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Atatlirk · Adan·a felaketzedelerine 
yardım için 10000 lira verdi 
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Su altında/ıj Adana yük&ekçe yerlerinin mlarJan masun kalmaıiyle bir ıürü adacıklardan ibaretmiı gibi 

gözüküyordu. Buralara •ıl_ı!"~!.'_ !~~ô_k_e_t~'!~e!er !~~y~~lar ı i~inde bekletiyorlardı. 
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altında harap olan 
ada neler gördüm? 

''Son Posta,, nın Adanaga gidip gelen muharriri 
facianın tüyler Ürpertici sahnelerini anlatıyor 
Yardıma mutaç olanlar için ianeler toplanıyor 

~~~-~~~~~-=-~~~~~~~~~~~=-~~~-=-~~~~ 

Yağmur üç g'ünden beri bila fasıla 
b<itün şiddetiyle yağıyordu. Seyhanın 
kenarındaki lokantalardan birisinde ye Atatürkün teessürleri 
lrlek yiyordum. 

Garson: Büyük Önder muhtaç olanlara muavenet 
- Nehir yarım metre yükseldi. de- "için Kızılay Cemiyetine 10000 lira gönderdiler 

di. 
l<ö.şede gaz-ete okuyan bir Adanalı: Ankara 8 (A.A.) - Reisicumhur Atatürk Adana felaketi münasebeti-

- Zarar etmez. di~ cevap verdi. Şim- le sıhhat ve içtimai muavenet vekili ve Kızıl~y Cemiyeti Reisi Doktor 
di hiç bir tehlilke yoktur. Adana Sey- Refik Saydam'a aşağıdaki mektubu göndermİftİT: [Devamı 10nuncusayfada] 

~nın~~~n~b~~~ ~rb~r-------------~------------, 
-r~rosıarm üzerindeki buzlar ~ir kere 
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SOR uvoR UZ • 
eruneğe başladı mı, kabına sıgamryan ı 1 

• 

tı~hir köpüre köpüre a'kar, bir kere de - •d•? 
ıt0puraü mu, anıa iki kabaracak! Kurbanlar kurtarılamaz mı ı ı. 

O gün öğleden sonra, şehirdeki kah
\'e.]erin birinsinde Adanalı eşraftan bi
t'lle turfanda meyveler hakkında gö-
liiş ü yordum. • 

- Azizim, dedi. Yağmur böyle de -
"anı. ederse, 24 saat sonra Seyhan taşa
cak. 

Nehir yükselirken 
Yağmur kaldırım t~larını kamçılar 

~~11, biz Adanalı 1.iiccarla bir arabaya 
lhdik, Romalılardan kalma taşköprü

~e gititk. 
Seyhan köpürmüştü. Dağlardan önü 

l'ıe katarak indirdiği dallar gözle takip 
~ilemiyecek kadar sür'atle geliyor ve 
gtdiyorlardı. 
b· Arkadaşım başını salladı, tecrübeli 
ır eda ile : 

la - İş fena. dedi. Karşı yakada oturan 
t rı hükfımet bari ikaz etse de bu tara-
a taşınsalar! .. 

d Yağmur şiddetli ve devamlı yagıyor 
t u. Artık sokaklarda kimse kalmamış
b. Evlerine dönmiyenler, kahvelerin 
k llğulu camlarının arkasında gazete o-
Utnak, tavla oynamakla vakit geçiri

~0rlardı. 
~ Be_? te~r~r nehri_:ı kenarına . ·git.tim, 
~·u Yukselınış, yatagından dışarı doğru 
tl ayılmaya başlamıştı, artık şüphe yok, 
ehir taşacaktı: . .., 

(Devanu ,l~_,Wıcu sayfada) 
.. ., '; .t • . .;)> 
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Adanada bütün memleketi teessüre teşebbüslerin, seve seve iştirak ede
boğan bir felaket oldu. Nehrin yata- cckleri böyle bir teşebbüs biraz geç 
ğına sığmıyan azgın suları yüzlerce olmakla beraber derhal yapılmalıdır. 
cana kıyarak birçok ocak söndürdü ve Bunu anlatırken şu noktaya da işaret 
milyQnlarca zarar yaptı. etmek isteriz: 

Seyhan hemen her sene taşar, he- Sel, Adana ovasını bir lahzada 
men her sene bin mihnet ile ekilen istila etmedi. Sürekli ve günlerce 
buğdaylar seller altında kalarak mah- yağan yağmurlar, nehrin kabara
volur. Köylünün tarlasını ipotek ede- cağına ifaret ediyordu. N:tekim 

yiikselmeğe başlamasile tafması a
rek edindiği sermaye kudurmuş suıa- rasında gene 24 saat vakit gt!çti. 
ra gider, ve zavallının sayi, tabiatin Bu müddet zarfında suyun tehd'di 
us~ul'aştırılamamış kuvveti önünde altında bulunan vatandaılar hiç 
erır: . . ~ . . 1 değilse ikaz edilerek kurtarılamaz 
Bız şu kanaatteyız kı eger şımd!ye lar mıydı? Tehlikenin geldiği ken-

kadar ciddi surette meşgul olunmuş dilerine anlatılarak ve hatta icap 
olsaydı, hükfunet bir tarihte Adana- ederse cebir istimal edilerek onla
daki vatand.aşların pull~ları için ver- rı suyun basmıyacağı semtlere 
diği bir milyonu, Adanayı kurtarmak nakletmek mümkün olmaz mıydı? 
üzere, hatta birkaç misli ile seve seve Ve tuğyan geçtikten sonra vatan. 
verecek ve gene zannediyoruz ki eğer da§ları tekrar yerlerine gönder
Adana bel-ediyesi bu işi ciddi surette mek mümkün değil miydi? 
ele almış ol:saydı, onun senevi yarını Olan oldu. Fakat böyle bir felaket 
milyonluk bütçesine itimat edenler, Adanada her sene mukadder olduğu
Seyhanın taşmaması için lazımgelen na göre olacağın önüne geçilmesi la
sermayıeyi Adanaya dökeceklerdi. Za- zımdır. Bunun için de bu olup biten
rann neresinden dönülse kardır. Dev- ler üzerinde biraz fazla durulması 
Letin, Belediyeler Bankasının, hususi icap etmez mi eli~ 

SORUYORUZ 
'-----------~----------------------------

Garip bir haber 
Sancak mahalli hükômeti 

Erkinı Harbiyesi 
faaliyete • 

geçmış (!) 
Tetkikat yaptırıyorlarmış, Sancak'a 
yeniden toplar, tanklar sevk edilmiş 

Bir taraftan da Cemiyeti Akvamdaki Türk tezine 
karşı çevirme hareketi yapmak istiyor, Alevileri 

kandırmıya uğraşıyorlar 

Berut, 8 . (Husu· ' mal ordusu ve Cezi 
si) - İntihap dola. re !kumandanı ve 
yısiyle Şama gitmiş cenup ordusu ku-
olan a.li komiser Ko~ mandam, erkanı har 
nt dö Martel btrta~ biyesi1e birlikte Kı-
kım Dürzülerle gö· rıkhan, Hacılar ve 
rüşmüştür. Bu gö- Bilan mıntakalarm-
rüşme sonunda Ce- da ve Türk hudut-
beli Dürüzün Suri :arı yakininde bir 
yeye illıakını bildi· tetkik seyahati yap 
ren nizamname n~ tıktan sonra Halep-
rolunmuştur. Ali ka te toplanmışlardır. 
miser Beruta dön- Halepteki erkanı 
dükten sonra Alevi- ·~ harbiye dairesinde 
lerle de, Dürzülerle dört gündür içtima-
yap.tığı şekilde mü- \ar yapılmaktadır. 
:t..;kerelere girişmiş' Bu dairenin bulun 
tir. Maksat malımı.• duğu sokaktan hiç 
dul. Cemiyeti Ak· kimse geçirilmıyor. 
vamdaki Türk tezi- Kont dö Martel Şamdan iki bölük 
ne karşı bir çevirme hareketi yapılmak başıbozuk süvari ba~lannda yüzellilik-
istenmektedir. lerden mahut Recep Kaptan olduğu 

Askeri tetkikler, toplantılar halde Reyhaniye ve Hacılar yoliyle şi-
Lazik:iye, 8 (Husus.i) - Suriyenin şi (Devamı 10 uncu sayfada) 

Hariciye · Vekili R. Aras 
Cenevreye hareket ediyor 
Vekil Sancalı meselesinin son safhasıhalıhında 

Partide izahat verdi 
Ankara 8 (Telefonla) - Bugün 

fırka grubundan sonra Hey'eti Vekile 
toplanarak beş dakika kadar müzake
ra tta bulunmu~tur. 

Hariciye Vekilimiz Tevfik Rüştü 
Aras ve Hariciye Katibi Umumisi Nu
man Menemencioğlu yarın akşamki 
trenle Cenevreye hareketleri tekarür 
etmistir. Hey'etimize Riya•seticumhur 
Um~m Katibi Hasan Rıza Soyak da 
dahildir. . 

(Devamı 12 inci sayfada) Doktor Tevfik Rüştü Aru Numan Menemenciotl• 

Balıkçılar kongresinin 
hayırlı neticeleri · 

Büyük bir Balıkçılıh Bankaaı kurulacak, Balıkçılardan alınan resim 
ler indiriliyor, Balıkhanede bir inzibat meclisi vücude getirUecelr, 

1 

Tayfaların sigorta ve mühtaçlarına yardım edilecek. 
Balıkçılar memnun 

'-----------------------------~----------~---' 
Ankarada toplanan balıkçılar kon· Bu kararlar tatbik edilince balıkçtlara 

gresine iştirak eden İstanbul murah- meccanen nakliyat tezkereleri verile· 
hasları da şehrimize dönmüş1erclir. Bu cektir. Dalyan yerleri, voli sahipleri 
murahhasların anlattıklarına gÖTe tarafından işletilmediği zamanlarda bu· 
kongrede balıkçılığın inkişafı için mü- ralarda herkes serbestçe avlanabilecek-
him kararlar veril'mit bulunmaktadlr. tir. (Devamı 6 mcı sayfada) 
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B"r plan da ihtikfırla 
A-.. ~cadele için lazımdır! 

•
1 

şte sıze bir ihtikar nüınunt>si: 

Köyden güzel tereyağı almak is
tersiniz; köylü pazara tereyağı gelir· 
miştir. Pazarlık eder, alıısmız. Ha!bu'l(i 
bizim kö.> IüJerimiz yağa un karışın ma · 
smı pekfıla öğrenmişlerdir. Yağı ekme· 
ğe sürüp yerken dikkat ediniz, un ko · 
kar? Yahut, sal<lamak için eritırsiniz., 
geriye bir sürü posa kalmıştır. Bunun 
da bir kısmı undur. 

Diğer bir nümune : Kırmı -

Bazı adamlar heıitege karşı 
herkese karşı aJakalıdırlar. 

dost, Bu gı"bi adamlar hakikatte hiç k:m 
senin dostu değifdirler. Yalnız men
faat için hareket ederler. 

a H-erkesin dosta .• il 

Daiına güler yüzlü, daima mülte
fit olanlardan çekininiz, muhakkak 
iki yüzlüdürler. 

zı biber almak istersiniz. Kır

mızı biber, toz halinde pa -
halı birŞ(ydir. Ekser ahvalde emin ol
mnnız lfızı.mdır ki bu kımızı biber için
de, satıcının insufı nisbetinde kırmızı 
toprak, b ) a vardır! 

( s Oz ARASINDA ) 
Harp c-;nasında çok iyi bfürim, tahin 

helvasına kavalin karıştırırlardı. Ac:ı
bn, şimdı gene karıştırıyorlar mı, bit
mıyorum. 

Bunlar, bızim hergünkü alışverişleri 
miroe başımıza gelebilecek olan ihti -
kar nümuneleridir. Fakat, bizim ihti
kar kefimesile ifade ettiğimiz bu hadi
seler, ihttsat ilmi bakımından birer :ih
ti'kfır değil, belki de alı~veriş kanunln
rma göre bir cüriim teşkil eden «tağ
şiş• vak'alandır. Biz<ie l.."Öy!ü ve esna
fın yuptıkları ihtikarlar, hemen ekser.!
ya, fıyat şelklinde değil, bu tarzda tağ
şi~ halindedir. 

İktısat ilmi bakımından ih'tikar, bir 
şeyin fiyatını, piyasanın temayüllerini 
arz ve 'talep kaidesinin serbest surette 
hüküm süremiyeceği şartlar içinde tu
tarak fiyaUan yükseltmeğe çalışma'k 

sı.m?tinde ifade etmek kabildir. Bir pi
yasadaki malı bir elde toplamak, yahut 
elimi7.deki malı piyasaya katra katra 
arzetmek veyahut birkaç e1den arze
dilecek ve binaenaleyh rekabete yol a
çacak bir malı, piyasaya verirlten arze
denler arasında söz veya !şbirliği yapa
rak yüksek v~ muayyen bir fiyat is
temek gibi hadiseleri bu kaidenin mi
sal eri olarak telfıkki edebiliriz. Bu gi
bi hadi eler baz.an milli ve bazan da 
beynelmi~l olabilir. Bunları ekseriva 
karteller, tröstler veyahut konsernİer 
yaparlar. Fcrkat, acaba, bunlar hakikat
te ihtikar mıdır, değil midir? Bu me

Çorap giyeceklerine 
Bacahlarını boyatan 
Kadınlar 

Sinema artisti olmıyanlar, omuzla
rına sevdikleri sinema artistlerinin re
simlerini yaptırırlar. Bale artistlCTi sırt
larına karikatürler yaptırıp sahneye 
çıkarlar: Holivud yıldızları da çorap 
yerine bacaklarına çizgiler yahut be
nekler yaptmyorlarnuş. 

Nasıl yaptırdıklarını yukarda gö-
rüyorsunuz. 

Meşhur bir san'atkar öldü 

·- * HERGUN __!IR FIKRA 1 

Derdletme 
İki eski harp 2.engini, geçmiş ~ ıl

Jan yadederek konuşuyorlardL 
Biri, içini çekerek, dedi ki: 
- Beni mahveden, kadınlar o\ -

du. Daima param için sevildim .. "c 
bu uğurda iki yüz bin liram gitti! 

Öteki: 
- Merak etme! dedi. Ben ken -

dim için sevildim; bana Uô misline 

« maloldu. Jf- J 

Otomobil kazalarına 
Karşı yeni 
Bir 11l1?f 

selenin münao'kaşaya çok tahammülü Meşhur sinema san'atkarı Leo öl
varoır. Eğer bu işler, kurultnaı büyük dü. Bu m~hur san'atkinn adını belki 
sermayelere ve mühim tesisata mi.ihtaç bilmeyenler pek çoktm. Fakat herkes 
işlerin rnkubet yüzünden mahvo1m~- kendi~ni tanır. Metrogoldvin Mayer 
ması içinse 'bunda ihtikarın Yı.icudüne filmlerinin 80flunda kükreyen aslanın 
inanılamaz. Hayır, böyl~ değil de, sırf adt Leo idi ve geçerderde Filadelfiya Londra fehri kalabalık bir tehirdir .. 
fazla kazanmak için tertip edilmişse bu hayvanat bahçesinde öldü. 5 milyondan fazla nüfusu vardır. Bit-
bir ihıt.Ekfırdır ve buna mani olmak J3- tabi otomobil kazaları da o nisbette 

-------------------------------z ımge fi r. Bu nevi jktısadi hadiseleri fazla oluyor. Londra belediyesi, bunun 
Yeni ian""'"Kta olan m lek t" · d deceg-imiz bir sanayi şubesi vardır, iş-

Bir tek piyeste 
b'lli role 
Çıkan adam 

• 

F regoli ölmüftür. Bu adam büyük 
harpten evvel şöhret sahihi bir san'at
kardı. Şöhreti bir tok piyeste tek başı
na elli rol oynamıt olmasındandır. 

Resmini yukarda bu e11i rolden bi
rinde görüyorsunuz. 

Kırk iki senedir denıirli 
duran gemi 

fngilterede 1894 de yapılan Taver 
Briç köprüsü yapıldığı zaman, bu köp
rünün altından geçecek gemilerden bi
rinin köprüye çarpmak ve bir tehlike 
husule getirmek ihtimaline kartı köp
rünün yanıbaşına bir gemi lcoymuş
lardır. Bir tehlike olursa bu geminin 
yardıma koşması kararlaştmlmıttır. 
Köprü yapılalı kuk iki sene olmuştur. 
Kırk iki sene içinde hiç bir kaza olma
mış ve gemi de yezinden ltımıldama
mtştır. 

....... em e ımız e önüne reçmek için, otobüs ve kam-
ber iki ı::ık -ıçm' de rn· 11 ~.. ·ı te onun yaptıgı- pahalılıkla ~ mür.a- • 

ıt- ısa er "'os!crı e- - yonların ön tekerleklerine böyle bir 
Altı yaşında şafranç 

bilir. dele etmemiz lazımdır. şampıgonu 
<traket» koydurmuştur. Otomobil veya Bel dda b. kah · · w 

Bizim gözümüze pahalı olarak çar - Bütlin bunlar için prensip1er koy- b"" b' d t k 1 ~. gra ır vccının çocugu 
pıp ta «İhtikar• di.•·e ifade ettigı~ 'n1iz ha· oto us ır a ama çarp 1 mı, te er egın kahvede şatranç oynayanları seyreder-·' - mak \'e bir plan ya.ı:-nak k.ap ediyor. d k be b 
diseler arasında bacJl-a mahiyette <=ev· B önün e ve tıp 1 ızgaraya nzcyen u mi~ .. Bir o-ün ~tranç meraklılarından 

"?"" - "" ,/ u prensipler şöy1e olabilir: y e r-
ler de vardır: Mesela, bizde sarfiyatı nz raket, açılıyor, bu suretle adam ezil- biri çocukla şakalaşmak için onu bir 
olan ve ucuzlaması için d• fnla sa.Ji. Evvela işleri nevi~ere ayırmak, mcm me'k.ten kurtuluyor. . . w .. ~... şatranç partısı oynamaya çagırmı~. ço-
yata mühtaç bulunan hangi smai b;r leketin iktısadi bünyesi bakımından k b 

D V b f ğ cuk ço iyi şatranç oynayan u merak-tec;ehbüsüın himaye için bazan yüksek en mühim olanlarını diğerleıine tak- ayan L'\.Qra e a a 
din tmek İ lıyı kolayca yenmiş; bunun üzerine gt:mrük ve hatta memnuiyet tedbirle- l e · kinci derecede, yüksek b;r 

ri kullanılabilir. Haddi zat.nda bu hi- himayeye mühtaç ve bize çok elzem o- Bir ecnebi gazetede okuduk: en iyi şatranç oynayanlar çocukla oy-
mayeden istifade eden t(>Srbbiis. fazla lan teşebbüsleri doğrudan doğruya dev Con Henderson isminde bir kollek - namışlar ve onlar da yenilmişlerdir. 
kazanmak deği~ belki de ancak Vd a- Jetin idare ine hırakmak. Devlet ihti- siyon meraklısı .şimdi Viyanada bulun- En çok sevilen artist 
~abilecck bir haldcd'r. Fakat, hi~lJYe kar yapmaz. Yaparsa da gene b iz!m maktadtr. Bu adamın merakı imza top-

. · · k h ı· ·· ·· En çok sevilen artisti tanıyabilmek teşebbüsünün yüksekliği ve malın pa- ıçın yapaca tır. e al olsun! Uçüncu lamaktu. Dünyayı yaya olarak dolaşır 
halılığı o kadar göze çarpacak hadde- derece de memleketin umumi hayat se ve her gittiği yerde tanınmı~ kimseler- bir meseledir. Acaba halk hangi artis
dır ki mi.istehlilk 'bu iste bir ihtikar bu- vivesini yü-kse?Lme'k bakımından ehem den defterine imza atmalarını rica e _ te daha fazla ehemmiyet veriyor? 
lundui,11.lna kani oluı.-ve 0 zaman gcrıe miyeti olan maddeleri biç sıkmamak. d Amerikada bunun da kolaymı bul-
cıhtikar,r , .... r. der 'l\ır,,.....,l ·1 ı· · d b B er. muşlar. Tanınmıı:ı sinema artistlerı'ne 

•" • • J.\.ı'-"., P.ı'e ımız e u unlar gibi daha başka prensipler Bundan bir kaç sene evvel bu adam Y 

?evi _işler.de vardır ve belki de şu çivi de hatıra ge'.lebilir. Bütün bunları top· lstanbula da gelmişti. Ve muharrir birbiri ardınca radyoda söz söyletmiş-
ıhtıkarı dıye bahsedilen şey de bunla::- layıp bir plan yapmak, bugünkü reji- Selami izzet deftere; ler., hangisi radyoda söz söylerken faz-
dan biridir. Bana kalırsa, bu nevi SJ- min miitemadiyen yükselmesine çalı- la elektrik cereyanı sarfedilirse onun 
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Sözün Kısas1 

Yalancı Voltaire 

iL Tel ı 

K adın kısmının süse düşki.inlüğ~ 
nü yıllarca istismar ederek ını[• 

yonlar kazandıktan sonra işi politika• " 
cılığa ve gazeteciliğe vurup önce ~~· 
um iflasa, müteakıben de ölüme sürull 
~nen meşhur ı&vantacı Coty'mn, Pa· 
riste, terekesi mezat ediliyor. 

O muazzam servetin kırpıntıları bi· 
le, ufak bir devletin senelik bütçesini 
tekabül edecek kadar vaımış. 

Satılığa çıkarrlan san'at eserlerıne, 
antikalara, halılara ve çinilere, bilbas· 
sa Amerikadan koşup gelen mily:ırder· 
ler ve bu:ıfurm namına hareket cdell 
simsarlar, etek doluları para döküyor· 
lar. 

Paris gazetelerinin bu mezat h:ı.kkill
da veroikleri tafsilata bakılırsa n uce
de, lrvantacınm mirasçıları gene bir 
kaç mılyon paylaşacaklar gibi.. 

M~zat esnasında bazı tuhaf h<ld!Se
ler 0.e olmuştur. Ezcümle, meşbu: hey
kelt'!'aş Hudon'un eseri oran Vo1taire J1l 
he~·keli satılığa çıkarıldığı esnadcı . ors
da bulunan meraklılardan biri a) ağa 
k~!kmış, ve: 

- Bu Voltaire yalancıdır' 
Diye bağırmıştır. 
Vukuf ehlinin aksini söylemelerine 

rağmen, o adam iddiasında hfıla iSr~r 
etmekte ve: cBen, ne söylediğimi bilı• 
yorum!» demektedir. 

İddia doğrudur.. değildir.. Onu bil
mem! Beni, üzerinde durmağa cvke
den, Voltaire gibi hakikat aşığı b•r a
dama_ bir heyıkel vesilesi ile dahi olsa• 
yalancılık isnat edilmiş olmasıdır. 

Bazan, teeelliler böyle hazin olur. 
Voltaire yalancı!. Bakındı işe! Bil) tilt 

Frederik'in, Büyük Katerina'nm, taçlı 
başlarını kendi huzurunda hürm t e e· 
ğilmeğe mecbur eden, edip, şair, filo· 
zof, müverrih, üsllıpçu ve hak ik per· 
rest Voltaire, bir 1fn·antacmın meza-
dında, cya1ancı!> sıfatının 'kendi ad1na 
terdif oedildiğini - sağ olup ta - is'tsey· 
di.. Fransız hiciv edebiyatı, kimbilitı 
ne layemut bir şaheser daha kazanırdı! 

.!./~ 
·---------

Biliyor musunuz ? 
1 - İlk defa dünyayı dolaşan Vf 

iıkinci bir seyahatinde Hindistana gi• 
den seyyah kimdir? 

2 - Ladoga gölü nerededir? 
3 - Memel nehir midir, göl miidütr 

dağ mıdır, şehir midir? Ve nerededir! 

(Cevap1an Yarm) 

* 
Dünkü SuaHerin Cevap1arı: 

ı - Bugün İspanya asilerinin mer • 
k'ezi · hükıimet ittihaz ettikleri Bur~os 
şehri eski Kastil eyaletinin pay:tethU" 
dır. Nüfusu 345,000 dir. 

2 - Dalmaçya Türkler taraf·nd~f\ 
1 S24 tarihinde istfülya uğramış. SJttl' 
1.aya 'für'k atlıları u1.anmış, fa 'l(a t bıl 
istiladan tam bir feth elde ed ! ır.e" 
miştir. 

3 - Fransızların kürek mahkutn -
larını sürdükleri müstemleke Gu) on
dır. Orta Ameri'kadadır. 
---· ....... -· ·- .......... ·-·~--· ·-..,...,.,.,,, 

Traş olan heykel nayiin himayesi ve yaratılması isinın şanlar için gittikçe kendisini bir zaru- «Dayan Karabet ağa akılsız başın fazla dinlenilmi~ olduğunu, buna se-
sonraya bıra!kılıması taraftarıyım. ret olarak hissettirmekte bulunan ihti- zahmetini ~ak çeker.» cümlesini yaz- hep de sevilmiş ohnası neticesine var- lngilterede Hasting"de muzaffer 

Herhalde muhakkak olan birşey var .... yaçtır. Muhittin Birgen mış ve altına imzasını atmıştı. mışlardır. Giyom'un bir heykeli vardır. Bu her 
dır: Memleket müstehliki mutlaka her r:;:;::=;;:::;:::;:::;;:::;:::;:::===~====================~=============- d kel yakın zamana kadar sakallı i 1

•• ne.~i ih:tikfira karşı müdafaa ediln.eğe r l h -
muhtaçtır. Mademki planlı ik1ısat dev- ı ı• s TER ı· N N ı• ST ER ı· N A N M Af. Fakat yakın zamanlarda Giyom"un a 
rindcyiz,. bir plan cja bunun için yap- A yatında sakalsız olduğu anlaştldığ~~: 
~alıdır: lhtikarla mücadele pliını! Ta~- dan heykelin de sakal kısmı tıraş e 
şış Şckl:nde bir ihtikar mı mevzuu ba- İstanbulun yeni Adliye Sarayı i1k düşüncelere göre es- duğu için itirazda bulunmu~ ve mesele de tekrar düşün-
hi.s? Onunla mücadele etmeliyiz. Ifo- ki Babıo.lide yapılacaktı. Tasavvur incelenince bu yer, rne mevzuu olmuştur. Biz İstanbul Adliye Sarayının da-
yır, tağşiş şeklinde değil, sırf fazla pa- mahzurlu görüldü. G€rçekten de öyleydi. Yeni Adliye ha yeri ve p1anı bile kat'i~t ikesbetmiş olmamasına bıra-
r~ ~u~aı~ma~ tamak5rhğı ile yapılan Sarayır.ın hapishane binası yerinde yapılmasına kırar karak gelecek yaıza ,kadar bitirileceği iddialarına in:mm!-
bır ıJıtıkar, hır tef'tip mi rnevzuublhis- verildı. Jı'akat :şimdi öğreniyoruz ki şehircilik mütehassı- yoruz. 
•ir; onunla da mii<:adeleye mecburuz. sı bu 'kararı işitince, Sultanahmet Arkeolojik mmtaka ol- Fakat ey okuyucu sen: 

Bozuk içkiler müzesi 

F k . d ·ı bit Fransanın e an ~ehrın e gnn ı , e 
müze vardır. Bu müzede karıcık " 

1 bozuk içkiler le'11ıir edilmektedir. ~~ 
muze e ya nız ye ı yuz nevı iNAN · iSTER iNANMA ! iSTER 

miştir. 

Hayır. bunlar da değil, himayesi bize 
p:ıbahya mal olan ve iktısadi bünyemi-
1e Je noksanını iki.nrJ derecede hisse- l 

.. d 1 d' .. . taldı 

'--------------------------------------------------,,. Bcnedik.vin mevcuddur. 



• 
ütün lngiltere Kralın 

vereceği kararı bekliyor 
Londrada göriişmeler devam ediyor, Kralın bugün 

veya yarın kararını vermesi muhtemeldir 

rüşmüş olduğu söylenmektedir. 

SON Pu:;TA 

MUthiş bir 
feyezan 

Filipinlerde 54 şehir su 
altında kaldı, binlerce 

ölü var 

Manilla 8 (A.A.) - Şiddet1i bir ka
sırga dofayısile filipinler'cle müthiş 
feyezanlar tahribat yapmaktadır .. )4 

şehir su altında kalmışbr. Binlerce a

r- ı 
ıı M. Blum parlamentoda 

Tiirk - Fransız 

Dostluğundan bahsetti 
Paris 8 (A.A.) - Anadolu a

jansının hususi muhabiri bildiri
yor: 

M. Blum meclisteki nutkunda 
bizim iç.in demiştir ki: 

«Türkiye ile münasebatımız a· 
rrzi bir müşkülata rağmen hiç bir 
vakit bugünkü kadar dostlukla 
mütemayiz olmamıştır.» 

Londra 8 (A.A.) - Kralla temasta 
bulunan ş.ahsiyetler, Madam Simp
&on'un Kan'daki beyanatından Roytc
tin telgrafından sonra haberdar olmuş
lardır. 

Saray mahfellerinde bu beyanata 
kat'iyen intizar edilmemekte idi. 

Çurçil, dün ak,am Londradaki İn
giliz - F ranı.ız klübünde bir nutuk söy
liyerek hükümdarın hiç bir vechile ka
n unu esasiye mugayir bir harekette 
bulunmamış olduğunu söylemiştir. 

damın ölmüş olduğu söylenmektedir. ----------------' 
Fevkalade homiser 

Mevcut kanaat, beyanatın buhra· 
na nihayet vermediği ve bunun Ma
dam Simpson'un ~hsi noktai nazarı 
olduğu merkezindedir. 

Beyanattaki «böy]e bir hareket me
seleyi lıaTlettiği takclirde)) cümlesinin 
rnanalı olduğu kaydedilmektedir. 

Salahiyettar kimseler, beyanatın 
Madam Simpson tarafından tamamen 
kendi fikir ve arzusu claiıesinde yapıl
dığını ve şimdiki vaziyete ancak Kra· 
lın nihayet verebileceğini ve ehemmi
Yeti ne olursa olsun başka taraftan ya
pılacak her türlü liareketin ancak mah-

Krallık Bayrağı Yerine Ankarahlar kumbaralı 
Lomlra 8 (A.A.) - Dün Fort - Bet- Elektrik saailarından 

v~d:~e şatosl~nun en .. yü~sek. kulesi~e Şikayetçi 
hukumdarın ıkametgahı uzerıne çekıl- A k 8 (H ") El k ik 

• w • n ara ususı - e tr 
mesı mutad olan Krallık bayragı yerı- . k t• 1 b 1 k b l .. _ b w şır e ı evve ce azı ev ere um ara ı 
ne, Cornwal Oukalıgının ayragı çe- l kt ·k t' L b lar 
k ·ı . . e e rı saa ı .ttoymuş ve un ı sarı 

1 mKıştıJ.l b w V ld K 1. M bronz paralara göre ayar etmişti. S:m-
ra 1.~ ayragı, a e ra ıçe a- d. · · k 1 ki ık. 

·• · h 1 k ld w M Ibo ı ıse yem on uruş u ann ç ması 
rı nın •. u unm~ ta 0 ugu ar urg- ve sarı on kuruslukların tedavülden 
House m Ü7.ermc1e dalgalanıyordu. k lkı b l ' 1 b 

Gazeteciler Kralın kendi şahsi bay- a ·mlaykal aş amış 0 ması ronz on 
w .h . L-Lk d b" .. . kuruşu arı bulamıyanları karanlıkta 

ragım tercı ~tmes.ı naK ın a ır suru ak b . . 
•· 1 la .. .. .. la d oturtın mec unyetınde bırakmıştır. 

muta ea r yurutuyor r ı. H lk l k ·k · k · ·· d Kap l b" obil a · e e tn · şır ·etme muracaat e e-

Lond 8 (aA.ı Aır)otomÖV l d b. rek bu hale bir Ç<'Ie bulmasını iste-
ra . - g e en ıraz . . 

dut bir tesiri olabileceğini söylüyorlar. sonra Dük de Kent'e ait bulunan kapa· mıştır. 

Kanır Ne Vakit lı bir otomobil Ford Belvedereden ha- Yunanistanda 2 ltalyan 
Londra, 8 (A.A.) - Deyli Telgraf reket etmiştir. Otomobilin bütün per· 

Ve Deyli Ekspres gazeteleri Kral~~ deleri inik bulunuyordu. tayyaresi uçuşlar yapb 
"'"r b ·· ·· be gu b b h Atina 8 (Hususi) - Dün Tatos ~ şam a gunu veya perşem - Bir askeri motosiklet, u sa a 
nünden evvel bir kararına intizar et· Londradan Fort Belvedere gelmiş, kra- tayyare istasyonunda iki İtalyan tay-
rnemektedirler. • .. _ lın katiplerine bir çok evrak vermi~ ve yaresi ibazı uç~l:ar yapmıştır. Bu ta-

Gazetelenn Mutaleaları başka bir takım evrak ile Londrava !imlerde Kral, Veüaht, İtalya dçisi, eJ-
Londra, 8 (A.A.) - Morning Post dönmüştür. - çilikler ataşemiliterleri hazır bulun-

Kralı evlenıne projesini terketmeğe Huausi bir tayyare Framaya gitti muşlardır. 
teşvik eylemektedir. Londra ~ (A.A.) - Kim oldukla-

Bu ~zet: ~iyor_ ki: . . . rı gizli tutulan üç zat, bu sabah Gat-
. <~Hatta buyuk bır aşk hıle ~endı_:ı~ vilden Croydon'a gelen ve havanın 

nı vıcdan azabından kuıttarmaga kafı fenalığına rağmen f ransaya doğru yo· 

gelir mi}» la çıkan hususi bir tayyareye binmi~
Lord Rothermere ve Lord Beaver- lerdir. 

brook' l · d.kk ' Ca ~nd gazelte en 1 nazab rı ı .. atı Croydon'a gelen h ı~re göre, 
. nnes e yapı mış o an eyanat uze- bu tayyare Bourgette }iete inmiş '\e 
rıne C:Ibetmeğe çalı~makt~dır. ya.rım saat sonra Kan'a d ğıu yeni-

Donanmamız 
• 

lzmirden ayrıldı 
İzmir 7 (!. A.) - Cuma günün

denberi Jırnanımr%da bulunan donan
mamız bugün öğleden sonra bareket 
etmistir. Donanma bir gün Celibduda 
kaldıktan sonra lstanbula dönecektir. 

Daıly Ekspress dıyor ki: den havalanmıştır. 
(Kan telgrafı ancak şu manayı ifa- Marsilya 8 (A.A.) -Ctoydon'dan Fransada grevler 

de eder: gelen hususi tayyare, M illg ne tay- Paris 8 (A.A.) - Sentetien silah 
«Madam Simpson vazgeçiyor.» yare meydanına inmim Sanıldığına ve bis~klet fabrika.sınııı atelyekri dün 
Daily Mirror. :Madam Simpson'un göre bu tayyarede M Simpsonun amele tarafından işgal edilmiştir. Mü-

Kra]ı terketmeğe hazır olduğunu yaz- avukatı ile aynca bas a J..i zat bulun- dürler ve memurlar sabaht ... n akşama 

Ve Mendup 
Jreğişiyorlar 
Adana 9 (Hususi) - Suriye fevka

lade komiseri Kont dö Martel ile dele
ge Doryonun son hadiseler üzerine de· 
ğiştirilecekleri söylenmektedir. 

( Antakya haberleri birinci \'C 

onuncu snyfaınızdadır. ) 

• 
ispanyada 
Hükumetçiler 
İlerliyor 
Madrit, 8 (A.A.) - Bilhaodan haber 

verildiğine göre, Orduna mıntakasında 
hükiun.}t kuvvetleri dün sabah ta&rru
za geçerek sevkülceyiş noktası olnn Sol 
rehaya mevkiini ve Carde köyünii iş -
gal etmişlerdir. 

Bu kuv\etler, beş kilometre kadar 
ilerl~verek Murcie yolunu işgal etmiş -
lerdir. 

Guadalajaraddn haber verildiğine 
göre, fısi tnyyareler tarafından ynpılan 
bombardıman şimdiye kadar 20 kişinin 
iç.le!inde kadın ve çocuklar bulunan 
birçok sivil clıalinın yaralanmasını in
taç etmiştir. Biı sanat harikası olan 
Del İnfantanda sarayı tamami!e hat ap 
olmuştur. 

Valancia, 8 (AA.) - Hariciye Nazı
rı Delvayo dün He1singforsa bir tel-

graf çekerek İspanyadaki Fenlandiya 
sefirinin geri çağmlrnasını istemiştir. 

Bu talebin sebebi, geçen1erde Fenlan
dh a sefarethanesinde vukua gelmiş o-

lan hadiselerdir. 

• Demokrasi anlaşmaları 
• Esraren.rtiz tayyareler 
e Madridte lıazzrlı.klar 

S on zamanda gerek İngiliz Dı~ ış

leri Bakanı Lord Edenin, gerek, 
bu beyanata bır karşılık olmak üzere 
Fransız Haı icıye Nazırı İvon Delbos 
taıaflarından yapılan beyanat göste.
mektedir ki her ikisi de şimdilik ayni 
mahi) ette demokratık rejimlerle idare 
olunan bu iki memleketin harici tc('a
vüzlere !kar~ı aralarında bir anlaşma
ları rne\·cuttur. Fakat bu anlaşm"lar, 
sadece bir tecavüz karşısında kalındt
ğı ahvale inhisar etmektedır. Bu tak
dirde gerek İngiltere, gerek Fransa, 
yekdiğerine karşı mutlak bir yardım 
vaadınde bulunma.kt dırlar. Maarıuıfih 

İngiltere clyevm mühim bir kanunu 
esasi meselesi ile meşgul bulunduğu 
için, Fransız Hariciye .. razırının irat ct
tıği nutuk gürültüye gitmiştir. Fakat 
umumi !kanaat. yukarıda da kaydetti
ğim gibi, her iki memleket arasınrla te
dafüi bir anlaşma bulunduğunu ka•)u
le meyyaldir . 

* Son günlerde birtakım Alman tay-
yare fılolarının Belgrattan geçerek Sof 

1 

E•rarenglz ya istikametıne 
Alman gıtmeleri nazarı 

tayyareleri dik.kati celbet _ 
mektedir. Bu filo 

}arın kumandanları, vazife ve git~ıkkri 
yerler hak'kında gayet sıkı bır ke.umi
yet muhafaza etmektedırler. Tayyare
leri idare edenler, sivil kıyaf'etlı Alman 
askerleridir. Bir nevi esrarengiz bir ma 
hiyet arzeden bu gidiş, geliş etrafında, 
Orta Avrupada olduğu kadar Garbi A'<'
rupada da endişeli bir merak hasıl ol
muştur. 

* Madrit etrafında bir müddettenberi 
devam eden hareketsizlik, mütearrız ta 

1 
Madrld etra

fında hazırllk 

rafın bu arada es
kisinden d n h a 
kuV\·etli bir taar-

:rnaktadır. makta idi. Bu üç kişi derhal otomobil· kadar brolannda kapalı kahnışlardır. 
An.m Kamarası Koridorlarında le Marsilyaya doğru hareket etmişler- ============================~,=== 

?asıt;:~~:.~r~~~~~ilh-.~v~:ı~~: dir. Mackun Simpoon'un mektubu s 1 h hat Ve k ili Ada naya g i d i yor 

ruz h3zırlamakta 
olduğu hissini veriyor. Maamafih Mad
ridi müdafaa edenler de boş duruj or 
değillerdir. Biri ŞC'hrin içinde, diğeri 
şehrin dışında olmak üzere iki karşı
