o- - Anlıyorum.. fakat banyo daire- ne.den gitmediniz~ 
~ildi. sevindiler. Hele sizin yaralı olarak Tif- daların hiç birinde anahtar yoktur. sinin kapısı kapandıktan sonra baba - - Gittim, oraya da gittim, çağıl 

Cemil, o geceyi muhtelif düşünce - lis hastanesinde bulunduğunuzu öğre- Genç kız şimdi anlıyordu. Cevap nızın odasından bir muhavere sesi gel- elim, fakat cevap vermedi. 
lerin ü~.illt:.isü altında, yan uykusuz nir öğrenmez, sevinçlerinden göz yas~ vermek kolaydı, daha rahattı. Zira hiç, eliğini işitmediniz mD - Neden içeriye girmediniz? 
bir halde geçirdi. Adeta, sabahı iple Jarı dökteler ... Biz, üç arkadaş. R~s değilse insanı düşünmekten alakoyu - - Muhavere sesini mi~ Hayır .. ha- Genç kız başı ile bir hayır jşa~ 
çekti. (Ali Can Bey) le mülakat saa~ cephesi gerisinde hizmet etmek iste - yordu. yır işitmedim. yaptı. 
tini sabn:sızlıkla: bekledi. Öğle yeme- dik Arkadaşlardan birini Bakuya, ö _ - Sonra ne yaptınız? - Duş cihazından su şıkırtısı gel<Ii-
gini yer yemez, Ma\la?lın odasına gel - tekini Batuma, beni de bu taraflara P.olis müfettişi ağır ağır konuşuyor- ğini ne kadar zaman sonra js:ittiniz~ 
di. Şatonun parkında biraz dola!':ta .. ·· d d"l y 'f 1~ . . du. Fakat jçinde ~ddetli bir sabırsızlı- - Ne kadar zaman sonra 'mı? 

T gon er ı er. azı em; evve a sızı a - v • • v ' 

cağını söyledi. Ağır ağ1r şatodan çı - rayıp bulmak.. sonra da sizi esir ol - gın kazan gıbı kaynamakta oldugu Genç kız bir ara tuvalet masaamm 
karak, dün o adama rastgeldii!ı' yere d v • d k k T·· pek iyi hissediliyordu. önüne oturmuştu. 

~ ugunuz garnız.on an açırara ur~ 
do3ru ilerledi. k" ·t d h·ı· d . 1. t k'l""t 1 Polis müfettişinin nazarları da ısrar -- Kısa bir müddet, diye cevap ver-

ıs an a ı ın e gız ı es ı a yapma ç,. • 
Etrafı gözden geçirirken, bı'r.Jenbı're tı Art 1_ b d k' k · edıyordu. Şimdi gözleri genç kızın di. Bir iki dakjka kadar .. 

ü • • • ıE.., en e aça gezmıye .. . . . . . 
sık m- ficlanlarını.n ......... .,, ... dan bı"r b ld v • • • • b l gozlerıne d1kılm1sti. - Ma<lmazd Pattan, siz. babanızTa 

konuştuğunuz zaman o kapı eşiğinin 
üzerinde duruyordu değil mi? 

-y- ~ mcc ur o ugum ıçın sızı arayıp u - ' 
vücut yükseldi. Bn Ah Can Beydi. k k I 1 d B k t . T'ı: Madmaze) Pattan gene cevap verdi: ._ ma o ay oma ı. ere e versın u.- . . 

