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Kağıt fabrikası açıldı ı Bakalım tekzip merakhları ne buyuracaklar? 

Balıkçılar üç gün daha 
balik tutmıyacaklar! 

• • 
lzmit bayram gapıgor. lktısat, Maliye, 
i /ı • 1 1 7 k ·ır 1 • • b l J. k 'arı Dün balık tutuldu, fakat çıkan geni bir hadise .1.n ısarıar ve l ıerının u unuu ıı üzerine dün gece boykot kararı yenilendi, bu 

k •• • k 1 k lr J ikinci boykota komisyoncuların veresiye 
uşat resmı ço parıa o uu muamele yapmak istemeleri sebep oldu 

i 

Bahkhancden bir görünüş 

lktısat Vekllf nln · 
söylediği nutuk 

v• Balıkçılar torik balığı para etmedi- dır. Fakat dün bir aralık balık fiyatla
gı ve satılan balık mukabilinde elleri- rı yükselmiş ve balık tutulmuş, iyi fi
ne geçen para, emeklerini karşılama· yatla da satılmıstır. 
dığı için fiyatlar yükselinceye kadar Fakat yepye~i bir hadise balıkçıla-

. balık tutmamaya karar vermişlerdi. rı yeni baştan balık tutmamaya sevk 
Cumhuriyet gazetesinin tekzip etme- etmiştir. Bu hadise limanımızdan ba
sine rağmen bu karar tatbik edilmiş, lık alan ltalyan gemilerine balık veren Ceıaı Bayar "Mlllt eko· 

"om ı m izi el hazlan
dı racağımız zaman 
memleket refaha 
kavutacaktır,, dedi 

Küşad resminden sonra 
Sellüloz fabrikasının da 

temeli atıldı 
f İk~ yıl zarfmda işlemeğe başlıyan altı 
a~rıkamıza dün bir yenisi daha ilave 

edi1ın· · · k: !ştır. Izmit kağıt ve karton falbri-
.;sı .. ~ktısat Vekili Celal. Bayar, Maliye 

1 ekılı Fuat Ağralı, Gümrük ve İnhisar
Mr ~ e~ili Rana Tarhan, Büyük Millet 

1 eclısı Reis Vekili Nuri Conker, say
r;"ıar, generall~r ve amirallerin huzu
r~ ~ açılmıştır. Istanbuldaki davetlile
·/ 

1
Izrnite götüren tren dün sabah saat 

ı-' O. da Haydarpaşa<lan hareket etmiş-
ır. lzınit istasyonu izciler ve halk ta
~afından doldurulın~tu. İktısat Vekili 

t ~ arkadaşlarını Ankaradan getiren 
ten s t 11 • . t aa de Izmite vasıl olmuş, Is-
t:~b.ulda~ S~er Bankın davetliler ine 

1 

İımit kAğıt ve karton fabrikasının açılma töreninden üç görünüş: İktısat Ve· 
kili Celal Bayar nutkunu söylerken, n utku dinleyenlerden bir kısmı, İktısat 

Vtddlimiz fabrika mamulAtmdan olan k.iğıtlan tetkik ediyor 
• 

Kiğıt nasıl yapılıyor? 
lzmite giden ve lktasat Vekilimizle beraber fabrikayı 

gezen "Son Posta,, muharriri inbbalarını anlahyor 

balıkçılar iki gün balık tutmamışlar- (Devamı 3 üncii sayfada) 

Bir tütün deposunun 800 
işçisine yol verildi 

Ameleler yevmiyelerini alamayınca depo önünde 
toplandılar ve zabıta marifetile dağıb ldılar 

Dün akşam 17 de Ahırkapıda Nem- sırnlc>,,-da çalışan amele içlerinden ha· 
li Z ade Mithata ait tütün deposunda zılarını murahhas tayin ederek direk
bir hadise olmu~tur . tör Celale göndermişler ve yevmiyele

Hadieenin sebebi amele ile depo rinin on günde bir değil, eskisi gibi 
idaresi arasında çıkan bir ihtilaftır. haftada bir verilmesini istemişler, on 

Depo idaresi ameleye yevmiyeleri· gün beklemeğe tahammül edemedik
n i on günde bir tevzi etmeği kararlaş !erini bildirmişlerdir. 
tırmıştır. Dün öğle üzeri muhtelif kı- t (Devamı 4 üncü sayfada) 

Kan davaları için hazırlanan 
kanun ve avukatlar 

sıs e<lılen uç hususi vagonu da arka
~na bağlıyarak kağıt ve karton fabri
asına götürmüştür. Bayraklarla süsle- İktısat Vekllimiz Celil Bayann Türk k&ğıdı üzerine kendi el yazısile ve 

--=-,,(Devamı 12 inci sayfada) •Son Posta» için yazdığı yazı (Yazısı 11 inci sayfada) 

~aka ve endişe uya:dıran bir seyahat Kahvede oturan 43 
Musolini ve Italya Kralı 

.. 

Peşteye gidiyor 

Bortı 

... 

B'll:i; .. ·• ::W:fl j .{~: ~ 
\:: ~·i''• 

~"':· 

({ral J!~atıuel Musolini 
~ • · ~Yazısı 7 inci sayfada) 

.,,. 

talebe yakalandı 
Kan davalarının kökünden kaldırıl- ı 

:ması için hükumetin hazırladığı kanun 
Iayihası üzerinde hukukçularımızla te-

1 masa ve aldığımız ilmi mütaleaları neş 
Sekiz kahveci hakkında :re devam ediyoruz. Layihanın lehinde 

,söyleyenler olduğu gibi aleyhinde bu
takibat yapılıyor, talebeler ıunan hukukçular da görüldüğünden bu 
tekrar yakalanırlarsa tardı :ilmi mübahaseye karışmadan mütale

,aları olduğu gibi yazıyoruz: 
muvakkat cezasına Avukat Suat Ziya diyor ki: 

uğrayacaklar : . Avukat Suat Ziya şunları söylemiş-
M k al b l . . kah ' tır : 

e tep t : ~ erının .. ve lerde «Kan davası şekli Avrupanın bazı 
otuTmalarına manı olmak ıçın resmi yerlerinde, ezcümle Korsika adasında 
ve sivil emniyet memurlarına sıkı e- iki sene evveline kadar mevcuttu. Fran 
mirler verilmiştir. ,sa hükumeti bu fena itiyatla muhtelif 

T alebelerin serbestçe gir ip çıktık- ,şekillerde mücadele etmiş, fakat bunu 
ları kahvehaneler dünden itibaren 8 1_ ,ortadan kaldırmağa muvaffak olama-
kı bir kontrole tabi tutulmuştur. ;nıştı. Ni.hayet i~i sen~. evv~l Frans~ 

·· h · h l'f l . mühim bır kuvveı tenkılıye gondermek Dun şe rın mu te ı semt erınde ol- ' t'k 1 d - tmak t"le bu 
2 ve in ı amcı arı agı • sure ı 

mak üzere 18 orta. ve. 5 de ilk mek- ~biyadı orada kökünden kazımıştır. 
(Devaıw 11 mcı sayfada) ' ( (Devamı 7 inci sayfada) 

Avukat İrfan Emin 



2 SON POSTA İkin citeşrin 7 
~--===:=======================================================================================================-====o. = ,.-----------, 

Hercr{i n o :Resimli Makale 
Pamuk meselesinde 
Gözönünde 
T utacağımzz meseleler 

--Yazan: MuhHtin Birgen....-

p amuk bugün Türkiye iktısadi -

yatının günlük meselesi olmuş 
demektir. Pamuklu dokumacılık faa · 
liyetinin Türkiyede artması, fabrika -
ların pamuk ihtiyacını ortaya atmış bu
lunuyor. Bilhassa ilk işletme seneleri -
nin ihtiyaçları, belki de bizim nüfu
sumuzun istihlak. kabiliyetlerine gcire, 
gelecek senelerin ihtiyaçlarından fazla 
olacaktır: Fabrikalar stoklar yapmıya Bıçak, kılıç, rüvelver, top, tüfek 

bir insanı öldürebilir. Fakat fikrinde mecburdurlar; hatta ilk senelerin ima-
latı, piyasanın ihtiyaçlarını tanıma - sabit, inatçı bir adamın fikrini deği~-
mak yüzünden, lüzumundan fazla · tirmeye kafi değildir. 

il Ebedi muvaffakıyetler •• a 

İnsan tarafından insana karşı kul
lanılan silfilıların en müessiri sözdür. 
Çünkü muhatabı kerhan değil, tav
an yola getirir. 

Bir adamı ikna için yumruk veya 
silah kuvvetine değil, mantık ve mu
hakemeye müracaat etmeliyiz. Yum
rukla kazanılan muvaffakıyet geçici, 
sözle kazanılanı ebedidir. 

, 

) 
stoklar birikmesi dahi mümkün ola -
hlfu.~üm~~lli~~~i~~ L,=~

5
~. ===o====z======~==~~~~====~-

Türkiyenin pamuğa ihtiyacı büyük o- A s 1 N D A 
lacaktır. O kadar büyük olacaktır ki 
memleketin bugün yetişiirebilcliği pa-
muk, bu ihtiyacın beliti de üçte birini 
örtmeğe bile kifayet etmiyecek ve o 
zaman dışarıdan pamuk ithali lazım 
gelecektir. Her halde daha bugünden 
pamuk ithali bir zaruret haline gel -
miştir ve bu da d~ünülmektedir. 

* 
Şu halde pamuk istihsal eden mın -

takalanmızda ne kadar çok pamuk ye
tişirse bunun Türkiyede alıcısı oldu -
ğu muhakkak görünüyor. Eskiden ol -
duğu gibi zayıf istihsaline rağmen, 
Türk pamukçusu bu seneki mahsul -
den bilfarz şu kadar balyanın gelecek 
sene mahsulile kanşmıya mahkfrm kal
dığını görecek değildir. Bunun için~ 
bütün gayretile pamuk ekmesi lazım 
geldiğini şimdiden kendisine söy liye -
bifuiz, çünkü bizzat Türkiyede pamu -
ğun alıcısı çoğalmıştır. Türkiye artık 
dışarı satmıya muht(!ç değildir. Türki
ye pamuk ithal edecektir. Daha bu
günden bunun için hazırlık yapıyor. 

On beş gündenberi 
Mütemadiyen 
A.ksıran kız 

Şu resmini gördüğünüz genç kız 
Margarit Klir isminde bir Amerikalı
dır. Ve on be~ gündenheri her iki da· 
kikada bir ak.sırmaktadır. Doktorlar ne 

Fakat, burada dikkat edilecek bir 
nokta vardır: Pamuk fiatı ne olacak? 
Müstahsil ile fabrika ne suretle müna
sebette bulunacaklar? Türkiye pamuk 
müstahsili bugün normal bir istihsal 
şartları içinde dahi, pahalı istihsal e -
der. Bunun için dışarıdan getirilecek 
pamuğa dayanarak fabrikalar Türk pa
muğunu ucuza alınıya çalışmamalıdır. 
Her fabrika iptidai maddeyi ucuzlat -
ımya meyleder. Türkiye pamuk istih- yapacaklarını, hastayı nasıl tedavi e-
salini ucuza maledinciye ve çoğaltın - deceklerini şaşırmışlardır. 
cıya kadar bizim fabrikalarımız eğer İlave edelim ki, genç kız 13 yaşın· 
pamuk fiatını mutedil h~tmazlarsa, e- dadır. Kızın ebeveyni, bu aksırma key
ğer müstahsil için faydalı bir müba - fiyetini yaşının şeaınetine atfetmekte
yaa usulü kullanmazlarsa Türkiyede dirler. 
pamuk istihsali artamaz. Bunun için Cenazesinde caz çaldıran 
fabrikalarımız, bilhassa, Sümer 
Banka, yani devlete ait olan adam 
fabrikalarımız pamuk fiatlarını karar- İtalyalı Luizi OstreUi seksen yaşın-
laştmr ve pamuk mübayaa ederken, da bir köylü olmasına rağmen çok 
fiat olarak pamuğa verdikleri paranın neş'eli bir adamdıl'. Dansa ve hele Ca· 
müstahsilin eline geçecek miktara çok .. .. . . 

k lm t . d'kk t t k za kar~ı buyuk bır zaan varmış. Bir ya ın o asını emme ı ~ a e me .. T _ b . . 
mecburiyetindedirler. Aksi takdirde kaç gu~ evvel R~mada. ~len u ıhtıya
istihsal artmaz, memlekette sakat bir tın vasıyetnamesı mucihince, cenaze· 
pamuk siyaseti yapılmış, Türkiye ha - sinde -mahalle papazının bütün mu
rice pamuk için döviz vermeğe mecbur halefetine rağmen- ağır havalar ye-
kalmış olur. rine dans parçaları, ne~'eli havalar ça· * lmmış. 

Türkiyede pamuk fiatı beynelmilel 
fiatın Türkiyeye maliyet esasına nis -
betle yüz.de on kadar yüksek olduğu 
takdirde Türk pamukçusu bundan 
memnun olacaktır. Ancak bu fiatın he
men kaffesi onun eline geçmelidir ki 
hem o memnun olsun, hem de 
milli i]$:tısadın ruhu bu çalış

ma usulünden dolayı şikayet e
decek bir şey bulamasın. Bu ışı 

Sümer Bank yapabilir. Eğer Sümer 
Bank kendi fabrikalarile pamuk mÜS· 

tahsilleri arasındaki münasebetleri tan
zim ederken ara yerde tavassutun oyun 
yapmasına mani olacak bir alım teşki -
latı vücude getirirse her şey yolunda 
gider. Aksi takdirde memlekette pamuk 
istihsalini arttırmak faaliyeti matlup o

-11111·--------ını•t• ..... WU!-W..••''IF•-

b'ir vazifesi fabrika ve sanayi ise, öte
ki vazifesi de kendi işlerinin sahası da
hilindeki müstahsili ayağa kaldırmak
tır. Ümit etmeliyiz ki Sümer Bank bu
nu yapacak, memleketin pamuk doku
macılığı ile beraber pamuk ist'ihsalinin 
inkişafı için kurulması lazım gelen 
mübayaa usullerini bulmakta ve kur
makta muvaffak olacaktır. Eğer o bu 
noktaya dikkat edemez de işi ba
şıboş bırakır, yahut, gayesi müstahsili 
kazandırmak değil, bizzat bu işten çok 
kazanmak istiyen bir tavassut teşkila
tının vücut bulmasına imkan bırakır -
sa müstahsil bundan zarar görecek ve 
pamuk istihsalini arttırma siyaseti de 
bundan müteessir olacaktır. 

Muhittin Birgen 

*---~-------------------· 
HERGUN BiR FIKRA 

Gemilerin ihı tutar 
Nüktelerile meşhur olan Adalı 

Şemsi Molla merhum kat'iyyen sö
zünü esirgemez, yaşadığı devrin bü
yük adamları hakkında, sağını so· 
lunu gözetmeden, ulu orta, niikte
ler, cinaslar savururdu. 

Bir gün, şiddetli bir lodos hava
da, vapurla Adadan İstanbula ini
yordu. Kendisile birlikte kamarada 
bulunan zevattan li'hiri, müsahabe 
zemini deniz tutmasına intikal et
tiii bir sırada : 

- Acaba, diye sordu, Kaptan Pa
şayı deniz tutar mı? 
Şemsi Molla, omuzlarını silkip, 

gür sesile: 
- Deniz ne diye tutsun? dedi. O

nu tutsa tutsa Haliçte çürüyen ge
milerin Bhı tutar! 

iıc-----------------« 
Geyikleri terbiye 
Eden genç hız 

Bütün. hayvan mürebbileri en zor 
terbiye gören hayvanlardan birinin de 

geyik olduğunu söylerler. Oklahoma
da şu resimde gördüğünüz genç kız bu

nun aksini iddia etmi~, büyük ve yaş
lı bir geyiği terbiye etmeğe 11'4lvaffak 

olmuştur. Resim genç kızın geyiğe şe
ker verdiğini göstermektedir. 

Kral Edvardın milli yüzüğü 
12 Mayıs 1937 de, meşhur Vest

minster kilisesinde, taç giyme merasi
mi esnasında, Kanter Büri baş pisko
posu, Kralın ikinci parmağına, pırlan
ta, yakut ve zümrütle süslenmiş bir 
altın halka takacaktır. Bu halka, Kra· 
lın, lngiltereye resmen bağlandığının 
remzi olacaktır. Bu yüzüğün 90 bin 
[ngiliz lirası kıymetinde olduğu söy
lenmektedir. 

Ayrıca hazırlanmakta olan üç taç 
da, merasim sırasında üç dakika giyil
dikten sonra hemen orada kırılacak
tır. 

126 Dalı.ikada 
366 Elma giyen 
işsiz berber 

Amerikada Pan.silvanyada. bir her

ber işsiz kalmış, müşteriler sökün et· 
meyince, sinek avlayacağına elma ye~ 
meği münasip görmüş, ve hemen ora
da 126 dakikada tam 366 tane elma 
yemiş ... Sonra da, bittabi, hastaneye 
kaldırılmıs. . 
Münih birası taş devrinde 

dahi maruf muş ! 
T a.ri:h ve istatistik merakına kapılan 

Alman alimlerinden Doktor Brickner 
yeni bir keşifde bulunmuştur. Bu u
tın ifadesine nazaran dünyanın en es
ki birası Münih birasıdır. Ve taş dev· 
rindenberi maruftur. Profesör bu mü· 
nasebetle söylediği bir nutukta demi11-
tir ki: 

«5000 senedenbe'ri maruf olan bu 
içki, mamutların, uzun kıllı gergedan
ların yaşadığı deVJede tabii olarak var
dı.)) 

Akla gelmiyecek bir zengin 
olma usulü 

Amerikada Montana civarında bir 
adamcağızın her gece yüzlerce tavu
ğa müshil verdiği ve sonra onları kü
mese kapattığı ve sabahleyin de ta· 
vuklarm pisliklerini topladığı görül
müş. Bunu niçin yaptığını bir türlü 
anlamıyanlar nihayet i~i öğrenmeğe 
karar vermişler, arkasına adam koy
muşlar ve şunu öğrenmişler: 

Meğerse adamcağız, tavuklarını 

civardaki bir altın madeninin içine sa
lıveriyor, ve ertesi günü de yuttukları 
altınları bu suretle topluyormuş. Mon· 
tana'lı çiftçinin bu yüzden zengin ol
duğu temin ediliyor. 

('-

Sözün 
~"'-~ 

Kısası 

Rejimin muva/fakıgeti 

E.Tah --

G eçen gün Çubuk barajı .. dü n, İz-
mit kağıt fabrikası.. Son yıllar 

içerisinde, açılma törenini yaptığımız 
Bayındırlık ve endüslri eserlerınin ço· 
ğaldığını iftiharla ve sevinçle görüyo
ruz. 
Bunları başaran Cumhuriyet rejimi· 

dir; onun fasılasız ve feyizli ça:ışma

sıdır; onun, yurdu ve yurddaşları ra
hata~ refaha ulaştırmak ülküsüdür. 

Bu memleketin, eski devirlerde, ay
ni vasıtalara, hatta daha da mebzul o
larak malik bulunduğu halde nasıl bit 
harabezara döndürüldüğünü, nasıl bir 
üvey evlat gibi ihmal edildiğini bilen
ler, hatırlayanlar pek çoktur. 

Padişahların bol keseden bağışladık
ları imtiyazlar sayesinde siyasi esaret 
altına girmiş olmaklığınıız yetmiyor
muş gibi, fena idare ile ihmal ve bol bol 
da irtikap ve suiistimal yüzünden, Av· 
rupa piyasasının, Avrupa endüstrisi
nin de tamamen hükmü altına girmiş
tik. 

Zarurl ihtiyaçlarımızın en ufağına 
kadar, hepsini, bize yabancılar yetişti
riyordu. «Türkiyeye mahsus» mal ha
zırlamak ve ihraç etmek için hususi 
fabrikalar, tezgahlar tesis edilmişti. 

Nargile gibi, fes gibi, aşure destisi gibi, 
mangal gibi, işkembe fener gib i mün
hasıran Şarkta kullanılan eşya bile 
Fransadan, Almanyadan, Avusturya
dan gelirdi. Bu, seri ile imal edilmiş 
fabrika eşyasına, ucuzluk ve çeşit iti
barile rekabet edemiyen bizim küçük 
san'atkarlar birer birer mahvoldular. 
Büyük mikyasta teşebbüslere ise giri
şemiyorduk. Beykoz şişe, Yıldız çini, 
Hereke kumaş fabrikaları gibi bir iki 
teşebbüs te Avrupanın rüşveti, entri
kaları, dampingi karşısında iflasa sü
rülklendi. 

Halbuki Cumhuriyet rejimi. Yüce 
şefimizden aldığı hızla, on yılda, bir
çok eksiğimizi tamamladı. Bugün, bir 
hayli ihtiyacımızı kendi müesseseleri
mizden temin ediyoruz. Yarın öbür 
gün ise, gayre mühtaç olmaktan artık 
tamamen kurtulacağız. 

Bu, bir rejimin ve o rejimin yüzünü 
ak etmeğe çalışan temiz ve azimkar el~ 
lerin bihakkın iftihar edilecek muvaf· 
fakıyetidir. 

Ven ben, şu yazımı bir tabaka Türk 
kağıdına yazabilmiş olmakla, ayrıca 

ve daha çok iftihar duyuyorum. 

Biliyor musunuz? 
1 - Tütün yasağı hangi tarihte ve 

hangi padişah tarafından şiddetle tat
bik edilmiştir?. 

2 - 14 yaşında Padişah olan, 14 se
ne hükümdarlık eden, ve Recebin 1 ~ 
ünde ölen padişah kimdir? 

3 - Ohiyo neresidir? Nesile meş
hurdur? 

(Cevapları yarın) 

(Dünkü suallerin cevapları) 
- Abaza Hasan, Dağlar Delisi, 

Rum Mehmet, Cennet oğlu, Musli Ça
vuş Maan oğlu Fahreddin Osmanlı ta
rihinde «Celali» ismi verilen isyancı 
rolünü oynamışlar, yıllarca devleti uğ
raştırmışlar, memleketi harabeye çe
virmişl€r ve nihayet imha olunmuşlar
dır. 

2 - Genç lakabı ile amlan İk inci as
manı vezir Davut Paşa ile Ka lender 
Uğrusu ismi verilen Yeniçeri ağası Ka
lender oğlu öldürtmüştür. 

lan faydaları veremez. İzaha lüzum 
yoktur ki bazı sanayi işinde iptidai 
maddenin maliyet üzerindeki tesiri çok r 
mahdut kalır. Ve, şeker gibi, pamuk İSTER İNAN İSTER İNANMA! 

3 - Bugünkü Çekoslovakya Bohem
ya, Moravya, Silezya eyaletlerinden 
ye eski Macaristandan bir parça ile Rus 
yadan bir parçadan müteşekkildir. 

