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İngiltere, Mısırın Durumunu Kuvvetlendiriyor 

abeş · Or usu 
Vaziyetine 

M .. dafaa 
Geçti 

ita ya Harp Gemileri Yine 
Yunan Sularında 1 

1 

Uluslar Kurumu 
Assamblesi Bu
gün Dağılıyor 

4 lngiltere Hükumetinin Hiç 
Beklenmiyen Kararlar 

Vermesi Kuvvetle 
Muhtemeldir 

;:syae••e, 

ki 
ilnk 

Adiaababa, 1S ( A.A. ) - Ce· 
nevredo Franıız Baıbakanı Laya• 
lın müdahalesi, bUk6met çeYea• 
lerl Ye bllha11a imparator llzerln· 
do iyi bir etki bırakmıı, fakat 

B•llc•• ılr•ı ınii .. 611k11l•ruı11 tlii11 ı/e oa hl•• ••••• ilr •••l"cl lcaıı .. ı ö.ı,..ıe d•otun •dlltll o• 61dm çoculclor 
6itibı alr•ıl•rl k•z•atlıl•,.. T•f•lldt •por •agf•mızd•dır. 

Ha6•ı ıuk•rl•rl hatl•tl• Hok 
lıHırlılı•d• 

uha1amamn baılaması muhtemel 
• tarih ile ıeklllerl hakkında yapılan 

tahmini rln doğurduğu bedbinliği 
geçlrtmemtıtlr. Hava bUcumlan• 
na karıi korunmak lıtey n ya• 
bancalar yer altında sığınaklar 
yapmakta Y• ailelerini Ulkelerlne 
göndermektedirler, Mu\ıtemel ha· 
ya bombardımanlarına kartı alı· 
nan tedbirler Uzerlne halkın, bo
ıulan tlnel ( manevi ) durumu 
ıtmdl kuvvetlenmlı bulunmakta• 

( Denmı 6 ıncı ylisde ) 

·Digorlar Ki : Bu Sene Kış Çok 
Şiddetli Geçecek I 

Fakat Odun Ve Kömür 
Geçen Yıldan Ucuz 

iki, Uç ııecedlr hayalar kıtın 
: yaklaıtıtını haber veriyor, par• 
desUıUz kırda, bahçecle oturmak 
ınUmkUn olmuyor. Bu ayazlar 
kııhk odun Ye kömUrlerlnl alma· 
yanları harekete g.tirdi. Depo• 
larda hararetli odun ve kömür 
ahşveriti oluyor. 

Odun kömür bu yıl 'geçen 
yıla niıbetle hem çok bol, hem 
de çok ucuzdur. Gün aörmUı 
ihtiyarlar bu yıl tiddetJI kıt ola· , 
cağını ıöylUyorlar ve incir bollu· 
~unu da bunun alameti sayıyor· 
lar. Bu nebati mUneccimllk doğ· 
ru çıkıp çıkmıyacağmı biz klnunu• 
ıanlden ıonra öğreneceğiz. Ya lnıı 
ıu kadar var ki bu } tl latanbulda 
iki Uç yıllık ihti} acı karşılayacak 
)'akacak vsr. 

-~ 

S•hre odıın çıkarılıgor 
Geçen yıl odunun çekisi 320 

kuruıtan aıağı alınmıyordu. Bu 
)'ıl en gUzel odun, en kuru meıe 
260 kuruıa evo teslim edilmek• . 
ledir. Bir arkadaşımız dlln yaka· 

Ccık Hatlarını ıöyle teablt etmlıtir: 
Mete odunu ormandan kayığa 

yllklenmek ıartlle çekisi 120, 
kayıktan depoya tealim 190, k .. 

( Devamı 10 uncu y&ıdo 

t 

-Dün d•va .. •tlll•• l••tivaltl .. cazip 
görünüıl•r [Yazısı 11 inoi aayfada ] 

Yunan Filosu 
Birkaç Gün Sonra lstan

bula Geliyor 
Atlna, 16 (Ôıel) - Yuaan fi· 

loıu timdi SelAniktedlr. Bu ayın 
on dokuzunda lıtanbul limanına 
warmıı olacaktır. · 

Doğu İllerinde Adliye 
lslahatına Da Giriıiliyor 

kinci Bir T e~yiz Mahke
hd·as Edilecek • 

mesı 

Büyük Nahiyelerde 
Mahkemeler 
Açılacak 

Ankara 16 ( Özel ) - TOıe 
(Adliye) bakaaı ŞUkrll Sa racothı 
ıu ıUnlerde doğu illerinde bir 
tetkik ıeziılne çıkacaktır. Bu g .. 
si dotu illerinde Adliye ıılAhatına 
(İrlıilmHl sonucunu nrecektir. 
Ojrenlldljine ıöre ıarkta, Adli 
11Jahat çok curt bir tekilde 
tatbik edilecektir. lalahat eaaa-

T•ze Baka•• Şilcrii 
S•racoğlıı 

)arından ıun· 
ları öğrendim: 

1 - Mün· 
ferlt hlklmllk· 
ler çoğaltıla• 
cak. 

2 - BUyllk 
na hl ye le r d • 
mahkemeler 
aıalmasına ça· 
lıtılacak. 

3- Bu dev• 
rede kamutaya 
Yerilecek olan 

( Y HJll S OncO 
yüade] 

lzmirde Güzel Bir Eser : 

Halk için Bir "Baş Vur
ma,, Bürosu Kuruldu 

bmlr, 14 
(Özel) - Iı· 
mire batla on 
bet llçeain 
(kaza) ilç .. 
bayları lzmlr• 
gelerek tlbay 
F aıh GUlecln 
baı kanlıtmda 
önemli bir top
lantı yapmı.
lardır. 

Top lantmın ıs,,.ır llb•11• F•zl• 
amacı, k6y . Gll•ç 

kalkınmaaında köylftnDn paraca 
ıorlanmıyarak 011dan kabil olduj'u 

ı 
kadar fazla randman temini idi. 
ilbay Fazlı Güleç, llçebaylarla 
görlltürken, bilba1aa bu noktaya 
dikkat edilmeainl lıtemiştlr. Gli· 
rüımeler dört ıaat stirmllı ''° 
birçok kararlar alınmııtır. 

Fazlı Güleç hmirdekl itine 
gelir gelmez, Uzerlnde durulmıya 

değer iki çıkıntıya teşhis koydu 
ve biltnn devlet lıyarlar1nı bu 
çıkıntılarla aavaşmıya çatırdı. 

Ubayımıı daire direktörlerine 
gönderdiği bir bildirimde kısaca 
ıöyle demektedir : 

1 - işlerini kovalamakta aUç· 
( Denmı 11 inol 7Uıdt ) 
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(Ha Ikın Ses I) ı' 1 ( Gttnün Tarihi) 
Kafa Kuvveti Mi, Bir iki 

Vücut Kuvveti Mi -----------------------------ıııiım-.. 
Makbuldür ? Yeni Bina Vergisine itiraz Edenlerin ~ Satırla 

Eczacılar cemiyeti klitlbl 20 llklefrin Mlllf Emlak MUdUrU 
Mehmet Sırrı: Sayısı Çoğalıyor Pazar Genel Finans Balıa11htı Milli EmlAk 

- " Satlam dlmaf, eaA"lam •ileut· Umum MUdUrU Şefik dUn Anka-
ta olur!" diye meıhur n doğru bir F v k G NüfusSayımı ılSa vardır. Ben, •Ocutları ııhhatalı. kat a 1• t e çtie g"" 1• lçı· n radan tebrimize ırelmittir. a Sayım yurdumuıun her tarafında 
kimaeleri11, nrlıall bir lı:afayA aahlp • ' .1f- ... ~ 
o!abileceklcriae lnanamiyoraml aynı gtinde 1apalacak Ye biı glnde 

1 • 1 D • 1 d • bltirllecektu· . Ebe Mektebinde Ve be ce, kafaaı zalf bir vOcudun t 
•ücucu cılız bir kafadan farkı yoktur. Jr az ar JD enme } 1 Dunun için herktt yalnız bulun· Tıp fakOlteaine bağlı ebe 

M kbul olaa, bu Uıtılal meıç ede- duğu yerde yazılacaktır. mektebine talebe yuımıca baı• 
bilmektir Binaların yazılmosı Ye itiraılarl ,---·--~~~----=,._.. _____ ._I --·------------' lanılmııtır. istekliler hayli çoktur. · * bittiği için Fatih, Bqiktaı, Sanyer Zengin Petrol M 

kaymakamlıkları dahil ndcki bina· imar sı·nanın Eı- ... * • 
Çapa cıvar1, Y.UçDkhamam ~·- V kl 

nı 84 numara, Cevab lann bu aene yeni bina ergiltri nagna arı B E Sanat Okullarında 
- Bui'un, •ucut kunetine, kafa kanununa Ye yeni fiıler~ göre siz ir seri Kültür Bakanlığı ıan'at okul• 

ku•nt aden fazla kı...-et vcrlldiA-t Yergileri tarh edilmiı ~e tahsiline Bulunuyor 1 
" ı- K• arı için makine ve elektrik lab~ 

mabakkak. Amerika rinsrlerind• bir de baılanmııt r. Dijer kazaların Pencerelerı·nı·n lçı"nden 
t b · · ·ı· ndd ti · h ti ratuvar mali.emesi almıya karar yumrukta ıurat parçalayan bir "De • a rm Ye ı araz m e erı e:ı z Haber ald ığımıza g6re Eko-

pıey,. yarım ıaatln içinde, milyonlar1 bitmed ğl içl:ı bura'arda gelecek . B k 1 .. b .. 1 1 Ağaçlar Çıkmıya •ormiıtir. 
kıvırıyor. soneden itibaren yeni vergi alına· nomı 3 an ıgına ag 1 0 an ma· Baıladı f * .1f- « 

YOzmo ıamplyonlutuou kaz.anan cakt r. Eg .. er kanun tadiledllmeseydl dem nrama enstitüaU petrol ora• Yirmi Dört Saatte 
iş• llnl d • Eald ve tarih1 eserlerin muha• de• boylu Vayı )ı[CUler1 Amerikan bazı mıntakalarda yeui vergi k - m me son g er e unem ver-

far.as na büyük bı0r 0- 0 • Son yirmi dört saatte ı:reh..ı-
film kumpanyaları, ,.. Amer knn kıx- nunu 1936 yılı:ıda da tatbik edi· miştlr. Enstitünilıı Uçe aynlnn · em verıyo- Y r~ 
ları pay edemiyorlar. lemlyec kti. Çünkft eski kanuna arama kollarının çalı malan her ruz. Bilhassa büyük Türk san'at- mlıde birkaç hırsızlık olmuş, hep-

Boka, futbol, ırilr•ı yerleri, tıklım göre vergilerJn tatbiki için yapı- gün bir z daha geni !emektedir. karı Mimor SJnanın eısiz eaerle· ıln"n de failleri yakalanmiştır. 
tıklım doluyor. I 1 i , t . d k rinin Ustüne titriyoruz. Fakat, bu .... ~ ~ 

an t raz arın emyıı en Çl mış Mardin vllayetinln Basbidin büyük Türk dilhisinln Aynsofya ..... "71 "71 

Fakat llmt konferanı .erilen salon· olması lazımdı. Kamutayın yeni re"resı·ad•kf sondaı· ı·şlerı· ı·ık Kızılayın Gezintisi 
larda, hatipler, kendileri aöy.eyip, keu· a- • .. mfiıesi avluaunda kurduğu ıul• 
dilerl dinliyorlar. kabul ettiği bir kanun göre iti- mü bot neticeleri i v rmiştir. tan türbelerinden en kıymetli Karagümrük nahiyesi Kızılay 

Ve muhtelif ket"flerde bu,unan radarın tem}lZ kadar gitmesine Al ı h b birisinin pencereleri bakımsızlık· tubesf dlln Anndolukavag .. ı SUtJU• 
lüzum yoktur. lstinafı bitince d r- man P tro müte assı ı, u 

Alimler, birçok eserler nrmlı dipler, l • k tan yıkılmaya ve göçmeye yüz ceıiııe bir deniz teoezzllhU yapmıı• 
fnklr p nıiyon kaıelerinde kuru ek- hal tatbike b tlan caktır. Ş.mdi çe re erln en zengnı petrol y• tutmuştur. Pencerelerin dıt camı 
m•k hnsrelile ö üyorlar. Fatih, Beıiktaı ve San} er mınta· naklari:o ortil!O olduğunu öno .1 . d f"d br. 

ı e ıç camı araaın a sayısız ı an• 
Bu da ııö.teriyor ki bugi!n lnaao- kalarında yeni yaı.ılıı göre emlfık 11 rüyor. Bu lLbnrla. burnlardaki lar, kocaman ağaçlar yetitaıiı, ... * « 

Tağşlf Suçluları Iar, kafanın içinden ziyade dı ını, ye ıabip. rine vergi tebliğ edilince arn alam rok ön m verilmek- d il 1 k k h ... n ar cam arı ırara dışarı fır· 
iyi dOtün en in1nnın çelimı"ı:ind n %1- em n yüzde dokıa itir z: etmi; e ted r. lamıştır. Bu dallar, eıkl eserleri 
ynde, dOtllnceahı: in1aoın irl yapı.1110• başlamıflardır. 
itibar ediyorlar. Fakat, alikadar m kam, bu Müreftede de petrol eserleri sevenlerle beraber sayyahların da 

lf. 
Aksaray "Şehit Refet,, sokalı 

22 numarah hane, Ekmel: 
- Ben, Aydınlık bir kafayı, alabil

diğine aerpilmlt bir Ylcuda tercih 
ederim. Dn yapıla bir boksör mil, 
yokaa uf acık yaptlı btr bilgin ml olmak 
fstenin? De1enlz, hiç dUtUnmeden 
lkinciıtnl dilerdim! 

ÇOokll bence, kafan ulf olan hl 
bir vücut, lıletıcı.t huta •e acemi 
bir makineye benzer. 

Halbuki, iyi bir uıta, kl>tft bl' ma· 
kln eyi iltedlti mOkemmell7ett• ltl•· 
teblllr. 

Fakat klStl Ye acemi bir ltçl, ea 
mllkcmmel makineyi Oç gOndo iti•· 
miyecek hale getirir. 

Kıymetli 
Kitaplar 

Borsadan 500 Cilt Kitap 
Klillllr Bakanlıtı Buraada 

muhtelif tekkelerden ve tUrbeler-
den alman 500 kadar yaı.ma 
kıymetli kitabın Topkapı 1arayı 
mUıeıine nrilmesioi kararlafbr
dığı için Buraa mUz11l direkt6rll 
Mahmut bunları lıtanbula getlr-
mif ve saray mllzeıl direkttsrlll· 
A'üne teslim etmiıtir. Buııların 
içinde yazı Ye tezhip itibarile çok 
kıymetli olaıı kitaplar ve KurAa 
cüzleri de yardır. Bllbaaaa Mııır 

hükUmdarı Melik Tahir Berkukun 
HudavendiA'Ar tllrbeaine hediye 
ettiği bir Kurin ctbtl bUyUk bir 
kıymeti haizdir. 

itirazların kanuı:ıl kıymeti olm _ gösteren araıide 'o dajlard neyi gözlerine batıyor. llgUilerin nazara 
dığını ı5Jlemektedir. ÇllnkO, lU- neticeler llmit ediı ekted"r. dikkatini çekeriz. 

raz, binalara yeni kıymetler konuJ. Petrol arama kolu, memleke-
duktan otuz alin içinde )'apılmak Un petrol butunması muhtemel 
lbımgeHyordu. Bu sebeple lt"raz olan diğer yerlerinde de araştır• 
a liiplerino, yapbkları lürazların malar yapbrmaktadır. 
hUkUmsliz olduğu t eblfğ' edlJmiye Maden araştırma enıtitUsUnOn 
baılanmıftır. ikinci bir grupu da diğer maden· 

Ancak bunlann içinde kendi- ler araştırmaktad r. Ayrıca Bul• 
lerlne vaktile ilk tebliğ yapılma· gardağı ı.mli ku11un m denlndo 
dığını aöyley nler d vardır. Bu de etf tler y p.lmakt dır. 
takdlrd<ı yeni bir hukuki vaziyet ÜçUncn bir grup da linyitlerle 
doğmaktadır. 

Diğer taraftan blll eml!k uğraşm ktadır. Bu grupun çalışma 
sahipleri, yergi tayininde emlAlrin merkezi Tav anlı ve Kütahya 
ogUokU gelirinin ve gelir getirme- mıntakalarıdır. 

Bozuk Yollar 
Belediye Hepsini Sıra ile 

Tamir Etmeğe Karar 
Verdi 

lstanbul belodiyosl, ıehirdeld 

bozuk ve tamir ihtiyacında bulu
nan yolları tesbit etmJıtir. Bu 
} ol ar sıra ile tamir etllrllecek 
ve kısa bir zamandan ıonra 

şehirde hiç bozuk yol kalnuya· 
caktır. 

dlğl .samanların da hesaba katıl· 
maaını hıtlyorlar. Bun!ar, bir mUlk 
boı kaldığı zam o ondan vergi 
alınmamaıanın adalete daha uygun 

Akrep Merakl1sı Bir Bayan 
olduğunu ileri ıtırftyorlar. 

Üniversite e 
Fakültelerde Talebe Ya

zımı Devam Ediyor 
Üniveraitede bUtiln fakf Utelere 

yeni talebe yazımı bu ay bapn· 
dan itibaren baılamııb. Öğren
diğimize göre, bu yıl btitEn 
f aktiltelere çok mtlracaat vardır. 
Bu arada Tıp faknlteıino yaııl
mak lateyenlerlo ıayı11 daha 
çoktur. Hukuk fakllltestne de 
faıla mllracaat yapılıyor. 

Dljer taraftan Mllhendlı mek
tebine yazılmak lıteyenlerln aayıaı 
da fazlacadır. 

uSoğuk ahliikları Bes~ 
erbiye Ediyor ! • 

yıp 
H yretle öA"reniyoruz ki ıeh

rimizd bir bayan, akrepleri ter• 
bly etmektedir. Boğntl;inde otu-
ran bu bayanın oturduiu ev kir· 
gir, r tubetli Ye eski bir bina 
olduğu için akrep yu11 ası denecek 
bir slded"r. Bu evde hergün 
on b f, yirmi akrep çıkarmış, 
duvar} rda, perdelerde, yerlerde 
gezen bu ıoğuk mahliıklann ba
znıi y kkabı içine girdıkleri de 
o rmuş. Buna rağmen zarar ver
d0 ğl hiç görlllmemlş. Bu yfizden· 
da bayanın eneli nazan dikkati· 

ni ıonra da ıefkaUni çokmlı. Ba· 
yan bu :ıları öldürmemeye Ye tet• 
kika ba§lamı9. neticede bunların 
en ziyade neden hoılandıldarını 

bulmaya muvaffak olmuı. Akrep
ler siidü çok ıeYerlermlı. Şimdi 
akrep meraklıaı bayan bunlara 
iilt veriyor Ye geceleri akrepler 
top!anarak içiyorlarmıı. 