Cemi~; Ali Caıı Beyı· go··ru··r aarm·· ez, li t b. k · d d t' t' B k - Dolapta kımsenın saklı olup al-o s e ır ız, ım a ına ye ıs ı. u ız, 

hemen o tarafa dogruv ı·Jerle.J: Ellerı·- · d ld v h ld ' .J. d madığına baktım, yatağın altına bak-
cıı. sız en ayn o ugu a e, awm a ım d d" . 

ni ona uzatarak fftHümsedi: sizi takip ettiği için burada bulundu- hm, e ı. 
S. Al' C Be .. l dernl w h b d - Sonra ne yaptınız~ - ız.. ı an y,. oy e 

0
• gunuzu a er ver i. Hemen ... 

mi?.. Cemil, Ali Can Beyin sözünü lC.esti: - Sonra •.. 
Dedi. _ Pardon, Ali Can Bey. Bu• kızın Genç kız hatırlamıya çalı'ıyordu, 
Ali Can Bey, Cemilin tamam.ile an- ismini sövler misiniz?.. bir saniye durdu, müteakiben; 

lıyahileceği açıl. bir Türkistan lehçe _ _ Nerkiz .. Bakulu bir kız. - Sonra .. belCledim .. dedi. 

- Evet, evet. 
- Oda kapısını görebiliyor mu idi-

niz} Sahanlığ_a açılan ka2ıyı .. 
-Hayır. 

- Babanızdan nerede ayrıldınız? 
- Banyo dairesinin kapısında. 
- Bütün geçen zaman zarfında hep 

orada mı kaldınız? sile cevap verdi. _Rasta bakıcı değil mi}. - Neyi beklediniz Madmazel Pat-
-E.vet, Cemil Bey .. ben .. Ali Can.. - Evet. Ta, kendisi. ton? - lrlayır, babamı odasına kadar gö-

fakat, sizi. arayıp buluncıya kadar, - Hey Allahım .. bu Türk kızında Genç k~z hiç durmadan, düşünme • ........................... - .... - ....................... - ... • 
· h den, kendıliğinden söylendi: 

canım, ne ue .. o, ayn jş .•• Şimdi, baş- ne cev er varmış. 
ka işlere bakalım .. evvela:, burada du- Ali Can Bey, garip bir tebessümle - Babamı bekledim. 
rup konu~m.ıyalı.m.. Şöyle, ormanın gülümsedi: - Peki, kendisini gördünüz mü} 
daha sık yerleriııe dalalım. -Ynlnız. 0 mu?.. Daha ne cevnerli - Evet, lCapıyı tıK.ırdattı. 

- Ha.kkınrz var. Yoldan, mümkün kızfar vaı. Fakat poli~ memuru neden onu da-
olduğu kadar uzaklasalım. - Amma bilmezsiniz, Ali <:an Bey .. ha sür'atle isticvap etmiyordu? Neden 

' hu kız .•. Ne ise .. sonra anl&ı.tmm ... düşüne düşüne soruyordu. İşte genç 
r..-.-----·---~--·--- E.vet; siz devam ediniz. K-ız Buna ak~l erdiremiy?rdu. 

E İfr O C ··torun - Devam edecek bir şey kalmadı... Hakikaten Keı1t biraz dalgın gibi 
Gfin'i,.. .{ Pazartesi İşte, bu kızın verdiği izi takip ettim. idi. Gene bir iki saniyelik gecikme ile 

1 
Epeyce müşkülat ile (Orsk) a gelelim. sordu: 

RADYO 
Bugünkü Program 

1 Birinci.kanun 936 

İSI'ANBVL 

Öfle n~riyatı: 
12,30: Plfilda Tfu:k. musllds1. 12.50: Hava. 

dls, 13,05: Plakla hafi! müzik. 13.25: Muh-

t.eli! plf k neşriyatı. 