lıklı düşman, yekdiğerine karşı f>..man
sız bir suretite kuvvet yığıp enerji bi
r ktiriyor. Ta ki hf-cum hareketi ba~-
1 ır başlamaz, mümkün merteba fazla 
bir kabiliyetle karşı koyabil ·in. Bu ha
zırlık ) aman oluyor ve herşeyi is bat 
edı~or kı Madrıde yapılacak yeni taaı
J uz, gerek yapan ve gerek mudafa .. e
den için müthiş zarara mal olacak u· tından feragati tarihinden bahscdil- Londra 8 (A.A.) _ Bütün akşam 

ntekte ve Kralın Madam Simpson ile gazeteleri, Madam Simpson'un bir Seylapta yıkılan evlerı·n 
evlenmekten vazgeçmediği takdir~~ mektubunu neşretmek.tedirler. Ma-
bu hafta nihayetinde feragat edecegı dam Simpson, bu mektubunda, cenu-

Scl'm Ragıp 

lstanbula İş bulmak 
için gelenler hakkında 
Valinin teşebbüsü 

beyan olunmaktadır. b1 Fransada kalacağını ve Amerikaya hakı• kAı mı•!? arı 1489 dur 
Sarayın bazı mahafirnde Kralın dönmek niyetinde olmadığını bildir-

henüz feragatnameyi imza etmemiş rnektedir. 
olduğu teyit olunm ·tadır. M. Baldvin Faaliyette 

Parlamento mahafili Kralın nihai Londra 8 (A.A.) _ M. Baldvin'in 
bir karar vermeden evvel Kan'cla Ma- F ort - Belvedere rnuvasalatından beri, 
dam Simpson ile görüşeblieceğini be- Kralın şatosunda büyük bir faarryet 
Yan etmektedirleı. hüküm sürmektedir. D<ıha evvel. Kral 

Bu maha:Eil Kralın kendi tayyaresi- ile Dük dÖ Kem ve daha bir kaç mii
?ıin Fort • Be1vederedeki hususi tav- him zat arasında müzakereler cereyan 
Yare meydanında havalanmağa ama- etmiş olduğu anlaşılmaktadır. 
de bulunmakta olduğunu söylüyorlar. Fort _ Belvedere'in bütün pencere-

Prenses ~i~t leri aydınlıktır. Bütün ziyaretçilerin 
Bazı muhafazakar mebuslar tahta akşam yemeğine alıkonulduğuna ihti

Dük dö'York'un kızı Prenses Eliza- mal verilmektedir. 
~eth'in çıkmasına ve bir niyabet m"c- Londra 8 (A.A.} - Başbakan 
lisi t~kil edilmesine taraf tar bulun- Bald · · · ·L • • b" kaç _ı ,_ L:L_ .....- vın, yınnı Uttyı ır aa.ıusa ge-
trıaktadırlar. çe, Fort. BeLvedere'i tcrketmiştir. 

Bu meb'uslar bu formülün halk ta
:tafından iyı karşılanacağını söylemek-
tedir r. . 

Kayıkçılar cemiyeti 
Rei ini vurdular 

Mamafih henüz kat'i surette hiç b'r 
~eye karar verilmemiştir. Ve ferag t 
takdı ind ... Kralın vaziyeti ne olaca w, nı 
t<>..Yın mdksadile kabine ile Cornoua· 
ifıer Diıkalığı müddeiumumisi ara. ııı
da ınuzakerele cereyan etmektedir. kalkan Mehmet oğlu D · O 
Parlamentodaki amele fırkası grubu- Ömer, evveIU Mehmet Alin:n b . :ı·rn 
llun kanunu esasi meselesi hakkında sopa ile vurarak yere yıkmış, sonrn. da 
l'l'ıilzakerötta bulunmak üzere bugün biçakla sol böğründen yaralamı~l r. 
10Pl nacağı beyan olunmaktadır. Mehmet Alinin yarası çok ağırdır. 

Çurçilin Kanaati Kendisi ifade veremiyecek bir hhlde 
t Londra 8 (A.A.) - Çurçil'in dün ,Bcıyoğlu Zükur hastanesındP v;ıtmak

Ort - Belvedere giderek Kral ile gö· . tadır. 

Ankaradan Adanaya bin kat çamaşır, 300 çadır 
gönderildi, Sıhhat müstet'.·arı seylapzedelerle 

bizzat meşgul oluyorlar 

Ankara 8 (Hu usi) - lstanbul Va
liliği, tedavi edilmek veya iş bulmak 
için muhtelif yerlerden lstanbula ge
len yoksul ve kim esizlerin İstanbulda 

Adana 9 (Hususi) - Seyhan nehrı 
ep yce alçalm~ır. Şimchye kadar yal
nız dokuz kt)ydEn haber alınabilmi..tir. 
Dığer koylerden h ber alınamadığu -
dan ölülerin m•kdan kafi surette tes
b:tlenememiştir. Kns.ıplara ait bıııe 
yakın ·oyun sulara kapılara boğul -
mu tur. Yıkılan ederin hak~ki rakamı 
şimdiye kadar 1489 ü bulmuştur. 185 
muhtaç daha bar n<lırılmıstır. Teb ıni
at m·kdan 7500 I rayı buimustur. Muh
taç' ı azami } dımda bulunulı.ı kt[.
dır. Seı apzcdelcrin iska'1 ve ıaşe iş e
r b t m • mı olmak Ü7.eLe 1hhat 
mu t aıı Jrı aıne t·n 'e d ktor S. -

Umumi Müfettişler 

dettm buraya gelmişlerdir. Ankaradan çok fena bir vaziyette kaldıklarını Da· 
üç yiiz ç :ıdır , Mn kat çamaşır ve para hiliye Vekaletine bildirmiş ve bulun
gelıyor. Bum. Krzrlayına da elindeki duklurı yerlerin vilayet ve belediyesi
mevcut p::ıralann muhtaçlara sarfolun- nin yardımile İstaubula gönderilenle
mas.na dair emir verilmiştir. Sıhhat re yalnız azimet değil, avdet masrafı
Vekilinin de gelmesi bekleniyor. Bu- nın da verilmesi dofi:ru olacağını bu 
rada valinin başkaniığ 1 '1da bir ) ard!m müracaatında kaydetmiştir. Bu usu· 
kom·tes· kurul/muştur. Ote ve hanlarda sun temini için tetkikat yapılması ka
bulunanla:ra sıcak yı 'ecek verilmekte- rarlastırılmıştır. 
diı. C .>han nehri hali tabiı indedir . 

Fuat 
( 

Profesör Ziya Nurinin 

Büyük bir Alman harp 
gemisi denize indir; idi 
Kiel 8 (A.A.) - Bu sabnh Führer, 

Hess ve Fon Pritsch hazır bulunduwu 
halde Gneiseı u tipinde '.lb,000 ton-. . 

kongresi cenaze met·asımı luk yeni bir kruvazörün denize indiril-
Ankara, 8 Cınumi mi.ıf 'tt·ş Ank..ua 8 (Hu usi) - Dün vefat mesi m~ras"mi icra edilmiştir. 

f r ru r bu sab h t 1 O Dahı ) e \ n Koc:ıeli Saylavı General Profe- Gemi, havuzun kenarlarına dokunn-
1 tı b ın D · · \eki i Şt k- ör z )iö ıuıin·n c.e ıazcsi nürnun rak h ar ugı-amı tı . Miıhendisl r, 

ru Ka)tnın ıeı"li ,ı a.t.nda top}. n.ı ak h<>stanesindcn kaldırlnı?.k. İstanbula gemİ)İ acilen mua)ene etmi lerdir. 
çalışmalarına devam etıniştiı. gönderiımi~ir. 

Bu toplanttda. lıçüncü ve ··:rd ·ncü .... ·---·-·-"""' 00
-- Pasaport harç layihası 

umumi müfet~ıt:rin izahatı din m· umumi mufetiş General !{a~nr. D riğin Ankara, 6 (Telefona) - Pas:ıport 
tir. re poru okunacak ve izahatı dinl1..:r..ccek h ... rç Iayihası Meclis Dahıli) e Encume-

Yarm sabah toplantısında cLı ikinci tır. mnde goriişülmeğe ba"'Ianmıştır. 
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_r ___ ş_ı_a_i _B __ B_A_B_l_B_L_B_B_i ___ I Yarın s A K A R y A ~ki EJhamra) 
akş m sınemasında 

t al sız bir gençliğin şiddetli arzusu... Sarahatle karışmış aşk ... 

ŞEYTAN ve GENÇLİK Yapı esnafı ve kalf alan 
için talimatname 

Yapılarda çalışanlar imtihana tabi tutulacak, 
muvaffak olan ve polisçe iyi ahlaklı olduğu 

tasdik edi" enlere ehliyetname verilecek 

Belediye tarafından yapılmış olan eden ehliyetnameleri bulunacaktır. 
Japı esnafı talimatnamesinin kahili Her yapı esnafı cüzdan almadan 

tatbik olmadığı neticesine varılmıştır. evvel yeni yapı usullerinden imtihan 
Belediye fen işleri müdürlüğünün ri-
yaseti altında bugün öğleden sonra edileceklerdir. B~ imtihandan sonra 
toplanacak bir hey'et yeni bir talimat- polisçe hüsnü ahlak sahibi oldukları 
name hazırlayacaktır. tasdik ve tesbit ed:Jecek, bunu mütea-

Piyasada çalışan yapı esnafının kıp kendilerine ehliyet cüzdanı veri
mesJeğini, ehliyetini gösteren ve de- 1ecekti.r. imtihanda muvaffak olamı
mirci, sıvacı, marangoz, dülger, ilah yanlar inşaat iflerinde çalıştırılmıya
gihi hangi kısmın ehli olduğunu tasrih cakalrdır. 

Kendi malını 
çalan dükkancı 

Bir adam ortağına oyun 
oynamak istedi, fakat 

yakalandı 

Polis kendi dükkanında kendi ma
lını çalan bir hırsız yakalamıştır. Bu 
garip hadise de Amerikada değil, bu
rada, lstanbulda ve Y eşildirekte ol
muştur. 

Y eşildirekte Karabet ve Osman is
minde iki ortağa ait bir bağırsakçı dük
kanı vardır. Bu dükkanda bir de çırak 
çalışmaktadır. Osman iş için lzmire 

( PRAGLI TALEBE ) 
Meşhur artist ADOLF WOHL BRUCK ve ( MEKTEBLİ KIZLAR ) filnıinın 
unutulmaz mnmessilesi •DOROTHl~;A WIECK• tart1fından temsil edil ııı ş 

fevkaHlde bir film. Telefon: 41341 

H•mlf: SAKARYA sinemasının, perde üzerinde gösterdiği şart. r 
dahilinde .mOşterilerine l>thsis ettiği ve s.nema holU ıde vıtrinde tes. r 

ed len hediyelAri gelip görünüz. " 

SARAV SINEMASINDA 

lllnlr Nurettin Konseri 
Bu akşam - Yeni proğr m 

Flat·ara 50, 70, 100, 150 kuruftur. 

İplik buhranı 
gitmiş bulunmakta, Karabet de latan- k ? 
buldaki işleri tedvirle meşgul olmakta- var mı, yo mu. 

Bir günde 1606661 Bir günde 
l>C1.lıl< scıtıldı 

dır. Geçen pazar günü Karabet dükka-

y na gelmiş, kepenkleri açmış ve dük- Dokumacılar "var,, diyorlar· 
Cinan kandan 1000 lira kıymetinde barsak Bir manifatura taciri ise 

Bay Zati Sunsur 
Üçüncü ve mükemmel program 
VEDA MÜSAMERESi 

FERAH ve ycıralC1.ncınlC1.r çdı"~kakr~ış ve bu sakbarlsakları bir başka "yok " diyor 
So 1 d 1. zd u ana taşıyıp amıştır. Bu in.len 

n gün er e ımanımı a fazla ha- Galata.da Arapcamiinde oturan Sü- d kk d k 'i"" 
hk ık ba e ne dü an a i çırağı, ne de lzmir- İplik buhranı tekrar •iddetlenmi•-

SiNEMADA 

Şehir fiyatrosu 
Tepebaşı ç maya şlamıştır. Balıklar çı- leymanın 3 yAııındaki og·lu Hikmet d k" h be T T 

ı. k E -Y e ı ortağını a rdar etmemiştir. tir. lstanbulda dokumacılar k.ooperati-
&at çı maz satılmaktadır. n çok alı- mangala düınnüf, aörülüp kurtarılın- p 

1 __ J ı l y--· • azartesi günü gelip de dükkanı fine haftada 54 balya iplik veren Ye-
Cl.Nll' ta yan gemileridir. Yanız geçen caya kadar ağır surette yanmı•, hasta- ak h" b 

ı_ ~., 60 666 l T açan çır mü ım ir barsak partisi- dikule fabrikaeı bunu da kesmi.,.... ... 

dram kısmında 
9 - 12 - 936 dd . 

akşam saat 20.30 dı 
pa,z,ar günü oaııkhanede 1 • ira- neye kaldırılmı•tır. . . d n y•~ 
bk bal k T nın yerın e ye er estiğini görünce Halbuki :zaten bu miktar kooperatif 

ı satıfı yapılmış, ve bu satıştan * Azapkapıda tütün deposunda 0 • k f ı· h BOYOK HALA 
ı . id l ey iyetten po ısi abcrdar etmif, po- ihtiyacını kartılayamıyordu. Şimdi 1•• 

ma ıye · aresi tam 20 hin lira tahsi turan Muatafanın 3 yafıındaki og· lu ı· hki ba lam 
· · Balk bo ıs de ta "kata f ıftır. 24 saat de- se kooperatif haftada ancak 24 balya 

Fransı:ı: Uyatro.;u 
Operet kısıı ında 

j1lndnz saat 14 dt 
Çoccuk tiyatrosu 

FATMACIK 
akşam saat 20.SOJ da 

LaYLA we MECNUN 

ebnıftir. ı 1 olmakla beraber dış Nevzat merdivenden düfmÜf, ag·ır su- ed h1.:k 
· asal d 1 vam en ta u at sonunda hırsızlığın iplik bulabilmektedir. 

pıy ar a a ıcı olduğu için fiyatları rette yaralanmıftır. b · l -- ı_ b Ka 
· ded" * 35 ızzat ma sani i rabet tarafından Adana iplik fabrikaları ise iplikle-

yerın ır. inci ilk mektep talebesinden yapıldığı an1afılınca, Karabet yaka- . k k 

Bir tramvay, otomobile çarptı 
İnhisar ve Gürmük Müfettifi Cez

minin otomobili Harbiye caddesinde 
tlururken arkadan gelen vatman Öme
rin idaresindeki tramvay otomobile 
çarpmıf, otomobilin arkasını parçala
DUfttr. Vatman yakalanmıf, hakkında 
tak.ihata baflanmıftır. 

----·-·-··· .. ······-····--------···--
TAKViM 

1 inci KANUN 

Rumi 1808 
1~ 9 Arabi M08 

1~ - -Kasım 2 ci Teşrin Resmi 1808 
:!6 1938 

o~ıe .. 
.;,, v. 

ı::. 7 2ö 
z. 12 06 

ÇARŞAMBA 

82 

L\ISAK 

8. D. 
12 46 
5 26 

hı:in1i lFT AR Yatsı 
s. LJ. ti. o. .s. o. 
9 47 12 ı av 
14 28 16 40 18 19 

General Ali için Mevlud 
Kızılay Cem1yetı Beyazıt Nahiyesinden: 
Harbi umuml ve mllll mücadele ve tay

Jare fübedaslle ahiren vefat eden Kızılay 
fatanbul Mümessill General Alln1n ruhları
na ittihat edllmek üzere Blrh>ct!rAnunun 
1 uncu Ç1U1amba günü akşamı teravi nama
llndan sonra saat 7,30 da Beyazıt camlinde 
Karagümriiklü Bay Balmln teberrüken mua
•enetııe Kızılay Beyazıt nahlyeal tarafından 
blr mevlut olrutturuıacatından iiyeler1mlzle 
arzu buyuran zevatın lütfen mecU.sfmlze fe· 
ref vermeleri rica olunur. 

1 Yeni Neşriyat 1 

Haydar mektebin babçeainde oynar- lanmıf, ortagıv na madik at k . . ba - rıni um8f yaptırma ta.dırlar. Bu va-
k d .. ·· 1 k l L l ma ıçın f ziyet karşısında lstanbul dokumacıla-
en Ufmuş, so o u .urı mıftır. ka dükkana ..... ıdığı barsakların da 

* T'_L • d M dd ....., rı Sanayi Umum Müdürrugu···ne müra- Takslmde-Makslm 
llABlm e ete ca esinde Bed- saklandığı yer ögrv enilmif ve barsaklar llJM~ .. .._ııılıil9ı. 

· · d ı G ki caat ederek tikayette t>u1unmUflardır. varyete tiyatrosunda 
rının yapısın a ça ıtan ergü Ü Ali müsadere edilerek Karabet hakkında -
iskeleden düfmÜf, vücudundan ağır takibata ba,lanmıttır. Uyuşturucu maddeler inhisarı he- Halk Opereti 
surette yaralanmıfhr. nüz iplik sipariş etmemiştİT. Bu vazi-* Bcyoğlunda Karnaval sokağında Çivi ihtiklrı iddiası V8 yet kar,ıaında hu hafta bir çok dük-

Bu akpm 21 de 
Zozo Dalmas ve 

Tomakosla oturan Virjin T arlabafı caddesinden çivi fabrikaları kanların, bir kısım tezıgahların da pay-
geçerken Agohun otomobilinin sada- Aldıiımız varaltadır: dos edeakleri söyleniyor. ENAYll.D 
mesine maruz kafmıf, yaralanmıftır. Bayın gazetenizin 6/12/ 936 tarihli nö.sha- Buna mukabil vaziyeti normal gö- büytık operet 

aında tpllk ve çimento lbtikAnndan sonra renler de mevcuttur. Büyük bir ma· ·--------------

Kadir gecesi 
Ve Bagram 

Birincik.Anunun on birinci cuma 
günü raınarıanın yirmi altısı oldu -
ğundan akşamı (cumartesi gecesi) 
Leylei kadir ve on beşinci salı gü
nü şevvalin biri olmakla bayram 
olkluğu ilin olunur. 

' İstanbul Müftüsü 
F. tltrener 

SADAKAİ FITIR 
En iyi iyi Son 

Kr. Kr. Kr • 
Buida1 14 12 11 
Arpa 19 00 00 
t}züm 100 84 60 

Bayram namazı 
S. D. 

Zevali saate 7 59 
E7.aınt :t 3 J 8 

Fitre ve zekAt olarak verecelimiz para, 
bütün yıl harcadıklanmızın en yerinde, 
en deferUaldlr. OötlerimJz, hastalarımız. 
yoksullarımız ve zavallı'ıarımız gözlerini 
bize dlkınJf, bekllyorlar. 

Fltrenizl, r.ekAtınızı Türk Hava Ku
rumuna verlnlz. Bu para <Hava, Kızılay, 
Çocuk F.slrgeme> Kurumlan tarafından 
yurdun en ebemmlyetll lhtlyaçlanna 
harcanır. 

OSMANLI BANKASI 
1 LAN 

çlv1 lbt11drı ba§lıtı altında blrlncl sahifede: nifatura ticarethanesi aahibi ise iplik TE ŞEK K O A 
Bazı kimseler tarafından çivi flatlannda lb- meselesi için tunları aöylemittr: Alle re1almiz 811rt Baylan Mahmut Soy .. 
tJ.klr bulundutu iddia edilmekte olduluna - Her sene bu sıralarda iplik buh- dan'm vefatından dolayı duydulumuz bil• 
dalr bir yazı yazılmı.ştır. Bunun aslı ve esası ranı zühur eder. Bu da bir taraftan ip- JOk acımızda mektup ve telgrafla bizi te

yoktur ve çivi flatlannda tat'lyyen lbtlkAr Jik fabrikalarının amele kadrosunu tar ııelllye çalıfan merhumun dostlarına ve ce. 
yoktur. Bu meaeıe hakkında geçen sene İa- mamlayamamaaı diğer taraftan tezaih· naze meraslmlne lftlrAk etmek 16ttunda bu• 
tanbul Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ların fazla mal taleb etmeleridir. lunan muhterem r.evata ayn ayn minnettar~ 
çivi piyasa ve maliyet ftatıan hakkında icra Bu . l"k fi I ..l..!.a. ed"l- ııtımızı arzetmek lmklnı olmadılmdan te-sene JP 1 yat arı teaun ı . 
kılınan tahlr1kat ve tetkikat sonunda lbtl- diik k . "'k 19kkürlerlm1zin lblAlma gazetenlzln dellle-
kAr olmadılı anJ8f1}arak tayflyet htıaat Ve- ten sonTa pamu pıyaaaaının yu - tlnl rica ederiz. 
kAJetlne bllc:Urllm11 ve bugünkü rlytc flat _ aelmesi de her sene vukubulan iplik Merhum Mahma& 8o1'dan ailesi 
lar da iktıaat veWetınce tlytıı ve teablt e- buhranını hu ıene niıbeten faztalattır-
clllmJ.ştlr. mıftır. Cildiye ve ztıhreviye mütabassısı 

Saygılarmuzla ldtfen bu yazının sayın ga- Halbuki timdi artık imalathaneler- Dr. Ç 1 p R UT 
zeten.lr.e yazılm8BlD.l rica ederiz. de İf azaldığından buhran da kalma- BeyotJu, Rua lefaretbanesl 9lruında Poırta 

çnt Fabrlkalan mtfbr. 10btı Meymenet aparbmanı. Telefon: 43353 

Her filmin fevkinde olarak kabul edilecek şaheseri : 

KIZIL KORSAN 
(KAPTAN BLUD) 

KAPTAN BLUD'un iami denizleri titretinceye kadar... KAPTAN BLUD'un iami her yerde pnla 
anılıncıya kadar ... Sonsuz Akdenizde kanlı bir yol açıyordu. •• Yaırn akşamdan itibaren 

SARAY SiNEMASINDA 
Senenin en btlyiik zaferi olarak g&terilecektir. 

1 P E K Sinemasında: Aşk, Casusluk ve Dehşet filmi 

CASUSLAR KABii KABii\' A 
FraDllZca .azın Bugiin göstriliyor. 

BoluJçl Mecmuası - Şirketi Ba7tlye ta
rafından tesis edilen Boğaziçi mecmuasının 
tlçüncü nüshası da, ilk lklslnde alıftırdıtı 

Süzelllk ve nefasetle çıktı. İçinde llAve ola
rak bir Boğaziçi tarltesl vardır. 

Qmıaniı Ban.kasının Galata, Yenica- HCl.zırlanınız ! büyük gün yaklaşh ! 
mi ve Beyoğlu devairi, Şeker Bayramı ~..ıııııı-••••~ 
pıünasebetile 15, 16 ve 17 İlkkanun Yarın matinelerden s o M E R 
1936 tarihlerinde kapah huTunacaktır. Sineması 

itibaren 7 Giin - 7 Gün refiklmlzin 9 Blrlnclkt\
aun nüshası çıkmıştır. İçinde her sınıf oku-

J'UCUJU a1lkadar eden bir ook yam ve resım 
vardır. hme Vakfedilmiş bir harika filmi olan ve emsalsiz artist 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~- BU STER G RABE ~rahndan ~msil edilen 

~·••&~·=~~~~~mfın~I ~~~~e~ . .,.Cuma~·m:_. ---· B Ay T E K 1 N 
MEÇHUL 

DÜNYALARDA 
Y"'l'> a ... u, ~ ..... - ( Fl••h Gordon ) 

dan ihracatçılarla yapılan görüşmelere dün saat 21 de evtmlzde operatör M. Ke~ı harikullde .ergtlzqtler filmini takdim edecektir. Bu film, büyükl~ri hayrette bırakacak ve küçükleri 
de devam edllmtştır. Dünkü görüşmede in- Öke tarafından bir konferans ve k<>nserva~ allkadar edecektir. insanlarla kapek balıklan arasında mücadele ... Eriyen tayyareler ... Korku ve 
liltere ve Almanya ile ticaret yapan ihracat- tuvar talebeleri tarafından da bir konser Ye- dehfet ttbıeli ... Monıo aeyyarui _ Gibilnmez adam ••• Fılmin uzunluğuna rağmen y ALNIZ BİR 
cııar dlnlenmlştir. Dilekler tesblt edllmlf, rtlecektlr. Herkes pleblllr. DEF ADA gösterilecektir. 
Komene ve ajanların aon kısmı dün me- mqetlerl -- barüet etmlfllrdlr. 
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.. • 
MEMLEKE1'1 HABERLER/ 

Madenleri işletildiği takdirde 
Maraş inkişaf edecek 

Bu yıl 
oldu, 

Maraşta çeltik mahsulü çok bereketli 
halk dağlarda ham olarak demir ve 

gaz istihsal edip kullanıyor 

I Çarşamba ve 
Termede 
Pirinç ekimi 
Önümüzdeki yıl için yeni 

ve geniş çalışma 
programlan hazırlanıyor 

Samsun (Hususi) - Ötedenberi 
samsunda pirinç ziraati Çarşamba ve 
Termede yapılmaktadır. Son zamana 
kadar her yıl ekilmekte olan saha bir 
hektarı bulmakta idi. Oldukça geniş 
bir saha olan bu arazide ekilen pirinç 
verimsiz ve cinsi de rağbeti kazanını -

Hayreboludan bir görünüş 

T rakyada yapılan ruam 
. yan çeşitlerden ibaretti. Bu ciheti e

hemmiyetle gözönünde tutan Tarım 
mücadelesi bitti 

1'faraştan bir görünilf 
. l.taraş (Hususi) - Ahırdağının me· j m~tür. 

)'i&i eteklerinde kurulmuş olan Ma - Bu ha.valinin ve bütün civar vilayet .. 
'bir çok tabiat güzelliklerini sine - lerin kereste ihtiyaçları Maraştan te -
~e toplamış eski ve tarihi bir şe - min edi.Iir'ken şimdi bu mevkii Pozan
~i.r. İklimi latif ve ratıp, suları bol, ti iş~l e~ir. Do~ma~ılık ta hi~a
:-"Pl'a.kları son derece münb1ttir. O - ye gormedigınden sonmuş ve tezg-ah 
~bir bin nüfusa malik olan kasa - sayısı adeta hiçe dü~üştür. 
~ 1(). içini ve yanlaırıru oyna'k dere - Topraklarında yeti.şen mütenevvi 
.b ' gür ve geniş bahçeler kaplamış - ürünlerin başında pirinç gelir. Senede 

t. beş milyon kiıloya yaıkın çeltik istih -
~raş, bir zamanlar ilktisadıen aza - sal edilir. Esasen bu da olmasa Mara
~ inkişaf göstermişken vaki himaye - şa filctisaden ölmüş nazariıle bakılabi -
~it y'üztınden mevtkiini gittikçe kay- 'IH. Şehirde Sümer Banka ait büyült 
~i.ş ve bugün çok sönük bir vazı· - bir çeltik fabrikası da vardır. Bu yıl 
le~ düşmüştür. Şehre mühim nisbet- mahsul nisbeten bereketlidir ve çiftçi 
c 1 Para getiren kerestecilik, dokuma- memnundur. Maraş pirinci: dblgundur 1

4t gibi san'atlar hemen kam.ilen öl - ve her yerde rağbet ve müşteri bulur. 

t~~k~~;;;J~ .. -· ... -
lVü.mune çiftliği 

"' 1' aşköprü (Hususi) - Burada 21 
) tça tarlayı ihtiva eden vakıf malı ga-
·~ Vasi bir çiftlik vardı. Bu çiftlik 

tıu=~lı~. ~akfı olarak bilinirdi. Ka • 
~ hutun mezarlık vakıfları beledi· 
dieye geçtiği için bu çiftliğin de bele
' ~eye geçmesi icab etmekteydi. Fakat 
~~ a~ bu vakfın te~ke ve zaviye vakfı 
1't u~unu ileri sürerek belediyeye ver· 
t ernış, bu yüzden evkafla belediye a· 
~~nda bir ihtilaf çıkmıştı. Bu yıl he· 
tlij 

1
Ye bu tarlaları almış ve burada bir 

~ trıune çiftliği ve bahçesi tesis etmeği 
ltı tatlaştırınıstır. Bu arazinin bir kıs • 
it •tıda toh~luk yetiştirilerek köylü
~e Yardımda bulunulacak, bir kısmı 
ti l'tıeyva fidanlığı haline getirilecek • r. 

~ ll.urada şimdiye kadar canlı bir spor 
~lıYeti de yoktu. Yeni kaymakam Ke 
~ b~ Ergin bu işi ele almış, Altıok isim
ltı ır spor klübü kurulmasında amil ol· 
\> ll~tur. Bir müsamere ile klübün teais 
~1.leva:zıın masraflarını karşılıyacak 
~ıt de temin edilmiş ve T aşköprüde 
~· 0 n günden beri canh bir spor hare-

1 baslamıştır. 

Mara.şın ~ktisadi vaziyetini ıslah ve 
hatta bu yolda azami inkişaf ve terak
kisini temin iç1n dağlarında mevcut 
kömür, demir ve gaz g}hi kıymetli ma
denlerini işletmek Iazımdır. Bu ma -
denler mebzulen mevcuttur ve Zey
tiniye hallkı demiri, bir çoık köylerde 
petrolu ham şekiılde w ihtiyaçları nis
betinde istihsal etmekıtedirler. 

Mara.ş.ın istiklal harbimizde göster -
diği kahramanlıık, onu hiç bir veçhile 
unutturmıyacak kadar önemli, şanlı 

ve şereflidk. Milliyetinden başka hiç 
bir şeyi üstün tutım.ıyan, yurtsever ve 
büyük feragat sahibi kimselerle dolu, 
cesur ve örnek Maraşı i.kıtısaden geliş
tirm~ hepimize düşen bir borçtur. 

Bakanlığı Avrupada ikmali tahsil et - Maden tetkik ve aramaenstitüsü Miireftede de mesaisine 
miş gençlerimizden Rahmiyi bu işle 

tavzif etmiş ve şehrimize göndermiş - devam ediyor. Hayreboluda da tetkikat yapılıyor 

tirfuinç ziraatinin inkişafı yolunda bit ~~yreıbolu (Hus_usi) ~ _ ~rakyanın caktır. Trakyada Teşrinievvelde oaşla-
ıl · inde başarılan işleri şöylece hüta- muhım merkezlermden bırısı .de ~fay- yan ruam mücadelesi bitmek üzeredir. 

y ~ b'l'iriz rebo}u<lur. Alpullu ile Tekırdagının Trakya bu mücadelede Tekirdağı, 
sa e e ı. · ortasında olan bu kasabanın en mü - Kırkİareli ve Edirne, Gelibolu olmak 

ı - Zıraat metodları baştanbaşa de- h" iht' ld 50 .,..,. 1 Al üzere iki mıntakava a~.rrılmıc:.-4-ır. Ya -. b t kl k h r d l . ıım ıyacı yo ur. sene ev ve - " ,] T' 

ğiş~irilm~ş, t ; ı i b' a ınkle yar tn pullu ile Hayrebolu arasında başlanıl- pılan mücadelede Trakyada ruam has-
pinnç zıraa 1 enn ır şe e so u - mı.ş ı 8 kilometrelik bir yol vardı:-. ta lığının pek az olduğu anlaşılmış, it -
muştur. v. • • • Fakaıt bu yol 50 senedenberi hala ik - Iaf edi•len bir kaç ruamlı hayvanın 

2 - Tohumların dcgıştırı~esı yo - mal edi·lernemiştir. Kış günleri Hay - bedeli de derhal sahiplerine verilmL~ -
!un.da atıl~n. adımlar çok m~sb~t ne- rebolıuda değH ticari nalkliyat, boş a - tir. Baytarlar mevsim sonbahara ve 
tice vermıştır. İtalyan çeşıtlerınden raba ile geliş ve g'iıdiş bile mümkün o- kışa tesadüf ettiği için mücadelede 
Prof. Novella, Prf. ~o~el~i ve .yerl\çe lamamaktadır. Hayrebolu yollarının biraz sııkıntı çekmişlerdir. Fakat ar -
şitlerden de Akçelti.k buyuk hır rag - ıslahı bir kaç bakımdan faydalı ola - tık mücadele sona ermiştir. 
bet kazanmıştır. Bu yeni çeşitlerin ve- -··. ·-· ............ ·---·- Maden tetkik ve arama enstitüsü 
rim ve lezzet itibarile göze çarpan üs- V. k "' f Hayreboluda da aramalar yapmakta -
tünlüğü çiftçileri memnun bırakmış - A lT agaç Q dır. Müreftede de aramalara devam e -

tır. B k k •• d.ilmektedir. Bazı sondaj yerlerin.den 
3 - Yeni ziraat metodlarım köylü - Q lr Og elan benzin ve petrol buharları intişar 

ye öğretmek için bir broşür neşrolun - Kırkağaç (Hususl} _ Bakırköy, etmektedir. Eğer bu havalide işlet • 
duğu gilbi mütehassıs Rahmi tarafından Kırkağaca yarım saat mesafede, her meğe değer miktarda maden bulunur
zaman zaman bu yolda ·öğütler de ve- gün biraz daha büyüyen ve kalabalık- sa icap eden tesisat yapılacaktır. 
rilmektedir. laşan köylerimizden biridir. Köy Kırk- • .... ·-·---··--

4 - önümüzdeki yıı pirinç ziraau ağaca gayet güzel ve geniş bir şose ile Bigada yeni bir mektep 
için vasi bir proje hazırlanmış ve la- bag~lıdır. Köyün çarşısı oldukça yapılacak 
zım gelen tedbirler de şimdiden alın-

büyüktür. Suyu boldur. Sebzecilerle Biga (Hususi) - Şehrimizde oku· mıştır. 

Bahkesirde iktısat haftası 
Balıkesir (Hususi) - İktısat haf -

tası hazırlııkları Herlemetktedir. Bu 
münaselbetle Hal'kevinde toplanan ta
sarruf cemiyeti. ha.Jlta hazırlıklarlle 
meşgul olım~. Bu sene haftanın 

daha mükemmel ~i için tertibat 
alınmaıktadli'. 

kasablar ayrı ayrı yerlerdedir, buralar ma hevesi, gün geçtikçe artmaktadır. 
çok temiz tutulmaktadır. Köyün en Mevcud 3 mektebe bu yıl 150 yeni ta· 
münasib yerinde güzel bir mekteb bi • Jebe alınmıştır. Maamafih bir bu kadar 
nası yapılmıştır. Köyde iki yağ ve pa- çocuk mektebsiz kalmıştır. 
muk fabrikası, birer un, iplik, pamuk Biga yangınında yanan 3 devreli 
ayıklama, fabrikası vardır. E~. son ~~~ j lnönü mektebi yapılmadıkca Biganın 
pılan fabrikanın bacasının yukseklıgı ı mekteb ihtiyacı karşılanamıyacaktır. 
30 metredir. Bu fabrikalar ve baca Bu mekt~bin inşası için harikzedelere 
Türk usta ve işcileri tarafından yapıl- verilen meccani malzemeden kereste 
mış, mühendisler bacanın yapılışındaki verilecektir. 2000 liraya mal olacak bu 
muvaffakıyeti takdirle kaydetmişler- mektep, harik komisyonu reisi Tüc • 

dir. cardan Ali Osmanın delaletile yakında 

Tokatta belediye başkamna 
işden el çektirildi 

Tdkat (Hususi) - Mülkiye müfet
tişliğince yapılan tahkikat sonunda 
Tokat belediye başkanı Mustafaya iş
ten el çektirilmiştir. Şurayi Devletçe 
muma~leylhin Amasya mahkemesin -
'de muhakemesinin icrasına karar ve -
rilaniştir. Yannnda duruşmıya başla -
nacaktır. Belediye meclisı de ba~kan 
Mustafa hakkmda ittifakla kifayet -
":zlik kararı vermiştir. 

yaptırılmağa başlanacaktır. 

Amasya elektriğe kavuştu 
Amasya (Hususi) - Elektrik işi so: 

na ermiştir. Yılbaşında küşat resmı 

yapılacaktır. 

Amasya hükumet doktorluğu 
Amasya (Hususi) - Açık bul.unan 

hükümet dokt.ıorluğuna doktor Ihsan 
tayin edilmiş ve vazifes~e başlamış -
tır. 

)ıl~lediye Taşköprü panayırı için bu 
lla evkalade hazırlık yapmaktadır. Pa
~ ht Yerinde bir çok dükkanlar, eğlen
) .. ~e istirahat yerleri, pehlivan güreş 

Sivas San'atlar evinin bando takımı Tokatta balta ile bir kızm 
parmakları koptu 

"tı 
f)~· at koşusu sahası yaptırılmıştır. 
ht a ~anayır başlamamış, fakat pana· 
dı~tı şimdiden bir bayram yerini an-

Sivas (Hususi) - San'atlar evinin 30 kişililk bir bando takımı vardır. Ev 
gençleri gündüz faaliyetinin verdiği1 yorgunluğu ve rehaveti her akşam 
çaldıkları bandonun neşeli nağmeleri ile giderme4rtedirler. Bando muallimi 
Halil Sivasın caııbant iıhtiyacını da karşıfamak için gene bandoyu teşlt11 
eden gençler arasında bir caz takımı da teşkil etmiştir. Ya başlamıştır. 

~~ G çen gün bir dairede 
takip için gitmiştim. .. 

Pazar Ola Hasan a. Diyor Ki: 

... Sağa baktım .. Bir me
mur, kağıtların içinde kay
bolmuş .. 

... Sola baktım. Ayni hal. 
Bu ne kırtasiyeciiilk ~arah
bi? .. 

... Bu memurlar tekaüt 
oldwkıtan sonra ne yapacak 
iar bilmem?. 

Hasan Bey - İ1k iş ola
rak kırtasiyeci düklkanı aça 
caklar dostum! 

Tokat (Hususi) - Tokatın Meh • 
metpaşa mahallesinde Topal oğulla -
r.ından Veysel oğlu Osmanın 12 ya -
şındaki çırağı Bahaeddin balta ile çıra 
yarmakta iıken yerden çıraları toplı -
yan 6 yaşındaki Ay.şenin eline vur -
muş ve Ay~enin 3 parmağını uçurmuş-
tur. . 

Muşta ucuzluk ve bereket 
Muş (Hususi) - Bu yıl Muşta her

kesi sevindiren bir bereket vardır. Ha
valariyi gittiği için gelecek yılın daha 
berekldfi olacağı tahmin ıeıdilmekte • 
dir. Halk sonbahar ekimini bitirmek Ü· 

zeredir. Bu yı~ ceviz de pek boldur. 
Bin ceviz 40 kuruşa, bir kilo ceviziçi 
de 16 buçuk kuruşa satılmaktadır. Bir 
yıl içinde Muştan bir buçuk milyon ki
lo yağ ihraç edilmiştir. Bu yüzden yağ 
fiatlan biraz yüksektir. Bir kilo sız

dırılmış tereyağı 50 kuruştur. Bir kilo 
et 12 kuruştur. 

Karşısınd '" . 
Iskartaya çıkanlar 

cKaliflorniyalı bir milyarderin bir 
ık.ızı varmış. Bu kızı (kızı olduğu ka
dar tabii milyarlarını da) sevenler pek 
~lınıuş .. Kız bunları toplamış, demiş 
ki: 

- Benimle evlenmek ister misiniz? 
He~i bu söze : 
- Lebbeyk! 
in Amerikancasını söylemişrer. Kız: 
- Madem ki öyledir. demiş, benim-

le evlenmek isteyen adamın tam bir 
sene kutüpte buıılar içinde yaşaması 
lazımdır. 

24 kişiden on tanesi kallkıp kulbe 
gitmişler. Havadis bu kadar, belki şim 
di siz: 

- Deli kız! .. 
Diyeceksiniz .. Müsaadenizle bende

niz de hayır diyeyim, akıllı kız!.. Ta· 
lipteri arasından delileri iskartaya çı
karmış. 

İM SET 
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6 Sayfa SON POSTA 

Dişi Robenson Krüzoe Balıkçılar 
Kongresinde 
Hayırlı neticeler 

İsviçreli ressam Madarn Haller hali Siyam adalarında 
tekbaşzna aylarca ömür sürdükten sonra memleketine 

döndü, fakat çok kalamzyarak tekrar hareket etti (Baştarafı 1 inci sayfada) 
İktısat Vekaletine bağlı bir balıkçı

lık bankası kurulacaktır. Bu banka 
hükumete ait dalyan, göl, nehirleri 
kendi sermayesi meyanında bulundu
racadc. ve bun1arı jcap ederse kiraya ve
rebilecek, istediği zaman kencü if lete• 
cektir. 

Madam Hafler, tanınmış İsviçreli ı' 
