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f(öY-liinün kalkınması ı 
.!çin tedbirler alınıyor 
lktısad Vekili Kütahya, Balıkesir, 
!~remid ve İzmirde tedkikler yaptı 

Bü•ün nazarlar Avusturyada 
Şuşnig Hitler ile 
görüştükten sonra 

dün Viyanaya döndü 

ukuınet zeytin davasını da ele almıştır. Dün lzmire varan İkhsad Vekili ihracat 
ıZrlıi ve idhalat tacirlerile görüştü, yarın Manisaya gidecek 
~ · r, 13 (Hususi) - Bayram tatilin- j , .. "'"" ' ..... _ .. ____ ,_, _,._, ·-.. ,-

- d • , te :eqr ~ c ederek Kütahya, Balıkesir 1 

~d ;:~d.de iktısadi tedkikler yapan İk- AS ı [ S l z ' fıt on 
1 
kilı Şakir Kesebir bu akşam sa

daıı Vea ~ıda İzmire gelmiş, vali, kuman
latunıı:t lrçok zevat tarafından karşı- ı 

ö ~ ır. 
ğrend·ğ· 

ita.ha 
2

. 
1 ııne göre Vekilin tedkikleri 

il \re .. ~Yade köylünün umumi kalkınma
t .. ırai . l 

""'elJti .. ış c: üzerinde toplanmıştır. 
dan l3 1gun Kutahyaya varan Vekil ora-
t{i a ıkes· 
ccarıa la ıre geçmiş, Ticaret Odasında 

Bir haber 
Ankara, 13 (A.A.) - Bazı ecnebi 

matbuatında Türkiye, İran ve Irak 
araeında İstanbulda anti komintem 
mücadele için bir müzakere cereyan 
etmekte olduğu hakkında bir haber 
intişar e~tır. Bu haberin asıl ve e
sastan tamamen ari olduğunu beyana 
Anadolu Ajansı mezundur. 

1 

Viyana, ip l Paris, netice 
Koparılmış Alınmadığını 
Değildir, diyor iddia ediyor 

l 
l 

Berllne glJn 
Bu bir 
Baıtangıçtır 

tdre"Jni; teınas etmiştir. Vekil ayrıca 
~Urahh Ve Bürhaniyeden gelen zürra 
~liny~larını .da kabul ettikten sonra 
~ellı.id 1 i~lerıni tedkik etmek üzere "-----------------..1 --··-···-........................................ _ 

l' gez;.~ gıtıniştir. Edremidde fabrika-

lt1tıel'i d' Ş, zeytin yetiştiricilerinin di- ç o l ı' k ç o m ak 
li\ll..A_ llllenrniştir. Ü 

... l.lllletirniz Tü kü' tarihi lir ka (D r n ge y-

~mı 12 inci sayfada) lkruad V<kill Şa1m K""'&tr oyu n un da n 
friirk - Macar) ve (Türk- çıkan cinayet 

Arnavud) düşmanlığı! Çocuklukta başlıyan kin 
~llav yüzünden 1 genç öldürüldü 
ka ud Kralının nişanlısı, Arnavudluğun da Türklere Geyve (Hususi) - Burada bir cinayet 

tşı lllÜ d l • ... • • ··..,, d•k K aJ meydana çıkarılmış, faili de yakalanmış, 
k ca e e . ettigını"' ogren 1 ~en s~nra . r a suçunu itiraf etmiş v: adliyeye teslim e-

So , arşı sempatı duymaga baş~adıgım soylemış (Devamı 12 ınci sayfada) 
~. il Po t 
l.llgil~ s a ile gelen 
l:ta\ru<i gazeteleri Ar
tu... ~l'a.lı z 
ı:~."\tlllanan ogo ile 
~~Sbtin Macar 
~~ bu nişan
~ist hadisesi ve 
lttt~altkında an. 
1-r. Yazıyor-
ı. ltott~ 
~)a..tı se atfedil 
~ ttın T- en 
) Ve '1'ü urk-hfa-

ll ~ tk - Arna 
.... " d.. .. 
~ (' U§tnanlığın-
) )}i ~~b hahsed~ 
't. kısın\lan 

4 ~~ ln · , 
tıq 'itıiıı giliz gazete- • 
lh.~cterı?azdıklarını Kral Zogo ~e 11.ifa11.lm K<mte1 Apponyi yrmyafl41 
-a~e\>\>e ~ kardeş Macar milletinin bir bunların bizzat Kontes tarafından. 
)!~.._. l'i tar f tle ·· ·d edi '-.:_"'ll:iş oı: a ından bu şekilde sözler tekzib olunacağını kuvve unu yo-

. ~sına ihtbnal vermiyor, ruz. (Devamı 6 uıcı ıayfada) 

~ i küme maçları dün başladı 

tisküdar 
tevkif han esin den 

bir katil kaçtı 

şupıg Awıtıırya aıker ımnı uttif ederlceta 
Evvelki gün gelen telgraf haberleri A-ı lerle uzun bir mülakat yaptıklarmı bQ.. 

vusturya Baıvekiii. ŞUJnig ile hariciye dirmektedlr. İlk telgraflara göre müllka-
nazın Şmidt'in Alınanyaya giderek Hit- (Devamı 6 na aa11fadG) 

Mahud Lavrens'in şöhreti 
şişirilen bir balondan 

başka birşey değilmiş!. •• 
Kah~ 9 (Hususi muhabirimiz ya-ı 

zıyor) - Laurence - Lavrens - ismini 
bu d:inyada bilmiyen hiç bir gazete o
kuyucusu yoktur, diyebilirim. Bu, yal
nız İngiliz tarihinin bir siması, İntel -
Jigence Service'in bir memurunun is -
mi değil, beliti de siyaset dünyasında 
muayyen bir ctip• in adı oldu. Bugün 
falan veya filan milletüı Laurence'i 
diyoruz. Demek ki adı Arab ihtilaline 
karışmış olan bu İngiliz zabiti, muay -
yen bir siyasi faaliyet usulüne kendi 
adını vermiştir. 

Son günlerde burada Laurence'e da
ir miihim bir konferans dinledim ve 
bu konferansı -tiinledikten sonra iki şey 
öğrendim: Biri Laurence'in ne kadar 

(Dev.amı 12 inci sayfada) Lavrens'in bir reaml 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Cenupta seyahat notları: 2 

Kıymeti bilinmiyen bir cennet: Mersin . .. .. 
~alatasaray Beşiktaşa, 
ener de Güneşe yenildi 

Burcuı iptida ulak bir balılıcı köyii İmİf ••• Nahiye, hm. aancai oe 
nihayet vilayet merkezi olmaf: I çel vilayeti. Bütün 6a UliAalelerin 

Dün ttsküdar tevkifhanesinden bir taTihi yüz yılı ClfnlCU. Yarın da Mer•İn görgülü bir b.Wi7eıtin elüNle 
mevkuf kaçmıştır. Kaçan mevkuf bundan baflıca turizm merke:derinden biri olabilir ... 

~ (Ya:rısı 14 üncü sayfamudadır.) 
~ .............................................•• 

I~ 
.. 

On ·gon ·sarecek 
D ı an· bu güze 1 
zabıta romanmı 

bugUn 9 anc~ · 
sayfada okuıunuz 1 

birkaç ay evvel ttsküdarda Onnik na- ________________ ..;...;..:....:,.:.:.:~~----1 

mında 60 yaşında bir ihtiyan öldürdük- Yazanı ErcUmend Ekrem Talu 
ten sonra cFakabasmaz• imzalı bir mek
tub bırakan sabıkalı İhsandır. İhsan ci
nayeti müteakib zabıtamızın faaliyeti sa
yesinde kısa bir zamanda yakalanmJitı. 
Şiddetle aranmakta olan firari bu defa 
da adaletin pençesinden kurtulaınıyacak
tır. Zabıta izi üzerinde yürümektedir . 

Yeni · Rumen 
kabinesi mühim 

kararlar verdi. -----------------(YaDSt 3 üıacü sayfau) 
Güzel Mersinden bir görünüş 

(Yaısa :bdıad •JIUa .sö sün Kısası• sütunıw11•mllllllldlırt 



2 Snyfa 

Her gün 
Romanyadaki 
"Mukabil,, tebeddül 

- Yazan: Muhittin Birgen 
125) ayram günlerinde Romanyadan 

[g) heyecanlı haberler geldi ve bu 

haberleri, bütün dünya büyük bir alaka 
ile takib etti. Bu haberlerin hülasasnu 
gazetemizin diğer tarafında göreceksi
niz. 

Romanyada vukun gelen bu yeni hü
kfunet tebeddülü, bundan evvel vukua 
gelmiş olan değişmenin bir mukabelesin
den başka bir şey değildir. Hemen söy
liyelim ki değişmenin sebebleri dahili ol
maktan ziyade haricidir. 

Goga hükumeti Romanyayı Berlin-Ro
ma mihverine doğru götürmekte idi. 13u 
hadise, ne Moskovanın, ne Parısin, ne de 
Londranın hoşuna gitmedi. İlk hadise ol
mak üzere, Sovyetler elçis'nin dargın ve 
hatta hiddetli bir tavırla Bükreşi terke
dıp gittiği görüldü ve ondan sonra da se
faret maslahatgüzarının birdenbire orta
dan kaybolduğu hadisesi göze çarptı. Bu 
hadisenin mühim akıbetleri olacağı şüb
hesiz göründüğü bir sıradadır ki birden
bire önce hükfımetin değiştiği, sonra da 
bu değişmenin Rusya tarafından yapılmış 
şiddetli teşebbüsler neticesinde vukua 
gelmiş olduğu havadisleri yayıldı. Demek 
oluyor ki değişme harici sebeblerin ese
ridir. 

* Fakat, zannedilmemelidir ki sebeb 
yalnız Rusya tarafından yapılan şiddetli 
teşebbüslerden ibarettir. Bu teşebbüsler, 
daha doğrusu bu değişmeyi zaruri kılan 
harici tesirler Rusyadan olduğu kadar 
İngiltereden, Fransadan da gelmiştir. 
Hatta Goga hükumetini küçük antant ve 
Balkan antantı kombinezonlannın karşı
lama tarzları dahi onun kolay düşmesuı
de tesir yapmış olan a~llerdendir. 

Goga hükiimeti, Romanyada çarpışan 
harici politika kuvvetleri arasında, bir
denbire bir kutubdan öbür kutba geçmiş 
bir cereyanın eseri idi. Böyle bir kutub 
değiştirme hadisesi, ancak Romanyayı i
hata eden harici şartlar içinde, Romanya 
için bu tarzda bir değişmeyi harici ve Ja
hili zaruri kılan amillerin tesirleri için
de zaruri olabilirdi. Halbuki meydanda 
bu nevi amillerden eser yoktu; şu halde 
hareket, zaruretlerin doğurduğu bir ha
dise değil, belki de gayri tabii bir vakla 
idi. Bunun için, kurulur kurulmaz muh
telli müşküller karşısında kaldı. Goga hü
kumeti, bu müşküller arasında, kendisi
ni tutan ve tutacak olan kuvvetlerin u
mumi program temayüllerile, Avrupa ve 
Balkanları ihata eden politika şartlarını 
te'life çalıştı. Bu istikamette birkaç haf
talık bir uğrS§llla arasında, Berlin • Ro
ma mihverinin yaptığı siyasi taarruz 
karşısında kendilerini mağlub saymıyan 
mukabil cebhe, bütün kuvvetile çalıştı 

ve Goga hükfunetini düşürdü. 

* Bugün Romanya, Majeste Karol'un 
tecrübe ettiği bir manevra ile, dahili ve 
harici siyasetini yeni bir kalıba dökmek
le meşguldür. Milli ittihad hükumeti na
mı altında toplanrrtl§ olan bir Başvekiller 
kabinesi mevcud Romanya fırkalarını ye
ni anlaşma kombinezonuna sevketmek 
istiyecek ve dahilde mevcud teşettütü i
zaleye çalışacaktır. Bu teşettüt daha zi
yade harici tesirlerden geldiği için ye
ni hükiimet, bu teşettütü izale için, şu 
mihver veya bu mihver namına politika 
yapmaktan ziyade Kral etrafında top
lanmış Romanyalıların kuvvetlle milli 
bir siyaset yapmıya ehemmiyet verecek
tir. 

Muvaffak olacak mı? Yoksa olamıya
cak mı? Bunu bilmiyoruz. Ancak dost 
bir memleket kalbi ile Majeste Karol et
rafında toplanan bu yeni hükumete ve 
onun milli siyasetine muvaffakiyet te
menni etmek vazifemizdir. Bunun bir
kaç bakımdan faydalı olan bir temenni 
teşkil ettiğine de kaniiz. 

Evvela, muhakkak olan bir şey vardır: 
Dünyanın sulh ve selameti ve bilhassa 
bizi yakından alakadar eden Balkan hu
zur ve asayişi itibarile Romanya ve Tür
kiye gibi memleketlerin, her şeyden ev
vel milli olan bir siyaset takib etmeleri 
ve her nevi harici tesirlerin nüfuz ve te
sirleri haricinde kalmaları, hem kendile
rinin, hem de Balkanların refah ve saa
deti iktizasındandır. Maalesef, son zaman

larda Romanyada siyaset, Romanyanın 
siyaseti olmaktan çıkmış, Romanyanm 
fikirleri şu veya bu mihver etrafında da
ğılmıştı. Bu bir memleket ıiçin tasavvur 

SON POSTA .. 

Meşhur bir söz olarak daima tekrar ederiz: Hayatını kazanma çağına giren her genç ilk zamanda 
ne kadar müşkülata uğrarsa uğrasın, ümidini kaybetme
meli, daima ilerisini göm1eğe çalışmalıdır. Arkasında 
eski fikir, önünde yeni fikir vardır. Fakat her fikrin iyi 
olınadığını, iyi olanın da hazan tatbik kabiliyeti bulun -
madığını unutmamalıyız. 

- Allahın keremi büyüktür, bir kapıyı kaparsa öbü -
ıiinü aç.ar, deriz. 

Kapanan kapı eski fikirlerin gösterdiği yol, açılan ka
pı yeni fikirlerin işaret ettiği hedefdir. Biri mazidir, kıy
metini kaybetmiştir. Öteki istikbaldir, kıymeti çoktur. 

(._..__s_c_z __ IA_R __ A_S~O _N __ D ____ A_) 
ı•---------•I Amerlkada beyaz Bir tayyareci kadın 

Kocasından ayrıldı 

Me§lıur kadın tayyareci Amy J ohn.son, 
tayyareci kocası Mollison aleyhine bo
§anma davası aÇllllftı. Sebeb de, kocası· 
nın münasebetsiz: hallerde bulunması, 

başka kadınlarla kendisini aldetmasıydı. 
Mahkeme, kadın tayyareciyi haklı bula
rak bo§&nma iatej:in.i kabul etmiştir. Amy 
Johnson: 

cBundan sonra tayyare ile seferler ya
pacağım gibi, otomobi-l rekorları da kır
mıya çalışacağım .. > demiştir. 

edilebilecek en fena bir vaziyettir. 
İkinci derecede §U noktanın iyi anlaşıl

ması lazımdır: Romanya ve Balkan dev
letlerinin kendi selametleri bakımından 
takib edebilecekleri yegane siyaset, Bal
kan siyMetidir. Goga hüktı.metinin teşek
külü sırasında yazdığımız bir makalede, 
bir Türk sözünü hatırlat.rak cSürüden 
ayrılanı kurt kapar .. > demiştik. Goga hü
kumeti hem sürüden ayrılmamıya çalış
tı, hem de memlekette gözlerini iki ya
bancı sürüye çeviren bir ikilik vücude 
gelmesine sebeb oldu. Bundan dolayı ya
şıyamadı. Kral Karo! Romanyayı yeni
den sürüye katacak ve Bükreşte, ne Mos
kovanın, ne Berlinin, ne Paris ve Roma
nın ve ne de Londranın tesirile değil, 

Romanyanın yüksek menfaatlerile hare
ket edecek bir hükumet kurdu. 

Bu hükumetin Romanyada siyasi, iktı
sadi ve hatta kültürel bakımlardan kuv
vetli biT temizlik yapması icab edecek
tir. Kendisine tam bir hülı'.'ıs ile muvaf
fakiyetler temenni etmek vazifemizi tek-
rar hatırlıyabiliriz. Muhittin Birgen 

HERGüN BiR flKRA_ I Kddın ticareti..,...,._...._._,..........,.. 

azırla katibi 
Lamartin, Fransada hariciye na

zın iken zeki fakat işine daima geç 
gelen bir katibi vardı. Bir gün gene 
katib bermutad geç gelmişti. Lamar
tin, onu yanına çağırttı: 

- Bu zamana kadar R.erede kaldı
nız, dedi, yoksa mahall~ çocuklan gi
bi sokak sokak dolaşmaktan mı haz e
diyorsunuz? 

Katib doğruyu söyledi: 
- Hcikkınız var, dedi, sabahları 

buraya gelirken Şanzelizeden geçe -
Tim. Oradaki çocuklara malı.sus kuk
la tiyatrosunu seyredemeden yapa -
m.ıyonı.m. 

1 
La.martin birdenbire §<I§trdı: 

- Hayret, dedi, nasıl oldu da ben 
sizi hiç orada göremedim. 

.. * 
Asyada bir 
Yamyam habilesl 
Keşfedildi 

Himalaya eteklerinde bulunan küçük 
Sernur hükıimetinin zabıtası Gefur k~ -
yünden bir kaç kilometre mesafede in -
san yiyen bir kabilenin bulunduğunu or-

taya çıkarmıştır. Dağların deriıı mağa -
raları içinde en iptidai bir şekilde ya -
şamakta olan bu kabile efradı, zaman za
man Gefur köyüne yaptıkları akmlarda 
ellerine çocuk ve yahud erkek geçirdik -
leri halde boğazlayıp yerlermiş. Köylü
ler gene böyle bir akına uğrıyacaklannı 
anladıkları bir gün zabıtadan yardım is· 

temişlerdl. Zabıta köye ehemmiyetli bir 
kuvvet toplamış, fakat insan yiyen vah
şiler işin farkına vardıkları için köye 

uğramayıp mezarlığından yeni gömülmüş 
jki ölüyü alıp savuşmuşlardır. 

Bunun üzerine zabıta kuvvetlerini kö
yün mezarlığına yerleştirip vahş;leri bek· 
le.meğe başlamıştı. Bu defa vaıtiyeti kav

rıyamıyan vahşiler ertesi günii tekrar 
mezarlığa gelip ölüleri çıkarmağa uğra -

§ırlarken zabıta memurları bir sürü ha
linde gelen vahşilerden ikisinı öldürmüş-

ler, diğerleri ise tekrar kaçıp mağarala -
rına saklanmışlardır. Sernur hükumeti 
bu insan yeyici vahşileri mağaralarından 
dışarıya çıkarıp yakalamak için boğucu 
ez kullanmağa karar vermiştir. 

San Franıi•ko'da müdhi§ bir rezalet 
meydana çıbrılmıJtır. Resmini &ördüğü
nüz genç tu, diler blr kız arkadaşile bir
likte bir prket tarabndan 200 er liraya 
satıldığını ortaya vurmuştur. Tahkikata 
girişen yüksek flıra heyeti bu beyaz kız 
ticaretinde bir takım resmi memurların, 
polislerin de alllidar olduğww tesbit 
etmiştir. 

A /mangadan çıkarılan 
Yahudiler nerelere gittiler? 
cBeynelmilel nüfııs meseleleri ilmi 

1edkikat cemiyeti> nin resmi mecmuası
mn son nüshasında, dört sene zarfında 
Almanyırdan hicret eden Yahudilere dair 
Amsterdamlı profesör Hourl Glinger ta
rafından yazılmış bir mukavele münde -
riçtir. Profesör, resmi istatistikte istinad 
ederek 1933 den 1937 ye kadar 137,000 
Yahudinin Almanyadan çıkt1klannı yaz
maktadır. Almanya topraklarmdan çık

ması icbar edilen Yahucliler dünyanın 
her tarafına dağılmışlardfr. Bunlardan 15 
bini birleşik Arnerikaya, üç btni cenubi 
Amerikaya, 4 bini Afrikanın cenubuna, 
30 bini garbt Avrupanm muhtelif mem
leketlerine, 43 bini Filistine gitmişler -
dir. Profesör Gilinger Almanyadan ko
''ulan Alman Yahudilerinden 6 bininin 
Fransaya, 5 bininin Felemege ve 4 bininin 
de İngiltereye iltica ettiklerini de tah -
kik etmiştir. 

Şubat 14_... = 

Kıymeti bilinmiyen 
Bir cennet: Mersin 

E. T:ılu ds-
Mersin, 5 Şubat - İki gündür bura ıı1' 

yım. Birkaç saat içinde şehri b~ ıııe1" 
hayete kadar dolaştım. Bu dolaşınat ediJlııılt 
leketimizin hemen her tarafında ~ 
olduğum şu kanaati bende b~ :tateı"' 
kuvvetlendirdi: Her yerde, hü)ciiıll llf. 
!ışıyor. Befodiyeler ise ycırleriJlde ""' 
maktadırlar. Allahım! Şu cenııe~ i1' 
Mersinde, biraz bilgi, metod ve ~ rr' 
neler olmaz?: Özür icad etmekteki~ şet 
haretımizi iş ıcadında kullansak çoatıııd' 
başaracağız. '.iurkiyenin hiçbir tar bııt~ 
asfalt yokken, Mersinin sok~ de j1 
asfalt imiş. Şimdi o .sokakları geliJl ' 
rün .. çamur deryası! . . ~ 

- Su kanalizasyonunu tevsı ediY. o1I' 
da, öteyi beriyi deşmek zarureti var, 
dan böyle oluyor .. dediler. . ed, 

Haydi, bunu kabul ettik. ümıd I" 
ki, bu kanaliuısyon kurbanı sokaklar f 
len seneye temizlenir de medeni. b; bif 
kil alır. Fakat geldim geleli Mersi!l;ıJ. 
tanesine rastlamadığım temizlik a , 
de acaba kanalizasyonda mı çalıŞIY 
ki meydanda yoklar? ~ ~ 

Bura belediyesinin yılda üç yUJ ~ 
sur bin lira geliri olduğunu SÖY~ ~ 
Böyle önemli bir paranın bu derli~ 
şehirde ne işler görebileceğini, . d ti" 
-çoktandır unuttuğum için bırdeJl ~ 
yadırgadığım- gürültüsü yüzünden '" 
yamadığım ilk gece, uzun uzadıya, .Y i' 
ğımın içinde düşündüm. Gö:ı.leriJXliJl 4' 
nünde tecessüm eden manzara fl ~,;". 
Bir değneğin ucunda takılı üç be§ ~ıeJ 
ni, İstanbulluların beşer kuruŞ ."" ~ 
kapıştıkları mimoza = amber çıçe:.J' 
nin tarla kenarlarında çit ~61 
kullanıldığı, turunçların yol ~ib~e~ 
akas ·a yerine dikildiği, ökaliPt ~ 
minare boyu yükseldiği, muzların ~!i1" 
dos gibi bittiği, hurmaların ve ? 
lerin viranelerde boyun eğdiği bU 

1 
'rf1 

memlekette, iskeleden itibaren sah'.s,ç
yu bir korniş üzerinde bu sayd~ğı~ .,P 
lardan en güzelleri intizamla dıld af1ı t,t 
cadde.. deniz tarafı boş, öbür tar ~jJJf 
yaz ve temiz yüzlü, önleri bahçeli ı;.ıe" 
lar, bir iki otel, terasalı bir gazin°·~ 
!erinde oturup engini doya doya g,e 

11 
f. 

cek peykeler .. kirli, kırık paytonl8:'1 sef 
rine Büyükadanınkiler gibi tenteli~ 
.arabalar, misafirleri ağırlıyacak. .. rıı' 
lerine Mersin hakkında her türlü ._; 
matı nezaketle ve aynı zamanda ""fi~ 
la ve sür'atle verecek küçilk bit ~ f!. 
bürosu. Burada resimli kartpoSt& ~ 
şehre ve vilayete dair muhtaS'r ~ 
matı havi, resimli, zarif broşürler.. "-' 
temiz sokaklar, temiz dükk~nlat, -1_, 
Mersinin ve Tarsus, Adana gibi ~' I 
lerin mahsulat ve rnamOlatını ~ 
zib ve hilesiz şekilde müşteriye ;,i 
bunlnnn başka şehirlere ucuz *16 /, 
sevkiyatmı temin eyliyen kontu,,.r 
tış yerleri.. ~ 

Üç yüz küsur bin lira varidat b1J (/__ 
!erimin hepsini, önceden progrıo;; "/ 
mek, sonra da bu programı şaşın• ~ ;!. 
bik etmek şartile başarır. Başa~r,,,ııtl' 
ra da memlekete her halde d~ f 
belki de hariçten gezgin ve binneti 
ra celbeder. . . ~ 

Balkonumdan Mersin sahılınf :
1
,-11" 

yor ve burasını Yugoslavyanın .A ~) ~ 
kıyısındaki incisi Raguza (Dubr~ f 
benzetiyorum. Biraz himmet 'M i)it· .J 
nn Türkiyenin Raguzası yapab 1tJ'1'.. 

Çünkü Mersin, sade Mersindetı ~ 
değildir. Buradan ta Silifkeye bit~ 
Büyükadanın tur yolunu andırall b tr. 
mobil yolundan, deniz kenar~ı ~' ~ 
rek 90 kilometre gidebilirsin_ız. yı.ıl~ 
doksan 16lometrelik güzergah )il'•" 
girintili çıkıntılı körfezler, kayalı ~ 
rihi harabelerle ve hele ufuk~ 't 
Ege'nin ruha bedii heyecan ."'e ~ı>I 
zarasile sizi oyalar. Yol üzerınd~ .,,,,,_I 
ğaçları, yeni yeni yetişen portalc deftlt" 
leri yabani çiçekler, mersin .. ve ~ \1)1 
ayrı bir hoşluktur. GürbuZ riflde ; 

İSTER İNAN, İSTER İNANM~ı\! 
1 nık köylülerle her mevzu üze ,rl 

nuşur ve haz duyarsınız. ~r;;ıeıı.:J 
se:. nin kahvesinde mola verır, ~1# 
niz. Harabelerin içinde tarihle tt• ~ 
kalır, topraklan karıştırınca ~~; .,;! 
~umen paralan bulursunuz. ııa ıetl 
avakta duran muazzam su ke~e~ 
medeni insanların da Mersinı ~~ 
lerine ve buraya tercihen yerle eli' ;;/. 
rlelil olur. Alata köyünde en ~ ~ 

Bu sabah cBayram:. etrafında bir anket yapmak iste

dik, Sultanahmed tramvay mevkünde bekliyerek muh -

, telif tramvaylardan inen ınüteaddid yolculara sorduk. 

Sualiınw işitenler bize evvela garib bir nazarla baktı -

1ar, gazeteci olduğumuzu ilave etmek mecburiyetinde 

kaldık, o zaman cevab verdiler. 

Kadın, erkek 2 1 kişiye sorm~tuk. Bunlardan: 
7 tanesi hısım akrabayı ziyarete gitmek, 4 tanesi bol 

bol, doya doya uyumak, 9 tanesi sinemadan sinemaya 
dolaşmak, 1 tanesi çoluk çocuğu eğlendirmektir, cevabı
nı verdiler. Biz bu cevabları not ettikten sonra hiç biri
nin «Bayram» ı hakkile anlamış olduklarına inanmadık. 
Fakat ey okuyucu sen: ları yersiniz. Ciğerleriniz ıerrııı _ _. 

iSTER 1 NAN, İSTER 1 NAN M Al 

L-------------------------------------------------------~--------

1u hava ile yıkanır, porta~al ~"'~ 
'>ol bol vitamin verir. İki gilJl 

(Devamı 13 üncü 
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Kartal kazasının imar 
programı hazırlandı 

Ş 1 K Sinemasında 
Bugtın matinelerden itibaren 2 bUyllk film birden 

1- KAN DAVASI 
Tamamen renkli mevsimin en gUzel Wssi 

2 - Tekrar tekrar görülmesi için Türkçe 

bir filIDi 

stızll\ 

Su işi için 40000 lira harcanacak. Kazanın müstakbel 
planını yapmak için de büdceye tahsisat kondu 

Uç gün içinde 
dahi ide 

orup bitenler 
ŞEYH AHMED~ 

~-----..... Filmi bir kaç gtın daha temdid edilmiştir . ..-.--... _............-

Bayramın birinci ve ikinci günleri ta -
ma.rrren, üçüncü günü ıse ak.şama kadar a -
çık bir hava içinde geçmiş, dün ak.şam üze
ri başlayan yağmur bayram yerlerinde ko -
şuşan çocukların neş'esini kaçırmıştır. Bay -
r~m gÜhlerlnde çocuklar bayram yerlerine, 
tatllrien ve havanın açık oluşundan istifade 
etmek isteyenler de kırlara koşuşmuşlardır. 
Akşam üzerleri Mecidiye köyüne giden asfalt 
yol bahar günlerini hatırlatacak derecede 
gidip gelenlerle dolmuştu. 

Çıkmadığımız günlerde cerevan eden mü
hlm Mdiseleri birkaç satırla hülasaten bil -
diriyoruz: 

Bayram A S R "ı 
nıünasebetile Si. nema l msalsiz bir dl 

program bazırlıt 

Cidden emsalsiz 2 büynk film birden : 

•'' MAURICI! Ct-:EVALIER'nln 
MARI GLOR't 

ile heraber çevirdiği 

NEŞ'EiLE 
eğlenceli, nükteli ve komik film. 

Saat 12 den 

HMALK Dü'SMANLA~ı 
15 kısıınlık kuvvetli bir dr

801
11 oıa 

Gangsterlere karşı muzaffer 

ZABlTA kuvveUeri 
TÜRhÇE SÖZLÜ FlLM * Ba.,vekil Celil Bayar, bayramın birin

ri günü Ankaraya varmı.ı ve merasimle kar
-,ııanm ıştır. * Gemliğin Umurbeyli köyünde, Başve -
kil Celal Bayar'ın doğduğu eve 11Celil Ba -
yar bu evde dotduıı ibaresi ve doğum tarihi 
yazılı bir ievha merasimle asılın.ıştır. Köylü-1 
ler bu evi satın alıp muhafaza edeceklerdir. 

itibaren _matineler ~ 

'----------------------------~. _ ........ Meşhur İngiliz romancısı KIP LINO' in ~ 

.l{tırtal orta.mektebinin tesis edileceği bina 

* iktısad Vekili Şakir Kesebir, bayram 1 
} b,tUinden istifade ederek, bazı tedkik.lerde 

dt' bulunmak üzere İzmire gitmiş, dün akşam 
da Vekil şerefine bir ziyafet verilmiştir. 

Kartal Halk partisi binasında kay - den belediye tarafından satın alınmış, 
ma..\am ve belediye reisi Bahirin riya- Halkevi binası olarak kullanılması mu
setinde parti ve belediye azalarının iş- vaf1k görülmüş, ilavei in~aat için 
tirakile bir toplantı yapılmış, kazanın pruje tanziın edilmiştir. Yakacık yo • 
iman ve esaslı ihtiyaçları hakkında gö ]unda satın alınan eraziye modern bir 
rüşülmüş, kararlar verilmiştir. st<ı.d yapılacaktır. 

Ötedenberi büyük bir derd olan su- Şimdiye kadar tahakkuk ve tahsil 
suzluğc. nihayet vermek için membaı edilemiyen tenvirat' ve tanzifat para
Hızıroğlu nıe\'kilnde bulunan iyi su - larınm tahsil yoluna gidilecek, itfaiye 
yun kırk bin lira harcanarak getiril - te~kilatı tevsi edilecek, vapur iskelesi 
me~i kararlaşmış ve projeleri hazırla - c!varında bulunan meydan istimlak o -
nc.rak Sıhhat ve Nafia Vekaletlerine Junar3k bir bahçe şekline sokulacak -
yollanmıştır. Kazada kanalizasyon te - br Belediye, varidat temini için hal 
sisatı yapılacak, müstakbel planı hazır- te~kilatı vücude getirecektir. Orta 
lıyacak mütehassısa üç bin lira verile- me'kteb olarak intihab edilen binanın 
cektir. Mevcud elektrik lambaları ih - yolları da tamir edilecektir. 
tiyaca kifavet etmediainden yeniden Kartal kahve ve gazinolarında on 

v o " 
ot11z i.iç lamba daha takılacaktır. sekiz yaşından aşağı olan gençlerin ka-

Metruk kilise binası hazinei maliye- ğıd oyunu oynamaları yasak edilmiştir. 