Bu akrepler timdi evin içinde, 
du\'arlarda, perde llstlerindo bir 
ıüa gibi dnruyorlar, kimseye de 
zarar Termiyorlarmıt-

Pazar Ola H•••• B. Diyor Ki ı 

Ekonomi Bakanlığı, tağ~tıln 
men'i kanununu değfştire-n bir 
projo ha:ıırlıyor. Buna ağır hU
ktımler konacaktır. 

* * .. 
Hususi idareler 

iç Bakanlığı, bUtlln husuıt 

idarelerin, beı yıllık Yaziyetlerl• 
Din bir cebel halinde bildirilmeılnl 
latemlıtlr. .. . .. 

Bir Ermeni Kilisesi 
Galatadald Ermeni kilheıl, 

patrikhaneden ayrılarak mllstakll 
ç.alıımak karan vermlıtlr. 

« * « 
Susuzluk Çekenler 

Hasköyde Keçecipfrl mahall .. 
abadekl terkos çeımesl akmadığı 
Jçln mahalleli bir maıbata Ilı 
terkoı ldareılne müracaat etmlı· 
)erdir. 

.. « • 
Bir Kongre 

Ay ıonunda Peıtede toplana• 
cak olan ztihrevl haatahldar kon• 
ırreslnde Türkiyeyi lıtanbul ıUh• 
revl hastalıklar haıtanesi başdok• 
toru Naci temsil edecektir. 

« « « 
Mezbahada Bir Aiıl 

Mezbahaya gelen bayvan'.arm 
gecelemeleri lçln 7enl bir ağıl 
yaptırılacaktır. 

. .. . .. 
Yeni ilbay Muavini 

lstanbulun yeni ilbay muavini 
HOdai bugnn yeni vaıifoslne baı· 
lamı~r. 

illlLLl 1 

- Bu gece, rü) amda iördOm •• 

1 
Kraliçe olmufUm, HalU B. L 

1 
- Etrafımda qıldar tilmea. tümuL 

Aa kalda, u1aamaıaydım, bul kaÇ111yor· 
•erda.. 1 

Haaan B. - Sen de hep böyl ıı : 
Rüyalarım tamamlamadan uyanır, hayn 
ıerre tebdil edenin l. 
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Hergün 

it alga 
Almanya ile 
Birleşiyor 

* -
Fransanın uluslar aosyotesinde 

açıktan açığa lngiltere tarafına 
feçmHI, ltalyan-Habeş anlaşmaz
lığında ortaya yeni bir mesele 
çıkarmıthr. 

Italya, Hab ı meH'. eıilnde 
daha ~ok Fransaya iliveniyordu. 
Bir taraftan Hobeşlstana asker 
ıönderirken, öte taraftan Alp:er• 
de 500 bin kişilik b;r orduya 
nıanevra yaphrması da, Franaayı 
biraz daha kendine bağlamak 
içindi. Maksat, Fransıaya ltalyanın 
Avrupada bllA kuvvetli olduğunu 
o icabında Franaa hudutlarına Ye 
Avuıturyaya vaki olacak bir t .. 
cavUze kartı hazır bulunduğunu 
ıöatermektl. 

* 

Resimli Makale 

Çolde gilnlerce kızgın kum içinde etrah yakan bir gU
neı altında günlerce yol aldıktan ıonra dudaklar ıusuz
luktan çatlar, gözler; ateıten aahra ioinde kan çanağına 
döner. Ve uıaktan görünen bir kuyu, bir yeıillik derhal 
ruha bir aetlnlik nrir. Or•ya ko9areınıı. Fakat bu, bir 
ıeraptır. Hayalin ıözünUz önünde b7bolduğunu ıörmek, 
ıize eskiıinden daha acı gelir. 

Hayatta da bizi arkuaındım koıturuu b .r~ok ıerup ıara 
raıtgeliriz. Muvaffakıyet, uaun n çetin bir yorgunluktan 
ıonıa, bise tatlı bir eerap gibl görüDür. Tam elimizi uza· 
tıp ta muYaffokıyeti yakalıyacafımız sırada karıımızdakl 

hayalin bir aerap oldufunu görür n sukutuhayale uğrarır;. 

Seraba aldanmayınız. H•r olmuş görünen ıey olmuı 

değildir. 

___ D_A_B_İ_L_l __ B_A_B~E~ __ L_B_B __ l 
Son Postanın 
Yaptığı 

Büyük Hizmet 
Piri Reisin Haritası Çok 

Mükemmel Baııldı 

iSTER 

Mali Tetkikler Yapılıyor 

Vergi Tahsilindeki Eksik
likler Giderilecek 

iNAN iSTER 

Direktör Nazif incelemelerini bl· 
tlrdikten sonra Ankaraya dönecek 
ve Kamutaya verilmek Oıere bir 
kanun layihası hazırlanacaktır. 

latanbul Mellye•I Takviye 
Edlldl 

iNANMA 1 

L-------------------------------------------------------------J 

r-----------------, 
Söz·· n Kısası 

-----• 
Punç 

Yapılar ı Ve Yeni 

----------- Ek -Ta -

Herifin biri bir dostunun evin· 
de, punç içmiş; beyenmlı. Nasıl 
yapıldığını sormuş: Tarif etmişler. 

- Çay, limon, ınrap \'O ı•
ker karıştırır, üzerine de biraz 
tarçm ekers'n, olur punçl 

Adamcağız hemen evine koş-
muş, karısına: 

- Aman, karıl Demiı. Buglin 
filtncnnın evinde, bana hnrikula· 
de bir şoy lç:rdiler.. Adına punç 
diyorlar. Biıde yapıp içelim. Bak 
gör, ne nofls şeyi 

Yapalım. 

Evde çay Yar mı? 
Yok, kahve Yar. 
O da olur .• Limon? 

- Sabahleyin çorbaya ııktık. 
Amma drko Yar. 

- Ne yapalım? Sirke koyu• 
veririz. Şarap? 

- Şarap bizde ne ıezer? ŞI· 
ıenin içinde biraz rakı olacak. 

- Rakıyı getiri. Sonra, ıeker? 
- Son parçayı deminden 

kahvene attım. Tuı ol1a olmaz 
mı? 

- O da olur. Tarçının var 
mı bari? 

- Tarçın mı ? A Ah, yok. 
Annemin kakulesl Yardı dolapta, 
galiba. 

- PekAJi! Iıt• heplalnden 
gelirde puncu yapıverelim. 

Kadıncağızda kahveyi, sirkeyi, 
tuzu ve kakuleyl getlrmlı, kocaıı 
bunları karııbrmıı, lçmiıler.. Az 
kalmıı helik oluyorlarmııl 

Şehrimizde, ıon ıamanda ya• 
palan birçok yeni binalarda bu 
adamın yaptığı punea benuml• 
yor mu?. Gtlya modern ve her 
tUrlU konforu haiz diye bana 
methettikleri nice aparhmanlar 
ı;ezdlm. Kiracılar, kalorifer yerine 
mangal yakıyor, banyo yerine 
mutbak aralığında guılediyor, 
çocuklar asanı5re binecek yerde 
trabzanlarda kayıyorlardL 

Amma, dııandao baktınız mı 
idi, bina en son kUblk tarzda 
yapıJmıı, helA pen~erelerl gemi 
lombozlarına benz.etllmlı, balkon· 
lar kaptan gö•ertealnl andırıyor
du .• 

Çelebil Böyle olur, blıde de 
konför deditfnl '-----

Konyada Hayvan Sergl•I 
Konya, 15 (A.A) - Hayvan 

aerglıl bugün valinin buzurlyle 
sliel hayvan hastanesinde açılmıt· 
mııtır. On sekiz hayvan sergide 
para mükafatı kazanmııtar. 
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iplikleri 
Pazara 
Çıkarmış I 

Kırk yatlarında orta yapılı, 
sakin görllnllr bir dam. Adı 
Mehmet Ali. Bu adamın meğer 
bakıılarındakl yumuıaklak 1&ml• 
mlyetton değil, hUekarhktanmıı .. 
Birine cf'zada muhakeme ediliyor. 
Muhtellf cl\rl\mlerden auçlu olarak. 

Mehmet AH, lbrahlm Ethem 
adında bir iplikçi uataaınm yanın• 
da çah;ıyormuı. Fakat az zaman· 
da ipllklerl pazara çıkarmıı. Vo 
dllkkAndakl ma111lan blle paraya 
çevirerek tam beı yBz lira dolan• 
dırmıı. iddiaya anre bu arada 
dolandırdığı komıu dnkkAnlar da 
baıka •• 

Fakat Mehmet Allnln 1111 hO
nori buıılar değlL Mehmet Ali, 
bir nefesi kırk )'ıllıl' haatalara 
tlfa veren bir tıftırUkçll lml.. Bu 
ite de 1ln• ilklSace uıtaııadan 
baılamıı ve peltek dilini dl\ıel• 
teceğtm diye adamcağısın ylrml 
llra&ıoı peıio peıln kıvırarak 
okumuı, nflemi9 .• Fakat dil, yilae 
e&kl halinde lcalmıı. Bunu lbrabim 
Ethem, mahkeme snlonunda aıa• 
biyetinden bir kat daha fazlalaıan 
rekikoUle ıöylc anlatıyor ı 

- Ben onuu dualarından ıonra 
dilimin bUlblllleıeceğlnl umuyor 
idim. Fakat görUyonun11z ya .• 

Diior tlkl)·etçilerden Ali de 
ılSyle alSylllyor: 

- Ayatımdan rahatıızdım. 
Bu adam sıeldl; " hiç merak 
etme.. lld glln sonra bir 1•1lıı 
kalmıyacak.. Hom baıkasına 20 
liradan aıatı vermem amma aana 
10 liraya olıun., dıdL Ben. lliç 
fflln Yerecek zannettim Ye on 
papeli bayıldım. Fakat iki aaat 
IODra herifçioğlu baaa bir muska 
geUrmelln mi ?.. Kan beynime 
aıçradl. Muakayı aldıtım gibi 
fırlattım ocata.. Ne çare ki 
paracıklarımı geri alamadım •• 

Ufak Şeker Kulüp Kongresi 
Uıak (Özel) - Şeker kulllbl 

senelik toplantııı yapılmıı, kon
grenin devamı baıka aftne bara· 
kıl mı ıtır. 

Bir Doktorun 
GUnlük Pasart11ı 

tfotlarından (*) 

Göz Hastalığı 
Anadoludaa blr ha•la kadını mu• 
ayeneham• ı•tirdUer. Hu iki •fS. 
ıGnde de atndasa, tltlikten vt •öz 
lrapaklannı Hbabları tama•en blr
blrlnı yapııtıraa eeralaahan ılldyet 
etti, 
lluayeae ettim. Ellerial temiz tut• 
mıyaa, ghl•ial tozdan •uhafaaa 
ttme7en bu kö7 kadıauua tabakal 
muaaammelerl lltUıaplaaanıtı. Ce
rabat 7apı7or.Cu. Tehlikeli bir dnfr 
1ıeçiri7ordu. 
1 - Gaıaetı n toıa kartı 
dumanlı bir ,O~ilk tnıl7i ettim. 
2 - H00/2 de ultborlkll su ile 
ıöııl~rlne bir glSz kadehi nyahut 
kabn fincanı içinde aabab ötle 
akıam banyo 7apma11nı •lSyledlm, 
a•ltborlk hulanmadıfı takdir.de 
kaJDamıı ça7 Ue (1•ke11lı olacak) 
ayni ıurotte yıkamuını tenbih 
ettim. Bizzat 3000/lfeTld manganetl 
pota. mabluUle n pamuk Ue t .. 
mlzlıdlm iki haftada iltihap, atrı 
geçti n iyilettl. 

(*) Bu notları kuıp sak!Ltyınız, 7ah11& 
blr a bUm• yapı,hrıp ko'le;11iyon yapı· 
ouı. Sıııun:ı aamanınızda bu notlar olr 

do lo ııibl imdadı .ı:r.a ..!!!!!•_b_ıı:_ır. --..J 

SON POSTA 

EMLE ET HABE 
.· 

_ Devrekte Dağ Suyu 
Bu Suyun içinde 
Bakir Ve Gümüş 

Zerreleri Var 
Devrek (Özel) - Deneğe 1 O kilometre meaafede 

GOJda§ı denilen yerde bir maden ıuyu kaynamak• 
tadır. Bu ıuda bakır Ye aDmUı ıorrelcrl bariz bir 
ııldlde g6rUlmektedir. Su çok tlf alıdlr ve ı~yleniJ.. 
eliğine görı Klaarna maden ıuyunun teılrbıi yap
maktadır. 

Bu ıu 932 Jılında bulunmuftar; O yll b~radı 
jaadarma kumandanı hastalanmJf, Muıtafa Kamfl 
adlı bir adam arıyuak bu ıuya bulmut Ye haıta bu 
au7u lçlac:e iri olmuıtur. Su ıarp bir kayalıktan 

çakmakta, teaekell Devrektı 10 kuruta ıaülmakt .. 
dır. Saya bqka 1U kanftuddıJı takdirde hemea 

Devrek Del auru11u11 111e1111N11 

bonlmaldadır. SuJUD membaıada lld lllell gllsel bir 
s•ımı yapılmııbr. Şimdi bltlhı Denek bu IUJU 

ı,mektıdlr. ldSylDlu de bu Jbdea pua kazanmak-
tadarlar. 

Antepte Nlkellj Atölyesi 1 lnegöl Ortamektebl 

tı.: 

Arif Bilge ve nlkel&J •tSlyeal ı ... aı orta111ek .. ebl taıellel•rl 

Gaziantep ( Özel ) - Burada ılmdiyı kadar 
olmıyan yeni bir aan'at tee11Uı etmiştir ı Galvaniz· 
ellik.. Antepte galYantıclliğl teatı eden Arif Bilge 
adh bir gençtir. Bu genç daha Uk tabıll ııralarında 
aan' ate, makinecllile, bllhaaıa lmyumculota merak 
ıarmq Y• ıonunda kuyumcu olmuft daha ıonra da 
galvaohclliğl öğrenmlf, ı•lmft, burada bir atölye 
teslı etmlıtlr. 

lneg6l (Özel) - lneg61 Ortamektobi bu mubJtte 
bUybk bir Yarlıktır. Yalnız laeglSIDn değil, el Yar 
kazalardald Orta tabıU çocuklarınm da ktHtor el 
bUtilerlni artbran bu mDuseıe bu ,.ı 42 mez1111 
Yermlftir. Bu talebelerin hepsi de lise tahılll almıya 
karu vermlt buluamaktadar. Memleketin muhtelif 
yerlerindeki liaelere gideceklerdir. 

TUrkiyede latanbuldu baıka yerde olmıyan 
aikelAj atölyelerinden biri de timdi Antepte bulun
makta Ye çahımaktadar. 

Meşhur Gerede Antalyada 
Panayırı 27 Ey- iyi Çalışan Tahsildarlara 

1 ıd 1 
Hediye Verildi 

ii e Açı ıyor Antalya (Özel) - Huıuıl idare 
Gerede, ( Ôzel ) - 800 yıl tahaildarlarınıo tahai!atları araıın-

öace Selçull Türkleri tarafından da yapılan mukayucdo Alanya 
teılı edilen Gerede panayirl bu tabılldarı Kemal birincilij'i, Ak· 
yıl da 27 Ey:ülde açılacaktır. Eu ıeki tabıildan Ha1an Karabacak 
panaylr bu havallioln en bGyük ikinciliği kaıanmıılardır. Birinciye 
ve en methur panayirldlr. Pana• albn, ikinciye glmDı Mat hediye 

edilmlıtir. 
yire 100 bin kadar aıatıcı, alıcı 
•e ıiyaretçl gelmektedir. Panayır Karacabeyde Spor Alanı 
iki ıun devam edecek, 1ı Teı· Yapıhyor 
rinleıvılde de yine iki gln devam Karacabey (Özel) - Spor yur-
etmek üzere lklaci defa açıla· du faaliyetini arttırmııbr. Fırka 
cakbr. Uray aelealerio rahatlanm tarafından yurda ıpor alanı ya· 
ve yerleımelerini temin için lca• palabilecek bir aaha hediye edil· 

mlf, buranın tanzimi itine tören-
beden tedbirleri almııbr. le baılaaılmııbr. 
Çanakkılede Konser Ve Maç r·---------

Çanakkal• (Ô:ul) - Yavuz 
zırhhıı bandosu tarafından uray 
babçeılndeki yetim çocuklar men• 
faatlne bir konHr verilmiıf r. 
Bu konıerde yetimlere 1 tO lira 
haaıllt temin edllmittir. Tllrkırncn 
spor ile Yavuz takımı araaında 
da bir maç yapılmıf, heı iki ta• 
kım da bir bire berabere kal
mıılardır. 

Samsunda Ekmek Flatları 
Yükseldi 

Samıun (Özıl) - Birinci aeYI 
ekmek dokuz kuruıtan on buçuk 
kuruıa, üçUncU nevi ekmek 7 bu
çuk kuruıtan dokuz kuruıa çıka· 
rılmııtır. ikinci nevi ekmek kal· 
dırılmııtır. 

Nöbetçi 
Eczaneler 

Bu ır•ce nöbetçi eczaneler ıun
lardır: 

KGçükpszar ( Necati ), Alemdar 
(Sırrı), Beyaı:lt (Audoryan), Şebıa
debaıı (AHf), Fener (Arif), Akaaray 
(Şeref), Kuai'Dmrük ( A. Kemal ), 
Şehremini (Ahmet Hamdi), Kadık~y 
(Leon Çubukçiyan, Ü•man HuHbi) 
Samatya ( Erofilos ), Bakırk.ö7 

(Merkez), Betiktaf (Nail). Sarıyer 

(AHf), HuklSy ( Yeni TClrkiye ), 
KHımpıfa (Yeni Turan), Bilylıkada 
(Mebmet), Heybeli (Tanaı), Ü•kOdar 
(SeUmiye), Eminönü (HUanü Hay
dar), Şlıll (Şark Merkez), Beyotlu 
(Matkuvl , (Kemal), Galata (Merkez 

Muşta Bir Agı 
Bir Gence 
Saldırdı 

Muı, ( Ôzel ) - Bir ayı lkl 
yanuaile beraber pul bayii o .. 
manın OzOm batına girmlı •• 
bağı bekleyen Abdnlbarl adla bir 
aençlo karşılatmııtır. 

Ayı Abdlllbarlyl gafil avlaya• 
rak üzerine atılmıı, fakat Abdill
bari soğukkanhlı§'ını muhafaza 
etmiı, tlifenğln namlusuıunu ayı· 

nın ağnna ıokmuı Ye hemen 
atetlemiıtir. Ayı ~lniDı, iki yav
rusu kaçmııbr. 