bir ressamın kızıdır. O da babası gibi 
resim delisi ve aşıkı bir kadındır. 
Genç yaşındanberi de resim yapmak
tadır. Baba ve kız lsviçrede .iki aan'at 
yıldızı gibi parlamakta ve yaptıkları 
her resim, muhitlerinde birer san· at 
hadisesi olarak çalkanmaktadır. 

Banka balık tacirlerine kredi aça-
~ caktır. Soğuk hava depoları ve balık

Gene lsviçrenin tanınmış bir hey
keltraş · vardır. lıviçrenin Rodeni diye 
anılan bu heykeltraş, bir gün, bu genç 
kızın bir kaç eserini görmüş, o kadar 
beğenmi~. o kadar sevmiş ki, o ana ka
dar tanımadığı sahibini, görmek, tanı• 
mak arzusundan kendisini alamamış 

ve bir akşam kendisini, ressam kızın 
kapısı önünde bulmuş. Atılan ok geri 
dönme~, hemen kapıyı çalmış, içeri 
girmiş ve genç san °atkarla görüşmek 
istediğini söylemiş. Karşıınna çıka çı
ka 17 yaşında adeta bir mektepliyi ttn

dıran, cana yakın sev,imli bir genç kız 
çr1cınca şaşırmış. Ayni zamanda da bu 
afete tutu1mu~. 

Ve hemen ertesi gün onunla nişan· 
lanmış; haftuına da evlenmişler .. O 
gün bu gündür biri heykeller, ötekisi 
de resimler yaparak güzel san·atlar 
muhitinde bir kat daha kendilerini ta
nıtmışlardır. 

Karı kocanın müşterek bir arzuları 
vardır. Ellerinden geldiği kadar seya
hat etmek. Bu itibarla pek az beraber 
bulunuyorlar, yalnız koca daha ziya
de. açık denizlerde, mesela Atlantikte 
gezmeyi sever, Madam ise, insan aya .. 
ğı basmamış garip diyarların kaşifliği
ni yapmak, tıpkı bir dişi Robenson 
Kruzoe gibi yaşamak sevdasındadır. 

İşte gene bu saikle geçenlerde be
yaz insan yüzünü, ilk defa Madamın 
şah;ında gören Siyam adalarından bi
rine giden ressam kadın, burada üç ay 
~ayet iptidai bir hayat geçirmiştir. San
atkar kadın burayı tesadüfen bulmuş, 
ve 22 yaşında bir Siyamh kızın krali
çeliğini yaptığı adayı kızdan bir müd
det için kiralamıştır. Yabani otların 
bürüdüğü bu iri gövdeli ağaçların göl
~elen.dirdiği adacıkta, meden~et gü
rültülerinden. dağdağalarından uzak 
yaşayan ressam kadın. bir yandan yer
liler gibi bir hayat sürerken, öbür ta· 
1aftan da tabiatın üzene bezene yarat· 
tığı, güzetlikleri hrçasile ebedileştir

miştir. 

Asıl mühim noktayı unuttum mu 
diyeceksiniz. Hayır. Ressam kadın bu 
adanın yegane y~ayan mahluku ol· 

haneler inşa ettirecek, buz imal edecek 
tesisat vücuda getirecek, balıkçı koo
peratiflerini himaye edecek, av ~let ve 
malzemesi ile avcıların muhtaç oldu
ğu diğer malzemenin toptan alınma
sını ve tevzi edilmesini ve deniz mah
sulleri ıanayiinin ihyasını temin ede
cektir. 

Deniz mahsulleri avcıları ve tayfa. 
ları için hayat ve kazanç sigortaları, 
balık enstitüleri ve tetkik müesseseleri 
vücuda getirmek de bankanın vezaf
finden olacaktır. 

Banka, teşvik maıksadile sergiler 
açacak, mükafatlar dağıtacaktır. Jkramuş. Kraliçe burayı kiraladıktan son-

d zatta bulunacak, mevduatı kabul ede-

Madam Haller 

ra, ba~ka bir adasına çekilmiş ve ma a- cektir. 
mm emrine de yalnız gündüzleri o da 

Bu ban.kanın itibari sermayesi on bir iki saat için hizmetini görecek bir 
.. milyon Türk lirası olacak, İktısat Ve-kadın tayin etmiştir. Uç ay yapayal-

kaletinin kararile de bu sermaye iki nız, hizmetçisinden başka hiç bir in-
misline çıkarılabilecektir. san yüzü görmeden burada kalan Ma-

d k l ba Banka İcra vekiileri kararile tahv!-
amın canı sı ·ı mamış, meyva ve • lAt d k k 

1 kl 1 h
. . . a a çı araca tır 

ı a gün erini etmiş, ve ızmetçının Balık K · -~:n . 
. d'-· 1 .. k d' . L çı OOJ)e1"11Unen getır ıgı av et erını en ısı IGZartmış. u·' •· j ·· b j k k . . 
B. k · d d · d .. k ç tur u a ı çı ooperatıfı yapı-

ır eresm e, enız e yuzer ·en, I k B l 
b. h' ı· bal k b - V aca tır. un ar kredi, istihsal ve satııı ır ze ır ı ı acagını ısırmış. e k 'fl 'd· "f 

d . b' H' .. b •ı ooperatı en ır. Bu kooperatiflere in-erın ır yara açmış. ızmetçısı unu k' fi · 
.. .. kad t t - 'b' ışa arını temın maksadile bazı imti-gorunce, mı ut ugu gı ı yere va- l .

1 
k . 

~ 1 yaz ar ven ece tır. 
tırmış ve yarayı ateşte kızıdırılmıs tas- . . 
l l k B tl .. 1.. .. •.. .: Kooperatıf ~ekıllerinin tatbiki müm 
ara ya mı~.. u sure e o umun onu-,k.. ı l d ha 

. ·un o.mıyan y,er er e nkaya bağlı 
ne geçmış. b 1 k ·1 'd b l 

O t . d" u.u:ıma şartı e yenı en a ıkçı şir-
ç ay sonra svıçreye onen rcs- k •' · l b'I k . 
k d d . . .. ··ı ..... 1 el.en yapı a ı ece tır. 

sam a ın, me enıyetın guru tusu ı e K ·ı·~· "h 
f b onservecı ıgın ı yası ıçın askeri tekrar karşılaşınca, yadırgamıs, ve a • · ·ı k 1 1 l 

. . . · h 1• ve sıvı me tep er e müessese erde haf-
rıkalar, otomobi1ler, eleıktrık, u asa t d b" d f d b 1 k d' ·ı · 
'>O . . b.. .. k 1 1 ki k a a ır e a a a ı ye ırı mesı te-- ıncı asrın utun o ay ı arı en- · 1 k 

mın o unaca tır 
disini sıkmış. Ve hemen ertesi gün ye- B lık t f · 1 h" l 'kl . 
ni hastan, ve insanlardan uzak yeni di d ak çdı . ay al arı d 1.r ~şhtıalekrı tak-

. . · . . r e en ı ara arın a 1sh s oope-
bır dıyara gıtmış... ratı'fle · b'J kl di 

rı yapa ı ece er r. 

Sarıköy kooperatifi genişti yor Tayfalarla mal sahipleri arasındaki 
paylar, yeni banka nizamnamesi mu
cibince tevzi edilecek, balık çıkmadığı 
takdirde tayfa mal sahibine olan bor
cunu vermiyecektir. 

Sarıköy (Hususi) - Kooperatif 
teşkilatı genişlemektedir. Ortak sayısı 
yüz sekiz kişiyi bulmuştur. 72 kişi 

yeniden ortak kaydedilmişlerdir. Çift
ci kooperatiften çok faydalanmış, bu 
sayede faiz ve mj.irabahacılardan kur· 
tulmustur. . 

Na}:iyenin Şumnu mahallesindeki 
cami ile Mescid camiinin minaresi yok
tu. iki minareci ustası bu camilere birer 
minare yapm1ya ba,lamı~lardır. 

Tayfalar, hastalık vesaire gibi mec
buri sebeplerle takımından ayrılırsa 
o gÜne kadar olan payını alabilecek, 
parası borca yetişmediği takdirde horç 
lu addedilmiyeccktir. 

-CÖNÜL·· iSLERi. 

Balıkçılar arasında çıkacak ihtilaf
lar mahkemeye aevkolunmıyacak, ba
lıkhanelerde kurulacak inzibat meclis
lerinde baHoJunaca.ktır. Bu mecliste. 
İk.tısat Vekaleti tarafından iki, Ticaret 
odaları tarafın.dan iki ve balıkçılar a
rasından iki aza bulunacaktır. 

Balıkçılar arasında teavün sandığ· 
yapılacak, umumi satıştan azami yüz 
de bire kadar para ayrılaca1', bu pare 
muhtaç balıkçıların yardımına, hasta 
ne1ere yatırılmalarına, çocuklannın c.ı· 
kutulmaıına hasredilecektir. 

Okuyucularımın 
Sorgularına 
Cevaplarım 
Ankara A Hür: 
- Sizi bu genç kızın kaprisinden 

kurtulmuş görmek isterim. Bazan 
çok genç bir kız, olgun ve hoppa bir 
kadından daha havai ve delişmendir. 
Bu genç kı2Xian bahsediş tarzımzdan 
anlıyorum ki, sizinle hiç te ciddi bir 
şekilde meşgul o1ımuyor. Ciddi blı a
lakasını görürseniz, kızın ailesine 
müracaat ederek nişanlanma teklifin 
de bulununuz. 

Şi~li M. Z.: 
- Ya!)ınız nedir, bilmiyorum. E

.~er çok genÇEeniz, bir eğlence peş.in
de koştufonuz muhakkak. .. Evlenme 
~ağında iseniz, kız hakkında yapac3-
~m7. tahkikat neticesinde evlenme 
teklifinde bulunabilirsiniz. 

lt 

AClannarı (Mtırcun bir .~enç): 
- M::ıhcuhiyetinizin sebebi, aile 

top1antılarmda. kadınlı erkekli mu
'ı.it!erde bulunmayı~ınızdır. Erkeksi-

niz, serbest hareket ediniz, serbest 
konuşunuz. Hfileti ruhiyenize daima 
hakinı olarak yaşarsanız, mahcup
luktan çok çabuk kurtulursunuz. ,,.. 

Taşel: · 
- Genç kızın haıkkı var. Herhan-

gi ciddi neticeye varmayan bir ma
ceranın sonu bu şekilde neticelenme 
ğe matıkı1mdur. Eğer hüsnü niyeti-
n iz varsa, ona bundan bahis bir mek
tup gönderiniz.. Alacağınız cev&p ıl 
mutlak surette :rnüsbet olacaktır. .. 

D. B. N.: 
- E~la. bir yuvava ihanet s<'k

tu~unuz için bu hareketinizi doğru 
bulmad1ım. Baskalarının saadetini 
vok etmeğ"e bittahi hEıhlt-ımz ol'madı
ğım siz de müdri'ksinizdir. Soma 
mektubunuzda itiraf ettiinniz p-ibi 
kadını kıran si7.siniz. Artık kırılan 
bir kn 1hin kolay kolay tamir edile
miveceği de muhakkak.. Binaena
kvh en ivi hareket kendisine b!r 
mektun va1.aTak. yuvasına dönmesi
ni, bundan sonra da saf ve temiz ya
şamasını tavsiye etm~mizdir. 

TEYZE 

Balık rusumu kalkacak. yerjnc yüz 
de beş bahkhanc masrafı diye bir mad
de ilave olunacaktır. 

Bomba Jıe Bahk AYiamak Yaaak 
Bomba ile balık avlayanlar hakkın· 

da şiddetli kanuni takibat yapılacak 
zabıt varakaları hazırlandıktan som 
işe derhal müddeiumumilik vaz'ıyet f 

decektir. Mahkemeleri mevkufen ol. 
cak, haklarında en aşağı iki sene hc
pis cezası verilecektir. T ekerrüründ 
ise bu şahıs, sahit, göl ve nehir mınt 
kalarından uzaldaştırılacaktır. Bunla 
yataklık edenler de ceza göreceklt:r 
dir. 

Bütün bu hususları .ihtiva eden b 
kanun projesi meclisten geçtikten sor: 
ra derhal kat'iyet kesbedccek ve tatb 
kine geçilecektir. 

Bahkçılar Memnun 
Yeni şekilden balıkçılar çok merr 

nundur. Bu münasebetle konaredr 
dönen balıkçılar reisi şunları ıöy:l. 

Biri ·~ ne• nun 9 

Denizcilerimiz seyahat 
intıbalarını anlatıyorlar 

"Ah, ediniz, orada derhal harek·et 
ölmeğe bile razıyım,, 

Bir İngiliz denizcinin sözleri: - Siz Türkler, zaten hiç şikayd 
etmezsiniz, tizi sevenlere bile daima neş'li ve iyi taraflarını anlabrsınız 

Denizcilerimiz ıerefine lzmir Beldeyesi tarahndo 
verilen ziyafetten bir inhba 

İımlr, 8 (Hususi muhabirimizden)-, muayyen .vakti ~tem~te olan don.a~ 
İzımir şehri tam yimıi dört saat donan- marnızı, lı~~na .. gırm~k uzere m~ne\'ı1' 
ma şerefine şenlikler yaptı, şanlı do- yaparken gormuşlerID:· 
nanmanın güzide erkanı şerefine ziya- Bilgili bir kumandan . . 
fetler, konserler verdi. Bir günde elli Saatte on sekiz mil yap~n gemı.ıerı: 
bl·n kic:i donanmanın kendi vasıtalari- mizden biri süratini kesmıyerek ııınıı. 

~ ' . h mlcd . . ~ ,,, le harp gemilerimizi ziyaret ederek do na kanalından hır a e gırmış 
nanma zabitleri tarafından ayrı ayrı saniyesinde demirlemiştir. Daracık ~· 
ağırlandı. Bu güzel günün gecesi, Ami- naldan bu k~dar sür~Ue .geçer~k s:,111

• 

ral Şükrü Okanın tertip ettiği baloda yesinde d~mı.r~eyen b~ gı.lı g.~ kın·-~ 
sabahlara kadar güzel dakikaiar geçi- danırnız, Ingılız denızcılerı uzerınd 
ildi. büyük bir t~kdir uyandınruştır. 

r Donanmamız şu dakikada Malta ve l{ralınuzı gör.diiniiz mü? . ;!\ 

..,, , iyaretlerinin dolgun hatıralar~... Malta.da verılen ı.ıyafotlerden blr.-., 
~~

1

:şı:naktadır. Bu hatıralar donan _ de bir Ingiliz zabiti bir Türk dt nııcı 
mamn en büyük sübayından, en rüi.- sine sormuş: 
~siz erine kadar başka çeşittedir. Kah - İstanbulu ziyaretinde kra~ımı~ 
raman bir denizcimiz, Maltada bizzat gördünüz mü? l 
sahit ol<lurru bir hadiseyi anlatmakla Güzel bir tesadüf .... Kendisine su<ı 
• 

0 sorulan denizcimiz majeste İngili?. kra· bitiremiyor: 
lını karşılayanlar arasında bulunuyor· 

- cFulbol maçı esnasında İngiliz mü du. Denizcimiz, Kral Majeste Edvar 
dafii topu karşılamak isterken farkın- dm kendisine hediye ettiği kol dü ~ıne 
da olmadan ayağınıa dokundu. Futbol lerini gösterince İngiliz zabiti derhal." 
oyununun tabii hadiselerinden .;ay1lan yağa kalkmış \'e selam \'azifesini ıfı 
bu hareket İngiliz müdafiini o kadar 

etmiştir. 
üzrnüstü ki, sanki büyük bir suç işle- «Orada ölmeğe bile hazırım'> 
miş gibi topu terkederek ellerime sa- Donanmamız Faler sularında .. G~ • 
rıldı ve özür diledi. çen pazar günü binlerce ve binler~ 

Yolda yoruldunuz mu? Yunan halkı gemilerimizi ziyaret ec.ii: 
Mal.taya varınca bir İngiliz sübayı, yordu. Yunan halkı gemide gördi.ikler1 

bir Türk sübayının elini dostça s\kar- ikramdan ve veriler!. izahattan o kadtı1 

ken sonnuş: mütehassis oluyor ki, akşam olduğ~' 
- Yolda yoruldunuz mu? hava kararmağa yüztuttuğu halde b~ 
- Hayır, çok rahat geldik. türlü gemHerimiıxlen ayrılmak isteıtıl' 
- Siz Türkler, :zaten hiç şiiltayet et- yor. Bu sırada gemide paydos çanı~rı 

mez.siniz. Sizi seven7ere bile daima ne- çalıyordu. Seferihisardan Yunan:sta~' 
şeli ve iy'i taraflarınızı anlatırsınız. hicret eden bir İzmirli muhacir, bır 
Donanmamız cumartesi sabahı Mal- Tür'k neferile konuşuyor: 

ta sutarın<ia bekleniyor.. Hava sisli... - Ah, derhal hareket ediniz. Orad' 
Deni:zrle yüz metreden ilerisini görmek ölımeğ~ bile razıyım.. 
müşkül... Dürbünler faaliyette .. Malta * 
ate.şenavalimiz., Malta fahri konsolosu- Neden bilmiyorum. Donanmamıııfl 
muz beyec.anda ... Donanma, henüz gö- bu ziyaretinde halkımız üzıerindt! tı~~ 
rü~i deniliyor. nan taşkın alaka, bundan evvelki :ıJ' 

Biraz sonra ataşenavallmiz ve İngi- yarettekilere benzemiyor. Deniz nefef' 
·iz bahriye zabiti bir motörle liman - İerimiz sokaklardan geçerken genç. ib' 
'.lan d1şarı çıktıklan vakit mua:vyen tiyar binlerce halkın alkışlarile kar~' 
·alktinden iki saat önce gebniş olan ve !aşıyor. 

ıiştir: 

c~- Kongrede otuzdan fazla murah
as bulundu. Her mmtalc.anın dilekleri 
sash surette gözden geçirildi. Kon
-renin neticesnden çok memnunuz.» 

lstanbul murahhaslarından Yusuf 
)uyar: 

«-Kanun projesiııi encümenlerde 
n ince noktalarına kadar mütalea ve 
etkik ettik. KanaatleriıııUzi, filtirJeri
ı izi açıkça beyan ettik. Balıkçıların 
!esleklerinde bugün olduğundan da~ 
a çok muvaffak olmalarını temin e

. ecek, en haynlı kararlara vasıl oldu-
umuza emin olarak Ankaradan ay
ldık. )ı demektedir. 

Balıkçılardan bazısı da şu fikirde 
ılunmaktadır: 

«-Kongrenin pek iyi neticdere 
rarak dağıldığını duyduk. Esasen 

;z de bunu bekliyorduk. Artık, <cde
'zde balık var, alıcı yok balık tutuI
. .ısınn kaygusu kalmadı. Ayni za-

manda (<denizde balık yok paras!ılıi' 
tan ne yapacağız?» endişesi de ort8' 

dan kalkmış oluyor. Hemen 'ükredt' 
lim de kanun çabucak tatbik edi!siıt.ı> 

Balıkçı tayfaların bir çoğu da: 

))- Büyük ümitler besliyerek Jt' 
nize çıkıyor, aylarca denizde kalıyor 
duk. Balık çıkma;zsa parasız kalıyot: 
üstelik de mal sahiplerine boyçlanıyof 

J9 
duk. Bundan sonra hu kork.umuı t. 

. e• 
kalmamıştır. ı> şeklinde mcmnunıY 
lerini izhar etmektedirler. 

Emelle iki htrsızhk vak'ası , 
Emet (Hususi) - Burada iki. Jılt'ıJ' 

sıklık \'ak'ası olmuştur. Kasap 1stı1 ·J 
!in gece dükkanına girilerek !~::ı.::~::ı, 
barla ile kırı .ımıs, içindeki 25 lira c;:.ı , 

• 'l 
hnmıştır. Hırsız aranına'ktadır. Btı'. , 
dan başka bakkal Mehmedin dükk·~ , 
nının kilidi anahtarla açılarak iç<.:?rldıı 
den 30 lira çalınmıştır. Bu vak'anııı 
failleri aranmaktadır. 



Bir perdelik şarkılı oyun 

ehliv8nlar müsabakası 

....._ 
~MI ........ Kiıeı.• ...,._._m. 
~ 
l'a.ki_ ............ 
~~Şefik, 
... ~h---~el, 
tw..Naci....._ 
P.rde açılıhiı pnwn sahne lqtur. 

Jlirb sonra ~ l4ref Şefik 
~e giıw; elinde sazı vardır bir 
-.; ınindellile oturur. 

llp-ef - Hey bey, 
.... u.. .. -. 
Söyae.. ..... 1Rkb; 

~pbr9bw& 
"~--,.... 

Naci - (0 da eDndıe sazı içen li -
'-t), salmede bir kere dolqır ve Eş -
lW Şeftt bütün ~enin karpm• otu
l'llr: 
.. kaci - Hey hey: 

Siyleme Tllll M.UWilü, 
ltokıama '8eD her plü; 
SöknUQ-or bil ki Etrefı 
Bize de lülü lülü •• 

tşref: 
Sen de \hnsin ........ , 
Bana pldia ._. ... wm. 
İkiye Mlünürıriin, 

""Ben hir takat atanam
&11ci: 

&tma F.§ref kanfetb; 
Bu işlerde biz eşiz. 
!'aya bicim korkarım; 

~: yalaa afetis. 

llok.iriim pehlivamm; 
Ben bulunma:ı civamm; 
Sanma sakıa lirtif te.. 

?(=~ kof 'kaba soiamm! 

l>inarh kimdir söyle; 
be.ne fiJ'ledir itiyle. 
'l'tıldnJalh çıkamaz, 

11ı....._ karşısma pek öyle.. 
.,a"ef: 
~mey,,....., "*-• eihaııtla .• 
O Wr ..... liv•dn; 
Giıııema her anda. 
~ FelS: içeri girer: 
.. -~ - Hey hey: 

bu;ydmn teplanımt , ....... 
....... dolu tutan... 
lleft de •eldim buraya, 

,. i>uydunm mu dan dan dan 
~-.acı : 

1109 ıeldin kanbur felek. 
Bir elinde dümbelek; 
4ral1Uftmı ben seni, 

Jt-_ller yanda fellek fellek. 
""t~f: 

lloş geldin bre canım; 
l(aynadı sana kanım; 
itele spor işinde, 
8en ezelden hayranım. 

FelS: 
N..ur Ullp bu itim; 
Nerede bizim Peter; 
AeW.• .._. IMml; 
Gelen ıfdendea lleter .. 

Naci: 
Ne o Peter, •eliifn .. 
Şumlaa Wer, dıediiüa. 
Anh==+- Ma iti; 
Artık yeter WliW 

Sami Karayel gelir .. 
Sami - Vuuu wuu: 

Bm pltlia ... 1-kuı; 
Sık._.._~ 

Gellı• ............. 
........... akla.. 

Odadaki pehlivanlar kalkar, JUına 
gider, eJlni öperler. 

Sami: 
BerhiWar .._ 'ba7lu; 
İçilsin aı11k p17111l; 
Güzel güzel ... ~ 
Günler, haftalar,~. 

Naci: 
Hocam bir aı - wr, 
Hepimi&........-, 
Buduna mq._ .. ft. 
Var IQI bqa 9k--'-.. 

Eşref: 

Pehlivan 1Mmim ...ı, 
SöyliiJ"onmı muttual; 
Ymeeeiha lletbiıi, 
Göriintintis iM ....I! 

Felek: 
Yektar Fflleiin eti; 
Yewııeek Wri beti
Kola7 kola7 tedmıCmn, 
Hic Wr PmM lfiletL 

Sami: Naci susar .. 
Gtiriiltti 7apma7111 7eter, Sami_ Hey haylar burası uyku ye-
Gelinh, birer W.., 
iM- ._ ri değil.. 
UUllW"P"'9, .E.iref _ T.aıth tatlı kendimden ge -
m.,w .._ ........ çiverrnilşim.. Şey güreşin ne olduğunu 

Pehlivanlar Smıi Karayelin karşı - riiyamda gördüm.. Şey güreş şeymiş.. 
sına diztlirler. Felek _ Neymiş! Çabuk söyl'e .. 

Sami - Ben soruyorum şimdi söyle- Eşn!f _ Riiyaıncla pdümdü am _ 
yin bakalım güt"ef nasıl yapılır? ma unuıttwn 

Eşref - Ben b~nım amca? Felek_ Yazlk ben de öireneceğim 
Sami - Söyle bak•lw:n nasıl yapı - diye seviDılüit.im. 

lır? .Naci - Onlar uyurken ben gü -
Eşref - Güreı dört kişi arasında o- reşi sana ..ıaıt.m. değil mi boca? 

lur. Karşı karşıya bir masaya oturur- Sami - Alllattlll amma mm anla -
lar, biri re&t çeker, öteki blöf yapar. dı? 

Sami - Bilemedin, (Feleğe döner), Naci - n.Dt etaeydjn anlardın! 
seo söyıie balkaymı. Sam? - Allah için anlaşılacak gibi 

Fellek - Beıı bendenlıJe göre spor - söyledin ya! Olmaz, olmaz.. Bu işi sen 
da güreş diğer sporlıarı.n hepsinden de bilmiyorsun. 
ba§ltadır. Hepilllz millinis 

Sami - Aferi.n bildin! 11a7m ilana geliaiz. 
Felek - Bu kadar mı, daha da bili- Öğıebıjinl hen fimdi. , 

yorum; güreş futbol gibi topla oynan- Bu iti öğrenia m. 
maz. Naci - Fe lek - Eşref: 

Sami - Gene bHdin.. IUlptw.k t.a he•w, 
Felek - Daha da 5Öyllyeyim; gü - Başbyabm Wz dene; 

reş yapana güreşçi der1ıer. • Siiziinii dinliyelim, 
Sami - Yahu sen ilinı çocukmuş - Hoc:am.s ller • dene.. 

sun .. Mizahçı 

Bayrama hazırlanan 
fstanbul sokakları~da .. 

-tl ıt .. -----------. 
İhtiyar Kada Mahmutp6fada 1-ğır "-tır mğınyorda: " Ya oruç 
benim bapma vurda, ,Uut .w- meleli... Delikanlı İfportuuu 
yakalachtı ıthi ceketleri bmdrtı, panmnn ela almada . ....... ,, 

----------·-------------------------------------------

r 

Şlrlıetl Hagrlgenlıa 
K'I tarifesinde 
Bir nolıta 
Sabahlan saat 6,45 de Ortaköy ve 

Beşiktaş iskelelerine ağrıyarak Köp 
riiye inen vapurun yeni kış tarife -
sin.de Orlaköyden sonra Beşikta.'?3 
uğramaması bir çek işçilerin Beşik
ıaştan sonra Üsküdara aktarma se -
ferine yetişememe\eri ıikayetlerini 
mucip olmaktadır. 

Ameleler namına gazetemize mü
racaat ve şltayet edildi. Şirketi 
Hayriye işletme direktörlüğünün 
nazan dikka'tline arzederiz. 

* Bir madende tartı meselesi.. 
Bir okuyucumuz bize ecnebı şir

ketlerden biriniaı elinde bulunan bır 
madende gördüğü muameleden bah
setıti. -

Söyled~ şudur. Madende kantar 
kuUaınılmaz, köylünün getirdiği 
cevher göz ayarile tahmin edilerek 
aknır. Mukabilinde ~len para da 
hiç denilecek kadar aı.dır. 

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

* 
Okuyuculanmızm aorgularma 

cevaplar 
Manisada Akhisar Haskoca ma -

Dıallesi!lde Kızlar çeşme sokağıruia 
Serezli Salibe: 

- Mektubunuz vazih değildir. 
Yanınıl'Xlaki bikes kimi arıyor, ki
thin oğludur, nerede doğmuş, aile
s ini nered e kaybetmiştir? Bütü·1 taf
silatile birlikte yazarsanız neşre ;m
kan bulabiliriz. 



.. 

8 Sayfa 

•• 
Uç aylı dar verilirken ... 
Osrnan Cemal mütekait!- Veznedarın şakası - Yalnız 
bırakılnıasını islenıiyen eski Düyunu Umumiye 

mümeyyizi - Oruçlular ve oruçsuzlar ganyana 
otururlarsa ne olur ? 

• 

Yazan : Kemal Tahir 

Maq verilen ıalona bir bakıı 
- Osman Cemaaaal! l - Evvela bin ki.şiltk bir muamele -
Kalabahıkta kabil olduğu kadar hız- miz vardı. O .zaman bugünıkü teşkilat 

la döndiım. Osnian Cemalin Em.lak ve yetiyordu. Fakat az zamanda maaşını 
Eytam Bankasının cEytam, Eramil ve kırdıranlar on bini buldu. Esbabı me
Mütekaidin maaşatile• ne münasebeti salibin de bizim de ne kadar sıkıntı çek 
olabilir, muhakkak bir isim il'tibasıdır. tiğimizi görüyorsunuz. Fakat gelecek 
diyordum. defa Kadıköyünde de bir tediye mer-

Toz, cigara dumanı, ağır bir rutubet kezi açacağız. Herhalde halkın rahatını 
kokusile dolu havayı kirli bir çamaşır ~min edeceğiz. 
gibi sallıyarak ses tekrar bağırdı: Bekleme odasında çok fütiyar bir de-

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

ilerliyen zat bizim meşhur Osıman Ce- yor. Refikai hayatı olduğunu sonradan 
mal Kaygılı değil mi? Ta kendisi. öğrendiğim yeldirmeli bir Bayan oda

Ben dıe saldırdım. Gişenin önünde bu ya girince: 
luştuk. - Hu beni yalnız bırakma, diye hay 

- Ne 0 Üstad, hayrola dedim, sen ne kırdı, hem bizi neden bekletiyorlar ku
zamandan beri mütekaitsin ve ne za - zum? 
mandan beri maaş kırdırıyorsun? - Sus Efendi sus, dahası var, götür 

- Mütekaitliğim tarihini doğı u dli- eve yatır da öyle gel dediler. Araba da 
rüst çıkaramam anuna, maaş kırdır- dışarıda bekliyor. 
mak tam tekaüt olduğum aydan başıa- - Yahu bu da ne biçim söz. Sen de 
dı. Hala devam edip gider. Vaktiyle on hanım hazan sübyan gibi laf edersin. 
yedi lıra kusur kur~luk maaşı Eeya- Ben evde yapayalnız oturabilir miyim. 
zıttaki sarraflara on li!"aya yalvara ya- Kol'ktuğumu bLlmez misin? 
kara güç kırdırırdl'k. Rabbim şu mü- Kadın hazırundan sıkıldı. Hauetin 
barek ban'kaya zeval vermesin, şımdi ku ağına eğilip gizli birşey söylemek 1s 
üç aylık faiz olarak ya yetmiş veyahut tedi. İhtiyar bu sefer büsbütün cel&l-
seksen kuruş kesecekler. landı. 

Veznedar Osman Cemalin evrakını, - Kulağıma ne eğilirsin. Sana gel 
vesikasını, resmini, imzasını tetkik edi- de vaziyeti gizti anTat diye işaret ettim 
yor. Elindeki fişe bakıyor. mi? Herkesin yanında fiskos etmenin 

Bitişik gişede feryat gene ayyuka çı- münasebetsizlik olduğunu hala öğrene 
kıyor. Es.ki bir veznedar olan maaş sa- medin mi? 
hibi söyleniyor : Hatuncağız kıPkırrnızı oldu. İhtivar 

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

Bunlar galiba eSki ahbap. Karşı kar- lar. Üçüncü ih'tiyarın ters ters baktığı
şıya muhabbet ediyorlar. V ez:nedar : 

- Elıbette tekrar sayacaksın, yerde 
bulsan bile saymatısın diye gülüyor. 

ESki vemedar alışık parmaklarını ha 
re!k.ete getirdi. Ve ned'eın sonra: 

- Gördün mü? İşte kırk dokuz lira. 
Bir liramı da iç mi edeceksin habis? 

Diye gürledi. Veznedar güforek pa
raları aldı. Başka bir tomar uzat'tı. 

- Elli lirayı hak ettin. Var hayrını 
bul! dedi. 

nı görünce: 
- Rahatsız olur musunuz içsek ... de

dil'er. 
- Rahatsız ... olmasına olmam ... a -

ma.. İçin efendim, için, dumanını öte-
ye üfleyin. , 

Dumanlar öteye üflenmeğe başlandı. 
Fakat musalri ihtiyar gene dayanama
dı: 

- Yalan söylemek şer'an günahtır. 
Yalilız mübarek Ramazanı şerifte yala
na cevaz vardır. Aleni nakzı siyam, y:ı
ni OTuç yem.ek, rabbimin gücüne gi

SON POSTA 

Etekleri 
ve ikili 
karıştırı 

larak yapılmış -
tır. İki ters - bir 
yüz, sonra iki 
ters _ iki yüz .. 
Sıranın sonuna 
kadar ayni şeyin 
tekrarı. Üst sı -
ralarda hep ay -
ni. Terslerin ü -
zerine ters, yüz -
Jıerin üzerine 
yü"Z. Yaka ve 
be1indeki sentür 
de bu örgüdür. 

Bluzun fante • 
zi örgüsü ~öyle 

yaprlacaktır: 

İlk sıraya yüz 
örgü i7e başlayı

nız. İki tane yüz
den sonra iki ta
neyi ters olaralt 
birlikte örünüz. 
Ayni ilmikleri 
yüz tarafına b!r 
daha örün üz. 

Sonra iki tane yüz bir tane ters yapıp ayni şeyleri baştan tekrar ediniz. Ni
ha~te kadar böylece devam edip sırayı bir ters i:ki yüzle biıtiriniz. İkinci 
sırada iki ters, bir yüz, iki ters, iki yüz iğneden sonra birinci sıra gibi devam 
ediniz. Bütün üst sıralar aynidir. 

Kola modeldeki şekli vermek için üst kısmı biraz bol yapmak 1azım.(·hr. 
Düğmeler ıkroşe ile sık iğne ve yahut şişle düz örgü yapılabilir. 
Yakası kapalı olduğu için bu mevsime pek elve~li, Çdk güzel bir bluzdur. 

F.antezi kadifeden 
bir tayyör 

Fantezi kadifeden şık bir tayyör. 
Kuma§ın çizgileri aksi istikametlerde 

konularak tay -
yöre şıklık veril
miştir. Kolların 

ve göğsün üze
rinden birer kup 
geçiyor. Göğı.is-

teki kup be e 
kadar in!yor. 
Belde arkaya 
doğru dönerek, 
arkanın yanla -
rından tekrar o -
muzlara çık1yor. 

Bu suretle tay -
yörün beli bu se
ne modasının 

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

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

--------------·---------------

Astragan kürklü 
bir manto modeli 

Ne tuhaf. Bu sefeııki parayı eski vez
nedar tekrar saymağa lüzum bile gör
medL Cebine soktu. 

- Bir akşam buluşalım ciğerim diye 
yürüdü. 

der. Bu, ey ümmet bana bakın, 11en ı E b 1 
hak taalanın hışım ve hiddetinden per • ..._ ____ v __ il_g_i_l_e_r_I ___ ;...._ 

Arkadan bayanlar söyleniyorlar: 
- A, a, üstüme iy'ilik sağlık, muhab

betin sırası mı? Şimdiye kadar dört 
müslüman ma~ını almıştı. Ne günlere 
kaldık yarabbi! 

Osman Cemal yanıma geldi. 
Sordum: 
- Üstadım, bak görüyor mu.,un? 

Kırk yılda birkaç ay katip olmuşsun. 
Maşallah üç ayda 2 7 liracığını tıkı.- tı
kır eline alıyor, güt gibi geçiniyorsun. 
Ya kırk yılın otuz dokuz sene dokuz 
ayını feda ettiğin yazıcılık sonunda sa
na ne \erecek? 

Yüzüme ters ters baktı: 
- Vay, dedi. bunu daha öğreneme

d'n mi? Bol bol düşman ... Hele mizah
çı olursan. 

* Bankanın maaş işlerine bakan mii
dirile görüştüm: 

\ıısızım. demektir. 
Böyle söylem~ olmamak için oruç -

suz dahi olsanız niyetliyim dernelisinız. 
dedi. 

Bu tekdir~ cigara içen ih'tiyar adam 
fena halde tutuklu. 

- Heıilres kendi tıacağından asılır 
erenler. diye cevap verdi. 

- Herkes ıkendi bacağından mı as,
lır? Yağma yok. Dinle de kıssadan hiı::
se al. Vaktiyle adamın biri kasaba git
miş. Şu çengelde asılı koyunun işte de
ğerini sayıyorum. İşte üstüne mührü 
mü de basıyorum. Kimselere satmıva
caksın. Burada duracak. ben istediğim 
zaman gelip alacağım demiş. Ge~miş, 
j!iıtmiş. Bir hafta, on gün uğramamış. 
Hayvan kokmaya başlamış. Mahalleli 
ayak1anmışlar. 

- Bu ne rezalettir. Sıhhatimiz mah 
voiuyor diye zamanın Şevkctlu Hünka

(Devarw 12 inci sayfada) 

Tavanı yüksek göstermek 
Basık bir tavanı yi.lksek gös

temıek için duvarlan açık renkte, çiz
gili veya çizgfü te.sirini yapan kağıt 

ile kapJatmalı. Duvarların tavanla 
birleştiği yere kağıdın renginde ve 
gayet en.siz bir bordür geçir1meli. Ve 
bütün tavanı duvar kağıdından daha 
açık bir renge Qc>yatmalıdır. 

Danteller nasıl yıkanır ? 
Yıkanırken yırttlması ihtimali 

olan brode örtülerle dantelleri şu şe
kilde yıkayınız. Hırpalanmamar: 

Büyük bir kavanozun içerisine ör -
tüyü veya danteli koyunuz. Üzerine 
sabunlu ılık su do"künüz. Kavanozun 
ağzını sıkıca kapayıp çalkalayınız. Su
yu, örtü temizleninciye kadar değiş -
tiriniz. Temizlenince kavanozdan Ç! -
karıp soğuk suda çalkalayınız. 

Mantonun kwna§ı siyah jivread:ır. 
Kürkleri- astrakandır. Önde ensiz ola
rak başlıyan bir küırk band arkaya 
doğru gittikçe genişliyor. Bu band 
mantoya bolerolu hissini verecek bir 
şekilde konulmuştur. Bütün güzelliği 

veren şey bu bolero ile büyük astra -
kan yakanın şeklidir. Omuzlardan 
başlıyan geniş ve dik yaka enseyi yu
varlaık ufaık bir roba gibi çeviriyor. Bu 
yaka önde boleroya kadar inmekti? -; 
dir. Göğüs ürerinde gen~ bir eşarp 
giıbi serbest bırakılmıştır. 

Birinci' inun 9 

Boy ve ağırlık 
Arasındaki nisbet 

Bizde umumiyetle, uzun boyluların 
bir kaç kilo fazla almasında bir beis 
ohnadığı hakkında yanlış bir kanaat 
vardır. Uzun boyun, fazla şişmanlığı 
gösterrniyeceği sanılır. Halbuki ·.: ta· 
mamile aksinesir. Bütün güzeıllik mü· 
tehassıslarının koyıdukl.arı rakam ara 
bakınız, sinema artistlerinin güze li'k 
kraliçelerinin vücut ö!çülerini aı ~tı· 
rınız. Göreceksiniz ki: Boyu kısald k • 
ça kilo adedi boydaki santimetre sa • 
yısına daha ziyade yakınlaşır. B lak•S 
boy uzadıkça kilo rakamı küçülür, bo· 

yu gösteren rakam büyür ve ar dakİ 
fark artar. 

1 Me5ela: 1,50 boyunda bir bayan'1' 

1 
normal kilosu (51) olduğu halde bo • 
111 1 ,60 olan bayanın kilosunun ancal 
(56) olması lazımdır. Boyu 1,70 ı bU' 

lan bayanTarsa ancak ( 62 ,5) kilo gel· 

melidirler. 
Şu halde kısa boylular boyfarile mil

savi, hatta ondan bir iki kilo fazla ota· 
bilirler. Fakat uzun boylular mutıak' 
boy!larına nazaran daha az kiloda ol · 
malıdırlar. Çfrnlkü: Şişmanlık vücudıJ 

iri gösterir. 

Kostümle 
Giyilecek şapka 

Çok orijinal bir fötr tok Teped' 
düz ve küçüktür. Yalnız önünde ke~ 
di parçasından yapılmış bir garnitilf" 
var. Bu garnitür daire şeklinde kesil' 
miş, iki kat parçadan yapılmıştır. JJşl' 
renin ortalarına bir noktadan başlı)"' 
rak dağılan pensler yapılmıştır. BO' 
yundaki eşarp kadifedendir. 