Akşam neşriyatı: NoUr ~ rnc"an - (*) 
Tanrrgan 
Yiil. Eelmesi 

Buradaki kazak depo alayında bulu # - Baöanız sahanlığa açılan kapı-
18,30: Plakla da:ıs musikisi, 19,30: Ço -

cuklaı-a masal: İ. Gallp tarafından, 20: RL 
açılan 

nan Tiirk neferlerinin yardımı ae si- yı mı tıkırdattı? 
zin bu şatoda bulunduğunuzu öğren- - Hayır, banyo dairesine 

fat ve arkadaşları tarafından Türk musi-
dim. kagıyı tıkırdattı. kis1 ve halk şarkıları, 20,30: safiye ve ar -

Ali <i:an Beyin ankı.ttıklan, Cemilin - Odanıza girdı mi? kadaşları tarafından Türk musikisi ve halk 
sebebe son derece hoşuna gitti. Parmaklarını - Hayır, Kapının es, iğinde kaldı. 

Tansiyon yükselmesi, bilhassa er'.la!n 

başladığı vakl~ ru:n~ı yukarı üç şarkıları, 21: Şelılr tiyatrosu dram k:ıSmı ta-
çıtlat~rak: - Bana yardımı olabilecek bir şey ratından blr temsil, 22: Ajans ve borsa ha -

atfetmek l:lı..'lncır: 

Blıinci8i b:;; ' hı:ı.stalığı, ikincisi şeker - E~t, artık aklım kesiyor. Şu; Çar~ söyledi mi'? berleri, 22,30: Plakla sololar, ertesi günün 

lar iilkesinde, hadisata sadece bir se- Ger~ekten acaba pir şey söylemiş programı. 
hastalığı ve ıt- • 11.ık., üçünc;isü de fi 
reıı.gL 

Ta."'1<-i;ı 

hakkak 

tahlil e• t. 
gerginliği 

tedaviye r 

yaşta yükselenler mu 

"' t ve bilhaosa kanlannı 
: ler. Bu suretie damar 
bı anlaşılır ve derhal 

·ıı:. 

yirci olarn:k kalmıycı.cağız. Biz d~ bir mi idi? Genç kız kendisini zorladı, y a r ı n k ı p r o ı r a m 
işe yarayacağız ... Şimdi şunu anlat hatırlamıya çalıştı ve hatırladı da: 8 Blrincikiinon 936 

bakalım, Ali Can Bey. Mektupta ar - - Giyinme~ me!:buriyetinde oldu- İSTANBUL 
kadaşlar gizli bir ta'limattan bahsedi - ğurnuzu, kendisinin bir duş ya- öııe neşriyatı : 

Tansiyon · • "• ıesl bir çok fenalıklara 

yarlar. Acaba benden ne gibi i?ler bek~ pacagmı söyledi. ı~.30: Plakla Türk musikisl. 12.50: Hava

Tiyorlur?. Genç kız cevap verirken birdenbire cUs. 13.05: Plakla hafi! müzik. 13.25: Muhte· 

sebeb oıw ,;;. St'ktesi ve nüzül vak:..- - Vallahi; 011iann istedikleri ;~, Madam Arnoldun o~asını görür gibi lil plak neşriyatı. 
ı H d l G' 1 ld S k d ·ı Akşam neşriyatı : çoı:ı:. . . er . şey en evve , ':ı:'ar ığm or - o u. uyun şı ırtısını, uş cı ıazından 

,..,.,h, eiddi tedaviye de- · 18.30: Plfrkla dans musikisi. 19.30: Konfe-
ları ekse b•ınun netlcesidir. 

.Perh'zd"' 
vam e•l"" 

et kadar 
daP dn ' 

( *) z: 
bul F 

1: 

dularım ıçinden bozmak istiyorlar. Siz, çıkan ıslık sesini is,itir gibi oldu. 
1'"1-:iyonu yüksek olaıünr 

., .q1 ıu şeylerden ve tuz _ askersiniz. Bunun ne demek olduğunu, * 
·çabuk takdir edersiniz. Fak.at onlar; Genç kız. birdenbire polis müfetti -