Beyfehlrde Tayyara Kuru
muna Yardım 

Beyıehir, ( Özel ) - Burada 
ıehirli ıaı.lar ve haya tehlikeü 
hakkında bir konf er ana Yerilmif, 
bundan sonra hava kurumu na· 
mıoa AtatürkUn ırtlzel bir resmi 
arttırmaya konulmut. 70 lira 
toplandıktan ıonra icra memuru
nun tlıerinde kalmıf, icra memuru 
da resmi tekrar kuruma bağıt• 
lamıştır, 

Alanyada Bir Kız Yaralandı 
Alanya (Özel) - Mahmut Seydl 

köyünden Mustafa kızı 17 yaımda 
Emine, akıamO.tU evlerinin bah· 
çeainde dolaıırken meçhul bir el 
tarafından çalılar arasından ahlan 
3 kurıunla ağır aıurette yaralan· 
mıştır. Silahı kimin attığı belli 
dejlldlr. 

Eylül 16 

Kadın 
Ev işinden Niçin 
Müştekidir ? 

Geçen gün bir erkek doıtum 
IAf aıasında sorduı 

- Neden e•ll kadınlar h~ 
yatlarından Ye ev lılerlnden tik~ 
yet ederler? 

Karısının tikAyotlerloden bı ~ 
• mıı olduğu anlatılan bu yeni ev 

aeaç adam benim cevabımı beliıt 
lımedon, aözllno deYam etti. ' 

- Bakınıı, dedi. Evli herhant' 
bir kadınla konuıunuı, yahut b\t 
araya toplanmıı ıvll kadınları~ 
konuımalarına dikkat edinlı. Hep, 
ıl ıok çalııtıklarıadın, ev lflnl• 
ııkıcı ve bıktırıcı olduj'unda,D . 
ılkAyıt ederler. Hlçblrl memnub 
ve meı'ut detlldlr. 

"Şllpheılı yemek plılrmek, e9', 
temfılemok, çocuk bOyDtmek bat# 
Te kolay tıler deAlldlr. Fakat' 
erkefln dııarda yaptığı it ta 
6110 değil midir? Dııarda hayatın\' 
te eYlnln rızkını çıkarmıya çalııao 
adamın iti de zor, çetin, yoruclJ 
•• o nlıpette zevksizdir. Dehd 
tutmakta, blltBn gUn mtııterilerla 
glSnltınU yapmıya çalıımakte, ra.i 
klplerle çarpıımakta ne zevk var." 
Fakat erkek yorgunluğundan hiçb~ 
zaman şikilyet etmez. Başkalarınl 
acındırmıya calıımaz. Iıl olduğun
dan dolayı memnundur ve onll 
elinden kaçırmamak en büyUll 
arıuaudur. 

" Kadının evdeki lıl, bel~ 
bundan daha mllhlmdlr. ÇUnk'1 
onun mu affokıyetl bUtUn eYl1' 
ıaadetl demektir. BiitUn ailen ... 
aaadet ve neı' esi kadının evlndolll 

itine bağlıdır. " 

- Hak111sınıı, dedim. Kadlll 
ey itini aevmlyoraa bundan meı'ul 
olan yine ıiz erkekleralnlz. Mutfall 
itine aıçıhk, ey temizlemeye 
hlımetçillk, çocuk bakmıya dadılıl 
af abnı veren llzlerılnlz. Bir lnaad 
bqkaları tarafından kötü g~ 
rllen bir iıl yapmaktan zevk 
alabilir mi ? Siz "ve 11•• 
llğımcılıll yapabilir misiniz? ln
ıan çalııtıtı lıte tetvlk ve 
takdir g6rürae, yaptıiJ ltld 
ehemmiyetli olduğunu bilirae, o 
Yakıt yekneaak olmaaına ra~men 
o it zevklidir. Fakat bir hizmet• 
çinin 7aptığı lıl kadından beki .. 
yince, kendini bilen kadın halda 
olarak rencide oluyor, evini •• 
itini ıevmiyor. 

EY kadınının muhtaç olduju 
.. , biraz beğenilmek, biru tak
dir edilmek. biraz metholunmaktır. 

Sofranıı:da iyi bir yemek buJ. 
dutunuı zaman beğeadlğinizl aöy• 
leyinlı, evinizi derli toplu buldu
ğunuz zaman kannızı takdir e~ 
tiğinizl gösteriniz. çocuklanm iyi 
yetlıtiren bir ana olduğu içla 
karınıza paye Yeriniı, O vakıt 
kuınızdan ılkAyet iıitmlyecakalnls. 

* 
Ankara Ş. Ş. Ş. 
Şimdiki vaziyetiniz sızın içi• 

lıot olmayabilir. Fakat aırf btı' 
gll.nkU \0azlyetten kurtulmuı o~ 
mak için evlenmlye razı olmalı, 
aaadete kapınııt ebediyen kapa .. 
mak olur. Inaan nisbet için e~· 
lenmez. şimdiki ıstırabın\z muvak• 
kattlr, fakat istemlyerek evi enin• 
ce ebedi bir ıstıraba katlanacak• 
11nız. Evlenmek, ııkıntıdan ka• 
çanların aığinağı deilldi . 

'll:YıE 
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HARİCi TELGRAFLAR 
Çıplaklar 

Kulübünün 

Bir Davası • e 

Neyorkun bUyllk emilir ıahlp

Amerilc.a çı,,. !erinden Ye zen
gfnlerindea VU• 

lakları malı- yam Şirlea aleyhl-
kemede ne Çıplaklar Ku-

lllbtı tarafından tazminat daYall 
açılmııtır. Bunun aebebl, Şlrles'la 
kutnbtın yanıbaımdakl k61kllne 

topladığı 150 mlıafirl lle çıplak• 
ların oyunlarını bir saatten fazla 
bir mtıddetle 11yretmelırl lmif. 

Çıplaklar tazminat lıtımeklı 
beraber bahçelerinin du•anm 
komıunun bahç11inden 16rllleml
Y•cek derecede ylbelt•eıi de 
lıtemiılerdlr. .. 

Zilrihte çıkan Nıue Zarcher 
Yeni bir .,.. Zeltung'ua neırl· 

rJyabna 16re WH• 
lrem teda,,I.I lar isimli Amerl-

ıuulll kah bir kimyager 
laboratuvarına bir takım ıazet .. 
elleri daTet etmlt •e onların 
huzurunda od&11nın bir k61e1inde 
duran bir frijiderlnln kapatın• aç
llıııhr. Bu buz dolabının içinde 
dört gUn eyyel hapsedilmlt ktıçllk 
bir maymun bulunuyordu. Bütfta 
tllcudll buı keailmlıtl. Amerikalı 
kimyager, hayvanın Yeremli 
olduğunu slSyledlkten sonra ken
disine kloridll adrenaHn 11rınga 
ıtmiı ve sertleımtı olan azasına 
lhasaj yapmıya baılamışbr. Az 
•onra hayvanın 7avaı yavaı caıa
lanmıya baıladığı hayretle görOl
rnUştUr. Bundan ıonra, kimyager, 
haı vana, muhtelif fasılalarla hor
llıon ıırmgalan yapmıı ve may• 
llıun eskisiı;nden daha cevval bir 
Lale gelmlıtir. 

Amerikan kimyageri, bu ıu
retle, verem tedavJılnde, yeni 
bu ılstemlo tatbik edUeblleceği 

Almanya11ın dinden itibaren 
tarihe kan .. • bavraıı 

----·----... --... 1 --~ 

Cenup Amerlkası: 

Paraguvay-Bolivya 
Harbi Daha 
Bitmemiı 1 

BHnoa - AJ"a, tS (A.A.) - Şako 
konferanaınıa •e•el toplantılanaın bir 
aydan btrl tatil edilllllf old•tu te7lt 
edilmektedir. 

BollY7a delegeleri La Paıa şritmlt
ler Ye d3nmeaaiılerdlr. Paraguvay cle
lerelerl r•rl çatırılmışlardır. 

BHı•, BolJYJa clmbur lıaıkaaının 
bir mektubunu yaymaktadır. Bu mek
tupda, daha •arbln bitmediği, çGakü, 
bOtlla tutaalclarua heals gerı nrilme• 
ditl Ja&ılıdır. 

lngilterede: 

Saylav Seçimi 
Gelecek Nisan Ayı 

içinde Yapılacak 
Loadra, 115 (A.A.) - Sanda7 Re. 

fere 1razetealae g'Öre, pleeek 1rtael 
aeçim ancak Nlaan ortaları•da yapıla• 
bilecektir. Bu karar, araıuluaal duru
mun lnglllz hlkGmetlnln denmlı bir 
faaliyette bulunmaaını icap ettirme

kanaatinde bulunuyor. ıindea ileri ••lmektedlr. 
~--~~__,,,~..-~~.,,...,,,,~~..--~~~~~ 

Edebi 
T•/rlka 

No: 90 

4 Hadiseler, buhranlar her~ey 
Welir geçer. Fakat ya1ar1&k an• 
layacağız ki lnsanlan biri biri .. 
rine yaklaıtıran en bOyUk aır 
ilafalardadır. Kalplerde değil 1 

G · nüJlerln o coşkun o tarsıhiıaa 
•e erimez gibi görünen aık bağ• 
ları biç de emniyetli değildir. 
küçük bir infial, ehemmiyeblz 
bir kııkançlık ba bağı kopar
bıazaa onu r.aman aaaal ol1a çil· 
rutnr. 

Fakat blriblrlerlne flklrlerlle 
lcafal .. rlle bağlanan insanları ayır
lbak ve blriblrlnden uzaklaıtır
'1ak kolay deifldir. 

Aramızdaki gönül birlllf zan
••tmem ki zamanın bu yenllmez 
laOkmline ram olaun? Çilnkll dağ 
ote:i:ıl :ı mes'ut ln1a11larını biri
blti e bağlayan hlıs.m yalnız ruh
larında değil ba~larmda da vardır. 

Y aşlarımıı il•rledikçe daha 
iyi anlaşacatamızdan 1Uphe etmi· 
roruın. Aramızdaki me1&felerin 
.. Ytnetl yoktur. 

Mademki arz fizerindeyiz. ,, 

* 
Etref Beyin mektuplan beni 

atınlerce dUıllndUrllyor. Onları 
a-öklerden lnmlı mukaddes kitap
ların hUkUmlerl Klbl okuyorum. 
Kafomda o hllkllmlere karşı lba· 
detten kuYvetJf bir itaat •ar. 

Bu mektuplar defterimin mah· 
fazası olan meıla cDzdanımın ye· 
gine hatıraları. 

Bazı glnler onları tekrar oku
mak için o kadar a-arip ve kuv• 
vetli bir ihtiyaç hl11edlyorum kit 

Ali Sami Beyin lıtanbul mek· 
toplan haftanın hor poıtasından 
da ekıik olmuyor. Mektup yaz• 
maktan ııkılan ticaret mektup
larını bile baıkaaına yazdıran 
bu adama fBflyorum. Sayfalar 
dolduruyor. Botun yazdıkları da 
kılip oldu arbk. 

Kendhe iyi bak. Doktorun 
tanlye!erini unutmL Iıtanbuldaa 
bir lsted'iin Yar mı? 

Ve bu arada yeni duydutu 
ve yahut bulduğu bir kaç kaz ve 
erkek çoculc adlan. . 

Daha dört ay aonra dolacak 
çocutun adını arıyor. Bunlara gör
dUkço hazan kafama durgunluk 
aeliyor. içime ateı gibi bir zehir 
aktıtını hissediyorum. 

Sevılslol daha ytblbdl ıörm .. 

Hitler, Bütün Muhaliflerine Kendi 
Bayrağını Tanıttırdı ! 

Almanyanın, Bismark lm
paratorluğiyle ilişiği 
Kalmadı -M.;.;ist;~d~·,---

NDrenlu'!rır, 15 (Ôzel) - Din top• 
la•aa oaayonal • •oıyaliıt llaylfbır, 
ramab ha~ taııyan hayrata Almaaya· 

oıa tek hayratı yapmak huıuıundakl 
blktmet kararıDı toplulukla onaylad .. 

Ba1rak mt1eleainln çok bG7Dk bir 
ıtl1aaal 8Hmi Yardır. Bay Hitler, Biı· 
muit l•pentorlufa olH llırlnel Al-

••• lmpentorlut• ile bittin dperinl 
k11meyl " a•malı baçıa ,.nı Almaa 
fmperatorlutuaun dotuıwuı ifaret 
etmHiol dilemektedir • 

Bu karar, Hitler taraftarluıaı 
dalııa blylk blw enerji ~ter .. 7• blr 
daHt olarak tellldd edilmekte H 

ayal umaada rejim 41f manlarına1 
krallı~D tekrar kurulmaaı hakkında 

umut bedeyen aynı çewealere 7apıl .. 
mıe bir lı.tar ...Umaldad ... 

sı,aı., .,., ... lurmıaı .. ,...k he

... IM•e• blJ. aıuhalefat tpretl ol

muıtu. Çünktl bllUln muhalifler o 

bayrafı kullaaı7orlard1. 

Amerlkada: 

Almanya ya Tarziye 
Verildi 

Vaıınıton, 15 (A.A.) - Amerika 
.. 116 .. 11, ,...,_.kta Aım- Bre••• 
yapuru hidlıul ıuçlularını muhakeme 
edaa hlklmln hitlerl tenkit eden a6z

lerladea dolayı Alman hükumetine 
reamen teeulrlerlal bUdl,•lttlr. 

Kısa Haberler : 

Clnnn, ıs - Lehlıtaaıa altın 6aa· 

ama eadık kalaa dnletludea bir 

konferua toplayacal• ıayıul tek:alp 
edllmlttir. 

dea duy<\utu bu eocuk ona baba 
diyecek. Ve o, daj otellnha o 
çılıtnlık hatıramu, çocuğum diye 
ıe•ecek. 

Daha fazla dft,Uoemiyorum, 
çılchracatım. ,,. 

Eğer doktor 
ıık utramau 
olacağız. 

Naci Bey sık 
ana kıa deU 

Geç•o ıuo telefonla aıuaemle 
konuıtu. Canı bir yoğurt tatL11 

lıtemiı. Kabil olur mu, diyordu. 
Aanemill elinden ne kurtulur. 
- Elbette! Yarın alqam hazır, 

dedL 
lsvlçrenln yoğurtlara da çok 

gftzel. Vakıa kapalı ıiıe içinden 
döklllünce ıekli hoı değil amma 
çok kunetli. Ve tabii hllellı .•• 
Annem de lSzenmlf, bezenmfı, 
hafif ıOzel tath olmut-

Doktor Nael Bey erkence 
ıelcU. 

Bir parU taYla oynadık. 
Kaf alarUe çok yorulaa ı..a .. 

ların oyunda kazanmalan lmklnı 
JOk. Çftnkl qynarkea kim bllir 
neler dOıllnllyorlar. 

Naci Bey de çabucak yenildi. 
Oyunun batından ıoauaa ka· 

dar çeneıl durmadı idi 
Neler aalatmadı. 
Kadın doktorlara eok ı•:r ı&

rUyorlar ve 1Dphe yok çok taham· 
mllllll oluyorlar. Bu da pek tabii .• 
ÇUDkll ae kadar ainlrll kadıa 

Bir Mavi 
Kitap 

Çıkarıldı 
Budapefte, 115 (A.A.) - Hllcümet 

iç seııtdenberi sarfetmlt oldutu 
aiya1al faaliyet hakkında mH·I bir 
kltap neıretmlftir. Kitapta ıöyle 

denilmektedir; 

•Maeariaıaa hlklm•tl, ıu nokta· 
ları f& lnlade twt••k llltw. Awupa 
bUlflaıa gelif•NI, .. "•' ... tlak• 
larıa konm•am, muahedelirln yeni· 
den 1razdea ~iwll•eal meMl••lnlD 
aydıalatılma-. Macıar akalli7etleri 

laukulumua ıu.ayui, lılacarlataaıD 

hukuk muaavatl•ua tahakkuk etllrll· 
meıl, M•carJıtanın ekonomik •• 
floanıal talep!erln araıuluaal bir 
kabul ft t.,.; .... uı.ar eı.aaa.,, 

Romanyada: 

Örfi idare 
Uzatıldı 

BOkr~ı. ıs (A.A.) - Balcreı'•• Ye 
ctlfer Hkl• ıehlrl• iki blHrede 3rfl 
ldueyl uzatan bir kararname ~ırka• 

r lmııtır. 

Bir Dünya Rekoru 
Kırıldı 

Bue•oı Ayres, 15 ( AA ) 
Arjantlnll koıucu Y oee RiYu, 
yirmi mU ayak koşua dlnya r .. 
koruna 1 saat 51 315 unlye içla· 
de •• iki ıaat rekoruna da otaı 
ldJom•tr• 44S metre koıa yapa• 
ralr kırmııhr. 

varsa, muhakkak rahimden bula• 
dırlar. V • blltDa bu ılnlrll baıta• 
lar niaaiyeclıeri deli diYane etm .. 
ye kAfldirler. 

Doktor Naci Bey · latan• 
bulda çalııtığı ııralara ait bazı 
hatıralarını anlattı. 

Bir giln isterik bir genç ka· 
dını, Bartolinll blr taıralıyJ Ova• 
ritll bir genç kızı muayeneden 
sonra iki de curettaae yapan 
doktor tam bir aiıara yakıp 
cll.:ıleneceğl mada bir yatlı baıta 
aılmiı. 

Tam bir mahalle karısı. 
Gidi ıizli yapmadık maskara• 

hk barakmıyan bu kadınların yap
macık bir uta11maları Yardir ki 
lpetilifl lldllnden alrar. 

Kadında fena bir hastalık 

varmıı. 

Doktor muayene lçla basta ka· 
napeslne çıkmaamı ve hazırlaDma• 
aıaı ıayliyerek ellai fuçalamalr için 
llvaboya ıitmif, ltial bltirmlft 
d6nmDı. Bir de ne g6ra0n kadıa 
kukla gibi oturuyor. 

- Neye 10yuamadınız. 
Doktoru• ha tabii ıuali m .. 

halle kansını ntaadırmlf, lantmıı. 
baıını 6teye çevirmiı Ye mırıl
danma,: 

- Utanıyorum doktor. 
Doktor diyor kh 
- Artık dayanamadım. 
Baksana buraya hanım, 

dedim. Bu kepazaliil 1apmı7a 

Sa ·'ı ~ 

• •.t.\'' .;:..;- D o--N i1 
·~~· •• ::.. .4 ·~ ... 

IBIU vİ;iü~ 
Yapan Suçlu Da, 
Yaptıran 
Nedeıı Değil ? 