Şık bir tayyör veya manto üzeriil ' 

den giyilecek güzel bir şapkadır. Bil 
1 

hassa boyları uzun bayanlara da gi ' 
der. Fakat biÇimi göz alıcı olduğu içil 
her gün g1yi1emez. Şapkası ~ ol,
bayanlara daha elverişlidir. 

Gençlerin 
Şapkası 

Biçimıı sade J 
bir şekildedil 

Siyah fötr şapka. 
genç bayanlara uyar 
Ensiz bir kenar 
sağ gözü kapıyor, 
sola doğru hafif· 
çe genişleyip yu
karıya kıvnlı • 
yor. Tepe dört 
parçadan yapıl • 
mıştır. Sivridir. 
yan tarafına şap
kanın rengine 
uyan bir cieveku
şu tüyü konul • 
muştur. Şüphe -
siz bu garnitür 
zevka ve elbise -
ye göre değiştirebilir. Fakat şapksıı 
umumi duruşu bir çok bayanlara '19 

raşacak. şekilde ve çok şıktır. Sık sı 
giy:ilebilir. Göze batmaz. Öğleden s0f 

ra elbiselerine de uyar. Bunun i 
hem fantezi, hem pratik sayılabilıf· 
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19 Yaşında milyonlar 
sarf etmiş bir sers ri 

maceralarını anlatıyor ! 
"60 Liralık bir bangonatla piromu yaktığım olurdu. Ayda 
600 lira otel masrafı, 7200 lira telef on parası öderdiTn, 

şimdi zslahınefsettim, fakat beş parasızım,, 

Dünkü futbol maçları 

Aşağıda hikayesini kendi ağz.ından J 
dinlediğimiz Pol Miçel, eski Amerikalı 
yıldızlardan Van Baskerin oğludur. Gü 
zel bir delikanlı oluşu, birçok kadınla
rın alakasını uyandırmış ve muhitinde 
yaTattığı esrarlı hava ile yapmadığı 
kalmamış, günde bin1erce liraya para 
dememiş har vurup, harman savurmuş, 
evlenmiş, aktör olmak için Holivuta 
gitmiş; orayı da karıştırmış ve nihayet, 
tilkinin dönüp dol~ıp geleceği yer 
küı:Ucçü dülkkanıdır ... Meselinin bir ke
re daha hakikat olduğunu isbat ede -
rek, tekrar Londraya dönmüş ve İngi
liz mahkemelerinde sahtekarlık cür -
münden hesap veımeğe başlamıştır. 

Bütün bu iŞleri yapan kimseyi, şöyle 

yaşını, başını almış, birisi sanmayınız. 
Miçel 19 yaşında olmasına rağmen, cin 
gibi, zeki, uçarı bir delikanlıdır. Şey-

Güneş Çeklerle 3 
berabere kaldı 

- 3 tana külah giydiren takımındandır. Pol Miçel 

Şimdi Miçelin hikayesini kendi ağ- tım. Her nedense bana karşı ço'k mül-
zından dinliyelim: tefit davranıyordu. Onunla da muka-

Daha bir sene olmadı.. Geçen yıı bu vele yaparak, ayni minval üzere birçok 
zamanlar, Dorchester otelinde prensler işlere girdim, çıktım. 
gibi yaşıyor, ve haftada 1800 lira para Son tanıdığım zengin bir insandı ..• 
harcıyordum. 60 liralık bir banknolh, Karlton otelinde oturan Angüs Kapta
püromu yalktığım olurdu. Her gece, bar nın artında en pahalı markadan üc; oto 
kızlarına :kasalarla şampanya hediye mobil vardı. Hipson Süza, Rolli He\'is, 
ederdim. Şimdi ise, tam 19 yaşındayım. ve Bentles otomobilleri, Tanrının °ü
Akıllanmış, uslanmış bulunuyor ve ilk nü otelin !kapısında sıralanırdı. Yuksek 
defa olaralk şöy'.le kendime namuslu bir bir şahsiyeti, nüfuzu vardı. üstel k em 
iş arıyorum. İlk mektebi bitirir bıtır - patik ve cana yakındı. Mert bir , d m
mez iş alemine girdim. Kendimin işgü- dı. Para sarfetmeğe karar verdi nıı, h·ç 
zar olduğunu sanıyordum. Halbuki baş 

oyun gösterdi, Güneşin sağ Çeki Kar/in gıizel bir 
tara/ının aksamasına rağmen 

~gunu sayesinde iyi 
müda/ aasının düzgün 
netice alındı 

Şehrimize üç maç yepmak üzere 
ıelen Çeklerin profesyonet takımla
nndan Çeki Karlin dün üçüncü ve son 
maçını Taksim .ıadyomunda Güne~ 
takımile yaptı. 

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

Oyun karakterimizi, sahayı, kuv
vet ve kudretimizi tamamile anlamış 
olan Çekler bütün bu hesapları doğru 
çıkaracak bir şekilde canla başla oyna
mak suretile mağ~ubiyettcn, beraber· 
liğe kadar yükseliverdilcr. 

Günef müdafaasının hatırı sayıla
cak kadar canh ve düzgün oyunu kar
'ısında bütün hücumları yarıda kalan 
Çek takımı, toplu bir hücumdan ziya
de zaman zaman geliti güzel akınlar 
}'apmak suretile ancak. mağlubiyetten 
kurtulmuttur. 

Bir.inci devrede iki gol yapan iki 
taraf, *inci devrede birer gol daha ya
Parak berabere kaldıtar. 

Çek takımı oyuna sür'atli başladı. 
Cüneş hücum hattının bugünkü kuv
Vetli şekli de bu oyuna ayni suretle 
ınukabe}e etmekten çekinmedi. 

Günef takımının, oyunun hızına 

aöre vaziyet alamaması bu beraberlik
te belli başlı bir rol oynadı. Bütün hü
cumlarını sağ açıklarile yapan Güneş
lilerin oyunun başından sonuna ka
dar oyununu bir türlü düzeltemeyen 
Mclih1e oynamağl neden tercih ettik· 
lerini bir türlü anlayamadık. 

Günct takımında çok canlı oyun
larını gördüğümür Melih bu maçta o
~adar bozuk ve hesapsız oynadı ki bu 
*'ada kaçırdığı fırsatları saymağa bile 
iı.ıkan yoktur. 

Sol açık Rcbiiden gelebilecek bü
tün yardımları unutmuş olan merkez 
lbühacim oyunun sağ açıkla oynnn
trıaaında o kadar ısrar etti ki artık ha· 
tıçten bile Melihe dışarı çık diye bağı
ranlar oldu. 

Güne' kalesi uzaklarında olan bir 
firikikten istifade eden Çekler sol mu
avinin kuvvetli bir vuruşu ile otuz beş 
}'ardalık bir mesafeden ilk sayılarını 
}'aptıla.r. 

Oyun ktsır bir vaziyete rağmen 
l"rıüsavi şekilde idi. Rcbiiden güzel b'r 
P'ls alan lbrahim sıkı bir vuruşla Gü
lleti.n ilk aayısım yaptı. Bu berabere 

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

Toplu bir hat.de hücum yapan Çek- Mağlup vaziyete düşen Çekler ü-
ler sol içlerinin kuvvetli bir şutile i· mitsizliğe düşmeden hücumlarını bü
kinci sayıyı da kazanarak galip vazı- yülttüler. 
yete geldiler. Güneş nısıf sahasına giren top bir 

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

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

hücuma bafladılar. Güneş miidafaa- Bu vaziyetten sonra oyunda bu-
sından iyi yardım gören hücum hattı yük bir değişiklik olmadı. 
bir müddet Çek müdafaasını o kadar l Güneş - Safa· Far~k, Re~d - .Is
hırpaladı ki Çek'ler üstüste bir kaç gol mail, Rıza, Danış, ~elıh,. Salahattın, 
yemek.ten güçlükle kurtuldular. Rasih, lbrahim, Rebıı şeklındc ortaya 

Bu sırada sağdan yelen topu rahat çıkmıştı. 
bir şekilde yakalayan Rasih Güneşin Hekem İstanbul Spordan Nuri idi. 

Ankara spor har~ketleri 

kalan benim daha hayat yolunda piş- düşünmezdi. Ona cazibeli, lak 1 ~ a~ı 
mediğimi, pekata biliyorlardı. biraz geçkin bir kadını takdim t m. 

Yaptğım işlerin ne olduğunu b ttabi 
1935 Derby at koşularına gid;yor- kestirıyorsunuz. Mukabilinde ol u 'ça 

dum. Waterloo ista5yonunda ilki Alma- yüksek bir ücret aldım. Lakin, KaJın 
nın üçüncü ve tanımadığım bir kimse- elinde avucunda ne varsa, kap kap 
ye birşeyler söylediklerini gördüm. A- tırınca, aleyhine dava açtı ve k ndı. 
raya girdim. onlara fransızca hitap e- Lakin, ben gene dört a~ ak ü t ş · 
derek, kendılerine yardım edip e<lemi- tüm. Ben bu gıbi işleri yapa ke da 
yeceğimi sordum. İçlerind n bırisı be-ı 6000 lira otel masrafı \ erır, 1-
ni pek dostça karşıladı. ışte bu arka- te. fon pa .. sı öderd m. 
d.aşla ):?rışlara birlıkte {fittık. Yarı· ye 1 E~ .• ~ımda bulunan.la.r b~ni . k 
rmde, otede berıde konuşurken, ~eh n- lar ar, para çekmek ıçın turl 
den 6000 lira çıkardı ve yalnız bır hav ban ıklar ed~rler. Ben de kuzu g 
van üzerine bahse g riştı. Bu hali beni j ıerı imzalard m. 
gıdıkladı, tahrik etti. Bu arkadaş. ben- Mesela bir müşterimi, nüfuzlu l r za 
den ziyadesile hoşlandı0mı ve bana ı- 1 

ta mı tanıtacağım, tanıtma kom onu 
yitik yapmak istediğini söyledi. Ve o ge, olarak 300 lira alırdım. Sonra d, ş ne 
ce birlikte, daimi müşterilerinden bu-ı ·· ·· etimi tahsil ederdim. Bu zen-- k 1. d . . . . gore ucr 
lun~ugum Ber ley ote ın e yemegımııı 

1 
gin yoldaşlarım beni ~üzel kızla J ta-

yedik M~s~mızın yanından ge~enler, nıştırırlar, babam yerınde adam : , be 
bana kandılli, yahut a.hbapça selam ver ni kendilerile bir tutarak olmıyacak 
d!.kçe ~.r~.adaşım benı daha başka bır komplimanlar yaparlardı. 
gozle suzuyor, her hal ve tavrından ba Ö 

1 
k. 19 d d.. ayı anl m.~ 

h · t d · - . . 1 d y e ı ye.ışın a uny ~· na e ernmıve ver ıgını anıyor um. d 1 t.m · ~l minin p şkin 
Derken, daı~dan düşerces.ne bazı mı- peren e er a ış ve ış a e 

b. · lak. '"l · deato\na· !uzlu zevatı tanıyıp tanımadığımı sor- ır sıması o ar ış a emın . ~-

du. Ben, ga) et ehemmiyetsiz bir iş ya- mağa başlamıştım. Yaşıt olanlanm ~
pıyqrmuşum gibi, cebimden bir liste çı nim yanımda ağzı süt kokan çocuk gı
kardım. Ve bir düzüne isim saydım o- bi kalıyorlardı. 
na .. O zaman, eğer ona ayda 30 bin li- Bu arada genç, güzel bir !kızcağızla 
ralık iş temin edebilirsem, ayda 500 li- tanıştım. Seviştik Ama nasıl oldu, bi
ra ücret alacağımı kararlaştırdık. He- lemem., bir gün k~ndimi evlenmiş bul
mcn o geceMeçf er oteline gittim ve hu dum. Şimdi de ayrı yaşamakla ve bıri
susi bir daire tuttum. Hususi bir uşa- birimizi sevmemekle beraber, re men 
ğım vardı. Bu güzel ve yakışıklı deli- karı kocayız. .. La'kin ayrı oturuyoruz. 
kanh~ı kend·m S€Çmiştim. Kuş sütüne Onun Ritz otelinde bir odası var, ben 
varıncaya kadar herşeyim tamamdı. de istediğim vakit oraya gidiyorum. 
İstedi - im kadar para vardı. Sonra, kL"ll Karımın epeyce serveti vardı. Bana 
seye hesap vemıek'e mükeHef değil· 6000 lira verdi. Bu para ile Amenka
dim. Lakin bu yaşayış, gözlerimi ka- ya gittim. Bir iş tutayım, diye ... Nev • 
maştırdı. N~. o!.du.r_n ~elisine döndü~ yorka vardım. Can çıkmayınca huy çı11 
İşler daha buyumuştu. Tasavvur cdı- maz derler ... İşte cebimde sıcak sıcak 

k h 1 k b . d A kc.r f tb 1- niz ki haf: ada 30 lirayı zor bulan ben, paralan hatırlayınca, şöyle birkaç hafta 
Çek takımın~ arşı ı~ır ı aş,a .. 1 ~. .." a u O cep har~lığı olarak ~ooo. Hra taşıyor- keyif sürdüm. Yedim, içtim •. Ve oradan 
culan çalışıyorlar. Şeh rde atla yuruyu ·. lere Ve atlı dum ccbı~de .. : Ve bıttabı etrafa caka Holivuda uzandım. Gemide husususl 

1 k "! t f · · ı r 1 satıyor, gosterış yapıyordum. Üç ay ka dairemde katibimle yan gelmiş, gelsin 
spor ;,ra arşı ragoe az a ... Ş yo dar bu yağlı ballı işe devam ettiklcn şampanya, gitsin şarap, bir Baküs ale-

Awkara, (Hususi) - Bu hafta, ya- hareketi, Muhafızgücü'nün tertip etti· son ·a, arkadaşım: cDoslum, dedi bana .. mi yaşadım. Holivuda gelince cebimde 
ğan kardan dolayı nizami vaziyetleri- ği atlı yürüyüş olmuştur. Kırk kişilik Çok ça ıştın, yoruldun .. Mezuniyeti hak 30 dolarım kalmıştı. Derken, Londrada 
ni kaybeden futbol sahalan yüzünden bir Muhafızgücü kafilesi An'karad n ettin. Haydi şöyle bir Canne~e kadar hakkımda kesilen tevkif müzekkeresi -
lik maçları yapılamamıştır. iki maç Etimesud~ kadar ~lan ~O k~lometrcyi u~anıver.:. Merak e.tme, he~şeyı ben te-J nin haberini aldım. Ve renk verm den 
yapmak üzere buray~ gelecek olen muvaffakıyetle kat etmışlerdır. mın ed~rım.>. Bu fıkır be~ım ~e. hoşu- Los Anceles _ Panama yoliyle H.wr'a 
Çeki Karlin takımı için hazırlıklar;t 1 ma gıttı. f>arı.se tayyare. ıl~ gıt~ım. O-ı geldim. Geldim ama, son servetim 20 

l Çek L k B i k · G . y rada Rıtz ote.ınde hususı hır daıre em- . . . 
1 1

.A., baş anmıştır. ta'Kımının arşısına a asır üç - urt maçı . h l . l k b 1 d penny'ye ıkadar ınmıştı, on ara me l.U . . rıme azır anmı!i o ara u unuyor u. .. 
cıkac~~ .~lan Ankara muhtelıtı, .A~: 

1 
Balıkesir (Hw:usi) - İdman Ym· - Kan'da da Martinez otelinde başka bır melul ba~ıy~r~~ .. .. . 

karagucu, Çankaya ve <?ençle~bırlı~ı du ile İdman Gücü arasında heyeca'1- daire tutulmus, emrime amade idi. Ar- . Val!ah~ bıllfilıı butun bu ışl~rde be
oyuncuları arasından seçılecektır .. Lık lı bir maç yapılmıştır. kad"ş:mın mümessili, bana mülaki ol- mm hıç bır suçum yok. ~:lek boyle yap 
maçlarının yapılmamasına mukabıl bu İdman Yurtlu ar ıkinci devrede h~- du. Ben de onu, nüfu~ u muhitlere sok- tı. Yaşım daha 19 .. Talıhım ve ıs ıkb:ı-
hafta at yarışları devam etmiştir. kimi~·eti ele alarak bir gole karşı 2 tum. tanıttım. Derken, bu arada cidden lim parlak. Çalı.şıp namuslu bir adam 

Ankarada haftanın en alakalı spor ı golle oyunu kazandılar. 1 sevimli, sempatik bir iş adamiyle tanış olacağıma şimdiden söz veriyorum ... 
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Su altında harap olan 
Adanada neler gOrdiim? 

Ata türkün teessürleri 
. (Baştarafı 1 inci sayfada) 

«Seyhan neluinin taşmasile Adana ve havalisinde "Yukua ielen hüyii~ 
felaketten çok derin teessür duymaktayım. Acıya uğrayan vatandaflat• 
her zaman olduğu gibi bu sefcı: de cemiyetinizce yapılmakta olduğuntl 
memnuniyetle gördüğüm yardım arasında sarfedilmck üzere namınıza oll 

bin lira gönderiyorum.» 

(Baştarafı ı inci ıayfada) J kurtardı, anamdan ha.bamdan haberim l ayrıca da üç bin çadır, bin battaniye. Ankara 8 (A.A.) - Kızılay Cemiyeti Cenel Merkez Reisliğinden: 

N. k' t bır' e dogvru Seyh:ın yo'lf · dedi. bin~ bin don, .bin yatak, bin yas Reisicumhw Atatürk, Adana seylabından teessürler duyarak yaydı.rP8 
ıie ım saa on hk ~ ... W"Pft~ 

kudurdu. Sağından hükfunet konağını Çöken evler ' suu .. ~cu.au.~ur... muhtaç olanlara muavenet için on hin lira tahsis etmişler ve bunun tevziine 

::>nündeki caddeyi, oradaki evleri, Hal- Gece bellerine kadar suya dalmı~ de- Adanada teberrUler Kızılayı memur etmişlerdir. 
kevini, Kız lisesini işg~l ett; Sol ıaraf- ,likanlılar, bir tarafı çOkmüş, eve mer- Osmaniye Halk Partisi felak:e~zede _ KıZllay Büyük Şefin hu teessürlerini ve yardımlarını Türk milletine şii~~ 
ta bir iki fabrikanın uvar .arını. yan- .diven dayamağa uğraşıyorlar, pencere lere dağıtılmak üzere on bin kilo kö- ranla haber verirken kendisinin tavsit edilmesinden mütevellit minnetlerinJ 
ladı, oraları aştı, hastahaneyı doldurdu, ~en, başörtülü kadınlar haykırışıyor - mür, 30,000 kilo odun gmıdemıiştir. de Büyük Şefe arzeder. 
ve ovanın içine doğru yayıldıkça yayıl lar: Adana.da teberrüler devam etmekte - ----------------=-~==...:::====-===----
dı. Şehrin karşı taraf ile i•ttisali kes~Jdi, .' - öte yan yıkıldı, nüfusça ziyan ol- dir. Bu saate kadaı •bu mikdar dokuz 
nehir kenarına çıkaı_ı ~kakla~a bı~er matlı, buraları da sallanıyor, iki kadın bin liradır. 
nöbetçi dikildi. Kız lisesı, Gazıp~~a Jlk merdivenden sokağa indirildi. Onlar 
mektebine, memleket hast~hanesı, e~- ,da bellerme kadar suya daldılar, 20 da 
razı zühreviye hastahanesıne nakledıl- kika sonra ev büyük tarakalarla çöktü. 

Garip Türk - Yunan 
Dostluğu tezahürleri 

di. ı Bir yığın çamur oldu. 

ilk facia haberleri Kahraman Mehmetçiklerin 
Bir taraftan yağmur yağmakla de - ti 

vam ediyor, diğer taraftan da Seyhan gayre 
.!oştukça coşuyordu. Gece karanlığı çök ~eri kuvvetler kavuçuk bir san -
tüğü zaman kulağımıza bir haber ça- dalla Karşı yakada görülebilen .felaket 
tındı. Nehir şehre girdiği yerdeki sur- zedeleri kurtarmağa çalışıyor. Kahra -
ıaroan birini yıkmış ve su şehir ile ~s- man Mehmetçikler yoksulluk, vesait -
tasyon arasındaki asfalt yolu istila et- sizlik içinde ve felakete karşı aczin ver 
miş. Kar&ı yakada birkaç ev çökmüş, diği yeisle çabalıyorlar, seller insanla
hükümet konağı civarındaki evlerin ba n, davarları, yuvalan yıkıyor, senele
;,ıları yıkıfmış. . Karşıyakada halk ağaç rin ilunaline, tabiate karşı balon san
lara tırmanmış, sel ağaçları kökünden dal ne yapar ki? .. Gene iyi, hayli can 
ırnparınca sürüklemiş, götürmüş. Gene kurtarıyor. 

karşı tarafta belediye çavuşu Mehme- Herkes canım kurtarmıya 
din evine birçok kimseler sığınrnış1ar, " 
kerpiç ev, suların tesirile yıkılınca, '8 ugraşıyor 
kisi ankaz ve sular arasında kalını~. 

Gene bir genç şu haberi verdi: 
Sulara kapılmış bir ceset hükumet 

konağının önünden geçti. 

Oemiryolu ve telgraf hatları 
bozutuyor 

Adanayı orta Anadoluya bağlayan 
dcn.iıyolu, )ki yerinden bozulmu~, şi • 
mendiferler işlemez olmuş. telgraf mu 
f.rbcı atı her. taraf ile münkati, Adana 
fL ket.le ba~başa ka1mış. Derdim dö
ke~ k, teselli vasıtaları bile kendisine 
kü:.ınü~. Haykıracak. söyHyecek, yar -
dıın bliy<'cek bütün yollar tıkanmış. 

Facia sahnesinde 
Gece facia sahnesini dolaşmağa çık

tım. Coc:uklarını bir· eşeğe bindirmiş, 
salvatlı bir kadın şehrin mürtefi bir 
yeri olan tepe bağına gidiyordu. Arka
dan battaniyesini sırlına almış bir yav
ru titriyerek anasını ve kardeşlerini ta 
kip ediyordu. Çocuğu çevirdim: 

- Oğlum su evinizi tamamile bastı 
mı? 

<Görmüyor musun• der .gibi yüzüme 
baktı: 

- Bubamı (babamı) kaybettim. Ha
gilleri kurlarmağa gitti. Daha dönme
di. dedi. 

Facia kurbanları neler 
anlattyorlar 

Boş bir arsanın ortasında yorganlar
dan cadır kuran ve ateş yakan bir aile 
ye sokuldum. 

- Suyun geldiğini farkelmediniz 
mi? 

- Etmedik ... Birden bire bastırdı, ca 
nımızı wr kurtardık. Biz gene atik dav 
randık ta su belimizi aşmadan köprü
yü tuttuk. .. 

- Ötekiler ne yapıyorlar? 
Kadının biri, başörtüsüne gözyaşla

rını sildi: 
- Allah yardımcıları olsun dedi. Ne 

olduklarından hiç haberim yok. 

Yüksek yerlere çıkanlar 
Sabahleyin gün ağarırken şehrin en 

yüksek mevıkiinde bulunan bir evin da 
rnından nehre doğru baktım. Fabrika
tör Salibin fabrikasının yanında, ada
cık gördüm, su oraya kadar yükselcme 
mişti. Üstünde kalabalık bir grup her 
taraftan aliııkaları kesilmiş, yaktıkları 
atıeşin etrafında toplanmışlardı. 

" Nasıl ağlamam, ne anam 
kaldı, ne babamı ,, 

Sokakta içiın için ağlayan yedi yaşın
da bir çocuk gördüm. Yağmura rağmen 
ıslandığına ehemmiyet vermeden yı.irü 
yor<lu. Bir feiaketzede olduğuna hük -
mettiın. 

- :Nive ağlıyorsun? diye sordum. 
- Su ocağımızı y1ktı, beni pehlivan 

Aşağı mahallelerde oturanlar, yuka
rıdaki mahallelerde oturan ahbapları
na göç ediyorlar, herkes canını kurtar
ın.ağa uğraşıyor. 

Sabahleyin kahvede oturuyorduk, 
içeriye giren müteessir ve heyecanlı 
bir genç «bu sene Ad.anadan hububat 
aramayın!• diye söze başladı. Felaket 
zannedildiğinden ÇOA: büyük. Heli bir 
sular çekilsin, zararın büyüklüğü o za
man daha iyi anl~ılacak. 

Felaket karşısmda düşünceler 
Benim de bu mevzu etrafında söyle

necek birkaç sözüm var. 
1 - Sey'han asiliği, deliliği ile meş

hur bir nehirdir. Ve bu asırlardan beri 
böyle olduğu, halde bunu zaptetmek ı
çin şimdiye kadar en ufak bir himmet 
bile sarfeclilmemiştir. Yarım milyona 
yakın varidatı olan Adana belediyesi
nin bu acı tecrübelerden sonra, ön pla
na alacağı işlerin başında hiç şüphe 
yok ki bu nehri teroiye etmek gelme
lidir. Hayata, mala, memleket ekonomi 
sine kascieden ve sık sık tekerrür eden 
bu felaketin, bugüne kadar verdiği 
dersten mütenebbih olmak, her sene ye 
ni vatandaşların sellere sürüklenmesi
ne, servetlerin heba olmasına göz göre 
göre meydan vermemek lazımdır. 

2 - Bu işler yapılıncaya kadar da 
en ufak bir ihtimal ile nehrin taşması 
mevzuu bahrolduğu takdirde kendi ken 
dine evlerini terketmeyenleri hükıimet 
marifetile mani bir tedbir olarak dışarı 
çıkarmak lazımdır. Çünkü bu tuğyan
da görülmüştür ki, tehlikenin ağızlar
da dolaşmasile vaki olması arasında 24 
saat kadar zaman geçmiştir. 
Dünyanın en münbit topraklarından 

biri olan Adana ovasının maruz kaldı
ğı bu son felaket, temenni edilir ki sv
nuncu olı.sun, tabiatin bu nevi afetlerile 
mücadele edemiyen mıntaka, Türkiye 
Cumhuriyetin.de galiba yalnız Adana
dır 

Mustafa Fuat 

Köylerde son vaziyeyet 
Adana, 8 (A.A.) - Sular bugün bir 

az daha çekildiği için yakın bazı köy
lere gitmek imkanı bulunmu.ştur. Gi
dilebilen cenup mıntakasındaki köyler 
de 9 30 evin yıkıldığı ve 32 t O kiş inin 
yersiz, yurtsuz kaldığı anlaşılmaktadır. 
Kızılay tarafından bu zavallılara sür
atle ekmek yetiştirilmiştir. Daha aşağı 
köylere henüz gidilememektedir. 

Buralar~a birçok evaerin yıkıldığı an 
laşılıyor. Insanca zayiata gelince, ölen
ler yoksa da 50 kişi kaybolmuş ve ha
yatların<lan hiçfuir haber alınamaıms -
tır. Ankaradan sıhhiye müstşarı Hü;a. 
mettin ve Kızıl'ay umumi müfettışle
rinden Sait bugünkü trenle Adanaya 
varacaklardır. 

Kızllaym yardımları 
Kızılay ilik para yardımı olarak beş 

bin lira göndeımi.ştir. Bundan başka 

Evler yıkıhyor Bir habeı 
Şehirde evler yıkılmakta devam edi- (Baştarafı ı inci sayfada) 

yor. Nehir kenarındaki birçok binalar mal hududuna sevkolunmuşlardır. 
çatlamış ve yıkılmak tehHkesine ma- Hama, 8 (Hususi} - Binbaşı Kole
nız kalmıştır. Bu çeşiıt binaları beledi- nin kumandasındaki bölüklerin Şam -
ye heyeti fenniyesi muayene edip lü- dan İskenderuna sevdtedildikleri söyle
zum gördük.!erini yıkmaktadır. Sel es- niyor. Gene öğrendiğime göre, beş kam 
nasında şehırde bulunan bine yakın ko yon Fransız küçük zabtt ile top ve tank 
~un, suıların cereyanına kapılarak bo- ı ta İskenderuna gönderfilmiştir. 
g~uştur. Binbaşı Kole Araplar tarafından pek 

Iki günden beri KızıJaya mensup ba- iyi tanınan bir adamdır. Suriye hadise
yanlar evlerden birçok çamaşır ve el- !eri sırasında, bilhassa Şamda, Araplar 
bise toplamışlardır. Halk, hükumetin üzerine açılan mİtralyöz ateşlerini bu 
\ı'e KızıJ.ayın gösterdiği alakadan çok binbaşı idare etmişti. Bizzat kendisı bir 
mütehassis o1rnuştur. çok Araplan kılıçtan geçrmiştir. 

lzmirlilerin yardımı . Lazi.k.iye, s (Hususi) - Sancakta t~z 
. · yik devam ediyor. Antakya caddelerın 
Izmir, 6 (Hus~i muhabirimizden)- de kadınlar bile devriyeler tarafından 

A?ana. felak~ti- lzmir . ~ı üzerınde çevrilmekte ve üstleri •başları aran.mak 
elim hır tesır ıcra etmiştır. Adanada tadır. Sancaktaki Türk memurlar 
akrabası olanlar telgrafla cevap istedi- Türk jandarmalar işlerinden çıkanlrm; 
ler. Hal.kımızw su baskını felaketi ömln- tır. 
de varını, yogunu ortaya koyarak Ada- Antakya müddeiumumisi Cemıl Ba
~alı kardeşlerimizin yardımına koşma- hadır, Teşrinisani 30 da ve Kanunuev
gı kararlaştırmıştır. vel f de öldürülen Türklerin katilleri 

Kızılay cemiyeti ~~ heye·ti· top- kim olduğunu ciheti askeriyeden sor
tanara~ halk~ ~erecegı ıaneler ıç.m ha duğu için vazifesinden almarak İ5ken
zırladıgı alenı ı~teler asılmıştır. Izmir deruna sev'kedilmiştir. 
zenginleri bu felaket önünde yardımla-
rını esirgemiyecektir. Bundan başka 

İzmir belediyesi Adana belediyesine 
bir baş saglığı telgrafı çekmiştir. 

Ankara Belediyesi 
Mahrukat 
lhtiki.nnın Ön üne geçti 

Atina 8 (A.A.) - Atina ajansı 
bildiriyor: Gazeteler Reisicumhur A' 
tatü:rk ve Başba.lı::an ismet lnönünii11 

ve Dış işleri Ha.kanı Dr. Tevfik Riif'. 
tü Arasın EJen gazeteciler hirüği reisi 
Zariffise yolladıktan cevabi te?graflıı• 
n büyük bir memnuniyetle tefsiı et• 
mektedirler. 

Elefteron Vima ezcümle diyor ki: 
Türkiye ile Yunanistanı birbiriııt 

bağlıyan dostluk ve ittifakın kıymeti' 
ni şuurlu bir surette bilmekte olan ~
len e.fkarıumumiyesi, Türk büyüldetl' 
nin sözlerini çok büyük bir memntJrıİ' 
yetle telakki eylemiştir. 

Bütün diğer gazeteler de aynı tarı' 
da hararetli makaleler nesretmektedit' . 
ler. 

Geyve - Taraklı yolu 
Geyve (Hususi) - Geyve ile Tıı.' 

taklıyı birbirine hağlıyan 32 kiloo:ıetr.e 
uzunluğundaki şose bozuk bir halde ı• 
di. Ara sıra yapılan tamirat bir fay01 

temin etmiyordu. 
Bu sene ehemmiyet verilerek 150 'I 

mele ile Taraklıdan yapılmasına başlıı: 
nılan fosenin 30 kilometresi yapılı111f' 
tır. Geri kalan iki kilometrelik. yoll111 

bazı yerlerinde bozukluk vaYdır. Ha~l 
lar açılınca bozuk olan kısım da derh~ 

Ermeni vatandaşlarımız da 
yardıma başladılar Ankara, 8 (Hususi) - Son gün- ikmal edilecektir. 

Güzel Adanam.ızm düçar olduğu fe
Iaket, bütün halk arasında olduğu gibi 
Ermeni vatandaşlarımız beyninde de 
derin bir teessür uyandırmıştır. 

Gazetemizde, facianın ilk tafsilatını 
okuyan Ermeni Patriği Norayan, der
hal faaliyete geçerek cismani ve umum 
meclis reislerile görüşmüş, felaketzede 
lere maddi yardım yapılması temin e -
dilmiştir. 

Bu münasebetle bir iane listesi açıl
mıştır. Patrik Norayan 25, Cismani 
tneclis reisi Horasanci 20, Umum mec
lis reisi Dr. Andre Vahram 15 ve Bey
oğlu Aıkarat heyeti reisi Dr. Arşag Su
renyan 15 lira teberrü etmişlerdir. 

Ermeni cemaati tarafından yapıla -
cak diğer teberrüler bu ilk listeye ila
ve edilecektir. 

Tarsus ve 
Mersinde tahribat 
Tarsus, 8 (Hususi muhabirimi.z -

den) - Dünden beri her tarafı seller 
kaplamıştır. Mersinde 40 kadar mavna 
şiddetli fırtınalardan parçalanm•ş ve 
batmıştır. Zarar pek çoktur. 

Yunanistanda Kar Fırtınası 
Atina, 6 (Hususi) - Yunanistanın şi 

mal taraflarına dün müıthiş kar yağmış
tır. Selanik civarile Maıkedonyanın iç 
taraflarında da soğuk ve kar şiddetli
dir. Kozandan bildirildiğine gö!"e ya
ğan kardan bütün yollar kapanmı;? ve 
etrafla her türlü münakalat münkati 
olmu.ştur. Mora taraflarında da çok 
kar yağmıştır. Serez, Drama taraflarm 
da termometre sıfır<ian aşağı 6 ya düş
müştür. Deniwe fırtına da çok şiddet
lidir. 

Fransada matbuat kanunu 
Paris 8 (A.A.) - Meb'usan mec

lis-i, matbuat kanunu projesinin tetki
kine devam etmiştir. 

Yanlış havadisler, bilerek tahrif e
dilmiş havadisler veyahut umumi em
niyeti ihlal edici havadisler nesrinin 

' icap ettirdiği cezalan mevzuu bahse-
den 27 inci madde uzun bir münakar 
şayı muctp olmu~. fakat nihayet, hü
kumetin tekfifi, 243 reye karşı 355 
reyle kabul olunmuştur. 

lerde bavalann soğuması üzerine o
dun ve kömür fiyatlarında ihtikar ba.ş.
layınca belediye fiyatların yükselme
sinde bir sebep mevcut olmadığını an
ladı.ktan sonra halka bir tebliğ neşret~ 
miş, ihtikar yapan esnafın ckrhal ik
tısat müdürlüğüne fİfahen, tahriren 
veya telefonla fikiyet edilmesini halk
tan rica etmiştir. Bu karar müsbet ne
ticelerini vermeğe başlaııııftır. 

lstanbulda ve diğer şehirlerimizde 
de önüne geçilemeyen mahrukat ihti
karının hu suretle önlenebileceğine 
yapılan tecrübeler göstermektedir. 

Arttırma haftası 

lslahiye suya kavuştu 
İslahiye (Hususi) - İslahiye ka' 

zası. temiz bir içme euyuna kavuşrnıı1 
bulunmaktadır. Çerçili köyünün ii~ 
tarahndaki Nur dağından çıkan ga"le 
nefis bir memba suyu çimento borulı~'' 
la kasabaya getirilmiş, içinde daima •' 
mit bulunduğu anlaşılan eski suYtJ

11 

kullanılması belediye tarafından me!I~ 
dilmiştir. Şehire akıtılan iyi su defl1.1~ 
ve kurşun borularla evlere tevzi ed1 

mektedir. 

Fakir çocuklar için müsamere 
Amasya (Hususi) - Çocuk Esir( 

me Kurumu menfaati.ne Hal.kevi terı1, 
sil şubesi tarafından güzel bir mns~.ı 
mere verilmiştir. Müsamere Şev1't 
Divrikli sinemasında verilmiştir. ,,/ 
... ...- ......... ..,......,- :"'t .. • • • • .. ,,,,.... 1 .- ,_..._. 

Ankara, 8 - Ulusal elwnomi ve art 
tırma kurumu tarafından, yedinci ar
lm.m ve yerli malı haftası, hazırlıkla
rına hararetle devam edilmektedır. 
Bu yıl, bu yo'kia alın~ yeni hamleler 
vardır. 12 birinclkanun cumartesı gü
nü 15 buçukta başbakan İsmet İnönü -------------"' 
nün vereceği bir söylevle hafta açıla- Son Posta 
c.:,kiır. 

Yazda çeşmeye de tayyare 
seferleri Yapılacak 

İzmir, 9 (Hususi muha·birirnizden)
İzmir - İstanbul tayyare seferlerinin 
Çeşme kazasına da uğraması kararla.ş
tırıkh. Bu suretle, önümüzdeki yazdan 
itibaren Çeşme plajlarına rağbet arta
caktır. 

Bigada tapu işleri 
Biga (Huıı,.ai) - Burada tapu iş -

leri, memur azlığı yüzünden çok ağıt 
yürümekte, tapu odasında her gün ke
sif bir müracaatcı kalabalığı göze çarp
ma.ktadir. 

Tapu senedi almak İsteyen köylü ~ 
ler, aylarca tapu dairesinin eşiğini a -
şındırmaktadır. Bunun sebebi tapu 
dairesinde ancak iki memur bulunma
sı, bunlann yapılacak işleri sıraya koy
malarına rağmen hepsini başarmıya 
yetişememekte olmalarıdır. 

Biga tapu kadrosuna hiç olmazsa 
daha bir memur ilave edilmesi icab et
mektedir • r 

Yevmi. Siyasi, Havadis ve Halk gazete.;! 

Yerebatan, Çatalçe~e sokak, 25· 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün haklıır1 

mahfuz ve gazetemize aitti!· 

ABONE 

TÜRKİn 
YUNANİSTAN 
ECNEBİ 

1 6 
Sene Ay 
Kr. K:r. 

3 
Ay 
L. 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

Gelen evrak geri verilmez. 
ilanlardan mes'uliyet alınnıtt1' 

Cevap için mektuplara 1 O kuruşlıl~ 
Pul ilavesi lazımdır. 

Posta kutusu: 741 İstanbul 
Telgraf : Son Posta 
Telefon : 20203 
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EDEBiYAT SAYFASI 
Konuşma: 

Acı şeyler 
Nurullah Ataç 

Yeni çıkan bir romanda bir zaman
lar bı.iyük bir şöhret sahibi olduğu hal
de sonradan yarı unutulmuş, kitapları 
kunmaz, sözü dinlenmez olmuş bir fi
osoftan bahsedHiyor. Fikir, san'at iş
~rı ~le uğraşan adamlar için unutul -

lnak, b lki en bıiyük acıdır. Hiç bir za
nıan ra •bet görmemiş, hiç bir zaman 
etrafında bır dinleyici zümresi toplı -
Yamamış bir san'atkar kendini kolayca 
avutabılir: cBeni anlamadılar, der; fa
kat b r gün, belki ben öldükten sonra, 

ımm kıymeti anlaşılacak, ismim 
nden gune bil) üyecektir•. Tarihte, 

bu um·d nı besliyecek çok misaller 
bu ahi ir. 

Gerçi bir zamanlar, şöhrete eımiş 
olanıar da, kendilerine gösterilen ala -
ka kesılince, bunu yem yetişen nesil
lenn anlayışsızlığına, zevkin bayağılaş
hıasına ham.ederek teselli bulmağa 
Çalışırlar. Fakat onlar şöhreti, alkışı 
tatmışlardır, onun tiryakisi olmuşlar