Deniz işleri : \ Mü tef erri.lı: 
Aksu vapuru ne tekilde Mimarlar Dahiliye V ekiletine 

kazaya uğradı müracaat ettiler 
Karadenizdeki fırtına bayramın bi- Yapı ve yollar kanununda son ya-

rinci ve ikinci günleri biraz dinmiş, 1 p~l~n tadilatta mu:ıar ve mühendisler 
dün yeniden başlamıştır. ı gıb.ı ustaların da ınşaat d~ruhte etme-

G 1 
·· ·· 1· t b ld 136 lerı kabul olunmuştur. Mımarlar Ce -

eçen sa ı gunu s an u an . . D h·ı· V kAl t· b' .. 
1 1 

k T b h k t d : mıyeh a ı ıye e a e ıne ır mu 
yo cu a ara ra zona are e. : _en ı raeaal yapıp, kanunun 18 inci rnadde-
Aksu vapuru perşembe gecesı t!pıde ! sinin tadil edilmesini, ustaların ancak 
yolunu şaşırmış, Sinop civarında Ince- I' üçden aşağı mimar ve mühendis olan * Kış sporlan yapmak üzere, bayramda 

k . · d T t k- · d k Ankara ve İstanbulla muhtelif vilayetlerden 
burun va ının e a yos rnev ıın e a 'ı sehhlerde inşaat deruhte edebilmeleri k 1 b lık 1 B - . . · " · I a a a grup ar urs11.ya gıtmışlerdir. Bu 
ruya oturnıuştur. c~asınm kabulünü istemişlerdir. kış spor ve eğlenceleri filme alınmıştır. I 

Vapur karaya oturduktan sonra ken * Ba:rnmım blrinci gecesi, :Maraşın kur-
dini kurtarnıaoa çalısırken baştarafm- noıı·sıe .· tuluşunun 18 inci yıldönümü merasimle kut-

b • • r 1 lulanmıştı.r. 
dan yaralanmıştır. Evvela bu varanın * Bay a b' . 1 ikin . .. 1 . ~ . r mın ırınc ve cı gunleri Tay-
f:ırkına varılmamış, vapur bırkaç mıl Yangın başlangıçları yare piyangosu çekilmiş, 50.000 liralık bü -
gittikten sonra 1 numaralı ambarın su .. .. YÜk U .. ramiyeyi 26713, 15.000 lirayı 39849, 

. B .. . Bryoğlunda Kuçuk bayram sokağında o- 12.000 lirayı 36472, 10.000 lirayı da 5191 ve 
yaptıgı anlaşılmıştır. unun uzerıne 

1 
turan Mihranın evinde yangın çıtr-ışsa da 42~7 -"-'" -. numarah bdetler kazanmıslardır. ı 

vapur Aklim an körfezin de kum üzeri- ! ye~l!!~~1 itfaiye ta.rafından ~erhal söndürül- * F.rzincanın kurtuluşunun 20 inci yıldö
ne baştankara etmiştir. Ak~unun etra-ımuştur. Ev bin !ıra mukabilınde slgor~alı nümü dÜTI gece Osmanbeyde Suna salonun- i 

! d
. _. l .. l .. . 

1
• T b bulunct•ığu için yangının sebebi hakkında da kutlulanmış ve bu münasebetle bir ece ı 

. .. · · egen s ertıb edllmıştlr. 

Bütıln dllnya lisanlarına çevrilen ve yalnız lnJılterede 2,000,0 ır) rıııl~e 
dan fazla kitabı okunan ve meşhur rejisör ALEXANDER I~03D.A 

vaz'ı sah ıe edilen 

ORMANLAR 
çocuGLJ 

c ELEPHANT BOY ı> 

ALKAZAB J 
Pek yakında Sinemas~ 

Bu aksam SAKARYA Sinemasrnda 
' 

T ı NO R oss i 
tahayyül edılemiyecek derecede gUzel ve ilk defa gösterilecek oıaıı 

YAKAN BUSELEfı 
filminde dinlenmesi arzu edilen çok gUzel şarkılar okuyacaktır· 
Sahne arkadaşları : MlREİLLE BALlN - VIV1ANE ROMANCE -

M!CHEL SfMüN 

~·-•••••••••-> Bugün 

T Ü R K S İN E M A S 1 N D fA, 
1 • Senelerdenberi dllnya efkarı umumiyesini meşgul eden ıneşllıl 

İngiliz polis hafiyesi 

SHERLOCK HOLMES 
in en tııeraklı, heyecanlı, müdhiş maceraları, LOyUk filril· f.;C~ 

Baş rollerde ı HANS ALBERS - HBNIZ RUJl\1ANN - HANSI KNOf 

2 - ilaveten A B Z U ile K A M B E R e 
- ııtlJl Tnrkçe şarkılı, sözlU şark filmi. Bugtın saul 1 l de tenzılAtlı 111 

bll'~ Dans Kraliçesi Sinema yıldızlarının en meŞ 

ELEANOR B o B E B T 
POWELL TA YL oll 

BRODWAY MELODİE t9JI 
Aşk - Musıki - Gençlik • Dans ve sinema harikalar şaheserinde 

• a ver ıgı te sız er uzerıne evve a ra t"hkikata baslanmıştır ·1 tı i t · · ' 1 

zondan Istanbula gelmekte olan Kara- * Şehzadebaşında Acemoğlu hanının * Adliye ' 'ekili Şükrü Saraçoğlu b _ 
deniz vapuru vak'a mahalline yetişmiş- mutfak kısmında yangın çıkmışsa da itfa - mı ~eçirmek üzere Ankaradan şehrirni:yra ı- ~, •• ..,. 
tir. Jye yetişerek ate~ln büyümesine meydan ve- miştir. e ı-e 

y~~~da MELEK 
Karadeniz, Aksunun yolcu1annı a -

faı:ık Sinoba getiınıiş, yolcular Sinop-

tan da Cumhuriyet vapurile Trabzona 
d0ğru yollarına hareket etmişlerdir. 

Aksu vapurunu kurtarmak için ge -
mi kurtarma şirketinin Hora adlı tahli

siye gemisi Sinoba gitmiş ve vapuru 
kuı·tarma ameliyesine başlamıştır. Ak-

sunun aldığı sular tamamen boşaltı! -

rilmemlş, yalnız mutfak kısmen yandıktan 
sonra söndürülmüştür. 

Araba ka:zası 

Kızıltoprakda oturan Tevfik, ehliyetsiz ve 
plakası~ olarak idare ettiği araba ile Söğüt
lüçeşmeden geçerken Yusuf isminde bir ço-
cuğa çarparak başından ehemmiyetli suret
te yaralamıştır. Çocuk tahtı tedaviye alın -
mış, suçlu yakalanmıştır. 

Benzin çalarken yakalandı 

dıktan sonra vapur Horanın yedeğin -
de olarak İstanbula getirilecek ve ta 

Hal binası önünde şoför Hayrlnin kam -
yonundan bir teneke benzin çalıp kaçmak 

- 1 Jsteyen sabıkalılardan Muzaffer suç üstün
de y3 kalanarak müddeiumumiliğe tesllm e
dilml')t.ir. 

mir edilecektir. 

Toplantılar: 

Kartalda zehirli gaz kursları 
Kartalda zehirli gazdan korunma hakkm

daki bil'umum levazımat ikmal edilmi~ oldu
ğundan hükiımet doktoru Ali Rıza Gülekim 
tarafmdan gençler birliği salonunda zehirli 
gaz r!l'rsine başlanacaktır. 

Yeciic, Mcciic hakkında konferans 

Yakalanan kasa hırsızları 
Limon iskelesinde VasU isminde bir şahsa 

aid Mağazanın kapısını açarak kasaya a -
nahtar uydurmak suretlle bir altın lira, bir 
altın beşibirlik, iki kıymetli yüzük çalan ay- 1 
ni mahalde çırak Niyazi ile Aleko çaldıkları 

eşya He beraber yakalanarak müddeiumu -
millğe teslim edilmişlerdir. 

Araba hırsızı 
Ahmed isminde bir şahsın tek atlı ara -

Beyoğlu fü~k.evinden: Salı güniI saat 1 hası Yenicami önünde durmaktayken Ah -
18,30 da Evimizin Tepebaşınjaki merkez bi- medin oradan ayrılmasından istifade eden 
nasında bay Hami Danışmend tarafından sabıkalılardan Ahmed arabayı çalarak kaç
ıYecıic ve Meci.icıı mevzuunda mühim birımışsa da bir müddet sonra yakalanarak 
konferans verilecektir. Herkes gelebilir. müddeiumumiliğe teslim edilmiştir. 

Asansör kazası PUSELER 
Paşabahçede oturan ispirto fabrikası a -

YAKAN 
1T'elesinden Adilin ispirto asansörüne aya{tı Augusto Genina'nın hazırladığı YAK.AN 
sıkı~arak ezilmiş berayı tedavi Nümune has~ PUSELER filminin harici manzaraları için 
tanesine kaldırılmıştır. . üç halta Napolide ve 5 hafta Nls stüdyola -

111111llfI11111 

nnda çalıştıktan sonra nihayet ikmale mu-, 
vaffak olmuştur. 

Şehir Tiyatrosu Film mevzuunun sahneleri blribirlni ta -
Drdm kısmında tib ederken TİNO ROSSİ de Amerlkaya git 

1 jlllll...111 
1. 111111 iti 

akşam saat 20.:30 da meden evvel son hazırladığı ve bu kış ağız .. 

S U•• R T. Ü K d:ın ağıza. dolaşarak bize halk tarafından 1 
pek çok sevilen bu şarkıcının HoUvuta git-

! 3 Perde mesine daha ziyade ese! ettirecek şarkıla -
r ı rını kaydettirmiştir. 

Ya.zan: :Mflhmud Yesari TİNO ROSSİ'nin, YAKAN PUSELER m-

Komedi kısmı: Akşam saat 20,30 da 
minde bizi yeniden sıcak ve ı>ihlrkar sesUe 
teshir etmekle beraber bu filmde ilk defa o
larak h:ıkikaten kendi kıymetile mütenasip, I 
neş'e ve şetaret, facia ile şiiri heyecanla yan SÖZÜN KISASI 

Komedi 4 perde yana bulunduran bir rol aldığını ilave et -
-----·--·- · -" ·-· ~d -·-- meyi unutmamıştır. 

ERTUCRUL SADi TEK Bu fllmi, TİNO ROSSİ'ntn yanında oyna-
T l YA ·r i{ O .i U yan dilber ve kıymetli san'atkdr MİREİLLE 

Bu g€C.': BALLİN'in de Holivuta gitmeden evvel oy -
(Kadıköy - S!ireyya) n:ıdığı son fllmidir. 

Yarın gece: (Bakırköy) Sizi 2 saat neş'e, zevk, heyecan içinde 
Çarşamba: (Üsk üdıır) yaşatacak olan bu güzel eserde MİCHEL 

sinı>maüı.rında SİMON, DALİO. VİVİANE ROMANCE .. llh .. 
C E H E N N E M gibi çok kıymetli komediyenler de bulundu-

ğunu unutmamalıdır. 
Piyes: 3 Perde Bu, sinema meraklılarına hak.iki bir müj-

aynca: 1 perdelik vodvil dedir. 

En mesbur , ~· 

ZENCi cAtl 
tanır mısınız ? -~ 

Amerikada erara ı ve pel< ~ 
fedakArlıklarla A vrupa_da µol'~ 
edilen bu cazip caz, Parıs, :zsJI·_,. 
Biariç ve BudapeşteJe )Cll ,ofl' · 
parlak muvaffakiyeUerdeil p~ 

17 ŞUBATTi N ITIBA.ı 

GAR DE'; 
Sahnesinde lcrai LUbiyatll 

Yae:ıktır. B.ı caz; 
··ı 

Dinamik ŞantO ~ 

MİSS evf40 
,,ıııı 

L~t'BdEN~~"'P~Yro~ 
namını b.ışıınaktadıt• 6'11 

1<<;11(11 1 
Bu ml\unsebetle bar 6 ' 1 ~ 

20 den itibaren 'l'.A~~tJŞ 
4 Kap yemek t50 J{ 

~------



SON POSTA 

r 
Oç gün ·içinde ' 

Yeni Rumen kabinesi har:cde 
olup bitenler 

Run:en kc:binesi deg:şti 

• Akdenizin istikbali 
etrafında mülahazalar 

Yazan: Sellin BaCJP Em~ 

o ~ühim kararlar verdi . ,,:.r~"'..::~webart==- 1 o s-ya suLarında iki lngiliz va. 

L ııı~ersitenin muhtariyeti kaldınldı, gazetelerin varidatı :: ::::..":;:;;....v::.::~.::: raw!"""'~7.1:'. =~:1yeııi~ 
h;;•L 11_ rol ediiecek, yeni bir kanunu esasi proı• esi hazırlan. ıyor ~;~:.~blÇ~:uıı::.n:a: ;r;;;n: gem.ilerinin O mıntakada ihdas edege1-
Q-r ma.sı ve yeni blr kanunu •'""'" \aml- mekde olduklan tehlikeyi bir defa da-

budlliy0~ 13 (A.A.) - Rador ajansı kabul edecek olan papazlar cezalandı. miyccek w parlamentoya bağlı ol.mı - mini latemestdlr. ha beynelmilel siyaset aleminin naza • 
J}ilıı · nlacaktır. yacaktır. Yeni kabine Ortodob t1llleıd patrtll n dikkati önüne koymuş oldu. Bu hl • 

'°P:cuıaıılece Kral Karol'un riyasetinde s _ Üniversitenin muhtariyeti mül- Varşova 13 (A.A.) - Romanya ha - • ~~~ır~~~:!e :~u:::~ ıe::: J~e~eri müteakib İngiliz ve Fransız 
, ..... 1~zı.rlar meclisi aşagwıdaki ka- gadır. diseleri burada derın· hır· alaAka ile ta. hükumetlerinin aldıkları bir takını mü-1 &'""'"ıştır· k'b 1 kil vardır. Eski b&§vetıl Tataresto Bat- him kararlar, bu tehlikelerin, bu dev • 
ır -Te kil . . . 6 - Matbuat rejiminde, lüzumsuz ı o ~alttadır. Her iki taraf da vekil muavinlltlnl ve barlcl)'e neareti - letlerce nasıl ciddiyetle telikki edil • 
l bir kan~n olun~cak ?U: komıte, ye- veya zararlı neşriyat yaptınlmıyacak o~ elçıliklerini mütekabilen büyük el- ni ~~:ire=küz bblnest olan re- mekde olduğunu tebarüz ettiriyor. Bu 

Celttır. u esası proJesı hazırlıya - ve gazetelerin varidatı kontrol edile - çilige ~lan meselesinin Roman - nı kabine Liberal parti ııe muhtelU sal kararlara göre, İngiliz ve Fransız do • 
2 - İd A cektir ya vazıyetırun istikranna kadar tehir cenah partllerl unsurlannclan mörelt - la k di ~ J>ro;"'~ı teşkilat için yeni bir ka -

7 
~ Memurin kanunile hikimlerin olunmasına karar vermiştir. ltebdlr. Yeni kabine Ult it olarak blltthı nuruna "• en . kontrol mıntakala • 

3 - B~ı .~azırlanacaktır ~ azlcdilrnezlik hukuku muvakkat bir za- ~lmanya memnun olmadı memlekette örft idare 1lln etmift.1r. Her nnda tesadüf edilecek ve denize dal -
lbahauı .dutun devlet memurlarının ve . . kal,3,_

1 
........ tır Berlin ı 3 (A.A.) _Alınan gazete _ vlllyetın aaltert kumandanı ft1I TUlfe - nuş bir halde bulunacak olan her de • 

' Si ı are1erle belediye memurla - man ıçın uu~ • leri, cwnartesi günü Romanya kabine- alnı eörecelı:Ur. Sanatr kunetıendlrll - nizaltı gemisine derhal korsan muame-

~te ;ası nıa~~yette herhangi bir ha- .. Belgr~. 13 (AA_:)_- Yeni ~en si tarafından alınan kararlara büyük! =~·,== ~~ ilesi yapacaklardır. 
~ ı,. __ e. tezahure iştiraki memnudur. hükOmetinin teşekkulu hakkında muta ehemmiyet vermekte ve alınan tedbir- Yent kabine, neşreW11 Pl"Oll'Ulllllda Bu hususta ayni hareket tarzına it-
-lan~-=kette bulunanlar şiddetle ce- :eaıar serdeden cSamou prava• gaze - Jeıin bir çoğu hakkında memnuniyet - itutakl&nn takviye edllecellnl. 7enl do8t- rtir:ık etmesi kendisinden rica edilen 1-
• 

4 
_ p aca~tır. tesi, şöyle diyor: sizlik gös~ektedir. luklar temin olunacatmı befaıı etmek- talya hükfuneti de, bu tedbiri muvafık 

tilir haıuıatrık,. Sen Sinod meclisi ile 1- cBu hültfımet, büyük. bir vazüe der- Voelkischer Beobahter, Romanyada tedir. Programda Rumen ırltının ftllf - bulduğunu ve donanmasına ayni yolda ._ d larına ziyan getiren unsurların memle- tal· t w · · b.ld • etucı e, dındarların kanuni suret- uhte etmiştir. Ezhanı teskin etmek, da- yap!?acağı bildirilen kanunu esasi de - ketten çıkarılacağı da lllve edilmekte _ una verecegını ı irrniştir. 
hı- hı-~ Y~~inler haric bütün di - hilde ve haricde itimadı tesis etmek ve ğişmelerinden parlarnanter rejimin lağ dlr. Yeni kabine hartcde muhtelif su _ Bir müddettenberi tekrar siyasi U• 

da:zı b6;;u1l~rını. ibra edecektir. Bun - mail işlerde intizamı iade etmek, bu vedilmiş olduğu neticesini çıkarmakta- rette karfl)anmıştır. Fran&War· bir de - fukda tebellür etmekte olan ihtilat ih -
~ ,a;yası mahiyette bir yemin hükılmet, parlamentoya müracaat et - dır. rece memnun görünmelttedirler. timalleri de, şimdilik ve bu suretle ber l oky, .. o .... ·ı·n··. g .. ·ı:·ı· .t .. e .. r ... e ..... A ..... m ..... e .. r .......... ı ...... k .............. a ........ , .... Ç ........... i~~ ...... d ..... ~ ........ , ..... ~.._e: .... ~ ........ ~ .. :.·k··· ................ -. ea~~a~o~:~ ,._ :ı!::~~~~~:;~;;:~::~ 

' 
M h 

zünden ayın on altıamda Anltarada top- i!e İtalya arasında başlıyacağı bildiri -

b l lar.acak olan Balkan Antantı tonaeJl a-'" F b d. u are e er yın ylrml beflne tehir edllmftUr. len ve iki devlet arasındaki muallak ye ran r ) Al d . m~eıeıerın tasfiyesine medar 01acat .. o saya ceva ve Ç)luyor manya a vazıyet olan müzakere kapısının tekrar açıla -
Son hldJael• nettceısl olarak Alınan- cağı da mevzuubahs olmağa başlamıştır. 

L a.I Ç devletin japOD programı hakkında sorgularda Pekin 13 (AA.) - D6mel ajansına )'adan bir çolt ıenerallerin AVUBtury&J& !\faam:ıfih ŞU noktayı kaydetmek li · 
Q'«IUn göre Çin J .. -1 .............. 1,w b.d kaçtıklarına, Berllnde blr çok t.evltlfat zıınd?r ki, gerek İngiltere, gerek İtal • 

hiik ~ llla~ı müessir bir tedbir telakki olunamaz, Japon yeti~d~ ~ ~e;';:ı:eb~ ~ :::ıı~!:ı~ı:n:!'::~:ı=~ ~ 9;!: ya tarafından bu hususta gösterilen 

...,

0 

\bnetı bu sorgulara cevab vermed:te mazurdur n lerin. en
1 

büyüğü hilen. Lung - Hai de-. itan haberler t.eeyytıd etmem1şt1r. ser - arzulara rağmen, bu müzakeratın bir 
~' ı....._ bo dad lln bunlan ltat1 surette tekzlb etmlftlr. türlü başlayamam~ olması, sadece u -

cliiıı '.YO 13 (A.A ) J h.::.1...11.--.,; hakklnda ...--.1 ... M .. bulnTlft'ltııcn •1A'-_ mıryo.u yunca imtı eden gemş A f akşan-. İ • apon UALUllCw, oo.ue;ı.LUU~ ·~~ Sl i:ll1 h .. . d k d. vusturyada bir karar mum Vaziyetin böyle bir telifibeyne 
8ıı bü .~~ ngiliz Amerikan ve Fran- lan azaltma bakımından müessir bir cep e uzenn e cereyan etıne te ır. I - henüz müsaadebahş olmamasındandır. 
l>oıı ~~ elçne~e üç hüktimetin Ja- tedbir telakki olunamaz. Ve Japon hü- Dün Çenteh'den cenuba doğru hareket Avusturyada askerlik müddeti tem - Yc..ksa, M. Baldvini müteakib 
talara Jal'iye inşaatına dair verdigıw· no- kfuneti bu sorgulara cevab vermekte e~en .Japon kı. t'aları, Honan e_yaletinin did edilmiştir. Viyana gazeteleri bu hu- !s. h:l~ına gelen Mister Nevı· ı Chem -
~ .... ~"' " Po lind Pekin H k d ı b susta neşredilen kararnameyi müsaid su -ı 
---~ nyanın cevablaruu tevdi ey- mazurdur. Japon hükUmeti taleb olu - §lIXla e - an eu emıryo u 0 - rett.4" karfllallllflardır. bu 1ı:arann blr berlain'in sarih beyanatı, İn • 

.\. • nan izahatı vermediği takdirde dijer ;yunca .f,lerlemlfler ve general Uan-Fu-Lln emrtvalı:J yapıımaaıaa mani oımn mat- giltere ve İtalya hükCunet re • 
bu h '1ıi tnealde :ıan b bi tal devletlerin bundan hangi mantıkla Ja- kumandasuıdald Çin ordusunun ce- aadlJe lttıhu edlldlllnl Ued drmekıe - lıleri arasında teati edilen mesajlar, bu 
ba Uaustak· J 0 ~~ev? no ar ponyanın Londra muahedesi çerçevesi- nuba doğru ric'at hattını keserek yirmi dlrler. hususta her ild tarafır. nasıl müsaid bir 
~!'~:pon tezını bır kere da- ni tecavüz eden inşaatta bulunduğu binden fazla Çin muharibini muhasara al- !!!akşarkda vaziyet haleti ruhiyeye malik bulunduklarını 
~ ~ .. tadır. neticesini çıkaracaklan bir türlü an - tına alınıflardır. Son günlerde uzakşarkda muhlm bir gösterir. Son vaziyete ve bu babda 
L.; kem Yet ~ez:inde tehdid yapılma- lıyamamaktadır. Diğer devletlerin no - Hopei'nin cenubunda, Japonlar, aynı 1 hAdlse olmamıştır. Japonlar yeni hare- tereşşüh eden rivayetlere rağmen İn • 
~ oıan: uzerınde tehdid mevzuu- talannda ileri sürdükleri madde, Ja - zamanda, Taming ile Lang - Feng arasın- klta gtrlomelı: için genif tahsisat ayır - giltere ile İtalya tekrar ve resmi bir 
~tud hı.... Japon hfilrumeti, hiç bir ponyayı alakadar etmez. zira Japonya, da yan yolda ve Honan'a doğru Lun-Hai mışlardır. Çlnde taarruz ve mutabU ta- surette temasa gelerek aralarındaki 

_, azaıt arruzlar devam etmektedir. 
ir, U ına muahedesine bağlı de Londra muahedesi ilcidlerinden değil - demiryolu üzerinde Fu-Yang'a da girmiş- 1 püriizleri halledemezlerse-; bunun se -

1 ç devletin Japon programı dir. !erdir. ngiılera va ltaııa bebini, iki tarafın da isteksizliğine at • 'I• ·· Aynca Tientsin - Pukeu demiryolu bo İnglltere lle İtalya arasında Londra - fetmernelidir. Beynelmilel politika a • 
111Usa Vat şartları da hı'lı'nde herk ese ::c:.~y1e:!:n~egreçmliye:ğ~a:u"vakfıfta·ak: ~~. ~~~~~:u: ı;:~~ ~::~r~~:: ~~~i ai'~~ ~~en:~ ~~ş~~a ~~~~e~e; 

&• nülhilerln geri çekilmesi etrafında cere-

d 
olmuşlardır Bu suretle Japo l h 1 yan etmektedir. fnglllz gazeteleri bu te- karşısındadır ki dünyanın bütün hüsnü 

Ostlugw umuzu arzedı•yoruz ~rı nehir .ve Yang~ üzer~d:~ :a~~ maslan bir hamlık mahiyetinde teıllt _ niyetleri, bugi.\nden yarına vaziyetin 
b 9 J liyltı da kontrol edebilmektedir. ki etmektedirler. salih bulmasını ve ufkun berraklaşma-
t:.d Firsli ıde durounluk smı temin edemez. Politika vaziyeti, 

eııin ı· h .. k... • • ı v d • bugün için bir fasit daire haline 
il--. ~ ! z __ amanı ge ınce u umet reısı o aca.gına aır r1·ıı·stı•n Son üç gün içinde FWstınde belli bat-~ SU 1 b tk C ı lı bir h1dbe oJmam)ftır. Yalım yeni gelmiştir. Bundan ötürü, İngiliz - İtal-
~ ru en mütalealan muhik gösteren ır nu u tedbirler aıınmlf. latlcnblar yapılmlf • yan münasebatmın iyileşmesini değil. s ~lll, 13 (A.A.) - B. Belen, dtl ı B. Belen. dibıyada ·= aaJMlnd• elde e- Başmüf tüsü tır. hatta daha ziyade gerginleşmesini bek-
~ ~da lrad efmlt olduğu nutukta dllmiyecek bi9 bir fe1 olmadılJnı IÖJlemJf ._ . - ltalysda Yahudi aleyhdarhnı )emek lazımdır. Hadisatı.ı takib ettiği 
~ "-ıtıt tte tnlisamaha ve intibak zlhnl- Ye demiştir Jı:1: ıngiltere hük6- - _ ı.t seyir bunu gösteriyor. 
ı. ~e ~ldutunu tsbattan blll kalma- cAhval ve f8?&lt, mtltenladl}'en deltfmelt- m e t 1 , Franaaya ....... Bütün İtalJ&da Yahudl aleyhtarlıtı Bu münasebat, belki bugün biraz 
't;~ıflkt nıesM, müte"tabll yardım tedtr ve z11bur edecek tırsatıardan istifade müracaat ederek, inkişaf etmektedir. Yahudi aleyhtarJ.ılı daha yumuşar, yarın, belki daha sert • 
~~tere l adaıet idealine sadık kalma- etmek muvafık olur.ıt Filistinden Lübna. harekeUnln organı olmalı: tizere İl Oior- ' . F k t tabit . tikarn b 
' ~!ıltar ,.:_ı.n bir zaruret oldutu nokta- Londra 11 (A.A.> _ cBavaa ajansı mu - na kaçan eski bn nallss'ma lsmlnde yeni haftalık bir mec .eşır. a 

8 ıs eti ir karşı • 1lıı.. ~ '1.UJ§tlr -. m•a lntlf8.ra başlam14tır. )aşmadır ve mukadderatın tayin etw.;. 
ıL'lt!t1~· c!aırnı · hablrlnden:• ··ft" ·· si ast ~·~ 
' 'er e1cı nıahlyette olamıyacalt aeri Parlamento mehafW, B. Eden'ln diin Bir- mu unun y Hitler - Şuşnig mUIAkatı göri.inliüğü bu akıbeti, bazı tesir ve 
~ S: etınek için hiç bir prensibin te- nılng!ıam'da lrad etmlt oldulu nutku harıcı faaliyetlerine ni- mülahazalar belki muvakkaten gecik • 
lıı...,._~ "9est !bun gelmekte olduğunu be- siyasete hllı:lm olması llzım gelen ahl!kl hayet verilmesini Bımlardan başka bayram günlerin- tirebilirler. 
~ tat :rıe demlştlr: prensiplere olan merbutlJetl ve dalmt bir kıy istemiştir. Bu te- de vuku bulan mühim hldiseler araaın- Fakat ilanihaye bertaraf etmeleri 

.,_"" a rt.ıan dahillnde herkese dost- metl haiz o1ma.sı tmklm olmlJ&D Acll neti - . .. . .. da bir de muer - Şuşntg milla.tatı var-~tla>. l'ıe:11yoruz.:ıt ceıert reddetmesi itibarile 80n derece mil - şebbiıs uzenne, Lubnan Başvekili dır kJ henüz aldslert devam eden bu hl- cinıkansızdır:ıt ve bence bazılarına gö • 
~~etler Cemiyetine olan imanını hlm addetmelttedlrler. Zira bu nutuk B. B - Ahdab, Fransa namına müftüyü ziyaret dtseye aid ~r..tlltı 1ı:ımıı mahnsummda re ba2ı lugatlarda bulunmadığı iddia 
~ ~n ederek, c1deallerhnlz1 asli ter- d"n'ln efkln umumlJenln eltaeriyeti nez - ederek. siyasi faaliyetlerine nihayet ver- bulacakstnıs. edilen bu kelime, bu davada, tam mev-
~de~ır .• demlştlr. Hatib, İnli- dlndeltl vuiyeUnl tarıdJı edecel5 olup yeti§ - mesini taleb et.miftir. İngiliz gazetelerine -.------------- kiini ~gal etmiş bulunuyor. 

bıt....:_::' ürriıet ldeallne aadık tal- mette olan neslin memteltettn id&resln1 ell- ·· L .. bn u ....... 'lrm "ftü b L h U • • S '--4:11' \'e deınotrat devletlerle To • ne almak amanı hillal edlnce B. Bden'ln gore u an _,,,..-wo mu ye, u gibi e flQTlClge Sellin Bagıb F.meç 
'1: .._ ... :~ııer araaındakl farklara rat - htıkikmet rel.ll oıacatma dair gene; muhafa- faaliyetlerin bot karşılan.madılını da söy- Harbı·ye - Muha~zgu .. cu .. 
-, ille er araaıııc1a doatıutun ımtAn atlrlar taratından ııert ailrtllmet.te olan le.mişUr. Jl T ZlTl n 

hl(lltubUbecedı1ntaUAkvı:etmlştlrRu. s mGQtaJeea11dmı~z ptermettecUr. lr~;..;:;:~~::--=ı R:maga gidiyor Anka!~~~::..~~d~~l~I küme 
maçlarına bugün Şehir stadında başlan-

eb1 At•ı t B•yHerlmlze Varşova, 13 (A.A.) - Siyasi mehafil, dı. Maç Harbiyegücü - Muhafızgücü ara-

~! ~ ı e temaslar Tekrar taş ı Emin Cotlırındae namında bir Beck'in İtalyan makam.atının daveti ü- sında oldu. Harbiyeliler birinci devrede 
ıt._~ So "' zerine yakında Romaya gideceği haberini rüzgarın aleyhlerine olmasına rağmen 

13 (A.A.) - Tasa ajan.n!!m t-• .. , 13 (Hu-·_.) - Şiddetle devam e- ıahnn cc n Odan ya. iuıf eten tey·d etm ktedi ~71' ~ay,., ... ..ıı_Lo -DAM-- ~·..... awu abone toplamak, takuım •atmak ı e r. l4 üncü ve 43 üncü dakikalarda iki gol 
,~ l>a ~ muhabiri. telsiz den yağmurlar neticesinde Gediz nehri •

6
. b 

1 
bb- l .. •v• Bu seyahatin tarihi henüz tesbıt edil- atarak devreyi 2-0 galib bitirdiler. 