Şarkta yanbt tanılan 1ilkıek adam• 
lardan biri c:!e Karakuttur. EyBp otlu 
biiyftk kahraman Sellhattinlo YHirl 
o'up K rakut adile dillere ve tarih· 
lere fl ·çen Babaeddln Eaedi, çok ze• 
ki bir iHıındı. Şarkta ahmoklığıa 
••mloli olarak taoılmıttır. Hak HYer 
Ye iş bilir b r devlet adamı iken za• 
Hm, beearikılz bir mHlrara biçimine 
ıokuJmuftur. 

itte oldutundan pek batka ttir!G 
anılaırelen Karakuıa birıDa bir Mıaırla 
gelir, bir bahçede ata.ca çıkıp 
elma yerken pabuçlarının tahacbfıoı 
aöylırr, •ıra.aı da adıyla aaaıyla 161• 
tererek cezalandırılmaaaoı iıter. Kara• 
kut iti inceler, hınısı wttzelee döY• 
dürdüktH sonra tomruta kor. Fakat 
papucunu çaldıran adamı da ayni 
vekilde cnılandırır. 

8u hükmi duya•lar pıınrlar H 
Kara.kuta ıorarlu ı 

- Papucu çalınanın ıuçu aedir ki 
döYdlrlyorıunaz, tomrufa koyuyor• 
aanus? 

CeYap verir : 
- Papucunu koynuna aokmayıp 

da elA!emia babçeainde açıkta btrak· 
bit lçia l 

Hilkmnn lncellti bu 11elllemia bah• 
çul,, kellmelerladedlr. ÇClnkG Ka• 
ralıı:ut. papuca "çabaaa adamıa 
keadl •aJkQ olmıyaa bir bahçede 
ataca çıkıp elma yediğini anlamlfh. 
Fakat bu noktayı açıta Yurmaya ıcı
H• tlrmiyerek herift, papuçlarını 
koynuna koymadıtından dolaJI .. çlu 
buldutunu ıöylllyordu ld onu gOIClnç 
•nkümler nraıekle USluaet altına 
dilfüren de bu huyudur, hikGmlerialn 
•ebep1erinl ıisll tatmaaıdır. 

Bu fıkrayı yine bir bayacdnlln ıuç 
it1erken yakalaıaıp •alryeriae Yerlldl
Qinl gazetelerde okuywaca batırlad1111. 
8Clyl yapar ııörilntlp haUu cf olaadır• 
mnk bir auçtur, bunu anlıyorum. Fakat 
blJI 1aptırmaklıf10 neden .uç •a· 
yılmadıfıaı b~ türlCl aal yamayorum. 
Bence bu lo, rGıvet alııvultl nya 
ıenel terbiyeye, ahlAka uyrun dDı· 
mi1en •çık aaçık hareketler 1rlbl bir 
.. ydw. Rlt.et alu •ibl Yerem de, 
aokaklard• Ye kal•balık yerlerde •tek 
ittiha11na kapılıp bir icadını fapır 
ppır öpen glbl lSpiilen de aaaıl auç 
ortaiı eayılıyOl'lana bll1Cl yapbranlaı 
da yapanlar rlbl eualandırılmahdır. 

Onlara ahmak deyip de aeıyacak 

mııuuaT. Ha,.,, •• ,. .. okuy•c-. hayır. 
Z.klnın ltleditl auı ceH ılSrDrkea 
alıklıtın yaptıtı ıuçu bot r8rmemeli· 
ylz. ÇankG ceu, ba1an alrtı da zeki 
eder Ye blyl yaptıraDlarıa da ce.zaya 
çarpıldıtı 1rörlllrae bOylcillftk daba 
çabuk ortadan kalkar. M. T. Tan ~ 

utanmadın d& doktoru• &ılbıde 
muayene olml) a mı utanıyorıun. 

Soyunacaban aoyua yoku kalk ıf t. 
N• dwliail bu ka~ iradına 

iltifat yerine ıeçmlt •• hemen 
muayene için hazırlanmı• 

Naci Bey: 
- Kadana. haıtaya 11Sre mu• 

amele etmeli. Y okaa bu kadınlar 
loa.ını deli Mlvler •• çok kadın 
doktorunun adı deliye çıkmııtır. 
Na..ı deli olmaıınlar. O kadar 
lıterilde baıa çıkıhr mı? 

Doktor bir nk'a daha anlath: 
- Bir gtln o kadar haıta 

geldl ki bunaldım. Bir aralık 
yine demin babsettiilm mahalle 
kadınlarından biri ıelmlftL Mllze 
mln bir ha•talığı Yardı. UAç 
yazdım. Vwta paraııaı IOl'du. 
Halbuki bekleme oduıacla yuılı. 
Her neyae. 

- Üç lira, dedim. 
Çanta1ından bir on liralık 

~ıkarıp uzatb: 
- Şunu bozar mısın doktor. 
Tepem attı: 

- Bakıana buraya hanım, 
dedim. Buran sarraf dDkkAnı 
değil. Doktora ielen yfzite para• 
aıuı haZJrlar iSyle 19llr. Ha1dl 
dıfol paranın lnzumu yok. 

Kadın ıirret de: 
- A, a, ne bajrıyorıun 

ayoL Deliml ne? 
Demffln mi? 

(Arkau var) 



t' Seyfi! 
- --

(Siyaset Alemi] 
Yazı çok olduftu için bu· 

gUn konamadı. 
...... - . ·- ....... _ .......... ..... .. 
Eğer Muahedeler Değiı

tirilecek Olursa •• 

Biz De Boğazların 
Tahkimi İşini Ele 

Alacağız! 
· Cenevre, 15 ( A.A) - Dıt 
· işleri Bakanımız Tevfik RnıtU 

Araa, Uluılar Kurumu A11amble 
ılnde demiıtir ki: 

.. _ Biliraiulz ki Lozan antla.-
metil bazı aüel hUkUmlerl muhte· 
vidir Ye bu hükümler, dlğe! bazı 
antlatmalarda mevcut hnkUm!er 
kadar ıumllllil olmamakla bera· 
her milli Dlkemlzln bir k11mında 
müdafaa Yaııtalarımııı tahdit 
edecek mahiyettedir. 

.. Bu hDkOmlerden Trakyaya alt 
olanlar, komıu Uç hllkümetl liri· 
lfyen ıilAhsıziandırılmıt bölıeler 

ihdas etmektedir. Bu bölıelerln 
durumu, dediğim gibi Uç hükume
ti ilgilemekte olduğu için onların 
muhafazasına karar vermek hak· 
kı da kendilerine aittir. Bu sebep
le Lozan antlaımuının bu hO· 
kUmlerinden bahsetmek niyetinde 

"',değilim. 

• Fakat, Boğaılu meaeleal bu 
vaziyette değildir, Ona ait olan 
ılleJ hükümler, TUrkf yenin sahil 
muhazasa haklarına ve memleke· 
timin Boğazlarla ayrılmıı olan 
iki bölğeıl arasında geçit ve 
taıım iılerlne ağır zararlar ae--

.. tirmektedir. Bu hal mevzubahı 
bllkümlerin kabulll sırasmdakl 
mevcut vaziyetlerde derin dej'l· 
şikllkler huıule gelmiı olmasına 

'Ye bu vaziyetlerin buaün bile bfr 
çok teçeddUllere maruz bir halde 
bulunmasına rağmen buillD de
Yam etmektedir. 

Bu mUnuebetle aıağıdaki nok 
tayı sarih bir surette ortaya ıDr· 
mek isterim: 

Şayet. mevcut muahedelerle 
tesbit edilen vaziyette deiltiklikler 
•ukua gelirse, Türkiye bunları, 
Hoğaılarm askeri rejimine icap 
eden tadilitın lcraıına yabe1te 
kılmak zaruretinde kalacaktır. ,. 

-············································-············· 
Çerez Kablllnden 

Modern Hizmetçi 

Geçenlerde, bir ahbap ninde hl· 
klyt edlyorlardu 
ET 1ahibi Dayan hizmetçi arıyor· 
muf. Bir tane bulup taniye, 

etmişler. Kız, gelmlı, çılı:mıı Baya· 
nın karııeına. Bayan sormuşı 
- Kızım, kaç para aylık lıterain? 
Hizmetçi namzedi, rimelli kirpik
lerinin altından, mnatakbtl hanı-

mını, oturduğu odayı, e9yayı iyice 
ıüzdükten ıonra, cevap nrmitı 
- Otuz beı lira nrinioiz, 
- Otuzbeş lira mı?. Ne ıöylUyor· 
IUD, kızım ? 1 Hem, un 9ıktığın 
yerde yirmlbeı lira ahyormu.suo; 
öyle dediler. 

Bunun Uıerine kız azametJi bir 
ta Turla: 

- Evet; oradll yirmibtt lira ile 
oturuyordum amma, oraıı benim 
kendi m~ıhitimdi 1. demiı. 

Tı/lı 

Mareıal Fevzi Ça~cmak 
Şehrimizde 

Genel Kurmay baıkanı Ma· 
reıal Feui Çakmak dUn sabah, 
yanınd l Orge eral Fahreai., ile 
oehr:mize gelmiıllr. 

SON POSTA Eylii1 t 6 _...j 

-

,-------- SON DAKİKA ... - ~. lAnkarada;. -

TELEFo!, TELSİZ HABERLERİ J Ulusal TELGRAF, .. ... 
İngiltere, Mısırın Durumunu Kuvvetlendiriyor 

Habeş Ordusu 
Vaziyetine 

Müdafaa 
Geçti 

· ( Baıtarafı 1 inci yüıde ) 
dır. Ani bir aeferberlik ihtiyacı kar· 
ıııında kahnmamak için sUel kuv• 
vetlerin toplanması tedrici bir 
ıekilde yapılmaktadır. 

Kolordu komutanı mikael ıtıel 
kuvvetlerin toplu blr ıekilde bu• 
lunduiu Ogadene hareket et• 
mlvtir. 

Mıeırda Haz1rlanıyor 

Londra, 15 ( A.A.) - Kabl· 
reden röyter ajansına bildirildiği· 
ne gOre Mısır Baıbakanı gazete
lere f\I diyevde bulunmuıturı 

"- Bir ltalyan • Habeı harbi 
takdirinde Mııırın korunma11 için 
ahnacak tedbirler hakkında lnıillz 
Vla • Amirali F orbe11le aramda 
konuımalar olmuıtur. ,, 

Amiral ForbH de lnglliz htı
kfımetinln, Mısırın koruma1ına 
aağlamağa hazır olduğunu teyit 
etmiıtlr. 

Habe,ıstana Giden Belçlkah 
Zabltler Ne Olacak? 

Brllkael, 15 (A.A.) - Habeı 
ordusunda çalıımaya giden Belçl· 
kah ıubaylar imperatorla iki yıl 
için mukavele imzalamıılardır. 
Ayda onar bin frank alacaklar· 
dır. Ayrıca her biri yarım milyon 
frankl ık bayat ıigortasına yazıl· 

mıılardır. Fakat bunlardan Hkizl 
bentız kırkbeı yaıanı bltlrmemlı· 
terdir. Halbuki Belçikalıların ya• 
bencı ordularda çıhımaları ya• 
aakhr. 
Hab•f • ltalya ı,ının &lyasal 

Tarafına Gelince •• 

Parlı, 16 (Özel) - Gazeteler, 
ltalyanın uluılar ıoıyete1lnden çe
kilme kararı vermuinin çok ya• 
kın olduğunu ıayliyerek, bu yllı
den Cinevrede ienlı bir heyecan 
batgöıterdlğinl yazıyorlar. Gue
teler. göre, ltalya ıu gUnlerde 
Uluılar kurumundan çekilme ka· 
rarı nrecektlr. Clneyreden gelen 
haberlere göre de ltalya bu ka· 
rarmı Salı gUnll ( yarın ) ilin 
edecektir. 

lnglltere • ltelya 

Londra, 15 (A. A.) - lngllfz 
lejyonunun ıenllklerinde bir ıöy• 
lev veren ıağlık bakana demiştir ki: 

"Biz herhalde ltalyan düımanı 
değiliz, fekat muhakak ki harp 
dUımanıyız. Harp lıtemediğlmiz 
için mücadele ediyoruz ve 9imdikl 
duruma barışcll bir çözge bulmak 
için mücadeleye devam edeceğiz . ., 

llnlgtere, Beklenllmeyen Hare-
ketlerde Bulunablllrl 

Berlln, ı 6 (Özel) - Bazı ga· 
zetelere göre, ltolya, kendisine 
Habeılılanda en büyük pay veril· 
diği takdirde harpten Yazıeçe• 

cektir. 
Berllner Tageblat ise şunları 

yazıyor: 

" ltalya, Habe1lstan1 iıtl:a et• 
meye başladığı takdirde lngl '.te
renin son hadde kadar hareket 
edeceğ;ni ıanmaktayız. Bir uzlaı· 
maya varılmadığı takdirde lngHiz 
hükümetlnin beklenilmeyen hare• 
ketlerde bulunmaaı ihtimal için
dedir . ., 

Uluslar Kurumu Aasamblesl 
BugUn DaQıhyor 

Cenene, 16 (Özel) - U!uılar 
Kurumu Genel heyeti ( Assamb• 
lesi ) buKUn ıon toplanışrnı yapa· 
rak dağılacaktır. 

... >f. * 
En Son Dakika : I 

Portsait, 16 (A.A.) - TrJıeko 

ve Nanalo adındaki ltalyan de· 
nizalta ı•milerl buraya ıelmlı, 

ıonra SU ve) ı kanalından Kızılde· 
nlzo geçmlıtlr. 

............................................................................................................................ 
· lnkılabımızın Yeni 

Bir Zaferi 
Demiryolu Ergani Oama· 

. niyesine Ulaıtı 
Ergani (Osmaniye)- 15 dolu 

Anadoluyu batıya bağlııyan •• 
cumurf yet fdareılnin çelikten 
timaall olan demlryolu, Ergani 
Oımanlyeye ulaımıştır. 

Y enl bir hayat ınUjdtclsl olan 
bu önemli hAdlae bUtUn halkın 
coıkun ıenliklerl ile karıılanmıı 
•• bu mUnaaebetle bUyOklerlml· 
zln adlara tUkranla aoılmııtır. 

18 Bulgar atleti 
Geliyor 

Sofyadan bildfrildiğioe göre 
21 Eylfılde lstanbulda baılıyacak 
altıncı Balkan oyunlarına girecek 
olan Bulgar atletleri 18 kltldir. 

Atletler ayın 17 sinde lstanbula 
hareket edeceklerdir. Atletlerle 
beraber birçok Bulgar seyyahları 
da lstanbula gelecektir. 

BeJgratta Kanlı 
Hadiseler Oldu 
Belgrat, 16 (A. A.) - Burada 

Yugoılavya Halk partiıioin top• 
lanbaında parti ıeflerinden Ho· 
cera demiştir ki: 

., - Bi:dm için bir. Hırvat 

meseleıi yoktur. ,. 
Bu arada toplantıda bazı hA

diseJer o'. muş ve 1 O kişi yaralan· 
mııtır. T oplantmm sonunda 
mavi gömlekliler bir geçit reami 
yapmışlardır. 

Sü Bakanı 
Ankara, 15 - SU Bakanı KA

zım Özalp lstanbula gitmiştir. 

Kayseri Kombinası 
Bugün Açılıyor 
ikinci bez fabrikamız buglln 

Kayaerlde açılmaktadır. Fabrika· 
nan açılma töreninde bulunmak 
llıere lıtanbul, lımlr •e Ankara· 
dan birçok İrent, nylavlar ve 
ıazetecller Kayserlye altmlılerdlr. 
Açılma töreni Ekonomi Bakanı 
CelAJ Bayaran ılSylovlle baılıya. 
cakbr. 

Sofyadan Adanaya Uçan 
Bir Ördek 

Adanada bir avcı bir ördek 
Yurmuı, bunun ayağında «Sofya» 
işaretli bir halka görUlmUştUr. Bu 
ıuretle ördeğin Sof yadan uçup 
Adanaya gelmlı olduğu anlaııl• 
mııtır. 

Mac1tr Manevraları Bitti 
Budapeıte, 16 (A. A.) - Y eıll 

dağda tertip edilmiş olan sonba
har manevraları birçok aOnler 
devam etmlı ve Cumartesi gtınU 
öğle Yaktl &onuna ermlıtir. 

Bir Japon Harp 
Gemisinde Facia 

Zabitler Ve Neferler Ağır 
Surette Yaralandılar 
Tok)o, 16 (A. A.) - Aşlgara 

kruvazöründe ataş talimleri esna• 
ıında çıkan bir yangın ntttice• 
ıinde iki zabit, 39 nefer ağır 
surette yaralanmışlardır. 

Ayrıca yardıma koşan Oma· 
gani gemisi mUrettebatından da 
on bir kiti yaralanmıı~ar. 

Damga 
ihracat Malları' 
mıza Vurulacak 

Ankara, 16 ( Özel ) ..
lbı·acat eşyalarımıza uıu..ı 
damga vurmak kat'ı olarak ki' 
rarlaımııhr. Bu damga f çin TUtk' 
ofiı bir mUıabaka açacaktır• 
Ulusal damgamız bUtUn lhracıl 
maddelerinin üzerine vurulacılr 
tır. Tnrkofis dıı kurumları valf' 
taalle, Hvkedilen malların haki' 
katen Türk malı olup olmadığlOI 
anlamak için ııkı bir kontrol 
yapacak ve yabancı firmalar• 
ulusal damgamız blldirllecektft• 

San'at Mektepleri 
Geniş Mikyasta .Islah 

Edilecek 
Ankara 16 (Özel) - San'at 

mekteplerini ıslah için Fransı, 
Belçika ve Almanyadan getirtılr 
cek mntehaasıslar, bu mekteplr 
rfn devlet aanayllle baı haıa gl~ 
mesinl temin edecek bir progralll 
hazırlıyacaklardır. San' at mekteP' 
lerl ldarel huausiyelerden KUltUI 
bakanlığı idaresine geçtikten soP'" 
ra, bakanlığın bu yıl biltçesindtd 
ekliyeceğl bir miktar ile bu me~ 
tepler genlıletllecek veı IAbura• 
tUvarları Almanyanın Teknikudl 
mekteplerine muadil olacaktır. 

11 

Hava Kurumuna 
Yardımlar 
Çoğalıyor 

Ankara 16 (Özel) - Tayyar• 
cemiyetine aelen haberlere aör•· 
mahsul mevılmlnln yakliııma vo 
ıirmo~l dolayııile bllhaasa köy• 
lerde ha•• tehlikesini bilen uy• 
kaydl iti çok hararetlenmiıtlt• 
Yapılan tahminlere göre vuatl 
olarak 8-10 milyon Jirahk bir gr 
lir temin edilecektir. 

ikinci Beı Senelik Plan 
Ankara 15 (Özel) - Ekooa" 

mi bakanlığı ikinci beş senolilı 
pilAn Uzerlnde hazırlıklarına d_. 
yam etmektedir. 