t\ır; ondan mahrumiyetin gönüllerin -
ae hıra.kıtığı zehri gidenneleri pek ka -
b l değildir ... Onların ıztırabını düşiı
nup de eserlerine sahte bir hürmet, 
sahte bir hayranlık gösterelim demi -
Yorum· aldansalar bile bu csadaka> a-. , 
gır bir şeydir ve zaten şahıslara değ 1, 
eserlere kıymet vermek lazımdır. Fa
kat unutulan me~hurların ıztırabına 
da her türlü ıztıraba olduğu gibi, a -
l'asıra bir çift göz yaşı dökebiliriz. 

•Falancanın ) azılarını artık beğe
nen ydk!. diye keyifli keyifli gi.ilen 
de ıkanlı! sen de bir gün onun ;sibi u
nutulursun. O gün şimdiki gühıeni 
hatırlarsan içın burkulacaktır. Unu -
tuinıak, her san'at.kann yolu üzermde 
ÇUcan bH' uçurumdur; ondan ku!·tul -
inak ıçin ya çok büyük olmak, yahut 
kı genç yaşta ölüp gitmek HizımdLr. 
ha.Fakat fikir ve san'at adamlarının 
b' Y&tıncıa, unutulmaktan da büyük 
ır acı vardır: kendilerinin büyük ol -

~ad~larını anlamak Bir Fransız mu-
arı;ri, M. Andre Maurois, bir zaman

lar Yazdığı kitaplar için: cçırakhk dev
r~i eserleri• derdi. Bu sözü ile, şüphe
ııı ki, onlan pek beğenmediğini, bir 
rün usta eserleri, yani ölmez e.erıer 
)a21nağ1 umduğunu söylemek istıyor
du. Hangimiz, yeni yazınağa ba.5tad~
~~ .. zaman, bu ümidi beslemed k? 
~~iz kendimi7Jde en büyük mu -
-.rrırlerinkinden hiç de aşağı kalmı -tan, belki ondan daha üstün bir kuvet 
lılunduğunu vehmetmedik? Hangi -

bıiı şan ve şeref rüyaları görmedik? 
llangimiz istikbalin alkışlarını duyar 
libi olmadık? Evet, çoğumuz yazdıkJa
~ızdan memnun değildik; fakat bun-

r ancak c birer çıraklık devresi ese
lia değil midir? 

Sonradan saçımız önümüze düşfö, 
•it nıı? kara mı? anladık. Eski tatlı hiıl
Y•larmıız, şan ve şeref rüyalarımız 
kaı.nadı. Birer dev değil, birer cüce 
01ttuğumuzu anladık; iddialarımız sön
~ ve yerlerinde şifa bulmaz bir acı -
1,k kaldı. Kendilerini devaynasınd~ 

lôrenlere, hiç bir zaman büyük olmı -
)•c:aldarını arılamıyanlara acırız; ası.l 
•nlıyanlara acımak lazımdır, onlar ha
l'ali saadetten bile mahrumdur. 

1~utulınM, şöhreti tattıktan sonra, 
•~nm kesildiğini görmek, şüphesiz 
'cı... Fakat bir san'atkinn şöhrete la
~ olmadığını kendinin de anlaması 
-na acı değil mi? 

01..uyucularımızın şiirleri: 
Yollarl 

1'e teeal ciindid, 
Jfe JOkUfU ne düzü. 
We de öteyanı var. 

Pau.t bir aızı libl, 
lllr aotak km libl, 
Bıat sardı bu yollar. 

Gölgem zencl, bense at, 
İki garip Uf&lız. 
8ahiblmb bu aotat ... 

Oömtumek için derde, 
ilen ayakta, o yerde, 
llöJıe dolataealJa, 

-

Şairlerimizin ilk ve son eserleri 
----------------------

2 - Mithat Cemalin şiirleri 

Mithat Cemal evinde 

hk şiir : " Elhamra ,, du parçalar 

Ey kyli ,,..emi ıbiiriinen bar cu pür ziy~ 
Ey hulreyi mesaTa dönen tahi lı-ı •ala, 

Ey hunu canleza•ı biten kalbi giryezar, 
Ey meyti Jeline dönen ruhu ıeb karar, 

Ey münheJim •emayı •İyeh, ul ku •erengrin. 
Ey muiterip ziyayı uher, necmi leyl-i 6iİn 

B'r lıôinat İNii tle yılnlmıı cihanların, 

Bir nev aru• İ•en de ~lı üstu hanların, 

Bir lre/Jıeftlll İ•en Je laltat İffe tarumar, 
Bir a•uman İMm Je laltat haki danı lıarar, 

OIJiin evet, lalrat aceba var mı malrberin, 
Balı ey arap cenaua yolr nev hakerlerin! 

Son şiir : " Boğaziçi ., 
BaNnin renwını binlerce wülün renwi öper; 
Ahuı ahenwini yJJaların ahen6İ öper, 
Sayu, wölweyle .z'yanuı ebeJ; cen6 i öper, 

Barda mehtabı .. Jeniden çıkaralı - dengi ö,,n. 

Barda erlrJıl. luıtlın cİfılr olur, ıair ol11T; 
l lrililr #ray-• lralkar, ilıi •İma L. • olar .-, vır ..• 

BurJa Nhil miilelelılıirJir, olalt ıairJir; 
B11TJa Jağ: Bairı yanılr, benzi açulr ... Şairdir; 
Barda ıebnem 6İb! bir damla çocalt fOİrJir. 

Gölı•, her fİİrini birbir olıutlalt ... Şairdir; 

Barda erlrelıle luıtlın cİfılr olur, pir olur; 
l lıililr lıayp• lrallıaı- ilri •İma bir olur ... 

1909 

.. 

-----------------·----..,.·----------

Şiirin acıklı hali 

R omencı Hüseyin Rahmi ile ko -

nuşurken sonnuştum: 

- Üstadım romanlannı:zıdan ne ka-
Z8lldınız? 

- 22 senede 60,000 lira. 
Şair Orhan Seyfiye sordum 
- Şiirden ne kazandınız? 
- On yJida 30 lira. 
Hesapladım, hececilerin en meşhur 

şairlerinden biri, demek şiir yazarak 
ayda ancak 25 kuruş kazanmış. 

Son zamanlarda bazıları müstesna 
bütün dünyada şiirin ve şairin vaziye
ti bu. 
Romancı e-serinden hem para ka -

zanıyor, hem de şöhret sahibi oluyor. 
Tiyatro muharriıri piyesini oynatıp 

gene hem para, hem ~ şöhret yapı -
yor. Gazeteci kendi hayatım ve mu -

(Devamı 12 inei sa)'fMa) 

[ /Jıtlbaalar 1 
Boğaziçi 

HiN1:n Cahil Yalçın 
Boğaz mehtaplannın aşk teranele

riyle, kayı-k ve sandal şrpırtılarıyla, 
çatgı sesleriyle canlı gulguleleri lstan
bul tarihinin hatırasmda gittikçe unu
tulan ve elden kaçan bir saadet örtüsü 
altında maziye karışıyor. 

Bizim gençliğimizde bile Boğaz şaşa
asını kaybetmeye başlamıştı. Apdülha
mit idaresinin ezici ve boğucu havas 
Boğazın fetaretini ve kahkahasını ze
hirlemiş denilebilirdi. Fakat eski an'a
nelerin, eski Y81JBY1flll hatıralan he
nüz pek yeniydi. Ve ondan kalmış dö
küntüler hala güzeldi. 
Boğaz denilince ondan sazı ayırmak 

ne kadar zor oluyor. Bir akşam üstü 
sandala binerek Boğaz sui.arında bir 
gezinti yapınız; hava ne kadar durgun 
olsa, sülltut nekadar koyulaşmış bulun
sa, ruhunuzda hattA kulaklarınızda ha-

(Devuu U hlei .. ,,_.) 

Büyük edebiyatçılar 
Hayatları ve eserleri 

1930 da Br'dgesin ölürnile saray şa
irliğine seçilen Meysfild, son günlerde 
büıyük bir edebi turneye çıkmış bulu
nuyor. İskandinavya, Almanya, Belçi
ka ve Fransada dolaşarak., Avrupa ül
kesine İngiiiz kültürünü yaymıya ça
lışıyor. 

* Bir bakıma beynelmilel hudutların 
kapanmadığı bir sahada İngil'iz sara -
yının edebi elçiliğmi yapaın John Ma
sefıe d 1874-75 de Shropshirede doğ
du. Genç yaşındanberi hayat ve ha -
reket adamı olduğunu belli eden pir, 
edebiyat sahasında denemeler yapar -
ken, bir yandan .da para kaı.anmak lçin 
tayfalık edi~r, böylelikle bi-r çok 
memleketi geziyor, görüyordu. Ma -
sefield İngi1terede aradığını bulamı -
yacağım anlayınca Amerikaya gitti. 
Hanlarda yattı. Çiftliklerde yanaşma
lık yaptı' Bir otelde günde 16 saat ça
lışarak ayda 1 O dolar kazaım;ıya ba~ -
ladı. Geceleri de ıssız odasında bırı -
dk kitabını okuyarak, okuma, öğren
me arzusunu yeı-ine getiriyordu. 
Ameriıkada da tutunamıyan şair, 

Londraya döndü. Gazetecilik yaptı. 
1901 den 1911 e kadar her boyadan 
boj andı. ş;irler, pi) esler, romanlar, 
ln a hıkayeler, tetkikler (ese) ler yaz
dı. Tenkitler neşretti. Geniş bir oku -
yucu kitlesi Masefie dı okuyor, sevı -
)Ordu. 

191 1 de The English Revıew'da neş
rettiği (Ebedi Merhamet) isimlı man
zum hıkayeyı kaplıyan keskın realizm, 
kendısine sürekli aikışlar topladı. 

* Dram ile manzum hikayede öz ve 
hakit.ki ifadesini bulan, veçhesini tayin 
eden Masefieldin 1902 de yazdığı Salt
water Ballads ve BalladI.an ilk deli -
kanlılık çağının 5el'giizeştlerini, intıba
lc!rını aksettı'rir. Şair denizi seviyor -
du. Onun için de Deniz Hümması ve 
Yi.ik'er isimli eserlerinde de denizi an
latırken cşiir• i biitün haşmet ve us -
talığıle dokuyordu. 

Baystrit.deki Kadın, ( 1912 Dafodn 
Tar1a1arı (1913) ve Dauber (19131, 
orUı kalitede eserler olma~la beraber, 
yazılışlarında bir yenil.ik vardır. 
Vak'alar realizmin parlak adesesi1e 

Jobn Masefield kimdir? -

Jolm lıfuefield 
karşımızda canlanır. 

Maseiield, 1919 da naşrettiği Rey -
nard de Fox isimli manzum hika) esi
le, çıraklık devrini çoktan geçirm o; ve 
custalık asasını• tam bir kudret. kul
lanmakta olduğunu isbat etti. Fı haki
ka bu eserde, vezin, kafiye ve ahenk 
birbi~ hariku1ade denecek bil u -
rette ka) naşmıştır. 

Reynard de Fox, bir tilki a\ 
kayesidir. Kövün uyanışı, köpe • eı in 
havlamaları, avlanaın tilkiniııl d ka .. 
dan daki.kaya değişen hisleri, ilk 
canı, korkusu, gittikçe artan yo 
Juğu ve kaçı ı ustaca anlatılmı 
kınin kurtu uşu ile bıten şiir s nu da, 
bazı tabmt tas\ irler e bezenmı ır. 

1916-1 7 de harp intıbalarını Ge i -
bolu ve E kı Cephe isimli iki e nde 
top ıyan John Masefie1d, üç piy -. yaz. 
mıştır. Nan faciası ( 1909), kö'' ya
tını tasvir eder, Buyük Ponıpeıyl 

191 O tarıhi bir piyestir. 

* Saray saki, binaenaleyh saray me • 
muru olan şair ve romancı Ma,._field, 
edebiyat bakımından, orta kalitedn btr 
şairdir. Ve her halde İrlindalı . :- v• 
piyes muharrıri Yeatsın kabına \ a .. 
maz. 

NAzım Hikmetten Peyami Safayı Peyami Safadan NAzım Hikmeti 
Sen çıkmadın Pamuk tenli, al ,._,klı an papam 
Çıkardılar karşıma seni 1 Gel bakalım anam babam. 
Kıllı tara ellerlle tutup enseni, Gel bakalun yet.imllkle ma.rtap eden pq-.. 
GöTdenl yerden bir kal'Jf kaldırdılar. ~ 

Sonra birdenbire 
Bırakıp Jm! 
senı pantalonumun paçuına aaldU'dılar. 
Ben kmü>IJlr miyim ana ? 

Sen de bll1rsln ki, benim ldetım detlldlr· 
Bir posta Tatarına 

Bir emir kuluna 169melı:, 
BteadJatne kızıp 

Uşatını dömıek. 

Sen de bilirsin ki jurnal esnafı, senin glbl

ler 
Tutulup kulaklarından birer birer 

Tqb1r edilirler. 

Bir dQfün otıum 

Bir düşün ey ıöbekll patron veledlerlnln 

•Dolnı JOb gösterlclai 
By lhUlu mahkemeleri kaçalı, 
Ve Desplnls Koto-ııun attosu, 
By marta man lıı:6r 

ProTOlı:at6r. 

Bl11lhl c:1han bilir kl len, 

Kahraman, ulusal muhallllerlmlplenaln, 
Kokla, çek Ye iç 

Üzülme hiç. 
Her dun.r atlamayı teamea senin IÖSÜD, 
Ve her fllı:rln açılmU tapılan 

Maymuncutu ne ClnddD ... 
Okuman llzun nlld, 
Zvlrlp tmrınetı • .- gtnnetl, falan tııln 

Buüıp Oklmıu. 

Güzel Adem. 

AllflP Jlilftıtm libl 
Seni her cun cUzlerlmde hoplatayım 
fereftne bütün 7etım çoculdarın 
Anaaını satayım. 

Ben ld - kıtır atma clclnı • 
Nuvelllterer'den alma delll, 
Botşevllı: talr Mayakofstkten ~mfl d .. 

Benin tulum IMM!tn, kadaJlf emeli bu,,._ 
nlannctma 

Balkı .,yan bir kaçının pıalarından 

Para aşırdım. 

Yanllf attın sarını: 

Görüyorsun "° bef, 
vemek için biru let 
Sallıyaralc hemen usun ellnl, 
Oluyorsun mezarlara tebellet. 

Adbsın, meşhur pirim ad•mn, 
Amma neyleyim, 
Yırtık suratııam. 

Bre t.ümen tt1men :ıatır bom 
Bre tümen tümen palavra

Salı, IOla katan 

Bre lı:altaban 
Bre Ttirlı: dü,manı, bre n.tan 

Hltnl tarlatan. 

• 

YiisüllRn mastenl, bepndan ~eti •' 
Sermayenin aııma :pı • 

.. 



12 Sayfa 

En'ştesini öldüren kainbirader 
dün mahkum oldu 

Cinayette ağır tahrik görüldüğü için 
dokuz ay ceza verildi 

.. 
uç sene 

Bundan 4 ay evvel Tahtakalede 1 malı Hasan hakkında nakzen yapılan 
birlikte ikamet ettikleri evde eniştesi duruşma bitmiş, Ahmedin 15 sene, 
Mehmet Emini öldüren Talha hakkın-1 Hasanın da 12 sene ağır hapse mahku-
da ağır ceza mahkemesinde yapılmak
ta olan duruşma bitmiş ve hüküm tef
him olunmuştur. 

Tal ha bir akşam geç vakit evine 
gelmiş ve eniştesi Mehmet Emini elin
de bir bıçakla don gömlekle kendi od~ 
sından çıkarken görmüş ve derhal a
~ır bir şiipheye kapılmıştır. Açık du
ran oda kapısından .karısının yerde 
baygın bir halde yattığını gören Tal
ha bütün bütün kendini kaybetmiş bu 
esnada Mehmet Emin de bıçakla üı.e
rine hücum edince derhal bıçağı Meh
met Eminin eilnden alarak üzerine a
tılmış ve eniştesini öldürmüştür. 

Mehmet Eminin suçlunun kansına 
tecavüz etmek isteyi11i, bıçakla hücu
mu ağır tahrik olarak kabul edilmi' ve 
51 inci maddenin tatbikile Talha 3 se-

l ne 9 ay hapse mahkum edilmiştir. 

Bir suçlu af kanunundan 
istifade etti 

Balıkçı Salihi tabanca i1e öldüren 
fbrahim oğlu Faruk hakkındaki du
ı·ufma bitmiş ve Sali-hle yaptığı kavga 
neticesinde cinayeti işlediği sabit ol· 
duğundan :i sene 9 ay hapsine karar 
verilmişfü. Fakat suç af kanunundan 
evvel işlendiği için :i senesi kaldırıla
rak 9 ay mahkumiyeti bırakılmıştır. 

Faizci Menteşi öldürenin 
cezası indirildi 

Feriköyünde Menteş Salihi öldü
ren Bahçıvan Zihninin muhakemesi 
bitmİ\i ve hüküm tefhim olunmuştur. 
Bu hükme nazaran Salibe borcu olan 
Zihni bir gün Salihe tesadüf ederek 
biraz mühlet istemiş, Salih ise bu müh
let talebine kızarak: 

- Pis Arnavut diye kendi!İni tahkir 
etmiştir. Buna sinirlenen Zihni asabi
yetle tabancasını çekmi~ ve Salihi öl
dürmüştür. 

Zihni evvelce 15 seneye mahkum 
edilmişti. Nakzen yapılan bu seferki 
muhakemesinde 6 sene 3 ay hapsine 
karar verilmiştir. 

iki suçludan biri 15, diğeri 
12 yıl hapisyatacak 

Talat isminde birisini kasten öldür
mekten suçlu Ahmet ve gümrük ha-

miyetine karar verilmiştir. 

3 kaçakçı mahkum oldular 
Geçen1erde bir İtalyan vapurundan 

esrar kaçakçılığı yapılmak istenmiş, 

fakat bu sırada gümrük muhafaza me

murları yetişerek sandalcı İsmail ile 
ona yardım eden Rafin ve Sofya ismin
deki adamlar da 6 buçuk kilo esrarla 
yakalanmışlardı. 

Suçluların duruşması dün dokuzun
cu ihtisas mahkemesinde bitmiş, her 
üçü de 8 zer ay hapse, dört yüzer lira 
para cezasına mahkum olmuştur. 

Mahkemeden palto çalan hırsız 
Dün Beyoğlu adliyesinden palto 

çalan cür'etkar bir hırsız yakalanmış
tır. 

Mahkeme odacısı Osman yukarıda 
meşgul iken Y ako oğlu Mişon isminde 
biri alt katta bir odada asılı bulunan 
iki paltoyu çalıp kaçmıştır. Odacı ~a
ğı indiği zaman paltoların yerinde ol
madığını görmüş, polise müracaat et· 
miş, polis bir müddet sonra Mişonu 
çaldığı paltolarla yakalamış, derhal 
mahkemeye vermiştir. 

Nöbet el 
Eczaneler 

---,·----· --, 

Bu rece nöbetci olan eczaneler ,unlar -
dır: 

İstanbul clhetindekiler: 
Akse.rayda : <Etem Pertev). Alemdarda: 
(Ali Rıza). Bakırköyünde : <Merkez). 
Beyazıdda : (Belkıs). Eminönunde : (A. 

Minasyan) . Fenerde : (Emllyadil. Kara
gumriikte : (Suad). Küçükpazarda : ma
san Hulftsi). Samatya Kocamustafapa -

şada : (Rıdvan). Şehremininde : <A. 
Hamdi). Şehzadebaşında : (Ünlverstte) . 
Beyotlu cihetlndekiler: 

Gala tada : (Hidayet). Haskoyde : (Ni -
stm Aseo). Kasımpaşada : <Müeyyed>. 
Merkez nahiyede : (Galatasaray, Garib). 
Şişlide : (Maçka). Taksimde : (Kemal 
Rebul, Kurtuluş>. 

Üsküdar - Kadıköy ve Adalardakiler: 

Büyükadada : (Merkez>. Heybelide: (Yu
suf). Kadıköy Paznryolunda: (Rı!nt Muh
tar>. Modada : (Alll.eddln). Üsküdar İs
kelebaşında : (Merkez). 

Yazanı Muazzez Ta hain Berkand 

- Sizin bu akşam canınız eğlenmek l Tiyatrodan çıkarken tesadüfen mi, 
istiyor galiba; gevezeliği bırakın da çi- yoksa onun bilhassa yaptığı bir ma -
kolata yiyin 1 Bak Mualla, senin sevdi- nevra ile mi} Karşı karşıya gelmişler -
ğin nugalar var. di. 

- Susalım çocuklar, ~şte perde açılı- Mualla onun saçının tellerinden a -

yor. yaklarının topuklarına kadar kendisi -
ni bir saniye içinde doladığını görünce 

O geceden Muallanın kulaklarında istemeden kızarmıştı. 
Karme.nin sesi, gözlerinde Ekremin de- Feridun mantoları ~etirirken ismet 
rinden g"elen bakışları kalmıştı. Sanki konuşuyordu: 
Karmenin sesile Ekrem ona: - Cidden fevkalade güzel bir ge -

- Aşk Bohem çocuğudur; hiç bir ceydi bu! Karmeni bolki on defa, belki 
zaman, hiçbir zaman kanun tanımadı. de daha fazla, muhtelif Avrupa şehir. 

Diyor gibiydi. lerinde dinlemiştim. Bu gece onlardan 

Kulaklarında uğuldayan kah çıl -ı aşağı ~eğildi. . .. 
gın, kah ağır, hazan ince bir keman se- Bedıa lsmetın ellerını tuttu: 
si gibi iniltili, bir dakika sonra güm -ı - Sana nasıl teşekkür edeceğimi 
bürdiyen bir davul gibi p .. t rdılı mii - bilmiyorum ismet; sen olmasan Mual
zikle beraber Ekremin gözleri de saniye la bir türlü bizimle beraber gelmek js. 
saniye acı, elem ve jsyanla doluyor, temiyecekti; halbuki onsuz bu gece -
MuaWvı deli edecek bir israrla onun nin zevki c;ıkmazdı. 
gözlerinjn içinde dolaşıyordu. l fsmet şimdi Muallanın paltosunu 
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1 Üç aylıklar 
Verilirken ... 

[Baş tarafı 8 inci sayfada] 
rına arizeler yollamışlar. Hünkar ka -
sabı ve müşteriyi huzuruna çağırmış. 
Müşterı: 

Hariciye Vekili 
Cenevreye 
Hareket ediyor 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

Sancağın Statüıü 
- Efendim, mal benim değil mi? 

Paris 8 - (Havas ajansı bildiriKendi bacağından asılı durmuyor mu? 
Kim ne :karı.~ır diyecek olmuş. Hünkar yor) : 
kaşlarını çatarak ne cevap vermiş bil Salahiyettar mahnfil, Sancağın sta
bakalım. Nereden bileceksin? Hünkar tüsü hakkındaki Türk - Fransız ihtila
demiş ki: fının Milletler Cemiyeti konseyinin 

- Her koyun kendi bacağından ası- 10 kanunuevvelde toplanacak olan 
lır ama Etrafına zarar vermemek şarti- fevkalade içtımaı ruznamesine ithali 
le... hakkında hiç bir karar ittihaz edilme· 

Hikayeyi buraya kadar tahammulle miş olduğunu tasrih etmektedir. Ma
dinleyen oruçsuz tiryaki nihayet taşın mafih Fransa hükumeti, Türk kabine· 
hangi gediğe otuıacağını sezmiş olma-
lı ki ar.kasını söyletmedi: si tarafından bu yolda bir arzu izhar 

edilecek olursa bu suretle hareket e-- Sen 'bana baksana sakallı, diye 
tersledi, bu kadar allame isen burada dilmesine hiç bir mahzur görmemek-
bu saatte ne işin var. İşte Ycnicami ya- tedir. 
nıbaşımıroa duruyor. Oraya koş, kürsü Milletler Cemiyetinde 
ye kurul, vfüza başla. Sabahtan beri bu Ankara 8 (A.A.) - Türkiye ile 
rada ?.aten iflahım kesilmiş, bir de sen Fransa arasında ihtilaf mevzuu olup 
kafamı krndııuna allasen ... Fesüphanal- Milletler Cemiyeti konseyine tevdi e
lah, dünyada ne adamlar var yahu. Her dilmesi takarrür etmiş olan Sancak 
koyun kendi bacağından asılır diyoruz meselesinin Fransa hükumetinin nor
da buna bilıe Jrulp takmağa uğraşıyor ... 

Kemal Tahir mal konsey içtimaında konuşulması 
• teklifini kabul etmiş olan Türkiye hü

kumeti, gene Fransa hükumetinin 1 O 
kanunuevvelde toplanan fevkalade 
konsey içtımaı ruznamesine ithali tel
kini üzerine bu teklifi de kabule musa· 
raat etmiş ve Milletler Cemiyeti kati
bi umumiliğine misakın 11 inci mad
desi esasında bu fevkalade içtima ruz· 
namesine ithalini istemiştir. 

Haf tanın fıkrası 
[Baş tarafı 11 inci sayfada) 

kadderatı kendi hayatına merbut ai -
lesini 'kalemile geçindiriyor. 

Yani şairden başka diğer bütün 
kalem işcileri, derece aerece hem 
yükıseliyorlar, hem de hayatlarını ka -
zanı~·orlar. 

Bunun sebebi, acaba insanların şiir
den aldıkları heyecana artık ihtiyaç -
ları kalmayışından mı? 

Yoksa şiir, arbk sosyal vazifesini 
bitirmiş, müıtemadi~n ilerliyen hayat
tan kopup ar'kada kalmış bir manasız 
meşgale mi? 

Dadaizmden, sürrealizme kadac zu
hur eden ımckteplıer, ve bu mekteple • 
rin garip, gülünç, saçma eserleri... 

Acaba şaire eserile hayatını kazan
mak imkanı vermiyen cemiyeUe, cemi-

' yete sırtını dönmüş, sade karanlık 

duygularını, kafasının acayip fante -
zilerini yazan şairden hangisi kaba -
hatli? 

Şair böyle olduğu için mi, cemıyet 
artık onu dinlemiyor? 

Türkiye Hariciye Vekili Doktor 
Tevfik Rüştü Arasın 14 kanunuevvel
de Cenevrede bulunacağı haber alın-
mıştır. 

Parti Grubunda 
Ankara 8 (A.A.) - Cumhuriyet 

Halk Partisi grubu bugün 8/ 12/936 

Boğaziçi 
[Baş tarafı 11 inci sayfada] 

fif bır fısıltı halinde bir nağme duyar· 
smız. İçinizde bir musiki titreşir. Koy· 
lar, tepeler, korular, bu1utlar ve hava 
sizi .kucaklarına almış bir beşik gibi 
kah bir neş'e 'e saadet, kah tatlı bir 
hüznü melfıl içinde hfüyalara daldırır. 
Boğazda geçen bir tenezzüh günün

den sonra akşamın esrarla ürpermı.ş ka 
rartıları arasında avdet ederken peçeli 
bir hU.1~ anın m üphem dalgalanmlarını 
gülümseyen bir çift gözün manaıı ba
kışlarını kalbin:2lde götürebHmek bir 
saadet i<li. 

O zamanın gençliği için aşk, çok ro 
manımsı, çok hUlya ve esrarla dolu, 
zorluklar ve imkansızlıklarla etrafı 

çevrilmiş deal bir alemdi. Bugün o 
keşfedilır '? bir ülkedir. Oraya, kadın 
erkek, d z ayak, kolayca g'iriyorlar ve 
maddi \ mane\ i hemen hiç bir esrar 
ile karşılaşmıyorlar denilebilir. 

- BoQ'aziçiıadeo -.................................................. --.__... 
öğleden sonra Trabzon Say lavı Hasan 
Saka'nın Başkanlığında toplandı. 

1 - Dış işleri Bakanı Dr. Aras, 
Sancak meselesinin son safhasını izah 
etti ve bugünlerde toplanacak olan 
Milletler Cemiyeti konseyinde Sancak 
meselesinin konuşulacağını ve bu mak· 
satla Cenevreye hareket edeceğini bil
dirdi. Hükumetin hattı hareketini 
grup alkışlarla ve ittifakla tasvip etti. 

'.l - Fırka grubu :idare hey etinde 
münhal olan azalığa Erzurum Saylavı 
Şükrü Koçak seçildi. 

Fransa Hariciye Nazın ela 
Cenevreye Giciyor 

Paris 8 (A.A.) - Milletler Cemi
yeti konseyinde Fransayı MüstCfBr M. 
Vioroot temsil edecektir. Yalnız laken• 
derun ve Antakya Sancağı meaelesi
nin ruznameye alınma• takdirinde, 
Dış işleri Bakanı M. Delbos bizzat Ce
nevreye gidecektir. 

- Cemiyet artın beni dinlem!yor! 
diye mi şak böyle oldu? 

Mesele her iki ba'kımdan da tetbk 
ve müdafaa edilebılir. 

Bence mütemad~en kıymet değiş -
tiren cemiyette şiır, gerek telfıkk•si, 

gerek şekli, gerek muhtevasile çok ge
ri kalmış bir iştir. 

~d""" " '"''" yo•o•"ILıs1an•ırz a.\e,._.bı61ın"'1do~~~ 
)Orsanız: ışlcrinızın iyi gitnıesını nasıl iste~ebılirsiniz 1 Unutnııyınıüf 
bırkaç gecelik uykusuzluk siıı bu hale sokabılır. Yani şiir ba~sız ve sonsuz bir akış 

halinde bulunan hayatta, en eski de -
virlerindenberi en az değişen bir mata 
olarak yaşamağa uğraşıyor. 

Şiiri artık bu noktai nazardan 
tıetkik etmeliyiz. 

Yıl1ardan'bcri hiç bir müsbet neti -
ceye varmamış olan, şairin cemiyeti, 
cemiyetin şairi: ithamı cephesind€n 
değil! Kemal Tahir 

tutmuş, onu bir kard~ gibi sararak ya
kasını kapatıyordu. 

- Sakın üşüme Muallacığıml Bili
yorsun ya bu kış iki defa grip oldun .. 
az kalsın yüreğimize inecekti. 

Mualla, hırçın bir kadın sesinin: 
- Herkes çekildi Ekrem, paltomu 

getirmek için daha ne bekliyorsun~ 
Dediğini işitti. 
Bu kadın sesinde üşütücü bir hırçın

lık vardı ve genç kız tekrar Ekreme a
cımaktan kendini menedemedi. 

- Zavallı adam ... Bir mahalle ka
rısından farksız olan bu görgüsüz ve 
bayağı kadınla nasıl yaşıyor} 

O, bir rüyadan uyanıyormuş gibi 
silkinerek vestiyere doğru sürüklenir
ken Mualla tekrar arkasından baka -
rak düşündü: 

- Ekrem, kendi hatanın cezasını 
ömrün oldukca böyle işkenceler içinde 
çekeceksin ... 

O gece yatağına yattığı vakit gene 
onun vestiyere doğru ağır ağır giden 
adımlarını hatırladı: 

- Zavallı adam, ona acıyorum ... 
Şimdi onun neden bütün ömrünü e -
vinden uzakta seyahatlerle geçirdiğini 
anlıyorum. 

Böyle alelade bir kadınla yaşama -
sının imkanı var mıydı) 

Bromural -Knoıı .. 
sinirleri yaııştırır, u)kuyu ı::ctırir, urarsır. tesırı hoş ve cınnlyc!ll bir Glc 
olup sınirlcrinizın sukünunb çok kısa bır ıanı:ında iade ve bu uycdc lill 
yemden dinçleştirecck olan il} kıınımı teııı ın cd~r. 

tO we 20 l<oı ıprımeı 1 hı . ı luı> 
terde ecza e .-rde rtçc c ılc utılır, 

Knoll A.-0., kimyevi maddeler fabrikaları, Ludwigshafcn 11R'1ln. 

Fakat ne de olsa bu şişman sarı ka • 
dm onun karısı! işte benim kalbimi, 
etlerimi bir kıskançlık atcşile yakan da 
bu duygu! Ekrem in karısı .. yani onun 
hayat ortağı, eşi, çocuklarının anası, 

her şeyi. 
Qndan ne kadar kaçsa, onu ne kadar 

bir yabancı gibi kendinden uzaklaştır· 
sa gene hayatı en kuvvetli iplerle ona 
bağlı ... Bu aile bağı başka her şeyi kı
rıp parçalıyacak kadar kudretli. 

Bu gece ona karşı kalbim kin, acı ve 
acıma hisleri arasında karmakarışık ve 
isimsiz bir duygu ile çarpıyor. 

Ne yaptın Ekrem? Bunu niçin yap
tın sen? Niçin hem kendini, hem de 
beni öldürdün? 

* O gece Ekrem bir deli gibi iradesini 
ve şuurunu kaybetmişti. Muallayı, Peş
tedenberi ilk defa büro haricinde görü
yordu. Peştede kendi muhitinin hari -
cinde olduğu için onu bu kadar yakıcı 
bir uzaklıkla ayrı görmemişti; fakat bu 
gece onun kendi ailesi içinde, erişile -
miyecek kadar geniş bir mesafe ile u
zakta ve büsbütün ondan ayrı olduğu
nu kalbi parçalanarak anlamıştı. 

Bütün kabanatlar kendisinin değil
miş gibi: 

- Mualla, benden niçin uzakla~tın ~ 

Diye haykırmak ve bir çocuk gibi 
çırpınarak ağlamak ve bağırmak isti • 
yordu. 

- Ah, yanımdaki şu kadın, çocuk • 
larımın annesi olmasaydı 1 

O zaman Muallaya koşacak, ona yal· 
varacaktım. 

- Sevgili, işte bak seninim, sen d• 
beni seviyorsun, gel artık beraber meı' .. 
ud olalım. 

Tiyatrodan çıkarken onu uzun, ine' 
boyu, güzel, yumuşak çizıgili vücudilı 
bu yabancı kalabalığın arasına bırak ~ 
mak istemiyormuş gibi yanlarında dur· 
du. Onların sözlerini takib ediyor 11e 

kendi kendisine düşünüyordu: 
- ismet .. ismet ... Bu da kim olu 

yor? Ha, şimdi hatırladım, Muallanırt 
Avrupadaki hala çocuğu .. bir defa da 
resmini görmüştüm sanırım. 

Allahtan ki onlar beni tanımıyorlar 
O vakit Bedia ancak on yaşında kadar 
bir çocuktu. Bunca zamandır beni gör· 
mediği için yüzüm hatırasından silin' 
miştir elbette ... 

Fakat Bedia da ne şirin bir kız ol 
muş! ismini söylemeselerdi eski har 
talıklı çocuğu tanıyamıyacaktım.. Y"*' 
nındaki mutlaka nişanlısı olmalı, haJ.ı. 
!erinden belli... (Arkası var) 

t 

'ttı 



~9 Birincikinun SON POSTA Sayfa 13 

~-----~~:Th~ll~~~e ~-----~'[~_n_ı_k_~_e~'~----M_E_K __ ru_P ____ J 
HARBİ NASIL İDARE ETTİK? 

Yazan: Eski Tanin Batınuharriri Muhittin Birgen -

Bir sergüzeştten diğerine 
gitmeye başlamıştık .. 

~n\'er Paşanın muzaft-er_i_y-et_v_e-fu-.. t_u_h_a_t_h-ır_s_ı _y_e_n_· n-e-,-A-tatürkün .daha bidayette 

teklif ettiği ın,üdafaa planile hareket etmiş olsaydık muhakkak ki badireden 
daha kuvvetli ve daha canlı olarak çıkardık 

Enver Paşanın, Alp dağlarını, A -
~•turya ordusunun hiç beklemediği 
)it tarnanda ve hiç beklemediği bir 
C)ldan geçerek düşmanı 'baskına uğ -
~ltıasını takliden yaptığı bu taarruz, 
~·harnlode bizim Kafkas cephesin -
de ı rnüdafaa kudretimizi en asgari 
'i teceye indirmiş, o tarafta mane -

tuvvetlerin yıkı,masını mucip ol -
~llttu. İstanbul bu facianın büyüklü
~llden pek sonra, ancak oralardan İs
lbı hula gelenler oldukça haberdar ol-

l'a başladı. 
~er iki cephede de harbin ilk devir
~ de yapılmış olan hu taanuzlar, 
Ilı orduları kamilen mahvolup Rus-

~ ihtilal çıkıncıya kadar yaptığı • Galiçyada cephe gerisindeki Osmanlı ihtiyat kıtaatının Enver Pata 
'ld taarruzların hem ilki, hem de sonu · tarafından teftişi 
L~.la~r. Bunlardan eonra hep birden Ö K b h t• ı· · ( 
~ her işe biraz el sürdü. nceleri harp a a a 1 ge m etmış er ~ iti harbin mukadderatı Türkiye 
~dutlarında deiil, Avrupada taay - zamanında bö~le bir vaziyeti bir dere- Hiç bir zaman zihnimin kavrıyama-
~-11 _edecektir. Bunu eledik ve sonra da ceye kadar tabıi ve zaruri gören hüku- dığı bu Kafkas ve Kanal taarruzları 
~· 1_ di ll met ve İttihat ve T era.kki erkanı son - hakkında, ben gerek 0 zamanlar, ge-•~ ı 1tcn ·mize de müteae i ve müs- l b 
"1Zti}ı olduk. raları bunun yan ı~ ır yol olduğunu rek ondan sonra askeri veya siyasi mu-

Neden sonra anladılar, fakat o zaman da İf işden hitlerde pek çok şeyler dinledim. Kü-
~ geçmifti. çük askerlerden dinlediklerim, daima 

.., eden sonra, Muatala Kemal Bey, Afağıda tafsilltmı göreceğiniz veç- onların kendi bulundukları noktadaki 
L llıtafa Kemal Paf8 ve galiba ordu h"l E p 1 k · b 
(il ı e, nver aşa meme etın ütün müşahedelerine münhasır kaldı. Asker-
... ll'ıandanı olduktan sonra bir gün k dd · li k d 
'llt it mu a eratı Üzerıne e ni o a ar likte herkes kendi bulunduğu yeri gö-
tlai1 .ezi umumide bilmem azadan han- kuvvetle yerleştinnifti ki ona karşı rür ve ekseriya hareketin umumi çizgi
~ nın elinde müstakbel Türk kahra- hiç kimsenin bir fCY yapmasına imkan lerile meAaul olmıya lüzum görmez. 
h._ nının kaleminden çıkmıf bir rapa- I d re 
'"il o ma ı. (Ark ) 1-ı surctJni gördüm. O tarihlerde he- ası var 
\ten hepsini de şahıslarını ve yazıları- ilk hamlede bu auret~e yaptığı taar- Bay Ş. G. ye 

Pek yakından tanıdrlım en güzide ruzlarla Karadeniz vak asının da ter-
--~~t rnuharrirlerimizin hiç birinde tibine iştirak ettiği kanaatlerini bir ke- Mektubunuzu aldım. btifatıarınıza teşek
~tınedi.X.:m bir vüzuh ile yazılmıııı o- re daha kuvvetlendirmiş olan Enver kürler ederim. Son Posta'nın bahsettıtınız °' b 5

' T p k k h d . k d mesele hakkındaki neşriyatı, bir ecnebi ga-u raporda Mustafa Kemal p8 .__ aşa, en yü se ıra ereceaıne a ar 
Ilı y- b erli zetenln münasebetsiz neşriyatına inanılmış 
~ ~cnılckette yalnız bir müdafaa ~den,. ir muza~f ye~ azmi~'in bile ve bir kıymet verilmiş olmasından dolayı de-
~ bı düfünülmek iktiza ettiğini gös- maddı k.uvv~tlerın h~ıka~lerı karşı - ğlldir. Bilakis böyle münasebetsiz neşriyatın 
Ilı erı nıütaleaları, bende büyük bir ~ sında e~ımege ~ah kum hır~ hayald · mukabelesiz kalmaması maksadlle yapılmış
' Uyandınnıftı. Milletin o zamanki başka hır şey doguramıyacagını, zan • tır. Sizln şekilden mütees,,lr olduğunuz anla
~t ve manevi kuvvetlerini ve bil- nederaem, Asyanın meçhul bir köşe- şılıyor; fakat, ruhun ve maksadın dedltlm 
-' iktisadi kudretlerini kısa, fakat sinde bir daha kalkmamak üzere düş- şekilde olduğuna ltlmad edeb1llrs1nlz. 