'l'ı.c:.' Paııin grupu ile temasa gir- tqtı. Arazi sular altındadır. Menderes ~~ 1 ~zı ;r;d. ~· e;,J'!ıft;ı memiştir, fakat Beck'in Romaaa İtalya İkinci devrede Harbiyeliler rüzglr leh-
~~~hat· de taşkınlık a1Aim1 gısstemıektedir. Halk ~-~~ızeSo p ırı me il'. a kralı ve Kabeşistan imparatoru• nun suı- ~~-ine olduğu halde umulan oyunu çıka-
.~ . if tayYareler için ini• 

18
_ k ru ...... , cc n oda)) namına h:ç- hatine badentiş olacağı kabul edilmekte- ramadılar. Muhafızgu··çlüler bu vaziyet-

"' ı.... - w aulann hücumuna brp köylerini oru- 6• I --•~ı. 4l ~ 1>.ııı,.__ IÖrebilecek .OO metrelik . ır maame e yapmıya RU&iniyeti dir. ten istifade ederek devrenin 25 ve 37 nel 
~tr~~ 2 kilometre mesafede, mak için bendler inp etmektedır. olmadaiı gibi gazetemizle de ala- Roma, 13 (A.A.) - Polonyanın Roma dakikalarında iki gol atarak beraberlill 
~ · lO da daJcika arzı §im.alide ve 20 . lta.ı ıneru:ad değildir. Görülen Büyük Elçisi Miseclrl, Kont Ciano tara- elde ettiler. Oyunun bundan 80lll'all Mu-
~. ktka ttllü garblde bulunmak- smda yavaş yavaş ilerlemekte olan Taı- lüzum iiUJrine keyfiyetin ilanına fından kabul edildikten sonra Beck'in hafızın baslmı altında devam etti. Bun-

milrin projektörlerini aörzneje bafla - mrrıNf /.,.ıl olmaffar, Roma seyahatini hazırlamak üzere Var- dan sonra vaziyet delifmedijindtn ma, 
~~~. ~tır ~~~ U~hltti. 
ir..:'.'t'11. P"&Uiden buzlar ara- .._ · 



SON POSTA 

'-.. 
~g~~d~e~n-i~~h-a_r_·_a_s_ı_v--e-ı-.m~a-r~~B=aşvekilin Denizli viliyeti dahilinde 

su işi istikşaf atı bitti plinı yaptırıldı doğduğu ev 
Umurbey köylüleri evin 
tapusunu Celal Bayara 

takdim edecekler 

?fi~d~ Nlğdede belediye paTkı 
~. iltllıa~~ Y:z~.lıyor: Saltanat idaresi -1 İlk iş olarak tehrln haritası ~ınmış, 
~§ olan ~~.ınden imardan mahrum müstAkbel imar pllnı da p.rofe:.o~. E~le 
~ ~ll lli Nığde bugün cumhuriyetin yııptmlmıştır. Planın tatblkıne onumuz
ı..:laınışt ttıe~erinden istifade etrneğe deki ilkbaharda g çilecektir. 
~i~e ~r~ ç yıl evvel 29 bin lira olan BelC'diye halka temiz su içirebilmek 
"Cl' w· Udcesi b · · l h" ~ '~kseı . . u yıl 50 hın lıraya ka- için kilometrelerce uzaktan ge en şe ır 
~~htin ~ş~ır. Belediye bu dar büdce çeşme su yollarını tamır ctt rmıştir. 
~te baı::ı:ı:açJarını gidermek için Evvelce arasıra görülen tifo ha talığı 
V~ış~ır. da iki yıldanberi görülmemiştır. Bele -
'\QYU}h• • diye ayrıca şehrin b"r kılometre cenu • 

ısarda yenı bunda fenni bir mezbaha yaptırmıştır. 
~ k Şehirde büyük bir gayret sarfilc elek-.. ,, e le bler trik tesisatı da vücude getirilmiş, fabrika 

t.l'u1hh P tırılı yor 
~ bağı~sa:. <Uıısusi) - Koyulhisar Sı-
1~~nın gijzeı biı kaza nıerkezidlr. Ka
L'UO lta nucusu 
~I~ O dardır. İs-
~İdir. ~~u vna _ 
lı... ita.dar za her 
~lı ise d Sıvasa 

~,,.~ e, co"'ra 
Yet · u • 'aasa l{ ttibarue 

i.. ~ı İab··elkid ır-
.~ 11 bir • 
&ı Old • nu-
"~·~ Ugund 

' '<ltı an r.·~tlat z.yade 
"tqlı 1 

itiba ·ı '8 j'a baö- rı e Koyulhisar kayma • 

ikmal <>dilmiş, direkler diktirılm iş ve 
UımbAlar takılmıştır. Hıikümet meyda -
nında cok b'Üzel iki park yaptırılmıştır. 
Şehirde kanalizasyon yoktur. Hususi çu-

kurlar doldukça muhteviyatı zaman za -
man şehir haricine çıkartılmaktadır. Çu
kurovanın ceheımemi sıcakları ba,ıar 

başlamaz İçel, Tarsus, Seyhan ve Cey
han halkı yayla yapmak üzere Niğdeye 
gelirler. Şehirde itfaiye yoktur. Şehirde 

bir Niğde spor klübü vardır. Bu khibde 
her türlü spor hareketleri yaptırılmak -
tadır. 

Memleketin faaliyet halinde b ılunan 
bir sineması vardır. Halkcv nde de sık 
sık konser ve temsiller verılmektedir. 

1 dah "'lan • kamı Hüseyin 

~~aba~ nı~varık görülmektedir. Sıvas çimento 
ı..." hağlı"adort tarafından civar kaza -
~(!t .J n dk•k ~ l'(!dir. l3 ŞoseJerin uzunluğu 115 ki· te 1 ere 
~~ 11'ıtıa!ı u Yollar üzerindeki ve Kel-
) :teıt tıdaki k .. 
'~tltı edir. Bu 0~rü1er çok harabi bir Sıvas (Husus!) -
~ },;,~acaktır koprüler beton olarak ı İlkbaharda kurula. • 
~~~et · Kasaba merkezinde yeni cak olan çimento fnb

·~~da be k nağı inşa edilmektedir. '.rikasının hazırhğını 
' ltı<!kte~ sı.nıflı bir ilk okul vardır. y<q>mak üzere SU -
~ taı~~ler bınası nıüsaid olmadığın - merbank çimento en-

~.ı:ı~ ~tııdır. !'{syr.ı ayrı iki binada Qku - düstri şefi muhend.s 
ı-"l'lıı~ uı \>ard ahı ye ve köylerde de dört Cl'lil Gökalp, inşa~t 
~h~ il j'(!tıiq ır. Allar ve Yukarı kale köy- şefi ve havai hattı 
~~ ~oYUn~n l'nektebler yapılmaktadır. yapacak olan Poli~ 
~u~tıı-. }(··ede ayrıca bir okul yaptı- fabrikasının mühen
~~ ~~tt!(!i 0

Ylerde köy kanunu ta•bik disi M. Menzel şeh -
~(! ,~. Köylerde sağlık işle;ine rimizc gc.~mişlerdir. 

' ;ı~tıırı Yet Verilmektedir. Me\·sim rnusaade et-

' 

~lış11 lnJcfonıa k"" 1 b •1 tiği takdirde derhal 
aı. oy ere ag anma- . .

1 
k 1 L l\tadır. faalıyete geçı ece • 

Gemlik (Hususi> - Umurbey köyün
de Başvekil CelCıl Bayarın doğdulu evin 
cephesine mermt>r plaka üzerine kro
majla 1 lcr.Unıiş blr levha konulmuştur. 
Bu levha şu ciımlelert ihtiva etmektedir: 

~lal Bayar bu evde doJdıı 
1883 

Levhayı Bursa maıırif münteslplerın
den dört kişlllk bir heyet r,etirnılş \C 

mcrnsbnle cephe duvarına koymlllltur. 
Levha Bursa san'atlar mektebinde yapıl
m~tır. 

Köy ihtiyar heyeti Ceıa! Bayann doğ
duğu evin şimdiki sahibinden lstinıl5.ld
ne ve tapusunu Başveldle takdlme karar 
vermiştir. 

B:ıyramertest istlml!t ve tescil mua -
melesi ikmal edllc-cek. bir heyet tapuyu 
Ankaraya götürerek Başvekile takdim e
decektir. 

Lüleburgazda 150 
kahramanın 

mezarı bulundu 

Nazilli ve Bürhaniye arazisinin sulanması için 300 
milyon metre mik'abısuyu saklıyacak bir baraj yapılacak 

Denizlide Pamukkate 

Denizli (Hususi) - Hükfunetin bü-ı lanlı köyü altlarına kadar gelmlştir. 
yük su siyasetinin Denizli vilayeti sa- Kuyucaktan buraya kadar altı yüz a
hasına isabet eden kısmı da oldukca mele kanalda çalışmaktadırlar. Bu a· 
rnöhimdir. Denizli sulama işleri için mele!er uzak memleketlerden gelmiş 
su mühendisi Adnan Sancarın riyase- i~çilerdir. Kanal ni-;anda bitecek. sular 

L··ı b . (H ') B Ik tinde bir fen heyeti burada faaliyete bir hazirandan itibaren kanaldan aka-
u e wgaz ususı - a an . K"" '"k B"" .. k l\" d k b h d k' · · ı ı...,.._ 

h b . d ı so k, ·ı B 1 _ , ·ı 1 geç.a11ş, uçu ve uyu .ıen eres ra u sa a a ı arazıyı su amıya u-r 
ar ın e as crı e u ga~ A:omı e e- h 1 d d~-ikl - b ı kt E k ı B'" h · ·· -. k k k k f . svza ann a te ~ er ~pmaga aş- ıvaca ır. sas ana ur anıye onun· 
nn~ ar.şı oyara te ne erme ve tek 1 T dkik b" . . fh b't a·k. b. b"'k"' t'"d b ı ktad k k d - kah ı amıştır. e atın ırıncı sa ası ı - e ı ır u un u en aş ama ır 

hurşbudnuneha "d 8d.~r ya~tıbgı S ~d~anca miş bulunmaktadrr. istikşaf raporları Girenize k adar olan kısım evvelce ya· 
ar e ~ ı uşen yuz aşı , eyı ın .. ve 1 krok:ye raptedilmekted.ir. pılmıştır. 

askc~lerınin mezarları bu d;~n _Haskoy- Bu rapor ve projeler yakında Veka- Kanalın geçtiği köyler ahalisi arazi-
de y ... ptınlmakta olan par~.n kazışında Jete gönderilecektir. Vekalet tasvip e- lerinin geliri ve değeri bir kat daha ar
meydana çıkmıştır. Bu azıı. kahraman- d .. . . . "lkb h d .. _ tacag"ı için çok sevinmektedirler 
l T k • ··r tt' 1 ·~· . e.se, su ışı tesısatı, ı a ar a muna • . 
anınıza ra ya umumı mu e ış ı5ının k k k İlk · 'h ı · · 

1• .1 1d • b" d • d h.dl"k asay3 onaca tır. proJe ı a esmın A d } d k 
ayı c o ugu !r egcr c ~e ı l yap- AQO b" ı· k d t t - .. 1 k na o u a iŞ 

t - h b ı t '' m ıra a ar u acagı soy erunc -
ıracagı a er a.ınmış ır. t d' 

~ 

Somada gene b:r kadm 
JUzUnd3n bir cinayet 

Manisa, (Hususi) - Somnya bağlı Du
alar köyünde bir cinayet olmuştur. Bir 
kadın yüzünden köy kahvesinde kavgaya 
başlıyan Mehmed oğlu Nuri ile Ahmed 
oğlu İsmail nihayet bırbirlerinin üstleri
ne çuUannuşlar, Nuri bıçağını çekeıek 

İsınaili muhtelif yerlerinden yaralamış 
ve öldürmüştür. 

fabrikası 
başlanı1dı 

• • 
ıçı 

e ır. 

Denizli vilayeti dahilinde yapılan 
tedlcikat ve istikşafat iki saflıayı ihti
va etmektedir. Bunlardan biri Çal, i
kirıcisi Boceli mevkilerindedir. 

Çaldaki istikşafat Çivril kazasının 

Işıklar nahiyesinden çıkan, Dinardan 

Ürgüpde kar 2 metreyi 
buldu, Orhanelinde dört 

yolcu donmaktan güç 
kurtuldu 

gele'l Kara menderesle Uşak ka-
zasından gelen Banaz çayını aldık _ • Orhaneli, (Hususi) - Geçen çarşamba 

B sabahından başlıyan kar kasabam1zın tan sonra üyük Menderes adını alan • 
Sud"n Na· ·ıı· B"" h · · . . dört tarafında tipi halini almıŞı soğuk 

n • zı l, Ul' anıye arazısının SU- • .. • . 
ıanması ı·ç1• 11 Çald D -· d . d •korkunç bır dereceye yukselmıştır. Ya-

a, egırrnen eresın e .. kl. 40 . t . 
yapılacak baraja aiddir. Menderesin ğan karın yuksc . ıği santıme reyı 
yaz suyu bu saha ve havaliyi sulama- bulmuştur. Bu arada yollar kapandığı i
.ğa kafi gelmemektedir. Bunun için, kış çin 3 memurla bir kereste. tüccarı yaya o
sularmın da Çalda bir barajda toplan- !arak şehre gitmek istemışler, bımlardan 
ması muvafık görülmüş ve bu cihetten ikisi Tallıca k~rakolu efradı tarafın.dan 
tedkikat yapılmış tamamlanın t yarı donmuş bır halde kurtarılmış, dığer 
Y1:1lnız, 300 milyon' metre mik'abı ~;~ ikisi de bütün gece karanlıkta ve tipide 
toplı'-"'cak ola b b · b b - dolaştıktan sonra sabaha karşı kasaba ke-

.J n n u ara3ın azı ogaz- . . 
}arının ta "k" t } "'l d" t narına gclebılmışler ve donmaktan kur-

·~ su zyı ·ıne a ıammu e ıp e - t 1 1 
d 

miyeceği hakkında jeolojik tedkikata u muş ar ır. 
da !üzum görülmüş, bir arziyat heyeti 
tcdkikler yapmıştır. Bu heyetin vere
ceği rapor beklenmektedir. 

Büyük Menderes havzasının Buldan 
kazası dahilinde, Yenice rnevkiinde de 
tesisat yapılacak, açılacak kanallarla Çeş
meb:ışı, Karahayıt, Ada• ve havalisin -
deki arazi sulanacaktır. 

* Ürgüp (Hususi) Geçen salı günü tipi ile 
başlıyan kar çarşamba günü öğleye ka
der devam ctır.iş, karın yüksPkliği 0.75 
santimetreyi bulmuştur. Kasaba haricin
de kar 2 metreye kadar ~ıkmıştır. Yağış 
devam etmektedir. Posta münakalatı dur
muştur. Ürgüp postası İncesuda kalmış 
ve yolcuları Kayseriye geri dönmüşler
dir. 

Gumuşhacıköyde iki köy 
birtirine girdi ll\8Sj~ tir. Bu defa fabrika · 

1 ı't-1.,0 ebe mekteb'ı yapılıyor nın yerleri ve mih • k ı duk 40( ~" d verleri ile ocaklara Sıvaa çimento :b~ının uru t4n .ron.ra 
~ ~ t.•k Ya Oğuıncvi ve köy ebe mek- yapılacak olan ha - arze cegı manzara 

İkinci safhada, Boceli mevkiinde A
cısu Menderesi mecrasında yapılacak 
tesisatla 45 kilometre uzunluğunda bir 
kanal açılması suretile Sarayköyde ve 
kısmen Denizli ovasında 28 bin hektar
l:ı.k bir arazi.nin suı'arunasına Q!ddir. 
Gene Bocelliden açılacak ikinci bir ka
n<tlla Çömleksaz, Irhganlı, Pamukkale 
ve civarı arazisi sulanacak, bunun i
çin de ayrı bir tesisat yapılacaktır. 

Gümüşhacıköy (Hususi) - Kazamıza 
bağlı Hamamözü nahiyesi ile Çay köyu 
arasında Alabelen adındaki mer'a ihtilafı 
yüzünden evvelki gün her iki köy halkı 
arasında kadınlı, erkekli bir kavga ol
muştur. 

~~~11'ava. rhılacak binanın inşaat ı vai hattın güzc;rgahı tesbit edilecektir. mento fabrikası olacaktır. Günde 6000 
ıt-... ale ed·ı · · B ' d r li t g t b 1 ·· pe · ·•ında 'k ı mıştır. ına 939 Fabrika 939 senE>si yazın a aa ye e e- or a norma ve su r çımento elde edi-

1 nıaı edilmiş olacaktır. çecek ve Türkiyenin en bil) ük bir çi - lecektir. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor klJ 

... Büyük devl ct.ılerin mü
dahalesi de suya düştü gibi .. 

... Bu kanlı savaş ne zaman 
bitecek acaba?. 

Hasan Bey - Daha nası l 
biter azizim. İspanya nüfusu
nun dörtte biri sağ!. 

Bn suretle de, çok mümbit ve mah
suldar olan Denizli vilayeti toprakları
nın kuvvei inbatiyesi bir kat daha art
!ırılacak, kuraklık korku ve tehlikesi 
~almı:vacaktır. Memlekette başıboş a -
.Kan, oazı yerlerde bataklıklar vücude 
getirerek sıhhata muzır bir hal alan a
kar sulardan, bu şekilde, her cepheden 
istifade edilecek, bataklaıklar da orta
dan kalkmış olacaktır. 

Nazilli sulama kanalının yeni inşaa
tına rlevam edilmektedir. Gireniz kö
yünden başlıyarak Menderesin şimal 
kısımlarından Nazillinin kenanndaki 
(Dereköy çayına) kadar açılacak olan 
sulama kanalı müteahhide 130 bin li-

ray:ı ihale edilmiştir. Başlanalı bir bu
çuk ay (llınuştur. Kanalın kazılması As-

Taş, sopa, demir gibi yaralayıcı şeyler· 
le birbirlerine giren köylülerden 9 u ya. 
ralanmış, bir kadın da ölmüştür. Ölen kı
ciın 25 yaşında Emine Yılmaz adındaki 
zavallıdır, kafatası demirle parçalanmak 
suretile öldürülmüştür. Gazi isminde bir 
köylü de bir gözünü kaybetmiştir. 

Bir delikanh kız kardeşile bir 
o'.up bi r l{öylUyü öldürdü 

Manisa (Hususi) - Alaşehirin Kızıl· 
çukuru köyünde bir cinayet işlenmiştir. 
Köyden Musa Özdemir ile kız kardesi Ha· 
tice bir olarak eski bir zarar ziyan yü. 
zünden aynı köyden Musanın balta va 
taş ile üzerine hücum etmişler ve öldür
milflerdir. 
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fr memunm hatıra d~tndmı... anuna ben de bittim. Neyse yarın bol 
bol dinlenirim.> 

Arife günü: * 
cOh çok fiikür, dört gün rahatını.. Bayramın üçiindi günü: 

Her zaman da çalışılm~z ya, a:ad sıra- I cÇocu.klar bir gezme istediler. Hak -
da da iBtirahat etmek lazım. İyı olmu§ da landır. Onları aldım. Bir sinemaya gö -
bu bayramları icad e~ler.> türecektim. Sinema kapısından içeri gi • * :ebilmek için tam üç saat ayak üstü bek-

Arlte efinü akp;rnı: !emek Jizım geldi. Yoruldum, bittim. 
cÇoluk çocuğa öteberi almak lhım· Neyse yarın bol bol dinlenirim.» 

dı. Epey d.olqtım. Ve epey de yoruldum. * 
Anuna zarar yok, yarın bayram .. rahat Bayramın dördüncü günü: 
ederim.> cMeğer dün bizim çocukları sinemaya * götürdüğüm zaman eve hiç ummadığun 

Bayramın birinci günü: kimseler gelmişler. Onlara iadei ziya -
cBayraın toplan atılırken kapı da güm ret mecburiyeti hasıl olmuştu. Aksi gibi 

güm vuruluyordu. Bekçi bayramı tebrl • biıi Ş~lide, öteki Topkapıda, bir öteki 
ke gelmiş, neyse bahşiş verdim gitti. Ben Beşiktaşda, daha öteki de Erenköyürule 
de giyindim. Eşe dosta bayram tebrlld - oturuY. rlar. İadei ziyaretleri aqama ka 
ne yollandım. Çok yoruldum. Ayaklnrım dar ancak bitirebildim. Amma ben de 
patladı amma ziy~tler de bitti Neyse bittim; bayram da bitti.> 
bugün de böyle geçsin.. yann bol bol * 
dinlenirim.> Bayramertesi: 

* Gene ~ başladık. Takvimi kafl.fbr • 
Ba.yranmı iltinei günü: dını. Gelecek bayramlann günlerini tes-
eBugün de bizim ev doldu doldu bo - bit ettim. İple çekiyorum. Her zaman ça

pldı. Rahat bir yemek bile yiyemedik. lışılmaz ya, bayram olıı.a da bir istirahat 
Uuıktan yakından, tanıdık tanımadık etsek! 
gelmeyen kalmadı. Hepsini ağırladık 1 

Havanın güzel 
olup olmıyacağını, 
yağmurun yağıp 

yağınıyacağını an
lamak için örüm
ceğe bakmak kafi
dir. Eğer örümcek 
yuvasını muallak
ta tutan ince telle
ri kısaltırsa hava
nın fenaJ~cağı

na, uzatırsa, bilakis havanın iyileşeceği
ne hükmedebiliriz. Eğer yağmur yağar
ken örümcek çalışmasını terketmezse, 
yağmurun kısa süreceği anla~ılmalıdır. 
Şu halile örümceği küçük bir barometre 
sa ya biliriz. 

~ 

Ayakrarile rP.c:im v~nan 
meş~ur ressamlar 

Her hangi bir 
kaza neticesi elle
rini k a y b e d e n 
kimselerin, el ye
rine ayaklarını i
k a m e etmeleri 
mümkündür. Me
s e 1 n Fransada 
Fontenblö sarayı-

nın resimlerirfı yapan Felemenkli res
sam Komey Ketel ayağile çalıştığı gibi 
abasından els'z doğan ressam Dükor
ne de ayaklarile resim yapardı. Bunla-

"Bayranu nasıl 
G . . d. ? 

eçırırı ım. ,, 
Bayr.ımdan bir gün evvel bir ka

dın okuyucumdan kısa bir mektup 
aldım. Sualinin mahiyetine göre ce
vabının arife günü intişar eden nüs
had<l çıkması lazımdı. Fakat maale
ı'!f o nüsha da çıkmıştı, cevab çare
siz bugüne kaldı. 

• İhtiyar annemle küçiik karde -
şimden ibaret küçük bir ailem var, 
onlar da burada değil, İzmirdeler. 
Ben hayatını kazanmıya mecbur bir 
genç kız sıfutile İstanbuldayım ve 
kimsesiz ya~,yorum, önümiiz bay -
ram, hayatı yakından görmüş bir 
kadın sıfatile benim veziyetimde bir 
f!enç kızın bu şenlik gününü nasıl 
geçimıesini tavsiye edersiniz?• 

* Okuyucumun bayramını nasıl ge-
çirdiğini bilmiyorum. fakat ben o • 
nun yerinde o1sayd•m çalıştığım 

yP.rde tanıştığım kadınlann bana na 
zaran yaşlılanndon mürekkep, çok 
itina ile seçilmiş bir muhit yapmış 
bu~unurdwn. 

1smet Hultlsi 

Buyuk zeki sahibler:nin 
beyinleri nasıl o~uyor? 

Büyük adamla
rın ö 1 ü m ü R• 

den sonra yüzleri
nin kalıbını alçıya 
almak bir moda 
olduğu gibi, be
yinlerini tartmak 
ve tedkik etmek ~ 
de bugünkü fen- -:::;..; 
nin lüzum gösterdiği bir tecrübedir. Şim
diye kadar yapılan bu nevi tecrübelerde, 
yüksek kudretli zekalara aid beyinlerin, 
daima, ağırlık itibarile az oldukları gö
riilmüştür. Fakat bu gibi adamların be
yinleri, daha ziyade katmerlidir ve bun
dan kinaye olarak bir insan beyni ne ka
dar karışık bir şekilde olursa, zekilsı o 
nisbette fazla farzolunur. 

* Su kurtagasımn arka ayak etleri 
-: çek lezzetli i miş 

Fransada su kur
bağasının arka a
yak etlerini tava
da kızartarak yi
yenler çoktur. Bu 
etin, piliç etine 
dahi faik olduğu
nu iddia edenler 
vardır. 

rın arasında bazı Ine§hur tablolar da var
dır. 

T~nıdığı, dostu, muhiti olmıyan 
bir insan kendisini kendi memleke
tinde yabancı hisseder, muvaffaki -
yet yolunda ilerlemek için destek -
ten mahrum bulur, hayat neşesi ek
silir, yavaş yavaş nörasteni'ye dü -
şer. 

&kek için mühim olan bu vaziyet 
ev ,t!Jımek mecburiyetinde bir kız 

için daha mühim, daha ciddidir. 
Evet ben sizin yerinizde olsay -

dım böyle düşünürdüm ve kendime 
bir muhit yapmı.ş bulunurdum. Bu 
ta ı -::Hrde de bayramı ziyaretlerle ge
!>-frfrdim. Kim bilir bu gibi ziyaret
!er esnasında ne gibi fırsatlar çıkar
dı, onlardan istifade ederdim, bir ai
le sıcaklığı bulmıya çalışırdım. Si -
n~mayı tiyatroyu bundan sonra dü
c:ıınürdüm. 

K>zını bu sene ne yaptığını bil -
:niyorum, fakat gelecek seneye ka -
dar ümid ederim ki kendine bu söy
lediğim şekilde bir muhit hazırlamış 
olursun, ve bayramı nasıl geçirece
ğıni düşünmek zahmetinden kurtul
mu_ş bulunursun. 

TEYZE 

SO N POSTA 

IK ADONI Bütün nazarlar Avusturyada 
Makyaj ve saç 

tuvaleti 
Şuşnig Hitler ile görüştükten soıır' 

dün Viyanaya döndü 

Göz altlarınızda ufak 9zgiler var mı? 
Varsa pudranızı sürerken şunu unutma
ymu: Göz altlarını pudralarken tavana 
bakınız. Bu bakış adaleleri gerer. Pud
ranın çizgilerin arasına girmesini temin 
eder ve onları gizler. 

* 
Ondülelerinizi uzun zaman muhafaza 

f'tmek ister misiniz? Yatmadan önce dal
galarınızın her birine ufacık bir tarak 
yerleştıriniz, saçlarınıza sulu bir briyan
tin serpiştiriniz. Tıpkı kolonya serper 
gibi. Sonra ince bir tülle bağlayıp yatı -
nız. Saçları briyantinlemek yerine tü -
lünüzü elinizle pek hafif bir briyantinle
seniz de olur. 

* Kaşlarınızın parlak ve yatkın durma
sını istiyorsanız geceleri ufacık, yumu
~ak bir fırça ile aşağıdan yukarı doğru 
urçalayınız. Parmaklarınızı şöyle bii:' 
parçacık krem dokundurup kaşlarınııı 

'öıvayınız. Bu, kaş tüylerini daima parlak 
gösterir ve daima istenilen yana (yani 
vukanya) yatırır. 

Burnunuz biraz büyük mü, çeneniz faz
Ja tombul, yanaklarınız fazla çıktk mı? 
Buralara yüzünüzün diğer taraflarına 

t:tirdüğünüz pudradan biraz daha koyu 
pudra sürünüz. Bu koyuluk onlar~ za
vıf ve küçük gösterir. 

Rob ve Manto 

I 

(Btlf tarafı 1 inci sayfada) 
tın yapılmasında Almanlar önayak öl
muşlardır. Viyana siyasi meha!ili ise bu 

I mülakatın Mus~ini tarafından ihzar ve 
ı tertib edilmiş olduğunu beyan etmekte
,dir. MülAkat hakkında son gelen haber
ler şunlardır: 

Viyana, 13 (Havas ajansı muhabirın

den) - İyi malı1mat almakta olan meba
m, A vusturyanın Almanya ile yeni mü
~akerelere girişmek için en müsaid za
manı intihab etmiş olduğunu beyan et
mektedirler. 

Kısa bir tebliğ 
Viyana, 13 (A.A.) - Burada dün ge

ce, en ziyade nazarı dikkati celbeden ci
het, Berchtesgaden görüşmelerinin so
nundaki resmi tebliğin gayet kısa oluşu
dur. 

Viyana:ya avdet 
Viyana, 13 (A.A.) - Şuşnig n Guido 

Şmidt, Vi~aya döıunüşlerdir. 
Görüşmeden müsbet neticeler veyahud 

yeni bir protokol çıgmamış olmakla be
ra ber, iyi haber alan Avusturya mehafili 
intibalarını şu suretle hülasa etmektedir: 
Görüşmelerin muvaffakiyetsizlikle ne

ticelenmiş olduğu mevzuubahs edilemez. 
İp koparılmış değildir. 11 temmuz 936 
anlaşması, iki tarafın da muvafakati ile, 
Almanya - Avusturya münasebatınd:ı e
sas olarak kalmaktadır ve iki memleket 
arasında vaziyeti aydınlatacak müzake
relere devam olunacaktır. 

HüHisa olarak denebilir ki, Hitler-Şuş
nig mülakatı etrafında faz.la acele fikir 
beyan etmekten tevakki lazım gelmek
tedir. Fakat her halde, teyid olunduğu
na göre, Avusturyanın harici ve dahlll 
siyasetinde her hangi bir değişiklik de 
beklenmemelidir. 

Ayrıca, bazı Avusturya siyasi mehafi-
1inin fikrince şurasını da kaydebnek fay
dadan hali değildir ki Berchtesgnden gö
rüşmesinden sonra Avusturyalı naziler, 
Hitlerin şahsan l 1 temmuz anlaşmaları 
ile bağlı bulunmadığını ve Avusturyalı 
nazilerin be yalnız Hitleri şef tanıyarak 
ona göre hareket edeceklerini artık söy
liyemiyeceklerdir. 

Nazırlar toplandı 

Viyana, 13 - Bu akşam mühim bir na
zırlar heyeti içtimaı yapılmıştır. 

Romaya göre 
Roma, 13 (A.A.) - Siyasi mehafilin 

fikri, dünkü görüşmelerden sonra Al
manyanın Avusturyadaki nüfuzunun ar
tacağı ve nasyonal sosyalist bazı zevatın 
yakında Avusturya kal:ünesine gireceği 

merkezindedir. 

Viyana tekzib ediyor 
Viyana, 13 (A.A.) - İyi haber alan 

mehafil, Şuşnig kabinesine bir nasyonal-
1 sosyalist nazırın gireceği hakkındaki şa
yiaları yalanlamaktadır. 

Berlin ne diyor? 
Berlin, 13 (AA.) - Havas muhabiri 

bildiriyor: 
İyi haber alan mehafilin beyanatına 

göre, dünkü Berchtesgaden mülakatı, Al
manya - Avusturya anlaşmalarının der
hal geuişletilmcsi neticesini vermemiştir. 
Fakat bu mülakat, diplomatik yolla iler-
de yapılacak müzakerelere bir başlangıç 
teşkil cyliyecektir. 

Solda: Dört köşe çizgili, düz kravat ve 
tokalı, omuzları kabarık bir rob. 

Öğrenildiğine göre, Berchtesgaden mü
lakatına sebeb, 4 şubat hadiselerinden 
sonra Almanyanın harici siyasetinde ye
ni direktülerin tatbik olunacağı hakkın
da Avusturyanın izhar ettiği endişeler 

olmuştur. Sağda: Kruaze göğüs, kendınden ke -
ıner, bilezikli kollar. Parls 13 (A.A.> - Bugünkü gazeteler, bil-

Bacaksızın maskaralıkları : 

hassa ınuer -
olmaktadır. 

PeUd Parislen diyor kl: ~ j 
Şurasını iddia edebillrlZ b~ 

bazı ufak fedakarlıklar ınuta 
manyadı:ı.n lstıklfı.linln teylden 
elde etmiştir. 

Jour gazetesi diyor ki: asa 
Çekoslovakya Bıışvek.lli uo 

bu seyahatinden evvelce habe~ jl 
tur. Hatta iki devlet adamını01 r ,..,. sında, Almanyayı:ı. ne gibi şey e 
ceğl ve ne glbı şeylerin de ~ ;,,
bahsinde bile tamamile mutab 
lundukları söylenmektedir. 

Jurnal diyor ki: ııJf 9' 
Akşam neşredilen tebliğe gö~..tır. I 

dan hiç blr netice nlınarnl\JW9~ f 
nncak eski vaziyetin 1dames1 ~ 
mıştır. Bu vnzlyetln neznteti 
senin gözünden kaçmamııktadll'· 

Londraya göre ~ _ _J 
Londra 13 CA.A.) Röyter ':ıcıer • '!; 

Londrn resmt mehaflll, ~ ~ 
görüşmesi hakkında hiç bir ~ ~ 
almnmıştJr. Bununla beraber~~ 
verdikleri hı:ı.berlere atfen bU ~ 
rüz E:ttlrildiğlne göre, iki JJl ~ 
sınd:ı.kl mün:ı.sebı:ı.ttn herhan~e 
değişme mevzuupahs değildir nl 
ıcr yalnız 11 Temmuz 1936 a ~ 
tatbiki meseleleri üzerinde cere 
tir. 

Prag, 13 (A.A.) - Çekosl.o\' 
ÇekosJovakyada ~ 

umumiyesi, Hitler - Şu.şnıg 
1 

büyük bir alaka ile takıb ey Jet 
Maarnafih bu husustaki babet 
sakin bir surette karşılanını§U!· 

Belgr.ıddıa. telef 
Belgrad, 13 (A.A.) - Gaze . 

t"sgaden mülakatı etr'afındald ~ 
haberleri ve yabancı gazetelef ~ 
filin komanterlerini koymakla~ 
mekte ve ayrıca mütalealar )Je 

memektedir. ___...,., 

(1.ürk - Macar) 11 

(Türk - Arnavod) 
Düşmanlığı I od'' 

(Baş tarafı 1 inci say/ •. 
İngiliz gazeteleri diyorlar Jtı~ • 
Son zamanlara kadar Bud• '!'f~J 

müzesinde kartpostal satıcılığı tefi J'·, 
haftada 6 lira kazanan l{o~ a'D'4' 
geçen sene başı arifesinde 1'if ~ 
len bir baloda görmüştür. 
kendi ağzından dinliyelim: .j(D~J 

c- Baloya, kralın he~~rele JJ~ 
tarafından davet edilmıştu:n. ~ 
göriir görmez sevdik. İlk aş j 
orada başladı. . ~ 

Hürriyetini elde etmek iç~. rl'I 
karşı çarpışan ülkemin tarihıJll ;f 
tum. Kralı gördükten sonra dB· 41 
man millete karşı Arnavud1U~d~ 

··ğrefl maksadlarla savaştığını ~ ~ 
Zogo'yu da daha öncelefo1 atf'. 
tarihini heyecandan kalbıtn J~ f 
okuyarak tanımış bulunuyo 
le onun ülkesini hürriyete l<B 
için gösterd iği kahramanlığ~ 
tım. Onu daha görmeden 
dim. 1111d 7 

Ya nisan sonlarında veY''. ;J'.I 
başlangıcında evleneceğ~z. J)i:tJ~ 
ne gelince, kral Zogo bıç Jtl 1.r 
ğil. Bu hususta da kendisile arı 
lunuyoruz. . . '-.? 