~-----·---· sizin düşiıncelerinize ve te~ebbüs ka- şinin kuvvetli ellerini omuzunda his
! kesip sr.klayını~ ya • biliyetinize o kadar emin buI.unuyorı - setti, yanaklan üzerinde iki kuvvetli 
yapı,tınp koDekaiyon lar 1-i •. «Boş durmasın. çalışsın. Ne takatin aCısını·duydu. Ne de acıyordu. 
·.unanınu:da bu notlu yaparaa, yapsın. O. işini bilir.» diyor- Sonra kulaklarına p'olis müfettişinin 
'mdadmıza yetifelillir. l ar. (Arkası var) sert sesi geldi: 

1 .. '!'.lar. 

rans: Dr. Ali Şükrü tarnfından. 20: Vedia Rl-

za ve arlfadaşları tarafından Türk musikisi 

ve halle ş.:ukılan. 20.30: Cemal Kamil ve ar

kadaşları krafmrlau Türk musikisi ve halk. 

şarkıları. 21: Şehir Tiyatrosu operet klsmı 

ta.rafından bır temsil 22: Ajans ve borsa. ha

berleri. 22.30: Plakla solol.a..t - Ertesi günün 

programı. 

Son 
Yevmi. Sl]B.Si, Havadis ve Halk ~ 

- ~ - .... s 
Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 2 · 

İS'TANBUL 

Gazetemizde çıkan !a~1~ 
resimlerin bütün h.alP' 
mahfuz ve gazetemize aittit'· 

ABONE FiATLARf 

TÜRKİYE 
YUN !\NİS'I:AN 
ECNEBİ 

ı 6 
Serıe Ay 
Kr. Kr. 
-----~.--
1400 750 
2340 1220 
2700 1040 

Abone bedeli peşindir. A~ 
değiştirmek 25 kuruştur. 

, -
Gelen evrak geri verilmeı

naniardan mes'uliyet aluı,,,, 
Cevap için mektuplara 1 O ~ 
___ P_ul_i:Lavesi lazımdır • ../ 

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

r 
Nöbetçi 
Eczaneler , 
Bu ı-ece nöbetci olan eczanelH ş~ 
dır : 

İstanbul clhetindekiler : ...Al 
Aksarayda : (Şeref). Alemdarda : <51

r, 

Rasim). Bakırköyünde : (İstepanl·-~ 
yazıdda : (Asador Vahram). Eı:ni!W~ 
de : Beşir Kemal, Cevad) . Fenerde : ttl 
$ameddin). Kal'agümrükte : (~ : 

Küçükpazarda : (Necati). Samat~~-0)· 
(Erofllos) . Şehremininde : CA. ~ 
Şehzadebaşmda : iİsmail HaJtkJ). 

Beyo~lu cihetindekiler : ·"' • tl'' 
Galatada : CYiçopulo). Hasköyde · ~'· 
sim Aseo ı . Kasımpaşada : cMüeY1ef)~· 
Merkez nahiyede : (Matkoviç, Di11~1''' . ( 
lo). Şlşl!de : {Pertev). "t'aksinıde • 

mal Rel:ml). : 
Üsküd:ll' - Kadıköy ve Adalaraaıd1et 1'' 

d 
. ı 

Büyükad::ula : (Şinasil. Heybelı e. fi'~' 
d 

. ( 
naş>. Kadıknv Muvakkit.hane e · 111111' 

- .. .. tl" de ' <1 A' det). Ka.d.-w/ Sogıı uçeşme • ·ıı;;· 
.. . d . (l 

si Osman>. Usküdar Imrahor a · 

hor>. 

b 
n 

ll 

k 
i~ 
1ı 

y 
tı 

b 

i1 

a 
y 
d 

h 

y 
1 
n 
lı 

(ı 

E 
lt 
il 

tı 
d 
d 
Ü 

"' 
..... 

n 
k 
l' 
d 
il 
}; 

f; 

k 
j~ 

1 

d 
ıı:: 



o 

'/ 

,, 

)• 

l' 

J' 

ı' 

>' 

7 r: rncikinun 

İZ MİRDEN RÖPORTAJLAR 
( Başbrafı 6 ıncı ~ayfada ) 

lığın da san'at ve .fıkir hayatını daralt
makta şüphesiz büyük rolü vardır. 