-, -~·ç~k·~;i~~~ki~~·. 'ö~~~~~i' " 
Frankodan muz almış[a,.. sanayii de bu nevi işlerdendir. Umu -

miyetle müstahsili kanlandırmıya her Mektep talebelerinin kahve ve gazinolara devam etme- Düşünce fena değil, fakat emre rağmen kahveye ve ga- Çekoslovakyada bulunan bir kun• 
şeyden ziyade muhtaç olan Türkiye, lerinin önüne geçilmesi meselesi tekrar canlandı ve bu zinoya gitmek istiyen talebe, sırtına üniforma veya başına dura firması ispanyada General Fran• 
pamuk istihsalini bir kaç misli arttır _ maksatla da poliste hususi bir teşkilat vücude getirildi.Bu kasket geçirmiyeceğine, talebe olduğuna dair alnında da ko ordu]arına 1,400,000 peçetalık a.-
maya ve nihayet ihracat yapmıya ka _ teşkilatm memurları gayrimuayyen zamanlarda kahve ve damga bulunm.ıyacağma göre, polis bizzat halktan yar- yakkabı vermiş, General Franko ayak
dar gitmek isterse yeni fabrikalar sa _ gazinolarda teftiş yapacaklar ve buldukları talebeleri ya- dım görmedikçe ·1bu tedbirin de fayda vereceğine biz inan- kapların bedelini nakden ödeyemiye-

kalayacaklardır mıyoruz, fakat ey okuyucu sen : · ~ yesinde buna muvaffak olabilir. Fakat, • ceği için postalların yerine gayet u• 
fabrikaların müstahsile el uzatmaları J STER J NAN 1 STER 1 NAN M A l jcu.z _..!iyat_a muz verıtıeği kabul et" 

şartile. Bu el Sümer Bankın elidir. Bu L·-------------------------·--------------------·- mış. müessese devletin olduğuna göre onun 
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( ŞIBIB BABIBLBBİ 
Bir llJtlln depo•unun 
800 lıçl•lne yol verildi 

Bir gencimi;. ~ı 
Muvaffalııgt 

(Bat tarafı 1 ind sayfada) J 931 senesinde G 1 taaaray lis ı 
idare amelenin bu dileğine muva- ni bitirdikten son 

Çimento ve iplik buhranı 
devam ediyor 

Merzifonlular da iplik buhranından ıikiyet ediyorlar 
bir çok dokuma tezgahı muattal vaziyette, çimento 
isteyenlere de tüccarlar • Yok " cevabını veriyorlar 

iplik buhranı devam etmektedir./ gih vardır .. Bunlardan bir kısmı ipliği 
Tıcaret ve Sanayi Odası buhranın se- narhtan yüz kurut fazlaya almak su
heplerini söeteren raporunu Vekilete retilc itleyebilmekte ise de bunlaır da 
aöndermiftir. Vekilctin bugünlerde ekmek paralarını çıkaramamakta, ka
yeni alınan tedbirleri bildireceği umul- zançlannı iplik farkına vcrmektedir
maktadır. ler. Bir k111m tczg8hlar da tamamen 

Piyasada 12 numarala ipliğe fazla muattal vaziyette kalmıştır. 
ihtiyaç vardu. Bu iplik ise lstanbulda, Çimento Buhranı 
Adana ve Tarsus fabrikalarının malı- Çimento fabrikalarmın lstanbul ı· 
nı satanlar tarafından Y cdikule ipli- çine ayın 21 ne kadar çimento veremi
jinden yüz kuruş fazlaya satılmakta- yeceği anlatıldığından bir çok küçük 
dır. Husuıi dokuma tezgahlarından inşaat sahipleri itlerini paydos etmiş, 
bir kısmı muattal vaziyettedir. yeniden inşaata b.,lamak üzere bulu-

Esnaf, bennutad kooperatife müra- nanlar da şimdilik itlerini tehir etmiş
caat ederek eldeki vesikalara göre kcn- lerdir. 
di hesabına diifen iplik hissesini al- Bu vaziyet Anadoludaki çimento 
maktadır. piyasasına da teıir etmittir. 

Fakat pek mühim miktara baliğ o- lstanbulda olduğu gibi Anadoluda 
lan ev tezgihları muattal 'bİT halde o1- da çimento tüccarlarile küçük inşaat 
duiu aibi 12 numaralı iplikle yapılan sahiplerine çimento verilmemektcdir.

1

1 

ev itleri de yapılamamaktadu. Çünkü Bu yüzden Anadoluda da ihtikar hat 
piyuacla 12 numara iplik bulmak ıöatermittir. 
mümkün olamamaktadır. ihtikara sebep olanlar cezalandm-

Menıifoada lacak denildiği halde ihtikarın devam 
Merzifon, (Hueusi) - Ekonomi etmesine mukabil henüz müsebbipler

Bakanhğınm iplik fiyatlarını nar ha den cea aören kimse de yoktur. Çün
dbi tutmau üzerine fabrikalar piyasa- kü pahalı çimento satışı gizli yap·l-ı 
ya ihtiyaç nilbetinde ipi~ vennemeğe makta, tüccarlar tanımadığı insanlar 
baflamıtlardır. Bu yüzden de halk. ip- çim~nto istediği zaman: 
likıiz kalııwfbr. Merzifonda 3500 tez- - Yok. Cevabını vermektedirler. 

Doğru 
Değil mi? 

fakat cevabı vermittir. ra, fstanbul Hu-
Amele bu muvafakatten fevkalade kuk Fakü!tesin

mütehaasis olmuş ve memnuniyetle den de mezun 0e 

itlerine devam etqıiştir. Fakat akşam lan gençlerimiz· 
üzeri amele işlerini paydos ederek ev- den Zübeyir Ak-

«uyruklU fllan hangisi? lerine döneceği sırada kendilerine ar- er doktora yap-

T tık fabrikaya gelmemeleri, imalAtha· mak ve tahsilini 
orik balığının akın etmesi, çok nede İf kalmadığı bildirilmittir. ilerletmek için 
balık avlanması yüzünden torik 1 

Bunun üzerine ame e: Strazburo'a git• fiyatları düşmüş, satılan maldan • 
elde edilen para balıkçıların e- - Hakkımızı verin. Dışarı çıkma· mitti. lmtihanla-
meğini bile karşılamıyacak vazi- yaz. diye kapının önünde toplanmıt- rını muvaffakiyetle veren Zübeyir Ak• 
yete gelince balıkçılar sözbirliği tir. Bu vaziyetten kutkulanan fabrika er Türkiyenin zirai, madeni istihsalP. 
ederek fiyatlar yükselinceye ka- amiri poliee telefon etmif, ve derhal b ile, nakliye ve sanayii hakkında mü-
dAlr torik tutmamayı kararlaştır- vak'a mahalline Eminönü emniyet him bir tez hazırlamış ve bu tezinı, 
mışlardı. Bu kararlarını da der- memuru, ve bütün civar merkezlerin jüri önünde iki saat müdafaa ederek 
hal tatbik etmişler, karardan ha- komiserleri. polisleri gitmitlerdir. derece almak suretile hukuk doktor 
berdar olmayan balıkçıları da mo Ahırkapıda bir anda 50 ye yakın luğu piyesini iktisap etmittir. Memle.
törlerle denizde gezmek suretile polisin toplanması civardaki halkta bü- ketimize dönen Zübeyir Akeri tebrılt 
balık tutmamaya davet etmişler- yük bir heyecan uyandırmıftır. ederiz. 
di. Bu bir nevi boykottu. Polisler ameleye dağılmalarını tav- - -· •• --- --------

Cumhuriyet arkadaşımız bu haberı ·-------------. 
atlamıştı. Bundan müteessir ol- siye etmitler ve ameleyi dağıtmıtlar• ı \'eni l\t.. yat 
muş olacaktı ki dün bu naberi dır. Bu arada ameleden bazı kadınlar -
kendi ağır başlılığına yakışınıya- kalabalıkta sı.luşarak bayılmıtlardır. Büuk Gasetesi - cevat Hattı ÖZbey ta• 
cak bir eda ile tekzip etti ve tek- Ameleye pazartesi günü ite gelme- rafından üç senedenberl turkce " fransazca 

ı · h ki ·1 w • •• 1 olarak neşredilmekte olan Hukuk Gazete l• zibınde de Balıkcılar Cemiyetinin era ve a arının ven ecegı aoy en-
be t d H lb k . l h il d'l . . lzdih n1n lklncl cilt on altıncı nüsball intişar et • yana ına dayan ı. a u i ar- mıf ve mcse c a e ı mıttır. am 1r 
k d h · 1 · hm t d " · f l k 1 b. ml§t · a aşımızın mu arrır erı za e arasın a uzerıne ena ı ge en ır a· Tirit Odontolojl lliltenl _ Bu dişcllik 
edip balıkhaneye kadar teşrif et- mele ailesi otomobille Haaeki hasta- mecmuasuıın " ünctı laJ18l c1o1pn yazılaria 
seler, balıkçılar muhitinde biraz nesine sevk edilmittir. ~tır. 
dolaşsalar bu kararın doğruluğu- Nemli Zade tütün deposunda çalı· Kenya - Konya Halknl ayda b1r olmak il· 

nu pekala anlar, hatta bu karar şan amelenin sayısı 800 dür. Bir mü· zere bu isimde bir mecmua ııetretmete baş• 
üzerine iki gün iki gece balık tu- birde 1 
tutmadığını, fiyatların yükselme- essesenin 800 amelesine · n yo lamıştar. Mecmuanın blri el •JJllJlda Kon• 
sine intizar edildiğini de bizim gi- veterek kapılarını hiç sebepsiz büsbü- yanın A.bidelerine ald enteresan JU1 ve re • 
bi kolaylıkla öğrenebilirlerdi. tün lıapamasına imkan olmadığına afmler vardır. 

Atlanılmış haberi masa başında tek 
1 
göre depoda muvakkat bir zaman için Yeni Mana - 148 lDd •Jlll flkmıft.ır. 911 

zip etmektense, biraz geç te olsa hakikaten it kalmadığına inanmak )1.. ayıda kültüre, edel>Jıata. 1a11'ata alcl yazı• 

hakikati yazmak, tekzipten evvel zımaelmektedir. ıa~;:r~ _Bu lllmde a.Jbk b1r lllm tel 
de tahkik zahmetine katlanmak Bunun böyle olup olmadığını ve aefe ve aan':t mecmuuı çıkmala bqlam 

bir gazeteye yakışacak yegAne ha hidieenin uhnı bizzat Nemli Zade tir. tık aayıaında bir çok g1l7.el nzııar vard. 
reket tarzıdır, diyoruz. tütün deposu müdürlüğünden öğren- -- · - • • • · 

Doğru değil mi? mek istedik. 
Herkes k09uyor i' 1. idare bu hususta timdilik hiç bir 

Bedava radyo dinlenmeyecek iki kaza Sağdan yürümiyen fCY söylemek mümkün olmadığJnı, 
Nafia Vekiletinden verilen emir Ü· Ayvanearayda lastik fabrikasında henüz tahkikatın inkişaf etmediğini, MELEK · 1 ta b Jd k' d --L! 1 · l K r 1 22 kı•şı• daha bilahare gazetecilere malumat verile· zerıne s n u a ı ra yo 1m1&1ne erı· ça ıtan arıo, ça ıttığı makineye eli-

• t b't' ba ) t ~ b' · ·1 ceğini bildirdi. D~n es ı J~e • anmış ar. es ıt lfl e ni kaptınnıt. Balat Muaevi haataneei- cezalandınldı 7.al.ta seç ... adar t9t&a ..... 81nemasına 

Herkes ıöriıyor ! ? ! 
ugrBfmak uzere muhtelif gruplar ay- ne kaldırılmıfbr. 
nlmıttır. Bu memurlar timdilik tab"et- sunda kalmış, hadisede önayak olan-

ti. ı'lm' eclv le ad __ ı..!ibı' ve * Eminönünden hareket eden 1100 Dün de tehrin umumi caddelerin- lan teıbit ile mefgul olmuftur. r ıt c e r yonun N111 • • w 

adresini yazmUtadır. Yapılan tahkik- n~marah vatman ihsanın idareıinde- de me~u nızam~mu~~~ıf olarak sag KARiSi lerden lıtanbul içinde abone paruı lu tramvay arabuı Şaziye isminde bir dan degıl de Solda~ . yuru~en ~ yolcu llllııevt llltdM1Hı 
venneden radyo kullananların pek çok kadına çarparak kollarmdan ve ayak· yakalanmıf, her blrıne bırer lifa para $1hir1i·gatrosu 
olduiu anl.,ılmıttır. Evvelce radyo- larından ağır ıurette yaralamıf, kadın cezası yazılmıftır. 

ve 

DAKTiLOSU ~u;~';:~ 7:;.:.Z lira iken tim- ~seki hastanesine kaldırtlmıt- Şarlı_f_l_m_e_n_d_lfı_e_r_ı_e_ır_lnln 
tll111lnl 

.......................... 
Uman Vmmn W Bauft IDllD1ldD bel- ....... •at.• 811• 
:u~ ==·== BEDREDDiN 
wmamıanmadılJndan bu lDllıa UmıA1 ed1le- D Es T A N 1 
rek bir b9 sin IOnr& 16ndel'UeeekUr. Umum 
Midir din bel sin kadar AnJranda lbmı 

plen JWleıe ldarMlükmda baba' ftl'dlk- • 
ten ve bc1roJa tud1k eWkc:Ulden aonra ta • Yuan : 

tuıbaJa d6necMtlr. N A Z 1 M Olmrik u&ı.,ılan " 1*• salealaıı 

"'~:'°:;;::=:::.: ~ HiKMET 
eütır. Bundan IOnr& gOmrik ldanıısl antre- • 

polar eemıı blkaeak onun yerine antrepolar yakında çakıyor. 
mıtroı dalnll kaim olacaktır. Fiyab 50 k111'11flar. 
aeıecet baRadan ltlbaren Galata ve Blr. Şimdiden Iİparlf 

bel J01cU lalonlan da ctımrtit tarafından veriniz 1 
aman ldarellne dewedllecektir. yeni Kitapçı Ankara 

...... 1111811 .... o.-. ..... Cac:lcle8i No 85 
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Teslıat, malzeme 
Kıgmetl ve lıazancı 

C.latada Karaıbq mahallaincle 0-

Herkea bejeni1or: 

ı.&•• ••• ,. 
MTaRA 1.8'1 YI 
'l&R •&aLGY 

Bu Fransızca 86 111 nefts ve 
M01lbllla filmdir. 

Aynca: Relıkll KIZIL .. YTAN 
aenfonlsl ve Paramonut dtnya 

haber.eri 

SARAY Slnemaıında 
Kemali muvaffakiyetle gösterilmekte olan 

tmu Seyfettin ile Ahmet araauıda bir v 1 y A N A -· 81! N 1 s E v 1 y o R u 
maeJecleıı, dolayı kavı• çaknılf, her i- (WIEN... WIBN... aur DU ALLElN) 
kiai ele baçaldaımı çekerek birbirlerini Pranmca ıözlO tllmfndekl farkdan ve nefis musikisi f8)1rlmizln her 
aiır ımette y8ralamıflarchr. k~dm dlnlenmelrteclir. 

Yaralılar Beyoitu ZükGr butan• ba•etea: • • R L 1 N O L 1 M P 1 Y A D L A R 1 
aine blchnlmıtlardır. Tahkikata bat- '~~~ve~F~O~X~JUR~~N~AL.~;Bugtln~~isai:at~ı ~d~en~ltl~biareiiinimia~U~n~el=eir.iiliiii'ii 
lanmıfbt. 

KAGNI 
HiKAYELER 

..balladdln AH 
SON SENELERiN 
EN O'OZEL VE EN 
OLGUN .. ESERi 

M AKS 1 M Tiyatnsunda 

Pr. Zati Sungur 
Bal(iindea itibaren 

8on b•ft••• 111DnaMltetlle 
lhlatıetem hir prorrama betlıyor. Tamıuaea ye•• 
w Tirkifede llic rörilmemlf tıeeribelercl• teplckiil 
eden bu prorramı rörmete lropm. F'.,.tlar: 100 

60 " 40 bnıttur. içenle .,,.. laitl»ir 
JrouamUJOD JOktar. 

Z A T 1 S U N G U il '•11 Cumartui Puar ... t 17 de matiae. Her alcpm 
Yal profromı..ta ıöatereeetl mGthft bir •at 21 ele ........ •erlbe: llir 1m •yircileria ıözi öabde ..._ _____________ _ 
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·~ 
MEMLEKET HABERLER/ 

Pamuklu mensucat sanayiinde 
tekamül ve inkişaf var 

Toprak çöktü 
Bir amele öldü, bir ame

lenin bacağı kırıldı 

Kayseri bez ve iplik fabrikası 6 ayda 1.211.229 kilo 
paınuk harcadı, 1.099.018 kilo iplik, 

6.844.495 kilo bez çıkardı 

Merzifon (Hususi) - Havza-A • 
masya yolu üzerindeki Sırıklı mev • 
kiinde yol inşaatı için kum çıkarmak
ta olan iki amele kazdıkları yerin bir
denbire çökmesi ile toprak altında kal
mışlardır. Amelelerden biri ölmüş, di
ğerinin bacağı kırılmıstır. 

' 

Hapisaneler mütehassısı 
Zonguldakta 

Kayseri bez fab rikasmdan bir görünÜf 
( h d' al k.a d 1 ve kazalina· 

Bartın (Hususi) - Kömür ocak -
larında çalıştırılacak mahkumları se -
çecek olan hapisaneler mütehassısı ve 
umum müdür vekili Mutahhar Beşe -
oğlu, Bartına gelmiş ve hapisaneyi tef· 
tiş ettikten sonra Zonguldağa dön ~ 
müştür. 

' ayeeri - Pamuklu endüstri sa a- ıyagon , raman o 
bın~a bir seneyi aşan bir müddetten • dır. . .. . . 
S~·rı muvaffakıyetle çalışmakta olan Fabr~kada .. bılfnl .ça.lışan ... ışçı sayı~ı 
d u_ıner Bankın Kayseri Bez Fabrikası, da tedrıcen yukselmıştır. Kanunu~anı-
aımi birı 'nk' f · · d d' de çalıı:ıan isçilerin yekunu 2147 ıken 

Mutahhar, modern cezaevinin Bar
tında yapılmayıp Zonguldakta yapıl ~ 
ması fikrindedir. F . ışa ıçın e ır. . T , 

f abrıka, bu senenin ilk altı ayı zar· hazıranda 2438 olmuştur. 
ında Yekunu 8'>9 bin kiloyu bulan İscilerin büyük ekseriyetini köylü lskilip ve Ereğli kaymakamları 

~Ctli h - • ki k'} '"'' b ;ba am pamuk satın almıştır. Sene kadın ve çocu ar teş ı ettıgı ve un- Bartın (Hususi) - Devrek kay ~ 
k ~ından itibaren haziran ayı sonuna ların köylerindeki işleri dolayısile sık makamı Kamil Kayam Eskişehir Se
~:k ~r fabrikanın istihlak ettiği pamuk sık islerini terkettikleri görüldüğün • ferberlik şubesi müdürlüğüne, Ereğli 

tınu 1.211.2'.W kiloyu bulmuştur. den işçilerini daha sabitleştirmek ve kaymakamı Mümtaz Arkan da lskilip 
i.()<~Yni müddet zarfında fabrika bu suretle kalifiye işci yetiştirmek için kaymakamlığına atanmışlardır. Devre
bıi '~.O 18 kilo pamuk ipliği imal et - pansiyoner olarak başka vilayetlerden ğe hen üz kimse tayin edilmemiş; E
'\lc ş;~· En fazla imal edilen iplikl~r 12 işçi tedarik et~ek içi.n ~e~irler ~lmı!tır lreğ~iye Daday kaymakamı Avni Refik 
:rik I numaralı olanlardır. Hususı fab- Kayseri fabrıkası ıstıhlak ve ımalatı- 1 tayın olunmuştur. Bartın kaymakamı ti ~ ~-rın piyasada kasten ihdas ettikle- nın büyük miktarlarile pamuk ham ve Nazım Günesende Savur kaymakam
Pi ıp ık buhranı yüzünden fabrikanın mamul madde piyasalarında ehemmi- lığına tayin edilmiştir. 
t• Yasaya iplik çıkarmasile imalatın ha- yetli bir rol oynadıktan başka Kayseri-
3-'~~~nı takibeden aylarda daha fazla nin muhiti, iktısadi ve içtimai seviyesi Silivride bir yaralama 

\l selmiş olduğu muhakkaktır. üzerinde müessir yükseltici vazife gör- . . . .. .. •. 
( ~ 9:1G yılının ilk altı ayı zarfında mektedir. Sılıvrı (Hususı) - Fener koyun -
a rikanın · l tt'g~i bez miktarı B b" "k f b 'k .1 den Osman oğlu Hasan evvelki sabah 6.81 _ ıma e ı u en uyu a n amızın tamamı e h k k . . I 'd k 

1 l.49 > metredir imalatta en faz T'' ı I 'd .1 . k 'k l to um e me ıçın tar aya gı er en ay-a lll · .' . . • urı o an ı arecı erın, te nı e eman· k" d D . Al' . 
ti e"kı ışgal eden bez nevı"le · l . ·ı . 1. d ff k 1. nı oy en emır mm taarruzuna 

tıD d .1 . rı şer • arın ve ısçı erın e ın e muva a ıyet ı w De . Al' 
1
. d b 

1 1 "' ve rı dır. Bun! d · l l ' .. . . ugramış ve mır ı e ın e u unan 
atta ehem . l' b' ar an sonra ıma- ca ısına arı zevkle ve umıdle seyredıl • b' d .1 h' b' beb kk H 

. mıyet ı ;r yer tıtan bezler ;nektedir. ır ohun ıde ıç ~ ır se yo len a-

Bir çocuğun 
~~~~rlı ya.ramazlığı 

C!c ')- oy (Hususı) - Hakkı ismin
-a yaı:ıınd b' d l'k tn k " a ır e ı anlı kavga et • 

c te olan 'k· ... 

t
. 1 1 çocugu ayırmak iste -
ış, Çocuklardan büyü· .. b "d h·. 
Jr k gu u mu a a 

... ö ~- ııınış ve lastik okla Hakkının 
~ ıune b' 
tetl ır taş atarak ehemmiyetli su-
kaı; Y1aralamıştır. Hakkı hastaneye 

ırı mıştır. 

Muşta bir ayı avt 
Mus ( H 

Bin "İ ususi ) - Abdurrahman 

O
" 

1 
go adında bir sah ıs hes yasındaki gu • , • 

h.. nu Yanına alarak civardaki bir 
"1e~eı·~ 
()du ı~e odun kesmek üzere gitmiş, 
\ı~akn esmeğe başladığı sırada biraz 

tan b·· "k b" tusil uyu ır ayının yanında yav· 
~in· e .. beraber Üzerlerine doğru geldi-

ı &orm'" b Cla :ilk . uş 'Ve u ani hücum karşısın· 
kald ış olarak küçük oğlunu omzuna 
, ırmıs "f ·ı Ait • ·'Ve çı te ı e ayıyı vurmustur. 

Çen · · bir esı parçalanan hayvan kendini 
tır. ~~tre uzaktaki bir uçuruma atmış
ikin . ddurrahman bu sefer çiftesinin 
h0~:1

1 
gözünü de hayvanın arkasından 

lni!e ~.~ıştır. Abdurrahman artık tama
h. eo .en ayının postunu yüzerek Mu
Ay~1~rmiş ve halka teşhir etmiştir. 
~vrusu kaçmıştır. 

Silivride bir kız 
kaçırma hadisesi 

sanı aşın an agır surette yara amış -
tır. Suçlu yakalanarak adliyeye teslim 
edilmiştir. 