Kral Zogo herkesin dını~e iıııf , 
kardır, ben de gene eski dırı 
za edeceğim.> 

Dikilide bir adatJI 
Soğııhtan öldii ·1<iu4' 
İzmir, 13 (Hususi) - ~ı~ 

odun kesmeğe giden Celı1 d 
mışlık bir ihtiyar soğuktaJJ. 
müş, çakallar tarafından ce 
mıştır. 

----~' 
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Matbuat balosu 
~ " Yranun ·k· atdı, Baı 1 ıncı gecesi matbuat balosu 

'' onun h .. ları evveı ba azırlıklarına bundan ıkı 

Yazan: ismet Huhlsi 
dır. Halbuki siz puslasız tayin etmiyt? ça
lışıyorsunuz. Gerçi Kurun. 
Asını Us _ Kurun mu? Takdim ede -

yim, efendim, cebimde bir nüsha var. 
Abidin Daver - O Kurun değil, ben 

kurunu kadime diyecektim . 

hazırlığı 
rile bir hfıdisei fevkattabianın doğumu 
oluyor. 

Ercümend Ekrem- Necib Fazıl gali
ba balonun ne olduğunu anlatıyor ama, 
ben an lamı yorum. 

Dünyamn en büyük operatörünün harikulAde maceralar1: 14 

Hakikat meydana çıkmıştı 
Hizmetçi kadın hıçkırarak itirafa başladı: "Evet, o 

mektubları ben yazdım Madam La Baron ... " 
Nakleden: lbrahim Hoyi 

Şimdiye kadar çıkan tefrikaların 1 - İyi ama, madam labaron, neden bah-
hülfısası · settiğinizi anlıyamadım? Emriniz? .. 

H:ıt.ıralannı anlatan Londranın en meş- Baronesin sesi daha sertleşti ve adeta 
hur operntörlertnden blrldir. Timurlenk/ acılaştı: 
nhfadındandır. Hnrbden sonra Bolşevik- - Şunlara bir iyice bak Madlcn. 

\ı l'lot e~lannııştı. Ben bu hazırlık -
~ ltıeden ıştinı. Fakat notlarımı balo 
ı,. ·~ seheb~VVel gazeteye yazmadım. 
~dan k 1 de beni baloya almıyacak
.,t l:ıa 0 •• 

0rktuğumdandı. Şimdi olan ol-
"( ı. veı:ı.ıen 

Asım Us_ Bizimki de kadimdir, mu-
Kazım Şinasi - Sen de hiç bir şey an

lamıyorsun Ercümend.. Balo demek in
cir ağacı demekmiş .. Bu kadarını da an
lamadın mı? 

lerle harbeden beyaz orduda bulunmuş- .. .. ~ .. 
tur. Bu muharebede çok sevdiği bir ar - - Gozlugum yanımda yok madam. 

~ uc-ııırn de . . Yer doldu, boşaldı. Ar - kadlışı yaralanmıştır. Onu düştüğü yer - - Madlen sözümü yapanlardan oldu -
dı. ıçırni boşaltmama mfını kal-

İ(j 
teı b lll'J e\'ve} dn ...... t' 'k' 
tiıı a o nı~ ....... ış un; evet, ı ı ay ev-

kaddema Vakit tesmiye ederdik. 
miyorum. Zamandan bahsediyorum. 

Abidin Daver - Gazeteden bahset 
nıiyorum. Zamandan bahsediyorum. 

Hakkı Tarık - Balo mcir ağacı dt>ğil -
dir canım. 

drn sırUayıp emln btr yere getiren müs - ğumu pek iyi bilirsin. Zira kaç deLı. de
tnkbel operatör, arkadaşının kaburga ite- nedin. Onun için, can kulağınla betti dın
m!klerlne saplanan ve kalb zannı tazyik le 

~ bir t unasebetile matbuat cemiye -
~-itler, ~~lantı yapılmıştı. Bütün mu
"l, ressa Ştn.uharrirler, gazete sahib-

Velid - O benimdL 
Etem İzzet - Benim olmuştu. 
Nizameddin Nazif - Sonra da rahmeti 

Muazzez Tallsin - Akasya olmasın! 
Peride Celiil - Ben bilirim ıhlamur a

ğacı. 

eden kurşun çıkarılmazsa gö~ göre göre · 
ölN:eğinl anlamıştır. Hastabakıcılar da bu - Naturellement, Madame, (tabiatile 
kadar mühim bir amellyata cesaret ede- madam) .. 
memtşlerdir. Bunun üzerine alellde çakısı Barones büsbütün köpürmüştü. Koca • 
ve hastabakıcınm yardımlle, kurşunu çı- karının bu vurdum duymazlığı, şeytan -
karan, bu suretle arkadaşının hayatını lığı adeta kanına dokunmuştu. Yüzüne 
kurtaran, delikanlı operat.ör olmıya ka -

rtılar '·- ik t•· ·· ı . t • .ıuır a urcu er, cemtye ralunana kavuştu. Bürhan r · · - Ağaç dediniz de aklı-

Abidin Daver - Derdimi anlatamıya
cağun, zamanı da nereden çıkardınız? 

Velid - Bizim matbaadan. 
Abidin Daver - Vaz geçtim, sözümü 

kesiyorum. 
Selami izzet - Anlaşılan biz bugün 

bir şeye karar veremiyeceğiz. 
Refik Ahmed - Hakkın var Seiami -

ciğiın. cemiyeti belediyede olsaydı, he
men kararı vermiştik değil mi? Karar 
veremezsek encümene havale etmek de 
mi güçtü? .. Burası öyle değil.. Balo yeri 
için konuşuyoruz, konuşuyoruz, bir ti.11'
lü anlaşamıyoruz. Kimi Çırpıcı çayırı di-
yor, kimi Bostan iskelesi di 
yor, her kafadan bir ses çıkıyor. Balon•m 
otellerde verildığini ve bunun böyıe adet 
olduğunu aramızda benden başka bile.n 

~ yok 
~tıı.a Mahmud Yesari - Allah için ÇOK iyi 
~~ 0:1ll'lişler?i. Bina o ka1ar ka _ biliyorsun ya. .. Otelde yatılır yahu, ba
~~ t ~Ş~u ki kalabalıktan çöküp lo verilmez. 
~ \'e b~ }~kesine karşı cemiyet, b! -1 Halıd Fahri - Doğrusunu isterseniz, 
~lecuel'i a .1le birlikte içinde bulunan ben de Mahmudun fikrindeyim, otelde 
L · tıni§ti Stgorta ettirmek ihtiyacını 1 yatılır. 
~t;ı Ses • 'roplantıda her kafadan bir Hakkı Tank - Artık ben müdahale 
~tdUtı çı~ken, Esad Mahmud Ka- edeceğım, bu işi aramızda bilen olmadı-

&ekiz sesı bütün sçslerin fevkinde ğına göre bir anket tertib eder, sorup öj-
t~ Jlllra" J>Untudan işitildi· renir, yerini ona göre tcsbit ederiz. 
~ ı.._ ,,a bizi ba . . 
~ "'llo?.. lo diye çağırdınız, ne- Ce~ad Fehmi :---- Saıd Kesler. 

~~ ıqltı.edc1· Saıd - Efendım, ne var, ne olmuş; ci-
' "'~l'dl: ın Nazif daha sesli olarak ce- nayet mi olmuş. yoksa bir havadis r.ıi 
~ baha ha] atla.d~m; e~er atlam~k varsa_ sebe~ .b~n 
~ o, lllalo yok, lafını edece - değılım. Bızim Tevfık Necatınin ışıdı.r". 
V l~ltı.i 1 Malfım ya o maderi zat bir istihbarat ~e-

t!L e~..ı :ı:. Zzet - 'w ı· ·ı·ı 'd' k ' fidir ı"'ı " -1:.büz . .ı\.ıa umu a ı erı ır ı. · 
"t. d~erzıya - Ona malumu il.ile -
~. •badehu malum ola ki' der-
--eıa . 

>- g ll\i İıze t 
~ .. ~e~eliğe ; ~a o, ha bu. Biz bura -
't.bıt ~ Yapnı eğıI, ınatbuat balos:.ı için 
ôllı eQelirn ~a geldik. Evvela şunu 
~ib er llıza '-aloyu nerede vereceğiz? 
~~f buıuy0 Ben Kuşdili çayırını mü

~ i ı~ <\l.- rurn. 
11\ı d ·ı.rned 

1 __ (}~ a §irnd· .-: Çayırda balo yapıl -
~bıı er ~ıza ı ışı~iyorum. 
~ 11, i'list ,.., - Sız ne bilirsiniz ki, ha
h- ı:.ıtrı~ ı-<>.Yırda l 
'ltıtı • ~ ltuşdu· o ur. Siz hele bir pa-
)~l\atalatırı ı çayırına gelin de balo
~)~ ~rno~ orada seyredin.. Dolmayı 
~ · bans onu kapan kapağı çayıra 
'"'la 0~~ll'anı 0Ynıyanlar mı istersiniz, 
) ~d lıyor, g~~ :mı, nara atanlar mı .. Bir 
o ~alı Jrtne gitsin' 
r. tı' lrıud · 
~ "tııe; - Sen balo ona mı di -
ı/~~e ~ıza _ 
"')~.. hııllı.iyo Anlatamadım galiba ... 
~ d lt rsan; şimdi de İzaatül'ara-

~Gt E!sler - :- . 
~lıı-b haytiln L~vaUahı ma yesteniu .. 
~~ Cahid lllıncdd.ırdır. 

ıı )' e~d t:kr - Amın! 
,~~tıi ta ~m - Demindenberi ba
~~ b~ ba"e;ın edemedik .. 
'lr ltere ha - Tabii tayin '!demez

ibtıelt. i ~a sorsanıza .. Cihet ta _ 
Çın Puslaya ihtiyaç var -

Cevad _Öyle şey değil; şu deftere yaz, 
yarın Naci .. cBalo nerede> mevzuu etra
fında bir anket yapsın, Cemal de fo -

tograflarını alsın! 
Fotograf sözünü duyar duymaz. erkek-

ler kravatlarmı düzeltirler, kadınlar, ay

nalarına bakarlar. 
Hakkı Tarık _ Balonun yeri bilahare 

belli olacak, şimdi baloda ne yapacağı -

rrıızı düsünelim.. 
Elif Naci _ Baloda ne yapılır ki?. 
Nusret Seda _ Sahi baloda ne yapılır? 
Ressam Münif - Ben o akşam re.<:im 

yapacağım, gelir, oturur, resimlerimi o -

rada vaparım. 
Sel~mi _ Ak"i gibi Şehir tiyatrosun -

da da veni bir piyes oynanacak, bari söy
lesem de piyesi baloda oynasalar, mallım 
ya: tenldd yazmalıyım .. 

Necib Fazıl - Yeni piyes mi oynanı -
yor muhakkak bir adam yaratmaktır. Ne 
şah~ser azizim. Dinamik külçelerjn, Fi
zio Sosyolojik tahavvüllerinin, eşyanın 

üzerine mevzuun salabetle teması neti -
cesi tebellür eden fdoo mekano kübik 

rna geldi, bir bilmece vardı, hani nasıl
dı? Buldum, buldum: Çat çatan ağacı, p:ıt 
palan ağacı, kırmızı lale, kılabdan ağacı 
nedır bılin bakayım ... 

Refik Ahmed - Daha biz balonun ne 
olduğlınu bilemedik, senin bilmeceni mi 
bileceğiz? 

Murad Sertoğlu - Biz bu işte çok yu -
muşak hareket ediyoruz. Hele biraz sert
i ı..· ;q,... giri<o; Jim. b.loda vaPıh,.ıık 

şeyleri de bir anda tesbit edebiliriz .. Me
sela ben balo programını tesbit ettim bi
le. İsterseniz size okuyayım .. 

Hakkı Tarık - Hay AIIah razı olsun, 
işlen anlıyan bir tek kişiye rastladım. 0-
kn bakalım. 

Murad - Balo hakkında bir konfe -
rans. 

Hakkı Tarık - Mükemmel 
Murad - Balo hakkında bir kon!e -

rans daha. 
Hakkı Tarık - Eh, olur. 

Murad - Balo hakkında bir üçüncü 
konferans. Balo hakkında bir dördüncü 
konferans, balo hakkında bir beşinci 
konferans, balo hakkında bir altıncı kon
ferans. balo hakkında b r yedinci konfe
rans. balo hııkkmda bir sekizinci kon -
ferans. 

Hü.,evin Cahid - Horoz öttü, balo da 
bitti değil mi? 

Murad - Hayır, henüz bitmedi. Ellin
d konferansı ben vereceğim, bana gelin _ 
ciye kadar daha bir alay insan var, hele 
onlar da konferanslarını versinler. 

Abidin Daver - Karışmıyayım, diyor
dum ama gene kanşmak mecburiyeUni 
hissettim, ben Avrupada iken balo gör
müştüm. Caz çalıyor, herkes de danse -
diyorlar. 

Rasim Us - Ey balo dedikleri bu mu? .. 
Ben de baloyu başka bir şeydir sanmış
tun. Bunu gpÇen akşam bizim komşu".ar
da da yaptılar .• 

Etem İzzet - Biz baloda dansedeceğiz 
öyle mi? Ama ben dansedemem.. Hani 
dansta insan bir kadınla karşılıklı oynar 
ya! Ben de bir kere böyle yapayım. de _ 
miştim. Karşımdaki kadının başına ba
sıvermişim. 

Naci Sadullah - Ayağına demek is _ 
tedin? 

Etem hwt - Hayır canım ben ayakla 
başın farkını bilmez miyim? Başına ba~ 
tını. Ama kabahat benim mi, boyum çok 
uzun .. Bütün kadınlar benim yanımda 
Simon kadar kalıyorlar. Ben de ayağımı 
kaldırınca başlarına basıveriyorum. 

Vala Nureddin - Her ne ise sözü ar _ 
tık uzatmıyalım . Bu balo hikfi,,..,.,i h•ı _ 

rada bitsin. Şimdi kararı verdik.. Balo 
bir tPsadüfün aksi. olacak ve orada bol bol... 

Ercümend Ekrem - Balo dediğiniz bu H kk T k a ı arı - Bir dakika durun, da-
rr111" k B' ğılmadan evvel Said Kesler balonun 

Necib Fazıl - Adam ~ra:ma ... ır 1 muvaffak olması için dua edecektir 
incir ağacının bir ~nsan uzerıne yaptığı I Dua edilir ve arkasından toplantı. bi-
aksiyonlarm reaksiyonların ve oblıgas- t 1 . 

1 
, . . . er. ımet Hulüsı 

yonların Ertuğrul Muhsın üzerıne &esi • 

rar vermiştir. istanbula gelmiş. İngiliz dalga dalga kan oturmuş, burun delik • 
hastanesinde doktorlardan gördüğü va- leri açılıp kapanıyordu: 
kardan İngllterede tahsil et.meğl kur - - Bana bak Madlen, mektubları yaz
muştur. İlk merhale olarak Sofyaya var- dığını söyler ve bunu da itiraf edersen 
mı.ştır. Vaktlle kendi ekmeltlerlle büyü - ne ala .. İşi dallandırıp budaklandırmaz. 
yen nankör akrabası ona dirsek çen -
rlnce, namerde muhtaç kalmak istemi - kapatırım. Yoksa oğlunu çağırır, mese -
yen müstakbel operatör bir tıut.aneye leyi ona da anlatır ve kendi elile seni po
ltalorlfer ateşçlsl yazılmıştır. Gündü - lise vermesini emrederim. 
lerl kaloriferlere kömür atarken~ - Baroncs, benim gibi sadık adamla • 
fırsat bulunca teşrih derslerine girmiş, rından böyle bir şeyi nasıl ümid ederler?. 
geceleri de el yordamlle öğrendiklerini a-
meli bir surette tatbik etmiştir. Fakat iş Karıyı burnundan çengelleyiverdim 
meydana çıkınca, blr teŞrlh profesörünün ve: 
önünde sıkı bir imtihan da verdikten son- - Böyle bir şey .. dedin, yani ne? .. 
ra teşrih tatbikatçısı olmuştur. Fakat Cadaloz, zeytinyağı gibi üste çıkmıya 
saadeti bir sene .sürmüştür. Hükilmet faz- uğraştı: 
la mü :ıade etmemiştir. Bunun üzerlne 
parası olıruyan dellkanlı Parise kadar va
gon restoranın üstünde kaçak olarak gtt -
miştir. Parlste de büyüt bir hayal lnklsa
rına uğramıştır. Nihayet bir pansifona 
yerlcsebilmtştir. Orada bir tadının el fa -
lına bakmış, olacakları keşfetmiştir. ~öh
retlnl duyan zengin bir Barones de muş -
külünü halletmek için kendlslnl çağırmış
tır. Baronese tehdld mektubları gelmL.t -
tır. Bunlan lhttyar bir tadının gönderdi
ğin~ keşfeden müstakbel operatöre r.engln 
kndın hayretle, bunları nasıl bildiniz diye 
soruyor. Delikanlı da Umt b\r surette izah 
ediyor. Hlkfiye devam ediyor. 

Yazı devam ediyor 
,.,,,,,,,,,_ 

- İhtiyar mı, dediniz! .. 
- Evet, oldukça ihtiyar. Avucunuula 

gördüm. Bu kadının, çalı gibi kır saçları 
var. Biraz da kamburca ... 

- Ne, biraz da kamburca mı? Kapıcı-
nın annesi Madlen ... 

Baronesin heyecanı bir kat daha art
mıştı. Ümid etmediği vak'alarla karşt -
!aşmaktan doğan bir şaşkınlık ile, bir 
müddet kendi kendine mırıldandı: 

- Madlen, Madlen .. Kulaklarıma ina -
rıamıyacağırn geliyor. Bu işi yapsın ha! .. 
dedL 

Sinirleri biraz yatışınca cMadam!> di
ye ayağa kalktım: 

- Kadını IUtfen buraya çağırtır mısı
nız?. Yalnız bir vesile ile, ona be.nim hu
susi hafiye olduğumu çıtlat.ıru.z olmaz mı? 

- Pekala .. O halde şu perdenin arka -
sına gizlenıniz. Buraya girerken sizi gör
miyen adamlarımdan birini yoll8'1'ım. 

şimdi, dedi ve zili çaldL 

İçeriye giren bir genç kız.a, Madleni 
çağırmasını söyliyen Barones, hizmetçiyi 
savdıktan sonra, bana seslendi: 

- Şimdi, çıkabilirsiniz. Geliniz, otu
runuz, dedi. Ve ... anlatmıya koyuldu: 
- Bu ihtiyar kadın, kapıcım olan oğ!u 

ile birlikte sokak kapısının yanıbaşındaki 
kulübede oturur. Neredeyse gelir. 

Peki ama, ona ne söyliyecek, ne sora
cağım? 

- Size gelen rnektublan gösteriniz ve 
benim hususi hafiye olduğumu anlatınız. 
Lüzum da görürseniz, bu işi kendisinin 
yaptığını açıkça itiraf etmiyecek olursa 
polis çağıracağınızı söyleyiniz. Bu kan, 
- tabiri affediniz - çok aşağılık, hınzır bir 
şey ama, pek çabuk kendini ele vereceğe 
benziyor. 

Cadaloz karı, odaya girdi. Hanımının 
emrile. ilerledi. Hiç bir şeyden haberi 
yokmuş gibi bir hali vardı. Gayet yumu
şak bir sesle: 

- M1dam labaron ne arzu ediyorlar? 
Beni çağırtmışlar .. diye sordu. 

Barones, elinde tuttuğu mektubları ko
cakarıya doğru uzattı, ve biraz da heye
candan, itidalini saklıyamamadan doğan 
bir asabiyetle, ayni zamanda beni gös
tererek: 

- Madlen, dedi. Bu zat bir hususi ha
fiyedir. Bu iki mektubu size cöster -
memi istedi .. 

Karı pişkin, hi~ oralı değil. Sanki bü
tün bu sözler, başkasına söyleniyor. Mek
tublarla G.a zerrece ü&iJ.m=iır-. 

- Siz kim oluyorsunuz da, biz namus
lu insanlara eza etmeğe, onları Jekelemc
ğe çalışıyorsunuz, diye söylendi. Sonra 
büsbütün coşarak: 

- Şimdi polise gidip, pis bir Rus par
çasının şerefli bir Fransız kadınının na· 
musile oynamaya kalkıştığını, şikayet e 
deceğim, dedi. 

Yılan karı, hakiki hüviyetini meyda -
na koymıya, sıkıntı göstermeğe başla -
mıştı. Uşak, hizmetçi makulesi birbırine 
pek bağlıdır. İşte o da, şoförden beni sor
muş, soruşturmuş, kimin nesi, kimin fe. 
si olduğumu öğreruniştL Onun i~in dt 
bana doğrudan doğruya milliyetimden 
girişerek hücuına kalkışmıştı. Şo • 
förün, beni almıya gPldi~i zaman ilk on
ce kapıcı ile temas ettiğini, görüştüğünü 
hesablamamıştun. Fakat Barones, bu ta
biye karşısında itidalini kaybetmedi. Ko
zunu son kağıda kadar oynamıya karar 
vermişe benziyordu. Ve: 

- Pekala Madlen, dedi. Mademki söy
lememekte inad ediyor, aksilikte bulu -
nuyorsun, o halde ben de, mösyönüıı sö
zünü dinliyerek seni polise teslim ede -
ceğim .. dedi. 

Cadaloz kanda şafak attı. Yüzü kin.~ 
gibi oldu. O deminki hiç kimseye mete
lik vermiy~n insan birden köpeklcşti. Diz 
lerinin üstüne yığıldı. Ellerini kavuştur
du: 
- Pour l'amour de Dieu Madame (Allah 

aşkına madam) yapmayınız bunu bana_ 
diye inledi. 

Barones, Nuh diyor, peygamber demi
yordu. Gayet sert ve her şeyi gözüne al 
mışlara has bir sesle emretti. 

- Öyle ise doğruyu söyle ... 

Madlen, idam sehpası önünde pi~man 
olan her hangi bir suçlu gibi hıçktrarak 
kesik kesik itiraflarına başladı: 

- O mektubları ben yazdım Madam 
labaron. Gelinim bana dünyamı zindan 
ediyordu. Oğlum olacak körolasının da 
ondan aşağı kalan yeri yok. O da vırvır· 
cı. iziyetçinin biri. Baktım, bunlar heni 
diri diri mezara sokacaklar. Aman, de -
dim, ellerinden, dillerinden ve şerlerin
cten kurtulayım ve köyüme gideyim de 
başımı dinliyeyim. Bunun için de parn • 
ya ihtiyacım vardı. Bir ~şam koridorda 
dolaşıyordum. Salonda bir misafirınizle 
oturuyor, konuşuyordunuz. Kulak ka • 
barttım. Hayatınızda geçmiş olan ve an
~atışı bile sizi kederden kedere düşüre?\ 
sinirlendiren bir sırnnızdan bahsettıniz 
Fakat .konuşmalannız mırıltı halinde ka 
lağıma geliyordu. Onun için pek iyi kav. 
rıyamadım. Fakat denize düşen yılana sa 
nlır. Fakat lafım size göre değil, Madaın 
labaron .. Mademki paraya ihtiyacım \ar
dı . Düşündüm, bunu, bana bu kadar iyi
liği dokunan, Allah razı olsun "edireıı. 
içiren, yatıran Baronesten iste~;m na -
sıl olur?.. Cömerdliğinizi biliyordum a
ma, şeytan dürtüyordu da. Muhakkak ki 
vermez, iyisi mi, böyle bir oyun yapa -
yım, tehdid edeyim. 

Dedi. ve iki kat olarak Barone,in etek
leriAe earal& 

.,.,.... var-
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ı eşya secıyenızı 

Edebiyatta inzibat hem eder 
Ceblerinizin muhteviyatı, seclyenlzi, * * * • • L-L-1 et • yalancı olup olmadığmw, temizliğinizi, C-i~- laill'6İ7 miiaaaainJe radgeleyi H .anarıı71 maıııa mıyen 

-:~ ~:;L-t~ edebi JMfriyat hayt11tınusdalıi 6a ıa.hilWn ile puakhhğuıızı, bü-
m-enı -nn r-ı . • . _, lha her tabiatinizi 

m~•F~~-- ed 
belli er .. 

•••n 1 ah•I zaneor Muell ben, se-

Şimdiye kadar tam 87, 
saat dans eden ada 

• Edebiyat ileminde isimleri ye eserle~ =~ ç;!:C:J:~ 
Se mefbur olmuş üsıadlar bu cüstad> ~e~- aurette bir rakı şi-
~sinden bıktı usandı. Fakat en yemlen, feeİ taşırım. Ne-
' en gençleri bu sıfatı - kim bilir belki tam den, niçin diye 
•bir samimiyetle_ birbirlc>rine bahfe~ek~ IOl'!llayınız.. taşı-

Otaz senedenberi durmadan dans eden Fred 
vücudünün bu çevikliğini devam ettirebil~ 

bir sporcu kadar muntazam bir bayat ı 
fle hiç bir mahzur görmüyorlar. ~ rnn ifte. Madem ki Gllzel .......,. yıl.o 
ttistadhk eskiler için bir takdir Ye bur- kiti derecede teklifsiz olduk.. cebimde 

lrna
\J- 1r....... yeniler dızı Ginger Rogen met niş:eıesi o Awnı çı .... U9> _ • • neler taşıdıjımı size söyliyeyim: 

açin de istikbalin şimdiden bir muJdecı 1 _ Kenarları yaldızlı (bunu anlamak olduğu filmlerde em-
Yasfı olmuştur. Bunun neticesinde, pek için de dikkatle bakmak icab eder) kul- ile birlikde çevirmif 
tabii olarak, edebiyat Alemi dediğimiz bu lana kullana bir hayli eskimiş, içinde tık- salsiz dans numara • 
6Cayip alemde bir inzibatslzlık, bir ba • lım tıklım kiğıdlar dolu bir not defteri. ı lan yapan ve dünya• 

'f'bozukluk, bir derece ve §Öhret tanıma- Bu klltdlarda da mesell •pazartesi ham- h la f da pek 
mazlık illeti ortaya çıkmıştır. O kadar 'kJ sam ile ebkade> gı'bi yazılar vardır. Bun-

1 
nm er ra mı ka 

ter bü·"~ ı. takdir er • utık her eline kalem alan genç, • ye ların manasını da yalnız ben anlarım ta- 1 J...... , 

ki fazla derin düıfuımesin! - bıç bir ıec- bil ... Bu defterimde asla para tqımam. 1 zanan meşhur'"" ~t-
rübe salahiyet ve bilgi kaydına düşme- Ama, yan cebime koyup da daha kolay- 1 kir Fred Astaıre 
den her hangi yüksek edebiyat çehresine lıkla bulabileceğim kağıdlan buraya tı. I danslarmı öğrenmek 
karşı bu güdük kalemi bir pala gibi sal- kıştınr, sonra da kaybederim. O da baş- ve tekeımnül ettir • 
lıyabilir. Hatta bununla da kalınaz, canı ka mesele.. 1 mek için mütema • 
uterse onun veyahud onlardan her han- 2 _ İki anahtar. . 

gi bir başkasının eserlerine de tenkid sa- 3 - İki mendil, bir aded tırnak törpü- ı dıyen çalıpn~kt~. 
hasından bile taşan bir malikiyetle tesa- .. Fred Astaire sa • 

büp edebilir. İşte ııon zamanda neşriyat IU4 _ Bir çek defteri (Birisinden borç I boble)'in ... ı 10 dan 
hayatımız böyle çapraşık manzaralar Vıt.ad Yahya Kemal para •lamadım mı, !azım olur.) öğleden aonra saat 
ıöstermektedir. tır. Bu tanda b8fka misaller, aranırS3, 5 _ 1855 tarihli on santimlik bir Fran-

8 
ya kadar dans et • 

Bazı yeni mecmualan lcarlfbnyonmı Y"lli n .. ılyal bayaDmızda sayısı inanı sız maclenl parası. . Elr.ıersizleriı ._ bir ave • 
Ye üç dört nüııbumda bir, salihiyetli bir ıoıırlacalt kadar bulmuıbillr. llekledlti-

8 
_ Bir alirü cevab verilmemif mek- mektedır. takın .ı.- mlh-

Jazı sahibine ya ince, ya kaim bır istih- miz hayırlı neüee de, bu arzu edilmiye- tublar ve kiğıd parçaları. ter, bir faııile pan ' ve 
za eku fırlatıldıjmı görüyorum. Bu hal, cek hallere bir led çekilmesidi:-. Fakat Bütün bunlardan benim sallapatı bir .us fotinler giyer. 
tblzan, her hangi bir gazetenin fazla sil- nasıl? 1ıte uıl maelenhı rubu orada dü· adam olduğuma ~ıükmedeceksinizcfir. 
rüm temin etmek arzusile ortay~ çıkar- ğümleniyor ve koskoca bir istifham ip- Belki de haklısınızdır. 
•dığı eskilik, yenilik davalarile büsbütün reti şeklini alıyor. Bir de kendi ceblerinizi araştırınız. s;z, 
yaygaralı bir şekil alıyor. Anket namı Maamafih ilk akla gelen, edebi bir in- cebinde iki tarak taşıyan züppelerden 
altında sütun sütun küfür ve tehzil oku- z.ibatın teessüsüdür. Her aklına gelenın misiniz, yoksa yeleğinin altından ıömle
J'Onız. Çünkü mübal4tsızbk pek çabuk yazı yazdığı, risale çıkardığı bir neşriyat ğinin ucu çıkan babayi.nilerden mi?. 
aaygısızlığa yol açmıştır. . sahasında bu işleri düzeltece~.. ~~a· Sigaralarınızı yamru yumru olmuş, e-

Bir başka nevi teklifsizlik de, ekser- sızlıkları önliyecek ve bu anar,;ııın onune zilmiş paketten mi çıkarırsınız, yoksa, 
ya sahiblerine sorup müsaadesini alma- geçecek manevi bir kuvvet muh~kk3k bunları, bir apartıman tabelası kadar hü
dan eserlerinden rastgele devşiriımış 1 ki lazımdır. O manevi kuvvet, edebı var- yük gümüş kutularda mı dostlarınıza supar~alarla antolojiler yapmaktır. Bunurı lığın disiplinini koruyacak ola~ bir ede- narsınız? 
telif hakkına doğrudan doğruya teca- bi cemiyet mi oldr, yoksa ciddı gazete • Bazı yetişkin adamlar, daha hala mek
wz olduğunu evvelce de yazmıştım. Bu !erimizin günü gününe edebi güzel neş • tebdeki hallerini bırakamamışlardır. On
defa tekrar edişime sebeb, geçen gün bir riyatı okurlarına haber ve~en . ve. f~~a • lara göre atıldıklan dünya o dirsek çil
dostumun bana uzattığı bir risale oluyor larını, iğrilerini, sakat ve hılelılerını ın - rüttükleri mekteb dershanesidir. Bunla-

' Yirmi beş kuruş fiatını ödiyerek (fa - safsızca darbeliyen tenkidlerı mi? Buna rın cebinde neler olduğunu yalnız Tann 
kat Yahya Kemale değil!) bu risaleyi muhtelif çareler düşünülebilir. Bence bilir, ama duruşlarından içlerinde, şişe 
ben de bir 1dtabcıdan satın aldım. Bu hemen bütün gazetelerimiz, patronla • kapsülünden tutunuz da topaç kaytanına 
enda maNJIWl üstünde.Sayfalarını tekrar rından, bafyazıcılarından ve yazı mü • kadar her ,eyi bulabileceğinizi sanıyo
tekrar karıştırdım. içindeki şiirleri oku- dürlerinden tutun da en küçük köşe mu- rum. Bunların arasında 6 kurşun kalemi
dum ve timdi hazin hazin düşünüyorurn. harrirlerine, fıkra yazıcılarına kadar, bu ni, 3 kirli mendili de unutmayınız. 