- Peki, bunun önüne geçmek için 

- Evet ... Bunlar bir iki kişidir. Ye
ni neslin hepsi böyle değildir. 

Dedi. 
- Kimleri seversin? 
- Tagoru·hiç sevmem. O, kendisini neler düşünürsün? 

- Mesela devlet fikir hayatını Ja 1 b~r ~umma Snö~et_i~d~n dk~~ltar~ht·yan 
k ifl t' . fiki 1 nl' .. 1 bır aşııkbr. an atı ıçın egı , ı ıyar I 
. ~operat eş ı-rn:>e r e ema a_ ~kı için konuşmustttr. Bizdeki Neyzen 
ıçın çalışılacak bır saha hazırlanm11 o- • ı 

Tevfiğin akşamcılığı onun tabiate kar-
1 

lur. şı gösterdiği zaafla karşılaştırılabilir. J 

İz.mirin hemen hemen her günkü ha- N · 1 Bizden Halit Ziyayı, Reşat uriyı, 
Yatının içinde yaşıyan bu genç gaze - Yahya Kemali, Yusuf Ziya ve Falih 
teci onun gerileyip gerilemediğini el ~ Rıfkıyı takip ederim. Hfu:nidi anlıya _ 11 

bet daha iyi bilirdi. cak zamana yetişnedim. Falih Rıf-
İzmirin gerilediğini kabul etmedi ve kının (roman) ı son iki yıl içinde biz-

1 
ilave etti : de çıkan eserlerin en üstünüdür. Knut . 

- 191 3 de İzmirin on dört milyon Hampson garpta bugünün en büyük 1 

altın liralıık ihracat yaptığını soylü - romancısıdır. 

Yürlar. 1935 deki ihracat 62 milyon - _ Başından gülünç bir vak'a ·geç -
dur. Gerilik nerede? medi mi? 

O zaman birdenbire farkına varma- - Demin gözlerinle gördün. Daha 
tnı.ştım. Fakat bugün bir bakışta anlı - ne olsun? 
yorum ki ı 4 milyon altın Jira ~imdi _ kik? 
140 milyon Türk lirasıdır ve 62 milyo· - . Gecenin ikisine kadar çalı.'}ıyo -
hun bir mislinden fazladır. Acaba yan- rum. Vakit bulamadım. 
lış mı not ettim? Ne gibi yazılar yazdığını sormağa 

Baş-ka bir mevzua geçmiştik. Anlatı- lüzum yoktu. Çünkü biliyordum. Bur.-
Yürdu: ]ar bir cinayetten, bir otobüs kaz3sın -

- Eskiıler yenileri çekemiyorla-r. 
(Cılız) diye baltalamağa çalışıyorlar. 
Halbuki bugünkü üstatların ilk yazı -
larım kolleksiyonlarında toplıyan mec
ınuaların tarihleri pek eski değildir. 

llk eserler hi~ bir zaman olgun olarak 
doğmamışlardır. Ankara ve İstanbul -
da yeni ve milli bir edebiyatın yapısı 
Üzerinde çalışanlarımız var. Behr;~t 
...,. eınal, Kamran Bozkır, Cezmi Tahir 
\le arkadaşları cidden «güzel ese!.'>> de
necek şeyler yaratmışlardır. Ben (Ya -
kup Kadri) nin son eserlerile İzmirde 
(Orhan Rahmi) nin son romauların -
dan ekserisini mukayese edecek kadar 
Heri gidenlerdenim. Heyecanları balta
lamanın, ümitsizliğe sürüklemenin 
faydası yoktur. 