~~~~~~~~-

Karamanda üzüm bol 
Karaman (Hususi) - Aladağ ha-

Silivri (Hususi) - Silivıinin Or • valisindeki bu yılkı üzüm rekoltesi çok 

taköyünden İbrahim oğlu Şaban aynı iyi ve bereketlidir. Üzümlerin iyi oluşu 
köyden sevdiği Recebin 14 yaşındaki ve alıcıların da fazla1ığı fiatların gün-

k H . . k t H"'d' .. den güne yükselmesini mucip olmakta
ızt ayrıyeyı açırmı' ır. a ıse u - d 

· k' b 'hb d"l · ır. zenne va a za ıtaya ı ar e ı mış ve B tl k"'ylu" dev] t · " k u sure e o e e, zıraı oo-
Şaban yakalanarak adliyeye verilmiş- peratife ve eşhasa olan borçlarını öde-
tir. mek imkanını bulmuştur. 

Zafranboluda 
[. 

muallimler 

Zafranbolu mua ilimleri bir arada 

toplanhsı 

Zafranbolu (Hususi) - Zafranbol u muallimleri ilk tedrisat müfettişi 
İbrahim Özdalın başkanlığında beş g ün süren toplantılar yapmışlardır. Bu 
toplantılarda yeni ilk mektep programının tatbikı etrafında hasbihaller 

yapılmış, faydalı kararlar verilmiştir. Toplantılarda tccrtibe dersleri de ve
rilmiş, son akşam da bir eğlenti tertip edilerek toplantılara nihayet veril
miştir. 

Sayfa S 

Anadoluda spor hareketleri 
lnegöl sporcuları Partiye bağlandılar, Uşakta 

Halkevi kupası maçını Gençler Birliği 
kazandı, kupayı merasimle aldı 

Balıkesir - Çanakkale voleybol takımları bir arada 

Balıkesir (Hususi) - Çanakkale nı Çanakkaleliler kazanmışlardır. Vo
sporcuları şehrimize ge1mişler, rnuh - leybol maçı da 2-15 ve 4-15 gibi bü
telif müsabakalar yapmışlardır. Bu yük farklarla Balıkesir lehine bitmiş -
müsabakalarda atletizm şubesinde Ba- tir. Futbol maçı büyük bir kalabalık 
lıkesir birinciliği ve ikinciliği ellerin- huzurunda yapılmış ve 5-0 Balıkesir -
den bırakmamışlardır, bisiklet yarışı - liler lehine neticelenmiştir. 

Uşak Halkevi kupası maçları 

Uşak Gençler Birliği takımı 

Uşak (Hususi) - Uşak Halkevi ta
rafından tertip edilen kupa maçları 

çok muntazam ve alakalı olmuştur. 
Gençler Birliği _ Turan İdman Yur -
du karşılaşmasında maçı 2-1 Gençler 

Birliği kazanmıştır. Gençler Birliği -
Ergenekon maçında da maçı gene bir 
sayıya karşı 6 sayı ile Gençler Birliğı 
kazanmış ve kupa merasimle Gençler 
Birliğine verilmiştir. 

lnegöl klüpleri Partiye bağlandılar 

Yenidoğan klübü nün güreşçileri 

İnegöl (Hususi) - İdman Yurdu ve mışlardır. 

y enidoğan klüpleri idare heyetleri ne 
klüp azaları toplanmışlar ve klüplerin 

Halk Partisine bağlanmalarını karar -
laştırmışlardır. Bundan sonra bir tören 
yapılmış ve klüpler Partiye bağlan • 

Merzifonda 
Merzifon (Hususi) - Halkevi spor

cuları ileMuhabere alayı takımı karşı
laşmışlardır. Maç çok alakalı olmuş, 
neticede Muhabere alayı 7-3 galip gel
miştir. 

~--~~~.....-~~~~ 

Somada cirit oyunlan 
Soma (Hususi) - Somada at yarış -

ları büyük cirit ve değnek oyuuiarı 
yap~lmıştır. Oyunlara iştirak için bü -
tün köylerden büyük halk kafileleri 
gelmiştir. Oyunlar pek mükemmel, 
pek heyecanlı olmuş, şehre gelen köy
lülere de büyük bir çay ziyafeti veril
mistir. Köylüler gördükleri hüsnü 
m~ameleden, Somalılar da köylülerin 
gösterdikleri büyük ve muvaffakıyetli 
oyunlardan dolayı çok füiitehassis ol
muşlardır. 

Eskişehirde Altınordu ile yapılan 
maçlar -. 

Cirit oyunlarını idar~ eden 
Kamil Canset 

Pazar Ola Hasan B. Ki: 

Eskişehir (Hususi) - İki maç yap 
mak üzere davet edilen Ankara Al -
tınordu takımı buraya gelmiştir. İlk 
maç İdman Yurdu ile Altınordu ara -

= smda olmuş ve neticede Altınordu 4-1 
galip gelmiştir. 

.................... -
_, ... , •••••• 1 ,,,, •• .ıl 1 •• 

Demircide 
tütün mahsulü 

1 
</ 

İkinci maç ta Demirsporla yapılmış, 
ilk haflaym 3-1 Ankaralılar lehine ne
ticelenmiştir. İkinci haftaymda her 
iki taraf ta asabi bir oyun oynamış ve 
neticede gene Ankara Altınordu takı
mı 5-4 galip gelmiştir. 

İdman Yurdu - Anadolu maçı 

İzmit (Hususi) - İzmit İdman Yur
du ile İstanbul Anadolu klübü takım
ları arasında yapılan maçın ılk haf -

~--~ı.........;~...1..-...1..-;::.._;_..,,_...,_L __ =:__-....::::~=.-_ı. tayını 2-1 İzmit İdman Yurdu lehine 
oı - Grızetelerde memnun ... Son aylarda şehı·imiz- ... Hırsızlık. vakaları aza~. Hasan Bey - Evlerde iken ikinci haftaymda başlıyan şid-
l3~tırıcak bir huber Hasan de... mq... çalınacak eşya kalmamış- detli yağmurla oyun netices:z kalmış-

Demirci (Hususi) - Son yıllara ge
r ceye kadar Demircide tütün zer'iya-

ı yapılmamakta idi. Fakat son seneler 
zarfında buna teşebbüs edilmiş ve bu 
hayırlı teşebbüs sayesinde memlekete 
çok para girmiştir. Bu yıl mahsul çok 

iyidir. İnhisarlar id~aresi e~sper.Ieri y_e. 
ni mahsulü fevkalade begenmışlerdır. 

Ycıoiın.. tır da ondan dostum! t 
-.....ı...--------~~~~~~~--------------~~--~~-~-------- ~~~~ ~ı=r~· ~~~~~~ 

Elde edilen neticelere bakılırsa De
mirci yakmda tütüncülük sahası~da 
büyük muvaffakuyetler gösterecektır. 
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Amerikada çıplaklar yüzünden çıkan rezalet 

Herke in kahkahalarla 
güldüğü bir dava 

--------------------~ • * --------------------:. Çıplakların resmini alan bir gazeteci filmi ban-
yodan alamamış, bu yüzden dava çıkınca filmi 
seyreden hakim derhal müsadere karan vererek 

filmi evine yollamış, bunun üzerine hakimi de 
mahkemeye çekerek mahkum ettiler 

Amerikada intişar etmekte olan 
New-Yorker gazetesi garip bir dava
dan bahsetmektedir. Yazıyı aynen a • 
şağıya dercediyoruz: 

«Bir hakim aleyhine, verdiği ka -
rardan dolayı dava açılamaz diye u • 
mumi bir kaide varsa da Stephen Ho
lish isminde bir genç, kendi aleyhinde 
karar veren bir hakim hakkında dava 
açmış ve ortaya attığı dedikoduyla 
Nevyorku birbirine katmıştır. 

Dünyanın hemen her yerinde ol • 
duğu gibi Nevyorkta da çıplaklık mez
hebine, salik olan insanlar vardır. Bun· 
lar her sene bir yerde top
lanarak kamp kurarlP.r ve bu kam
pın duvarlarından içt-riye ancak çıp
laklar cemiyetine mensub olan insan
lar girebilirler. tabii olarak kendilerin
den olmıyan insanları içeriye almaz -
]ar. 

Holish ruhen maceraperest bir genç 
olduğu için, buraya girmek, ve çıp • 
laklar kapmının esrarlı safhalarını öğ
renerek gazetelere yazmak, bu suretle 
de gazetecilikte kaybetmiş olduğu iti
barını tekrar kazanmak istemiş. 

Evvela cemiyete resmen müracaat 
etmiş. Fakat gazetecilikle ilişiği oldu
ğu anlaşılınca kabul edilmemiş. Ho
lish bunun üzerine bir müddet daha 
beklemiş, ve o sırada Nevyotktan Av
rupaya gitmiş olan bir cemiyet men • 
subuna kendini benzeterek kampa da
hil olmağa muvaffak olmuş. 

Holish çıplaklar kampında 15 gün 
durmuş ,bu müddet zarfında şayanı 
dikkat hadiseler hakkında bir taraftan 
not alırken diğer taraftan da tedarik 
ettiği ufak bir film makinesile çıplak
lann kamptaki hayatını gizlice filme 
almağa muvaffak olmuş. 

Kampta nüfuz sahibi ve şöhretli si
malar varmıf. Sokakta burnunun u -
cunu bile göstermiyen bir takım k.adın
ların yaz günleri kamplarda, ve kocala
rından habersiz olarak çırılçıplak do -
)aştıkları bu filmde görülmüş, nice ai
le kızlarının bu mezhebe salik olduk -
lan anlaşılmıf ve nice banka memur • 
)arının senelik mezuniyetlerini nere • 
lerde geçirdikleri tavazzuh etmiş. 

Genç gazeteci Hoıishe 

essesesine yıkanmak üzere tevdi et • 
miş olduğu filmin gasbedildiğini söyle
miş ve mahkeme huzuruna çıkmışlar. 

Eastman da çıplaklar klübüne dahil 
azalardan biri imiş. Bu filmin meydana 
çıkmasını mahzurlu görmüş ve bir çok 
ailelerin saadetini yıkmaktansa mah -
kemeye dü,meğe karar vermiş. 

Hakim kararını vermeden evvel fil. 
mi görmek lüzumunu hissetmiş ve bir 
gün ehli vukuf tayin edilen kimselerin 
önünde, film gösterilmiş. 

Hakim çıplaklar diyarınin bütün 
sahnelerini açıkca gösteren bu filme 
bayılmış, ve filmi şahsen müsadere et
meğe niyetlenerek o yolda bir karar 
vermiş, ve filmi kendi evine gönder -
mış. 

Holish filmi Eaatman'ın elinden 
kurtarayım derken hakime kaptırınca 
fevkalade asabileşmiş ve hakimin vazi
fesini suiistimal ile gasb davası açmış
tır. 

Hakimi muhakeme eden yeni mah
keme onun evinde bulup çıkarttığı fil
mi kalabalık bir ehli vukufa göster -
miş, ve tabii ııerek gazetelerin neşriya
tı ve gerek filmin gösterilmesi yüzün
den, çıplaklar cemiyetinin bütün ma -
hiyeti meydana çıkmıttır. 

Holish filmi çektikten sonra, banyo 
ettirmek üzere Eastman müessesesine 
vermiş. Bir kaç gün sonra filmi alma
ğa gittiği zaman daha hazır olmadığı 
söylenmiş. Holiıh bir kaç kere gidip 
geldikten sonra da nihayet kendisine: 

Filmde ııörülen kimselerin isimleri 
bir mecmuada neşredilmiş ve bu ha
vadis bomba gibi patlıyarak bir takım 
ailelerin yıkılmasına, bir çok genç 
kızların nişanlarının bozulmasına se -
hep olmu~, Holish de sahtekarlık yapa
rak girmeye mezun olmadığı bir yere 
girdiği için hakkında tcıkibat yap.J
mağa başlanmıştır. - Film bozuk çıktı cevabı verilmiş. 

Holish filmin bozuk kısımlarını is
temİf, fakat onu da alamayınca, mah
kemeye müracaat ederek Eastman mü-

Çıplak insanların filmini kendi şah
sı namına müsadere eden hakim iki 
buçuk sene hapse mahkum olmuştur. 

---... .. . .-~ ...... ,;-
C ONUL l S l ER I 
Bir milşkill 
Karşısında 
Kalan genç 
- Henüz 20 yaşımdayım. Haya -

ta yeni atıldım:- Son aylar içinde 
Büyükçekmecede oturan genç bir 
kızı sevmeğe ~ladım. O da bana 
karşı ayni hisle mütehassis .. Evlen -
mek istiyoruz. Fakat kanuni bir se
bep bizi bu emelimize kavuşturamı
yor.. Benim daha iki yıl beklemem 
lazım. 

Şimdi aramızda millerce mesafe 
var. Ben İzmirdeyim, o İstanbulda .. 
Son günlere kadar mektuplaşıyor -
duk. Fakat birdenbire mektupları 

kesildi. Ne oldu bilmiyorum, merak 
içindeyim. İmkan olsa, kanuni mah-

zur bulunmasa kendisini derhal isti
yeceğim. Ne yapacağımı şaşırdım. 
Bana bir akıl öğretir misiniz? 

İzmir: M. E. 

* Kanuni mahzur karşısında bittabi 
durmak mecburiyetindesiniz. Mu -
haberenin kesilmesinin her halde 
mühim bir sebebi olacak. Madem ki 
aranızda mütekabil bir sevgi devam 
edip gitmiştir, onun birdenbire siz
den yüz çevirmesi çok ehemmiyetli 
bir sebebe mebnidir. Belki de ala -
kanızı ciddi addetmemiştir. Yapaca
ğınız en makul hareket kendisine 
bir mektup yazarak evlenme tekli
fini tasrih etmek ve alacağınız ce -
vaba göre hareket etmektir. 

·TEYZE 

SON POSTA lkincitetrin 1 d 

Cumhuriyet 8bidesi 
• 

nın 
•• 

Uç güz kırk yedi meşhur adam 
tarafından tutulan hatıra defteri 

ilk çelengi kim koydu? - Sekiz senede kaç çelenk kondu? - En çok çelenk koyan 
millet hangisi? - En büyük çelengi kim koydu? - Çelenk koyan Krallar, Şahlar, 
Reisi Cumhurlar kimlerdir? - Çelenkten başka neler kondu? - En çok çelenk 

konulan gün - Konulan çelenkler ne yapılıyor? 

~:--~~-----------------------------------------------J Bilmem içinizde, Defterde yazıldıjl 
na göre, o gün, k<>" 
nulan çelenkler, abi 
denin etrafındaki 
yolları kapatmış. 

roman kahramanla
rı gibi birer hatıra 
defteri tutanlar var 
mı? Onun, yani Tak 
simdeki Cumhuri .. 
yet abidesinin bir 
hatıra defteri var
dır. Fakat Taksim 
abidesinin hatıra 
defteri, hayalperest 
kızların maruken 
kaplı ufacık defter
cikleri gibi cepte de 
ğil, banka direktör
lerinin evrak çanta
ları gibi kolukta ta
şınıyor. Çünkü abi
denin, yaldızlı, ma
ruken kaplı hatıra 
defteri de kendi hey 
betile mütenasip ! 
Hatıraları başkaları 
tarafından tutulan 
abidenin meşhur def 
teri, merasim günle 
rinde ortaya çıkarı
lır. Ve abideye çe
lenk koyanlar, o def 
tere duygularını ya. 
zarlar, imzalarını a
tarlar. 

Deniz bayramın " 
dan sonra, onuncu 
yıl, ve Montrö kon" 
feransları geliyor. 

Onuncu yıl mera" 
sımının yapıldığı 
gün, abideye tam 4 7 
çelenk konmuş. Motı 
trö zaferi münaseb• 
tile yapılan mera " 
simde konulan çe
lenklerin yek'linu da 
34 ü buluyor! 
Hatıra defteri ki

min eseri ? 
Hatıra defteri tut 

mak fikri, Bt\'oğlu
nun değerli kayma
kamı Daniş tarafın" 
dan ortaya atılmış, 
ve onun tarafından 
tatbikına başlaml,. 

mış. Defterin tutu
luşundan evYel ko
nulmuş olan çelenle 
!erin listesi de, gaze 
telerden çıkarılmış. 

Evvelisi gün, abl- Abideye çelenk ko-
denin hatıra defteri yan ilk ecnebi, Le-
ni karıştırdım. Bu histanın Lov adın~ 
iş beni saatlerce o- ki Ticareti bayriyJ 
yaladı, eğle.aı.dirdi. gemisinin kumanda 
Bir genç kızın hatı- nıymış~ Ah.de.) e kO 
ra defterini, bir nulan son çelenk, e'i 
genç ilşığın sevgilisi velisi gün Ankaraya 
ne ynzdığı mektup· taşınan Mülkiye 
ları okusam, daha mektebinin. Defter"' 
fazla keyiflcnemez- deki son imza da, 
dim!. Cumhuriyet abidesinin hatıra def , Romenlerğen sonra, fazla çelenk ko- Mülkiye Mektebi müdürü Mehmet JV 
terinde neler yok yarabbi? Kimlerin yanlar sırasila Yunanlılar, Fransızlar ,min tarafından atılmış! 
imzaları yok! Mübarek, sanıki hatıra ,ve İngilizler! Konulan çelenkler ne yapılıyor? 
defteri değil, muhtelif müverrihler ta- En büyük çelenp kim koym111? Abideye konuian çelenkler, solmayf 
rafından yazılmış bir tarih kitabı! Defterde, abideye konulduğu yazılan J>aşladıklan zaman, bahçeler müdirİ" 

İlk çelengi kim koymuş? 928 yılının '1emen bütün çelenklerin başında cmu .Yetine gönderilmektedir. Orada, çeleni 
8 Ağustosunda resmi küşadı yapılan a- azzarn», cbüyük>, sıfatları var. Fakat Jerin yazılı konM!laları, hatıra olaraJ 
bide sekiz yaşında. Açılış merasimin· dikk~tli bir mükayese neticesinde mey .saklanılmakta, çelenklerin iskeletlerin." 
den iki gün sonra Zafer bayramında o- dana çıkıyor ki, 3-47 çelenkten en büyü- pen istifade olunmakta, ve solmuş çi" 
nun diıbine ilk çelengi koymak, Muhid- ğü, 2" Teşrinievvel 929 da İstanbula _çekler de bittabi atılmaktadır. 
din Üstündağa nasip olmuş. Zaten, Cum gelen İngiliz filosu kumandanı Fred- Abide bekçisi neler anlatıyor ? 
huriyet abidesine en çok çelenk koy- ,rik tarafından konu1anmış. Çünkü def- Beyoğlu Nahiye müdürlüğünde ml.I" 
ma rekoru da onda. Belediye Reisi, va- terde yazıldığına göre, bu . hakikaten pafaza edilen defterden topladığım not 
li, ve nihayet fırka reisi sıfatile onun muazzam çelenk biır manga Ingiliz bah )arı cebime indirdikten sonra, muhatr 
bu sekiz yıl içinde, bayramlarda, ve riyelisi tarafından güçlükle taşınabili- bımdan, abide bekçisinin adresini öğrell 
başka vesilelerle belediye, vilayet ve yormuş! pıek istedim. 
fırka namına abideye koyduğu çelenk- Çelenk koyan Krallar, Şahlar Bekçi Ayaspaşaya sapan tramvay yı 
lerin sayısı elliye yakın! Reisicumhurlar )unun bittiği yerde, abideden belki oll 

Abideye kaç çelenk komnUJ ? Abideye çelenk koyanlar arasında, defa küçük bir kulübede oturuyormut 
Üşenmeden saydım. Abideye bugü- ,sade her milletten değil, her yaştan, ;Ben onu. kulübesinde bulamadım. Abi" 

ne kadar konulan çelenklerin yekunu •ve her meslekten insan var. Hatıra def denin civarında rastlayabileceğimi sd" 
34 7 ... Anlaşılıyor ki, bütün bu çelenk- terini kıymetlendiren isimler arasında, ,nıyordum. Fakat karşılaşsak ta iıcencl1 
ler orada bırakılsaymış, bugün Cum- İngiltere Kralı Sekizinci Edvardın, 1- sini nasıl tanıyabilecektim? Bir bahçl" 
huriyet abidesi, çiçekten bir dağ altın- ran Şahının, Kon.dilisin, Venizelosun, van kılığında mıydı? Bekçi esvabile iiıJ 
da kaybolacakmış! ,Çaldarisin, Titüleskonun, Gömböşün, ,dolaşıyordu? Yoksa alelade kıyafetti 

En çok çelenk koyan millet ? İran Hariciye Nazırı Fürugi Hanın, Yu miydi ? 
Abideye çelenk koyan değil, koyma- goslav Hariciye Nazırının, İtalya Kra- ı Bunları düşünürken, abide bekçisiııl 

yan milletler sayılı. Çelenk koyanlar a- Jmm yeğeni Dük Dankonun, Bulgar .meydana çıkarmak için mükemmel bit 
naşvekili Muşanofun, Amerika erkinı t;are buldum: Derhal abide eh arındakJ 

rasında Hintliler, Çinliler, Japonlar, .u 
Almanlar, Yunanlılar, Fransızlar, Rus- ;harbiye reisi General Arthur'ün imzala ,alçak paıma'klıkların içine atladım, ~ 
lar, Amerikalılar, İtalyanlar, Yugoslav- :rı da var ! parterlerdeki çimenleri çiğneyerek, çi" 
lar, Romenler, İngilizler, Macarlar Su- Çelenkten başka neler konmuş? çekleri koparmaya başladim. O sırad' 
riyeliler, Mısırlılar, Lübnanlılar, Er • Abideye sade çelenk değil, bayrak, )ıakiki. bir çiçek hırsızının kalbın; dut' 
meniler,Bulgarlar. İsviçreliler, İranlılar buket koyanlar da olmuş. Hatta, Yu- durabılecek kadar korkunç bır nara bl 
Iraklılar, hatta Jamay!kalılar bile var. nan Festival heyeti, abideye konulmak na, Denizkızı Eftalyanın sesi kadar ca: 
Beynelmilel Kadınlar kongresi İstan- üzere Yunanistandan sureti hususiye- ~ip geldi. Tahminimde yanılmamıştı!ll' 
bulda toplandığı zaman Jamayka mu- de bir defne dalı getirtmiş ! Abide bekçisi olduğundan şüphe ede" 
rahhası da abideye bir çelenk koymuş. En çok çiçek konulan rün? rniyeceğim bir adam, arkamdan avs• 
Fakat abideye en fazla çelenk koymak Abideye en çok çelenk konulan gün, avaz ~ykırıyDüşmao_rdu: b rast 
fırsatı Romanyalılara nasip olmuc. 3 T 935 ı· O ·· 1 b"" - ey... n ostanı mı 0 

-< emmuz ır. gun yapı an u- h ? N 1 d ? 