· Düşünüyorum.. Çünkü bu şiirler her işle meşgul olmalıdırlar. Ta ki Türk e- Hele bazıları vardır ki antika merak
, hangi bir genç şairin, yahud şöy.ıe böyle nebiyatmda ve Türk nep'iyat hayatın - lıaıchrlar. Cebinde bir düzine antika ve 
eaki mnmperdazın parçalan değildir. da yalnız ve yalnız ciyi:t ve cgüzeh in deferli kqıklar gezdirir, fırsat dÜfSÜD 

Fred Astalre bir dans numarasını 

tertib edip öğrendikten soara cınu güzel 

partöneri Ginger Rogers'e öğretir. Son

ra onunla birlikde ekzersizlere başlar. 

1J bununla bitmez ... 

Her bir dansın fotograf a, yani filme 

çekilmesi uzun süren meşakkaW bir tı -
dir. Dans nwnaraları üç defa ayn ayn 

olarak filme çekilmektedir. Evvelemir -

de danı filme çekilir... Gerçi orkestra 
çalana da film sessizdir. 

Sonradan müzik filme çekilir
Ondan sonra da Fred Astalre, yalnız 

bapna numarayı dam eder. Orkestrayı 

tek bapna dinleyebilmesi için kulakla • 

rına gayet küçük bir telefon makinesi 

takar. Film operatörü onun damlarını 

filme ~ker. 

de Fred Astaire tam bir 

pmak mecburiyetindedir· 
bir sigara ile bir bardak 

milsaade edilmektedir. 

· fOtabm iiltünde Yahya Kemalin resnıile fikir ve 1BD'at hayatmda yeri olduğunu düpnesin, ~rak tarihl kıymetlerini 
·ilmi var. Kabın kötesinde de altalta üç ve buna zıd temayüllerin, hareketlerin anlatırlar, yani tarihi traşlarda bulunur-
kelime: Hayatı, san'ati, şiirleri... daima baltalanacağuıı anlamıyanlar ar- lar. 

'. Yahya Kemalin, fiirlerile vücude ge- tık ~nlasınlar! Yoksa bu gidişle, fikir ve Bazılan da eeyyar kumarbazdır. ~angl 

.İki 1es Ahizi -orkestra ve achmlar

dan ayni disk tiserine teJd1lr " 
IOllra katılır ıün çah§tıktan aonra çetiD 
müzik a'kompanyomanı filme ... DUf olan bir boksör kadar 

İstenilen neticenin elde edlleWlmnt dır. tirilen bu yeni antolojiden henüz ha~ri ~.n'~t .. yolundaki ~u .. k~ntro~~· aallapa~i I cebini arasanu: bir deste iskambil kAğıdı, 
·var mı bilmem? Her halde sanınm kı bu yuruyuşle yarın, oburusil gun daha, ~ci- birkaç tane zar ve Uğıda sanlmış hazır 
risaleyi gördüğü dakikada bütün san'at- beler ortaya çıkacağını ancak Tann bıle- aanduviçler çıkar. 
kir ruhu derin bir ürperme ile sarsıla - bilir! Dünyanın en esrarlı mahluklan oldu
eaktır. Çünkü şiirlerinin eksensi yanlış Hasan Ali Yücel, değerli genç yazıcı • funda asla §Üphe etmediğim kadınların 
mısralar halinde sıralanmış, kelimeler ların toplandıkları •Varlık> mecmua • ta biati ile esrarlı varlıklan kadar güç an
bozulmut. vezinler aksamış, hiaılı acı - sından bi:r makalesinde bahsederken o laplır. elı. kadın görürsünüz, sanki moda 
nacak bir hal olmuş. İşte rutgele bir mecmuadaki bazı pirlerin istidadlan Jle salonundan daha henüz çıkmlfbr. O'ze-

için çok defa günler hatta haftalara ça- Tuvalet masası bapnda 

lıpnak icab etmektedir. dili vakit Fred'in öyle 

bç misal: mütenasib düpniyen bazı liirler~d~~ rinde en .ağır kwnattan tuvalet, en pahalı 
Sanki kunaalanndaw güm.Ü§ "'""' dökülür misaller getirerek bunları beğenm~ğ1?ı kürk vardır. Masaya oturur, ve atzında 

Bu mısram dofrusu: açıkça söylüyor ve bu yazılan gosterıp nohud kadar elmas parlıyan çantasını da 

En ufak bir hata; saniyenba m.bm- bir delikanlı olmadığı ........ _,_. 

da en ehemmiyetsiz bir yanhflık bntiln de kırıpklar eksilt cielildil'· 
yapılan ifleri hiçe indirir. Dam ederken men, Fred Astaire yaşlı 

bütün hareketlerini arahatle takib ede- yapnctadır. Fakat tam 30 

bilmesi için Pred Altaire'Jn kaıpmda dam etmektedir. 

daima büyük bir ayna bulundurulmak • OOnde 8 saat dans et 

Somllki Jctırnal4nndan. gumu.f .sulaf' fıkirlerini sorduğu yüksek kültür adam • masaya koyllt'. Şöyle bir açacak olsa ve 
dökülür Jarından da menfi cevablar aldığını kay- siz de merakınızı yenemeyip içine baksa

tadır. 30 1e11e i~inde 87.000 aaat 

Olacaktır. 

Yahya Kemalin vaktile cİnlnraz. ismi. 
le yazmafa başladığı ve ancak üç bendini 
vilcude getirdiği bu manzumenin isuıt 
bu defa cSicil_ya Kızlar1> na çevrildıkten 
JDUda bazı yerlerinde beyitler de lü
nımuz yere tekrarlanmış ve o suretle 
bu risaleye almmıştır. Diğer türlerde de 
neler yok, neler! Meseli cpirimügin~ lar 
cpirimiiJlln• olunıf, cHaç ü..4fünde eti> 
de cÇark üsdinde eti> şekline girmiş. 
.IUsı1ı daha bunun gibi nice şiire ve Ş3i
re hilrmetsizlikler ki ancak şu eskı mıs
nla mahiyetleri anlatılabilir: 

G1if etmeıin öyle söz kulcıklar 
Hele risalenin sonundaki Yahy:ı Ke -

malin yarım kalmış şiirleri, tek veya çift 
beyitleri ayn bir facia! Şu vezinsiz ır.ıs
ralara bakın, Yahya KemaJ böyic mıs
ralan acaba ömründe düşünmüş müdür? 

At oyutırdı Kanı Osman oğulları 

---On'4nn ıöz dediklni ancalc pal4m-adır. 
Bu misalleri uzatmak istemem. Mak • 

sadım son zamanda meşru ticare: vadi -
ıinden uzaklaşmaktan daha başka, dah:ı 
acı bir şekil alan bu düşüncesizlikle1·i, 
hakiki san'ata karşı vukua gelen bu hak
mlıldan ve hürmetsizliklen anlatmak-

Bir çoklaruıea alellıde dam filmi a • mektir. 
dediyor. Demek ki o sahada da gençleri ir- nız donar kalırsınız. 
tad edecek ve on~rı il~ sa~'at adımla • Etyanın hepsinin üzerini pudra taba
rında ekzantrik g~tenşl~rın~e~ uzak • kası kaplamıştır. Ruj, dudakların yakın
laştıracak samimi bır tenkide ıhtıyaç var- lanna bile değdirilemiyecek kadar gayri 
dır. Fakat o tenkidi yapacak olan kim? sıhhl bir manzara arzetmektedir. Rengi .. 
Belki öyle hayırhah ve zevk sahibi yazı- ni kaybetmiş garib bir kutu bapm uzat- • 
cılar bulunur. Fakat sözlerini dinlete - mlflır. Kalemi düşmiif w yaprakları ko
bilmek için hangi sesle haykırsınlar? puk bir defter boynunu bükmilftür. Ala. 
Taşlanmadan bu ifin içinden çıkacak ba- imi semanm bütün renklerini tqıyan kQ. 
haviğiti ben pt'k ortada g~!'E'm~orum. 'Çilcük bir mendil de yüünüze sıntır .. 
~özüm Varlık yazıcılarını gucendırme • Bununla beraber bu çanta, bir karak
Fin. Onları kasdetmiyorum. Fakat onlann ter ifade edemez. Zira aynı çantanm bJr 
samimi karşılıyacaklan tenkidleri ihti -1 düfeS'e, aynı zamanda bir l§Cl kıza, bfr 
mal başka bir gazetede, yahud mecmua- tiyatro artistine veyahud, bir misyoner 
da tamamile aksine telakki edecek züm- kadınına aid olması ihtimali vardır. 

nılan bu filmler ifte bu kadar mlpil • Fred Astaire, mensuP 
ıat ile vücude gethilmektectir. B. K. O. Radio fihn kum. 

reler vardır. Asıl mesele ise onlarla uğ- Erkekleri keffedecek kadar kılık kıya
raşmaktadır. Netice olarak funu tekrar fet mütehassısı otdum; kadınlan bu yol .. 
edeyim ki, her türlü hususiyetler. ve ha- dan anlamak için daha kırk 'fırın ekmek 
"eketleri ile, edebi neşriyatımı?. gittik~e yemem lizım geliyor. 
bir hercümerç halini alıyor. Bir kere bu (lngilizce .O.Uy Ezp1'eu'dn) 
yarayı kabul etmeliyiz. Sonra bum; kül- -------·-------
tür hayatımızda bir memleket davası ha· yatımızdaki bu tezebzübün de sadece le-

line getirmedikçe ve san'atkann ne es- yırcisi olamaz. Maamafih ne olursa olsun, 
kisi, ne yenisi değil, ancak iyisi aranma- Türk zekası ve Türk zevkinin her mü
c'ıkça arzu edilecek hayırlı neticeye va. balatsızlık gibi bu aan'at mübal&tsızlığı
ı-ılamıyacağını da kat'iyetle kest;rmeli - nm da önüne ergeç dikileceğine :bıanı -
yiz. Cemiyetin hiç bir müessPse.sindc yoruz. Yeter ki o inzibatlı san'at ruhu 
rastgeleyi ve anarşiyi kabul etmiyen mc- ve tenkidi daha uzun müddet gecikme • 
dent zihniyet bizim edebi ne§llyat ha- liıı... Halid Fahri O.IUOJI 

Dana numaralarmı yapablım.t l~ de 7,000,000 dolar waDCI~ 



14 Şahat 

"Son Posta,, nın zabıta 

Ostkattaki 
t Üst kattaki cinayet, Londranın Wes
laetı.d semtinde ve Soho diye meşhur o
<lı ~ da.ha ziyade aşağı tabakanın barın
b~ ~ır Yerde YU.kubulmu.ştur. Burada 
!irs· c~s ve milletten insana rastlıy~b~
rı· lllız. Yusyuvarlak dünyada nasıbı-
1 !_,aramaya çik.mış alınlanna talihsiz-
~e .. ·. ' 

b : ının kızgın damgasını yemiş olan 

SON POSTA 

romanı: 1 Denizcilik bahisleri: 

. 1 Perili gemiler var !_llıdır? Cln&ye Tekinsiz tekne olur mu? 
.. .. .. 

"Daha birkaç ay evvel, Nevyork limanında borda 
bordaya yatmış olduğumuz geminin .. g~ver~esi bom

boştu ve ortada tek bir kimse gorun mu yordu 

yazan: A. Cemal eddin Saracoğlu 
3-g~ 11nsanıara, Londra polisi hiç te iyi 

~ ':! haknıa;, Dalına tetik üstünde bu
(C ur Onun için de buraya Jungle 

f!ngel) i~n.;_, · t• 
-·u.ı~ vermış ır. 

Y8 1 lnCI cSanfransisko> da c Yabanı Sahih ma 
Bl'rı'nc'ı "k' • yazılarm 'Iekse yeni dünyanın diğe~ sah~li ola.~ 

hülasaSI nasına gelen cBarbary Caasb denilen bi. 
Bir İngiliz gazeteci.si Cebelüttanğın ya- rer mahalle vardır ki dar, iğrenç v_~ kaı

nında Küçük Llnea kasabasında Thomas ı-anlık sokaklarile bu mahallede dunya• 
carr ismlnde çok ihtiyar bir tay~a ııe nın her köşe, bucağından kopup gel:n.f * karıtlao>yo<. İhtiyar, bu s>ralarda 80

" 1 - olan ipsiz sapsız kimseler, işsiz kalmıf nady,_,3 d 11. emlyi kaçırarak sır o an ku l 1-s~ Vl.la, 'Piker, cgeceniz hayrotsun, risi bulun uı:.u g kta gemiciler zabıtanın elinden rtu ma,. 
"Ytn di b ismindeki gemiciyi tanıma - ' A (). "nleyiciler> derken, Tamsie diyoruz amma, daha konturatır uzın O 'IOme . asım anlatıyor ve bil - için tayfa olarak bir gemiye atlayıp me d~:n cSe~~n de dostu:r:n! ... > diye mır~l-ı lngilizceden çeviren: bitmesine üç ay var. Parasını da peşin :;:n.;:~ ~~:.nht menbbelerlne çot rikadan gizlice sıvışmak istiyen kazık koı tak dugıneyi çevırdL Oturdugu verdik. Vallah, bil!filı bu evi periler merakh olduğunu ve böyle bir bayata can kaçkınlan yaşarlar. Bu mahııllenin her 

•e tu~tan doğruldu. Ayağa kalktı, pen- lbrahim Hoyi basmış. atmakta bulunduğunu da llbe •diyor evi gizli işler gören bir batakhane, her Je"'nın önüne geldi. Perdeleri açtı ve __ Tam üstüne bastın Tilly, bana da Cenup denizlerinde pek All ta<•1••~:, ·~ meyhanesi içinden armonik sesile galbı 
l'rnYn 1 korsanlık yaparak senelerce geç ne . . . . d. Uy~ llOkağııun ıslak kaldıran anna, mn köşesinde durdu. Hiçbir zaman .e~- öyle geliyor. cettnt ••YlüY<>r ve perili gemilere ald bir küfürlerin taştığı bir bıtınm yen ır. ıı" ııkaıı gÖzlerile bakınıya başladı. sik olmıyan nöbetçiler gene orada ıdı- Kız titriyerek, Allah yardnncın • ol- hat>rasını anlat.yor. • İşte tayfasını gerek hastalık, gerebe 

>ek "den telefon saldı. Tamsie esniye- 1 Bunların vazifesi günfuı yirmi sun .. bir de ikinci lcata ba_k, aradıgını 1873 de Antll adal"":~.,,!uıu::;;:: her hangi bir sebeb yüzünden kaybetmlf _~~onu açb ve bağırdı; d~~ı saatinde burada beklemek ve gü- orada bulursun belki .. dedı. ne:.::;!ıay:ıı;;;r::;' .. ubuldutu Marle olan gemiler kapta;ıları tayfalarını bu 'rnı• o... ru··ııu··'."'.u·· eksı"k olmıyan, usturpaları~, Tamsie, bu vaziyetten memnun. ol- or yedeğine alarak getir - mahallenin sakinlerı arasından bulup se-"aşlı bir "°"' sordu: :. _ . b t d Selest vapurunu dl b . tt' - :Fre.ı.,, ~ .. , ueıuraların, muştalnrın yaratacağı eg- mamış değildi ama, gecenın u saa ın e mı.ur. snvarl bu macerayı hikaye e - çerler. Bu onlar için bir mec urıye ~r. 
Clü · n mısın.. lencclcri!! önlemekti. böyle bir maceraya karışmak az bulu- yor: • Tayfa kadrosunu tamamlamak istıyea 

be d nun hangi saatinde olursa olsun, T . numaralara bakınarak ağır nur şey miydi? .. Artık ondakı fıyakaY.1 (Yazı Jeoam eJıyor) bir kaptan evvelii bir barın pa!ronu~ 
le ıe~rlerse, ne isterlerse yapmıya. he- • a~sı~ d" 175 numaralı evin önüne.varınız kıyas ediniz .. arkadaşlarını go- - müracaat eder. Bar sahfüi de bir kaç mil< 
ls]a t!fon kon~alanna, çalmalarına agı: ı er e ı. k ld ma geçti ve ken- rür aörmez bunu yağlandıra ballandı- tehassısın iştirakile kaptana tayfa olarak kızınıyan Tamsie, bu sefer de; gelınce, karşı a ırı . 

0 

' • Yem•k zamanı •Dei Gratia. nın vennek istediği kimseleri ölü bir hale 
:::: Evet benim .. diye cevab verdi. rlisini bekledikleri bu esrar dolu hına- ra anlatmanın zevkıne doyum olmıya- süvansı kaptan .Morhouseo nin b'. - gelinciye kadar sarhO§ eder ve sarhO§ A-lll!aJı aşkına, hemen gel. ya baktı. cakt~ dlmıyacaktı, şlmdı şuracıkta, ztm meyhaneye girdiğini gönniyeyı~ deta sürüklenerek gemiye götürülür. Bar 

.,,,- tle? .• Hemen geleyim mi? .. Peki n 18 inci asırdan kalma dörl katlı genç kız ayakla durmuş. durmuş: ken- mi? Kendisi heyecanlı ve yüzünün _ren~ sahibinin o zamana kadar hiç gönnedlll ına, l1e Yar, ne oldu?.. bir ~~a idi. Altında, kapısında, •BÜ- disine ~~ıyor, halile de artık gıtse! ... bayağı solmuş bir halde içerıye gıre.'e ve tanımadığı kimseleri bile böyle sızdtr-
11 - '.relefonda söyliyemeın, llerhal tün gece açıktır> yazan, bir kahve ve demek ıslıyordu. . -· . eskidenberi tanıdığı patronumuzu "!a_'.''" mak suretile tayfa lstlyen kaptana gön • ııın SOkağına koş bor vardı. Her dört katta da ışıklar ya- Tanısie anlay!şsız hır çacuk degıldı. 1 ak bir köşeye çekildi oturdu. Goru - derdiği vakidi. Ancak gönderilen ad•mın ı,.;- ?.iuhakkak, ~ geliyorum, f~- nıyordu. .. .. .. T~:ekkür etti. ikinci kata 11"."andı: ;:::um ki kaptan •M0r~o~se• iştihasız ôenizci ve gemici olması şarttı ki bu do ~ndeki akıl da ala! değil ki .. evın Tamsie, çenesini kaşıdı, yu~unu sı- Onüne gelen kapıyı _çal dı ... Bı;. _sanıye ıştihasız yemek yiyor, lakin pek fazla herffin elbisesinden, hal ve tavnndon ve 

_ tasını gene unuttum.. . vazladı. Arkasından ne yapacagını ke:- sonra da eı;ıkten sızdıgını gordugu ışık ! ki içiyordu. Patron, diğer garsonlar ve bilhassa kollarındaki ve göğsündeki düt 
be. 
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5.. Yanlış anlama.. bir.. yedi.. tircmiyen bir tavırla, iki tar?f ın_a .. hır söı. ü verdi. Sanki bir. ".'rafa ~yakka b!- :en .Dei G ra ııa. sü varistni n ma.sasına me, çapa ve deniz kızı resimlerinden bel· tıı;~·trn liayır canım bir değil, beş. 1 75 ... göz attıktan sonra, tekrar evm. o~une I J::ır fıı·latılıyormuş .g~bı kulagına hır yaklaşmıştık. Lakin kendisin~ bır .. ş?.Y li olur. a2sın değil mi, acele gel.. geldi ve kapıyı iterek içeriye gırdı. takım takırtılar ge dı. Arkasından da ~ormıya cesaret edemeden .olgun yuzu- Şayed bar sahibinin gözüne kestirdiği Sig~e'efon kapandı. Tamsie, .bir Sofa zifiri karanlıktı. Merdivenleri 1 derin bir sessizlik oldu. ne, dalgın gözlerin< bakakalmıştık. . tayfa işretle çabuk sarhoş olmazsa za -
ki ~ Yaktı. Bir bardak ta vıs - bulmak için kibrit çak!'· Tam ılk ~as~- Delikanlı tekrar ka_pıyı. çaldı .. ~ır Kaptan .Morhouse. bir aralık kendı- val!ının kafasına bir matrak yerlestırip ıı,,, ı:/ldurdu. Sonra kendi kendı - mağa ayağını koyacagı sırada kıbrıt hııırtı duydu. Tokmagı hır daha ındır- ne gelir gibi olarak etrafına bakınd; ve bavıltınak suretile gemiye gönderıldiğl l)~d~nYada ne garib insan!.ar .:ar! söndi.ı. Tamsie de ~end~Je~ ~i~i oldu Ye 1 dL Ardından bir zincir şakırdayan kapıl bizleri sanki ilk defa olar~k .g?rüyonnuş de sık sık tesadüf edilen hnllerdendı:-. 
de\•j b.' tekrar pencereye dondu. Per- uzak lıir yerden agır hır ınıltı duydu. • rım parmak aralandı ve bu aralıktan gıbi tebessüm ederek hepımızı masasına Tau'fa istiyen kaptan da kendisin" Ron-

" ır da}ı ıı- k k b \a. ·ık·· h ki "·- et " '°<ıran • a araladı, orta gı ~sıp. ~- Bu hiç de insan sesine .. cnz~ - knd n mı, erkek mi olduğunu ı once ~aveı ederek birer kade iç . "'.'."m • derilen her tayfa başma bar sahibine ta Yoğ kanıınusani rüzg.in dınmış_tı. miyordu. Sanki tuzağa diişınuş , .• _ ış- ek kestiremediği; korkudan kireç gibi tikten sonra başmdan geçenlerı ıoyle ar.. y1n edilmiş olan ücreti vermek mecbu• llıi?.~~r d~ Yağmıyordu. Tuhaf degıl kence edilen va?ş.i bir !>ayvanın bagır- bembeyaz otmuş bir yüz göründü. Tit- ıatmıya başladı: . riyeUndedir. l!ıiı·ord endı de bir türlü uyumak ıste- masını, inlemcsını andırıyordu. rek bir ses sordu: _ Diln sabah bütün yelkente~mı kul- Gemiye ispirlodan sıznuş, yahud ka. dtığu i ~· Yan yolda yağmura . tutul- Tamsie fena halde korktu, saçla? _ Kim o?.. !anarak .Senınişc!, e _ yo~ vennı_ı g;lı - fasına yediği sopadan bayılmış bir halde 
... 

0 hÇın •Partımanına gelmıştı. Yok- dirndi~ oldu iidela. Ve kor~sundan bı_r _ Mister O'Connor'un dairesi bu- yordum. Poyrazdan musaıd hır ruzgar e- getirilen müstakbel tayfalar hemrn a,,.. d~la .
1 
er •aınan bu saati erde, ya arka- mü~d<'t 0 lduğu yerde dikilı kaldı. Elı- si yor ve gemi si vlrya dokuz mil yapıyor- bara hapsolunurlar ve ertesi gün gemı de-

h rı e İ"-' JA d -·ı f k t h · ' - b d e - rası mı?. · · b. ktı l l 
a}Qe . "'"ı azım egı , a a er- ni sımsıkı yakaladıgı tra zan an ç . h d a· ve ı.:ırakkadak du. Bırdenbıre karşıma ır gemı çı · nizc açıldığı zaman serbest bırakı ır ar. d Polıs· ·· ·· d k b' r · d b' · den ısık Avnı ses ayır, e 1 ' L 

1 

•Çek· .. ın gozun en uza ır ye.- kemodi. Yukarı katlar an ırın ., • 'd T sie çifte sürgünün Bu geminin de bülün yelkenleri fora e - Gemi artık engin denize açılmış tt UQo ~"'k ~~nr Ve yahud da Harry'lere gı· geliyordu. . . . lk.ap_:y• .. :~~- ;;i:t~~c burada da çıkma- dilmiş olmakla beratı~" acayıp bir rota ı duğundan böyle pek de .gönü~. arwsile ı.. tnar oynardı. N den sonra kendım topladı, merdı- suruldubunu. ~ . kt' H 1 z mer _ tı;kib ediyordu. Bana oy le geldı kı bu ge- gelmemiş olan efrad emrı vakıı kabul e-4"<>n 1 c ' d b" .· ci ı d diverek ıçını çe ı. a ısı b .. ka b· ı· 1 ilrı · SQ Un üstündekı· saate baktı: On venleri ikic:er ikişer atla 
1 

ve 
11 ın 

1 

1 
• • Ü .. .. k t la tı minin dümeni sakatlanmıştır ve u yuz- dip işe sarılmaktan baş ne yapa ı ır •ı 0 

1 > • 1 · çıktı çuncu a a u Ş • 

1 

b" 
k• v n geçiyordu Gözlerini bulundu- kata vardı. d:ven en · d b"" . k bir pen- den aykırı bir rota lakib ediyor ve bey- Bunlar içinde kafa tutmıya ye tenen ır tııt :rden Yüz met~ ötedeki Picadellv-1 1 k ta birinci kattan geliyor, ve so- Karşısına ısabet e. en uyu 

1 
k hude yere yalpa vurup duruyor. Derhal kaç dik başlı çıkacak olursa bunları üs • tııtiddlzıı 1Ş1klarma çevirdi ve dikti. Bir f şı vet az bir surette smyordu. cercden, cCen~:1.> ın ancak .su ~r araık- ımdadına koştum. Denizde kazazede bir turpa ile yola getirmek işten bile değ:l • . et ı..~ aya gaw ld b" k pı .. bildıgı pembemsı bır ış 1n b" d' lııdi . uoylece kaldı sonra perdeyi M d' enlerin başında so a ır a rınca gore _ t•knenln imdadına koşmak ya ız ır ır. <lı. ~~·· Sessi, adımla;la koridora var- va~~.:;.amsie, küçüc~ t~kmağ~ şiddet- büzmesi giriyor, sah_anlı~ı .~ydınlatı- vazife değil, ayni 20manda bir namus Dumanlan tüt .. çay fincanlan 

c;.,"' ayni sessizlikle sokağa çıktı. li şiddetli gümletti. lçerıden bır kadın yordu. Bumuna kesin~. hır puro koku- borcudur da değil mi? işte dört ay evvel ben ve •Marie Se • 
&QL . • \.'l'lin bu erken vaktı"nde Jermvn se~-ı· vu'"kseldi ve kapı açıldı.. . . su çarptı. Tam. 5•1e de. pu.royu çok• sever. ~Deı· Gratia• nın kaptanı hikayesine l\Clgı ..:ı " - " b d h k k ~ lest.. in süvarisi kaptan cBriggsıı; (Nev • ~ .... ~. ~"a kiınsecik ler kalmamıştı. A •dınlı kta gecelık e lbısesıle '.r Oou n için s ınd•.:e sın . ıre ava J ı o • devam edebilmek için cesaret toplamak york) da ki •Ya bani Sahih maha ilesinde 
ti. ll ~re seyrek tarafına doğru seğirt- " ) kız göründü ve başıru uzatarak. !ndı; enfes bir puro! .. dıye mınldanarak ;stiyormuş gibi arka arkaya iki kadeh bulunan barlarda böyle gemilerimize tay~ ·.,~at, lıuyuruıursa, seğirlti diyo- g.nç Kim o? ... diye sesle~di. - parmağını •ile bRstı. Anide de kapı a- rom yuvarladıktan sonca devam etli: fa tedarik ederken birbirimizle tanışm!J-hı )ijlii •akı Taınsie nadiren adam gı- T ısic ucnç Jnzın sımsıyah buklele çıldı.• _Bana dümeni sakatlanmış gibi görü. tık. Kaptan .Briggs. in yanında karısı ~'1 g;:.d~: O Ya, Nevyorklu bir pol ti- rir.ca:" ~~vzun omıı1Jarına baktı: E.~;kte ipek pijala~alar giyml~~a~~k nen gemiye yaklaştıkça teknenir. güver- da vardı. Birbirimizle ahbab olduğumuz "'."lı lisi· '" eli panlalon cebinde, pal- _ Tillv, sen misin? .. dedi. . . , trnfalı, ufak telek bır adam go ~ u. !esinde canlı bir mahlük göremiycr ve meyhane pek kötü bir yerdı. Hattı. ben ~ •tiJın. un den d iişerek şapkası da ge- F. '

1 b im fakat sen kım<ın · ·· Gözi erini kırpıştırdı ve hır Amenkalı hayrete düşüyordum. Ha ııa dümende bi- kaplan •Briggs. in böyle adi ve iğrenç bir ~1r ış bir Vaziyette' fıstıki mak~m - ""'s"e. ı enTe~as hanında tanışmış- ı.:·ı,•e~ile kimi aradınız?.. diye sordu. JP kimsecikler yoktu. Bu nasıl şeydi? Bü- batakhaneye karısını neden dola"ı bır-~ı ' - cnın e · ' d ... ') ' ·· d t k d - .; 
• dUş:ıı.. Veyahud peı;ine av - da karagöz Tom da var ı. Aralıktan görunen oda a lam a ır e- tün yelkenlerini açan bir teknenin düme- ilkte getinnlş olduğunu da kendi ken -
g l'titd·. Uş Şaşkın 'bir tavşan gibi se - tık. yandımı7. ? ece'· kadar az mobilya vardı. Bir gaz nı"nde nasıl kimse bulunmazdı? Bu he - b tı'\. ı. }( Hatırla ın mı... n .... . ed b. k 1 pime sormuş ve u işe şaşmıştım. Kap • ·~1ı onuşması da ömürdü. Ame- · ı Ne yar? .. Kimi a- sobasının karşısına ısabet en ır 0 - rifler çıldırmış mı idf? Kendi haline ter- tan cBriggs> zayıf, nahif·, sessiz sadasız ~ gang t A Tamsıe... . l t 1 r 

divı s erler gibi, dudaklarını bü- - .. tug-a bir sürii mecmua ar, gaze e e kedilmiş olan dümen dolabının geminin bir adamdı. O kadar ki ilk bakışta ken • 
t~ • e ko r vorsun? 

"'-•lıun • !'Uşurdu. Hayatında bir ke- ı, . ··· Mıster o Connor'u, doldurulmuştu. harekôtına tBbi olarak kendi kendine disinin bir yelkenli gemisi süvarisi oldu-~ile a~la_h taşımadığı halde, çalımı, - Bır arkadaşı.. ' _Mister O' Connor'un dairesini ara- döndüğünü dürbünümle vazihan görü • ğuna bin şahid isterdi. Kaptanın ePne dırı 1'a, ~,~ta her cebinden birer altı aııyordum. B ada da öyle bir ordum... lOrdum. gelince sanşın, ince yapılı ve pek litlf 'dı. '&..:_~~akmış gibi bir his uyan- -- Ta~ımıyorumAm~~ biz de taşınalı y (D..,,amı 13 üncü sayfada) Megafonu getirterek bu acaylb gemiye bir mabliık idi. Dikkat ediyor musunuz? 'l'a~ . -•,.ıe işte böyle adamdı. kimse gormed:m. c . Buravı da sırf • seslendim, hiç bir cevab alamadım lşa - (idi} diyorum. Zira Madam •Bıiggs, in, l>ı,. ""Sı• k" dah• bir ay o.du uaoı. , . kl ·tıa ,.. 0Şede durd~ ve bir evin ka-, .. k utonıobil parasından kur- ı·et filômalarını tutsa ettirerek hüviyet:. aksini canı gönülden temennı eıme e 
.... ~ınrrı' 1

·iubc ya 

111

• k d b k Ç Jd ğ L- be t k be h t l b'leceğ"ne .ih-ı,, · 11.ıın ış olan poli,,. seslendi: • la;ım dive tuttuk. belki bu zat yu_ ~- ni sor um, gene ceva yo . ı ıraca un. ~ra r, arı r aya o a ı ı ~fa du·· 

80

kağında 1 75 numara ne tu k. 1 da oturuyordur. Kapıdakı ı- Nihayet yaklaştık, yaklaştık ve karşım- timal veremiyorum. ~ l•r• rı at.ar · · · d B b N · ded d"' ı· K t •!is isı· ··· . !eri okumadın mı Tamsıe. daki gemıyı tanı ım: u gemı und.u e ıse sa e one ım; ao an 
' 1l;ı •!in; bozmadan cC\·ab verdi: '"'.'.._ Ha ·ır ... Sokak kapısı açıktı. dört ay evvel (Nevyork} limanında yan- •Briggs. yukarula tarif ettiğim usulle, ~1'l'aı-rı81;1~1 • bizim mıntakada değil. T 'e) sanki söyliyeceği şeyden u- yana yatmış olduğumuz •Marie Selest> yani zorla dört tayfayı gemisine nakkt-
"'l "' ıstihf anısı ı'd' tirdi ve denize açıldı ben Madam 
• ı dandı· afla başını $allı) arak t • rm~ş gibi sırıttı: ı ... 
' l'1 · anı} 

0 

' b' ho Kaptan •Morhouse• tekrar sustu ve bir .Briggs, ile ancak dört beş defa Ye. tek t~!.. e o]a,. . • .. H • • _ Merdivenlerden .çıkarken ır - - d yemiş olmaklığıma rağmen kendis"nden ; --ak, ısmı ustunde, polıs ış- d nma duyar gibı oldum. A .. ş.~~~a kadeh içki daha yuvarla ı: 
t "'•tın mur a k' ma gorunur- - ·Marle Selesi• in süvarisi cie bonim pek hoşlanmıştun. Bu kibar ve zari/ ka -~ l';ı Yn "~ka- biriı.:i inliyordu san ı .. am . b b" · d ğild' Gemileri dm bC"nde derin bir tesir uyandırını tı. ~il tliıfü, ı."" gının o insanı ürküten ..ı h- "çbı'r ışık voktu, hani. ıçın ya ancı ır sıma e ı. -

.., ~... ""'kunçı • d p· ue 

1 

' .. d"" sesi :miz (Nevyork} da iken kendisiie biraha· Ne yalan söyliyeyim, •Marie Selesh bil-
"• "ctıs'u ugu nere e. ıca- G ç kızın gözleri b!iyu u ve nelerde müleaddid defalar karşılaşmış- tün yelkenlerin! açıp da yanımızda bağlı 1 

il idi? .. 'I'an c~nlı, neş'eli ışıkları ne- .. . ek~ bı'r fısıltı halini aldı, ve: · t b durduğu rıhtımdan avara ettiği zaman l'ı.,.ı_ Peı- ı·-ı.ı· bnısıe sokaklarını ve aha- uıke d . 'tt• mı'? Fredle ı'klmiz tık. Kaptan .Briggs. ismını aşıyan u 

'""' "' " n k b · "b' · · t c kalbimde bır eziklik, tuhaf bir sızı duy • 
1ıı-ı:ıı.,.tı act

1
.,..,1 İldiği caddeye doğnı yü- • Sen e ışı 1

ruz ,:~lnız bununla zat da tıp ı enım gı ı gemıs:nın ay a-~ · 1( • ., aı·ın b" k eri,•a duvııvo • , sını tamamlamak için meyhane meyhane duın. ~o, lis,,Yi 

1 

ır kat daha sıklaş - c s ' · d~ha· başka ıeyler de oluyor. dola~yordu. Gerek cNevyork• da, ııe -l'aJata b geçince, sola kıvnldı· \ 'e kalsa ıyı.. • 
1 

{' ksak buradan ,.. 
akl'llak için Rom sokağı - burada. Bir an evve ~1 

- A.rkuı var -
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i~WTERLI 
iTltA, BICA.GI 

SOH POSTA 

1 KAYIPLAR 
Bilenlerin haber vermeleri 

rica olunuyor 

1 

Sabit İzmir po -
llsl.erinden Kap ... 
dalı Hüsnü oğlu da
yızadem Nurlyl <ın 
lk1 senedenbert ika7 
bettlm. Bilenlerin 
Afyonda, deınlryol 

o.layı tabur (2), bö
lük H> de Kup.da
lı Ali Süphl oğlu 
Mehmed Fatihe 
blld1rmeleı1.. 