Ona yenilerden çoğunun da bugün
kü üstatlara saygısızlık ettiklerini, su 
jçtikleri pınara tükürecek derecede 
(delikanlılık) gösterdiklerini söyle -

dim. 

dan tutun da tercüme ve telif roman -
lara kadar hepsidir. 

- Yazılarımda 

vardır: Para ... 
Dedi. 

daima bir davam 

Bu yüzd~m geçinen bir adam ba~ka 
ne yapabilirtli? 

YaZl'.larmı seviyor; sevmeseydi yaz
mazmış. Fakat onun da daha yükse~ 
bir eser yaratmak arzusu var. Son ı-:öz
lerinde bu hasretin canlandığı hemen 
belli dluyordu. 

- Bir zaman gelir de günde on se
kiz saat çalışmaktan kurtulur ve zevk 
yazısı hazırlıyacak olursam Türk köy
lüsünü yazacağım. Onun ne içli ve tü
kenmez acıları, ne temiz ve ılık se -
vfoçleri var. Onları köylü.nün içinden 
duyarak anlatmak, Norma Chere! "in 
ince dudağı üzerindeki yarayı tenkit 
etmek~n her halde daha zevkli ve fay
dalı olacaktır. 

Kadircan Kafh 

I= lstanbul Belediyesi . ilanları 1 
------------

Senelik muhammen Jlk teminat 

Floryada Kalitarya mahallesinin Florya so· 
kağında 24 No. lı dükkan. 

f loryada Kalitarya mahallesinin F lorya so-

kirası 

60 

kağında 25 No. lı üstünde iki odalı dükkan 160 

4,50 

12 
Yukarıda senelik muhammen ki ralarile teminatları yazılı bulunan 

Floryada iki dükkan tealim tarihin den itibaren 937 veya 938 seneleri 
hirincikanun sonuna kadar kiraya verilmek üzere ayrı ayrı açık artır
ınaya konulmutlardır. Şartnameleri levazım müdürlüğünde görülebi -

lir. istekliler hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektu _ 
bile beraber 8/12/936 sah günü sa at 14 de daimi encümende bulun .. 
malıdırlar. (B.) (3123) 

Senelik muhammen İlk teminatı 

kirası 

Lira 
!Capalıçarşıda Yarım T aşhan soka ğında l 

No. lı kagir dükkan. 12 
Kadıköy hal binasında 25/5 No. h dükkan 120 

Lin 

0,90 
9,00 

Yukarıda semti senelik muhammen kiralarile teminatları yazılı olan 

lllahaller teslim tarihinden itibaren 937 ve 938-939 seneleri mayıs so
nuna kadar kiraya verilmek üzere ayn ayrı açık ~rttırm~ya konulmuş: 

lardır. Şartnameleri Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler hiza -
larında gösterilen ilk teminat mak bu::ı; veya mektubile beraber 

8/12/936 salı günü saat 14 de daimi encümende bulunmalıdırlar. 

Pazarlıkla elektrik tesisatı ilanı 

Havza Belediyesinden: 

et.) (3190) 

Nafia Vekaletinden tasdikli proje mucibince kasabamızda yapıla -
cak: - bina ve direkler hariç - 1463 5 lira bedeli keıifli elektrik tesisa -

tımızın kapalı zarfla yapılan mün akasasına talip çıkmadığından te • 
ıisatın 20 gün müddetle ve pazar !ıkla toptan veya ayn ayrı taliple • 

tine evvelce yapılan ilan ve eksiltme kağıdı mucibince ihalesine karar 
verilmiştir. 

isteklilerin şartname, plan ve diğer tafsilat için Havza Belediye 
Riyasetine ve İstanbul' da Şark ap artımanmda mühendis Hasan Ha-
lete müracaatları ve pazarlık ihale kararmm 17 Birincikanun 936 
Pertembe gÜnü saat 16,30 da Havza Belediye Encümeninde verile • 
ceği ilin olunur. «3386» 