~~~nt~~~ü~tcü=i=ü~g=ü•n=d=~~i=a=n=l=a=m=a=~=ş=tı~l===~-~~~~~=~===~cM=&-
~e hülaaa ettikten eonra yalnız ana HASAN R u J A L L 1 K L A R 1 \Jt~kiYe~in mü~afaaaı esasına müste- ve 
~- ir planı tasvır eden hu raporu oku
~~~~ zaman o vakte kadar, taarruz 
'fiıtuhat hülyalarile israf edilmiş o
~ tuvvetleri düşünerek içimde bir 
~ duymuf ve ayni zamanda bu ra • 
lll tıı Yazan kumandanın Çanakkale 
~~rebelerinden itibaren yayılmıya 
"'-ıyan fÖhrctinin ne kadar haklı ol· 
~nu anlamıştım. Hakikaten, eğer 
~l bidayette bizim başkumandanlık 
~il t bir müdafaa planı yapmış ve o
'ıı Cl.dırn adım takip ederek ve yalnız 
~-~ Iürkiyenin, yani Anadolunun 
~~dafaasını düşünerek tatbik etmiş 
~ıı/dı biz harpten daha çok canlı ve 

f:'tctli olarak çıkardık. 
'llkı~kat, maalesef, öyle olmadı. 908 
~ I abı ile meydana çıkmış ve arka -
tııı~ arı arasında topladığı itimat ile 
tııill·t tarafından yavaş yavaş bir nevi 
ı.. 1 kahraman mevkiine çıkarılmış 

tı &enç erkanıharp Enver Paşa, lt-
t~ Ve Terakkiyi ve onunla beraber 

n rnemleketi burnundan yakalı -
b~' nıuzafferiyet ve fütuhat hırsi
ır askeri sergüzeştten diğerine gö

l"rıiist ·• f' ur. 
1 

hakika, seferberlikle beraber za • 
trı llternleketin idaresine kendi elini 
t 'Ya başlamış olan Enver Paşa, 
~ p bir ernri vaki olup bitince, bütün 

~u{~Y'i tamamen eline aldı. En müş • 
~k 1~ o olduğundan yalnız maliyeye 
'-t arışrnadı. Bunun haricinde iktı-

\'c kültür işlerine vanncıya kadar 

Kadınlann ve güzellerin ve gençlerin hayati istekleridir. Sabit, 
açık, orta ve koyu renkleri vardır. Ruj 60, Allık 35 kuruştur. 

ince Ruhlu ve duygulu Kıbar kadınlar bu çok cazıp YelJnrlanta {Brillant) 

Hasan Tırnak CilAlarına 
Beyaz 

HASAN 

bayıhyorlar. 
ve kırmızı 10 ve 20 kuruı Sedef 40 • 60 kurUf. 
DEPOSU : Ankara, Eskiıehi~, Bqiktq, Beyoj-lu 

İSTANBUL MERKEZİ 

Yazan: Peride Celal 

Yusuf Nreomi bior gün şöyle bir mek- ı tiyeceğini ve bunun epey pahalı oldu-
tup aldı: 1 ğunu düşünerek gülümsedi: · 

cBana her şeyi an1attılar. Meğerse - Haydi.. Söyle, dedi. 
ne fena bir insanmışsınız! Sizden nef - .~ıma çekingıen bir hareketle bir 
ret ediyorum. Asıl hayret ettiğim nok- muddet dudaklannı ısırarak durdu. 
ta iç yüzünüzü 0 kadar güzel sakla . Sonra ayni muhteriz sesle konusmıya 

manızdır. Artı'k her şey bitti. Size başladı: 
duyduğum<> büyük sevgi, ve hayranlık - İki gün evvel gönderdiğim mek-
mü:t.hiş bir nefirete çevrildi.» tubu aldınız mı dayı? 
Altında titrek, asabi, belirli, belırs:z Yusuf Necmi omuzunu sil.kelemi ti: 

küçücük bir imza: cMeliha>. 
Bu mektubu baika mektuplarla be • 

raber getirdikleri zaman Yusuf Nec -
mi evde, yazıhanesinin başında hafta-
lık biır mecmua için yazdığı fıkrayı 
tashihle meşguldü. Mektubu aldı o~u
du ve biır müddet zarfı elinde hayretle 
çeviırdi. Adres yan1.ış değildi. İsimde 

- Hayır .. 
Genç kız kızardı. Ellerini uyuıtura

rak sordu: 
- Başka bir mektup, bir kadın mek

iu bu?. 
Yusuf Necmi birdenbire başını knl • 

dırdı. Göz göze geldiıler. Genç k~z bB 
sefer daha kızardı: 

olamazdı. Çünkü zarfın üstünde mu - - Dayı, dedi. Her şeyi anlatacağım 
harrir cYusuf Necmi» diye, yazıyordu. size. Fakaıt evvelcl o mektubu aldınız 
Fakat ona bu kadar acı sitem eden ka- mı? 
dın 'kimdi? Sakın bir arkadaş alayı ol· Yusuf Necmi yüzüınün garip bir hal 
masın diıye, düşündü. Fakat kbnse ile aldığını zannediyordu. Kabil olduğu 
böyle bir şakaya maruz kalacak kadar kadar tabii görüruniye gayret ederek 
laüba.li· olmamıştı. Aklına son bir ihti- cevap verdi: 
maıI geldi. Belki de bu mektuıbu yazan - Evet, böyle bir mektup aldım. 
kadın yazılarını okuyarak kendisine Fakat bu seni neden alakadar edıyor? 
3.şık olmuş, şahsan tanımadığı hayal · Selma omuzlarındaıki yükten bir an 
perest okuyucularından birisiydi. Her evvel kurtulmak i1Stiyen insanların te
halde sonradan ona kendisinin nasıl Iaşı ile· 
biır adam olduğunu anlat.mışfar, müt ~ - Dayı, dedi. Meliha Haydarı tanır
hiş inkisara uğramış ve bu mektubu sınız değil mi? Hani mektepte en iyj 
yoHanuşU. Yusuf Necmi bunu en ya .. arkadaşım .. 
km bir ihtimal diye kabul ederek ade- Yusuf Necminin hayalinde e mc!·, 
ta sinirlendi. Peki mektubu yazan ka- büyiik siyah gözlü biır ~nç kız pGr! r •,,j 

dına kendisini bu kadar fena kim an - çizildi. İçinde garip bir ürperti hio,:se-

latmıştı? Evet, onun eskiden yapma -
dığı kalmamıştı. Fakat şimdi uslu a -
kıllı oturuyordu. 
Yarım bıraktığı yazısına bir müd -

det dalgın dalgın baktı. Sonra yavaş -

ça !kalkıp pencereye ilıe:.1~i ve . orada 
camda aksini görünce gulumsedı·. Saç· 
ları kırlaşmıya 90ktan başlamıştı. Es -

kidenberi bir ~ kadınların pek be -
ğendiği geniş alınlı esmerce yüzünde 
yer yer klrışı!klıklar beliırmişti. Camda 
bile belli olan kırışıklar .. 

de:rek: 
- Evet, dedi. 
Selma ürkek, utangaç sözüne devam 

ediyordu: 

- İşte o Meliha genç bir mühendisi 
seviyordu. Aımma pek çok .. Nişanlan
mak üzere idiler. Fakat mektepte~ baş· 
ka bir arkadaşırruz bir hafta arası evi
ne gitmişti. Dönüşte gelip, mühendisi 
biır genç kızla beraber gördüğünü Me
lihaya söyledi. Meliha evvela çok ağ
ladı. Sonra sözümü dinletemedim. o • 

Art.ık gözleri 
de zayıfladığı 
için gözlük ta • 

Yarmki nushamızda : 
turdu, o kızgın -
Jıkla mühendi -

kıyordu. Şimdi • e·ır geni! kıza taarruz 
ye kadar pek T 

se acı bir mek • 
tup yazdı. Ben 
de o sırada size 
yazıyordum. Me
ğerse zarfları -
mız değişmiş .. 

farketme
diği hafüe bu 
gözlükleırin ken
disini ne ber -

Yazan: ismet Hulusi 
Yusuf Nec -

bat bir hale saktuğunu düşündü. mi genç kızı dinlerken renkten renge 
Yaz.ıohanesinin başına geçjp yazısı- giriyordu. O ne gi~li ümitlere düş -

01 bitirirken ve sonra gazeteye gider • müştü. Birdenbire ayağa fırladı. Hırs
ken kafasında hep ayni şey vardı: A - la kapıya doğru yü:rd.irken mektubu 
caba bu kadın kim olabilir? Mektubu cebinden çıkarıp yeğenine vermiye u
da öbür kağrtlarla sepete atacağma tanarak: 
yanına alınıştı. - O mektubu nereye attığımı bil • 
Akşam evine geldiği zaman kapıyı miyorum, dedi. Sen yalnı.z bana bak 

açan hizmetçisine aksi götlerle baktı. cah1Sksız diyememişti• bir daha böy
Gece yatağında bir müddet uyuyama - le garip arkadaşlarla konuşma anla -
dı. Hep kendisine bu kadar acı yaza- dm mı? 
cak kadar deırinden kızan meçhul sev- cİlki küçük, akılsız kızın hayatımı 
gilisini, 0 hayalperest kadını düşünü - berbat edip karıştırmalarına taham -
yordu. mül edemem• diye devam edecekti. 

Ertesi• gün cumartesi! idi. Yusuf Nec- Vaz geçti. Onun pek kızdığını, anhyan 
miniln bir kollejde ley'li okuyan yeğeni Selma korkak bir tebessümle yanına 
eve ge1.di. Yusuf Necmi onu pek sever- yaklaşmıştı: 

di. Aıblası Oldükten sonra babası da - Bir daha tekrar etmesine imkan 
daha evvel öldüğü için kimsesiz kalan yok dayı, dedi. Fakat emin olun bu 
genç kızı yanına alınıştı. Selına ses · yanlışlığın neticesi hiç te fena çıkmadı. 
siz, sakin bir lk.ıroı. Dayısını da çok Mühendis belki o mektubu alsaydı 
severdi. Yusuf Necmi o hafta yeğeni - Melihanın yazdığı acı şeylere h:ddet 
nin her zamankilnden durgun ve dü - edip gelmiyecektL Halbuki benim size 
şüınceli olduğunu anlı!Yamadı. Çünkü yazdığım mektup eline gidince yanhş-
o da düşünceli idi. Hep aklında ha - lığı anlayıp mektebe geldi. Evvela 
yatını birdenbire değiştiren, berbat e- kavga ettiler. Fakat o kızın mühendi
den küçük bir kadın mektubu vardı. sin kız kaTdeşi olduğu meydana çıkın
Ve içinde garip b~r heyecan duyuyor, ca işler düzeldi. 
kendismi taıhkir eden meçhul mektup Selma sustu, gülümsüyordu. Dayı -
sahibini bulup, o küçük pamıa'kları bi- sının hiç tıe gülmediğini görünce he -
rer birer öpmeyi düşünecek kadar şa- men kendini U>p'ladı ve Yusuf Necmi 
irlleşiyordu. Yemeği Selma ille beraber hiddetle kapıyı çekip odadan çıktı. 
~iler. Kalktıkları zaman Yusuf Nec- Yazı:hanesinin başına oturduğu za -
mi sinemaya bu sefer yalnız gitmesi - man bir ~üddet kendi kendine düşün
ni', onunla beraber gelemiyeceğ:ni dii. Sonra kahkahalarla gülmiye baş
genç kıza söyledi. Selma zaten ne za - ladı. Şimdi ne çocukça hayallere kapıl
mandanberi onun yüzüne bir şey söy- dığını daha iyi anlıyordu. Kendi ken -
lemek ister gibi tereddütle bakıyordu. dine: cGaHba bu kadar saçma ~eyl~r 
Nihayet dayısının arkasından sofra - düşünebilmek için epey ihtiyarladım• 
dan kalkarken korkak bir sesle: cDayı dedi. Sonra yazı yaızması lfızım geı -
dedi. Ben de sinemaya gitmiyeceğim. dlği.ni hatırlıyarak t~ıaşıa kağıtlarını 

Sizinle bir parça konuşmaık istiyo - önüne çeıkti ve kendisinin de içinde rol 
rum• Yusuf Necmi tekrar bir koltuğa aldığı küçük bi!r hikaye yazdı. Ayni bu 
otururken genç kızın gene bir şey is - blkaye gibi.. 
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IMHbım Cemirln Akıbeti 
~~~~- Yazan : Hugh Auıtin lngilizceden çeviren : HtUnun U,aİı.lıfd .. IKiNCI KISIM A. R • 