Kimya endUıtrlıi fabrikalarının 
yerleri önOmUıdekl aylarda teabll 
edilecektir. Demir fabrikası iti 
Ereili mıntakaıında kurulacaktır• 
Kimya ve demir endUıtrlsl pl~nınıll 
kıaa bir zamanda da tatbikio• 
başlandıktan ıonra bet ıenelik 
pllo dört aened• baıarılmıf 

olacaktır. 

Vapur Ücretleri 
Ekonomi Bakanı indirme 

Çareleri Arıyor 
Ankara, ı 6 (Özel)- Ekonoıııl 

Bakanlııı, Şirketi Haniye v• 
Akay idarelerinin heıapların• 
tetkik ettiriyor. Bu hatlarda bilet 
ncretlerlnin mutlaka indirllmeıl 
çareleri aranacaktır. 

Giritfe Bir 
Toplantı 

Hanya (Girit) 16 (A.A.)- Bu .. 
rada Cumhur;yetçller tarafın" 
dan Kıraliık aleyhinde bir top' 
lantı yapı!mış, Cumhur;yetç!lerld 
önderi Milona@, Yunanhtnnd• 
krallığın yeniden kurulması hak• 
kındakl teıebbı.ı :eri pr otedoot-
miıtlr. 
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Diinkü Güreşlerde Kazandık 

Bizim Çocuklar Hepsinde De 
Galip Geldiler 

DU11kU gUre .. erde •••lafa raklltlnl ••nerke• 

Üstte: Kab•rga kemlklerl kınlan Ankarah HBa•Jln llaatanede 
Alttaı DUn gllz kapalı ••d•l•n•n Muatafaya panaunan yapıhfor. - -----·-·--- - ----
lıtanbul Eskrim Birinciliklerini Beşik-

taşlı Gençler Kazandılar 
lstanbul Eıkrim birincilikleri 

dUn Galatasaray aalonunda llç 
ıllAh üzerinde yapılmııt:r. Bu 
mnaabakalara şimdiye kadar 
birlnclllk almıyan eskrimcaer 
if tlrak etmiıt:r, 

Kı'.ıçta Bet~ktatlı Cihat, blltiln 
rakiplerini mailiıp ederek b~rı .. 

el olmuıtur. Galataaarayda11 
Orhan Safa da lklnclliil kasan• 
mııtar. 

Epede Betiktaıtan Beblt Ue 
Sermet birinci olmuılar, lklnclll• 
ii de Beıiktaıtan Altay almııtar. 
Fl6re mllmabakasında da birinci
liği Bedil almJıtar. 

1 Çoban Mehmet 
iki Dakikada 
Tuı Yaph 

Güreıl~re Bu Akıam Da 
Devam Edilecek 

Balkan gllr•t ıamplyona11nın 
ikinci glln mll1abak•larına din de 
öileden ıonra T akılm ıltadyu• 
munda, onblne yakın bir ıeylrcl 
k8tlui ön&nde, taıkın bir hey .. 
can içinde de•am edlldL Halk, 
bUtll11 gllreıçllerl durmadan alkır 
layor, bu ıuretle Balkan ıpor 
blrlill canlanıyordu. 

ilk ıftreıe filiz &1ldetten bar 
landı ve dlln 56 kiloda ılr•ı•n 
Yuıoslav g&reıçl ile Bulıar Yu· 
rukof karıılaıtılar •• Yu&oılav 
7 dakikada tuı yaparak kazandı. 

Sonra Yunan Birlç ile Romen 
T 0111 tutuıtular ve Yunanlı iki 
buçuk dakikada tuı He yenildi. 

81 Kilo: 
Moıalof ( Bulgar ) ile Görgöf 

(Romen) ılrettiler. G6r161 3 
buçuk dakikada tuı yaptı. Sonra 
Lafı (Yunan) Burlç Yugoıla• 
ortaya çıktılar •• Burlç yedi 
dakikada yenUdJ. 

88 klloa 
ilk ıtır•ıl Saim (TOrk) - Be

buka yapacakb. Fakat Yuıoıla• 
haıta oldutundan Saim ıalfp 
11111 edildL Sonra Borlaoen (Ro
m••) ile Todor (Bulgar) tutuıtu
lar ve Ro••• haamının ıırtıaı 
alb dakikada yere getirdi. 

72 klloı 
bk ,arqte Flıer (Y uıoılayt ·. 

Bati V alantln (Romea) in 11rbnı 
4 buçuk dakikada yere ıetlrdl. 
Bundan ıoara HBaeyla (TUrk) ile 
Zaharyadlı (Yunan) tutuıacakb. 
Fakat H6Hyin haata olduğundan 

T .. olurka• 

ı 

Yatar, rakibini kavramı,, tu9a glltarUfor 

Yunanh ı•llp aayıldı. nan) tutuıtular. 20 dakika ıtlrea 
78 Kilo: bu rGreıt• Nuri ıayı hoaablle 
ilk ıtıreşte Yunanlı Vefald ıallp geldi. Sonra Klı•ale ( Yu-

Yuıoılav Kiı•aleye kartı ıayı ile ıoılav ile Tohaı ( Romen ) g&e 
ıalip ıeldi. Sonra Tahaı ( Ro- retti •• neticede Yuıoelav ka• 
men ) ile Tituka ( Bulıar ) k&J'fı• zandı. 
lattılar. Romanyalı daha iyi ınr.. 87 kllo; 
ıerek rakibini l 2 dakikada tuıla Mir1enva ( Romen ) ile 
yendL Stomv (Yunan) ıDreıerek Romıa-

87 Kilo: yala ıallp geldi. 
ilk olarak Mlrsen•• (Romen) Al1r alklet; 

Ue Y orslyef ( Bulıar ) ıtlrefUler Bunda Çoban Mehmet ile 
•• Romen 6 dakikada tuı ile Tutalıa (Romen) ,Oreıtll•r •• 
ıallp ıeldi. Sonra Muıtafa Çoban Mehmet lkl dakika içinde 
(Tllrk) ve Polkoriç (Yugoalav) mükemmel bir tuı yaparak au. 
karıılaıtılar •• Muıtafa ıaJI h.. nlln •• ıllzel ıallbiyetlnl kazand1. 
aablle ıalip ıeldl. Bu ıuretle dDnkD g8reılerde 

Al1r Slklet: bizim tam bir ıallbiyetimlz ile 
Bebaı ( Yuıoılav) Ue Tutaha netic~lenmlt oldu. 

(Romen) ağır aıklett• ilk ıGreti Bu Aktam 
yaptılar. Neticede Yuğoılav 
ıalip aayıldL 

Sonra Dimltrof ( Bulıar ) ile 
Lova1 ( Yunan ) kartılııacaktı. 
Fakat Bulaar ı•lmedlji içli mağ
l6p ıayıldı. 

Ba ıuretle ikinci Hrl m8ıaba· 
kalar bitmit oldu ve ıonra Oç0nc8 
Hrl mllaa bakalara geçildi. 

156 kllo: 
HllHyin (Ttırk) il• bir Yuıo1-

lav ıftreşçllİ karıılaıtı ve bizim 
Hllıeyln 11 dakikada tuı ile ıa· 
llp a•ldt. 

81 kllo: 
Y aıar (TDrk) •• Buriç (Yugo1-

lay ) tututtular, Yaıar 3 dakika 
53 aaniyede rakibinin ıırtmı J•r• 
ıetirdL 

88 Kilo; 
Saim ( Türk ) ile Yuvanldla 

(Yunan) karıalatblar. Saim hep 
faik sıGreıtl J• ıonunda da 1ayı 
beıobll• galip ıeldL 

72 kllo; 
Yuaoıla • Mlıel ile lvakof 

(B•lıır) karıılathlar •• YugoılaY 
5 dakikada tuı yaparak kazandı. 

79 kllOi . 
Nuri ( TDrk ) ile Vefald (Y u-

Balkan ı&ret ıamplyonaaınıa 
tlçtinc8 mUıabakaları bu akıam 
aaat 8 den itibaren yine T akılm 
atadyomunda 1apılacakhr. 

Ankaralı Hüseyin 
iyileşiyor 

ilk Güreşlerde Kaburga 
Kemikleri Kırılmıştı 
ilk glln yapılan gUreılerde 

kıymetli g8reıçlmiz Ankarab 
Hüaeyln, bikim ınrettiği halde 
Romen rakibine yenilmifti. Maa
lesef HOHyinin kaburga kemik
leri kınlmııtır. Beyoilu baıtanul 
ne kaldırılan HllHJinla ııhbl va• 
ziyetl iyidir. Orada ltjnab ltlı 
tedavi görmaktedlr. 

Konyada Athıpor Kulübl 
Kuruldu 

Konya, ı 5 (A.A) - Yeni ku
rulan Konya athıpor kulübft dtıa 
akşam bir çay riyafeti ile açılmq 
ve 60 kadar llyeai ziyafette ha· 
zır bulunmuıtur. Önemli bir giriı 
olan bu kulübün açılııı sevinçle 
kar11lanmıştır. 
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Yaz n 1 Hatice Hatip -50-

O Balın mundan Ya ı mı üçük Bir B bek .Gibi 
C nsız Den cek ·Bir Halde Oturup Duruyordu 

Galiba on on beı ey k k dar 
merdiven lndil r genlı bir sofaya 
geldiler •.• Bu aofal r h sır kaplı 

idi... İleride t y rlere kadar inen 
geniş pencerel rln lSnll de alç k 
bir kerevet vardı, llstn h lı kaplı 
bir kerevet. Sof anın ta ort ıı • 
dan geçtiler e bir oday glrdil r. 
Kenarda cevfzd n koc an yük· 
sek, bir knryola duruyordu. llerd 
g niş kan pel r.. Bfr tuvalet m • 
ıası v y rde h rlkol dı f k t 
eskimiı bir h lı uzanıyordu. G nç 
kız odanın için baktı: 

- Kız k rd ıfm n red dir? 
Diye kekeledL Y bancı d m 

ona: 
- Buyurunuz oturu uz dedL. 

Kız kard iniz hakkında aiz 
malümat ••rec k, 1 aan bir z.dan 
gelecek. 

Bütün bunl r ne k dar g yrl 
hnkikt ieylerdl. llerd ki konsolun 
Uz rindeld iki kocam n petrol 
1 mbnsını y ktılar... F ncslnrını 
da takblar. Oda yl e buğulu bir 
ıııkla sarılmışh. V odadan dı a• 
rıya çıkblar. Ge ç kız trafına 
bakmdı ..• Burası y rı ki ve yan 
y ni bir tarıda döıenmlı bir od 
idi ilerde iki bUyUk penceresi 
vnrdı. Bu p ncer l r öyle genlr 
tller ki bUtUn odanın bir cephe
sini knplıyor)ardı. 

Bet dakika kadar balmumun• 
dan ynpılmıı kUçlik btr bob 
gibi can ız denec k kadar har 
ketsiz oturdu. Sonra merakından 
yer:nden kalktı. Korkulu adım· 
larla pencer ye yaklaıtı. Dışarı· 
sını g6rmok için.. pencere! rln 
llstl\nde kafes gibi &rnlmOı d • 
mir bir parmaklık vardı.. Par
maklığın altında hiçbir ıey gö
r mcdl. Gece ılffrJ kar nlıktı. 

Parmaklıklordan UrkmU tO. 
G ri d6nd0 arkası yUksek btıyUk 
koltuğa oturdu. Yine bir mlld· 
det bekledi. Gec o k dar es
ılıdi ki büttin kain tta nefeı 
alan yaşayan bir insanın kalmamıı 
olduğuna hUkmedilobilfrdf. 

Bu intizar içeri inde ncab 
kaç snat g çU? Bilmiyordu. Bel• 
ki de yn:ruz ona saatler kadar 
uzun gelen kııa dakik 1 r g ç• 
ruiıti. 

Nihayet sabrının kalmadığını 
hiiSederck kapıya kadar il rledi. 
Kapının pembe kırlstoldon tok· 
mağım tuttu, çevirdi. Fakat bU· 
yUk bir bayr t ve dehıet içeri· 
sinde -kapının açılmadığını ördO, 
Evet kapı cçılmıyor, açılamıyordu. 
kapı kUIUeomJştl. Kapıyı tokma• 
ğındnn tutarak aalladL Kavi 
k pı yerinden arsılm dı bile, 
eslendlı 

- Hey •• bey kim var or da?. 
Açınız kapıyı... Açınız kim 

Yar orada?. 

Sesino cevap veren olmadı ... 
Tekrar p nç releri açtı... V 
demir lrnfeslerln UstUne ayrıca dı 
demir k penklerh kapatılmıı 
olduğunu gördü ... Tekrar kapıya 
ko~t•ı. Kapıyı yumruklamaya baş
lnd1 }1umrukladı tekmeledi.. diı· 
lerile bacnklarile vurdu.. vurdu. 
Bağırı}'Or sesi niyor... Ağlıyor •• 
hıçkırıl crdu. Nihay t o kadar 
yoru du, o I< dar harap o!duki 
bi.kin ,;e kendini bilmez bir haldo 
kapını nüne yık· J\ erdi. 

Gez c ini açtığı zaman kcınc.Hnl 

1 tağın Oserl uı ıı buldu.. ve k r ııında beyaz öntllkın bir 
O.au oldup yerden kaldırmı 1nr. hfzm t~J p yda oldu. 

Sı'flŞmlılar mayi ip k bir g celik -------·· ·---~A_!1!!,11 Tar) 
gfydlrmf l P v f toğın il.zerine 
yatır ıfl rdı. L bal r 18 tn. 
Ve oda ndllz ıııglle aydınlan• 

ıh. D mek demir k p 
açılmı tı. 

Y rfnd n fırladı. 
n!ıya indi. S ğın 

mndı ıes iz penc 
IJerledL 

K ryoladan 
11olun bak• 
Jere d jru 

P ne r blr avluy vey but 
vlu d nllebll c k bir bıtbç ye 

bakıyordu. Bu bnlıç nln dört bir 
tarafı da içinde bulu duğu k5o· 
k p ncereJ ri Yardı. San aıvalı 
d mir kafe 11 pencer ler, v ndl 
pe c r al bu kıs ktln n it ka· 
tı d bulunuyordu. Bo 
b ka da a Uç kat vardı. 

Avlu eskld mllntaznm olma• 
hydı. H lbuki ılmdl b y 1( mer• 
mer havum kuru uı, haYuzun 
içerisin kuru yapraklar dökUl-
mll tO, avluda ç 1 v rdı ve 
Uç selvlnln ltınd hnrlkulid 
ann'atkA-ane y pılmı bir 1 hlt 
bulunuyordu. F'. kat o da da metriik 
bir h 1 ardı, bakılmıyan mezar
ların blçorellğl .. 

Pencu d n iç rl ç kildi, etra• 
fma bakındı karıı ında g ni bir 
endam aynaıında ıke dini gHr
mll§tU ağlamaktan gözleri ve 
burnu kıı rıp ~mi U. Saç.lnn 
darmadağnık yllzllne dökUlmU§tU. 
UstU de mavi bir ip k gecelik 
vardı dant 111 gUzel bir gecelik 
bu ner den geliyordu b8y1el. 
Onu ne z m n soymuşlnr n z • 
man glydlrmltlerdi. Ayakları da 
çıplaktı. Hemen çornp ve ayak· 
kaplcrını aradı, ayakkapları or
tada yoktu, ornda yllksek yata• 
tın kadife merdiveninin 6nfindo 
çok şık bir t rlik vardı. Ma vl 
ipekli d n ttıyln bir terlik. 

1 tor lst mez ayaklarına onu 
ieçlrdl. Gec Iik çok ince blr eydi 
vllcudllnll Adeto çıplak bıralu• 
yordu. 

88yl ortada dola masın 
imkiin yoktu. Etrafmo bsl..,ndı, 
yatağan ayakucundaki koltuğun 
illı rln ablm•ı çok k bir kimono 
vard1. 

Ona elini bile lh'm k istemedi. 
Elbisesini radı, bulamndı. Niha· 
yet bllmecburiye kimonoya bUrU· 
ner k oda kapııına gitti, kapıyı 
açmak istedi. K pı kapalı idi. 
Kapının tokmağını tutarak kapıyı 
s ilamı tı v o blSyJ kapıyı 
sallarken kapı blrd nblr açıldı 

Bir isten ul Çocuğu 
B kr t on er 

Verdi 

Geçen yıl Glorya s1nemaaında 
, rll n bir kons r biz , b n 'z 12 

y şında k çlik bir nntkAr tanıt• 
mışb. '500 ki ly~ yakın bl"r kala• 
balık tarafından tekdir e bay· 
rıınlıkla dinlen n bu vaktinden 
evvel yetl mlş :h ı>s s çocu~ 
plyııno muallimlerinden Baya 
P pelyan' ın KlZI :Mnrldir. Kinsi 
ve ağır ıparçalan !Wlçli1t parmak-
1 rll .piyanoda kolaylıkla salabi· 
len kUçtik MarJ, g ç nlcrde Ro· 
manyaya g~tm: orada bil ne:ta• 
rıdlkkntl celp etmiıUr. 

BUkreıt knlabnlık bir holk 
ve lıllkiimet erkanı knrşısmd 
verdiği konser muv~ffakiyeUer 
kazanmıştır. 

Marl 15 gün aonra Roman) a· 
~nın belll batlı soylavlar.ı v Türk 
&efaretl erkanı karşısında ikinci 
konserini verecektir. Yukarıdaki 
reslm, ktlçnk nn'etkarı piyanosu 
başında göı\eriyor. 

Y k1nd Çıkıyor 
20 den laz ı Rlkay• • Rmnan • 
Şiir • Tariht yazı • Fıkı: • K.arilm • 
tür • Hatırat • Kadınlık • Moda • 
Spor - Sinema • Eğlenceli müıınbn-

lka.ta:r vı 100 d n ziyade :reslm. 
:Bos kutu&u 25'1, latanbul 

1 

Ba k:şam 

KAR 
Her hafta IPerıemb Cuma, Cuı:narte , 

P~r akvamları 

ATLETİZ 

L 
Fenerbahçe S adında 

ÜÇ G LÜ 

21 Cu art al 
22 Pazar 
29 Pazar 

t 14,30 da 
•• 15 de 
.. 15 d 

TOPLU BiLET 
iri c 100, ikinci 50 kuru 

~atıldıfı gerler: NA TT A, Beyoğlu • Galntaaaray 
NATT A, Karak8y • Ziraat Banka ı yon1nda 

ZEKi R 1 Z A ı Milll Spor magazası, IıtanbuJ Bahçekapı. 

'' • 
1 

sıl 
Ortalı kararmıy ba l yınca 

moln verdik ve rUıgardnn korun· 
mak için trafı çalılarla çevrllmlı 
bir yer bular k geceyi geçirmek 
Uz re kon kladık. 