"" Bundan Yirmi. y1rm..l beş sene kadar enet 
Ü.sk'{QJten İstanbula hicret eden eniştem 
Hacı Seyfeddlnln hayat ve mematından o 
nmanda~berl ib1r haber alamadım. Blzler 

vak1t Usküpte Gazlbaba altında oturan 
Samı:a onbafınm kızı Te torunlart,JU. Bllen
~rlE: Edlrnede Kıyılr:ta kahveci Hasan ell

le Usküplü Nlyazlye blldlrmelerl. 

* Bundan bir buçuk 
Rn& evvel oğlum 

Hasan tşe gitmek i
çin, evden çıktı. Ve 
bir daha gelmedi. 
Bütün aramalan -
ma rağmen §lmdl -

• 

Şubat 14,,....-

QANKAYA 
YATIRllAN PAQA (;Yi 

tKilMi~ TO~UM GiBi Vf RiMLiDiR, 

UOlANTS{ DAN~ lJNi ~: 
~nta:r :::e~ıs~a= KAQAKeY PAlAS AlAl~MCi HAN 
madun. Bilenlerin / 
Ada,pazannda. iPa - ~ ~ 
puççular mahnlle -

Einde 97 numaralı eTde validesi Dilbere bll- 1 
dJrmelerL lnhisar!ar U. Müdürlüğünden: 

* --------------------Seter be r Hk esnasında Bayburd yetim mek-
tebin.de tahsilde bulunan Hasta -Oğulların -
füın Yusuf o~lu Ademi arıyorum. Mekteble 
lnra!ıer Bayburddan gtttiğ! yerl veyalıud 
>ıaten ıhulundl!ğtı mahalU bilenlerin insaniyet 
mı.mııın Samsunda Ulugul mahalles1nde 

798 
928 
198 

Kilo Iskarta kanaviçe 
> > ip 
> > kınnap 

86,5 • , bez ctike:: ,. 

~ı•••••••-••11·•--------------••••••llııi!!ı, KnpJanoğlu sokağında 33 .numarada Yusuf 
lazı Güle blldlrmeleri. 

1 - Fedye Bakunevinde birikmiş oinn yukarıda cins ve mikdan yazalı 
kalem ıskarta .sargılar pazarlıkla satılacaktır. ıJ" 

Türk Hava ({urumu 

5 inci keşide 1 l /Mart / 1 ~38 dedir ..• 

Büyuk ikramiye: 50. 000 Liradır .•• 

* 338 senesinde E!'zunnnda topçu yüzbaşılığı 
!le bulunan ÜSküdarlı Oela.J oğlu amcua -
elem Kfunilln nerede bulunduğunu bilen var
.. a: Ankarada Cebeci harita .kıt"ası muhabe
.. e erlerinden Eultanabmedll :Arif oğlu Sü
reyya Kılıca blldlrmelerl. 

* 32:t-324 senelerinde Van maarif müfettişi 

2 - Arttırma 15/:ll/938 tarihine r.astiı yan Salı günü saat onda KabataJ 

zım ve Mübayaat Şubesi Satış Komisyonunda yapılacakhr. 
:3 - Satılacak mallar hcrgün Fc.dyc deposunda gorülebilir. ~ 

4 - İsteklilerin paznrlık için tayin edilen gün ve saatte yukarıda adı r 
komisyona müracaatları ilan olunur. c388ıt ./ 

Su 

Yenişehir 

Borularına aid ilan 

Kaymakamlığından ı etS4 

Bundan ba§ka: 15.COO, 12.000, lt).O:>O Liralık ikramiyelerle 

( 20.030 ve 10.0 ~O) Lirabi.t iki adet mükif at vardır. 

'>ay Ekremin yanında bulunup da oradan 
·yrılrtılctan sonra nereye gittlğ1nl ~aber a
l:ımadıi!ım hemşirem Av."E'yi arıyorum, bi
h:·ııle-rln 'FJyos lstasyommda o. Demlryollann 
da 2H6 numaralı Dervlş N:ı..tle bildirmeleri. 

+ 

ı - Kazarruza bağlı Ebe köyüne fsale edilecek içme suyuna aid 50 rnilitı' p 
kutrunda 4000 metre çelik boru ve tefcrr~tı 2/2/938 tarihinden itibaren 

15 'ıl' 
müddetle açık eksiltmeye çıkan1m1şhr. l7 /2/938 per~embe günü saat 16 dl 
bürosunda müteşekkil komisyonu lıuzuru nda ihalesi icra edilecektir. Şimdiye kadar binlerce kiJİJİ zengin edea ba piyangoya 

iftirak ediniZ-

Kavala müb2d1llerlnde11 olım İzmltte Is
kfm edil-en ve llaten ber~'lv'lt olduklannı 
haber aldı,'.tun büyük kıır"'d.'11 Serlf o~u 
Perld ve :laz:ka:-desım Şerit ~-... , Süreyyayı ll
rama ltttl':'m. Bil"nlerin: Eslc.•~ehlrde. Sivri
hisar caddesinde Rencber evinde misafir Ka
valatı Şerif oğlu Süleymana bUdlnnelerl. 

2 - Boru ienni şartnamesı bila b~dcl kaymakamh'ktan alınabilir. _ .. ~ 
3 - Eksiltmeye iştirak t.odeceklerın 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 un<:U 

Bir hastabakıcı: 

Bu - Biocel - li 
cild unsuru 

Dir mucize gibi 

teni güzelleştirdi 
dedi 

'l'e.siri adeta silıidi old11. Hirkaç 
gOJı zarfında yflzftmdeki kOçO.k 
çizgi ve buruşukfa.kJaruı kaybol
duğunu gördOm ve Ud Oç hafta 
sonra kendimi ı'tdetıt on yaş genç
leşmiş buldum. Bir doktor de
mi:;;ti ki, • Bioceh cevheri bir Vi
yana :lniversltesi proresörQnOn 
btlyUk keşfidir. Bu cevher, .şimcli 
p ınbe rengindeki 1'okıilon kremi 
ter tıbınde mevcuttur. Bu kremi 
her akş.ını yntıruızılan evvel kul· 
hmınız. S.ı1.ııhları da beyaz reıı
gındeıki 'J'ok ılon kremini sQrQ. 
tı f\7.. iki }·rem n tf sıri i.e en es
n.er ve çır,..in bır tene bHe yeni 
bır c1ınlluk ve gençlik vnir. Cil
d lıeyı.z, tıp falt·Ieştiıir ve bO-

hım1, uklut l rdaıı kurtanr. 

l 
delerindcki şartları :haiz olmalan lazımdır. ~ 

4 - Tahmin edilen 4900 bra ke§if bedeli üzerinden % 1,5 muvakkat 

* Trablusgarp 60 •ncı alay emini merhum 
miktarı 367 lira 50 .kuruştur. ~ 

5 - İstek\Herin bızzat vey& kanuni vekilleri marifetile ihaleye ijtirak 
Osman Tevfik mıı~dumu süvari znbltanın
dsn mttteka'd 8affet ~lu Mazhar ve kızı 
Liv1~a ve Senihayı yirm! ıbe!ö senedenberi 
kayb,.ttlm . .Bllc_'llcrln: İzrnid, Hııcıhtzır ma
hallf'!:i Kabaraıı çıkmazında 24 numcır:ılı 
hnnl"rlc Osman Tevflk kızı Makbuleve bll-

teri ilfın olunur. c739• _ A 

lSTHllUL, a.yvVI• -' 
T0-1 _,.-.., 12 ....... 

Maleıem•ıı rly•••I e1llnlr •ey• 
~ ........ twif.-hl .... ,. ... ıı. 
f'lyalla,.nuıdı lılyG~ lenu111, 

dlım~lcrl. ·· 

* 

Si:.LAN .~.: 
T'2.Sis tarihi : 1888 

idare Merkezi : '!ST~NBUL (GALA'!'A) 1 
Bul~arlstnnda PJevne r.·llAveti .NlğboU ka -

saba~ının Yukan pazar Murn.dlve mnhalle
s1ndPn Me~ln hoca o/;'Ju karde~·M Musta
.fnyı aramaktayım Bilenlerin: İzmirde. Ça-
yırlı b.llhçerle, Gil~en sokağında ; numaralı 

Dr. IHSAN SAMI ~ Kııılay evlerinde Nlfboli ınul''lcMednden 
Gonokok Aşısı JI rt~1<ercl Turfan ar•u1ın kızı Zellhaya blldlr

melerl. 

T :irkiyeJeki Subeleri : 

tSTANBUL (Galata ve YeniC1\mi) 
MERSlN, ADANA Barosu IWMp\dU!lı - ıihtilati" n b=? pek te • • • ·- • • • • · · • · · · - - ••. ·-

8irli ve taz. Afıdu. Oıvanyoltoı Stıftan r , 
Mumut türbeai ho. 113 ·l l\"öbefci 

Eczaneler 
Yananirtanclaki Şubel~Ti: 

S~LANİK - ATİN A 

o Son Posta 
Yemıl, Slyasl. Havadis ve Halk gazete.si 

Yerebe.t.an. Ç.ataı~~me :aomt.. JS 

ısTANBUL 

Gazetem:zd<? (.'!kan yazı ve 
Ye~im1erln bütür. hakları 

mahfın ve gazetemize aittir. 

ABONE 

Ttln.KlYE 
YUNANİSTAN 

ECNEBİ 

FIATLf\RJ 

1 6 
Sene Ay 
Kr. .i...r. 

• .,oo 750 400 t:;
~340 !220 Hu 2: ~ 
l.7W 1400 ~o !!00 

~bone bedeli peşlı:dir. Adres 
değiştirrr.ek 25 .ımru~tur. 

Gelen eONllr geri 11erilmez. 
/U.nlardar m~ı'uli;yet alınmaz. 
Cevap içtn me'klublara lCi kuru~luk 

Pul ilavesi lizımaır. 

························ı Poıta karusu : 741 1stanbul 
Telgraf : Son Posta 
Telefon ~ ~!Ol 

Ru &'C~ ııWbetçi olan ec?.&nf'lf'r şnnlar
du: 

i '<fan but r.i beti n4r..k.Uec: 
Alı:Sarnyda: <r-0rtev), Alemdarda: (.Eş

ref Neş'etl. Brvazıdda.: (ltaydar), Sa
ma tyada: (E•ofilos). Eminöniinde· (Ben
sc.mn >. Erübde: ffill:mel Atlamu), Fe

Her nevi banka muameleleri 

Kirahk ka<-'iiar servisi ... , .......... ~ ........... 
Zonguldak Asliye Hukuk Hakimli-

nerde; CEmilyadil, Şehreminlnde: (Ham- ğinden: 
dil. Şehzadebasında: ninfa·er.slte>, Ka -
ral!'ümrükte: ( Arif ı. Küçükpazarda: Zonguldakta Terakki mahallesinde 77 
<Y<Trgi,, 9ak1T'köyi1nde: dstepan). j sayılı şirket evinde mukim Zonguldok 

Rf'yo~lu cihetindekiler: Kozlu mahallesi 2S sa.yılı hanede k3yıtlı 
Tfmel~a: fMatkoıriçl. Yüksek -

1 

Osman kızı ve Fatmadan doğan Zeld~ e 
kRldırımd:ı: < Vlngopulo ı, Galatada: tarafından; kocası, Bünyan mensucat 
<Merkez>' Taltslmde: !Kemal, Rebun' fabrikasında muhasib İstanbul - Hocaka- 1 
Ş!şllde: (Pert.evı, Beflktqt.a: ( Nail 1 
H-ıUd). sım Günanı mahallesi 39-42/22 hanede 
ıBotad~ k4ıköy " &talardakHer: kayıtlı Haşim oğlu Ahmed Niyazi aley -

Uskiidarda: dtımadl. Sanyerde: (Nu- hine açılan, boşanma davasının yapılon I 
ııU. Kadılcöyiinde: !(Hüsnü. RlfaU, Bü- muhakemesi sonundaı: tarafların Türk 
Jftkadada: (Şinasi :Rua•. Beybellde: <Ta- kanunu medenisinin ı:ro ve 134 ve 138 
llaf). 

·------------------------------- -.--- inci maddelerine tevfikan boşanmaları -

BANı< 1 OOVÇE ORIENT 
Dresdner Bank ŞaMal 

lılerke%i: Berlin 

riiT:lti)'deJrı fUIJet.ri I 

Galatı - 1stanbuJ - İznıir 
Deposu: lst. Tütün Gümrüğü 
* HeT tüTlii ban!ta İfİ * 

1 

..... , ........................... .... 

na ve 142 nci madde mucibince kabahatli 
otan müddeaaleyhin bir sene müddetle 

başka bir ka~ınla evlenmesine, masarifi 
muhakemenin keza müddeaaleyhten a -

lınmasına, temyizi kabil olmak ü~ere 21 
nisan 937 tarihinde karar verilmiş ve 
mumaile~e tebliğ için gönderilen ilam 
adresini terkedip yeri mcçlıul olduğu 

beyanile geri çevri1miş olduğundan ila
mın tebliği makamına kaim olmak üze • 
re keyfiyet ilin olunur • 

SAÇ BAKiMi 
Güzeıntın en b1rlnc1 prtıdd'· 

J!Ji;.ı B~İİ-

PE TR OL NiZı«\~. 
Kepekleri ve saç dökülmesin! "4' 

den tesiri mücerreb bir lllçdır. 

OSMANLI BA .. f.-f) 
TURK ANONİM ştRıdl" 

T~İS T.AXbıt : 18" _.

&ıwmaJııe&l: Jl.IOl,111 tnsUW 

,..11 
Türkiyenln başlıca şebfrl' ~ 

Paris, Marsilya, Nis, Loodt' ~ 
Mançester'de, Mısır, Kıbr~ ı>P'' 
fran, FHistin ve Yunan.il~ 
Şubeleri, Yugosla\'ya. F.~ ~ 
Suriye ve Yünanistdnda Fil1 
vardır. 

Her tUrlu banka muamel~et' 
)'apar. 

Or. HAF ız cEll~L J 
(Lokman Hekbn) ~~ 

Dalalliya mütehasm1: P9ıııa~ .. 
berstln (2 - 8> Dlvanyolu nuınar' 
•tonu 12398 - llOM 



o 
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tebbi e§ Ya§ırna bastığım 7.aman, mü-
t;ı ~elı..ktcn bıkmış, w;amnıitım. Yai}ı .. 
~e kadına yoldaşlık ve yahud evini 
~e:~llnek gıbi bir iş aramıya karar 
\r~ heı İnsan böyle bir kapı buldu mu, 
~ h e hizınet edeceği kadın iyi çıktı 
,~ ~ir dost kazanır, hem de başını 
"~~~r. Gazetelerdeki ilanlara göz 

'1.1.ltn· 

tllit iht: 
de ~eli 1Yar bayan, hem evi idare, hem 
~Yor İf sine refakat edecek bir bayan 
dır. ~ hafiftir. Evde bir hizmetçi var-

\>tril aş 75 İngiliz lirasıdır.> 
\q~ ~ adrese bir mektub yazdım. İşi 
~ ıeıe~Yorum, dedim. Bir ik! gün son
~ .c~vabda, iki günlük bir tecrübe 
İtauth ıçın, lnüstakbel bayanınız Mrs. 

' ~ lllüracaat ediniz deniyordu. 
ili~ d~ ~asile insani, mant~ki bir teklif 
' U§undünı. Bir kaç gün sonra da 
~Yarak, yepyeni hayatımın bil -
~ ' 'tanımadığım zevklerini daha 'en duya duya Brightstone yolunu &tt . 
~tghtstonede tramvayla h-üçük bir se-
4- "'-:. ~aPlıktan ve elimde valizim, biraz ... "rua-k 
~etle u ten sonra, büyük hir memnu-
~llg}ıı!eııi2e bakbğını farkettiğim Mrs. '">. un e\ine vardım. Nefes ne -
~l ı:ıdi·v~ıerı tırmanıp, zili ç&ldığım 
~ &etıebllnin küt küt attığını_ d~~~u~. 
'titı ~~burada, . yeni ve uzucu bır 
' de bulunuyordum. 
~ . sonra kapı açılınca f erahladıın. 
~ llısanın bir anda ısması, bağrına 
~~ gelense . . .. - -ş-
~. ltad vım}ı bir bayan go:-unmu 
~~~. S~n Zayıf, minyon idi. Altmışl~.k 
t6<.'iit in Çları ipek gibi bemb~yazdı. Ku~ 
~ ce, nurlu bir yüzü, düz düz mavı 
' ~dı. Sevimli sevjmlı gülümsedi. 
~e; halde M:ss Woolacomb ola -
t~Ye ıç~riye buyurunuz! .. dedi. 
~ lıaıd ~diın. Kapıyı o kapadı. Ve 
~. ~· ılk .önce odanıza çıkmak iste:
\. ~il lni, teklifi ile beni kısa bır 
\ \>'ha geçirdi. Bir odanın kapısını a\
~ bit-

12 kalınca, valizimi açtım, ve de
~llh,leti 0 0Qh-.. Çektim. .Nihaye~ bil tün 
\iı. ~lu ~· evhamım kaybolmuştu. Böy-

ihtt ır YÜz ve bu kadar güzel göıJü 
tılt._: Yar ı._d . . k. 
~~~ "'<l ını sevmemenın ım anı 't gtnı ,,. ... 1 b.. ~it Od ..... , anııştım. 
~ ltar anıdan dışanya çıkınca, so -
-.ı~ 1~1adı beni kadın. Buraya gelir 
~~' Sof tfen, diyerek, yemek odasına 
"\'\: ra hazırdı, yerlerimize oturur -
'~ ~ ~ Yahath.· · 
::-- .. ,ız iyi geçti, inşallah dıyc 
~ 'reşC>kk~ 
\ llaugh ur ederim, hiç sıkılmadım 

ton, dedım. Kaslarını kaldn-
' l' ~~~t ben Mrs. Raughton değiiim 
~ l'ef \kattı: • 
~lra ~t hayanıyım. İsmim de Miss 
A~ C·: rs. ltaughtonu buraya getirc-

Ozierj P"k · · .. d ha' ik " ıyı gormel e, .. .. in:n s~yliyeyim. itiraf etmek 
~ .. ragmen, oldukça sağırd:r 
~ . .._. ~Müın . 
~ 'VOtJ(ar sedı Ve biraz da kızardı. 

~~:t'ı a~~ız, asıl sağtr benmişim .. 
~ lier~ ık bırakarak dışanya sü -
)~ ~Ulalı;?se gelecek olan ayak ses
~~ t oldu~ınıı dikmiş bekltyordum. 
~il Şey rn Yerde, kafamı arkaına S itı ÇtkYak &esleri dt'ğil, kapı men
tı'lıj ,. ltahve ardığı belirsiz gıcırtı oldu. 
'-ııı~8Seli " tengi elbiseler giymiş dev 
~~il ~allla e abullabut bir kadm bütün 
lı......' ltoıulllıştı sanki. O kadar ki, bu 
~tiı e sıbctı~ t~tan, zayıf nahif Miı.s 
)~ t .. 1<ııı l>ırı~ hır Yer kalmamıştı. Mrs. 
~ ı.~0~elile l>ırıl Yanan, fakat görm:
~ı_~ı~tş ~ayı .. araştırdı. Gözleri ba-
~ ır koPeğin gözlerini ha -
-......,. bir 

~erı ~le· 
'~ ~erek . 
~;"et .llıadA~alı l'llı? .. diye sordu. 
' tı; ftd -•ı. 

' ~Qr eta h 
•da h. ışiıyarak fısıldıyarak: 

•
1 11 ın · 

~ ~· ' ıss .. ne idi ismi? .. de-
~ ISs '/./ 
h.~ Oolacoınb 
~) · · · Evet, evet bu-

SON POSTA 

HİKAYE 
' u R CADALOZ YAZAN 

ÇEVİREN 
: M. ARMSTRONG 
: ENiS YEDEK 

Birden kulağımda çınlıyan hırçın bir 
sesle yerimden fırladım. Cadaloz karı: 

- DuYlll.uyorum Miss Woolacomb, bir 
şeyler geveliyor, homur homur ht'murda
nıyorsunuz. Siz genç kadınlar, çingenesiz 
bakireler, sesinizi çıkarmaktan korkarsı
nız zaten. Haydi, devam ediniz ama, da
ha hızlı bir sesle al'lad:nı'7 ~? •• di,._. • 
du. 
Olrumıya d..: .. -.n; t'Uft> Sa rlaS.• çe • 

virdikçe uzaktan ~ tn.~larla, o
tomobil komalannın seslermdcn ve bir 
de karşımda oturan, insanı isyan et tiren 
Mnı. Raughtondan maada her şeyden a. 
likasını kesmiş gibi boşluğa okuyorum 
sandım. Kadın arasıra, oturduğu yerde 
kımıldanıyor, ağır ağır nefes ·alıyordu. 

Solumdaki Miss Bodkinden çıt bile çık • 
mıyordu. Bu okuma faslı ne kadar sürdü 
bilmiyorum. Ben esas itibarile okumayı 
severim. Ama bu, havasız, köhne oda, ba 
korkunç, kocakarının kaba obur hal! be
ni çığırımdan çıkarıyordu. Bir fa~~n ~o
nuna gelince sustum ve konsolun uzenn
deki .saate baktım. Bana, sanki saatlerce 
okumuşum g.bi gelmişti. Halbuki daha 
dokuz bile olmamıştı. 

Kan gene o hırçın sesile takırdadı: 

ciaz mavi göitü kadın kadıncık Mia Bodkiıı Allahı114 kavU§mU§tu . • . 

dışarı çıkacaktık ~ mi? İster.seniz he- vıplamaz. Alil zavallı. Daha ıyı bir :h~~-
1 nce yüzlü, 

- Buradayım Mm Raughton. Zev:kle 

- Neye sustun, Allah aşkına yorul .. 
dum demiyesin .. Bodkin hep böyle ya • 
par, dedi. Sonra ağzım düğme uiakhğın
da büzerek, zavallı kadıncağızı taklid et
ti: 

cd. dum dedim. Ko -manzarayı seyr ıyor 1 r 
caman, ağır, ve et külçesi ~bi ~r~an ~ ı~ 
ni yakaladım. Kalbi;mde bır ezıklık, ~P. 
he duyarak, onun kaba ve çamur rengını 
andıran yüzüne baktım. . . 

- Oturunuz Miss . .. Miss, dedi ve ısmı
mi söyliyemcyince, Miss Borlkine dö~ -
dü ve adeta bağırarak, gene ismı neydı? .. 
diye fısıldadı. . 

- W oolacomb, madam, dedım. 
Kocakarı, bir kaç kere ismimı tekrar-

ladı. d · i gib: el 
Sanki karanlık bir oda a ım ş •. 

1 . . b ldu ve adeta yordamile iskem esını u b 
çöktü. Miss Bodkin dışarı çıkmıştı, ana 

sordu: . . ;q 0 ? 
- Siz okumak bilirsınız def:iı mı. 
_ Bilirim madam. . 
- Mükemmel. Bodkine tenbıh lettkı~ 

. tt'ğimiz dükkanlar :ı u
Sana alış ve~~ş c ı k. Geri vereceğirruz 
tu- bhaneyı' gostercce 

. 1 klarımız var. b . 'k" kitabla yemden a aca 
ır ı ı • . y lnız Allah aş-

Bodkine yardım edersın. n 
.. ocuk kitablarından vaz ge -

kına, oyle Ç 
1 

b·berli bir ıey olsun, 
çiniz. Şöyle tuz u ı 

anladınız mı? .. 

- Evet anladım. . 1 tti Buna 
_ Evet anladım, dıye a ay e. t. d'g~ · 

k vramadın ne ıs e ı ı -
rağmen, gene a f d'lig·e> yakıcmı -
mi .. Hiç de chanıme en ı -s 

• "? • 
yor değıl mı· ·· - t hzi müs-

Cevab verdim. Kocakarı, musl e d ve 
d Bazı sorgu ar an, 

tehzi homurdan ı. beni boş-
soğuk soğuk emirlerden sonra, . 

ğ . artık ceketım ora -
ladı. Dinlenece ım ·İ masada du -
da mı, dedi. El yordamı e el' dog·ru 

Ç yavaşça ıne 
ran zili aradı. an~ aldı İşte bu 
.. d" Aldı ve bır kere ç . 

sur um. · Bodki gel 
cacele gel> demektir. Haydı n -
l'T1<?den uç buradan .. > • 

d h kapıya varmadan, Mıss 
Fakat a a _ _ du·· Sokağa hazırlan-

k. ·kte gonın · Bod ın eşı _ M' Raughton 
mıştı. Beni mi çagırthnız ıss 

d~i~cakarı tiz ve haşin bir ~esle: . 
.. e'--t diye aksılendı. Benı _ Ne munas U<: 

1 
M. ile beraber çıkınız .. rahat bırak, ıss 

dedi. h t bir 
d kapanınca ra a Kapı arkamız an . . 

B tıpkı müdhiş, ezıcı ve nefes aldım. u , rt l 
• ha b edici bir kabustan ku u up 
ınsanı ra • Tğ. ka 
aydınlığa, insan şefkatine, ıyı ı ıne -

vuşmak demekti. . . k 
·ımed Bodkinın o -Ne yaptığımı bı en 

men çıkalım, dedi. ~ama muhtaç. Eh .. Benim de ~rtıkı!1cu: 
- Evet, hemen çıkalım. mün yetmediğini anladı. VaktJle e e a 
Bu yezid kadından, evinden bir müd- yağrma çabuktum. Fakat sonrala1:1 .. 

det için olsa bile uzaklaşmak bulunmaz _ Nihayet kurtuluyorsunuz, Miss B~d-
bir saadet gibi geliyordu bana. kin. Fakat Allah aşkına doğrusun~ soy-

Mi ss Bodkin üç romanı yanına aldı. Ve leyiniz bana, ayrıldığımı., ve ~~ zıl se -
- · · · yginiz ı"ın mem • ~okak kapısını açtL Tam sıvışacagımız sı- sini b ir daha ışıtmıyece ~ ~ 

rada misafir odasından gelen z.il sesi bizı nwı değil misiniz, kurtu1dugunuza se -
olduğumuz yere çiviledi. Miss Bodkinin vinmiyor musunuz?.. . . . k. 
odaya seğirterek ne var bayanım dedi - Güldü .. Bu ne isyan cıcım, dedi .. Sa~b~ 
y • • d d m bir hapishaneden kurtuluyormuşum gı ı gını uy u . . . .. _ - kül- !:u· NE'-

Odadan o sinirl~diğim, nefret ettiğim ~öylüyorsunuz. Butun muş um :ır. • 
ses yükseldi: reye gideceğim. Bu yaşta nerede JŞ bu-

- Kitablan, Bodkin, muhakkak unut- ]urum ki. • . , 
muşsundur. - Muhakkak bir kapı lazım mı sıze · ·· 

_ Hayır madam, aldım. - Parasız yaşanır mı? .. Sonra, dostla-
Kadıncağız tekrar göründü. Sokağa çık- ra, ahbablara da sığınamam. Evet, b:r 

tık. Kapıyı kapıyordum ki mahud. çan çokları gel bizde otur dediler, dediler a
gene çnldı. Miss Bodkin, kapıyı açmak ve ma ben kabul etmedim. 
tekrar içeri girmek üzere idi ki, dayana- Onun bu aşırı tevazuundan, kendisini 
madım, ve topuzundan yaka 1adığım gibi bir saman çöpünden daha aşağı tutuşun
kapıyı çektim ve kapadım. Minyon Mis5 dan fevkalade mütehassis oldwn. Bu 
Bodkin şaşkın şaşkın baka kaldı. Sonra haline hayran kaldım, ve Allah aşkına 
gözlerinde tatlı bir ışık yandı, söndü. Du- onu hürriyetine kavuşturmadan nasıl çı-
daklannda bir gülümseme çevrelendi. kabilirdim!. Yemek odasında tek başıma 

Koluna girerek: çayımı içtim. Miss Bodkin, misafir sa -
- Haydi gidelim, bu sefer geç kaldı )onunda obur cad ... •Jza :hizmet görüyor -

madama.. dedim. du. 

- İyi ama, beni çağırdı idi. Saat yedide akşam yemeğine oturduk. 
- Dönsen, gene ve hep senı çağıracak Cadaloz, yemeklere çullandı, atıştırdı, tı-

diye inad ettim ve onu merdivenlere doğ- kıştırdı. Biz de onu seyrettik. Ve tekrar 
ru götürdüm. Artık mukavemette bu - misafir salonuna geçtik. 

_ Biraz müsaade Mrs. Raughton yorul-
dum da_. 
Yılan ıslığı gibi sesi, beni öyle 

le kızdırdı, köpürttü ki, kitabı başına fır
latasım geldi Hiddetten zangır zangm 
titriyerek: 

- Mrs. Raugh ton, dedim. Miss B~d • 
kinin odada bulunduğunu unutuyorsu • 
nuz. 

Cadaloz: Hayır, hayır diye kükredi. O
dada değil o ... Körüm diye istediğiniz gi
bi oynıyabileceğinizi sanıyorsanız, yanı .. 
Jıyorsunuz. Bodkinin, on dakika CV\'cl o
dadan çıkbğını pek iyi biliyorum. 

Bir an için inanır gibi oldum. Olabi • 
lir a, dedim. Biz farkına varmadan çıkı' 
gitmiştir, diye düşündüm. Acaba daha 
hala oturuyor, oturmuyor mu diye başı • 
mı çevirdim. Ve Mrs. Raughton, dedim.• 
Miss Bodkin burada.. 

Sesi hiddetten, çatal çatal çıkarak: 
- A kadınım diye ısrar etti, ya çıl -ı 

dırmışsın ve yahud da yalan söylüyor • 
mın. 

Bu kadar ısrarı, iddiası tuhaftı doğru
su ... Bu sefer, bütün bütün Miss Bod • 
kine döndüm. Haklı idim. Mis.s Bodkiıt 
iskemlede oturuyordu. Fakat, anlıyama., 
dığım, sezemediğim bir iç sıkıntısı beıııl 
sardı, ayağa kalktım ve hakikat büt~ 
acılığile yüzüme çarptı: 
İnce yüzlü, düz mavi gözlü kadın ka • 

dıncık Miss Bodkin Allahına kavuşmtıfa Junmadı. Dolambaçlı merdivenlerden a - Kocakarı: Bodkin diye seslentiı: 
~ğıya indik. _ Kitablar nerede? Bakalım Miss Woo- r-=·-:::-~·.;,:~=====::::.;;:::::::= 

_En iist katta oturmak iyi ama, bu - Jacomb senden daha iyi okumasını becere Bir Doktorun 

hı. 

günlerde merdiven çıkmaktan yorulu - bilecek mi? .. Her halde senden daha fe- Gu··nlUk 
yorum.. dedi Mis Bodkin. ?1a olamaz. Bu muhak.k!lk .. 