Gospodin 1\ıioranof Cemil ile konuşurken şu 
nıuazzam Çarlığın en kısa yoldan izmihlale doğru 

gitnıekte olduğunu söylüyordu 

Çavuş hadisenin nasıl cereyan ettiği 
anlayamadığını itiraf etti 

Cemilin gözleri, birdenbire Maşaya 
kaydı. Şimdi, petrol lambasının sa -
rımtrak ışığı altında bir kat daha sa -
rarımş görünen, Maşanın yüzüne bak
tı. Bu çehrede, derin bir hüzün 
ve ıztırnp vardı. Senelerdenberi insan 
kalblerinin türlii türlü tecelliyatı ile 
kar~ılaşmış olan Cemil, derin derin 
içini ~ekerek: 

- Zavallı, Maşa ... 
Diye mırıldandı. 
Dışarıda, kapı ac;ıldı; kapandı. Ce

mil, ba~ını oda kapısından uzatarak 
baktı ... Yemek ::t-petini getirmiş olan 
uşak: 

- Maşa!.. 
Diye bağırdı. 
Cemil, masanın üstündeki mektubu 

tekrar aldı. KoriJora ç.karak oda ka -
pısını kapadı. 

Usaoa dogwru ilerledi: 
• C> 

- Petro !.. Maşa, biraz meşgul. Ye-
meğı oraya bırak. Şu mektubu al. 
Doğ;uta götür. Şato müdürüne ver. 

Dedi. 
B . ..mu söylerken, ve mektubu verir

ken dudaklarında garip bir tebessüm 
belirdı. Bir hafiyenin, kendi hakkın -
da yazmış olduğu bir raporu, - içinde 
ne olduV.unu bilmeden - kendi elile ve-,, 

rip göndermek, Cemile tatlı bir heye
can vermişti. 

* - Bonjur Cemil BeyL 
· - Oooo .. bonjur, aziz dostum, Gos

podin Moranof. Koltuğumun altındaki 
paketin ne olduğunu sormuyorsunuz}. 

-E, dostum.. sormıya vakit kaldı 
mı~ .. Sizi; birdenbtre şatoda, şu mini 
mini dairemde görrr ek bana o kadar 
hayret verdi ki... Ş \ buyurun. Zan
nederim ki, bu koltukta daha rahat e
dersiniz ... Hah, bra\ o ... E; söyleyin 
bakalım, nasılsınız ;> .. füz~ görn'liyeli, 
bir haftadan fazla o du. 

- Bugünle .. t2m on bir gün. 
- Demek ki, sayaınız .• tebrik ede • 

rim, dostum. Siz, hakikaten çok ciddi 
bir hesab memurusunuz. 