Ertesi gün, erkend n tekral' 
yolumuza koyulduk. O akeam 
Adlsababaya v ım llmldi :Jıepl

iE• y ol bir kuv et :vermipl. 
Alettaya vardığımız zaman bir 

lkl Avrupalı evi d dabU olmak 
11.r;ore t k tn medeniyet eıerle

riıı tesndCf ettik. Burada insana 
en zlyade delıJet v ren Jiey, A'aç
sızlıktı. GitUkç seyr k1 en elri 
ağaçları da tamamen gözden kay· 
bolmuştu. Adi babanın ıbirkaç 
millik Çf>vr inde tek bir ağn~ 
g rUnmUyordu. 

Bundan blrço yı11 r vYel, 
ski payltahtınd n bıkmış usan· 

m11 ol n Habeş llmpar toriç , 
çıplak arazld bir noktaya 1 ret 
etmiş v mimnrlanna da burada 
k ndislne yeni bir aray :yap a• 
tarını emretmişti. I,te bu emir, 
~ ni çlç k) mtinamna g l n Adi11-
abnba ehrlnin doğu unu ~ fa· 
kat aynı zamanda da dvardakl 
ormnnların ölümUnll mucip oJ. 
muştu. Etraftaki bUtlln ağaÇlnr, 
y kerest yapılmak v yahut ta 
y kılmak llzer devrilmlş, mah· 
v d imiş ve wehrl ç viren bu 
ağaçsız ha itglde büyümllftll. 

Bundan :sonr. m mle e't 
bir ecnebi gelmiş ve Ökallp• 
tos ağacı dikmek için Jiaboı 

ükümetind n bir imtiyaz l· 
ımı t. Onun için bugün Adis

bnb dv ı d t sa llf di:en 
g!ne ğaç, Ök llptos ğ cıdır. 
Nih yet, bulunduğumuz yayln• 

mn kenan eldik. Tigrill dos
tum kolunu ıuzatarak aş ğıdnkl 
vnnın t nz k1nrında siyah bir 
oktayı öat rdi. Bu, Adisababa· 

Jö nliptcs fidan:ık' rı idi. Ne bir 
bina, o bir çntı ıve ne de bir 

L•le görlln yordu. 

Etrafı yük ek t pel rl çevrilmiı 
ı0l n bu p y nsıı mfI tnn san 
zemini Uzerind , y ıilllğl andıran 
·e bJr .ressamın fırça darbesin 

ibenziyen mnvimtrak bir . lekeden 
ba ka bir ey g~rünmllyordn. Bu 
lekenin Uz rinde d , b vada·, ufkt 
v boz renlit bir bUhar tobaknsı 
dalgalanıyordu. 

Gid ceği lı hrln m vklnl 
t yln ed r 'tm z, T~grlll dostu· 
m d ttim. ~ rmorln o k

m bulu acnğımız ~rerl kararlaş· 
hrôım v d h l ik rv ndan ey• 
rılarak dik maçtan, kayalnnn 

ı: rina n üayar b1%lı bıilı 
ovay i meye baş adım. 

Ökılliptoı a~a~an arasmda 
rılan p :tikalara tlaldım. Y.avaı 

yavaı bunlar yol ıeklini almıya 
ve ıehrin ilk kerpiç kulUbelerl 
sörUnmiye başladı. Bunları geç• 
tikten sonra yine opraktan :J•• 
ınlmıt fakat daha aatlam bina• 
)ara rastladım. ÖknUptos ağaçla· 
rıoın, canlı ağaçtan ziyade to1graf 
dlr klerine benzeyen, dimdik 
g6vdelerlnln kasvet verici yekn .. 
ıaklığından nihayet 'kurtuldum. 
Biraz ıonra da ıehrln mer'keılnl 
t ıkll eden postan m ydanlığıno 
yardım. 

Şehrin, buraya gellacly• kadar 
g8rmUt oldujum kııımları bpkı 
bUyUk fakat pis •• lotizamııı 
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Ya.ıan: L. M. Nes ltt 
blr Afrlk öyan benilyordu. 
Postane eydaru bllsbntnn başka 
bir manzara nrzediyordu. Mey
danda bUyUk bir kalabalık ve 
lkulak1arı tırmalıyan bir gUrUltll 
vardı. Kaldırımsıı va bakımsız 
olan bu meydan uzun ve yayvan 
bir mlls IJei lbenııyordu haatane 
iki kntlı, k!rglr v çllkin bir 
bin dır. Ostllnde, c pbesinJ boy· 
d boya kaplıJan ve nlbn yal· 
dızh Utin v AmhnrJ lıarff lo 
"P.ostano,, ibaresi yazıh stmıiyah 
bir levha asılıdır. Bu mimari 
ücüb s1oin yine cephesinde dl
rekl rle tutturul uı tahtadan 
balkonlar ıvardır. 

Postahan sırasında, kimisi 
alç. k, klmiBI yllkı k yan tahta 
ve yan ıgalvanizli s çtan yapılmıt 
ev] r.dır. Bunlnrı :ıemln kat• 
ian d , k hvehan , meyba• 
ne y umumhane olarak kulla· 
mlm ktadır. Mllıellesfo zirvesin• 
den llç yol aynlmaktadır. Bunlar 
da, Adiıababamn diğer yollarJ 
glbl pis ve kaldırımsızdır. 

Mnı llesln, postnhan karıı· 
n i nb l den uzun dıl'ı Oze· 

rhıd d bir ıra kullib v önleri 
nçık, k pısıı, izbeye ve mnğara· 
y benz yen bazı oyukl r ar. 
Bunlar Yunanlı, Sury li, Er}Denl 
vesa·r Ş rkh esnafın tuttukları 
dükkinlnrdır. 

Bu peri an bfnalenn 6nünd 
tahta kazıklar llzerlne oturtulmuı 
\' Ust slynh 1Avha1arl örtUlmUt 
uzu bir ıaundurma ar. B D, bu· 
na, boyluboyuna yııbrılmı d va&& 
blr uolucan Hlllstıne, 6nUnde toP"' 
bm n kalabahğı da onu UrUkle
mly uğraşan karınca sllrUlerlne 
benı: tiyorum. 

Mil ellesin llçilncU •• en kısa 
dıl'mı bllyllk bir bine iıgal t• 
m ktedlr. Bunun yapılııı biraz da 
Avrupa bin lannı andırıyor n da 
I~ atı henüz bltmcmlıtl. Isk lot 
h Unda idi. B n gördllğllm zaman 
inıant muvakkaten tatil edllmlotl. 

Blr.s 'rli mllt ahhldln llnden 
geçtiği, elden el devr dildiği v 
şimdi o ;ine sen mDteahhldlo 
değifmek Uzer olduğu besbelli 
ldi. S r dan anladım. B binayı 
lmp ratorlçe yapbrıyormuı. MU• 
teahbitlere ol n borcunu verme• 
dlğl lçln blrtnrlll ikmal dile• 
mi yordu. 

M ydanhğın orta ı tıpkı bir 
y Jll yerini ndınyordu. Y r y r 
taş, kum zesalr inşa t mnlzemesi 
~ğılmı b. B t n evl rln ve yolların 
h m hemen her karışı tamire 
muht ç bir h lda lk D ortalıkta 
ç.llr y n bu malzemeden istifade 
tm kims nln ldına bile gel-

miyordu. 
'Meydanlı§'ın bir k nanndo 

ç b ş takal otomoblll ml\ıterl 
bekliyor, bazı Avrupalı adamlar 
ata blnmlı geziniyorlardı. Yalın• 
ayak, llstler'l başları per no, kirli, 
bir sUrU yeril de bfrib1rinl ite 
kaka iivere bir ıaurette doloşı• 

yorlardı. 

Benim kıyaf tim de perişandı. 
B reket verain bana k1mso dik· 
kat tmlyordu. Köşebaıında bek· 
leyen otomobillerden birine atla• 
dım ye gıyaben tanıştı~ımız ff 
ortağımızın evine giderek Fer
mor'u bekledim. 

1 Sonu TllT) ' 
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Mustafa Kemal Paıa, Sivaota 
bir glln o bir gece kalmıwtı. Bu 
rnUdd t zarfında teşkilata, Erzu• 
rum Ye Slvaı kongrolerlnln top
lanmasına ve s ir muhtelif busu· 
ata ait görlllen birçok işler ara

aında, Dahilfy Nazırı Ali Kemal 
Beyin kendlıl nleybln valilere 
vcrdiAI lfrell telgrafı haber al· 
mı b. Mustafa Kemal Paıanın 
bu m selede en zlyode ehemmi• 
et Yerdiği nokta, telgraf muha• 
uabnın s kt ye uğradılmaması 

,dJ. Buna binaen çektJği telgraf· 
ların y rlerln Yerilip Yerilmedi· 
ğini t crllbe için Am ayadan 
mabeyin baikitabetin bir telgraf 
çekmiş; padifabm clllQı gllnUnUn 
yıl dönUmQnU tebrik etmiıti. 

Gerek bu telgrafın ve gerek 
diğer telgraflarının, Dahiliye Na• 
ıırı Ali m 1 Beylu omrile ala· 
konulduğunu haber abralmaz, 
fena had ide hldd tlendi. All 
Kemal Bey hakkında ciddi teıeb
bUşlero girişmek 1 teti. Fakat 
o aırada AH Kemal Beyin Dshl
liye Nezaretinden istifası haberi 
geldi. 

Şu holde, artık AH Kemal Bey 
hakkında teşcbbüsata g!rişmcye 
IUzum kalmamıştı. Fakat, telgraf 
muhaberahnı emniyet ve se-

14met altına almak ldzımdı. 
Muıtaf K mal Peıa, hem 
bu maksadı temin tmek ve 
hem de, daha hal milli gayeyi 
ldr edömeml olan hUkümet 
memurlarına bir ibret dersi y r
ın k için, Erzurum Telgraf ve 
Posta Ba§mlldürU ile Merkez MU. 
dDrUnlln derhal tevkif ve Divanı 
Harb tevdiini emretti. Vo bu 
hadiseyi de bir telgraf tamimi ile 
her toraf bildirdi. 

Bu tamim telgrafı, a1Akadar
lar arasında çok bOyDk bir tesir 
yapb. HakikRti, en lusa yoldan 
herk<.:se anlattı. Ancak; l&tanbul· 
da, Telgraf va Posta MndUrU 
Umumisi bu Taziyet karşısında 
i)Oyftk bir h ·yecana kapıldı. Bir 
taraftan Dahiliye Nezaretine 
mDracaat etmekle beraber, diğer 
taraftan d Harbiye Nezaretin• 
ıu tezkereyi yolJadu 

- Aynon -
Harbiye Nazarı Ferit Paga Hazretlerine 

HıHuaf v• ın•hnmdtr 

DeYlctll efendim hazretleri 
Oçtıoctl ordu mOfettlıf Muıtafa 

ke al P ıa ın posta Ye tel1ıraf mG
dOriyctlerlne tamim n -.ukubulan tef>. 
llgatını hnl telgrafoanıe lo bir sureti 
leffen takdim kılındı. Mütaleaaınd n 
da mOstefAt olun cağı nçblle, Mustafa 
Kemal Paıa hiçbir ııfatı resmlyeyi 
haiz olmndıj'ı halde, mOdüriyeti ıcı. 
• y ve c!olııyıallcı DııhiJlye Nnaretl 
eelllealne erbut memurini bapiı ve 
tevkif cOr'et eyl mekt elli. A iri • 
den aidatı emri lnf z etmek auretil• 
•ızlfeslnl ifa etmlf olaD bir memurun 
-azli Mecliıl Vükelaca kar rarir olmuı 
bir aıkcrt mllfettiı tarafından - haplı 
"• teyldf olunmaaf, bOtOn memurla
rırnız üzerinde mOdUriyetl umumiye 
"• hatta kamete karıı pek fena 
tesirler bırakncaktır. Bu ıerait dalre
•inde, t lgrof munmel tanın temini 
•elAmotlno imkAn yoktur. ÇttnkO me
ınurlorıuıız:n karıı, ııfatı dmlriyetf mlz: ı 
kaJınamıf demektir. Muhaberatı mQ. 
lıtınmel doYletin mihYer:cereyıını olan 
telgr f v po111tn merkezi ııode mat• 
l(kp olan sel metiidnre ve i:ızib ta 
~em n etmek için her ıeyden oyvel bu 
•nııbati knnun ikcnfıne bir i tipdat ile 
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mahvedilenlcr hak km da tedabirl mil- dnf der'uhte etmiş 0 'an Jstı:mbul 
es ire ittihazını ı.ııruri g8r0yorum. h f ld mu a ,zımn a ığı vaz.yetten mU-
Bioaenalcyb, memlek lte nevıma 
anarıiye yol açan bu gibi icrar.b key· tecs Jir ol rnk istifa 6} lem=ştı. 
fiye mOt culrlerinc kartı ltizımgelon A.i Kemal Beyin, milli müdafaa 
muamelenin tatbikinde teehhur edil. kuvvetlerini arkadah süngüler] 
meme ini, aeJAmeti yatan uamına • k d çevırcre te .p etmek ve Muota• 
iıtlrhnm yl rim efoodlm, olbapta... f 

Posla vo telgraf ve telefon a Kemal Paşa) ı da • her no 
mOdüril umumili pahaumr;: olur a olsun • Istaııbula 
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Refik Halit getirtmek için Vüke!a M_cJ;sinde 

Refik Halit Beyin bu tezker al 
hak:.ında, ffklr ve mUtaleö beya· 
nına IUıum glirmllyoruz. Bunu; 
bugUn karilerimizln, yarın da 
tarihin insaf ve takdirine terk 
etmckl iktifa eyliyoruz. 

* Muıtafa Kemal Paşa, SiYasa 
geldiği gOnUn aecesfnl • birçok 
mOblm lş!ore hasrederek • tama
mfle uykuıuz geçirdikten sonra, 
Erkenden Erzuruma barek t 
etmiıU. 

açtığı cereyan ile padişahın da 
bu cereyom iltizam etmesi, Şev• 
ket Turgut Paşama bu i 11tifasını 
zaruret ha:inc gellrm:ıti. Fakat 

aynı zamanda, Ali Kemal Bey de 
snğ!am ve metin bir va2iyette 

d ğildi. Onun bu fUursuzca tek· 
lifleri, aleyhinde makus bir cere-

yan huıulline sebebiyet vermişti. 
Makul dU ilnco birçok :ıevat, 

muhtelif •as1talarla ıaraya milra· 
cant etmişler, Ali Kemal Beyin 

bu 11a kim fikirlerinden haeıl ola· 

cak vahim neticeleri padlıaha 

bihlirmişlerdf. 

(Aık ı var) 

Burada, hadisat bu ıeklldo 
yllrllrken, lstanbulda da mllhfm 
vek'nlar cereyan etmekte; bilhassa 
u meseleler, efkArı umumiyeyi 
hemmly tle işgal el lem ekte idi. • ........... - .................................... ·--··· ..... 

1 - Harbiye ve dahiliye na- Çok Önemli Tarih 
zırlarının, biribirlerinl müteakip 

ıstifaları. İncelemeleri 
2 - Parlse giden murahhas 

heyetinin Ahır ve akıbeti. 
3 - (Hürriyet ve itilaf fırka· 

aı ) nda, ( poıt ka•gaaı) yOztinden 
zuhur eden nifak Ye tikak. 

4 - Mqnlıa, Aydın ve Ay
Yalık cephel rmdeld milll mDda· 
f a h r keti ri. 

Filhakika bunlar, o gilnleria, 
• O gtlnden bugUne kadar ear • 
11nı muhafaza eden en mühim Ye 

en dikkate ıayan hAdisolerl idi. 
Harbiye Nazırı Şevket Turgut 

Paşa, biribirlne zıt cereyanların 
husule geUrdlğl tealrlero muka· 
vemet edememekten ; Ye bahuıuı 
vUkelA meclisinde, Dahiliy 
N zırı Ali Kemal Beyin 
milli mUdafae uvv tlerlle bu ce
reyanın yegfine kaynağı ol n 
Mustafa Kem 1 Paşa aleyblndeU 
sarfettiğl m aniden; ıarayın, Da· 
hlliy Nezar tinin, Hürriyet Ye 

itilaf fırka&1oın icr aleti vazife-

[l J Bu tarihte, bir yanlışlık ardır. 
[ IS Temmuz ] olması ltızımgelen bu 
t rih herhalde asabiyetin teııiriJe böy
leo , yanht y &ılmıo olaoak. 

Türk Tarihi Kurumu Ay· 
dın Taraflarını Gezdi 
Aydın, 15 (A.A.) - Türk T • 

rihi Ara tırma Kurumu Başkanı 
Bayan Afet ile Fuat KöprOlfi, 

profeaör Yusuf Ziya, Konya aay
la Muzaffer Gökor Ye arkadaı· 
)arı Trakya Genel Enspekt6r0 

G neral KAzım Dirik'Je beraber 

huıust bir otokarla Sökeye gel• 
mi ler ve ve burada ilbay, Parti 

ve Halke•l Uyelerl Ye l yarları 
tarafından karıılanmıılardır. He

yet otomoblllerle Balat ve Yeni• 

hisar köylerine ilderek buralar

daki tarlhıel eıerlerl Ye bllha aa 
Millet v VJdln harabelerini in· 

celemişlerdfr. Aydın Halkevlnln 

a5nderdiğl bir heyet konuklara 

Yenihisar köyUnde mUlikl olarak 
Aydın Halkavi adına kendilerini 

ıelfımlamıt ve arkadaılaranın aay• 
gılarını sunmuılardır. Heyet aaat 
19 da lzmlre d6nmUıttır. 
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Ben bar sahibi olsaydım: 
- Bar.ar k1panacak ve caz• 

bant menolunacak 1 
Diye b.r haber çıkarırdım. 
O zaman bu mns 1lar üç gfi1 

önceden tutulurdu. Ve biz, dnek 
avlamıya değ.J, ensem zi kaşımıya 
vaka bulamazdık. 

Sonra barların tenhalaşmala
rı .da, claturka musikin o kalk
ın sından ve para buhranından 

foıla rol oynıyan blrşey vana, 
o da, şimdiki kadınların du} gu-

udur. 
Es kiden barlnrda çekirdekten 

yet:şme ecnebi kıziar1 vardı. 
Onlar, bir kanunla ıepetlenip 

yerlerini ) erli yosmalara bırak· 
mıya mecbur edildiler. 

Meğor "gelenler gidenleri 
aratır sözil, doğru kelamların en 
ynmanimiş. Çünkti bizim kadın· 
lar, bu iş , g.denler kadar bec • 
remiyorl ... r. 