Sokakta, her çeşid hayat, can vardı. Bodk'ni yormamak için, kitabları ge - Notlarından 
Pazartesi 

Güneş parlıyor, rüzgar esiyordu. Rüzgfn- tirmPk üzere ayağa fırladım. Zavallının 
dan, ağaçlar, yapraklar, sallanıyor. Ka - soluk yüzü yorgunluktan parlamış gibi 
dınlann etekleri, geniş şapkalannm, iCZ- idi. Yanından geçerken, haydi sız gidiniz 
lonkların, ketenleri savruluyor, hattA e- yatınız, diye fısıldadım. Yüzüme sevinç- ! 
fendılerinin arkasından tıntın giden av le baktı, giilümsedi ve başını salladı . 
köpeklerinin kulakları bile oynaşıyordu. - Eh ... Ne aldınız bakalım. Muhakkak, 

Miss Bodkin bana dönerek: çocuk masalıdır. 

_ Ağır gidelim, dedi. Bugünlerde pek Kitnblnrın ve muharrirlerinin isimle -
öyle koşamıyorum da... rini okudum. O ana kadar ne olduklarına 

_ Kaç senedenberi Miss Raughton ile dikkat bile etmemiştim. Birden ikinci ki-
bernbersiniz, diye sordum. tabda sözümü kesti: 

_ 16 sene, dedi. Geçen martta 16 sene - Çingene ıle Bakire!.. diye sevindi. 
oldu. 16 sene!.. Allahım. 16 sene, bu çan Vallah. billah güzel bu .. füıy yaşıyasın 
sesine kosmak, iyilik ve sabra kal'§l, had- rnabnazel.. O pırıl pınl yanan köpek göz
.siz hesabsız kabalık ve tahkirlere ma - lerile Lana ba-ktı. Dudaklarında korkunç, 
ruz kalmak, yenilir, yutulur şey değildi. o nisbette çirkin bir gülümseme belirdi. 

Tansı yon 
Yükseklikleri 

(*) 

Tnnsyon yüksekliği bir çot eebebden 
ilen gelebilirse de belli başlı olmak uze
re ıkl esaslı sebebden ileri gelir: Birial 
böbrek hastalığından mütevellid ve böb
rek nntamamlyetinden mütevellld tans
yon yüksekl1ğ1, diğeri de doğrudon doüu 
ya damar katılığından ileri gelen tansyon 
ytiksekllğldir. Şiıphesiz ikisi de birbirin
den mühimdir. Fakat tedavllerl farklıdır. 
Yalnız blrleştlklerl nokta perhiz nokta· 
sıdır 

lunu tuttum. . . 
. . .. d"ğü'me ne sevındım .. _ Sızı gor u diye şaşmıyorum. Fakat nasıl oldu da bu ka - Bodkini bile uyutmıyacak, dedi. 

_ Artık neden tahammül edemediğinize - Eh buna başlıyabiliriz. İsmi pek hoş. I 
dar senedir dayandınız, bunu aklım al - Utanarak Miss Bodkine baktım. İçim-

İkisi de toz istemez, su istemez. Tuz w 
su perhiz! esaslı blr madded.lr. Perhize 
çok dikkat etmek lizımdır. Günün birin 
de birdenbire nezfidlmagi ile nüzul dedik 
lerl M.dlse vaki olur.O zaman da artık )f 
lşdea geçmiş bulunur. Çünkü maalesef 
ne kadar tedavi edlllrse ectllsln dunllf 
nezfi felçleri ve felçler de artllc fani ha.
yata veda ettirecek sakatlıkları ve arlza
lan lntac eder. 

mıyor, dedim. den de, her halde kitabı benim seçmedi-
Miss Bodkin, parlak mavi gözlü, küçük, ğimi anlamıştır, dedim. Miss Bodkin hiç 

nazlı yüzünü bana hayretle çevırdı: oralı olmadı. Dik iskemlesinde oturmuş, 

söylendim. 
Elini elimin üzerine koydu. 
- Sabırlı olınalı, onun kor olduğunu 

hatırlayınız .. dedi. k.. ol 
- Allahım, diye gürledim, ya or -

.:. \lldıı:ı. 
~: masaydı. . ·ht · cı kal -Yakla..+ım, ve sesimi _ Kör olmasaydı, bıze ı ıya 

w• • 1.m.ictik. Beraber 

- Artık dayanamamak mı? .. Hayır... dirseğini, yana daya~. bir elile ce göz
Ne demek istediğinizi anladım. Mese1e lerini kapamıştı. İlk önce sesimi yüksel
zannettiğiniz gibi değil. Mrs. Raughton terek, sonra da tabii bir şekilde okumı
beni çıkarıyor, kovuyor. Kimse onu a ·'ya bqladun. 

c•> Bu notları kesip saklayınız, )abacl 
bir albüme yapıştırıp koleksiyon yapın.._ 
Sıkıntı zamanınızda bu notlar bir dokter 
ribl lmdaduma 1etifebilir. mıyacaktı. Korıdora ge .. 



iZ Sayfa 

Çelik çomak oyunundan 
çıkan cinavet 

(Ba§farafı l inci sayfada) 
dilmiştir. Bu cmayet intikam hırsının in
sanı ne büyilk Cacialar::ı sürükleyebilec~ 
ğini gösterme:;i ıtibarile şayanı dikkattir. 
Cinayet rvıuzafforiye köyüniln Kelemlık 
ormanının Kiremidlik mevkiinde işlen
miştir. 

Son yağışlarda bu orman kalın bir kar 
tabakası ile örtülmüş, ve bu kardan örtü 
bir müddet için cinayetin de gizli kal
masını temin etmiştir. Fakat havalar ısı
nıp da karlar eriyince bu bembeyaz ör
tünün altından müdhiş cinaf1?tin kızıl 

jzleri meydana çıkmıştır. 
Kelemlik ormanının Kiremidlik mevki

inden geçen köylüler erimekte olan kar
ların bir noktada kızıllaştığını ve kar su
larının da orada hafifce bir kwllık ala
rak akmakta olduğunu görmüşler. İlk ev
vel bu hali tabıatin fevkaladelikl ·rinden 
birine atfeden köylüler bu noktaya doğ
ru yaklaştıkca kızıllığm yanında siyah
lık nrzeden bazı cisımler görmeğe başl:ı
mışlar ve daha ziyade yaklaşın a da ni
yet gaiatırtlan kurtulup o noktayı daha 
güzel görebilmişler \'e işte o zaman eri
yen karların kızıllanışın ·a bir tabiat fev
kalfıdeliğinin değil, günlerce gizli kal
mış bir cinayetin funil olduğunu görmüş
lerdir. 

Ve anlamışlardır ki carı kızıllaştıran 

delik deşik edilmiş biı cesedin sızan kan
larıdır ve günlerce kardan örtü altında 
gömülQ kalmış olan bir cesed yavaş ya
vaş mPydıma çıkmak adır. 

Köylüler cesedi hf.la kısmen örtmekte 
olan karları temizlemeden t>V\ el işi kara
kela haber vermeği daha muvafık bul
muşlar ve derhal zabıtayı müşahedelerin
den haberdar etmışlerdir. Karakol ku
mandanı Hamza ile Cumhuriyet müddeı
umumisi vekili Rebiı hemen köylülerin 
tarif ettikleri yere koşmuşlar, cesedi kar
dan çıkarmışlar, tahkikata da girişmişler
dir. İlk önce maktulün hüviyeti tcsbit e
dilmiş ve anlaşılmıştır ki bu adam Mu
zafferiye köyünden Osman oğlu Kazım
dır. ~a1bindcn ve vücudünün diğer iki 
yerinden bıçakla vurularak öldiıriilmüş
tür. 

Ancak cesedin bulunduğu yerde kati
lin hüviyetini tesbite medar olabilecek 
hiçbir emare bulamamışlardır. Bir aralık 
biraz ilerde ve karlar üzerinde ayak izle
ri görülmüş, bu bir ümid uyandırmış ve 

izler takib cdılip de devam ettikleri görü
lünce bu üınid kuvvetlenmiştir. Fakat az 
ötede bir dere içine kadar takib edilebi
len izler dere içinde birdenbire kaybol
muş, ondan sonra da yeni b:r iz buluna
mamış ve bu ümid de suya <•üşmüştür. 

einayeti tahkika memm· olanlar ilk 
hamlede karşılaştıkları bu müşküllere 
rağmen çok kısa bir zamanda cinayetin 
failini meydana çıkarmıya muvaffak ol
muşlardır. 

Cinayetin faili Muzafferiye köyünde:n 
332 doğumlu Mustafa Seneldir. Şenel su
çunu ilk evvel inkar t tmek istemiş, bu 
inkarında da bir hayli ısrar etmiş, :fakat 
gösterilen deliller ve kendisi yakalanma
dan evvel katil kendisi olduğu hakkın
daki kanaati tevlid eden hükümler ken
disine anlatılınca inkarın fayda VC'r nıye

ceğini anlamış, suçunu itiraf etmiştir. 
İşte bu itiraf fikri sabit haline gelmiş 

bir intikam hırsının insana neler yaptı
rabileceğini göster.:niş, bir çocukluk ki
ninin zamanla nasıl alevlenebileceğini 

isbat etmiştir. 
Şenel, Kazımı 12 yıl evvel oynadıkları 

bir çelik, çomak oyununda tahassü 1 eden 
masum bir iğbirar yüzünden öldürmüş

tür. Filvaki bu masum iğbirarın yarattı
ğı kini onu takib eden birkaç hadise kö
rüklemiştir. Faknt cinayetin asıl sebebi 
bu çocukluk kimdir. 

Katilin ifadesine göre bundan 12-13 se
ne evvel köyde Kazım, Kazımın amcası 
oğlu Tahir ve kendisi çelik çomak oyna
mışlar ve aralarında kazanruıuı yenilenin 
sırtına binmesine karar vermiı>ler. En Caz 
fa sayıyı Şenel yapmış, fakat Kazımla 

Tahir sırtlarına binilnwsine mani ol
muşlar. Bu yüzden aralarında kavga çık
mış, iki kardeş evladı kendısini dövmüş
ler. İşte o zıımandanberi Şer:~lin ruhunda 
yer tutan bu kin büyümüş. kökleşmiş ... 

Katil, birkaç yıl evvel kendi sığırları
nın Kazımın tarlasına girmesi yüzünden 
aralarında ikinci bir \•ak':'l olduğunu, g~
ne kendisinin dövüldüğii.nü iddia etmiş 
ve çocukluktan itibaren haşlıyan kini
nin gittikce alevlendiğini SÖ) !emiştir. Şen 

el cinayeti nasıl işlediğini söyle anlatm!J
tır: 

- Vak'a günü aram1zd:ı hiçbir şey ce
reyan etmemişti. Benim hayvanlar dağa 
çıkmışlardı, onları aramıya gittim. Öğle
ye doğru dağdan dönerken baktım, Ka-

-- .. • • • • ·--· ·- ...... _ • • • __ .,. .. ___ --· ..... 1 •• ·~ .... · -· • • •••••• --

. . ,,,-~ ... 
...::..• ,. .,.' 

Baş, L•-1ı uoL.e, ~rtP., rom'"''·•'-' 'IJ .,u • .1.• aynıdı"ıdıLJ Lterhal 
kı:ser. icabında günde Uç kaşs almabilir. 

- . :#.[~: -~ . . -~ ... . ' . -

"Son Posla,, nın edebi romam: 63 

Bi Genç Kızın Romanı 

Muazzez T ahsın Berkand 

Bu yalancı adamın alçaklığının dere-1 İnt;k&m ne tatlı şey hala! O, itina ile 
~e!3inc bakın ki, yazılarile beni sevdi- sakla~.ı~ı ~ırrı~ı .. benim keşfettiğin_ıi. bil
gini 'e artık benden U7.akta yaşıyaını- m~ıgı ıçın kutuphaneye her gelışınde 
)'KCağını ::ıöyliyerek kendL'iile görüş - gene eskiden yaptığı gibi kasada bir iki 
memi teklif ediyor, bunu tekrar tekrar <lakika durup benimle konuşmak iste
dileniyor. dik~e, ben ona en alelade bir müşteri 

Tesadüf onun maskesini yüzünden ye ~·apacağım muameleyi yapıyorum: 
düşürmeseydi ve ocn onun büyüleyici Para~ını aldıktan sonra işime dalarak 
yazılarının kudretilc onu görmeğe mu- una hakmıyorum bile ... Buna mukabil 
vahkat etseydim, bu maceradan ne ka- Muzafferle çok meşgulüm. 
dar z;ılim bir elle hırpalarunış olarak İ şi:ı en fena tarafı, Muzafferin bu 
çıkacağımı tasavvur ediyor musun? küstah adamın beni takip etmesini fark 

Bir sihirbaz gibi beni kendine çeken (•cisidir. Bir gün aralarında fena bir 
bu adam, kendisini tamamile sevdir- vak'a çıkacak diye ödüm kopuyor. Mu
dikt~n sonra, evine, çoluğunun, çocuğu- zaffcr ne de olsa genç ve atak bir deli
nun vonına dönerek zavallı Selmayı bir kanlı! Onun hergün kütüphaneye gel
paçavra gibi yolun kenaıına fırlatıp a- ır.esi zaten içini sıkıyordu. Şimdi gitti
tacaktı. Yaşı otuz beşi ~mış gibi gö- ğimiz, gezdiğimiz yerlerde de her za
rünen bir adamın benim gibi çocuk de- man ona rastlamamız genç adamı deli 
rıecek kadar l!enç bir kızı aldatması o ediyoı-. 

kadar kolay bir oyun ki... GeçEmlerde bir gün Beyoğlunda bir 
Fakat ben de vaktinde kendimi top- siner.ı:.ya giriyorduk. Gişede ona rast

!adım. Ona. kendisine zerre kadar 1adık. Sinemada tam arkamızdaki kol
ehemmi~et vermediğimi anlatmak için i;.ıva oturmaz mı? Filmi seyrettiğim 

beni cidden ~eviyor zannettiğim Mu-ı müddet onun gözlerinin ağırlığını en
zaff Pr .. yaklaştım. semde duydum. Muzaffer kendi kendi-

SON POSTA şuW~ 

Köylünün 
kalkınması için 

tedbirler alınıyor 

ı Mahud Lavrens'-in şöhreti şişirile• 
hır balondan başka birşey dağilmiş!. 

~ 
(Baştarafı l inci sayfada) 

naklarından en mühimi olan zeytin da
vasını da ele almış bulunmaktadır. Zey
tin mahsulünün artırılması için icab eden 
tedbirler alınmaktadır. 

Tekrar Balıkesire geçen Vekil Halke
vinde şerefine verilen ziyafette bulun
muş, daha sonra da Balıkesirli yüksek 
tahsil talebe kurumunun şehir klübünde 
hazırladığı baloya gitmiştir. 

Bu sabah İzmire gelmek üzere Balıke
sirden hareket eden Vekil yollarda köy
lü ile temas etmiş, vaziyetleri hakkında 
mallımat almış, ihtiyaçları olup olmadı
ğını sormuştur. 

Akhisarda Manisa valisi Lf.ıtfü Kll"dar 
tarafından karşılanan Vekil Manİ-'aya ka
dar gelerek üzüm, tütün ve diğer mahsul
ler hakkında izahat alınış ve istasyonda 
halim: 

- Salı günü Manisaya geleceğim, görü
şürüz, demiştir. 

Bu gece İzmir Palas'da şerefine verilen 
ziyafette bulunan Vekil, tüccarlarla te
masa başlamıştır. Yarın İnciraltı, Aga
rnemnun ılıcalarını ve Fuarı gezecek ve 

saat on birde, Ticaret Odasında ihracat 
ve idhalSt tacirlerini ayn ayrı kabul ede
rek görüşecektir. Vekil köylerden gelen 
zürra ile de temas edecektir. Zirai işlere 
büyük ehemmiyet verilmektedir. Ve bil
hassa hastalıklarla mücadele işinin artı

rılacağı anlaşılmaktadır. Hazırlanmakta 

olan yeni layiha ile hastalık çıkan mın
takalara kamyonla seyyar mücade1e vası
taları yetişerek hastalıkları yerinde sön
c!ürect>klir . 

İktısad Vekili salı sabahı Burnova ha
şarat enstitüsünü Ye ziraat mektebini ge
zecektir. İzmir valisinden de iktısadi ve 
zirai vaziyet hakkında ayrıca malümat 
almıştır . 

·------------------~-----
ıım, elinde bir balta yolda bekliyor. 

- Dana bak, dedi, bir daha buradan 
geçemezsin, gebertirim seni. 

- Neye? diye soracak oldumdu, cevab 
yerine baltanın sapına yapıştı ve bir an
da koca baltanın kafama inmek üzere 
havaya kalktığını gördüm. Hemen ya
nımdaki sustalıyı açtım, can havlile Ka
zımın üzerine atıldım ve sustalıyı olanca 
kuvvetile Kazımın göğsüne sapladım. 

Kafama inmek üzere havalanan balta Ka
zımın ayakları dibine düştü. Kazım kıv
randı. Ama parmakları bir kerpeten ha
line gelmişti. Gırtlağımın üzerinde dolaşı 
• vordu. Bıçağı sapladığım yerden çıkar
dım, bir daha, bir daha sapladım. Kazı
mın parmakları gevşedi, sallandı. 

Ben artık ayrılmış, yürüyordum. Ka-
7.ım da bir iki adım arkamdan gelmek is
tedi. Fakat baktım, mecalsizdi. Ayakta 

(Baştarafı 1 inci ~yfada) verayilşşerla Emri Emlr Abd~ tJ: 
basit bir İntelligence Service adamı ol- hükılmctınin hariciye nazın sıt• ffJj' 

tereyi vadler1n1 tutmamakla ıUıdl .. ' 
duğu, diğeri de bu kfhramanı, tabii vaziyetlerinin gayet miişltül oıdulUD~ 
cüssesinden kim bilir kaç defa fazla ynrdım gelmezse Türklere ıe.sıı~ ..... tJI 
büyütmü~ olan matbuatın kuvvetidir! başka çareleri bulunmadığını~ 'il 

Konferans vermiş olan zat Ronald I.aurcnce ile blrllkde yardım ~,. 
Steures'dir. Bu zat bir zamanlar Kıh - hakkında bir rapor hazırladık,•._.ıs t".". 

• . . ' . Kontcranscının verdiği mal~' 
ris umumı vahsı olmuş, bır zaman da L!lurence bu seyahatten uıı7 se~..;, 
Filistin komiserliği umumi katibliğinde b:ıhanndan sonra Maana tf.111 ~ r 
bulunmuştur. Cihan harbi esnasında da Ka- ket eden Emir Faysal kuvveUerl ~ 
hirede Yakın§ark İnglliz ordusu kararglhın- tlbat zabiti olarak gönderllın1' ~ ...... -~ 
da bulunmuştur. O zamanlar bu ordunun ye kadar bütün faallyetl bu kU ~ 
karargfthı Kahlrede ve Kahlrenln en güzel dinde bulunarak: irtibat zabıtUll 
otellerinden biri olan Savoy otelinde imiş. görmekten ibaret kalmıştır. Butibl 
Ronald Steurcs, meşhur Laurence'l küçük 1 Maan ne Şam arasındatı saııada ":.J. 
rütbede bir İngiliz zabiti olarak burada ta- eden fıs1 Arab kuvvetlerlnln ~J 
nıml§tıı:: İkinci mülazım Laurencel bulunmıya münhasır idi. BafP ~· 

Kor.feranscı, conu ilk defa olarak burada vazife :ılmamıştır. Maan Ue şaaı -
tanıdım. dedi; kendislle bir gün Arablıta ve 1 bu Asl kuvvetlere cŞlmal Arab ord~ 'I 
Arab meselelerine dair konuştuk. İyt Arabca mı verlliyordu. Bu ordu İngUlı oı' f. 
bll1yordu. Ben de Arab memleketleri n mub '!>lrllkdc hareket eden daha doğruJU ~; 
te-llt Arab Alemi hakkında kendlsile uzun u- dımcı rolünü oynayan yan ınun "" 
zadıya Arab~a konuştum. kuvvet idi. Bu kuvvetin faaUyeı : ~ 

O zamana kadar Laurence hiç bir mü- reye kadar uzayabillrse ı.aurence ~ 
hlnı vazife aln.VJ değlldi. Şerlt Hüseyin'ln 1.s- yeti de ancak bu sahaya tadat ~"'I 
yanı Ue de hiç alA.kası yoktu. Şerlf Hüse - Demek oluy_or kl Laurenr.e'lD .,,_ 
yin, ben kendisini tanıdığım zaman, lkl bu- ve kendisine atfedilen fevıcatAde ~ 
çuk se:ıedenber1 kendlslle İntelllgence ser - ziyade, basit, bir tarihin tevknlld' ,,,.-;,· 
vlce arasında cereyan eden müzakerelerden l~rdc büyütülmüş ve gazeteden~ 't 
sonra isyan etmiş bulunuyordu.. türlü türlü esrarlı ve meraklı te~f 

Bu konferansı dinlerken hayretten bay - kulmuş, mahdud bir sahada ve si-"'
rete düşi\yordum: Laurence, enteresan. me- faaliyete ald şeylerden daha Ue~ ;;,-s :J 
raklı ve heyecanlı maceralar nakletmeğe ğlldlr. Bunu ben döylemiyOTIUll·~ ~ 
düşkfin bir matbuatın şl4lrditi kllçlllc bir nnld St~ures de böyle söyledi. •dfO~ 
b~londan başka bir şey detlldll Konferana- Hillıeyinln isyanında Laurenc:e /ı;'JJ 
cı anlatıyordu: Aziz paşa Allnin fCO zamanlar ,,,..l 

lsmlle Osmanlı ordusu erklnıh&J'b ıı.-;. 
cLaurence Arab isyanında, denildiği gtbl tesiri bulunduj!unu anlattı. onun b' r .. 

büyük blr rol oynamış değlldlı'. YegA.ne mü- tn anlattığı şeylerden ötren~~ 
hlm rolü, ınuvaftaklyetslzllkle neticelenen I- bir v~kitler Enver paşa ile çok ÇU""'.".: '· 
rak seyahatidir; ben kend1.s1nl tanıdığım sı- Aziz Allbey'in henüz Osmanlı ordrll'; 
ralardo onu Kut - ul - Amare'de mahsur bu- ikl'n Fransızlar ve İnglllzlerle ~'it/ 
ıunan Taunshand ordusunu kurtarmak üze- plrtl"r tasarlamış olduğu ıaııatrd 
re Irak Türk ordusu kumandanı Halil pa- tealr. ,J 
şayı kandırmaya. memur etın.fştllc.. Halli pa- şu halde ı.aurens'in macersıstL,. !J 
şaya bir milyon Ingillz lirası vererek İngiliz rudan doğruya kendlslnln macera-".-":• 
ordu~unu esaretten kurtarmak istenilmişti. ğUdlr. Bu macenılan daha zıyade "'-' 
Laurence bu vazife ile Iralta gitti geldi ve yaratmıştır. Laurence bir ka~ ı ~ 
Halll paşa ile temas etU. Lltın muvaffak o- nun knhramanlığını meydana ııeur:-~ 
lamadı.. seler ve hikAyeler, ondan zıyadf _.,... 

L:ı.urence bu seyahatten muTntfat ola - kubbe yapmakta emsalsiz ol&ll 
mıyarak döndüğü sıralarda Fahri paşa ku • aiddlr. ___,/ 
mandasındaki Türk ordusu da Medineden ...... llJf 
Mek!ce üzerine ııerıemeğe ba.,Iamı~ı. Kon - Erzincanın kunuı 
fcranscı. bu sırada Şerif Hüseytnln ardı a -
rası kesıımıyen ıııüracaatıarıa Kahlredetı bayramı . .ııİ 
kumandanlıktan y9rdım istiyordu. Konfe - Erzincan, 13 (Hususi) -~sr""ttf 

kurtuluşu yıldönümü bugün ransa da •bunun üzerine Met- ~ 

kcye gJdlp nziyetı görmek Te bir rapor ver- hüratıa kutlulanmı~tır. Şehir -.At 
mek vazifeslle Laurence ile blrllkde Şerif tıl'"'. 
Hllseylne mülaki olduk. orada vaziyeti ted- şa donanmış, gece fcn~cr alaylat'I 
kik ettik. Şerif Hüseyinin oğlu, flmdlld Ma- dilmiştir. 
-----· ·-·-·--· --------

HASAN DEPOSU 
Sahibi Eczacı Hasan 

Muhterem müşterilerinin, 

cin kardeşlerinin bayramını 

-ti . 
ah bablarının ve bö 
kutlar. 

duramıyordu. İki tarafına yalpaladı. Son- ~ t Ok ı n· kt•• ı .. .., .. den: 
ra upuzun ve tıbkı bir kütük gibi yere yı- .... a Ja u u . ıre or ugun 
kıldı. Ölmüştü. Olan olmuştu. Şimdi ar- Okulumuz Revirinde hasta çocuklara bakmak için bir hustab ... t.ıcı arıY"""' 
tık akıbete intizar ediyorum. tekliler şartlarını okul yönctgesinden öğ renırler. c70h 

sini yiyordu. Dışanya çıktığımız vakit yolu tayin ~~ek istiyorum ve bunun için içindeki düşman duygu ~ 
Lana: jçin. uzun tafsilattan ve lüzumsuz söz- olmuştu, ama o konuşurken 

- Bu adama bir gün fena bir şey söy- :erden sonra size sormağa geldim. toplamağa muvaffak oldu. J 
liyeceğim Selma ... dedi. - Muzafferle evleneyim mi hala? - Teessiü ederim. Ben traııı 
Ka~k .. nını çattım: İki aydan fazladır kcndı kendime sor- neceğim efendim. ~ 
- Hakkın yok Muzaffer ... Sinema duğum bu sualin cevabını sen bana ver! Sözlerinin yaptığı tesiri ani 

herke.sin yeri. Adamcağız bize bir şey [en kızının yardımına koş! Yalnızlık- tiyormuş gibi gözlerini ona . .itt 
yavmadı ki... tan ~:;k üzüli.Jyorum; derdimi dinliye- tı; fakat onun yüzüne çöken ~ 

- İşte asıl o dürüst halleri sinirleri- cek rondan birisinin bulunmaması beni ile titreyerek tekrar önüne.. " 
me dokunuyor ya! Nereye gitsek kar- çok hırpaJayor. - Sizin her zaman yürll~ 
ş.mıza bir heyüla gibi dikiliyor, fakat Bütün ömrüm vahşi bir ot gibi yal- !üphaneye kadar gittiğinizi ~ 
ciddiyetini ve sükunetini muhafaza e- nız _geçtiği için b~ndan sonra y~nı~~a Bugün. sırf benden kaçmak ~
derek ... Öyle olmasa şimdiye kadar tem sevecek, benı saracak, benun goz- vaya bınmek istiyorsunuz değil 
çoktan onea çatacak bir vesile icad e- lerim içine bakarak duygularımı anlı- çin Selma hanun? 
derdim ben. ~acak biri~ini_ bulmak _ist~yorum. Bu Bu doğrudan doğruya bit ;ı.J 

- Rica ederim, bu mahalle çocuğu ;stek bazı d~kıkal~r _benı aglatacak ka- cevab istiyen bir sualdi ve,,-'' 
sözlerini bırak; varsın o istediği gibi dar kuvvetlı ve hakun... mini bile henüz bilmediği bdo»?. 
ydpsın; bizim gezintilerimize mani ol- Artık bu kararsız vaziyetten, denizin karşı içinden taşan isyana, ıı'P:J 
muyor ya.!. İster misin gelecek hafta <·rtasında fırtınaya tutulmuş bir saman tereddüde kızarak bir şey sa 
beninle Bebek bahçesine gidelim? çöpü ~ibi dalgaların cereyanına k~pıl- tekrar ona baktı: . ~-; 

Muzafferin gözleri parlamıştı: nıc.ktan yoruldum. Buna tahammul e- y·· .. eı· h fendı; /.; 
. - uruv un anırne ·- sı11i - Ne iyi olur Selma ... Seninle yal- debllecek kuvvetım kalmadı; sen be- t"" d d ~ k nl JtllP"'"" 

nız kalmak beni öyle mes'ud ediyor nim imdadıma gel hala; sen beni kur- ~~- e urara geçe ere t 
ki... tar!• y ı ~ ~ 

Ertesi hafta biz bahçede çay içerken * alvaran, emreden bu ac ,_ 
rene onu deniz tarafındaki bir koltuk- Aradan bir hafta geçmiştL Selma Y1 titretmişti._ Kal~ine ~üc:~ 
:a, arkası bize dönük, gazetesini okur- bir min konservatuardan çıkınca Fu- ma kanşık hıslen belli e ··A_ 

~· k ··k· tl b erd~· ken <!Örmiyeyim mi? Bereket versin ki adla karşılaştı. şara su une e ceva v .. 
Muzafferin yüzü benden tarafa idi ve - Ne güzel tesadüf hanımefendi; - Bugün yorgunum. yürU:ıt'J 
onu görmedi; yoksa çirkin bir hadise ben de ağır ağır yürüyerek İstanbula ğim.. hatta tramvayı bile , 
çıkar diye fena halde korktum. geçiyordum; size refakat etmek şerefini bir otomobile lıinmek 

İşte halacığım, bütün bu üzücü ve bana verir misiniz? Allahaısmarladık efendinı· 
sirurletici şeyler beni çok yorduğu için Genç kız şaşınnış, kızarmıştı. Birden
artık k.ıt'i kararımı vermek, gideceğim bire onu karşısında görünce, bir saniye 
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,.ifşa e n idam olunur!,, 
Harb sanayi casueları arasındaki mücadele 

ı.._' }) 
.'1t t' reııs h 
ı.lttı/lli~i ~ a~retleri de dairelerinde 
~ . ll1:1"'-eQİllizı klıyorlar!,. Lutfen beni 
~t '"'Qerı ·• 
~lıs~t llsan~ .. 

t ~ oı dairesi 
0~~ ~tladık. Otelin en 

tııcla ~tt u~U§t aJnılen çelik kralına 
~ ~ tı g~kı. dair u.. Asansörden çıkıp 
ıı,_ a\ıet.. tdığirn· esıne açılan büyük ka
·~~~ ltıc:!e İk~z Zaman geniş salonun 

ı-4 ll~faı.~1dukıa; kişinin bilardo oyna
~ " d '\ilttnıd ını gördüm . <Jgru eki d . 
• 

1~i Git Yiitüy a am bunlardan bi-
;ı l'l'ıi~i ' .. bizim ~rdu: Bilardo oynıyan 
~v1!~0rünc endıJerine doaru gel-

ı \ıa \1 e dur 0 

r rı'p e kır muşlar, uzun boy-
t>:ı-rı ~tı dıkkatı~çh .. 01.~nı istakasına 

\ rtıkat: Yuzume bakmağa 
• "ıtı ıll'ıdek· 

bir 1
• ~dam b .. .. reve u zatın onun-
rnns Yaptı. Ve Leh di-

Grip, 
Nevralji, 

Baş ve Diş 

Artritizm, 
Ağnları, 

Romatizma 

Sayfa JJ 

Geçen bilmecamizde kazananlar 

Tophane Örtmealtı sokağında ı numara
da Memduha Temlz.c;oy, Ankara Doğanbey 

mahallesi Taşdoşeme sokak 7 numarada 
Şükran, İsparta, Çelebiler mahallesi Alay so
kağı l numarada Altan 'J'.opakoğlu, Berga
ma Gazipaşa okulu sınıf 3, numara 352 öz
c:ın İmer, A~.kara Bölge San'at okulu ljB 
de No. 87 Ş. Unal, Bandırma HalkeYinde Fe
ride Kl\zım Umud, Kayseri lisesi 2/E de No. 
770 Cabir Oüner, Samsun Cedid mahallesi 
Yunusbey sokak 9 numaralı evde Bedia, Çor 
lu Şilcaeddln llk okulu üçüncü sınır Habibe 
! Ergene, Tekirdağ Erturl}l mahalles1 Derviş -
bey sokağı 3 numarada Midhat Sözer. 

KART 
Ankara Ticaret lisesi 1/ A da 162 Sabriye 

Şengüden, Ankara İsmet İnönü okulu 3/S de 
580 Mustafa, Ankara Genelkurmay matbaa
sında mücellld Said eme Nuri, Foça nüfus· 
memuru Oal!b kızı Jale, İzmir Karaburun 
Merkez okulu üçüncü sınıf talebeleri, Trab -
zon Muhiddin mahallesi Kasım sokalı 14 
numarada Ş. Savaşcı kızı Gevher Sava§cı. 