H •t d ft · · h h f .. d . ba .. b ı·ı "'b" ya u. e yo up uruyorsun. a ıra e ermın emen er say asın- yuk enız yramı munase e ı e a ı- D"" d"" - 1 k b k . kul" 
Ro · l · · R ·· · · d d . k ınl t" ı· bah . on um, ve gu ere e çıye so da, men ızci erının, omen unıversı- eye, enız uru an, ıcare ı rı- d . 

telilerinin, Romen bahriyelilerinin, Ro ye müdürlüğü, denizyolları, Akay. Şir- um. M ks d · da kar " 
d k 1 Ro d . l · H · Lim Rıht "d 1 . - a a ım senı mey na çı men o tor arının, men ıp omatla- ketı ayrıye, an, un ı are erı, kt 1 

rının ziyaretlerinden bahsolunuyor. kılavuzlar, ve kaptanlar tarafından ko- m~ ı · ks d 1 k .b. -rüJY 
Belli ki geçen yıl Romanyada İstanbula nulan büvük çelenklerin ~ekfuıu elli ma a ımı an ayaca gı ı go 
gelmiyen az insan kalmış! bir. (Devamı 12 ind aylada} 
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l zmlr den RIJportaj lar: 14 -
Anadolu gazetesinin 

sekreteri ile bir konuşma 
. * • • ------------------. 1 '' Bir taraftan konuşan ve bir taraftan mürettip· 

1 

haneye yazı yetiştiren Orhan Rahmi Gökçe: Eğer 
lstanbulda san'at ve fikir hayab varsa elbet 

lzmirde de vardır,, diyor 
Yazan : Kadlrca1t Kallı 

ın n başınd dımdık denecek ı 
de oturmuştu. Ye ıl mı, yoksa 
lduğu iJk bakı ta kestirilemı -
rını kagıda saplamış gibiydı. 

a ının ar ındakı kalem genç 
nkele kıvraklıgıl alabıld ğıne 

rd naa tem ozlu b ya-
c r b rak Ol'du 

BaŞ k he~n göz me ç rptı: ciçkı e 
ıem vurmalı! 

O r d başmuret p oründü: 
Ulusal bi'rlik ıçın fıkra lizım._ 

- B tı.yor· ıkı dakıka bekle ... 
Fi1' a ahiden ıkı da}( ka~ bıttı ve 

gttft. 
Ş m ı em Gir yazıy b8şlamıştL Bu 

da (Anadolu) nun başmakalesiydi 
Bqı:nüı:ettip gene f.Öründü; 

Roman m~lerı bittil 
Yirmi dakika sonra gel de al .•. 

Sözünde durduğunu gözümle gör -
düm. 

Onun yazmadığı ne var ki? Ajans 
haberler ni kontrol eder ve başlık to-
1ar, gazeteye girecek her çeşit yazı -
yı gömen geçirir. Başmakale, fıkra, mi
zah hikiye, roman, röportaj, tarih mi
sahabeleri, hülisa bir ga2teye ~ 
her çeşit yazıyı yazar. İzmirde benım 
bildiğime göre onun üç rekoru vardır: 

Bütun gazetelerde çalışmıştır; her 
telden çalar; en çok yazı yazar. Hece 
veznınde yazdığı şiirler kadar (Betarzı 
Jrudema) yazdığı kaside ve hicviyeler· 
de de muvaffak olur. 

E l örgiısiı bir rop 
siyah beyaz veya 

kırmızı beyaz yünden 
yapılır. Yakadaki e • 
şarp roba bitişiktir. Ev 
de giyileceği gibi so • 
kakta da giyilebilir. 
Belde yünün koyu 
renginin ayni bir ku • 
şak vardır. 

"81 Jcumqtan sentür 
..sır. 

Sarılı 
Şeklinde 
Şapkalar 

Bu seııenm şap • 
ka modellerinde bü
yük bir değişiklik 

vardır. Saç model • 
lerinın dejipnesl 
ppblara da tesir 
etmiştir. Sarık şek -
lindeki şapkalar çok 
moda olmuttur Re
simde gördiı~uz 
şapka yeşil kadife -
den yapılmışı r. Te
pe s vr dir Sol yan
dan sag yan,l doğru 
.şapkanın on tara • 
fmdan geç rilen 
Band şapkanın büz· 
gülü kenarını tut • 
maktadır. 

8 eyiz .krepten dikilmiş şık ve ağır b 
tuvalet etetder uzun ve boldur. O 

muzdaki ılive, kenarlan sivri olarak b ç 
miş iki parçanın yutan kısımlarmı birb n 
ne eklemekle yapılmıştır. GöPe ilfttirildi 
yerde bir çiçek vardır. BetdHi kemer 
milştendir, üzerine boncukla if1eme yapıl 
mıştır. 



' I 
Holivudd~ 

evlenme dalgası 

3 - Vilyam Povell; çok sevdiği ka -
rısı ~ol Lcmbard ile aynldıktan son
ra Şllndi Jan Harlov ile evlenmek ü • 
Zeredir. Jan Harlov tip itibarile Ka -
roı Lombarda çok benzemektedir. 

• - Eaki kocasının evlenmek üzere 
olduğunu .,. Karol Lombard da boş 
durmadan Holi\Pudun en güzide senar
Yocusu Rolleı- Ri1akin ile evlenmiştir. 
t 

5 
- AğJr bir hastab1d8n yeni kur -

Ulan sevimli yıldıZ ~ YW\g 
Ban'atkir F.ddi Sutedatid Be ntpnıan: 
lnıştır. 

6 - RonaJd Kolmd dahi gilzel 
:ı;·atkir BenHa ~ ile evlenmiş • 

7 - İki sene evvel~ Şövalye ile 
evleneceği kuvVetle iddia edilen yük -
~ saa'atkh '.Key Francis bir ay ewel 

e :veıt il evlenıxıittir. 
•Mr&'barbo> 

lanmıştır. Bu hususta Jo . · eğe ~ş- "' 
mı i1eri sürülmektedir. lJ Brentin JS· 

Seyrettiğiniz fillller İl8f 
metredir? 

Sinemalarda seyretti... . filmler 
hak~ı~ çok enteresan :Z maltimai: 
~~lmın genişliği: 3S milimetredir. 
ır tek resimde: 4 perforasyon var

dır. 

eu~~~etre filmde: 52,3 fotoğraf mev-

.. Sinemalarda filmlaia p!'Ojekslyonu 
surati: Saniyede 2.ıt reeJm. 

21
1
3 
met~ ~ projeksiyon müddeti: 

• sanıyedir. 

3
@! 00 metre film 3 dakika 39 saniye, 

100 
nıetre fi1m 1 O dakika S 7 saniye, 

200:, metre film 36 dakika 33 saniye, 
. metre filme ı saat 13 dakike, 6 

:=ıye, 3088 metre film 1 saat -49 da
a 39 saniye sfuer. 

Adotl Veirik'Ut mıvaffakıyeti 
.. So.n iki sene zarfında çevirmiş oldu
gu filınlenle Pek büyük bir muvaffa
kıyet kazamnış olan AJman san'aıtkirı 
A.ctoıt Volbriik Holivubm en büY\ik -
tiJnı kumpaayalanndaıi biri olan RKO 
~ ıle bir film çevirmek üzere mu
llilVele akdetoıiştir. 
k Bu kumpanya,. geçen sene liir Alınan 
~Ya&l tarafından çevrilmif Olan 
:1~1 StrdtJJlu 1~ olarak. çeVtt-
~'! lWar wnntşti. Mişeı Strogof rb
li ı:tr ya~ iOin tam minasile elveriş 

san'atir btÜamıymt hu lmmpan 
:: ~lntiıiı bmızca niiS!ıaSında :fa\l'kall 
b .. hır surette bu rolü yapan Adolf Vol· 

rmte müı:acaat FYlemiş, mumaileyh 
:uınpanyanm teklifini kabul ederek Ho 
ıvuda ~r. Filine birkaç güne ka 
~r başlanacaktır. .... _ 

Prıgramlannı illka adan 
sinemalart 

Sakarya: cAsrf Zaırianlan. 
Sümer: cTaras Bulba• 
İpek: •Ehli Salip muharebeleri• 

[HAFTANIN 
"Türk" sineması: 

Haşmetlu Vals ••• 
Fransızca sözlü film 

Oynayanlar: Röne Sen Sir, Banri 
Gvat. 

Vak'a 1852 senesinde cereyan etmek 
tedir. Avusturyanın Münib şehrinde 
bulunan sefiri Kont dö Talberg, impa
ratoru (Fransova J<YZef) in Prenses E
lizabet ile evlenmesi için Prensesin val 
desi olan imparatoriçe nezdinde teşeb
büsatta bulunmaktadır. Sefir genç ve 
yakışıklıdır. Matmazel Anni ile ta
nışmaktadır. Günün birinde bu 
kız ile öpüşmesi görüldüğünden 

büyük bir skandal husule geliyor. Kral 
bundan haberdar oluyor ve Anninin 
b ~ çağırarak mütecaUi bul
duracağım ve Anni ile e•lendireceli
'Di vadediyor. Sara~a verilen baloda 
sefir Anni 'nin kız kardeşi Terez ile 
tanışıyorlar. Her iki genç sevişiyorlar 
ve evlenmeğe karar veriyorlar. Bu sı
ralarda Prenses Elizabetin Awstmya 
imparatoru Fransova Jozef ile evlen
mesi; (Anni) nin dahi (Pilon) adında 
biri ile evlenmesi kararlaştınlıyor ve 
hidis olan vaka üç bahtiyar genç çif
tin evlenmesi ile nihayet buluyor. 

"Saray,, sineması: 

V. ' s . ıyana.... enı 
• 

sevıyorm ••• 
Riıar Tauberin Fransızca 

sözlü büyük filmi 

FiLMLERi 1 
" Yıldız" sineması: 

Margarita ••• 
Grace Moore tarafınd :\D 
Margarita, güzel sesli fakir bir 

dır. Filip adlı bir genç ona izdi\ aç tek· 
lif ediyorsa da kız bu teklifi redded -
yor. Margaritanın ailesi çok fakı ·d r 
Kız ailesinin maişetini temin ıçın b r 
kahvede şarkı söylemeği kabul edıyo . 
Kahvenin sahibi Korelli san'at kıvm -
tini bilen bir adamdır. Buna rafrmcn 
kızın bu kahvedeki başlangıcı mu\'af
fakıyet temin eylemiyor. Korelli seba
tını muhafaza ediyor. Kızın güzel se-
sini tanıtmak için büyük bir kahve açı
yor ve kızı halka tanıtıyor. Bu sm ede 

büyük bir şöhret kazanan Mar a 
az zaman sonra MetrOpoli~ op 
sahnesine kadar yükseliyor. 

La Boheme operasının verildıg 
ce Korelli sevgilisini dinlemek · e 
Operanın arka kapısından girerk n -

lacaklıları ile karşılaşıyor. Onlar Mar
garitanın borcunu edediğini ve para -
yı Filipten aldığını söylüyorlar. Bunun 
üzerine Korelli rakibini öldürmeği ta
sarlıyor. Fakat Filip ona genç san' 
klrın Korelliyi sevdiğini ve kencl nı 

tekrar reddettijini söyleyince Ma a· 
ritanın kendisine olan bağbhğını an 
yor. Korelli göderi yaşla dolu olan e 
,gilisinin sahnede La Boheme tems lm 
dinliyor. 

"Melek,, sineması: 

Mevzu~: (Viy~a) da büyük bir kah Kansı ve daktilosu 
vebanede şarkı soylemekte oıatt tenot 
Tauber, çok güzel bir kı~ mpnbSi 
buhmmaktadır. Bu sıralarda büyük bir Fransızca sözli filim 
göhreti haiz bir tenoru angaje etmek Oynayanlar: ?flyrna 'Loy, -lan Haı-
üzere Viyanaya karı koca bir çift İn- lov, kıark Gable. 
gWz gelmiştir. Taubere müracaat eyli- Mrlyoner derecesinde zengin b r tab 
yorlar. Tenor, angajmanı olduğundan olan Stanhope karısı Linda ile vı 
bahisle bunların teklifini reddediyor. rek evlenmişlerdi. Balayı seyahatınde 
Bir -akşam bunlar tenorun şarkı eöy- avdet eder etmez Stanhope işlerın d .. 
lediği kahveye uğrayor ve sesine hay- lıyor ve kansını ihm81e başlıyor D 
ran oluyorlar. Yeniden mukavele tek- jresindeki Vhitey aduıda1ri dakt lo 
lif ediyorlar. Bir hayli müşkülittan son onun çok kıymetli bir mesai antat~il' 
ra Tauber mukaveleyi katiul ediyor. dır. Günün on saatini yazıha ndı 
İngiltereye gidiyor ve çok büyük mu- geçiren tabi, çok ciddi davrandı h • 
vatfa'kıyetler kazanıyor. de daktilosu ona delice AiJk olmu ur 

İngilizin zevcesi bu arada tenora i- ve karısını şiddetle Jtısbnmaktadı • 
şık oluyor. Aradan çok zaman ~e- Günün bitinde t.:.a. Haval1 §ehrirtd n o 
den tenor İngiliz kadınının kendine de- cası gelen <bir telefon muhavere n ın 
ğiıl, fakat sesine &şık olduğunu anlıyor na tefsiri katı toeanm arasını aç yor. 
ve hiddetlenerek Viyanada kendisiııı Nerdeyse ayrılacaklardır. Fak 
beklemekte olan nişanlısının yanma kalpli bır kı-z olan Vhitey karı k 
dönüyor. banştınyor . 

RESiMLER 
Yukardan aşağıya sıra ile : 
e R:şar Tauber c Vıyana Seni Beviy orum. e Röne Sen Sir ile Hanri Garat cHaşmetlu Va fılminin bir sahne n 
e Margarita filminde Grace MOore meşhur cLa Bohem .. opera~ını sö 
e •Karısı ve Daktilosu• filmmden g uzel bır sahne. 



10 Sayfa 

--Monoloğ 
e asarrala severim 

Ben tasarrufu seven bir insanım. 
Bunun isbatını mı istiyorsunuz? Ko -
lay. Beni tanıyanlar bilirler .. Ben ça -
lışkan değilim; fazla hareket etmekten 
yorulmaktan hoşlanmam. Neye mi? 
Neye olacak tasarrufu sevdiğimden! 
Kuvvetimi tasarruf ederim. Amma di
yeceksiniz ki sen her işi yavaş yaptık
ça vakit geçiyor, vaktimien ziyan edi
yorsun.. İşte bu yanlış! Ben gücümü, 
kuvvetimi tasarruf etmekle sıhhatim -
den kazanı) orum.. Çok 
koşan çabuk yorulur. Be- '-' 
nim gibi koşrnıyan da hiç 
yorulmaz. 

Her şeyden, her şey -
den tasarruf ederim. Ger
çi henüz para biriktirme
dim amma, yakında bi -
riktirmiye başlıyacağırn, 
şu ayağımdaki kısa ço -
rapların yok mu onlan 
para ile dolduracağım. 

Uzun çorap giymeyip, kısa çorap giy
memin de sebebi budur. Uzun çorap 
daha güç dolar da onun için. 

Tasarruf, tasarruf, tasarruf, yaşasın 
tasarruf. 

Tasarruf yüziinden şapka giymem .. 
Giysem de şapkamı çıkarıp kimseye 
selam vermem .. Çünkü selam vereyim 
diye şapkamı çıkarırsam şapkanın ke
nan eskir. 
Ayakkabımın topukları eskimesin 

diye burunlarına basa basa yürürüm .. 
Ne dediniz?. 

Buru-nları üzerinde yürürsem bu -
runları mı eskirrniş; sanki benim sizin 
kadar aklım yok değil mi? Bir zaman 
burunları üzerinde yürürüm. Burun -
ları; eskimiye başladı mı da topukları 
üzerinde yürümiye başlarım. Burun -
larla topuk ayni derecede eskidiler mi; 
basbayağı yürürüm. Yani sizin yürü
düğünüz gibi .. Böylelikle benim ayak
kabılarım sizin ayakkabılarınızın üç 
misli dayanmış olur. 

Ben hazan baston da kullanırım, fa
kat elime baston aldığım zaman ucu -
nu kat'iyyen yere dokunmam. Neye 
mi? Neye olacak ucu aşınmasın diye! 
Mektuplarımı gayet kısa yazarım. 

Uzun yazarsam; hem fazla kağıt gi -

der, hem kalemin ucu aşınır, hem de 
çok çok mürekkep sarfolunur. 

Ceketimin, paltomun ilik yerleri a -
şınmasm diye; ceketimi, paltomu ya -
zın hiç iliklemem. Kışın soğukta ilik -
lemiye mecbur kalırım.. O zaman da 
ne yaparım bilir misiniz? Para çan -
tam, eldivenim, mendilim neyim varsa 
hepsini paltomun dış ceplerine koya -
rım. Böylelikle ikide bir paltomun, 
ceketimin düğmesini çözmek zahme -
tinden kurtulmµş olurum. İyi değil 
mi? Bakın ne karlı iş, bir kere zah -
metten kurtuluyorum... İkincisi çöze 
nikliye paltomun, ceketimin ilik yer -
lerini eskitrniyorum. 

Pantalonum eskimesin diye otur -
marn. Yemekte, yahut yazı yazarken 
mecbur 'kalıp oturursam o zaman da 
arkamı sandalyenin arkalığına daya -
marn. Arkamı dayayıp ceketimi eskit -
mekten böylesi daha iyi? 

Ben günün havadislerJni okumaktan 
hoşlanırım .. Fakat ne yalan söyliye -
yim, para verip gazete, mecmua ala -
marn. Sokakta yürürken her gazete 
sata.n dükkanın önünde bir kaç saniye 
dururum. Sanki bir şey alacakmışım 
gibi yaparım. Fırsattan istifade eder, 
gazetelere göz gezdiriveririm. Fakat 
gazetedeki havadisler bazı çok uzun 
oluyor. Ne bileyim, muharrirler benim 
gibi insanlar değil, yazı - S 
dan tasarrufu bilmiyor - t 
lar, alabildiklerine yazı -
yorlar. Yazmışlar; ben de 
hazan merak edip hepsi-
ni okumak istiyorwn .• 
Bunun da kolayını bul -
dum. Gazete satan dük
kanın birinde yazıyı oku
rnıya başlıyorum. Öbür 
dükkanda devam ediyorum. Daha ö
bür, daha öbür dükkanda sonunu bu
luyorwn. 

Beni iyi dinlediniz mi? Hah siz de 
benim gibi olmıya bakın .. 

Affedersiniz sözümü burada kese -
ceğim, hatta çok bile söyledim. Ben ta-
sarrufu seven bir adamım. Laftan da 
tasarruf etmeliyim.. 

Erhan 

Geçen bilmecemizde kazananlar 

1 

Denıze düşen- İmdat! ... Denize düşen - Yetişin denize düştüm. 

SO N PO S TA 

Zenci kızm süsü 
Süs merakı bütün insanlarda vardır 

ve bunların çok 
garib olanlarına 
rastlanır. Şu zen
ci kızın süsüne 
bakın. Bacakları -
na süs olsun di • 
ye halkalar takıl· 
mıştır. Bu halka • 
larm ne kadar a -
ğır olduğunu söy
liyeyim : Her ha • 
cakta 20 kilo ağırlığında halka vardır. 

Balonla 18,000 metre yüks-:kliğe çı -
kacak olan binbaŞı Herarar hava tazyi -
kının çok azaldığı yükseklerde yaşıya -
bilmek ıçin bu elbise~ gıyecektir. 

OUgUmlU yllan 

> 

Denize düşen - Kurtar beni.' 

Bisl let rokuşa çıkmayınca 

- Nihayet yokuşa geldim. 
\ 

, 

- Canım burnumdan gelecek.. 

- Senin niyetin kendini bana 
taşıtmak amma •.• 

- Çıkması da ne cü~rnüş. 

- Eyvah yuvarlandnn. 

- Hayır taşımıyacağun, sen de yoku· 
ıu benim gibi çıkacaksın! 

Yeni Bilmecemiz 

Bir fotoğraf makinesi .... 
verecegız. 

Öteki - Şu şapkanı brujına giy. •.. Güneş çarpar da hasta olursun! 



7 lkincit~rin 

Bu haftaki Lik maçları 

Galatasaray ile 
Beşiktaş Pazara 
karşı la şıyorlar 

-B 'k * • « u ı i dost klübün Lik maçlarının 
ilk haftasında ka;şılaşmalan tam 
forrnJarile oynamalarına mani o
lacak ve istediğimiz gibi bir oyun 
seyretmekten mahrum kala cağız 

Yazan: Ömer Besim 

lstanbul lik şampiyonasının sayılı 
0 Yunlanndan biri bu hafta Galatasa
ray ile Beşiktaş arasında yapılacaktır. 

Son senelerin en hararetli maçları 
sırasına giren Galatasaray • Beşiktaş 
llıaçı Yeni lik taksimatı dolayısile bu 
sene ancak bir defa yapılabilecektir. 

l lik maçlarında bu iki takımın koz-
~rını ne şekilde paylaşacaklarını kes-
tırrnek d ... .. .. ogrusu guçtur. 

Bununla beraber bu iki dost takım 
rnilli küme işinde de karşı karşıya ge-

lecekleri için kuvvetleri hakkında o za

~~n daha doğru bir fikir edinmek ka-
1 olacaktır. 

Daha geçen seneye kadar on bir o
Yuncusunu bir arada tutmağa muvaf-

-
Gaıatasarayın Kaptanı 

Avni 
Beşiktaş Ka ptnnı 

Hüsnü 

SON POS T A 

Ankara lik maçları 

Ankarada mevsimin en 
hararetli maçı yapılıyor 

Geçen yılın şampiyonu Ankara Gücü ile, F enerbahçe 
karşısında çok iyi bir muvaffakıyet gösteren Çankaya
nın karşılaşması ehemmiyet ve alaka ile beklenmektedir 

Bu hafta kendisinden iyi bir oyun beklenen Çankaya ıon kadrosu ile. 
Ankara (Hususi) _ Ankara lik ragücü Fenere (1 • 0) yenilmesine 

maçları bu hafta Çankaya • Ankara- rağmen, lik dördüncüsü Çankaya F e-
.. ·· k' 1 ·ı b 1 caktır ner karşısında cidden takdire değer bir gucu arşı aşması e aş ıya • 

Buradaki klüpleri milli küme teş· oyun göstermiş ve (0 - O) berabere 
kili her ne kadar tatmin etmemişse de kalmıştı. 
Türk Spor Kurumunun verdiği karar Bu itibarladır ki yavaş, yavaş eski 

dahilinde hareket etmek mecburiyeti kuvvetli halini alan Çankaya ile şam

olduğu için maçlara başlanacaktır. piyon Ankaragücü arasında yapılacak 

Bu hafta karşılaşacak olan bu iki maç, bu pazar İstanbulda yapılacak o

takım bir ha&a. evvel f stanbul şampi· lan Galatasaray ile Beşiktaş arasında
yonu Fenerbahçe ile karşılaşmışlard!. ki maç gibi çok alaka uyandıracaktır. 
Geçen senenin şampiyonu olan Anka- Selim Tezcan 

Halkevi Reisinin 
Güreşler hakkında 

Bir tavzihi 

Askeri liseler 
Atletizm şampiyonası 
Bugün neticelenecek 

fak ] h' b Eminönü Halkevl Başkanı Agah Sırrı Le-.. o an ve ıç ir suretle bu on birin 
ahengin· b . vent, e7velkl gün, serbest ve yağlı güreş mu-

Askeri liseler arasında yapılıp ta ya~mur 
dolayısJle yarım kalan senellk atletizm mü
sabakası bugün Fenerbahçe stadında neU
cclendirllecektfr. 