SON POSTA 

BANKA KOMERÇiYALE 
iTALYANA 

Sermaye.si Llret 700,000,000 
İhtiyat akçesi Liret 145,769,054,50 

Merkezi İdare: MİLANO 
İtalyanın başlıca şehirlerinde 

ŞUBELERİ 
İngiltere, İsviçre, Avusturya, Maca~ 
ristan, Yugoslavya, Romanya, Bul
ğa.ristan, Mısır, Amerika Cemahlı1 
Müttehidesi, Brezilya, Şill, Uruguay, 

Arjantin, Peru, Ekvatör ve 

Kolumbiyada 
Afllyasyonlar 

İSTANBm.. ŞUBE MERKEZİ 
Galata Voyvoda. caddesi Karaköy 

Palas (Telef. 44841 /2/3/4/5) 
Şehir dahilindeki" acenteler : 

istanbulda : Alfilemclyan hanında 

Telef. 22900 13/11/12/15 Beyoğ -
lunda: İstiklal caddesi Telef. U046 

İZMİRDE ŞUBE 

1 • Doktor • ~ 

1 lbrahim Zati Oget 1 
Belediye karş1sınch, Piyerloti 

1 l caddesinde 21 numarada herglin 
öğleden sonra hastııl cırmı ktıbul 

:•m•m:am> eder . ..._ ,,,1 

l 
' 
1 

1 

1 
.. 1 

Doktor Hafız Cem J 
Lııhiliıo n.ütehasııı.11 

Pazardan ıııaada her.~ün 3 - 3 
Dıvanyolu(10-t) No. Te.e:o t: 2~JJJ 

'l eı. Kandıili 38 - Heylerbe1ı 4d 

1 

, 

Sayfa 15 
=== 

·----ew Mpe 

Türk Hava Kurumu 

UK PiYANGOSU 
Ş. m ye lı adar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

2. ci keşide 11 I Birlncl ka ıu., / 938 dadır. 

BOyük ikramiye: 40 •O O . liradır ... 
Aynca: 15.COO, 12.' 01, 10.00J Liralı'< ikramiyelerle (10. 'V)~ 

ve 20.000) liralık iki adet rr.ükafat vardır. 

DiFKA T: 

1 
Bilet al.ııı herkes 7 I Birinci kanun/ 935 günü akşamına 

biletirıı <kğişti miş bulunmalıdır. 
Bu ta ihte:ı sonra bilet üzerindeki hakkı sakit olur ••• 

kadar 

" .................. lmll:!mıı:ımlmlll!:ıı:lll .... E:' -..-.ı• 

o 

KUMB~4..a BIRE, 
1000 

TARLADJR 

,,_ 

- · -·~ 
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Diş macunu ve suyu diş etlerinin ve dişLerin en hayati ve en lüzumlu zaru retıleridir. Dişleri inci gibi yapar, parlatır, beyazlatır ve dişlerin ömrünü u.zatır. Ha~an diş fırçaları ve diş macu
nu alırken Hasan ve Dan tos ismine ve maıikasına dikkat ediniz. Hasan d eposuı, Ankara, Eskişehir, Beyoğlu, Beşiktaş, İstanbul merkezi. 

H N EPOSU 
.,. ?!' •. ~· •. '·. ·. . ~ - . ;. . . . 4 • • ~ • 

_ .. PASTIL FO 
r 
1 

Bu berbad havalarda sizi öksUrükten, nez· 
le ve brontitten koruyacak yegane ilaçtır 

\.. ~' .) 

il' STI FOFI 
Hançereyi temizliyerek ök -

sürüğü geçirir, göğüse rahatlık 

verir, ses kısıklığını, nezleyi 

izale eder ve ağızdaki fena 

kokulan da alır. 

Pastil For kullanınız! 

Beyhude ıztırab çekmeyin 
il 

ıllanın 1 

Soğuk algınlığı, nezlet 
kırıklık, gript bC\ş, diş ve 
ıinir ağrıları, romatizma 

~ancıları için rakibsiz deva. 
Gripindir 1 

.. 