Biz, müşteri kullanmanın, 
miışterj) o içirmenlo, dans etme-
nin, hntt oturup kalkmanın, bak
man. ı gülmenin ne ine bir 
san'a o dugunu anlayamamışız. 

Eu'lu ıimdi öğreniyoruz om· 
ma, ış işten geçti. 

Şi'."tJd. burada çalışmaya gelen· 
ler içind hylcleri var ki, ortahi'l· 
li bir kapıda hizmetçilik bile 
edemezler. 

Hal bu ki buradan gidenler 
arnsında öyle parçalar vardı 
ld, bakanlar içmeden snr• 
hoş oluyor.ardı. 

Ş.md kilerin suratları, tıpkı 

arr.o ı~ ak gibi müşteri ayıltıyor. 
Eu kadınlarda, benim eıkiler• 

de baka bakn öğrendiğim karı 
cilvelerinden biri yok. 

Eskiden bara ıuratları bir 
karıt giren mlitterHer, yarım an• 
atte pişmiş kelJe iİbl sırıtmıya 
başlıyorlardı. 

Şimol içer:ye kahkaha savu• 
rnrak gelenler, bir çeyrek otur• 
madan somurtmıya başlıyorlar, 
ve yarım saat ıor.ra da be1abı 

tetr.izJeyip kaçı~ orlar. 

Hu Asa, bugün barlarm, hiç 
olmaza ı üç, dört &ene evvelki 
kadar muşteri yllzll görebilmeleri 
için, bu kız!arı, a•cıhğı, ta\•cıhğı 
öğreten bir kurtta okutmak 
lAzımdır •. 

Yoksa bu gldl9lo barlarda 
ağırlıyacak müşteri deA'iJ, avlaya· 
cak sinek bile bulamayacağır. 

Masalarda oturan kadınların 
halleri ve kılıkları, gelen bir mfiş· 
terj) i karıılamıya koşan dertli aar· 
sonun ıözlerine karıı duyduğum 
inancı arttırıyordu. 

Hcpıl de; ana baba zorile 
görücüye çıkmıt erkek dUşma• 
nı geçkin kızlar gibi somurtu· 
yorlnr, boya~arı akmlJ uykusuz 
gaz'erinl, 1ahte ve ıoğuk bir 
şublulda 11UzUyorlardı. 

Ve bu hallerile yolunmıya on 
gönOllU ho•ardaları para harca
mıya tövbe ettirebilirlerdi. 

Basit bir hesap bana; maaa· 
ların arasında, müfliı bir tüccar 
edaslle dolatan bar sahib'.nin bir 
accede g:rdiği ziyanla, bir şairin 
bir sene beslenebileceğini öğretti. 

Onun, ziyan defterini kapamak 
l~ln, barın kapısına klJit Yurma• 
mas• nedendi? Acaba bu bar, 
onun ziyanını örten gizli bir men· 
faate alet mi ediliyordu? 

Bir aralık bu ıorgularımı açığa 
Yoracak oldum. Fakat sonra, bu 
tüpheyl tamik hakkının, vazife ve 
1elAhiyetlnln bana deiil, zabıtaya 

• 

• 
Yazan: Naci Sadullalı 

clt o!duğunu düşilndüm. Ve 1u14 

mayı tercih ettim. 

* Biraz sonra barda varyet 
numaraları (f) başladı. Eğer orta• 
ya çıkan kadının ; bugün ince 
bir san' t haline gelen dansıa 
ilk ve iptidai şekllnl • alay için 
taklit ettiğini söyleselerdi haylı 
güle bilirdim. Fakat adımlarım 
t mpoya bile uyduramadan aıçra• 
yan bu tatlı su yosmasmı "Avru
padakl dans mektebinden dipl0'9 
malı {f) sao'atkar (!),, diye ortaya 
çıkaraşlarmı bana ve ıeyircllcre 
hakaret saydım. 

Hele ondan ıonrakl numara (f) 
&lnirler:mio gerginliğini eyice 
artırdı. Çünkü bu ıefer ortayı, 
en çok 9 yaşında bir çocuk çl' 
karmıtlardı. ı 

Müreffeh yaııtlarımn uyku 
çektikleri bu llerleml snatto ha. 
\'arda sarhoşları keyfe getlrmfy, 
cabalıynn zavallı yavrunun kanııı 
yüzündeki sihhatsizllğl boyayla, 
pudra ile, makyajla gizlemiyo 
çahşmJş~ardı. 

9 yaşında çocuğun kaşık k 1 
dnr yüzünü, piyaıaları en dilıkno 
kaldırım yosmalarının suratların 
çevirenler bano, onun kUçUk y 
ı:Unde kendi büyllk cinayeti rlnl 
boyamış gibi görl\ndUler. 

Üstelik de çocuğun ellerlnd ,1 

boyundan bUyUk çerkes kamala• 
rı vardı. Ve o, çelimsiz kollarlle 
güç taşıdığı bu koca, ke&kin, si • 
ri kamalarla, dağ boylu kazak
ların yaptıkları en tehlikeli oyun~ 
ları taklide çabalıyordu. 

Ve n hazindir ki hovardalaı 
onu &e)1rctmekten zevk duyab~ 

liyorJar, batta onu alkışla yal 
numaraları tekrara davet edl10~ 
}ardı. 

Acaba içki insana, cinayetlorl 
ıeyirden zevk duymak ha11aa11ıl 
da mı veriyor? 

Öyle olmasaydı, çocuklan, 
hatta hayvanları korumak itlll 
cemiyetler kuran bir 9ehirde, 9 
ya ında y nuların kllçlik ellerine 
kalem yerine saldırma verenle• 
alkışlanır mıydı? 

Çocuğun işini bltlrişlnden IOD• 

ra babası olduğu ıöylenen şOpheU 
bir menajer, elindeki tepslJl 
cinayetinin parsaalle doldurd~ 
Müşteriler bu işin oluşuna deAllı 
bitiıioo iıyan etmitlerdi. 

Tepıiyl, kUçllğUn hayrını g6e 
remiyeceğl paralarla dolduruyof4 
lar, ve: 

- Yazık, diyorlardı, Uç defa• 
dan fazla oynamadı 1 

Parsayı hayranlık ve takdiri• 
sUzerek ilAve ediyorlardı: 

- Uikin, aşkolıun doğruıu ••• 
Bu yaıta cocuğu böylo yetiıtır.. 
mek bir meseledir 1 

* ••• Yalan değil. O yaıta çoc~ 
tun öyle yeti~tlrilmosl haklkatoa 
bir meseledir ! ... 

Jf 
Ağır bir söz aarfetmekten 

kurtulmanın yolunu, tepıinin 8n0mc 
gelişinden önce kapıyı boylamak• ' 
ta buldum. 

Çıkarlren kulaiJma yanların• 
dan geçtiğim iki kılbıyığın &8zlerl 
çalındı. Biri si: 

- Hovardaya bak, dedi, tep
ılyi görünce cızlamı çekiyor 1 

Öteki cevap verdi: 
- Çeyrekten kaç\nan ne diye 

''bar,, a ge'lr rnlamam ki 1 
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Biat Denizlerinde 
Yazan: 

M. Turhan Türk er 
Hadım Süleyman -Pir" Rnlı- Murat Reis 

Amiral Baş T ardesinde Süvari V azi
fesini Süleyman Reis Görmekte İdi 

K .. ndiıl ne O· 
nUnç bir.ey katan, 
ne de ıerYet ba h 
mından bir kın: t'DÇ 

~·tiren bu aerer
den memnu de
fildi, eaki h11ly .~ Ja

rına dala rak bol 
bol kitap okuyor-

du, bol bol yazı 

çiıikdlriyordu. Ll-
kln lstanbul. papı
lan iıl jarım bu l
muıtu, Portekiz• 
illerin bir daha 
kızıl deniz ağızla-

rında g<SrDnmeme• 
leri için aert bir 
teıeblıilıte bulu• 

nu!maaını lıtiyor• 

du. Bundan ötU· 
}Ü Piri Beye emir 

Yerildi, donanma -~ •. ~ 
IJ• kızıl denizden - --""''"'~~~ 
çıkarak Hint kıyı• lkhu:I Hint Denizi seferi açıldı ••• 
larına kadar tarama Japılmuı bildi· iaa :mlıktao ttatlln bir yO. Yt öz ver-
tlldi ve bu •uretle ikinci Hint denizi mekten zevk alan bir takım levent-
Hferi açıldı. ler de Safer reiıin lıtanbuldaki hüku-

Pirl rel•, hiç de ummadıtı bu met adamlarını uykularında ııkıthr• 
emir Dzerlne ilkin neıealzlendl. Çtln· dıj'ını, Hindi.tana yeni bir donanma 
ki bOyCleek bir filo n büyOeek bir gönderilmesini iıtediğini, bu fllonun 
ordu ile Hint denizine tiden Hadım o Hbeple yola çıkarıJdı§'ını kuruntu-
Süleyman paıanıa ell boı dönUılaG lamaktan zevk alıyorlardı. 
ıaz öntine getiriyordu, ilrkttyordu, Reiıler de, lnentler de derin bir 
•onra düıünd8, bu ilrklntlden •ıy· heyecan taııyorlardı. Bu heyecanın 
rıldı. iyi idare olunacak bir filo ile o dillerdeki akıl ne oluna olıun mu-
denl&de çok itler baıarılacafına ka- hakkak o lan bfıo t•J nrdı: Yenmek, 
naat getirdi. fıtediifl yükHk ün, ara• mutlaka yenmek hıraıL Diu adasından 
clılt Hrvet lıte kendial çatırı1ordu. döniltlo acıııaı, o d3nCltt• bulunma· 

Piri rel• bu dOıilnceler içinde do- yanlar da bulunanlar k1tdar yürekle-
nanmaya barek•t emrini verdi. Zaten dndt Jafatıyorlardı. Suıuz ve ek· 
ıemiler, A.den dönOıllade kalafat melul& kalmak yft&ltııden •ukua 1r•len 
edllmiılerdl, ekılklerial gedfklerinl o hareket, bGtGn filoyu ateılendlren 
tamamlamı~lardı, ilk ffaret Ozerlae bir hatıra idi n herke1, öc almak 
dealze açılacak bir durumda buluau- lhtlyaclle yer:nde duannyor gibi idi. 
yorJardı. Hint lllerlae yttra1ı1e çıkı· Amiral baıtardealnde ıOvarl vazl• 
lacattı anlatılır anlatıl•az ıea•l bir fea!nl Selman Rela görüyordu. Recep, 
H•inç ylhı g6aterdi, btltln gemll•r ~tlyGk bir kalyonun baıında ve en 
do•atıltlr, ıenlilder yapıldı, bir yandan ~nde bulunuyerdu. SGveytten ayrıla-
da kuman7a dClıUlmeye baılandı. eakları 1rün o, PM Reisin ıon emir• 

Silnyf ffloauadald her 1r•mfol, lerlal aldıktan ıonra arkadaıç• yanına 
Hadım Süle1man paıa kumamduıada aokulmuı, f111ldamııtı: 
Hladiıtaaa giden filoaun Porteldsıt.. - lıte fınat gözOktD. Akdeniıden 
Jerl adamakıllı ezmeden geri d8aa.. daha bOyUk bir denin açılıyoruz, 
tündeki 1ebebi biliyordu. Kumanya- Cenylrden Tunuıtan daha genit 
ıızlıktı. Ondan 8Ulr8 gemi kilerlerl· Olkelere ıidiyoruz. Dayının da, Bar• 

1 
barosun da rubu göktea una bakıyor, 

D n en uzun bir Hfere dahi yetiı6ulc 
tlerecede doldurulma1ına önem nrl· yapacatua itleri 1öıe•ll7or. Kendini 

dart yana tanıtmak, onları da ıevln-
Uyordu. BuııGnüa 8'4'•1 ıuvarUerl dlrmek için bu fırsatı kaçırma. 
elemek olan reisler, amiral H hattı Ve Selmaa Relıle ndAlaıırken de 
her nefer, önceki ıeferden alınan ıu ı6zleri ıBylediı 
dene glire davranıyordu, açlık yl· - G6z0n0 dört aç kardeı. Baıımıa 
dnden dönmeye mecbur kalmamak Plrt Beydir amma gemiler milletindir. 
i~ln her tedbire baıYUruluyordu; Şu Bl•I idare eden o, fakat ne 1aptıj'ımaın 
tutuma glire bu gidlı, lbDr gidiıten glS.Ieyen mlllettlr. Yanlıt bir it 
tlaha yaman olacaktı. sr6rüraek yUıtllm\ise tUktlrllrler. Ona 

Sllleyman Paıanın filosu • nakliye sr8re uyanık bulun 1 
(Arka11 nr) 

gemileri beaaba katılmamak ıartile • -----
otuz bUyUk harp gemlıinden ibaretti. 
Tlrklerfn o yıllardaki Kızıldenlz do· 
DIDIDB kadrolu bu cerçeve içinde 
bulundutuadan Piri reiı de okadar 
kadırga, kalyon •e baıtarde· 
den mürekkep bir filo ile yola çıktı. 
iki Hfer arasından tam 12 yıl a"•çmit 
bulunuyordu. Hadım Süleyman 1538 de 
StlnYttea açılmııtı, Piri retn ıssı de 
Hint denizine do§'ru yelken açıyordu. 
Bu uzua .. man içinde g•mller yeni· 
leıtirilmİf1 kaptanların çotu defitmlı• 
ti. Bununla beraber filoda Kat ve 
Kıaka kalelerini yıkan, Diuda çarpıtaa 
haylı aıker .ardı. Onlar, bu itlerde 
eli olmıyan yoldaılara kendi deıtan• 

larını hlklye ediyorlardı va Safer 
reiıin adını derin bir 1aygı ile anı

rorlardı. 

Kayguıuz Yaıar adile Mısırda 
ı8nüll0 yuılıp da Aden kaleaini .... 
vr ısız ele geçiren, bUtU.a o eefer 111ıra-
11nda fllonun ruhu ve dımağı keailen 
•onunda blr dUıene kapılıp Diu ada
•ında kafa1ını kaybeden Safer rei•, 
fU on iki yıl içinde ef1&aele1mlf, 
bambaıka blr hüviyet almııtı. Birçok 
neferler onun ISlmeylp göze ıörünmes 
olduğuna lnanıyor' ardı ve Dlu ada
•ınd rı ki kayalıkta bir hayalet gibi ya• 

Diyorlar Ki: Bu Sene Kıı 
Çok Şiddetli Geçecek! 

[ Bal!lt&rafı 1 lnoi yl1ıde ) 
ıllmlı •Ye tHlim 260 kuruı. 
Bunlar Kefken Ye lğneadadan 
gelen odunJard1r. lsbınbula da 
baıka yerden hemen hemen hiç 
odun gelmemektedir. 

Mangal kömUrtl Bnlgaristan 
malı klloıu 3 kuruı 30 para, lg· 
neada Bulgarya tipi ve Çerkes· 
köy 3 kuruı J O para. Diğer 
mangal kömürleri kfloıu 100 para. 

Kok kHmtlrll ı En az beı ton 
almak ıartlle Gazhanede tonu 

16 lira 75 kuruı, beı tondan 
aıağı alursa tonu 18 lira 75 ku· 
ruı. Depolardan eve tHlim 20· 21 
lira. 

Alman koku Kuruçeımede 
depoda te.lim 23 lira 25 kuruı, 
depolardan eve teılim 26 lira. 

lngiliz koku gelmemektedir. 
lngiliz Antrasit! depoda teılim 

50 lira, Ruı antraıltl 38 huçuk 
liradır. Türk antraaiti de yakında 
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Hafta içinde 
Neler Duyduk? 

Piyaııanın gentl durumu hare• 
ketlidir. Bilhusa Sovyetlerin 
yapağı piyasaıındaki ahıları ilgi 
ile takip edilmiı ve bu piyaaayı 
da aağl amlaıtırmıştır. Her mad
denin özel durumunu aıağıdakl 
1atırlarda ayrı ayrı l>ulacıkeınıı. 

Afyon - Afyon piyasası dur· 
gundur. Anadoludan gelen mal· 
lar alıcı bulmaktadır. Fakat flat• 
lar bu yıl daima aıağı bir sevi· 
yeyl takip etmektedir. Kaba af· 
yonların kfloıu 300-320 kuruı 
Soft afyonların ise 500-510 ku· 
ruş araşındadır. 

Teşrlnevvelde inhisar idaresinin 
bu maddeye fiat biçeceği malum• 
dur. Bu flata lntizaren piyasada 
bir hareket görülmemekte genel 
durum durgun bulunmaktadır. 

Tiftik - Tiftik piyasasında 
hafta içinde de alııveriıler devam 
etmiştir. iki eydanberi aı da olsa 
bu mütemadi ahı piyasamn 
aağlam durumunu takviye}·• yara• 
mıştır. Sovyet Rusya hesabına 
tiftik sorufturmaları varsa da 
fiatta en!aıamamazhk yüzünden 
iş olamamaktadır. Halihazırdaki 
altıları yapanlar Almanyaya ihra• 
cat ~ apan firmalardır. 

Bunlar iyi Anadolu mallarım 
kf !oıu 75 kuruşa kadar satın 

almıya baılamıılardır. Bir firma 
72 kuruıtan alıcı olarak piyasada 
dolaşmakta i&e de ıatıcı bulmak 
müşkUlAta karııısında itini göre• 
memektedlr. Piyaıanm genel du· 
rumu bil} ilk sabtlar olmamasına 
rağmen çok sağlamdır. 

Yapağı - Yapağa piyasa• 
sıııda günün a!ıcııı rolünde 
So~yet Rusya ticaret mti· 
measllliğl görünmektedir. Bu mü
meısilllk on gündenberi mun• 
taıaman hergün plyeaamızdakl 
yapağı pqrtiJerini muayene et
mekte ve klJosu 45 kuruıla 47 
kuruı arasında alacı olmaktadır. 
Bu auretle milmesııilJfğio satın 

aldığı yapağı miktarı bir tahmine 
göre 4500 • 5000, bir diğer tah· 
mine göre de 8000 balyadan faz· 
la dır. 

Hakiki ahı miktan bu söz 
keıimlerinin kat'i satış olarak 
borsaya intikali zamanında beHi 
olacaktır. Her halde piyaıamızda 
stok üzerind~ tes:r yapacak bir 
büyüklükteki bu sat.şiar yapa• 
ğı tüccarının maneviy atını kuvvet• 
lendirmlş ve bu fiat '.a da piyasa• 
yı 1ağJam bir duruma sokmuıtur. 

BuAday - Buğday plyasnıı 
sağlam o·arak bir hafta öncenin 
aynı bir vaziyet göstermiştir. 

Hafta içinde Karadenizden un 
talepleri y:ne eskisi kadar çok 

· görlllmilt ve değ:rmenciJer de 
buğday almakta istekli olarak 
de~em etmişlerdir. Bu vaziyetin 
tabii bir neticeıl olarak piyasada 
kendini tutmuıtur. Ekıtra buğ· 
dayla 1 kuruta kadar muamele 
görmüıtür. Piyasanın gidiıl talebe 
bağlı olarak ıağlamdır. 