• b 1 
ozmayan Beşıktaş takımı sabakalarını kazanan Tekirdağlı Huseyine 

Ugün eski vaziyetini muhafaza edip kemel"lnl takarken, e müsabakaların niçin 
edemedig~ ı"nı· ı'spat edccektı"r. ı ğ nı t e tert p olundu unu uzun uzun a a mış. v 

G serbest güreşlerin her yıl tekrarlanacağını 
] . eçen sene anzi bazı sebepler do- bllcllrmlştl. Bu beyanatın gazetelerde çıkı· 
~tsıle ufak tefek sar.sıntı geçiren Be· şından sonra duyduğumuz bir haber, bizi t1 tav klübü, lik maçlarında Ankarada hayrte düşürdfi. Çünkü Çocuk Esirgeme Ku
ulunan oyuncularını lstanbula taşı· rumunun mayısta, bir bat pehlivanlık mu

llıak suretile şöhretini muhafaza et- sabaknsı tertip ettiği blldlrlliyordu. 
ineğe muvaffak olabilmişti. Bu llılnm mahiyetini anlamadığımız için 

Eminönü Hnlkevi Reisi AgAh Sırrıya muraca
Bir klüp için büyük bir külfet ve at ettik, AgAh sırn: 

Bu müsabakalarda 200, 1500, Balkan bay
ı-ağı ile uzun, üç adım, sırıkla atlama, disk 
ve cirit atmalar yapılacaktır. 

Deniz Lise 44, Kulell t2, Maltepe, 20, De
niz Gediklisi ise 11 puvanıa müsabatulara 
başlayncaktır. En çok sayı alan Asker! Lise 

aUetlzm şampiyonluğunu kazanını, olacak,, 
tır. 

Atletlerin kış idmanları başlıyor 
İstanbul Atletizm Ajanlığının hazırla.dı~ı 

kt!J proğramı yarından itibaren tatbik edi
lecektir. 

0
YUncu için de o nisbette üzücü bir - Biz, dedi, daha evvelce de llln ettl~l
~hrnet olan bu gidiş, geliş Beşiktaşa mlz gibi serbest güreş müsabakalarını tertip 

ay]j pahalıya mal olmuştur. Geçen etmiştik. V!Umı dördüncü günü yağlı gure.şl 
8ene ş · l ... k b' . de yaptık. Fakat bu sırf gösteriş mahiyetin- AtleLler perşembe \le cumartesi akşam-

ampıyon uga en ya ın ır vazı- " lan Galatasaray klübü salonunda Jdmnn ya-
Yetten b" d b' kl . . de olan bir gureştl. h 

ır en ıre uza a~ıvermıc:tı. dlr ki " U .. b t pacaklardır. Cuma ve salı gunlerl stadyom-
T T ve onun için uç g n suren ser es 

L'k da koşacaklar, pazar sabahlan da Şişli, Me-
l maçlarının başında hemen he- güreş miisabanklarını tamamladıktan sonra ,,_A ind kı 

fll cldiycköytl yolu lUoÇr e r koşulan ynpa-
d ·~-~.Yepyeni bir kadro ile sahada gör- baş pehlivanı mm ettik. caklardır. 

l 
tıgumüz Beşikta411 ag"' lehi ihtimal Ga- Gerçi yağlı güreşleri gelecek sene tekrar-

atas k T layacak dcğlllz. Fakat serbest güreş müsa- Stadyomda yapılacak idmanlara saat 
aray arşısında Ankarada bulu- dbrtte, Şişllde yapılacak kır koşularına ise 

nan oyu 1 ] l k bakalarınn devam edeceğiz. Maksadımız in· sabah saat dokuzda başlanacaktır. 
bir d f ncu ar a yapı an ta ımını son kişafa müstait olan pehllvanlanmı~. bey. 
hal e .a daha tecrübe edecek ve her- nclmilel bir mahiyet nlan serbest güreşe teş- Bu mevsim yedi kır koşusu yapılacaktır. 
du~e ılerisi için kurmağa mecbur ol- vık etmek ve bunun taaınmümüne çalışı.ıak- B takımları bugün karşılaşıyor 

8U genç takımı da bu mühim maç- tır. Çocuk Esirgeme Kurumunun burıdnn B takımları f in karşılaşacak olan takım-
tan .. b • sonra esas kadro olarak meydana dôrt sene evvel tertip ettiği musa akalar ıardan Galatasaray, Beşiktaş, Istanbuı Spor. 
çıkaracaktır. yağlı güreşlerdir. Bu müsabakalara devam vefa Şeref stadında, Fenerbahçe, Eyüp, Sü

. Galatasaray bu sene geçen m ev

•ırn ortasında teşkil ettiği takımını sağ 
muavin .. ld w .b. h 

cdeceklerlnl blldirdlklerine göre, mayısta ya- Ieymanlye, Hiltı.l, Kadıköyde, Anadolu, Bey
pacakları müsabake.Jar da elbette yai(lı gü- koz, Toplapı, Günet Taksim atadyonıunda 
reş olacaktır. Vaziyette bir tedahül yoktur. maç yapacaklardır. 
............................................................... l mustesna o ugu gı ı mu a-

aıa etmekted ir. dafaası ile çatışacak, ve bu hengame- r- l 
L·ı_ de aradan sıyrılan b. ir muhaci.m bir ta- ı Bu hafta yap_ ı 1.aca. k. Lik 

t k hı: maçlarının ikinci haftası b u iki d k 1 b 1 
a ırn h rafın zaferini temın e ece tır. maç arı ırıncı ık dıLı ın . enüz tam formlarını bulma- ak ı 
~arı bır sırada yapı ldığı için hem Galatasaray t ımı f U suret e orta· Anadolu ııe Beykoz, Güneş ne Topkapı, 

teknik b k ya çıkacaktır: Galatasaray ile Beşiktaş, Vela ile İs-
a ımdan, hem d e oyun zevki Avni; Reşad, Lfüfü; Salim, Hay- tanbul Spor, Fenerbahçe ile Eyüp, Siıley-

~oktasından pek isabetli oldu dene- rullah, Suavi; Necdet, Eşfak, G ündüz, maniye ile Hilal. 
ql~ t 

da ~adisat bu iki dost takımı ilk ağız
h'· arşı karşıya getirdi. Calatasarayın 

Ucurn hattı, Beşiktaşın lrnvvetli mü· 

Bülend, Danyal. kinci Lik 

Maçı : y efadan Saim Turgut idare Aıtınordu ile Karagümrük, Feııeryıl-
edecektir. maz ile Beylerbeyi, Anadoluhisar ııe oa-

Ömer Besim lat.a Gençler. 
.L-----~----~~------------...J 

Sayfa 11 

Kiğıt nasıl yapılıyor? 
İzmite giden ve lktısat Vekilimizle beraber fabrikayı 
gezen "Son Posta,, muharriri intıbalannı anlatıyor 
İki küçük işçi kızı bir tepsi içinde 

küşat kordelasını kesecek makası ba
kanlara uzattılar. Kordelayı Maliye Ba 
kanı Fuat Ağralı kesti. Ve bakanlar, 
fabrika müdürü Mehmet Ali Kağıtçı
nın ir.ahatını dinliyerek işlemekte olan 
fabrikayı gezmeğe başladılar. 

* İzmit kağıt ve kc.rton fabrikası tekni 
ğin en son esaslarına göre kurulmuş 

muazzam bir eser. 
İlk hamur kar.anlarını geziyoruz. 
Burada kağıt, tıpkı suyu az gelip top 

top olan hamura benziyor. 
.Fabrika müdürü: 
- Görüyorsunuz ya, diyor, bu odu

nun ilk istihalesidir. Makine bunu o şe· 
kilde işler ki kağıdın imali için lüzum
lu elyaf, büsbütün ufalanmaz, bakınız 
nasıl ağdalı. 

İki muazzam merdane, yaprak ha • 
lindeki iptidai maddeyi eziyor, ufalı

yor. Elime bir parça alıyorum. Hakika· 
ten biraz ağdalı. 

Yürüyoruz. ı 2 ayak bir merdivenle 
yerin altına iniyoruz. Burada yukarı
da gördüğümüz hamura ilk defa su ka 
rışıyor. 

Kağıt ve su içiçe. Kağıdı düşünüyo
yorum. Garip ameliye. Fakat teknik 
böyle istiyor. 

* Yerin altından çıktık. Fakat gene ay 
ni binadayız. Bu sefer zemin kattan 
yukarı çıkıyoruz. Aşağıda bembeyaz 
hamura buradaki kazanlarda artık 
renk verilmiştir. Muhtelif renkte ka
zanların önünden geçiyoruz. Mor, pem 
be, esmer, beyaz, kağıt hamurları. Bir 
tekne önünde duruyoruz. 

Fuat Ağralı Celal Bayara alaka ile 
soruyor : 

- Bunun rengi neden esmer? 
- Çünkü esmer olınası istenmiş. Bu 

da tıpkı ekmek hamuru gibidir. Bem
be)•az, esmer, kara nasıl istenirse öy
le yapılır. 

şundan birşey kaybetmez ama, on be§, 
yirmi metre geride yusyuvarlak ocatl 
odunlarının bembeyaz kağıt oluşu tek· 
niğin bir harikası. .. 

* Bir akinenin önünde duruyoruz. 
Burada kağıdın maddei nslıyesı olan 
mayi merdanelerin arasından geçen bir 
takım ince kayışların üstündedır. Biz 
sade ıslak keten kayışlar boşuboşuna 
dönüyor sanıyoruz ama, gittikçe mayi• 
leşen kağıdı da beraber sürüklüyor • 
muş. 

Bir merdiven indik. Birkaç adım yü• 
rüdük. Nihayet kağıdı tanımağa başlı• 
yorum. Buradaki teşbih Maliye Baka· 
nı Fuat Ağralınındır. Hızla dönen üs
tüvanenin üzerine sarılmış çok yumu• 
şak maddeden bir parça kopardı: 

- Tıpkı yufka gibi dedi. 
Hakikaten kağıt şimdilik tıpa tıp b(i. 

rek yuf.kasına benziyor. 

* Gene yürüyoruz. Makineler büsbü· 
tün devleşti. Fakat bu sefer kfıöıdı, şu 
çocukluğumda yırtmak, sonra da oku
yup yazmak için kullandığım kaiiıdı ar 
tık tanıyorum. Biraz buruşukça briaz, 
intizamsız ama nihayet kağıt. 

Yürüyoruz. Bir adımda kenarı kesili
yor. Bir adımda bobinler sarı ... r. Ve 
bir adım daha. İşte bembeyaz, ı 1.. ' emiz, 
dümdüz bizim kağıt. 

* Artık kağıdı kağıt olarak işliyor-
lar. CeH'ıl Bayar, küçük bir makine .. 
nin başında çalışan küçük bir işçi kı
zma soı uyor : 

- Nerelisin kızını. Adın ne ? 
- Manastırlıyım, Bedriye 
- Muhacir mi geldiniz? 
- Evet. 
- Ne zamandan beri fabrıkamızda 

çalışıyorsun?. 

- Ben ilk işçilerdenim. Altı aydanı 
beri burada çalışıyorum. 

* * Herkes büfede meşgul. Bir aralık. kii 
Bu binadan çıktık. Muntazam kesil- çük bir işçi kızına yaklaştım 

miş odunlara yüklü küçük dekovil va- - Adın ne? dı) e sordwn. 
gonlarının ônunden geçerek a ıl fahri· - A)şe dedi. 
ka binasına giriyoruz. - Yaşın ? 

Celiıl Bayar fabrika müdüründen - 14. 
izahat alı)or: - Yevmi) en?. 

- Bu odunlar ne cins? - Bütün kadınlar 50 kuru yevmı. 
- Köknar! ye alırlar. 
- Nereden getirtiyoruz? - Kımsen yok mu? 
_ Rusyadan. - Annem var. Bir de ağabeyim val' 
- Memleketimizde saman bol. Onu ama bize yardımı dokunmuyor. 

da işleyebilecek miyiz?.. - Burada ne iş görüyorsun?. 
- Tabii. Saman, paçavra, keten ve - Kağıt sayıyorum. 

kenevirden kağıt istihsal edebiliriz. - Say bakalım. 
Fuat Ağralı merakta : Kocaman bir top kağıdı açtı. Bir ucu 
_Ya köknarı? diye soruyor. nu kıvırdı. Parmak1arı son sistem bir 
Fabrika müdürü cevap verdi: makine gibi işliyor. Benimle konuşur-
- Elbette köknar da kullanacağız. ken utanıyordu, ama kağıt sayarken 

Örmanlarımız buna fazlasile müsait. öyle değil. Artık elleri ve kafası otomai 
Makineler gittikçe büyüyor, ve işin bir hale gelmiş. 

tekniğine yabancı olan bir ziyaretçinin Elektrik santralını, ocakları, Iabora
birdenbire kavrayamayacağı kadar gi- tuvarı gezdikten sonra bakanlar yeni 
riftleşiyor. Fakat burada artık kağıdın kağıt fabrikasile sellüloz fabrıkasının 
maddei iptidaiyesi tamanıile erimiş ve temelatma merasimini de yaptılar. 
suyla iyiden iyiye kanşmıştır. O .kadar Bir aralık fabrika müdürü Mehmet 
ki, kağıt, çok bulanık bir su gibi akı- Ali kağıtçıya işçinin telmik kabiliye
yor. Ve fabrika müdürü ziyaretçilere tinden memnun olup olmadığını sor -
kağıdın elyafını göstermek için köpüre dum. Müdür: 
köpüre akan bir oluğa bir kırmızı cam - Fevkalade memnunum. dedi. 
levha uzattı. Levhanın üzerindeki ma- İzmit belediye reisile kısaca ~onUŞ' 
yil cebinden. çıkardığı bir perlavsızın tuk: 
altma tuttu. Izahat veriyor: - Memleketiniz ehemmiyetli bir en 

_ işte buradan sonra bu elyaf cin- düstri merkezi oluyor. Bu meyanda it 
sine ve kalınlığına göre ayrılmağa baş çinin taavün sandığını, revirini, istı

rahathanesini düşündünüz mü? 
lar. b d" 
Kağıt istihsalini adım adım takip edi Belediye Reisi şu .ceva ı ver ı: 

yoruz. Adeta kağıtla yanyana yürüyo- - Bunu İzmit Halkevi üstüne almıf 
ruz. Her gün elimizin altında, avucu- bulunuyor, icap eden herşeyi yapacal• 
muzda, cebimizde gezdirdiğimiz bu en tır. 
büyük cemiyet ihtiyacı, hayretle sey- K . T. 1 
retliğimiz garip şekiller alarak, un, ha- Kahvede oturan 43 talebe 
mur renk, mayi halinde adım adım q 

olgu~Iuğa, işe yararlığa doğru yürü- yakalandı , 
yor. (Baştarafı 1 inci sayfada ) 

Ben bu muazzam teknik harikasının tep talebesi kahvede oturdukları esna• 
bir köşesini döner dönmez, herhangi da memurlar tarafından yakalanaralC 
bir üstüvanenin arkasında kağıda rast· haklarında takibata başlanmıştır. 
layacağımı muhakkak bildiğimden, es- Talebelerin kıraathanelerine girme· 
kiden duyduğum bir fıkranın kıymeti- lerine müsaade eden 8 kahve sahibi 
ni kafamda kaybettim. Eskiden Avru- hakkında da emniyet müdürlüğünce 
panın ileri mekanizmasını metheder- takibat yaptırılmaktadır. 
ken : Kahvede oturdukları tesbit edilen 

_Öyle makineler var ki, bir tarafın I b 
1 

. k 'd · t r""fından 
dan canlı öküz koyuyorlar, öteden aıa ta e e erın me .t~p 1

• are~ı a I 
k çıkıyor derlerdi. ilk defasında sıcıllerıne ışaret kon u a-

sucu k .. .. d t d mu · k "kı"nci te errurun e ~ ı • Halbuki bu da artık tamamen koh· J ca ve 1 • 

neleşmiş. Sucuk aşağı yukarı et olu- vakkat cezası verilecek t ır. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----' 



J2 Sayfa SON POSTA 

• 
Iktısat Vekil • • 

ının s öylediği nutuk 

Maliye Vekili Fuat Ağralı kordelayı kesiyor 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) edenler memleketimizin çocuklarıdır. 

nen fabrikanın düdüğü treni selamla- Bunu bu suretle bahsetmekteki ehem
mış ve Bahriye bandosu selam marşı miyeti ifade etmek için diyebilirim ki 
çnlmıştır. Vekiller ve diğer zevat kara her açılan fabrikanın inşa kudreti, tek
ve deniz kıt'alarile mekteplilerin mun- nik vaziyeti ve verimli olması ve bin
zam safları önünden geçerek, etrafı netice teknik esaslar dahilnde hüsnü 
binlerce halkın toplanmış olduğu kür- idaresi bizim için bir kudrettir ve bun· 
sure gelmişlerdir. İzmit valisi Hamit ları bire gösterenler genç elemanları
O~kay söylediği nutukta, Atatürk dev- mızdır. 
r!nin memleketin her tarafında ve mem Bu genç elemanları takdirinize arzet 
leket ~lerinin her sahasında yarattığı mek suretiyle söze başlamak istiyorum. 
ilerleme ham1elerinden 'birinin de İz- Bu fabrika 3 milyon 300 bin liraya 
mitte bir kağıt fabrikası halinde tecel- mal olmuştur. Senevi istihsal kapasi
füini görmekle b~htiya: olduklarını, tesi 12 bin tondur. Çıkardığı malın kıy
bununla beraber Ismet Inönü hükume meti 2 milyon 800,000 liradır. 
tinin ba~ardığı muazzam işler içinde bu Programlarımızı fikir ve proje halin
hamlenin de nihayet bir halkadan iba- de o"taya attığımız anla, onların tat
ret olduğunu tebarüz ettirmiş, fabrika- bikına geçildiği kısa zaman arasında, 
nın şimdilik dörtyüzden fazla vatan- görüyoruz ki milli ihtiyaç ilerlemiş ve 
da~a iş ve geçim temin ettiğini, bu mu- hesaplarımız bu ihtiyacın karşısında 
azzam fabrikayı burada kurmak ve ye- küçülmüştür. 
nilerinin de temelini atmak suretile Bu milletimizin dinamik hayatının 
İzmitlilere sevinçli günler yruıatan İk
tı,,at Vekili Celal Bayar ve arkadaşla
rına minnettar olduklarını söylemiştir. 

Daha sonra İzmit Belediye Reisi Ke
mal Öz de güzel bir nutuk söyliyerek, 
l zmitlilerin sevinç ve şükranlarına ter 1 
İ:üman olmuştur. 

Kema 1 Özden sonra kürsüye İktısat 
\~ekili Ceıaı Bayar gelmiş ve sık sık al
kışlanan aşağıdaki nutkunu söylemiş
t ir : 

İktısat Vekilinin nutku 
«Sayın vatandaşlarım, 

Bugün açılma törenini yapacağımız 
kağıt fabrikası endüstri programımızda 
yer alan mühim mevzulardan biridir. 
Bugün bize sevinç veren hfuiise bu tö
renin açılma merasimi itibariyle en-

Bugünkü açılma resmiyle birlikte bu 
fabrikanın tevsiine ait vaz'ı esası da ya
pacağız. 

Bu tevsiat için bir milyon yedi yüz 
yetmiş bin lira sarfedilecektir. 
Programımıza dahil esaslardan biri 

de sellüloz fabrikasıdır. 
Sellüloz, kağıdın ve Gemlikteki sun'i 

ipek fabrikasının mayasını teşkil etmek 
le beraber ayni zamanda bir harp mad
desidir. 

Gerek askeri ihtiyaç ve gerek milli 
ekonomi bakımından büyük ehemmi
yeti olan 1bu fabrika 2 milyon liraya 
kurulacak, senelik istihsali J milyon 
200,000 lira kıymetinde 12 bin ton o
lacaktır. 

Bütün bu işleri kendisine emniyet et
tiğimiz Sümer Bank, teknik esaslara 
dayanarak size muvaffakıyetli bir eser 
verdiğinden dolayı bu büyük milli mü
ess~seyi sevgi ve takdirinize arzede -
rim. 

Endüstri planımızda hisse ve pay a
lan diğer milli müesseseler de ayni mu
vaffakıyeti göstermişlerdir. Gerek işçi, 
gerek mühendis ve gerek iktısatçı olan 
bütün elemanlar, Türk milletinin müm 
taz istidadını isbat eden büyük liya
katler göstermişlerdir. 

Bize dalına teveccüh eyleyen bir su
al vardı. Deniliyorou ki, Türkler eko
nomik cihazlarını kurmak için belki pa 
ra bulabilirler. Fakat, bunları kurabi
lecek elemanları nereden bulacaklar? 

Fabrika kurmak kolay, fakat kurul
muş bir fabri'kayı teknik esaslar dahi
linde nasıl işleteceklerdir? 
Arkadaşlar, biz bütün suallere naza

ri olarak cevap vermiyoruz. Bilfiil kur-

düstri programımıza dahil fabrikaların İktısat Vekili nutkunu söylerken 
birincisini teşkil etmesidir. Kağıt en- bir üadesi ve memlekette refah sevi- duğumuz fabrikalarımızın mümtaz ve 
dl.istrisi, bütün dünya nazarında da kıy yesinin gittikçe artmakta olmasının bir verimli vaziyeti buna bizzat cevap teş
metli ve ehemmiyetli bir sanat şubesi işaretidir. Bugün açmak üzere bulun- kil etmektedir. Bu fabrikaların mamu
olarak kabul edilmiştir. duğumuz bu fabrikayı ihtiyaç nisbetin la.tının nefaseti, meta.neti ve ucuzluğu 

Fabrikalarımızı fikir itibariyle orta- de kurmak istedik. Fakat inşaat bitin- piyasaya ve memlekete şimdiden ken
y a atanlar plan ve programının hazır- ceye kadar geçen zaman içinde ihtiya- disini sevdirmiş bulunmaktadır. 
!anmasında çalışanlar ve bunların inşa- cm artmış olduğunu gördük, ve bü- Mali vaziyet 
atını yakın bir dikkat ve liyakatle takip yültmek mecburiyetinde kaldık. Sanayi hareketinin memleket haya-

" Son Posta,, mn edebi tefrikası : 23 Bekliyenlerin yüzünde ağır bir Sa• 

Yazan~ Muazzez Tahsin 

Carda kendilerini genç bir Alman 
karşıladı. 

- Bay Taylan Brükseldedir. Yarın 
saat dörtte Belçikalı murahhaslarla ge
lecektir. İçtima saat beşte olacağından 
llıtfen sizin de hazır bulunmanızı rica 
ediyor. 

Söylerken elindeki dosyayı Hofma
na uzatmıştı: 

- Bazı evrakı fransızcaya tercüme 
etmek lazım geliyormuş. Belçikalılar 
almanca bilmedikleri için bu tercüme
lerin de yarına kadar hazırlanmasım 
Bay Taylan rica ediyor. 

Otomobille otele giderken Hofman 
Muallaya bakarak gülüyordu: 

- işte bizim direktör böyledir. Son 
dakikada bir sürü iş çıkarır. Halbuki 
ben sizi serbest bırakmak, yahud da 
size Peşteyi gezdirmek niyetinde. i ~ 
d im. 

- Üzülmeyiniz efendim. İş işdir, 
ne yapalım? Nasıl olsa gezecek vakti 
de bulurum. 