Bu karışık havalarda yanınızdan 
G R 1 P / N / eksik etmeyiniz l 

SÜM.ER BANK 

Yerli Mallar · Pazai-ları 

·- --- --··---~ ----·---------_ __......_ 
Teminatlı: -------------•llııı. 

ARLON 
Saa !erini Her yerde arayuıu. 

Beşiktaş · Şubesini açmıştır 

CiLDiNiZi 
Tehlikeden korurunuz. 

Herhangi · bir kremin ona 
lüzumu olan gıdayı verecd
ğini zannediyorsanız bu tec
rübe size pek pahalıya mal 
olabileceğini derbatır edi
niz. Hiçbir krtjm size Krem 
Pertev kadar sadık kalamaz. 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank Şubesi 

Merkezi: Bertin 

T ürkiyedeki fUbeleri: 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: İst. Tütün Gümrüğü L: Her türlü banka İfİ * 

Son Posta 
Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25. 

İSTANBUL 

· ban flatları 
t - Gazetenin esas yazısile bir sü

tunun iki satırı bir (santim) 
sayılır. 

2 - Sahifesine göre bir santim ilan 
fiatı şunlardır: 

sa.bire 
• 
• 

: 1 - (00 lı:Ul'WJ 

: Z-Z5t ı 

ı 1-ZOD » 

• ' - 100 » 
Diğer yerler : - 60 > 

Son sahife : - 31 > 

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

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

-· ··-··"'·'·"'' ·-·U·--·--.--.. ... ,,.,. ' il ,_..,_,. __ 

Son Poata Matbaas• 

Ntışrtyat Md. : Selim Ragıp EMEÇ 

SAHiPLERi l ~ Ekrem UŞAKLJOU. 1 
S. Ragıp EMEÇ 

Dişleri fevkalade beyazlatır ve temizler. 
Ağız 

Diş 

kokularını giderir. Mikroplan öldürür. 

macunlarının en güzelidir. 

Fiatı her yerde 15 kuruştur. 

~-~BAYRAMDA YALNlz~-• 

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

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

dördiincü sayfada 100 kuruştur. 
MUracaat yerlerl : Postahane karştsında K 1 Z 1 L A Y satış bOrosu 

Teleton : 22653 
Ankara caddesinde Vakit Yurdu VAKİT PROPAGANDA SER"llsl 

Telefon : 2~370 

,. 

-- ----·---------

EMNiYET MANiASI 
SAYESiNDE 

V cg-inc emniyet maniasilc mücehhez olan Everıbarp 

kalemi, bütün mürekkep leke ve bula~malarma nihayet 

' vermiştir. Bu kalem artık akamar;. 

Oatündeki bpafl vidalayınız. Mürekkep otomatik bi,. 

aurette kalemin deposunda hapı edilmiş olur. 

Eventıarp kalemlerinde, fazla olarak ayar edilir uçlart 

ve mürekkebin rörülmeai ve cazip g-üzelliti vardır. 
I 

-EVERSHARP 
HER KALEM iÇiN AYNI ŞEKiLDE BlR KURŞUN KALEMi YARDIR 

--~ MUHASiP ARANIYOR~-• 
Kars elinin Iğdır ilçeside yeni kurulan Limited Şirketi için bu işlerde 

çalışmış ve tecrübeli bir muhasiı• ar anıyor. Maaş hususi mukavele ile gö
rüşülecek. Askerliğini bitirmiş olması şarttır. Ticaret mektebinden mezun 

olan ve Fransızca bilen tercih edilecektir. İsteklilerin Sultanhamam Dik
ranyan han 4 No.ya bir hafta içinde lıer gün saat 12 den 15 e kadar 

müracaatları 

OksUrenlere: KATRAN BAKKI EKREM 