- Efendim, ben.. vazifeyi, vazife 
olarak kabul ederim. Çiftlikteki hesab-

r e. tr Doktorun 
·rnlük 

No larından 
Lohusalar 
Ve lohusa 
Odaları 

(*) ---

Yeni doğan çocuklarla Johusalar hak -

kında evlerde hustt!>i dlkkat ve itina la
zımdır. 

Lohusalar daima hastalık ile .sıhhat ara
sında bulunurlar. Ufak bir soğuk algın
lığı heyecan, korku ve yahud ~riçten 

nakledilen mikroplarla çabucak hastala
ıurlar Ve hastalıkları tehlikeli bir hal 
alır. 

Lohusa odaları çok temiz olmalıdır. İçe
ri kimse ayakkabı1arile girmemelidfr. LO· 
husalar çcık yorgundurlar, istiralıate 

kat'i ihtiyaçları vardır. Ziyaret vesilesile 
bu yorgun kadını rahatsız etmekte mana 
yoktur. Öksüren, aksıran insanlar ve co

cuklar lohusa odasına girmemelidlrlcı·. 

Lohusn. odası gerel.: çocuk ve gerekse 
annenin selameti için hfıli tabiiden yanı 
normal sıcaklıktan fazla olmlaıdır. 

Yeni doğan çocuklarda merkez nazım ha

raret henüz teşekkül etmediği için kendi 
harareti. muhiti derecel hararetine tabi
dir. Sür'atle üşür ve hasta olur. 
Lol.usaya bakanlar, sık sık ellerini sıcalc 
ve sabunlu su ve kolonya ile yıkadıktan 
sonra kendisile meşgul olmal!du-lar. 

( *) Bu notları kesip sa!<l11.ymız, ya • 

but bir albüme yllpııtınp kollekıiyon 

yapınız. Sıkıntı 7amıınımzda bu notlu 
b;. doktor gibi imdadınıza yetifd>llir. 

!arımı nasıl takib ediyorsam, dostları
ma aid olan hesablara da öylece itina 
ederim... Evet .. sizi görmeyeli, tam 
on bir gün oldu ... Eğer size takdim e-

Her iki odanın da. kapıları iç taraflarından birer sandalye ile desteklenmek sure61 

kapatılmışb, içerde kimse yoktu, o halde bu adamı kim, nasıl öldürebilirdi? 
dilmek üzere çiftlik müdürüne gelen Bu da caniyi müşkül bir vaziyete kadın oldukiarı için mi} 
şu paket olmasaydı. .. · .sokardı, zira 0 dakikada Patton ölmüş Kent sordu: 

- Ay .. bu paket, bana takdim edil- buhınuyordu. - Kadınlar sigortalı değillerdi. Bu-
mek i.izere, çiftlik müdürüne mi gön- Polis çavusunun bu muhakemeyi nun için öldürmemiş olmaları da müm-

derilmiş? · ·· . akh pek iyi al~ 1şa benzemiyordu, şüp-1 kün değil mi? .. .. . . 
- Evet. .. Bu paket, ve hır de mek- heli duruyordu. - Evet. O da mumkun. Şımdı baş-

tub olmasaydı .. ihtimal ki, sizi görmek Kent: cı ka bir noktaya geçelim: Burada Mös-
şerefinden daha çok günler mahrum _ Madem ki faraziyeyi böylece ka- yö Patton'u beklemiye gelmiş olan 
kalacaktım. bul etmiyorsun, tatbikata geçelim. Sen kendisini biiyük bir tehlikeye atmış -

- Bana, çok merak verdiniz; dos - simdi yerinden kımıldanma. Ben Mad- tır. Bu tehlike o kadar büyüktür ki bu
tum Moranof... Bu paketin nereden ~azel Pattonun odasına geçiyorum. na atılmıya delilik de denebilir. Zira 
gönderildiğini de çarçabuk söyleyebi- On şayı say, sonra gel bakalım beni o- bir fare gibi kapanda kısılıp kalması 
lir misiniz?.. rada bulabilecek misin? pekala mümkündü. 

- Hay, hay··· Buyurun paketini- Hendriks cevab vermeden alçak ses- Kent memurunun muhakemesini sü-
zi .. hJ.tfen şu mektubunuzu da alın.· · le bir iki, üç diye saymıya koyuldu. kunetle dinliyordu. O bitirince söyledi: 

olduğunu isbat edebilecek vaıii 
bulunuyor demektir. 

- Evet, John. Fazla söylemiYe 
zum yok. Bir suç yapıldı mı o 5 

alakası olabilecek olan herkes 5 

yapıldığı sırada bir başka yerde 
başka şeyle meşgul olduğunu i~1 

debilecek vaziyettedir. Artık be11 
bıktım, usandım. Sen bardağı ta. 
sonuncu katre hikayesini bilir Jt1 

Bu sonuncu cinayet bence o soJl 

katre hükmündedir. Gel heniı:nle 
raber, sanırım ki bu hikaye lüzutıl 
dan çok fazla sürmüstür. 

. ' (Arkası? 

Okuyucuf arımıza Efendim. bu paketle bu rnektub .. Asa- Her rakamı söyledikce bir defa da ha- - Düşüncen fena değil, fakat Pat
letmeab, Prenses Emma F eodorovna şını sallıyordu. Böylece ona kadar say- ton ta·hmin ve tasavvur ettiğimizden 
hazretleri tarafından gönderilmiştir ... dıktan sonra banyo salonuna girdi ve başka türlü öldürülınüş değil midir} Teğmen Kent yekdiğerini tiiklb edel' 
Çiftlik müdürü efendi, bunları size tes- Madmazel Patton'un oda kapısınm e· Hendriks israr etti: cinayetin teşkil ettiği muadeleyi en 

b b teferrüatma varıncaya kadar tama.met! lim etmek için m. ünas.i ir adam .arı- s.ig~ inde durdu. Sivil memurlar onun - Kızı var. 
h k Ha !ettiği kanaatindedir. yo.-du. Bu şerefı, ben ı raz etme ıste- arkasında toplanmıslardı, olup bitene - yır, ruhiyat bakımından müm-

Teğmen Kent'i bu kanaate sevkedell 
dim. Ve...... bakıyorlardı. ' kün değildir. ihtiyar dostum unutma deliller ve bütün vak'alar şimdiye ıaı.dat'~ 

Gospodin Moranof, sözlerini kes - Çavuş gözlerile odayı araştırdı. Do- ki tamam 17 yıldanber.i birlik te çalışı· duğunuz satırlarda. hiç bir noktası iJJJI"". 

mişti. Çünkü, kapıya hafifca iki par - lab açıktı, saklanılabilecek başkp. yer yoruz. clilmeden anlatılmıştır. ve eserin ııı 
mak darbesi indirilmişti. de yoktu. Fakat yatağın altına hak - Hendriks bu defa .kat'i bir itirafta eserin başında okuyucularına verdiği 

Cemil, oturduğu yerden seslenmiş - mamıs olduğunu hatırladı, karyolanın bÜ.Jundu: tamamen tutmuştur. .. .. .. ~ 
ti: önün~ çömeldi. - O halde anlamıyorum doğrusu. Şimdi sıra sizindir: Vak'ayı duşun\ll) 

- Giriniz. _ Ne var ne yok dostum? Teğmen devam etti: kuduğunuz hadiseleri hatırlayınız, l>ll ~ 
K I r M baba katilin ldm olduğunu ke~fedebilecek ııı apı yavaş yava~ ara anmıştı. çe- Hendriks arkasına döndü. Kent ban~ - admazel Patton'un smı 

C ~? riye, Maşanın başı uzanmıştı.·· e - yo daı'resinden çıkıyordu, dus, cihazını öldürmüş olabileceğine hakikaten ina- _,.,d 
Aksi halde yarın Le4kub edecek uı--mil, birdenbire kıpkırmızı kesilmişti. d · · · d akl t nıyor musun? örten per enın gerısın e s anmış ı. tırları bekleyiniz. ~ 

Hastalıktan kalkalı, henüz üç gün olan Çavuş, homurdandı; sonra hafif bir Çavuş bir saniye tereddüd etti, son- ............. .-........ - ..................... . 
Maşanın bu hereketini tecessüse atfet- sesle: ra; 
tiği için öfkeli bir sesle: _ Kücük kızın talihi varmıs! diye - H<..'J'ır, dedi. Yürüttüğüm ilk mu-. . 

- Ne var, Maşa}.. ~ fÖylendi, eğer babasının gelişinden ön- hakeme sağlam değil. Görüyorum ki 
Demişti. ce bir duş yapmak isteseydi hali ta - Madam Arnold nasıl kocasını ö1clür -
Maşa, kesik ve titrek bir sesle, cevab mamdı. müş olamaz ise Madmazel Patton da 

verdi: _ Gördün ya? öyle babasının katili olamaz. Dediğiniz 
- Kaç gündür, dışarı çıkmadım. Teğmen elinin bir işareti ile s:vil me- gibi ruhiyat bakımından bu müm'kün 

Tem iz hava almıya ihtiyacım var. Mü- murları uzaklaşhrdıktan sonra sözüne değildir . 
saade ederıw.niz, şu pencerenin kar~ı- devam etti: - O halde bir başka hal ~ekli göre-
sındaki çam ağacının altına kadar gi - _Katil Patton'un odaya girmesin- biliyor musun? 

Bugünkü 
9 Biriru:ilcinun 936 

İSTANBVL 

Öğle ne~riyatı: . . fJ 
12,30: Plakla Türk musildsl, 12,50. 

dls, 13,05: PfalrJa hafif muzik. 13.2'5! 

tellf pl..'ı.k neşriyatı. deceğim. Biraz, açık hava teneffüs e - den evvel oraya saklanmıştı. Makas ile - Hayır. 
deceğim. kusak elindeydi. Baba ile kızın konuş- - Emin misin? Emin olmak lazım. Akşam neşriyatı~ 

Ce '1 ~- · d -L · 1 · t' ' k d G 1 b" d 1 seles· · b' 18.30: Plakla dans mın,1kisi. 19.30: mı , rnr enoıre sersem emış ı. malarını dinledi. Sonra genç ız 0 ası- e ır şu san a ye me mı ır 
0 

M" , ~e 

Maşanın, şu andaki düşüncesini derhal na girince saklandıg~ı yerden çıktı. O defo daha gözden geçirelim. Maryo tarafından. 2 : uzeYSen .J. 

~ 1 k d<>ı:;ları tarafından Tiirk nıusildsi v. hissetmişti. Yaptığından derhal derin sırada Patton iskarpinlerini çıkarmak Po1is .şefi bunu söy edi ten sonra şa~kılan. W.30: Türk musiki heyeti. sı 
bir hicab hissederek: föı:ere koltuğa oturmuştu, i~te bence Madmazel Patton'un oda kapısından kestra. 

22
: Ajaru; ve borsa hnberleri-

- Hay, bay Maşa .. nasıl istersen, bütün vak'a bundan ibarettir. dışarı çıktı ve içerde kalmış olan ça - Pllkl:ı. sololJır. 
öyle yap. Ve bir eli ile sırtı banyo dairesine dö- vuş da sandalye ile kapıyı tekrar des-

Demişti nük olan koltuğu gösteriyordu. tekledi. Dışardan Kent kapıyı şiddetle 
BUDAPEŞTE 

Maşa : itti, kuvvetle yaslandı. Fakat sandalye Polis şefi bir saniye nefes aldıktan 
16.30: Çigan ork.estıası. 18: Ş;ırkılıı.t'd 

Komedi. 20.50: Sonatlar. 23: Fro:nsll 

italyadan haberler. 23.10: .Plak neşriY11 - Tam, karşınızda oturuyorum. Şa- kımıldamadı. 
sonra devam etti: 

yet size la?ım olursam, küçük bir el har _ yalnız bir dakika kafi geldi. A _ 
reketile beni çağırmanız kafi. 

dam sonra buraya gelmiş. parmak izi 
Demis,·; ve çekilmişti. 1 

bırakmamak için bir havlu vasıtasi e 
Morarı_of, kulağını taş kapıya vere- dus cihazını harekete getirmiş, lavabo 

rck dinlemişti. Ve, dairenin kapısı a- içi~ de aynı şeyi yapmıştır. Artık katil 
çılıp kapandıktan sonra, Cemile eğile- içn i ellerini yıkamaktan gayri yapılacak 
rek: k k bir ~ey voktur, o zaman apının ar a-

- Dostum!.. Bu kızın, bir hafiye sında <lestek hizmetini gören sandalye-
olduğunu biliyor musunuz? yi yerinden oynatmak için eline tekrar 

Cemil, gü
1erek cevab vermişti : l:cı.vluyu alıyor ve bu şekilde dışarıya 

- Evet.. tıpkı, çiftlikteki dilber An- çıkıyor. 

na gibi. John hadise bu söylediğim şekilde 
- Tabii, h::ı.reket.lerinize dikkat e- cer,.} an etmiştir. Ve burada bırakılmış 

diyorsunuz, değil mi? lıiç bir iz yoktur. 
- Vallahi Mösyö Moranof; şimdi

ye kadar dikkat edilecek bir hareket:m 
olmadı. Fakat, bundan sonra ... 

- Evet.. bundan sonra, olması, 
muhtemel. .. Size getirdiğim şu kolon
ya şişelerinin, dikkate şayan birer he -
diye olduğundan haberiniz vardır, zan
nederim. 

- Evet. 
- Bunları o şekilde kullanmalı ve 

muhafaza etmelisiniz ki, onun nazarı 
dik katini celbctmesin. 

- Ondan da emin olabilirsiniz. 
- Şimdi, yalnız bir Jl!esele kalıyor. 

Prensesin mektublarına, · nasıl tevab .. 
vereceksiniz~,;. . . 

- (Arkası var) 

* Hendriks düşünceye daldı, kaşları -
nı çatmıştı, dalgındı, fakat muadele 
hnlledilehileceğe de benzemiyordu. 

Nihayet itiraf etti: 
- Doğrusunu söyliyeyim, anlıya 

maz oldum. Ben bu dakikada başlıca 
iki şey düşünüyorum. İlk cinayet için 
suçun yapıldığı sırada bir başka yer -
de bulunduldarmı isbat etmek imkanı
na malik olan iki ki~i ölmüsleı-dir. ı -. . 
kinci cinayete gel~nce, mevzuu bahso-
lanlardan iki kadın bu suçun yapıldığı 
sırada ha~ka 'bir yerde bulunduklarını 
i~bata m~ktedirdirler, yani suçu onlar 
yapmamı~lardlr. Fakat acab~ katil bu 
kadınları da neden öldürmedi. Sadece 

Polis şefi tekrar içeriye girdi: 
- Bir defa da Patton' un odasında 

bir deneme yapalım, dedi. 

Orada da sandalyeyi destele gibi ka-

EUKREŞ i 
16: Romanya musikisi. 18.20: şarıcıl 

55: Ham orkestra. 20.45: TransUvaı1~ 
kıları. 21.10: Hafif orkestra. 21.45: ııe. 

d adıl T d kestra. pının arkasına ay ar. eğmen ı- PRAG 

şarıya çıkarak kapıyı zorladı, kapı ge- ıs.a5: Pliik neşriyatı. 19.20: varyete 

ne açılmadı. lan. 20.5: Flfınnonlk konser. 20.so: ~ 
O zaman Henclriks içerden sandal • 21.40 : Şarkılar. 22.15: Muhtelif haflll 

yeyi çekti, bu defa kapı kolaylıkla a- Fransa. haberleri. 
çıldı. YiYANA 

Çavuş: l6.5: Plak neşriyatı. 17.5: Şarklı.ar~ 
- Şimdi anlıyorum, diye haykır - Muhtelif havalar. 21.55: Varyete ııavıı 

dı. Buraya girmiş olan ş~hıs kapının 20: Viyana musikisi. 

desteklenmesinden evvel, yani Pat • VARSOVA rt 
lS.3o: Plak neşıiyatı. 17.15_: Aske .,.ı; ton'un gelmesinden evvel içeriye gir~ şrtr 

19.20: Dans şarkılan, 20: Plak ne 
miştir. 

Polis şefi tasvib etti: 
- Tabii öyledir. 
Çavuşun muhak:eme kudreti işle -

meye başlamıştı: 

- O halde biz aşağıda boyuna ak
sıran ada;nı sorguya çekmekle meşgul 
olduğumuz sırada Mösyö Patton oda
sına girmiş bulunuyordu. 

Polis şefi gene tasvib etti: 
- Evet Jo:m. 

Çavuş bu defa da bu muhakeme -
den bir netice çıkardı: 

- Şu halde Mösyö Merrit bu so -
nuncu cinayetin yapıldığı sırada da 
baska bir yerde başka bir şeyle meşgul 

' 

hıı. vııJl\1'1· Şopen resitali. 21.30: Viyolon 
Hafif musiki. 22.ıro: Dans havaları. 

Yarınki progra.fll 

10 Birindkinun !!36 

ISTANBUL 

ötıe D~riyatı : 

12_30: Plakla Türk muslklsl. 12.5~; rS' 
dls. 13.o5: Plakla hafl! müzik. 13.25· 

Uf plak neşriyatı. 

Akşam neşriyatı : . ~ 
18.30: Plakla t\nns musikisi. l9.3D·ô., 

ram;: Dr. Fahreddin Kerim tarafl~rl< 
Rıfat ve arkad~an tarafından '1'11 , 

kisi ve halle s~··1·•hıı ı. 20.30: Safi>·e "et 
da.şları taraıllluaa ·ıurk musııdsl ~ 

. s •e 
şarkıları. 21: Orkestra. 22: AJan 

blberlerL 22.30: Plakla sololar. 
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Huauai idareden ayhk alan eme\:li ve öksüzlerin Eylul 936 üç aylıkla.. 
tı 9/kinunuevvel/936 çarpmba gününden itibaren Ziraat Benbamc:lan 
•erdirilecektir. Aylık sahiplerinin ban kaya müracaatları ilin olunur. ccBu 

cc3504n -
Dahiliye V ekiletinden: 

1 - Vekalet ihtiyacı için alınacak 350 ton kok kömürünün mübayaaıı 
.. pah zarfla eksiltmeye konmuttur. 

2- Ekailtme 21/12/936 pazuteai günü aut 15,30 ela Ankarada Ye
lbtehirde V ekilet binasında toplanacak aatınalma komisyonunca 7apıla
talrtır. 

3 - Muhammen bedel 10,500 liradır. 
4 - Muvakkat teminat 787 lira 50 lruruttur. 
5 - isteklilerin buna dair olan prtııameyi V ekilet Levazım Büroaundan 

alabilirler. 
6 - isteklilerin 21 /12/936 günü aut 14,30 za kadar teklif mektuplan. 

Ilı aatınalma komisyonu reialiğine vermeleri ve makbuz almaları lizlmdır. 
7 - Posta ile gönderilecek teklif mektuplannın yukarda yazılı saatte 

leialiğe gelmit bulunmuı ..,.ıtır. Poatada olacak gecikmeler muteber de
lildir. 4Cl988» «3413» --- ~--~--~-----------------~ 

~Aca~~ 9 {;\ ~ SAATLARINI TE8C.İH 
AYAR61 u ~ U'\J EDiNiZ 

' Türk Hava Kurumu 1 
BUYUK PiYANGOSU 
Şimd:ye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

2.cl k••lde 11 / Blrlncl klnun / 938 ded1r. 

Büyük ikramiye: 40.00Q liradır ... 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikramiyelerle (10.000 

ve 20.000) liralık iki adet mükafat Yardır. 

DlKKAT: 
L.!ı Bilet alan herkes 7 / Birinci kAnun I 936 günü akşamına kadar 
uuetini aeğiftirmİf bulunmalıdır. 

Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakit olur •.• 

• Son Posta • 
lstanbul Gelir ve Para 

BoR::;Ası 
8-12 - 1936 

Türk Devlet Borçlan 
Ur.& Lira 

'4 7,5 T. B. I 21.20 ıı % 5 Hazine B. 00,UO 
'4 '1.:ST.B n 0'),00 Dahlll istıkraı99.05 
~ '1,s T . B. Ill 00,•IO 

Devlet l>f'miryollan Borçlan 

la. il. Mü. 

' a HA. 

~ P'. Frangı 
1 Dolar 
1 isterun 
~Liret 

Lira 

00,00 

Lira Ura 
81.00 tst. Tramn.1 2ı,,J 

10,00 Bomontl 9,50 
10,0J Terkos 14," 
90.00 A. Çimento 13,00 

ÇEKLER 
S.,.. L. T. L. ~n 

616.0> 1 Dolar o .. ~so 
17,067S tJret 15.1218 

NAKİT 
~ 

117,0J 1 1 Mark 
1?5,50 20 Drahmi 

fı18.0J I 20 Leva 
1~5 • .>.J 1 20 Ley 

Borsa Dışanda 

Krş. 

26, J 

23. ıJ 

23.1)5 
14,JJ 

L. iL L. K. 

1 Mdbadil Bon. '1J.OI) 
00,00 Gayri a • 0,0 J) 

• 103,00 Altın 999 
• 97 ,00 Mecidiye OJ 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank Şubesi 

Merkezi: Berlin 

Türlıiyedeki ıubeleri: 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: ist. Tütün Gümrüğü 

* Her türlü banka İfİ * _____________________ ...,. 
'·· ....... _. ............. ·--··-······-· .... -·--
, .. ,. Posta Matb•••• 
lie~r:;:; :.Sd. : Sellin Raıııp E~ 1-;ç 
'4LalPLER" l A. h1nuı UŞAKLJGI!. 

" u ~ Rqıp EY~Ç 

~·--------------, OSMANLI BAN..<ASI 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 

TESİS TARİHİ : 1863 

Sermayesi: ı 0,000,000 İngiliz lirası 

Türkiyenin başlıca şehirlerilc 
Faris, Marsilya, Nis, Londra vt: 
Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak 
İran Filistin ve Yunanistan'da 

' Şubeleri, Yugoslavya, Romanya, 
Suriye ve Yunanistanda Filyalleri 
vardır. 

Her turlu banka muameleleri 
yapar. · 

•--m> Doktor ..----.. 

HORHORNi 
Eminönü eczaneai yanında. Her 
gün akşama kadar hastalarını 

...__ kabul eder. Tel. 24131 

PASTIRMA 

HAKKI 
Bahkpazar No. 16 

Eğer bu pastırmadan bir dilim yi
vecek olursanız ömrünüz oldukçn 
ba~ka pastırma yemiyeceksiniz. 

AGIZDA ERİR 
YUMl::JŞAK Sinirsiz 

GIDASI BOL 
Hakkı mağazasında satılan pastıe-

malar halis Kayseri malıdır. 1 

SA Tli..IK OTELl 
lle.\ o~.ıında '!'cprbaşı civannd.ı 

18 oilalı'< hır otel r:;;yRsiJe beraber 
de\'reıı satılıktır. izahat almak ve 1 
konuı;;ımtk ı~·ın Tepehaşında Ası1 ı 
sınema kar ısında LOxamburg ?le 1 
lınde Halas·a ınQracaat oluııabılır- . 

Doktor Hllfız Cem.d 
Dahili,- n.ütehauıa 

Pazımhm nuu&da beıgnn 8 - 3 
Dıv1tn)·olu004) No. Telefon: 2".~&IJ 

'fel. KandıW 88 - Beylerbeyi '° 

işte bu en uf ak fark 

Krem Pertev>ın faikiyetini 
size anlatabilir. ÇOnkO;Krem 
Pertev: Her hangi bir tesa
dDtnn veya mahiyeti meç
hul bir keşfin neticesi de
tildir. Krem Pertev çok ça
bşılınış ve çok tecrDbeler
den sonra kibar mahafile 
takdim edilmiş yegtne Krem 
olup başlıca fevaidi: Cild
deki mesamatı yumuşatarak 
kapatır. Bu suretle bu me
samatı harici tesirattan mu
hafaza ederek cildin pnrnz
ıerini der'eaer. Cildi besler 
ve bu suretle gençlik ve te
raveti temin eder. 

Cildde şeffaf ve gayrikabili 
nuruz bır tabaka yapar ki 
yazın sı<:ağuı, kı~ın, soğuğun 

tahrıbatına nıaııı olur. 

. 
1 

--
'-~hisarlar 

2 ve 20 komprf melik ambalajlarda bul... Jr. 

Ambalaj ve komprimelerin üzerinde h ıs

timsali olan EB markasını ara 1ız --
U~ MüdürJüğü:ıden J 

15.000 Kilo toz ıigara makine kolaıı. 
25.000 » » » paket kolası. 
1. - Yukarıda cins ve miktarları yazılı iki kalem malzeme tart· ameai 

mucibince pazarlıkla aabn aluiacaktır. 
il. - Pazarlık 10/Xll/1936 tarihine T&atbyan Pe11embe günü su. 5 de 

Kabatafta Levazım ve Mübayaat tubeaindeki Alım komİlyonunda cı.pıla. 

aktır. 1 lir 
111. _ Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen tubeden a ı .. abi • 
iV. - isteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte % 7,5 güven

me paralariyle birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilin olunur. (3104) 

1937 Saatli 1\1aaı~if .İJ\ıvar :fak~i~leri Çi~,·· tı. 
l"klıtlrri çık11111tır İftk!İttıulnı ftimıımıılc'"·t~kkııt'f't~lldtr ... ~:-·~· ·"''!J.. 

! ırr · cirlü ml'lliırn.ı'.., "il Hint ·~ı.ıt .. ~:. nıev•'.mler!, h~va de~fJ1kllklı"rfnl, fırtınalan, ~r~ r,umı ay~ '~ 
,. .. ıa-1, t~,:;1 , .. k..ıa ··, ct/\'l>ını~, .. !ı .. -:. mıın lr · ., hıkı\ye ve ·latlft>lerl h.ıvı. ~}.· · ·.'t' 

. Umumun rağbetini kıızanl\n bu Takvimlerin taklitlf'rl çıkm11tır. Aldımmnmak tÇin ( SAATLl MAAR~·· 
TAl<Vl'-11 l adına ve (SAAT) reıminr dikkat etmeltdır. Merkni: l9111nhul Maıtrlf l\.ıt,.phırnt'lldlr. . . 'li:. 

o 

KUMBARA BIRE, 
1000 

J 
TARLADJR 

~_____!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



t 16 Sayfa 
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Pa 
Hava ara aldann:ayın ! 

Haf:f bir nezle; ağız veya burı:ndan alınan 
mikroplar büyük hastalıklara yol açabilir 

PASTiL 
~ FO R 

Bütün bu fena ihtimal

lerden korunmak ıçın 

en iyi ilaçtır 

PASTiL FOR 

'Öksürüğü, nezle ve bronşiti 

azami süratle geçirir. Eoğazı 

ve ciğerleri temizler ve bütün 

rahatsızlıkları önler 
:,9;~~:·~i 

----~-~-~'S>·----J~ 

SON POSTA 

BE5İR KEMAU 
M,AWMUTC~VA 
E- C i! A.N E::- .5 ( 

iÇiN-

MUSTAHZARATINDAN? 
p E KTD R i N~\jLL~ 

on Posta 1 
Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25. P. 

İSTANBUL -
İlan fiatları 

Kullanmız, memnun kalacaksınız! 

ı - Gazetenin esas yazısile bir sü
tunun iki satırı bir (santim) 
sayılır. 

2 - Sahifesine göre l:'ıir santim ilan 
fiatı şunlardır: 

-· - •• . ...... . ~ ., 'rıi:llf· ,. ' ., . 
. . - ··! : ' , . "?T'~ ~ ' ,• ... . ~ .;_~ ı~ ... . .. , .. '.~ ... ":'~..,_ 

ı BAYRAMDA YALNız~-•• 
l 

Sah1fe 

' 
: 1 - 400 kuruş 

: 2-250 • 

K 1Z1 L AY gazetesi çıkacaktır. : 3 - 200 • 

: 4 - 100 Jt 

• 
• 

11~ınlurınızı bu gazeteye vermeniz hem kendinize meııfaat ve hem de Di~er yerler: - 60 • 
K 1 z' 1 L • Y 'a vardım ol ıcaktır. t "" . Son ııahi e : - 30 • 

Fiyatı so ı sayfada santimi 40, iç sayfalarda 30, : 

Müracaat yerlarl : Postahane karşısında K 1 Z 1 L A Y satış bürosu 1 me vardır. 
dördüncü sayfada 100 kuruştur. 1 3 - Bir santimde vasati (8) keli-

Telefon : ~26.)3 . . .f - ince ve kalın yazılar tutacak-
Ankara caddesinde Vakit Yurdu VAKİT PROPAGANDA SERViSi !arı yere göre santimle ölçülür. 

._ _____ ırıım~ Telefon: 2 370 ~ .wpı:ı m• •!,_,__, ______ ----· 

I 

SA T 1 Ş 
YERLERi: 

. 
Men.e:ıı : Mıtden kömürU işleri T. A_ Ş . .BanQekapı Taş Han Telatonı 9U81 
Galata : TDrkiye lş Bankası şubesi Telefon : ıi4680 
İstanbul: Adapazar Ttırk Ticaret Bankası, Bah~ı Tlf ifa Tele. 290&I 
Ankara: Yenişehir, Ali Nazmi aparhmam. Teletoıı 1181 
Ankara: Adapazar TUrk Ticaret Bankası TeL tabe 1&1.8, llldlılJtb Zili 

Birincikimın 9 

kını e Ueri ... ...1udak•ara 

en iy;sidir. ·ı.: . & en çok ya-
VENÜS rı · t~· raşanve 
meli i!e tu ~ ··~ w 1 cazip renk-

·' 
valet gören ~erile kul-
k i r pikler 1ananlan 
çok cazi .. .1ayrete dü· 

beli olur. şüren çok 
sabit VE-

Ya yılmaz -"Os ruJla-
ve yakmaz rı 35. 60 • 
75 kurut· · 80 kuruş-
tur. a..;;;;;;;;;~----~ •• ~.:~.,. tur. 

Deposu: Evli va zade N ,u·cdilin ecza. aHlt ve ıtri yut deposu lstanbul, Bahçekapı 

( t 9· 3 7 Y 1 L B A S 1 
1 J-Iava Kurumu Büyük Piyangosu 

BÜYÜK İKRAMİYESİ 
( 5Q · .QQO) Liradır. 
A:ı r.c.ı : 200.000, 150.003, 100.000, 70.000, 60.000 

50.000, 30.000, 20.000, 15.000 Liralık 

ikramiyelerle ( 400.000 ve 100.001 ) 
Liralık 1111 adet mlkAfat varm. 
Keşide Yılbaşı Gecesi yapılacaktır. 
B.il9t1er : ( 2,5), (5) ve ( ıo) Liradır. 

Va1\ it kaybetmeden h ~men biletinizi alanız. •• , ______ EllllQ _____________________ ,, 

Teminatlı: 411
----------• 

ARLON 
Saa lerini Her yerde arayınız. 4m _ __ ., 

SÜMER BANK 

Yerli Mallar Pazarlan 

'~Ç&Ti N•WLL ARA•DAVAN IR 