- Tabii bulacaksınız. Esasen içti-

malar fabrikanın Peştedeki merkezin • 
de olacaktır. Orada dd elbette sizi gez
dirmek istiyecek bf!- iki Macar arka • 
daş bulursunuz. ~n daha bugünden 
onlarla sizi tanıştıracağım. Gelip sizi 
otelden alırlar, beraber rahatca gezer ~ 
siniz. Bütün vaktinizi işe verip Pe.~te
yi görmeden giderseniz cidden yazık 
olur. 

Mualla bir taraftan Hofmanın bu 
babaca sözlerini dinliyor, bir taraftan 
da Peştenin geniş ve ağaçlı caddeleri

ne, muazzam binalarına ve köprüleri
ne bakıyordu. 

- Tuna geceleyin kim bilir ne gü
zeldir! 

* Yeşil çuha örtülü uzun masanın et
rafında üç Macar, iki Almandan ma· 

da Hofman, Mualla ve bir de kızıl saç
lı bir Macar kızı vardı. O da içtimada 
katiblik ve tercümanlık yapacak . . . 

Hepsi Türk ve Belçikalı murahhas
ların gelmesini bekliyorlar. Brüksel 

treni saat dört buçukta geldiğine 2öre 
artık otelde olmalılar. 

hırsızlık var. Kızıl saçlı Macar kızı e
]indeki kurşun kalemile kağıt üzerinde 
bin bir resim yaparak eğleniyor. 

Muallanın gözleri kapıda... Bekli -
yor; ne beklediğini bilmeden bu daki~ 
karrın büyüklüğünü duyarak bekli .. 
yor ... 

İçinde garib bir helecan, sebebsiz 
bir çarpıntı var. Eğer bu saatlerin her 
saniyesini ömrü oldukça unut -
mıyacağını ve bu yeşi1 çuha 
örtülü masanın hayatında böy • 
le feci bir dram yaratacağını bir 
dakika düşünseydi, bu odadan, bu di
yardan, bir daha dönmemek üzere ka~ 
çıp uzaklaşacaktı. 

Yeşil elbiseli bir odacının kapıyı a
çıp ortadan kaybolduğunu görmüştü. 
İçeri girenlere herkes gibi o da ayağa 
kalkmak istediği zaman kendisinden 
kuvvetli bir şeyin onu sandalyesine 
bağladığını görmüştü. 

Bu adam, bu aylardanberi büyük 
müdür diye uzaktan tanıdığı kudretli 
şahsiyet, bu yeni soyadı altında tanı -
yamadığı Bay Taylan, Ekremdi, onun 
Ekremi idi. 

Mualla bir saniye içinde kocaman 
salonun döne döne başına yıkıldığını 
sanarak nefes alamadan sandalyesine 
mıhlanarak kaldı. 

Şimdi masa başında toplanan adam· 
lar konuşuyorlar, mÜl\akaşa, pazarlık 
ediyorlar, yazıyorlar, çiziyorlardı. 

(Arkası var ) 

tında uyandırdığı değişikliğin yaruba
şında mali vaziyetimizi görmek ve mü
talea etmek bizim için çok faydalı bir 
iştir. 

İnönü hükfunetinin iktısadi ve mali 
politikası biribirini tamamlamaktadır. 
Bu iki kuvvetin birleşmiş olması prog
ramlahmızın tahakkukunda en mühim 
amil olmuştur. Bu münasebetle yüksek 
liyakatli arkadaşım Maliye Vekili Ağ
ralının hatırasını huzurunuzda şükran
la yadederiı:p. Programlarımızın tatbi
kında maliyemizin müzaheretine her 
zaman mazhar olmaktayız. Bu müzahe 
ret devam ettikçe birinci, ikincide ol
duğu gibi üçüncü, döroüncü ve beşin-

.İktısat Vekili Celal Bayar Sellülo z fabrikasının temelini atarken 

ci sanayi programlarımızın tahakkuku
nu hep beraber tesit edeceğiz. 

Törenim.izi şereflendiren hadiseler
den biri de milli idarenin tecelli ettiği 
Büyük Millet Meclisi divanı ve azaları
nın Ankaradan buraya kadar gelerek a 
ramızda bulunmalarıdır. 

Bütün misafirlerimiz ve fabrikanın 
kuruluşundan beri sıcak bir muhabbet 
le bize müzaheret gösteren saıyı.n İzmit 
lilere teşekkürü vazife sayarım. Dahi 
Önderimiz Atatürk milletin yükselmesi 
hususunda büyük azim ve iradelerini 
sanayi sahasına da tevcih ettikleri için 
dir ki muvaffakıyetlermiz bariz bir su
rette kendisini gösteriyor ve dfilıiyane 
idare ve irşatları altında bu muvaffa
kıyetler tevali edecektir. 

Milli ekonomimizi tam manasiyle 
memleket içinde cihazlandırdığımız za 
mandır ki millet refaha kavuşacaktır. 
Millete karşı büyük mesuliyet almış o
lanların tek arzusu milletimizi mesut 
ve müreffeh görmektir. 

Yaşasın sevgili milletimiz, yaşasın 
Büyük Önderimiz!..> 

Bu nutuktan sonra fabrikanın kor
delası Maliye Vekili Fuat Ağralı tara
fından kesilmiş, fabrika ve müştemilatı 
gezilmiş, fabrika müdürü Mehmet Ali 
Kağıtçı ile Sümer Bank umumi müdürü 
Nurullah Sümerin izahatı dinlenmiş -
tir. 

Misafirler fabrikaların üst katında 
hazırlanan büfede izaz edilmişlerdir. 

Biraz istiraıhatten sonra fabrikanın 
diğer aksamı gezilmiş, davetlilere hedi
ye olarak, kıymetli kağıt, zarf ve def
terler verilmiştıir. 
Fabrikanın gezilmesi bitince vekiller 

sellüloz fabrika.sile ikinci kağıt fabrika
sının temelatma merasimine iştirak e
derek, ilık temel betonunu yerleştirmiş 
ler ve askeri bir bandonun çaıldığı is
tiklal marşını dinledikten sonra mera
sime nihayet verilmiştir. 

Celal Bayar ve arkadaşları Ankara
ya, İstanbuldan giden davetliler de sa
at 3,20 de kalkan trenle İstanbula dön
müşlerdir. 

İzmitlilerin sevinci son derece büyük 
tür. İktısat Vekili yurdun her tara -
fından gönderilen telgraflarla tebrik e-

«İnsanlık tarihinde en yüksek ve en 
eski medeniyetin sahibi olan Türkler: 
Kağıt kelimesinin Türk olmasından da 
anlaşılacağı üzere, binlerce yıl önce de 
kağıtçılık san'atı yapıyorlardı. Avrupa
ya da bu san'at onlardan alınarak ya 
yılmıştı. 

Açılış gününde bulunduğumuz haki
katen yüksek kıymette olan İzmit ka
ğıt fabrikasiyle Türk milleti, Dam Ata
türk devrinde, Büyük İsmet İnönü hü· 
kfunetinin kurtarıcı ve kurucu program 
ları içinde Ekonomi Bakanı Celfil Ba· 
yarın yakın alakasiyle eski milli san'a· 
tına kavuşmuştur. Bu eseri yaratanla· 
ra ve Sümer Bank kadrosu içinde ba· 
şaranlara saygılar. Bugün temelleri atı 
lan sellüloz fabrikasiyle ikinci kağıt 
fabrikasına başarılar dileriz.» 

Büyük Millet Meclisi reis ve· 
killeri Maliye ve İnhisarlar VP. 

killeri, mebuslar. 

Cumhuriyet abidesinin 
hatıra defteri 

(Baş tarafı 6 ıncı sayfada) 
müyordu. Hiddetli hiddetli söylendi: 

- Ben yerin dibinde miydim ki? 
Onu hüsnü niyetime, tam yarını sa

atte inandırabildim. Biraz -yumuşatın
ca sordum: 

- Güç tarafı var mı bu işin? 
- Çile'k (çelenk olacak) koymasa.lal 

yok! Fakat çilekler yığıldı mıydı, bir eh. 
kika ayrılmaya, hatta göz kırpmaya 
gelmiyor. Çilekleri yolmak isteyenlerin 
bini bir paraya. Ne edecekler onları dl 
ye meraklanıp dururdum. Geçenlerde 
birini yakaladım, söyletmeden salıver
medim: Meğer çilekleri yolup ta yavuk 
lularına vermek isterlermiş! 

- Senden başka bekçisi yok mu bu· 
ranın? 

Abide bekçisi : 
- Ben kim oluyorum ki? dedi... Bir 

bahçıvan parçasına mı kaldı abide bek· 
lemek? 

- Ya? dedim, kim bekler bu abide. 
yi? 

Bekçi, yi.irekten bir inanışla cevap 
verdi : 

- Bütün millet bekçisi onnu! 
Naci Sadullah 

Kese kağıdı makinesi basında 
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iTTU-IAD~TA~Al(KiD~ ONS~ NE: l_~i~kay----L.e ı __ sA_F~-
--, 

__ j .......... Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen· 

i alit Milli HükU.metin varlığını derhal 
kabul etti, halbuki Enver .... 

ittihat ve Terakkinin sivil lideri Talat fani ihtiraslardan ne kadar uzak idiyse, 
Enver de bu fani ihtiraslara kendisini o kadar çok kaphrmıştı. Şöhret istiyordu, 
Hakim olmak istiyordu,günün birinde devletin bütün idaresini eline almak istiyordu 

Enver beyle Edirnede ilk defa ola
~:k. uzunca konuştuğum gün gayet 
arız surette anlıyordum ki o ordu ile 

:t.alnız Edirneye kadar gelmiştir, fakat, 
~1.Yasette orada kalmak fikrinde değil
~~; daha ileri, kabil olduğu kadar ileri r .ecektir. Mesela, alel'umum, askeri 
aıdelere göre, harb zamanında bir 

Razetec· · L "h .. l ının umumi &ararga tan ızın 

a. tnaksızıl\ ileri giden bir kıt' anın peşi-
ne takıl li . h .. "l ttı 1P oraya ge vermesı oş goru -
ı emek icabederken o benim gelişimi 
noş .. 
n gorrnüş, benimle uzun uzadıya ko· 
h UŞtnıya, bana hareket hakkında !za -
r:tkverrneğe. hatta benimle beraber ye· 
y e d Yerneğe vakit bulmuş, sonra da 

t .aı ığırn telgrafı telsizle lstanbula çek
ırmi t' r- . rn \' ı. uazeteci bu gibi hareketlerin 
anastnı . . l B . . b' tn"dd ıyı an ar. unun 1çın, ır 

ol~ et sonra Enver bey, Enver paşa 
rn p bharbiye nazırlığına geçtiği za -. 

an en hiç hayret etmemiştim. 

Enver Paşamn gayesi 
Po)Hakik~t .şöyle idi ki Enver paşa, Na
ba.lYon gıbı, kendisine büyük bir istik
h Yaprnak istiyordu.ittihat ve Terakki 

Enver Paşanın Adapazarında bir küşat resminde alınmış fotoğrafı 

bu hesapların hareket ve faaliyet ha • O kadar ayrıldılar ki evvela biri şar
linde bulundukları da pek güzel hisse~ ka, diğeri garba gittiler. Sonradan Ta
diliyordu. lat, Ankaradaki Milli Mücadele hüku-

ilteketine girdiği günden mi başlar, 
Yoksa b ~L· d l ıtı. U mur ona sonra an mı ge -
b';Ştir~. Bunu bilmek benim için ka -
/ <iegıldir. Fakat, sivil politikacılar a· 
.. asından Talat bey nasıl yavas yavas 
'CJ'Je . . ' 
do .. r rı etrafında toplıyarak yukarı 
. ~l u) çıknı111 ve ittihat ve Terakkinin 

ııvı ider' ı ı omussa En d 
retle yavas . ver e, aynı su· 
d , ' yavaş yukarı çıkarak or -

Ordun un günlük siyasetle meşgul metinin varlığını derhal kabul etti, 
olması bir memleket için en büyük fe. ona karşı hiç bir hak iddiasını düşün -
lakettir. Osmanlı İmparatorluğunun medi, bilakis kendisini yalnız vazife i
y eniçerisi, Romanın Pretorienleri, Ab~ ]e mükellef bildi. Buna ~ukabil En • 
basiye saltanatının Türklerden mürek- ver Anadolu işlerine müdahale teşeb
keb orduları gibi, hükümdarı, yani yük büslerinde bulundu. Düşmanla pen -
sek otoriteyi zayıf bulduğu zaman siya çeleşen ve henüz her türlü teşkilat kuv
sete karışırlardı. Nizamı cedidden son- vetinden mahrum, yoksulluk içinde 
ra bir aralık Osmanlı ordusu siyasete yeniden yeniye bir ordu yapmakla 
karısmamıstı. Abdülhamidin son za - meşgul olan bu insan kuvvetinin üs -. ' 

uyu ele almış ve b İ 
lerakk' '- u suretle ttihat ve 

manlarmda ordu, İttihat ve Terakki ile tündeki hamleyi düşman karşısında 

ı k 
ıye asxeri bir lider degw il mem-

beraber siyasete karıştı ve bu hal bir raHat bırakmak lüzum ve zaruretini 

e ete hakim . ' ğer f hır kuvvet olmustur. E _ 
müddet devam etti. Bu siyaset ordu - takdir edemedi. 

binl krzı muhal olarak, biz Cihan Har-
'-. azanmıR ols dık ,. Atırni . . T ay , onun asıl ha-

Yetını 0 zaman görecektik. 

Hakimiy f ile . . e ın yavaş yavaR onun eli -
Reçıs ·· 1 T 

•1 şoy e olmuftm: 

Enver Paşa hakimiyeti eline 

nun başına Enver paşa ile arkadaşla
rını çıkarmıya kadar gitti, fakat, onlar 
oraya geçtikten sonra tedricen orduyu 
siyasetten çektiler. Ondan sonra ordu 
siyasete karışmadı, fakat onun siyase
te karışmadığı nisbette de memleket 
hükumet nüfuzu Enver paşanın eline 
geçmeğe başladı. 

nasıl aldı Yukarda anlattığım gibi, ben Enver 
İttihat T akki . . paşayı az tanırım. Kendisi ile yukarda de, ke . ~e er , memleket ıçın -

~ıtı d n_.disıni tutacak bir halk kitlesi bu- naklettiklerimden başka, harb esnasın-
da:y a ıgı için ordu kuvvetinden başka da topu topu iki defa daha görüştüm 
ııetja:~~ak.~ir yer kalmadığına kanaat ve bir defasında Türk gazetelerine 
tlint ıgı gun bütün k.uvvetile orduyu Almanyadan gelen kağıtlar için o za -
teıA:I aln:1ak ve onu yen.iden tanzim ve mana göre ileriye gitmiş sayılan bir 
1tar ı edıp bununla memleketi tutmıya münakaşa yaptım. Bunun haricinde 
~"k Vermişti. Bu işi bir kere Mahmut kendisini hazan fırka içtimalarında, 
l~let et ı>ava ile yapmak istedi. Sonra, hazan da kongrelerde söz söylerken 

Paşa ile tec ··b tti. H 'k' l'iibed h ru e e · er ı ı tec~ dinledim. Onun sahsiyeti hakkında e-
de E::.,, e~ merkezi umumiyi, hem dindiğim fikir şudur ki, İttihat ve T e
~a.bitl er~.n tara&nda toplanan genç rakkinin sivil lideri Talat, fani ihti • 
ni)ha er ZUJtıresini tatmin edemediler. raslardan ne kadar uzak idiyse o da 
linde ssa Mahmut Şevket paşanın kat- kendisini bu fani ihtiraslara o kadar 
•ine n dsonra ittihat ve Terakki kendi- çok kaptırmıstı Şöhret istiyordu· ha-

or · • d · · • tıun kad u ıçı~ e o derece yakın ve o • kim olmak istiyordu; günün birinde 
~Ordu Bar nufuzlu birini daha bulamı- devletin bütün idaresini eline almak 
ieted' · unun için gençler istettiler, o istiyordu. 
t~k 1 

Ve Enver de harbiye nazırı ola-
)tİl gednç arkadaşlarını etrafına topla- Enver ve TelAtm ayrı düşünceleri 

or uyu l . v 

tesis genç eştirmege ve yeniden Bunun içindir ki harb kaybedilip 

ı Ve teşkile teşebbüs etti. 
tfh başlıca ittihatcılar İstanbulu terkedince 

1 
at Ve T akk' · · • k 1 1 T 1 \ıe iyi d' . . er. ı ıçın, yenı, uvvet i Enver paşa i e a at paşa derhal yolla-

l&n ısıplınli bir ordu yapmak, Bal- rını ayndılar. İlerde harbden nasıl çık· 
tniist~uharehesinclen eonra artık en tığımızı anlattığım zaman etrafile hi-

acel v .. b . hi 1 tnuşt .. e mu rım r zaruret ol - kaye edeceğim vechi e Talat paşa ken~ 
luktau. Vakıa. Rumelinin imparator - disi ile onun arasındaki ahlak ve gaye 
tniJı· n kopup gitmesi ile gayri Türk farklarını nihayet anlamıştı. Onun için 
-1· 

1Yetler m ı · . b. k · Qı)jc;.· ese esının ır ısmı ken- lstanbuldan hep beraber vapura. bin -
c.ınden h 11 eli! . l ~etle .. a e mış o uyorduysa da dikleri günden itibaren eski basku -

.... otetarafta ~ı.. • • d 1 lih d ' 
4 11 ın aynı manıyette yem ye- man an a ta . siz sa razamın yolları 

trflıe e~eleler ayaklanıyordu. Ruslar, ayrılmıştı. Öküz ölünce ortakların ay· 
t:'rans:ı İe~elesini ellerine almışlardı. rılacağını söyliyen Türk darbı meseli 
ti.itlü h ngıltere, ltalyanın da türlü bu ayrılışı ifade için tam yerinde kul-

esapları oldu2u .:rörülüvor ve J !anılacak bir sözdür. · 

(Arkası var) 

PASLANMAZ 
Hasan Tıraş Bıçağı 

Çeliğin en serti Olduğundan çok 
kolaylıkla ve tatlılıkla bir dakika
da tıraş eder. Dünyanın en kuvvetli 
ve hassas mikroskop filetile müker
rer surette tetkik olunduktan sonra 
piyasaya çıkarılmıştır. Ne fransız _ 
lar, ne İııgilizler, ne de Amerikalı
lar, ne d~ büt.ün d~nya ~yrunı yapa
maz. Alametı farıkası ıle ihtira be
ratı vardır. 

Paslanmaz Hasan tıraş bıçağı ra _ 
kiplerini şaşırtmış ve her tıraş bıça
ğı fabrikası paslanmaz yapmak iste
miştir. Fakat bu iş kolay olmadığın
dan hiçbir fabrika muvaffak olama
mıştır. Yalnız Almanyada Fazan ve 
Türkiyede yalnız Hasan tıraş bıça
ğı muvaffak olabilmiştir. Mutlaka 
Hasan markasını arayınız; israr e
diniz. Fiatı: Paslanmaz Hasan Tras 
bıçağı 1 O adedi 50 kuruşa. Hasa~ 
Traş bıçağı 1 O adedi 35 kurusa. Ha
san deposu: Ankara, İstanbul, Bey
oğlu. 

Yazan: l can Kaflı 

~ey~z. ve büyücek bir bezden olan 1 sürgün edildi ve Sicı 
elbısesını sol .?muzunun üstünden ata- gos ona vurgundu Vl • 

rak sol koltugunun altından dolaştır - galialığı bastırarak b 
ınıştl. Sedeften yontulmuş gibi olan o- ya: 

a gitti. J>itta
iillidcki h••l'-

0eçti. Saro ~ 

muzu ve güzel kolları açıktı. Dalgalı - Geliniz, burası !> ındir. 
kara saçlarını ensesine sarkıtmış, ha - Diye haber yolladı. 
fif hafif esen aks.anı rüzgarının elleri - S f d" d" f k ı a o on u, a at Pı akosun o ma -
ne vermişti. dı O - d k . mm ugrun a ena ni ölünw atan 

Safo kendisi gibi iki genç kadınla bu adamdan tatlı bir b, ınşı bile esiı _ 
birlikte kumsalda geziniyordu. Arzu- gedi. 
larını kalbine gömüyordu, çünkü ara- İşte en sonra aradın 1 bulmuştu. 
dıg~ ı aşkı bulamamıştı. Artık st"ıphe t d K k ._ e m r u: ayı ·çı 

İşte gene aşksız kalmanın acılarını Fao · d y nu se\·ıyor u. ır ı elbiseler it'iıı-

söylüyor; bu acıları tabiatin güzellik - deki bu yarı çıplak ve unç delikanİı) a 
!erine hayranlığile avutuyordu. vurulmuştu. 
Gün~ Midilli adasının yeşil tepe -

leri ardında gittikçe kızarıp sararıyor 
ve batıyordu. 

Yirmi adım kadar Heri~re bir kay1k 
yanaştı, kumsala ba§tan kara olmuıtu 
ve içinden bir delikanlı çıkmıştı. 

Bu, uzunca boylu, kumral saçh, gü -
zel vücutlu, dinç ve yakışıklı bir genç
ti. 

Safo, durdu. Güneşten yandığı için 
akşam aydınlığında parlak bir tunç ren
gini alınış olan delikanlıya baktı ve 
hem sustu, hem de çalgısını kesti. 

Safonun arkada~1arından biri ona 
döndü: 

- Bu, kayıkçı Faondur. 
Dedi. 
F~on kayığın ipini kumsalın gerisin

dekı çalılardan birine bağladı ve da -
ha ötedeki küçük kulübelerden birine 
doğru gidecek oldu. 

Safo hiç ~i:r şey tasarlamaksızın, iç
ten gelen bır hisle ona seslendi: 

- Faon, bizi sandalınla biraz gez -
dirmez misin? 

Delikanlı üç genç kadına gelişi gü -
zel baktı ve yoluna devam ederken ce
vap verdi: 

- Evde anam bekler. Cabuk döne
cekseniz kendiniz gezin... • 

Sa.fo da1gmdı. 
Delikanlının, yürürken büsbiitÜ!ı 

güzel ve erkek olan tunç rengi vücu -
du yavaş yavaş kaybolup gitti. 

- Safo, haydi yalnız gezelim. Daha 
iyi. Deniz o kadar güzel ki... 

* - Faon. kayığınla t ni biraz gez ... 
dirınez misin? 

- Anamı bekletemem. 
- Yarın geleyim. 
- Beılki yarın da işim çıkar. Sen. 

kendin dolaş! 
- Kürek çekmesini bilmem. I!Pm 

ellerim tutmuyor ki... 
- Yalan söylüyorsun. Midillide ki.i

rek çekmesini bilmiyen insan yok~ur. 
Ne kaba bir adamdı bu! .. 
Ruhu da vücudu gibi tunç renginde 

mi? 
Hatta tunçtan mı örülmüş? .. 
Safo yırtık elbiseli kayıkçının yolu .. 

nu kaç defa kesti. Kaç defa ıssız kum
salda kollarını onun boynuna atarak 
dudaklarını onun dudaklarına ) aklaş
tırarak: 

- Niçin bana bakmıyorsun? Ba . 
kıver... Bir defa bakıver! 