Kiymeti bilinmiyen 
Bir cennet: Mersin 

( Baştarafı Z inci sayfada) 
nizi zinde hissedersiniz. Diyorum ya: 
Mersin, kıymeti bilinmiyen bir cennet 
bucağıdır! 

Burası iptida ufak bir balıkcı köyü i
miş .. nahiye, kaza, sancak ve nihayet vi
lfıyet merkezi olmuş: İçel vilayeti. Bi.iti.ik 
bu istihalelerin tarihi yüzyılı aşmaz. Ya
rın da Mersin, anlayışlı ve görgühi bir 
belediyenin elinde başlıca turizm mer
kezlerimizden biri olabilir. 

* Gelelim Mersinlilere.. mübarek Ana-
dolunun bütün insanları gibi Mersinliler 
de Şarkın ezeli misafirperverliğini ebe
dileştiren garib dost, mihmannüvaz kım
selerdir. Buraya kür yapmak, midesini 
dinlendirmek isteyenlerin, Mersinde ta
nıdıkları olmamalıdır. Yoksa kendikrini 
mahvolmuş bilsinler. Hele zayıflık moda
sına riayet eden bayanlar için Mersinli
lerin misafirperverliği yaman bir düş
mandır. 

- Bir portakal daha buyurmaz mısıiuz? 
- Şu pilavdan da yemez misiniz? 
- Yoğurdumuz meşhurdur, şu tabak-

tan bir kaşık alın. 
- Bu kayısı reçeli Tarsusun şekerpare

sile yapılmıştır .. buyurun. 
- Taze bezelye bahçenindir, Allaha

sen yeyjniz! 
Ne yazık ki Mersinin bahçeleri, bağlan 

karbonat ve kalsbad tuzu istihsal etmi
yor. Dostum, sınıf arkadaşım Mersin Ba
ro Reisi cHilal Kemah in beni sevdiğmi 
bilmesem, yedirdiği yemeklerle bana su
ikasd ettiğine hükmedeceğim. O ne can
dan ikram! O ne gönülden izaz etmek ar
zusu!. İnsan böyle yerde biraz da aç göz
lü olu •or, galiba. Taze patlıcanlı kebabı, 
mis gibi yoğurtlu taze baklayı, portakal 
peltesini, kaymak gibi halis yoğurdu gör 
de, dayan yeme bakayım. 

Bir akşam da, geçen mektubumda adı 
geçen ormancı Şay Enis davet etti, büt\in 
azmime rağmen dünyanın, en nefis, ye
meklerini tıkabasa yiyip kendimi zar zor 
otele atabildim. 

Silifke gezintisinde de, bu iki kibar -.ıe 
mükrim dostun delaletleri, o gezintiyi 
unutulmaz, güzel bir hatıra olarak, gönül
lerimize nakşetti. Bu nezih ve Türkün bü
tün fezailini cami yurddaşlara mınııet 
bağlarile bağlandık. 

Ercümend Ekrem Tulu 
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M'D~.Ç BOZ A TL1
2 

Bütün saray halkı büyük bir korku veyhe;~c::·iJ:~re Milli küme maçla fi dün başladı 
1 idi. 1imurleok'e scikasd meselesi herkesi şübheye 

düşürmüşhi. En yüksek s:ıray erkanı bile başlarından Galatasaray Beşı.ktaşa 2 
korkuyorlardı. Hatay Bahadır ile Adil Şah zincirlere 

~urulup saray zindanlarına atılmışlardı F d G 5 •J -
... ~:~'.:1"~~:'!':.~diy~::B~-=~rt ri!T;:;i~ı~~r!'~~eıçJ~k:~~~;e~~l;~ , ener e üneşe - 2 yeni 
!'e Hatay Bahadırın kılıcı kırıldı. Kın- kadar sert olan bu hükümdar, ekseİ'iya Milli küme maçlarına Ankara, İzmir 
lan parça, havaya fırladı. isticvab ettiği .şahıslanı böyle yanına ve İstanbulda başlandı. Dün Taksimde 

Sarı boğa; kadar çağırır .. onlan tatlılıkla isticvab 1 birinci maç olarak Galatasarayla Beşik-
- Dikkat et, Adil Şah! .. Seni de ko- eder. Ve arlık öğreneceği .şeyler bittik- taş karşılaştılar. Bir buçuk saat sarı kır-

lk.ır~an yaralıyacağım. ten sonra, yıldırım sür'atile kılıcını sa- rnızılılarm ezgisi altınd geçen maçı, bir 
Dıyc, mırıldandı. v~arak başlarını uçuruverirdi. ikinci küme takımı kadar bile oynıyamı-
0 ı:ında, Adil Şahın sağ kolu ağırlaş- Adil Şah ile Hatay Bahadırın çehre- yan siyah beyazlılar kazandılar. Galata-

.tı. Kılıçla beraber havalanan eli yanı- leri bembeyaz kesilmişti. Ağır ağır Ti- sarayın dört beş gol farkile kaumabile-
tıa diişüvererek, öylece kaldı. murun önüne kadar ilerlemişlerdi. ceği bu oyun, muhacimlerden orta ve sol 

Sarıboğa, birdenbire yana sıçradı. Timur, isticvaba başlamıştı: tarafın aksaması yüzünden gitti. 
Sık a~açlarm arasından, çevik bir tilki - Sen söyle Ad.il Şah .. bana mızrak Eşfak'm güzel bir• pasını Necdet orta. 
gibi 1<açmıya başladı. fırlatan -~iır~di? .. .. .. .. . ladı. Mehmed Ali Bülendin ayaklarından 
Hat~y Bahadır; elindeki yarım kılıç- Bu mudhı.ş hukumdarın, buyuk hır t ka t Galatasara w dah hAki ··k· 

1 
d • b . . opu p ı. y ar a a m 

aa, S?.rıboğanın arkasından koşmak is- su unet e sor ugu u sual, müdhıştı. -
ıt d

. F k b A-d l 'Ik h 1 d • b" . h oynamıya başladılar. Eşfak ve Süleyman e ı. a at, sert ir ses işitti. e a ı aın e e agır ır ıt am ı .. . 
H 

ı D T ki h' t' d "d' Adil Şah ık h muşterek hır gol kaçırdılar. - atay... ur.. a ·be lüzum yok. ma ıye ın e ı ı. , art • aya- . . 
Hatay Bahadır, başını çevirdi. Ve tmdan ümidini kesmişti. Böyle olmak- Oyunun başmdanberı Beşıktaşı 

bütüıı vücudü, titredi. Bu emri veren, !a beraber, sükıinetini muhafaza ederek çember ıçıne alarak ambale e-
Timurlenkti. ağır ağır cevab verdi: den Galatasaraylılar hiç bek~enme-

Genç noyan, elindeki kmk kılıcı - Ha.kan! ... Vaziyeti gördünüz. Her dik bir anda, 30 uncu dakikada Şerefin 
gösterdi: .5ey o kadar ansızın, o kadar sür'atli ayağile bir gol yediler. Galatasaraym ez- Güneş kalecisi Cihad, bir Fen.er hücııf1111&.mı kesiyor .. ,l 

- Hakanım! .. Çarpıştık. Fakat kılı- cereyan etti ki, o karışıklık arasında, .gisi ve kaçırdığı birçok fırsatlarla, Be- lihe geldi. O da rahatca üçüncü golü at- Dünkü maçta seyirci adedi· 
c ı kırıldı. • C• adamı pek az görebildim. Fakat, öyle J .şı.~ta~ın yegane muvaffa~iy.eti olan golü tL pı hasilatı da 4500 liradır. ~ 

l'imur gülerek cevab verdi: zannediyorum ki, o, Sarıboğa idi. gordukten sonra devre bıttı. Bir Güneş akınında kaleci Necdeile Yugoslavya ŞişliJİ ~l 
- Evet.. gördüm ... Adil Şah da o- Timur, b_u ~efer gözlerini Hatay Ba- İkin~i devrede t~p ~c~k ~ört, beş ke- çarpışan Melih bayıldı. Oyundan çıktı. ~'J 

muzundan yaralandı ... Artık, yapıla .. . h..ıdıra çe\'.~rdı: re Sacıde kadar gıdebıldı. Bırçok fırsat-, Demin sedye ile sahadan çıkan Melih ko- Şehrimize üç maç yapın.ak ,,t'J 
cak.bir şey kalmadı. Ben_ i takip edini·z·. - Sen soyle Hatay .. o adam .kimdi? L lar kaç.tıkta_ n sonra 7 nc.i daki·k· ada Haşim şarak oyuna girdi. Fenerbahçe müdafi- Yugoslavya takımı, son ınB~u 
Tımur, dudaklarındaki acı tebessu- ô drı, metanetle mukabele ettı: ı' vole hır şutle beraberlık golunü attı. 1eri birbiirlerine giriyorlar. Bir aralık Se- birinci günü takviyeli Şi.Şli -ır 

mü muhafa7,a ederek, ?aş.mı geriden ·~ .- A~il Şah, çok doğru sö~l~yor'. ~en Beşiktaş kendi kalesine sıkıştı. Bocalı- dad şaşkınlıkla arkadaşı Angelidisin ka- neticede l-0 galib gelmiştir· .J 
gelen av u~aklarına çevırdı: ~ı:, aynı buhran ve helecan ıçınde ıdı.m. yor. Bir aralık top on sekiz pas çizgisi i- fasına tekme vurdu. Devre bitmek üzere.. Mmtaka değiştiren .. fU~f 

- Av, bitti. Boruları çalın.. Noyanlar O arla:rıı, pek iyi göremedim. 1 çinde Hakkının eline çarptı. Fakat hakem Esadm yavaşlamasından istifade eden Re- - ~ 
toplansınlar. - Sen kime benzettin'?.. [penaltı vermedi. bii topu ortaya, Murada gönderdi O da Türk Spor Kurumu nıu ~ 

Diye, emir verdi. - Ben de~ Sarıboğaya b. enzettim. · Haşı'mın· hır" pasını su··ıeyrnan ofsayd gil b kilde mıntaka değiştiren ~ . zel ir şütle dördüncü golü attı. Dev- .,.,....._ * - 8~.rı~~ay~. ~a~ın hır zaman zar- vaziyetinde yakaladı. Gol.. tabii hakem re 4-1 Fenerbah~in aleyhine bitti. esaslı kararlar vermiştir· Pi' 
Av uşakları, gümüş zincirlerle bo- fında gormu.şmu ıdın?.. saymadı. bir mecburiyet olmadıkca ııılll 

yunlarma asılı olan boynuzdan yapıl- - Hayır, Hakan. H . k İkinci devreye Fenerbahçeliler büyük tiren futbolcular için ciddi ~Aİİ 
mış boruları kuvvetle çal.mıya başladı- - İki üç ay zarfında. Sarı boğayı hiç er şeye ragınen, tek ale oynıyan, si- bir şevkle başladılar: İlk dakikalarda Ci- yapacak ve mücbir sebeblet o1":JJ 
far. bir yerde görmedin mi, görüşmedin yah beyazk.alıların .. tek.m:lerine ve berbad had yerde yatarken çekilen bir şütü Fa- kabil sporculara icab edeJl tllOI' 

"? oyununa rşı guzel hır oyun çıkaran ruk. kafa ile çıkardı. 5 inci dakikada Ni-
Boru sesleri, ormanın her tarafında mı... rilmiyecektir. 1', 

aksetti. Biraz sonra, bütün noyanlar - Hatırlamıyarum, Hakan. ~alat~s~ra! H~kkının çektiği güzel bir Türk Spor Kurumu arı_ıat6!~ 
oraya birikti. - Ya, sen .. Adil Şah?. itle ı~ıncı g~~u yedi. Galatasaray Beşik- eden ve gizli profesyonel~ğe ~ıı 

O zamana kadar sükfınetini muhafa- - Ben de hatırlıyamayorum. ~~; e~ı~~r. ..1r;.~e çarpan, avuka giden den futbolcular için en şıddt'-"' 
n eden Ye hatta dudaklarındaki te- Trmur, sükunetini. muhafaza edi - şu erını. e gor u~ten so~ra Beşiktaş, fe- kt !lı 

·· ··' . rı H tt A b 11 · k na oyunile 2·1 galıb geld·ı. verece ir. 1,. 
bessumu bıle kaybetmiyen Timur e- ·yor· u. a a, u sua en sorar en, ge- f• 1 d• J·ı·...,na' 
tindeki yayın ucunu Adil Şah ile H~tay 1 ne hafif ~~f~f ~l~~ü.!ordu. Fakat o- A Galatasaray: Sacid - Reşad, Salim_ Ce- ın an ıya ı•• 
Bahanıra çevirdi. Oradakilere göster- nun hu sukunetı, buyuk fırtınalardan 1 lal, Adnan, Mustafa - Necdet, Süleyman, bayraın.ı ~A 
di: cvv~l bir müddet devam eden, ağır ve Eşfak, Haşim, Bülend. :z. Finlandiyada tertib edile~ ~ 

- Bu iki noyanı, tevkif edmiz, dedi. durgun bir havaya benziyordu. Beşiktaş: Mehmed Ali _ Faruk H · t ,,.. 
P k

A 1 ~ 0 
d · · k ' rıs o nastik bayramı önümüzde~· 

- e a a... a amı nıç~n açırdı- Rıfat Fey . N . E f ş f ııı 
FECİ BİR AKIBET 

ruz? - • zı, un - şre , ere , Hakkı, smdan 19 una kadar deva~ 
_ Arka..~ var- Muzaffer, Hayati.. · hazirandan 27 hazirana 

Bütün saray halkı büyük bir korku 
ve heyecan içinde idi. Suikasd mesele
si, herkesi şüpheye düşürmüştü. En 
yüksek saray erkanı bile başlarından 
korkuyorlardı. Çünkü Timurlengin ha
yatına, ve evlatlarının hayatına taallUk 
eden meselelerde şakası yoktu. En kü-

-·--··· ---,--·-· -------· · · ·---.. ·····- Hakem: Nuri Bosut (İstanbulspor). ınaelle'deki Finlandiya spo~ 

1 
~ A OV (Q) 1 Güneş: 5 Fenerbahçe: 2 ~a~i:n=:ie::~~~r.iyl j 

. İkinci maç Güneş _ Fenerbahçe idi. YugosL:ıvy& Ş~i ~ bir iştirak edeceklerdir. Bütii~ll" 
Maç hem çok seri, hem de çok gollü geç- görünii.§ rin erkek ve kadın jirnl1 Bugünkü program 

İST AN BUL 
çük hir şüphe, hatta, hükümdar aley- H Şahat 1938 Pauriesl 
hinde en ehemmiyetsiz bir söz bijl.e, ötıe neşrl;raıı: 
mutlak&. ölümle netice verirdi. Halbu- 12,30: Plakla Türk musikisi, 12.so~ Hava
ki, av yerinde yapılan suikasd, hiç bir dis, 13,05: Plakla Türk musikisi, 13,30 Muh-
tevi! ile ortadan silinemiyecek derece- tellf plik neşriyatı. 
de açık, sarih ve mühi~di. Suikasdın Akşam neşriyatı: 
cür'Ptkar müteşebbisi, ele geçmemişti. 18,30: Çocuklara masal: Bayan Nine tarn
Acaba, nereye gitmişti?. Bunu, hiç tından, 19: İnci tarafından şan: Piyano ve 

keman refakatlle, 19,30: Memleket şarkıları 

kimse görmemişti. Av yerinde tevkif Malatyalı Fahri, 19,55: Borsa haberleri, 20: 
edilen Hatay Bahadır ile Ad.il Şah, zin- Rıfat ve arkadaşları tarafından Türk musi
<.'irler~ vurulduktan sonra, sarayın hu- tris! ve .. halk şarkıları, 20,30 : Hava raporu, 
.sw.1 zindanında hapsedilmişti. 20.33: Omer Rıza tarafından arabca söylev, 

20,45: Bt>lma ve arkad~ları tarafından Türk 
Saray halkı, artık bu iki genç noya - ınusikis! ve halk şarkıları, <Saat ayarı), 21,15 

n,n hayatlarından tamamile Ümidleri- !"asıl s:ı.ı heyeti: Okuyanlar: İbrahim, Ali, 
ni kesmişlerdi. Fakat iş bu kadarla kal- 1 küçük Safiye, kanun Muammer, klarnet 
sa, bir şey değildi. Acaba, bu ik: nnya · - j ı:amrll. tü Cevd<>t Kozan, tambur Salahad
run ılhbablarından ve dostlarından da- dm. k:~nn Cevdet, 21.5~: Radyo fonik tem-
ha k

8
ç kiş· k ı 'd kt'? c;!J ıcurum ve Cezaı. studyo orkestrası refa-

1 A ur )an gı ece 1 · · k"tile, 22 45: Ajans haberleri, 23: Plakla so-
Saray erkanı bu sual karşısında tit- ırııar. Opera ve operet parçaları, 23,20: Son 

reyerek, bir felakete maruz kalmak en-1 haberler ve ertesi günün programı. 
dişesile büyük bir korku ve heyecan 
içindelerdi. 

* 
Timur, Adil Şah ile Hatay Bahadırı 

bizzat isticvab etmek için huzuruna is
temişti. İki genç noyanı; mızraklı ve 
teberli muhafızlar arasında, zincirle -
rini şakırdata şakırdata Ti.murun hu
zuruna getiımi.şlerdi. 
Tim~ sanki hiç bir şey olmamış g!

bi sakil Jf: mütebessimdi. 
İki no:ran huzuruna girdiği zaman 

onlara elile işaret etmiş: 
- Yaklaşınız .. biraz daha yaklaşınız. 
Demişti. 

ANKARA 
14 Şubaı 1938 Pazartesi 

Öğl~ neşriyatı: 

12.30: Muhtelif plak ne_şrlyatı. 12.50: PlA.k: 
Türk :nus!kisl ve halk şarkllan. 13.15: Dahi
li ve harici haberler. 

Ak'fam neşriyatı: 
18,30: Plak neşriyatı, 18,35: -İngilizce ders: 

Azime İpek, 19: Türk musikisi ve halk .şar
kıları (Servet Adnan ve arkadaşları), 19,30: 
Saat ayarı ve arabca neşriyat, 19,45: Türk 
musikisi ve halk şarkıları (Cemal Klmll ve 
arkadaşları>, 20,15: Spor konuşması: Nlza
mettin Kırçan, 20,30: PIA.kla dans mııalld.s1, 

21: Ajans haberleri, 21,15: Stlldyo salon or
teatrası, 21.S5: Yarıntı proıram ve iattkW. 
marp. 

ti B 1 
kampa davetlidirler. -·""' 

. eş go yiyen Fenerbahçe az evvel ga- yazi fevkalade bir şiltle beşinci golü at- dJ}"',. 
lı'b çıka11 Beşiktaşa nazaran mükemmel tı. Fenerbahçeliler sert oynamıya başla- Burada idmanlar; Fınıa:,.. 
bir oyun oynadı. dılar. Tekrar düzeldiler. Bir gol daha Çl- limlerin idaıresinde yaıpıl~ ~ 

gösterişlerden sonra terbt1 
5 inci dakikada herkesin hayretleri a- karmak için çok uğraşıyorlar. Güneş a- h ·· teri akkında filmler de gos it 

rasında Salahaddin çok nefis bir vole şüt- leyhine bir firiki.k.. Mehmed Reşad çekti. ı Ü O~ 
le Güneşin birinci golünü attı. Cihadın Niyazi kafa ile ikinci golü attı. Oyun çok zmİrde Ç ; 
iki güzel kurtarışını görüyoruz. Oyun seri seri cereyan ediyor. Fakat Fenerbahçeli- Alsancağı ye~ 
ve güzel bir şekil aldı. Niyazinin hava- ler oldukca ağır mağlubiyetten kurtula- İzmir, 13 (Telefonla) -_ır , 
dan ortaladığı topu Naci demin Salahad- madılar. Maçı Güneşliler 5-2 kazandılar. bir yağmur altında Alsaflc";° ~ 
dinin attığı gibi bir şilte çevirdi. Bera- Güneş: Cihad - Faruk, Reşad _ öme;, .. kımlan arasında milli kÜ~~~J 
berlik golü .. oyun seri .. Güneşliler der- Rıza, Yusuf _ Salahaddin, Niyazi, Melih, dı. ~er iki takını da ken~:~r. ~I 
hal Melihin ayağile, Necdetin bir hata- Murad, Rebü. !enen oyunu gösterernedt 
;-ından istüade ile galibiyet golünü attı- oyundan sonra Üçok 1·0 Fenerbahçe: Necdet • Lebib ,Sedad -
lar. Esad, Angelidia, Mehmed Ileşad • Naci, 

21 inci dakikada Angelidis ve diğer Fikret, Bülend, Şaban, Niyazi. 
müdafilerin isk.alarile top bot duran Me- Hakem: Adnan Akm (İstanbulspor). 

Gaıataıanı11 • Bqfktlıf maçından heılflcanl& bir aa 

Şehiryağı 65 kurut• ~tf 
Daimi Encümen· ?Jar~ 

namesini bugün tedkik ed tlı 
garinin halitası muayYerı' 
dahilinde yapılacak ve 

8~ 
yağı denecektir. Hal.kın. off6 ıfıJ 
lak edebilmesi için d~ ~ 8'J? 
kunışa satılabilecektır. V 1 
men ve vilayet hıfzıss~~ği .:J 
sıslığı icab eden değişılc ~ 
sonra talimatname bayrıı 
Meclisine sevkedilecelc~r. ,J 
Rum elihisan mezarlıi1 dl 

. e 1t' Bebekten Istinyey . 
eden sahil boyundaki;-. .. ~J 
ğioden yolun iki taraf:r;;,,iiJI") 
kılnıı~tır. Bu arada~ Rtı ,ıs '-' 
zarlığı geri alınacagı~iııO': 
hiblerine on beş gün ıÇ 
nı kaldırıp başka taı:ıf~ııtt 
bildirilmiştir. Nakil ış. 
!arm mezarlarını bel 
t.ır. 



SON POSTA Sayfa 15 

üşütme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir. 1 lik ve 10 luk 
kutuları vardır. 

biri 
ı 

1 
i 

Siz de bu kremden şaşmayınız! 

BALSAMİN KREMi 
Biitün cihandn elli senedir dai
ma üstün ve eşsiz kalmıştır. 

KREM BALSAMiN 
Biiyük bir bilgi ve uzun bir tec
rübe mahsulü olarak vücudc ge
tirilrni yegane sıhhi kremlerdir. 

KREIJI BALSAMJN 
Şöhretini söz ve şarlatnnlıkla 
değil, sıhhi evsafının · Londra, 
Paris, Bcrlin,Nev-York Güzellik 
Enstifülerinden yüzlerce krem 
arasında birincilik mükfıf atını 

D 1 K K A T : kazanmış olmakla isbat etmiştir 
KREM BALSAM/N Gündüz için yağsız, gece için yağlı ve 

halis acıbadem kremleri olarak dört 
nev'i vardır. 

KRI:M BALSAM/N Ötedenberi tanınmış hususi vazola -
~ rında satıldığı gibi son defa sureti 

mahsusada imal ettirdiğimiz !!ayet şık ve beraber taşımağa elverişli 

hususi tüpler derunünde dahi satılmaktadır. Fiatca daha ehven oldu -
ğu kadar pek kullanışlı ve zarü olan 

KREM BALSAM j N tüpleri bütün nevi~erile tan_ınmış, ecza 
ıtrıyat ve tuhafıye rnagazalannda 

iNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
BEYOGLU • İSTA YB'[JL 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
İzmir fuarındaki İnhisarlar pavyonun un vaziyetin icabına göre her iki veya 

üç senede bır, yenilenmesi takarrür etmiştir. Bunun için bu sene bir müsabaka 
açılacaktır. 

Müsabaka şartları: 

ı - Musa bakaya iştirak edenler yapa c· kları plfını muhtevi kapalı zarfı ikinci 
bir zaı f ıçerısinc isim ve adreslerini muhtevi bir kartla koyup nihayet 1 Mart 
1938 tarih ne kadar Neşrıyat şubesme vermiş olacaklardır. 

2 - Planlar ısımleri bilahare bıldirile cek bir jüri heyeti tarafından tedltik edi
Ieccktır. 

Müsabakayı kazananlardan birinciye 300 lira 
Müsabakayı kazananlardan ikinciye 100 > 

mükiıfat verilecektir. 
3 - Yapılacak pavyonun azami bedeli 15.000 liradır. 

4 - Pavyon, cephesi 18.40 olan 24X18. 40 m. eb'adındaki arsa üzerine kurula -
caktır. 

5 - Verilecek planın mikyası 1/100 olacaktır. 

Gönderilecek olanlar: Zemin, mnktala r, dahili fasat etüdü crenkli olacak> cep· 
heleri muhtevi olacaktır. 

A - Pavyon dahili: 

1 - Hem içerde, hem de dışardan satış yapılabilecek tarzda bir satış ycrL 
.Burada tütün, tuz ve kapalı şişe içki satılacaktır., İşbu satış yerinin tozdan, 
topraktan mahfuz ve mamulatın çalının a tehlikesine karşı masun olmasına iti
na edilecektir. 

2 - Bu satış yerine yakın ve elverişlı bir yerde mamulatın stok edilmesi için 
bir depo yapılacaktır. 

3 - Münasib yerlere vestier ve birkaç tuvalet yapılacaktır. 
4 - Çatının üzerine veya mQnasip bir yerde kafi derecede masa konabilecek 

\'e ayakta içilecek bir içkı barı yapılacaktır. 
5 - 5 X 6 m. eb'asdında bir sigara imalathanesi kurulacaktır. 
B - Tezyinat: 

1 - Bir Atatürk köşesi. 
2 - 6 vitrin yapılacaku• 
A - Yaprak tütün. 
B - Sigara, 
C - Tuz, 
D - İçki, 
E - Barut, 
F - Mağaza vitrini nümunesi. 
C - Grafikler: 
1 - İçkı satışı. 

2 - Tütün satışı. 
3 - Tuz satışı. 
4 - İnhisarların köylüye yardımı ctü tün, incir ve üzüm mübayaası nokta • 

sından köylüye yapılan yardımı gösterir grafiktir., 
D - Panolar: 

1 - Türkiye haritası c4 X 2 eb'adında harita hazırdır.> 

2 - Barut satışını gösterir bir p:ınon un enquisse'i yapılacaktır. 
Bu panolar için kullanılacak malzeme nın intihabı mimarın takdirine bırakıl

mıştır. Ancak bunlarda endirek ışık, ni yon, müteharrik levha ve ziyalar tercih 
olunur. 

E - Maket: 

1,5 X 2 X 25 eb'adındaki Cibali fabrika sı maketi hazırdır. 
F - Otomatik şarap fıskiyesi cFontai ne lumineuse> bu fıskiyi fazla tafsilat 

için Neşriyat şubesine müracaat edilme si. c813:. 

SATILIK 2 EV 
Kızılay lstan bul Mümessilliğinden: 

Balatta Kesmekayada Hamami l\luhittin mahallesinde bulunan 71 ve 
73 numaralı kısmen kigir iki ev elverişli fiatla safıhktır. Almak 
isteyenlerin Sirkecide Kızılay Hanınııı ikinci katında 
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Bexhude ıstırab çekmeyin 

ROMA TIZMA SANCILARI, SOGUK ALGINLIGI, 
NEZLE, KIRIKLIK ve GRiP iÇiN 

RAKiPSiZ DEVA 

N E V R O Z i N dir 
Bu kanşık havalarda yanınızdan NEVROZlN eksik etmeyiniz. 

icabında tlDnde 3 k••• ahnablllr. 

NERViN 
Sinir ağrılan, asabi öksürükler, uykusuzluk, 

baş ve yarım baş ağrısı, baş dönme~i, baygın

lık, çarpıntı ve sinirden ileri gelen bütün 

hats1zlıkları giderir. 
~ 

BOR POSTA ~ 

llltbiş Bir Rekall-
1ao yerine 60 
100 yerine 40 

istihzar usulünde bizzat Eczacı HASAN'nın Lond,.d' 
elde ettiği sır ve püf noktalarile tertip edilen 

Ü 
~ M y a 

Yalnız Eczacı Hasan•a has olan 3 yerine 1 gibi müthiş ve ezid .J 
Ayrupa meyva tuzlarını şaşntmışhr. tP",, 

Hasan Meyva Özü çok saf meyvalann usarelerinden İ5tihsal ve istihıat ~ 
olup mideyi ve barsaklan ıslah eder, temizler. Ekşilik, şişkinlik, ağrı ve 
def' eder. İştihayı tezyid, hazmı kolaylaşbrır. ~ -

Her yemekten bir saat sonra yaı ım ili bir çcrba kaşığını yarım ıld'• ~ 
içine kanşbrarak ve köpürterek içenler, mide ' rahatsızlıkları çekınkel 

1 
'yl 

sabah aç karnına bir çorba kaşığı müleyyin ve ikisi müshildir. Çocu • 

tertip .ıi. A GaZoz .. ~ 
Hasan Meyva Ozn•non evsafında olmakla beraber çok ıenetll şampanya ıl 

pzo:l gibi ayni s fi yet ve halısiyeti ve ayni kat'iyet! şif ı iyeyi h ıizdir. ğd ~ 

Hasan gazoz Ozo şektrli ve meyvalı o~up kola, lığı ve temizliği ve ucuzlu r. pı.:.,. 
bile Avrupada kazınolarda içki ve sampanya ve gazoz yerine .stıuul edilmektedied~ 
aileler kahve ve çay ve gazoz yerine misafir.erme Hasan Gazoz Öı;U ikraın şıt"'" 

Limon, Portakuı, .Ma.ndalin, Frenk oznmo, Muz ve Çılek nevileri çıknıışur. 

İHK16AZI 
HAZIMSIZUGI 

MİDE 
!KŞILİ~ VE V.ANMALARINI 

MAZON 
MEVVA TUZU 

••o•"'" 
M İDE V! 6AQ5AKLARI AllŞ1 ıRMAZ . 

İÇİLMESJ LATİ' TfSİRi KOLAY 
VE MULAVIMO İQ 

VERİHi HİÇ BİR MÜHASlL 
MUSTAHZAR TUTAM"'Z 

MAZOtt IŞ"'1 Vt HOROS 

ILKBAH AR mevsimine 
mahsus yeni gelen mallıırı· 

mıza yer ayırmak ihtiyacın

dayız, Bunun içm : Mevcut 
stokumuzun bllyOk bir kıs· 
mını 

15 Sonkanandan 
15 Şubata kadar 
her yerden iyi va mOkem· 
mel fiıtt ve şeraitle elden 
çıkttrıyoruz, Çeşitler tUken· 
meden evvel ihtiyaçlarınıu 

temin ediniz. 

Be~oaıunda 

BAKER Mağazaları 

lian Tarif em iz 
Birinci sahile 400 kuruı 
ikinci uıh:le 25G » 
Vçüncü t.ahile 200 ,, 
Dördüncü .ahile 100 » 
I ç sahi!eler 60 >> 
Son sahil• 40 » 

1 

, 

Muayyen bir müddec zarfında fazla· 
ca mikdarda ilan yaptıracnklar aynca 
tenzilatlı tarifemizden istifade ede
ceklerdir. Tam. yarım ve çeyrek sayfa 
ilanlar için ayrı b!r tarife de~if 
edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilanlarına aid 
işler ic;in fU adrE>se müracaat edil. 
melidir: 

ilancılık Kollektll Şirke& .. 
Ka.braımanzade Ban 

An1'ara caddesi 

25 • 40 • 60 kuruştur:-/, 

1 

P A T 1 ~ 
iç ve dış buur memelerlnde, buur memelerinin ~et / 
iltihaplarında, cerahatlenmif fistüllerde, kanayan ~ ,1. 
melerinin tedavisinde daima muyaffakiyetle Pfayı tea>İ' 

~" Öksürük, nefes darlığı, SO •• ~ 

lığı ve göğüs nezlelerinden ~ 
racak en iyi ilaç budur. . 

HAZIMSIZLli( ... Eıimıiim....... ____.
0

, ____________________ _ Her eczaneden ısrarla ~ 
Hayatın zevkinden insanı mahrum eder. Son Posta Matbaası 

PERTEV KARBONAT Komprimeleri Neşriyat Müdürü: Seıim Ragıp Eme~ 

Çok temiz bi· Karbonattan ve toz karbonat almaktaki mOşkülıtt göz SAllİBLERİ: S. Ragıp EMEÇ 

OuUnde tutularök yttıulwıştır. Her eczanede satılır. •••lr A. EJı:Nta VŞAKLIGLL 

Dr. R E Ş 1 D S A M 1 B E R K "" C 
Urolog • Operatör ~ fi 

İdrar yolları hastalıkları mütehassısı 
61

.,_ 
B. O. lstikW caddesi Mıs Sokutı No 1 Telefon: 