Diye yalvarmıştı. 
Fakat bütün yalvarmalar bosa cık .. 

mıştı. • · 
Nice zenginlerin, nice asil gençlerin 

aşklarını alaylı bir gülümseyişle kar -
şılıyan bu ateş gibi kadın şu tunç deli
kanlının kalbini yakmak şöyle dur~W1. 
onda küçük bir akis bile yaralama -
mıştı. 

Evine kapandı; avunamadı. 
Issız gecelerde, kırlarda, kayalık kı· 

yılarda dolaştı. Son derece içli bir hal 
alan şiirlerini haykırdı. Kalbinin büyi.ili 
derdini köpüklü denizlere, uğultulu 

Genç ve içli ka
dın neden sonr::ı 

kendi.sine bir şey 
söylendiğini du -
yabilmiş ve arka
daşına bakarak 

,.---------------------~·~~ rüz~arlara yerd;; 
rnkin kurtul:ıma
dı. 

Yarmki nushamızda : 

Yükseklik rökoru Aşk tanrısını 

yardımına ÇC1~ır . 
dı: 

sormuştu: 

- Ne diyor • 
dun? .. 

Yazan: Llon Feuchtwanger 

Çeviren: lbrahlm Hoyl 
Gel ey tanrı, 

gel! ... Vaklilt> be
nim böyle yaka----~-----------------------· 

Arkadaşı gülümsedi. 
- Aşk tanrısı Erosun oklarile vurul

muş gibisin! 
Dedi. 
Safo aldırmadı ve çalgısını çalarak 

şarkısını söylemekte devam etti. Fakat 
hiç şüphesiz onda artık eski coşkunluk 
ve derinlik yoktu. 

Bunlar milattan en a·z altı yıl önce o-

rışlarıma dayanamamış, babanın ışık· 

lar saçan sarayından çıkmış, bana doğ
ru inmiştin. » 

«Ü zaman bulutlar arasından beliren 
senin güzel arabanı çok hızlı uçan iki 
güzel serçe çekiyordu. Onların kanat
ları karanlık dünya üzerinde hızlı yu-
TU§larla çırpınıyor, seni boşluk jçinde 
çekip götürüyordu.• 

luyordu. 
Bütün gece düşündü: 
- Onu seviyor muyum? 

cPek az bir zamanda önüme gelmiş· 
lerdi ve sen ey aşk tanrısı, o solmaz 

; dudaklarının ölmez gülüşlerile bana: 
Diye kendi kendine sordu, Faonun - «Ne var, beni niçin çağırdın? ... diye 

hayali gözlerinin önünden gitmediğine sormuştun.» 

göre sevdiğine şüphe yoktu. Öyle bir Safo 0 zaman söylemek istediği şeyi 
erkeği hiç hiç görmemişti ve hiç bir bir türlü hatırlıyamamıştı. Fakat bili-
erkeğe karşı bu hisleri duymamıştı. yordu ve son şiirini şu satırlarla biti • 

Geçen zamanları hatırladı. riyordu: 

Eresos köyünde doğmuştu. Asil bir «İşte asıl bugün gel. Beni aşkın bu 
ailedendi ve babası Skamandronymos- derin ağrılarından kurtar. Ruhumun 
la annesi K.leisin Safudan başka üç 0 _ dileklerini yap ve beni koru ... » 

ğulları vardı. Onlar da hisli ve zeki, Safo rübabmı çalıyor, yalvarı~rordu. 
yakışıklı gençlerdi. Fakat Safonun en· Saçlarını rüzgara vermişti. 
gin duyuşları hepsinden üstündü. Aşk tanrısı gelmiyordu. 

Bunun için Midillinin o sırada pek ta- - Beni tam kalbimden vurdu \e 
nınmış şiir ve musiki mektebine de ~ yüzüstü bıraktı. 
vam etmiş, parlak zekasını, coşkun ka- Diye mırıldandı. 
rakterini hemen göstermişti. Rübabını göğsüne bastırdı ve göğ • 

sünü tırmalıyan, onun içindeki ağrıyı 
Fakat on dört yaşına gelip te baba - söküp atmak istiyen parmaklar yalnız 

sının zorile Andros adasının zengin - bir kaç kanlı çizg'i yapabildi. 
lerinden Kerkolosla evlenince tasalı ve 
yaslı bir hayat başlamıştı. Yalnız para 
ve yiyecek düşünen bu adamın evi 
genç kadın için kayalık bir vadiden 
başka bir şey değildi. Bereket versin 
ki pek kısa bir zaman sonra Midilliye 
dönmüş ve orada hiç olmazsa eski de
kor içinde yaş1yarak avunmuştu. 

Safo kocasile yaşıyamadı ve inzivaya 
çekildi. 

Onun ruhu aşk arıyordu. 
Midillide bir kargaşalık oldu. Bir 

çok tanınmıs ve asil ailelerle birlikte 

Ay batıyor ve bir katran karan::gı 
gökle yerin arasını dolduruyordu. Ruz
gar hızlanmış ve deniz bir canavar gi
bi kayalıkları dövıneğe başlamıştı. 

Safo hıçkırdı, sonra doğruldu. Ka • 
ranhkta yakamozlar yapan korkunç 
denize baktı: 

- İçimdeki ateşi belki sen söndt'i. -. 
rürsiln! .. diye haykırdı. 

Kendisini kayalıkların tepesinden :ı
şağıda gittikçe büyüyen köpüklü dal -
gaların arasına attı 
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'-AtıLIK DLKf fİNDE 
IJitı TDUK ZARiTi YE Of 

ARAJINDA 
A.R. 

Yazan : Hugh Auıtin İngilizceden çeviren : Haınun U1aklıgil 

Cemil birdenbire kadehini kavradı son damlasına 
kadar içti, sonra asabiyetle " - Anna, bana bir 
daha o kadınlardan bahsetme ... Seni onlara tercih 

Genç kız ve delikanlı 
ediyorum ,, diye bağırdı. 

- Hayır .. kafi ..• Fazla şarab, baş tıkları misafirlerini kıskanmak.. bu; 
ağrısı veriyor. budalalık değil de, nedir?.. Kendine 

gel, Cemil efendi. Bak şu Annaya .. a

Norman 
döndü. 

Lang ayağa kalktı ve genç 
Yüzünde hiç bir heyecan 

kıza doğru 
eseri yoktu 

- Fakat, Her kumandan .. kontesle 
prensesler hakkında verdiğiniz hü -
küml r biraz mübalağalı değil miL . 

- Ben, böyle gördüm. 

limallah, karpuz gibi köylü kızı. Hem Genç kız yerinden kalktı, Mösyö 
de; kendini yüksek görmiyen, insanla Arnold içki takımı ile geri döndüğü za
alay etmeyi aklından geçirmiyen saf man onu yerinde bulamıyacaktı. Bu· 
bir köylü kızı. .. Senin neyine yetmi • nunla beraber genç kız da susamıştı, 

gitmedi. yor, a Cemil efendi. fakat bir bardak soğuk su, bir banyo 
- Hoşuma gitseler, ne olacak?.. Diye düşünmeye başlamıştı. ve biraz da dinlenme şüphesiz kendi-

- Demek ki.. hiç biri, hoşunuza 

Gitmeseler, ne olacak? .. Onlarla be- Kararını vermişti. O gün, şatoya sine yetişirdi. 
nim aramda o kadar geniş bir ayrılık gitmiyecekti. Akşama kadar, şurada Esasen Madam Arnold'un arka • 
var ki... burada vakit geçirecekti. sından gitmekte istical göstermemesi 

- Ah .. siz, çok garib bir adamsı • Anna, uyanmıştı. Gözleri, hirdenbi- kendisinin de teselliye, düşünmeye, 
nız, Her kumandan ... Herkes onların re Cemilin gözlerile ka,~laşınca: nefsi ile başbaşa kalmıya muhtaç ol-
en küçük bir iltifatına nail olmak i . - Gud morning, Her kumandan. masından ileri geliyordu. Zira Nor -
Çin... Diye bağırmıştı. Ve sonra, saf bir man Lang bugün ona bir tek tatlı 

- Herkes mi? .. Şuna; budalalar, neş"e içinde söylenmiye başlamıştı: kelime söylememişti. 
desene. - Hadi; ders yapalım, Her ku - * 

- Nasıl?.. Budalalar mı?.. Bakı - mandan ... Buna ne derler?.. Genç kız merdivenin ilk basarna • 
nız.. biraz evvel Moskovadan gelen - Tavan. ğına ayak basmıştı ki Norman Lang' • 
misCt1firler .. bunlar, Çarlığm en yük • - Buna? ın kendisini takib etmek üzere ayağa 
sek .. en mümtaz .. istikballeri en parlak - Masa.. kalktığ-ını gördü. Ona doğru döndü. 
şahsiyetleri. .. Bunlar, prenseslerin et- - Buna). Delikanlının yüzünde bir heyecan e· 

Arkasında el'an banyo kostümü var- yo salonunun kapalı kapısının arka 
dı. Jan ona yaklaştı, ellerini onun o - sından geliyordu. Banyo salonu Ma' 
muzuna koydu: dam Arnold'un odası ile kocasının O' 

- Yatınız, diye söylendi. dası arasındaydı. Her iki odaya da k1 
Kadın yatağına uzandı, gözlerini ta- pısı vardı. 

vana dikti. Jan da onun yanına ili,ti. Genç kız Madam Amoldu yalnız bt 
O zaman kadın genç kızın elini elleri rakıp bırakmamayı düsümJü. Ka.ch,ıl 
a~a~ına alarak parmaklarını sinirli si- bir göz attı. Madam Arnold da 0ıı 
nırlı sıktı. b k d h 1\1·· •. A ld b -* a ıyor u, ayır osyo rno U•" * ya gelmiyecekti, kadın da gidip ban~ 

Madmazel Patton kadına bakmak • odasının kapısını vurmıyacaktı. Koe' 
tan bir çekinme duyuyordu. Gözleri - sı tarafından sert bir muamele gör' 
ni açık pencereden, uzakta bir ağacın mekten çekiniyordu. 
yapraklarına dikdi v birdenbire çayır 
biçen motörün yeknasak töf-ıöfünün 
bir müddettenberi neden kesilmiş ol -
duğunu düşündü. 

Sonra süklıt içinde hafif bir gürül • 
tü işitti. Bu gürültü sol taraftan, ban· 

Genç kız odanın penceresinden tİ 
şarıya bakmakta devam etti.· Bu sır 
da Mösyö Arnold'un banyo odası 
suyun musluklarını açmış olduğunu 
şitti. 

(Arkası var) 

b k. · k d h f - Buna'.. geldiği dakikadanberi takındıgwı agwır, 8 A D 'Y O v 
rafında pervane gibi dolaşırlar ... Hal- - Yastık. sen arıyordu. Bulamadı. O, polisini ----------------,! 

u ı sız .. ne a ar tu a . . . r . 
Cemil, birdenbire önündeki kadehi - Yorgan. çatkın simasını el' an muhafaza ediyor- '----------------J • Son Posta • 

kavradı. Bir hamlede, son damlasına - Buna?.. du. Her hangi bir kadına hitab ediyor- Bugünkü Program 
kadar yuvarladı. Ve sonra kadehi asa- - Dudak. muş gibi dalgın bir ~ekilde: 
biyetle masanın üstüne koyarken: - Buna?. - Odanıza mı çıkıyorsunuz} diye 
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İstanbul Gelir ve Para 

BORSA Si 
6-11 - 1936 - Anna .. bana, bir daha o kadın - - Çenenin ucu. sordu. ötıe neşriyatı : 

Iardan bahsetme .•• Seni, onlara tercih - Ya, buna?. Genç kız da soğuk bir sesle cevab 12.30: PlAlda Türk muslkisi. 
12

.so: Hava-
1

,_ __ =-='.l.' .. ür-=k=-=De==,,=ıe'""t=Bo=·:~=rç=Ia::-.n==-...... .-~ .... 
ediyorum • - Gerdan.. verdi: Lır' a. • ._,. dls. 13.05: PlWa hafif miizik. 13.25: Muhte- .--

Diye bağırdı. - Gıdı .. gıdı .. gıdı.. gıdı... - Evet, odama çıkıyorum. lif plak neşriyatı. % 7,5T.B. I 23,65 j % 5 HazineB. 67,75 * 1 
................................ , Delikanlı neş'esiz neş'esiz söylenmİ· Akşam neşriyatı : % 7,5 T. B. il 21,775

1 
Dahili lstlkraz 99,00 

Şarab, tesirini icra etmişti. - Anna !.. ye devam etti : 18 30 A b d- d ltl te - % 7,5 T. B. m 00,00 . : m asa or en na en varye mu.. • ._ _____________ _...J 
Cemil; o gecevi, her türlü düşünce- - Her kumandan. - Cinayetin dışardan gelen birisi 1 1 

J ziği. 20: Saz heyeU. 20.30: Mii7.eyyen ve ar -
den azade, derin bir uyku içinde ge - - Sen, çok iyi bir kız!ın. tarafından yapıldığı sabit olmu~ gö - kada§ları tarafından Türk musiklsl ve halk 

çirmişti. - Fakat siz de, erkeklerin en iyisi- rünüyor. şarkıları. 21: Plakla sololnr. 21.30: Orkestra. 
Sabahleyin; kırlara çıkan ineklerin siniz. Genç kız içinden, delikanlı bu mü ta- 22.30: Ajans havadisleri. 

karmakarışık çan sesleri odasının cam- - Yaaa.. demek benden hoşlanı • leayı söylemek için mi kendisini takib BUKREŞ 
larına çarparken gözlerini açmış .. dir- yorsun, öyle mi?... ettiğini düşündü: 16: Askeri bando. 17.15: Dans havaları. 19. 

seğini yastığına dayıyarak kalkm'ış.. _Hoşlanmak mı? .. Bu kelime kafi - Öyle olması da işleri düzeltmiye 25: Dans havaları. 20.30: Haberler. 21.45: Al-

şarabın ve uykunun tesirile yanakları gelmez, Her kumandan ... Eğer ara _ kafi değildir, diye cevab verdi. manya, Romanya ve Fransa. haberleri. 
büsbütün kızarmış olan Annanın yü- mızdaki mevki müsavi olsaydı, ben - Hayır, elbette kafi değildir. Is • BUDAPEŞTE 

b k h 1 k d 1 d 
·ı k k b' 18.30: Muhtelit havalar. 19: Orkestra. 20: 

züne a mış: is erimi baska bir kelime ile ifade e • an a em en şey gene çı aca ve ı· • k Tiyatro. 20.55: Haberler. 21.15: Budo.pe§te or-
- Hani, ben de az budalalardan de- derdim. zi türlü türlü şüphelerin altında bmı • kestcası. 22.45: Dans plakları. 24.5: Haberler. 

gilim, haaaa .. dün, onlardan gördüğüm - E... ediver, bakalım ... Mesela, ne makta devam edecektir. Şirketimizin PRAG 

ltifat üzerine garib hülyalara kapıl - derdin?.. tamamen mahvolacağı muhakkaktır. 14.5: Orkestra. 17.55: Almanyndan ruıldL 
dım. Gece de, hiç lüzumsuz yere ço - - Mesela, mıL Mesela, olduk.tan Esasen işlerimiz iyi gitmiyordu. 19.15: Hafif müzik, dans muslltlsl . .20.15: As-

cuklaştım... Onlar, alışn\!şlar, böyle sonra; hiç çekinmeden söylerim .. ben, Genç kız: keri l>ando. 21: Sovyet Rusyadan nakil. 22. 

bir alay düzgünlü, pudralı, kordonlu, sizi seviyorum; derdim. - Ha! diye söylendi. Sizi her şey- 15: Plfik neşriyatı. 22.30: Dans musikisi. 
sırmalı saray maskaralarına.. benim. - Ooo ! . . . den fazla bu nokta meşgul ediyor öy- VİYANA 
gibi, kaba saba bir askeri ne yapsın - - İşte bakınız ... Benimle eğlenmi- le mi? l7.5: PlAk neşrtyatL ıs.ıs: KlAslk şarkılar. 
lar? .. Dün bana gösterdikleri samimi- ye başladınız... Tabii.. çünkü ben.. Merdiveni çıkmakta devam edecek· ı9.15: Wagner'den parçalar. 20.25: Slvll ve 

yet, pek tabii idi. Kim bilir .. belki de, nihayet bir hizmetciyim .. halbuki siz ... miş gibi bir elini parmaklığa dayadı. askeri orkestra. 22
·
50

: Caz havaları. 2
4: Çl-

b 
- Jan, bö'yle bir düJ;ünce sirze ...... 1 gan orkestrası. 

eni lıiçe saydıkları için bu kadar tek- Cemil, eliyle derhal Annanın agzw ını T -.......,. 

l b
·1· -. Y a r ı n k l p r o c r .. m 

lifsizce hareket etmişlerdi. Bundan kapadı. ge e ı ır r ı ildneiteşrin 93' 

derhal manalar çıkararak bir takım ol- - Müsterih ol Anna .. ben, hiç Genç kız delikanlının ne söylediği- İSTANBUL 
mıyacak hulyalara kapılmak.. sonra kimse ile eğlenmeyi aklımdan geçir _ ni anlamadan evvel merdivenin iki ha- ötıe neşriyııtı : 
da, onların candan ciğerden bağdaş • mem. Bu sözlerini tuhaf karşılayışı • samağını daha çıktı. Bir saniye sonra 12.30: Plfıkla Türlı: musildsi. 12.50: Hava-

-·····-···--.. ·-········ .. ••••• .. • .. ··-·-·-......... , mın sebebi şu ki .. artık ben, sevilmek- geri döndüğü zaman da Norman Lang dls. 13.05: Plfı.kla hafif müzik. 13.25: Muhte-
-... 'ten korkan ve kaçan bir insanım. Çün- ın uzaklaşmış olduğunu gördü. Hem llf pl~k neşriyatı. 

Bir Doktorun kü...... hayret etti, hem de teessüre düştü ve Akşam neşriyatı : 
GUnlük Cumar.tesi * merdiveni çıkmıya devam etti.Delikan 18.30: PHUda dans muSiklsl. 19.SO: Konfe-

Notlar d n (
*) Öğleye doğru, bir Kazak çavuşu gel- lı acaba onun sadece paraya ehemmi- rans: Suat Derviş tarafından. 20: Belma ve 

ın 8 . Ce .1 k b . cliw• • • d H lb k' arkadaşıan tara.fuıdnn xurıı: musikisi ve 
, mış; mı e şu me tu u getırmişti: , )et ver gını mı sanıyor u. a u ı halk §arkılan. 20.30: Sadi ve atkndaşlan ta-

Go••zler ve [Aziz dostum Cemil bey; evlenmelerinin bir~ik rnan.ii bilakis rafından Türk musllds.1 ve halk §arkıları. 21: 
Gözlükler Kontes Olga hazretlerinden şimdi genç kızın delikanlıyı sadece paraya Orkestra. 22: plakla sololar. 22.so: Ajans ve 

bir emirname aldım. Sizi, Moakova • düşkün sanması de~il mi jdi~ De • borsa haberleri. 
Bazı kimseler okurken ve yazarken baş 
ağrıları duyarlar. HntUl bir müddet ça -
Iıştıktan sonra gozleıinde de yorgunluk 
hlc;sederler. Bu gibiler derhal gözlerini 
muayene ettirnıclldirler. 

Uzak gormek için gozlük lazım olduğu 
kadar yakını tS.,ôrmek için de, b:ızı kim
seler 1çin gene gözlük takmak ıcabeder. 
Gozleriri kuvvetini muhafaza için gözluk 
kullanmak elzemdir. 
Uzak ve yahud yakın gözlük kullananlar 
yılda bir kere göz doktorlarına gözletinl 
ve gözluk numarnlannı kontrol ettirme-

dan gelen güzide misafirlerine takdim mek ki, zengin olmıya çalışan bir a
ebnek ve öğle yemeğini de beraberce damla evlenmektense esasen zengin 
yemek arzusunu gösteriyor; ve sizi da- bir adamla evlenmenin dalıa iyi oldu
vete beni memur ediyor. Bu :şerefli ğunu söyliyen babasının hakkı vardı: 
fırsatı kaçırmamak için, IUtfen bazıı: Delikanlı ona nasıl olup da bu şekilde 
bulununuz. Bir çeyrek sonra arabamla hitab edebilmi~ti? Doğrusu bu taham
gelerek sizi alac:ağım. Net'eli bir gün mül edilir şey değildi. 
geçireceğim.ize inim. Bu vesile ile de Madmazel Patton omuz silkti ve bu 
hünnetlerimi teyid ederim. hadiseyi zihninden Silmeye çalışarak 

HB.fmetlu Çar hazretlerin.in Madam Arnold·un odasına teveccüh 

fahri yaveri ve Kazak alayı etti. 
depo kumandanı Kaymakam Kapıya vurdu ve jçeriden cevab gel-

Marki Gor~f mesini bekleııı.eden açtı. Madam Ar • 
duşururler. Cemil, bu mektubu alır almaz, fe- nold yatağının kenarına oturmuştu. 

------------·----' na halde sinirlenmişti: Yüzü kapıya dönüktü. Genç kıza min· 

leri muhakkak fcabcder. Aksi halde göz. 
lerlnl bozarlar ve büsbutün kUvvetten 

(*) Bu notlan kesip aaklaymtz, ya. - Oh .. ne ala ... Moskovadan ge • nettarane bir bakışla bakh. Sonra yü· 
but bir albüme yaplfbrıp kolleluiyon len bu sırmaiı, kordonlu züppelere bir zü bir düfmana karşı koyuyormuf gi· 
yapmaz. Sdonb zamanauzda bu notlar ala b k b k 

TAKViM 

2 inci TEŞRİN 

Rumt sene 
1862 - 7 

ı ci Teşrin Resınt sene 
25 1936 

CUMARTESi 

SABAH 
Şaban 

22 
s. u. 
1 38 
6 as 

O~ıe 

~ u. 
E.. 6 57 

Arabt sene 
1855 -Hızır 
186 

1 ~AK 
S. I D. 
11 56 
4 56 

lı 

Devlet Dcmiryollan Bor~ları 
Lira ~ 

Ergani 96, 75 ıı Anadolu 1veII42. 'lfJ 
Slvas Erzurum 96,75 Anadolu M 45,ıS 

~ 

is. B. Mü. 
» • Ha. 

Sosyeteler Eshamı 
Lira 

81.00 tst. Tramvay 
10,00 Bomontl 

» > Name 10,00 Terkos 
Merkez B. D. 91.00 A. Çimento 

İstcrlin 
F. Frangı 

ÇEKLER 
Krş. 

615,00 \1 Dolar 
17, 1475 1j Liret 

NAKİT 
Kış. 

L. T. L. tçi' 

1s,<>96' 
0,7~ 

20 F. Frangı 116,00 1 Mark 
ı Dolar 
l isterlln 

20 U.ret 

126,00 20 Drahnıl 

618,00 20 lıeva 

130,00 l 20 Ley 

Borsa Dışında 
L.K. L. j. 

Kredi Fonsiye 
1880 senesi 
1903 • 

1911 

Mübadil Bon. oo.oO 
oo.oo Gayri D » o,<f/J 

103,00 Altın 9(1/J 

97,00 Mecidiye 00 

Nöbetcl 
Eczaneler 
Bu gece nöbetci olan eczaneler şunlar ' 

dır : 

istanbul cihetincJeldler : 
~ . 

Aksarayda : (Etem Pertev). Afemdard' 
(Slrrı Rasim). Baklrköyünde: (İ.stepıı.1'1' 
Beyazıtta : (Belkıs). Emlnonunde : cJfl' 

~.aO• 
şlr Kemal, Oevad). Fenerde : (Emllyau-. 

Karagumrükte : (Sund>. Kuçukpazard'' 
(Hnsan Hulfısi). Samatyada : <Erofll°' 
Şehremininde : (A. Hnmdi). Şehzndet7fo' 
şında : d.small Hakkı) . 
Beyo~lu clhetindekiler : 
Gala.tada : (Buseyln Hu n ). HaSkÖ1' 
de : (Nislm Aseo>. Ka.sımpa.şn.da : (110' 
cyyed). Merkez nahiyede : (Della 6' 
Kinyoll). Şişlide : (Na.rgllcciyan). ~, 
simde ; (Limonclyan) . 
Üsküdar - Xadaköy ve AdalardaldJel' : 

Bilyiikadada ; (Merkez). Heybelide: t<f"' 
sun. Kn-'•'•ı\•1 Pnzaryolunda : (ııJ',İ! 
Muhtar}. Modada : (AIA.eddin). usr:iJ 

bir doktor sibi iındaduma >'efite'A. 
Y menuu vereceğim öyle mi.. fey- i gergin ve çatı , aşını açı penc~ • 

tan görsün yüzlerini .•• (Ark.al Yal') reye çevirdi. 
dar İmrahorda : (İmrahor). ~ 

ı...;.;.ı..;.. ____ ...... __ ._ ______ ..... __. L-----------------------" z. 11 57 

Akş8W Y l1 tsı 

~. D. S. O. 
12 - 1 33 
16 !l9 18 34 

ikindi 
s. o. 
9 42 
14 42 



7 llôncit.,m. . 

!-----------------------------------------------, inhisarlar U. Müdürlüğünden: 1---------------
ı - Şartnamesi mucibince muhtelif eb'atta 1090 metre yuıı DYlf pa

larhlda satın abnacaktır. 
2 - Pazarlık 24/11/936 tarihine raıthyan Salı günü aut ıs de Kaba

latta Levazım ve Mübayaat fUbesindeki ahm komiıyonunda yapıla~~r· 
3 - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen tubeden alınabibr. 
4 - lıtekli'erin p:ızarlık için tayin olunan gün ve saatte % 7.5 güven

'- &>e.ralarile birlikte adı geçen komisyona ıelmeleri lizımcllr. u2747» 

* * 
10000 metre beyaz yajlı kanaviçe 
6000 » yetil ya;lı bnaviç. 

1 - Yukanda cim ve miktarı yazılı (2) kalem malzeme f8fbıamcaı 
llllac:ibince pazarlıkla satın alınacaktır. 1 

Q - Pazarlık ı3/Xl/ı936 tan1ıine rutlıyan Cuma ~ü saat 14de 1 ~lafta Levazım ve Mübayaat tube.indelri Ahm Komıayonuncla Japı-' 
~. 

IQ - Şartnameler paraaaz olarak sözü geçen tubeden abnabı1ir. •• 
iV - lateldilerin pazarlık için tayin olunan gün ve ~tt~ o/o 7,S IU -

-..._ P&ralarile birlikte illllİ ıeçen Komisyona gelmelera lizundır. 
(2422) .... 

lstanbul 7 - ci icra Memurluğundan: 
F'. F111na Saliha ve Ayf& Zahide ve veresesine intikal etmek üzere Einine 
~ uhdeainde bulunan ve tamamına yeminli üç ehli vukuf tarafm

claıa 20()() lira kıymet takdir edilen Boğaziçinde Kuruçqmede Amavutkö! 

~ eski 3 mükerrer yeni 7 numaralı bir tarafı Arabyan anası bır 
::;-ı. F.nneni mezarlığı bir tarafı Arabyan Serkia uhdesinde olan ana ve 

tarafı yol ile- mahdut ve evsafı afBğıda yazılı kötkün ...ıılmaama karar 

·~. 
Zeaıin katında : Karo.imen döteli bir antre, üç oda, bir heli. 
8i.;..-! '- • dedir On·· de L-"-on --...;ı -•mda : Bir çab arası olup bir sofa halin • un uua 

~-· Bina nim kirainfir. Bahçede zemini çimento bir mutfek, bir oda, 

16 
~ mevcut olup müteaddit meyva ağaçlan mevcuttur. Manzarası 

ıeldir. Umum me1ehaaı -ıJJ7 metre mmabbu olup bunun 30 metre mu· 
~ lllutfak, 91 metre murahbaı bina zemini ve kalam behçe olen hah
seli Lir kötkün tam•m• açık arttırmaya vazeclHmit olduiun • 
.... 4 • 1 • 937 tarihine müaadif Pazartesi gunu saat 14 

'- 16 ya kadar dairede birinci artbrması icra edilecektir. Arttırma bede
~ muUmmeııenin •, 75 ni bulduğu takdirde müşterisi Gzerinde 

6 
c.ktır. Aksi takdirde en son artbranın taahhüdü baki kalmak 

ta 'l.ere lj müddetle temdit edilerek 19/1/937 tarihine 
tak . . . .. t 14 teaı 16 ya kadar keza clairemizcle yapıla· 
% ıkı.ncı açık arttırmasında arttırma bedeli kıymeti mubammenenin 

~5 nı bulmadığı takdirde satış 2280 No. lu kanun abkimına tevfikan 

:n b~akılır. Satıı peşindir. Arttırmaya iftirlk etmek isteyeni~ L.n7ti muha~eıienin % 7 ,S niapetinde pey akçesi veya milli bir 
'ta ~. ~e~nat mektubunu hAmil bulunmalan llzımdır. Haklan 

pU aıcilli ile sabit olmıyan ipotekli alacaklarda diğer allkadaranm •e irtif" • . ak hakkı aahiplerinin bu haklannı ve hususile faiz ve masa· 
~e dair olan iddialarım evrakı müspitderi ile birlikte ilin tarihinden 
'.::;- nihayet 20 ııGn • zarfmda birlikte dairemize lıildirmeleri lhundır. 

takdirde haklan Tapu sicilli ile aabit olmıyanlar aabf bedelinin 
hyı...,,a11ndan hariç kalırlar. Mlterakim verıi, ten'ririye, tauifiye
cl-. 11l6tevellit Belediye rtUumu ve Vakıf icaresi bedeli mlizayec:leden 
~ ohmar. 20 .melik vakıf icareai tavizi mlifteriye 
'ittir. Daha fazla maltmat almak iateyenler 25 / 1 l / 938 

~ itibaren herkeain prebilmelli için dairede açık buluaduru
"-ıc arttırma prtnameai ile 3411812 No. lu doa7a7a mOracaatla 
~ cloayada mevcut vesaiki prebilecekleri ilin olunur. (2766) 

İnhisa?lar İstanbul Başmüdürlü -
" .. 
günden: 
. ltuıanü bdncitetrin 936 sonunda bitecek olan içki aabc:lbiı tezkenleri
~..W..... _, ... ; Beyailu nwntakalanndoki oobcllar için 936 

rin on bqindelı yirmi ikiaine,lıtanbul ve diier mıntekalardaki sab-

caı., İsia de aynı aym Jİrmİ ikiainclen otuzuna kadar yapdac:aktır. 
• 936 Birincikinunun birinci pnüne kadar tezkentlerini 1enilelbiJerek İç

ld "'-nlar haldnncla bnuni icaplar tatbik eclilec~ muayyen IÜD· 

...... •tıcılann konturatlan, eski tezkereleri ve birer fotograflarile müra
~ ederek yeni tezkerelerini almaları ilin olunur. «2562» 

~----~·------------~--~~~-------
lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden : 

L.._ ~ •bfmdan: Sabfm iç aayıh anbarmda Afi 7500 kilo aiırlı
-.:- 8437 lira 50 kurut değerinde A • C markah 7S yuvarlak terit ha
L~ zivana kiiıdı kapalı zarf uaulile Satıt Müdürlüğünce aatdacaktır. 
~meler parasız bu müdürlükten verilir. Muvakkat teminat 633 liradır. 
~ rnektuplan makbuz k&l'fılığmda 24/11/936 gününde aaat 14 de ka-
4"-'- lllüdürlükçe ahiıır. isteklilerin Tıcaret Odum• kayıtlı olduldanna 
k..ı__~esikalanıu usulü dairesinde teklif mektuplarına koymalan prttır. 
~~aynı günde saat ıs de satıf aalonunda açılacaktır. Teklifi~ 
L..._~ altmda ayrılan 7ere ,azaı. pıtqp=tlerlıt laidilde wfa 
,.~ mecburim. (2756) 

SON POSTA ıs 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

~ lstanbıılda Galatada Rıhhm üzerinde yapılacak yolcu 
Salonu projesine aid açılan müsabaka: 

Acentelenı KanköJ Kôpril»ap 
Tel 42382. Sirkeci Mühürdanad• 

Han TeL 22740 .. ___ ,,. 
... ---· Trabzon Postaları 

Pazar 16 da Salı, Çar
pmba, Cuma 1 l de 

lzmlr sür'at postası 
Cumarteıi ıs de 

Mersin postaları 
Salı, Per,eınbe 10 da 
kalkarlar. 

Diğer postalar 
Bartın - Cumartesi, çar • 

pmba 18 de 
lzmit - Pazar, .. ı., per· 

,embe 9,30 da 

Mudanya - Pazar, Salı, Per-
ıembe, Cuma 

8,30 da 
Bandırma - Pazartesi, Salı, 

Çarpmba, Per
ıembe, Cumar
teai 20 de 

Karabiga - Salı, Cuma 19da 

Ayvalık - Salı, Cuma 19 da 
"Salı poatuı gi
dif ve dan~e 
Upaeki ve lin-
roza da uğrar. 

Trabzon ve Mersin postalanna 
kalkıt pnleri yilk alınmaz.,, 

(2746) 

Çatalca noter muavinlitinden : 

Buyuk çekmeceden Mersin oğlu Süleyma
ııın 4 teşrinisani 341 tarihinde Çatalca zira

at bankasına tediye eylediği 500 liraya mu
kabil verllen he abi cari cuzdanı ve bu cuz
ctana me\'zu n 1.1lnirunü zayi eyled!~inden tı

yen gerek kendısı ve gerekse şahsı lhar ta. 
:ı;afından bulunarak ibraz olunduğu takdir
de htlkmtl kalmamıt ft •71 olan ctı.dan ye
rine yeni cüzdan alınmq oldutundan ban -
kanın almmetl ibra edlldJli llAnen tebliğ o
lunur. 

İstanbul Liman İşletme ldaresind0 n: 
Galata Rıhtımında Merkez ve Çinili Rıhtım hanları araamclaki .ac!aremi

ze ait yıkılacak olan Panorama, Orta, Maritim hanlannın mebni b• lun • 
duğu arsa üzerine yeniden İnf& ettirilecek Yolcu salonu projesi için Türlı 
ve Ecnebi Mimar ve İDfUl Mühendialeri arasında bir müsabeke açıl'Dıftır. 

Müsabaka 6/Şubat/1937 tarihinde hitam bulacaktır. 
Projeler bir Jüri Heyeti tarafından incelenerek birinciye (2500), ikin

ciye (1000) ve beğenilen diier iki projeye (500) zer lira Mükafat veri
lecektir. Taliplerin proje müaablıkulna ait izahnameyi Galata.da Fer-ıen .. 
cilerde Haydar hanında Fen Servisi Şeflijimize münaıetla almaler· lü • 
zumu ilin olunur. (27:jt) 

lstanbul Beşinci icra Memurluğu; 
dan: 

Necibin taaanufuncla olup Emniyet Sandıiına birinci deftCflde i teldi 
olan ve paraya çevrilmesine karar verilip tamamına yeminli üç ehli ukuf 
tarafından ( 1619) lira kıymet takdir olunan Erenköyünde Merdi. ıköy 

mahallesinde elki 4 defa 14 yenil, 3, 5, 1/1 No.lu tarkan sahibi sene 'in 2 
harita numaralı müfrez bahçesi, prben l.pinja cac:lclesi timalen Ortakuyu 
sokağı ceıuıben Gülgül ve Y arcenan hanımlara ferağ olunan 2 bari '\ nu-

maralı müfrez maabahçe hane ile mahduttur. Zemin katında top '· bir 
avlu, bir ahır, bir ocak sokak tarafmdan zemin katı birinci btt bir 
sofa üzerinde dört oda bir heli mevcuttur. içinde elektrik tesisatı ve ' hçe
de bir ağıl var::ltr. Etrafı divarla çevrilmi,tir. Umum mesahMı 678 r '> dir. 
Bundan 80 m2 iki kallı kirgir bkad1r. Yukarda evsafı yazılı meabe J. ' ki
gir ve açık arttırmaya vazedilmit olduğundan 10 • 12 - 936 tarihine üsa
dif perfembe günü saat 14 den ı6 ya kadar dairede birinci artbnna icra 
edilecektir. Arttırma bedeli kıymetli muhammen enin % 75 ni b uğu 
takdirde mü,teriai üzerinde bırakılacaktır. Akıi takdirde en son artt ranın 
taahhüdü baki kalmak üzere arttırma ıs gün müddetle temdit e .. !erek 
25 • 12 - 936 tarihine müsadif cuma günü saat 14 ten ı6 ya kadar keza 
dairemizde yapılacak ikinci açık arttırmuında arthrma bedeli kıymeti mu-

hammenenin o/o 75 ni bulmadığı takdirde ıatlf 2280 No.lu kanun aP<imı· 
na tevfikan geri bırakılır. Satıt ~indir. Arttırmaya ittiriık etmek iıteyen
lerin kıymeti muhanımenenin % 7,5 niabetınde pey akçesi veya milli bit 
bankanın teminat mektubunu hamil bulunmaları lazımdır. Hakları Tapu 
ıicilli ile sabit elmıyan ipotekli alacaklarda diğer alikadaranm ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarını ve huıuıile ft iz ve masarife dair olan iddia· 

larını evrakı müsbitelerile birli'de ilan tarihinden itibaren nihayet 20 gün 
zarfında bi. likte dairemize bildirrr:eleri lazımdır. Akıi takdirde hakl~r· Ta
pu ıicilli ile sabit olmayanlar ıat•• bedelinin payla,muından hariç kd :rlar. 
Müterakim vergi, tenviriye, tanzifiyeden mütcr.rellit belediye rüsu u ve 
Vakıf icaresi bedeli müzayededen ten,il olunur. Ve 20 senelik vakıf icare
li tavizi ele mütteriye aittir. Daha fazla maltmat almak istiyealer l 7 - 1 l • 
936 tarihinden itibaren berkesin görebilmesi için dairede aÇlk bulun • :ıru • 
lacak arttırma ,.nnamesi ile 935 - 3208 No.lu doayaya müracaatla mezkar 
doıyada mevcut vesaiki ıörebilecekleri ilin olunur. (2769) 
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Çocuğum iştahsızdır demeyiniz. Seveceği 
gıdalarla besleyiniz ve biiy-tiiniiz 

1 Yavrularımz her istediğini yemiyorsa kabahat sizdedir. Onu sevdiği gıdalarla besleyiniz. 

Özlü Unlarına Yavrular Bayılıyor. 

Vitamin-Kalori-Gıda-Kuvvet-Sıhhat r, Pirinç - Buğday - Patates - Beyaz Mısır - Arpa - Bezelye - Yulaf -
(\ Mercimek - irmik • Çavdar - Badem - Türlü Özlü Unları 

Çocuklannız11 yediriniz. istediklerini ve sevdıklerini bıktırmıyarak değiştire değiştire yediriniz. Vitamini ve kalorisi 

j 
çok olan bu mükemmel özlU unlıırla yavrularınız neş'eli, sıhhatli, tombul, kaıılı , canlı olurlar. Çabuk bOyOrler. 

'"""'---,..- '-.,.: --~ Çabuk <liş çıkarırlar, kemikleri kuvvetlenir, ishal olmazlar. HASAN ÖZLÜ UNLARILE yapılan muhallebi ve çor-
~ baların ve tatlıların ve pllrelerin ve yemeklerin lezzetine payan olmaz. HASAN ÖZLÜ U1''LARI nerasetini 

on sene muhafaza eder. Daima tazedir. Hiç kurtlanmaz, Taklitlerinden s kınınız. Başka marka verirlerse almayınız 
ve aldanmayınız. HASAN MARKASINA DlKKAT. HASAN DEPOSU: ANKARA, 1STANBUL, BFYOÔLU 

kalabalık eden ve ekseriya tehlikeli olan bütün 

mamulatı kaldırınız! ve yerine $Öhret kazanmı$ olan 

TURAN mamulatı koyunuz. 
UAHA-.HQI kokulu, yüksek kılilelı, her ıhlıyıç ıçın kullanılır 

).ır ev ~~~ud"!~ 

Minı, mıdın vı aımdın m11T1GI bQtün esvıvı göı 

kımııdırıc!. bır pırtıklık vınr. 

!!!8.!!!. Cı"'l$ırlın lıendı kandın!. yıkar ve butün kumı~lerı 
.f•rl~lı bir beyulık verir• 

JUaAn .ftlftULATI 

• 

Emniyet İşleri Umum Müdürlüğünden: 
1 - 936 senesi için zabıta memurlarına aatın alınacak azı 4500 çoğu 

5419 çift fotin ile azı 4500 çoğu 4960 çift getir yirmi bir gün müddetle ve 
kapalı zarf uaulile eksilmeye konulmuttur. 

2 - F otinin beher- çiftine 335 ve getirin beher çiftine 275 kurut mu
hammen fiyat konulmuttur. 

3 - ihale 16/11/936 pazartesi günü aaat on bqte Emniyet itleri U
mum Müdürlüğü binumda mütqekkil komisyon huzurunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girecekler 2384 lira 52 kurutluk muvakkat teminat 
mektup ve makbuzu ile ve 2490 aayıh kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
yazılı belgelerle birlikte teklif mektuplannı ihale vaktinden bir saat evvel 
komİlyona vermeleri. 

S - Bu İf için fazla izahat almak, nümune ve fUbıametİnİ görmek İı· 
teyenlerin heqiin sözü ıeçen komİlyona müraca.at edebilecekleri. «1558» 
C<2570» 

·T.H. ~ 
BUVüK 

Bir verirsen bin kazanabilirsin. Biri kaybedersen paran heba olma. 
mıtbr. Hem yüzlerce vatand-.unızı zengin etmit hem de yurdunun 
göklerine bir kaç filo katmıt olura un. Bu 7üzlerce ~ birinin de ı 
senin olnııy,acaimı kim iddia edebilir. '· 

çektiği baş aıtrısı 

değil, i ııat~:ılı(,rı
ııın cezasıdır. 

Eğer verilen nasıhatleri 
dinleyip te 

G • 
1 

• 
1 

kaşelerini tecrübe etseydi bu 
ıstırablar çoktan dinmiş 

olacaktı. 

• • 
1 1 

En şiddetli baş ve diş ağ rılariyle 
üşütmekten mütevellit bütün ıstı
rabları keser. Nezleye. kırıklığa, 

romatizmaya çok faydalıdır. 

GRİPİN kaşeleri RADYOLİN diş 
macunu fabrikasının mütehassıs 

kimyagerleri tarafından yapılır. 

Her eczanede vardır. 

KANZUK 
•• Oksttrflk Şurubu 

ER muannit öksilrllklerle bronşit, 
astın ve boğmaca ökısOrOğUnOn 

kan il~cıdır. GöğOsleri zayıf olan
lfıra vikaye edici t iri şayanı 
dikkattir. 

Blltfln eczanelerde vardır. 
1NG1L1Z KANZUK ECZANESİ 

Beyoğlu, İstanbul 

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

---------------------------- __, 

MUbalalah sözler ve 
rakamlar hof görU· 

leblllr, ancak 

Mukayese teruzisini elden 
bırakmamalıdır. 

KREM PERT•V 
için buna lüzum yoktur. 
O şöhretine daima sadık 

kalmış ve iyi bir kremden 
bwdenen fevaide daima 
mtlsbet cevap vermiştir. 

BANKA KOMERÇiYALE 
iTALYANA 

Sermayesi Liret 700,000,000 • 
İhtiyat akçesi Liret 145,169,154,50 

Merıı:ezi İdare : MİLANO 

İtalyanın b&.§llca şehirlerinde 

ŞUBELERİ 
İngiltere, İsviçre, Avusturya, Maca
ristan. Yugoslavya, Romanya, Bul
garistan, Mısır, Amerika Cemahlrl 
Miıttehidesi, Brezilya, ŞW, Uruguay, 

Arjantin, Peru, Ekvat.ör ve 
Kolumbiyada 
Arllyasyonlar 

İSTANBm ŞUBE MERKEZİ 
Galata Voyvoda caddesi Karaköy 

Palas (Telef. 44841 / 2/3/ 4/ 5) 

Şehir dahilindeki acenteler : 

İstanbulda : Alalemclyan hanında 
Telef. 22900 / 3/ 11/ 12/ 15 Beyoğ -
ıunda: istiklal caddesi Telef. 41046 

İZMİRDE ŞUBE 

Doktor Hafız Cemal 
Dahiliye mütehaııaıııa 

Pazardan maada bergUn 3 - 6 
Divanyolu (104) No. Teıeron: 2239d 

Tel. Kandilli 38 - Beylerbeyı 4d 

Fransızcayı Çabuk Vl" Kolay Öğretirim 
/11"111111 111 cıı kıı/111/• rıı iısliiıı mrtı.ılıı hwlıır . 

1 k lr.t.VlJ Jr , 1 knnu~mll , 8 kltnp kesin 1 ll ra . 

'ı.·,r, /11101 .~ııkrıı Fıırı t (;ııcıl yrrırr Anadolu 
/ . : ;/"[' ./,flı • 'll ı .. ıanbul, venı poaıa"• 

>..t'I"', • . ı r.<!., ft...111,"tıyUl\nd ı k hanı No ,O. 11 12 de 

Hafiflik - Rahathk 

llTAllM,..,.. 
TO.el merd•"' 12 11 .. • ... 

M•fuenuıı ••r•••t •"•lı .... 
lb Ho.ıw terlfe""ıl l•t•rlııb. 

Flr•tlerınııı~• lıOrO• ......_ , 

Doktor 

lbrahim Zati Öget 
Belediye karşısında, Piyerloti 
caddesinde 21 numarada hergtbl 
öğleden sonra hastalanın kabul 

~----• eder. 

Son Posta 
Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25. 

İSTANBUL -
İlan flatları 

- Gazetenin esas yazısile bir sü
tunun iki satırı bir (santim) 
sayılır. 

2 - Sah ifesine göre bir santim ilin 
fiatı şunlardır: 

Sahife 1 - 400 kunq 

• 2 - 251 • 
• 3 - 200 • 
I> 4 - 100 ]I 

mı;er yerler : - 60 I> 

Son sahife : - 30 I> 

~ 

3 - Bir sant imde vasati (8) keli-
me vardır. 

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

·················································-· ... ··· .... 
Son ., o.-ta Ml•atoaa•• 

Ncşrıyat Md. : Selim Ragıp EMEC 

&AHIPLERb ( A. Ekr~m UŞAKUG~ 
S. Ragıp EM~Ç 