Arpa - Arpa plyasaııında 

yerli ihtiyaç için Bandırma v• 
benzeri mallar çuvallı olarak 4 
kurut etrafında ıatılmaktadır. 
ihracat için d•ıardan büyük iıtek· 
ler yoktur. Yerinde iskele teslimi 
dökme 3 kuruı yirmi beş paradır. 
Piya1& durgundur. 

Fındık - Fmdık plyasaaın· 
da bOyllk hareketler baılamııtır. 
Mahaul piyasaya çıkmııtır. Hazır 
mallar üzerine yeni satıılar 38--39 
kuruı üzerinden yapılmaktadır. 

Her taraftım fındıklarımız için 
eyi lıtekler yardLr. ihracat bil· 
hasıa Almanyaya Ye kıımen de 
ÇekoıloYakya ile diğer memleket· 
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MÜSABAKALI 

BiKAYELEB 
L---------------·--- Fran•ı:ıcoda• -----~ 

Bir Esrar Meraklısı 
8-

- Bunları yazan ben değiHml 
Yazı, katlyen benim yazım deill· 
dir. 

Bu sırada, avukat Sir Arttlr 
lnglevud, reiae bir deste evrak 
uzatarak, en bezğin bir sesle: 

- Mllekkilimin bu iddiasını 
derhal ııpata hazırız! dedi. Ken· 
diainlnı lngUtereye ayak bastığı 
basalı, hattA bazılarmı benim 
glzlorfmin önllnde yazmıt olduğu 
bir ııllrü mektubu takdim edi
yorum. Mahkemeniz bunları öte• 

kilerle karıılaıtırsm. 
Esaıen, lddianm ııpab için 

daha kolay da bir yol vardı: 
Maznun, reisin daveti üzerine, 
beyaz bir kağıda bir ıeyler 
yazdı ve altına da imzaunı attı. 

Hakimin, bu yazıyı ötekilerle 
karıtiaıtırınca, arada hiçbir ben• 
zerJf k göremediği, yU.zUndekl 
ıaıkınlıktan anlaıı'ıyordu. 

Şu bal de, F ençörç ıokağında· 
kl istasyonda Kerşo•a randevu 
veren ıahıs kimdi? 

Maznun, vapurdan karaya çık• 
tığı andan Jtibaren geçen zama• 
nının dakikası dakikaaına hesabı· 
nı verdi: 

- Dostlarımdan birinin mah 
olan Çarskoye Selo yab ile In
rlltereye geldim; dedi. Taymiı 
nehrinin ağzına aeldiğimizde, ılı 
o kadar kaim Jdiki, ıahlle ya· 
naımak iç.in yirmi dört saat bek
lemiye mecbur oldum. Rusyalı 
olan dostum bana uymak isteme· 
di; bu muzlim lllke onu firkUtÜ• 
yordu; daha gnler yUzlU gönülle-
re kavuşmak hususunda istical 
etHğfnden, hemen Maderaya ha· 
reket etti. Bana gelince, karaya 
çıkar çtkmaz Londra trenine bin· 
dim. Hamalla arabacının da hu· 
zurunuzda tahadet ettikleri gibl,eı· 
yamı hir arabaya yüklettim, sonra, 
hararetimi aöndürmek için bUfeyl 
aramaya gittim. Bekleme ıalo• 
nundan geçiyorken, yanıma, kı· 
yafet dUşkünU bir adam sokuldu 
ve bana, acınacak bir hikaye 
anlatmaya başladı. Bu adam kim• 
di? Bllmiyoruml kendi ıöyledik
lerine bakılırBB, yurduna canla 
batla hizmet ettikten aonra, 
bugünkü günde sefalete dUımüı 
giiya eski bir askerml.ş. Evine 
kadar gidip, açlıktan ölmek de· 
recesine gelmiı olan karıı:Ie ço• 
cuğunu görmemi ve lfadeslı.ln 
doğruluğuna böylece kanaat ge· 
tirmeml teklif etti. 

Halbuki, dikkat ederaeniz, 
otuz yıl;ık bir ayrılıktan sonra, 
ceblerim altınla dolu olarak, öz 

1 

vatanıma henüz o gün ayak bas· 
mıştım ve ilk defa böyle bir 
dilekle kartılaşıyorum!. Diğer 

taraftan, ben sadaka vermek 
huıuıunda bile, ifrat derecede it 
adamıyımdır; Kafese konmaıını 
biç ıevmem. Onun içindir ki, sisli 
sokaklardan geçerek bu adamın 
peıisıra gittim. O, lile11fz seasiz, 
yanı başımda yürüyordu. Nerede 
bulunduğumuzun farkında bile 
değildim. Birdenbire, bazı ıeyler 
sormak için, o adamdan yana 
döndüğümde, bakbm ki yok olmuıl 
Hlç 9liphesiz ki, aç ve perlşan 

ailesini gözlerimle görmeden ken· 
dlıine bir para dahi Yermiyece• 
ğiml anladığından aıvıımış ve 
baıka bir bayar aahibi aramaya 
ıitmiıti. 

Bulunduğum nokta korkunç 

r 
Hediye 

Veriyoruz! 
" Son Posta ,, e-.nlki günden 
ltiburen şu ıütunlarda bir seri 
müaabakalı hikaye neşrin• başladı. 

Bu hikayeler, beheri 3, 4 gün sür· 
mek üzere 12 ta.oıdir. Her hika· 
yenin sonunda o hiklyenin netioe
aini kari tahmin edip yasaoak ve 
12 ıini birden ıdrH ile birlikte 
bize yollıyaoakiır. Hikayelerin n•
tioıleri, 12 nciıi bittikten ltir 
hafta sonra netrtdileoek •• te.h· 
minlerinde en çok iaabet edenlere 
birer h6dlye verileoektir. Bu hedi
yel~r ıın aıaretle takdim ed.lleoektlrı 
Blrlnclyeı Bir gümüt kol uati. 
ikinciye ı ,, ,, cep eaaü 
( kadınsa çantaaı ). 

OçUncUyeı Blrfotoğraf maklne1l 
Onuncuya kadar birer maıa eaati 
onuncudan 20 nciye kadar birer 
mürekkepli kalem, 20 noiden 
ıonrakil.-.re muhtelif küoük hedi
yeler ..• 

geçiyordu, ne de bir araba, bizim 
bu ııılsli ha~alarda, insanın ne 
kadar kolaylıkla kaybolacaiınl 
bHmek için Londrada yaıamıt 
bulunmak kAfldlr. 

Gerisin geriye dGndUm vı 
lıtaayonun yolunu bulmıya ça• 
Iııtım, Lakin daha ııaıs aemtlere 
dHttl1m. Böylece, iki buçuk ıaat 
kadar aeraerlyane dolaıbm. HattA 
nasıl oldu da aklbet lıtaıyonu 
bulabildim? HAIA ıaııyorum. Da• 
ha dotruıu, ben kendim bulma• 
dım da, slıln içinde ytı:ayllz• 
çarpııtıtım bir zabıta memuru 
bana yol glSıterdf. 

HAklm ıordu ı 
- PekJ 1 Kerıovua, hareketi· 

nlzln tarihini, blndiA'lnb ıemlnln 
adanı, Londraya varacatınız giinll 
ve herhal ve hareketlnbi nasıl 
olup ta bildlA!nl ne tOrlll lzah 
edebUJrainh? 

- Bunların hiçbirini izah ed .. 
mem. Mektupların benim elimden 
çakmadığını •• Kerıo't'U ISldürea 
ben olmadığımı ııpat ediyor mu• 
yum ? Artık Bat tarafı bana alt 
değildir. 

- Swn hareket •e buraya 
muvasalat tarlhlerlnld burada 
olsun, baıka 1erde olıun, bilenler 
var mıydı? 

- Vladtvostok'taki Hkl mU•· 
tahdemlerfm bittabi yola çıka• 
cağımı biliyorlardı. Fakat onlar'" 
dan hiçbiri logilizae bilmediği 
cihetle bu mektuplan yazmıı 
olamaz. 

- Demek ki, bu eararengls 
davayı aydınlatacak Ye polise 
yardım edecek hiçbir malumat 
veremiyecekılnlz ? 

Dava, sizin için olduğu 
kadar, benim için de aym de• 
recede esrarengizdir. 

Bunun üzerine, mahkeme, 
Smethörst'U ıerbest bıraktı. 

Müdafaaıımn en kuvvetli iki 
istinat noktası ıunlardı: 

1 - Maktule randevu Yer•D 
mektuplarm, kendi elinden çık'" 
madığını lıpat ediyordu. 

2 - 10 ilk kAnun gUnO onun 
tarafından öldürüldllğll iddia edl· 
len adam, 16 ilk kinunda sal 
ve salim görlUmü,tU. 

Şu halde, miJyoner Srnet• 
hörst'tin hal Ye hareketlerind•R 
Kerşovu muntazamen haberdar 
etmit olan acaba kimdi ? .. 

[Okuyucularımızın bu noktada 
durup, iyice dftıUnerek bu esrar 
erde9lııl bizzat kaldırmalarını 
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Zindan Blşelerbulen 
Yıldız larQllla 

:--• Yannı Z. ş. Her hakkı mahfusduı .__., 

liafiyeSüreyya; Vahanın Hüviyetini T es-
hit EttiktenSonraOnuSerbeatBırakmıştı 

Sefir, buna ehemmiyet verme· 
den ıeçmltti. Eğer Vahan'ın çeh· 
teaJne biraz dikkat etmlı olsaydı, 
•.un bir gece zarfında bitkin bir 
~le l\tlmit aldupna ıörecektL 

Vahan, o geceyi çok bll1tık 
llt:raplar içinde geçlrmittL Sft. 
teyyanın •erdili emir Oıerl • 
ile onu Galataaarayın bodrum 
katındaki odalardan birine 
lnd;rmişlerdJ • Bu odadaki 
lllevkuflan derhal boıaltmıılar, 
baıka odalara tıkmıılar; Vahanı 
)alnııca buraya kapamıtlardı. 

Vahan, evye)I pencerelerdeki 
P•rmakhkları muayene etmiıtJ. 
t:' akat bunlara kınp kaçmak mllm
•on det ldL Kapıaınıa &nnnde 
bir memurun dolaıtıltnı hisse
diyor, öteki odalardan l'elen gll· 
ttlltiller, ldlftırler, mllatehıt kah· 
•ahalar onu ainirlendirlyordu. 

Komiteye bllytık bir 1ardım 
•lınek lıterkea, nihayet ele geç· 
llılıti. Vlkıl, aradıkları adam, 
••ndl detlldi. Naaıl o'u, hllviye
tini ispat edecek; ite aefaretha· 
lleyl mDdahale ettirecek, buradan 
takasım kurtarabilıcektf. Fakat 
o cebinden çıkan klğıt ?.. Ejer 
tlau tetkik edw Ye ae oldupnu 
"alarlar da 1efarethaneden bu 
... ıuata tahkikata kalkıfll'lana 
• zaman herfey ortaya döknla. 
~ecektL Tabiidir ki ondaa aoara 
.. f arethanede kendialnl hiçbir 
"1retle iltizam Ye teaahUp etml· 
tecekti. 

Vaha-. it• en ...... ılbrablle 
~nım kıYnm kıvranırkea;ISDreyya 
.t. itlerine deYam etmekle idi. 

T obthyandu aYdet ettikten 
lonra, dütlDe l&flDa o jurnah 
)azmıt; g6tftrGp Fehim Pqaya 
-•rml9tl. Ondan ıonra da, Vahan 
~ldondald tahkikata deYam et· -.,ti. 

Saf arethane kapıcııındao ma• 
~raoe yapılan bir tahkikat neti• 
ttalnde V abanın hakikaten sefa• 
"etbane hademelerlndeD olduju 
lthakkuk etmlfti. Zatea cebladea 
ı&lcanJdjıt da, bunu te7lt etmek• 
t, idi. 

SUreYJ8; bitin bu itleri bltı.. 
tlnceye kadar 1abah olmuıtu. Fa· 
~t bu mUddet zarfında da acı 
hy ler dlltUnmektea, V ahaDJD 
damarlarındaki kanlar kurumuıtu. 

Birdenbire kapı açılmıt; bir 
'-•mur V ahana alarak SOreyyama 
'claaana pkarDUftı. 

Sllreyya, Vabana bDyUk bir 
~Jltaıdılda balımı, llln bap 
~ııtı: 

- V aban! •• Senin, Vahan oldu· 
ha ulaplch. Şimdi Hal Mrbeat 
._rala1oram. Amma ulnn bir 
daha memurlara bıçak falan 
hlnne. 

- Vaha, ne bıçatı? •• 
- S.n nL. B•nl dinle ••• 

1 önDnde, genif bir nefea almıftL 
Ve ayni ıanıanda içinden de: 

- Aptal berifJ.ı 1.. 111 ki 
klıtıdın f arkıada olmadılar. 

Diye mırılclanllllftı. 
Hemen elim cebine ıokmuı, 

KAiıdı avucunda blikaılf; 6tekl 
elile ıömlelderlnin dllpelerlni 
çözmllı; o kıymetli mektubu, iç 
g6mleii ile YUcudOnDn araaında 
aaklamııtı. 

Şimdi mesele, udttce ıefa· 
retbanede hademelerin tefi 
olan Alekılyefe aaylenilecek ya· 
lana kalmııtı. Bu yalan da ha· 
zırdı. 

Vahan, kendine a1l••nerek 
doğruca aefaretbueye pmlt; 
Alekalyefe sitmlt : 

- Hele ıu halime bak. Dnn 
gece, baııma ıelmlyea kalmadı. 
Diln alcıam, buradan çıkar çık· 
maz, bizim hemıerilerden blrile 
kartılaıtım. Meğer o da, bana 
ıeliyormuı. Beni ı6rOr görmez 
ellerini hayaya kaldırdı : 

- Ne duruyoraun Vahan. 
Amcanın otlu, buglln memleket· 
ten ıeldi. Fakat çok atır huta. 
Acele, seni istiyor. 

Diye bağardı. Pangalbda bir 
eye gittik. Hakikaten amcamın oğlu 
orada hiç kendini bilmeden yatı· 
yordu. Hemen bir doktor getir-
dik, muayeae ettirdik, llAçlar 
aldık. Sabaha kadar ba11aı bek• 
ledik, fakat ıaYallı adamı, kur
taramadık ınn dolarken, caa 
Yerdi. Ôfle YaktJ, gidip cenaze
ıinl kalclıracatıı. 

Dedi. Alekıiyef, bu bikiyeye 
laandaj'l için ehemmiyet Yereli : 

- Za•alh VU... • beis 
acı çektltfa 7Dsladea bellL Ne 
çare, HD Hl oL 

Dedi. 
Vahanın, cenaıe me1elt1ial 

uydurmaaı, Hbepalz detlldl. Bun
dan malrudı, &j'le Takti izin fıt .. 
meldi. V ahana cidden acıyan 
Alekılyef, ona alqama kadar lzba 
YerdL 

V abaa; uykuauzlaktaa •• çek
tlji lzOataden, ayakta duracak 
halde detfldl. Neteklm Aleksi· 
1efln yanından dönerkea 
blrdeabire karfllatbiı aeflr, 
ejer kendlalne çarpıYeraer 
dJ, lalç ıDpheıfı ki 1ere yıkıh· 
•erecekti. 

Vahan, doğruca bademeJerla 
oda11na ıf tmfıtL Y ataiına uza
nır uzanmaz, derhal lreadlnden 
pçmit; tam tstle zamanına ka· 
dar derln bir uyku çekmittL Uya• 
nır uyanmaz, ilk "1 koltujunun 
altını yoklamak olmuftu. Mektup, 
orada duruyordu. 

Saatine baktı. Vakit. taaam
clı. Yemek ıamaDI olduğu için 
timdi uıta Ke•ork biç tllpheala 
ki dtıkkAnında bulunmuı olacaktL 
Derhal ılylndi Sokaja fırladı. 
arka aokaklardan dolaıarak KaJ. 
yoncukulluğuna doğru ylirtımeye 
başladı. MUmkUn olduju kadar 
tenha sokaklardan af diyor, ve 
her ıokak bqında durup arka11• 
na bakarak, takip edilip edllm .. 
diğinl anlamak lıtiJOl'du. 

[Arkuı Yar] -- --·-- . ....-·---------
t.t.demld Hfaret adamıun? •• Biz, 
"farethane adamlarUe laoı geçla
llaek lıterlz. Belki yann gene bir 
iti. dDı•r. Hadi bakahm. Al fU r 
'-•netlerini ele. Paralarını iyi 
"'· Defhrlerin• kllttlanna iyi ••le. .• Tamam mı? •• 

TAKViM 

bakalım, ujurlar 

Gla 
IO 

PAZARTESi llım 
18 EYLOL eaa 134 

Arabi 1564 
"C...lh• 

'EYkat ~aa1 V Hat 

G .... 1111 1 tf 

Oile 1., ıı • 
lkla.. • ti. il .. 

Rumi 1151 
ı,aaı i 

SON POSTA 

ı ___ R_ad_y_o __ ....... ı 
Pmızarteal 18 E~IDI 

latanbul - 18.30 bayanlara 
jlmnutik deral, Azade T arcu, 
18.50 danı mulkl.ı, 19.10 (Ada) 
birinci perde, 19.50 Rumen halk 
muıikiai, Eateı Aço orkeıtraıı. 
20.20 haberler, 20.30 e.clriye 
TDzltn, tUrkçe a3zJO eıerler, rad70 
cu ve tanıo orkeıtraları, 21 
Takaim ıtadyomundan nakil, 
dördilacD Balkaa gir .. mlaaba
kaları. 

Viyana - 17.10 konıer, 18.25 
koauıma. 18.45 ıramofon, 19. IS 
konutmalar, haYa raporu ve 1alre, 
21.05 komer, 22.05 koaHr; Mo
zartm uerleri. 

Budapeıte - 18.35 Hnfonlk 
orkestra, 19.05 piyango, 20.05 
ıarkılar, 20.40 konferans, 21.10 
koneer, 22.40 haberler. 

8Ukref - 18.05 radyo orkes
trası, 19.20 konıor, 20.05 konfe· 
rana, 20.25 gramofonla Franıız 
muıiklal, 20.55 konferanı, 21.20 
konser. 

Sah 17 EylUI 
lıtanbul - •8.30 danı mual· 

klıl, 19 HS musikill Ye orkeatra 
mualkiıl, 19.30 Ege caz, 20 apor 
kouımaları, Sait Çelebi. 20.30 
ıtlldyo orkutraaı, 21 radyo caz 
Ye tango orkestraaları, 21.35 ıon 
haberler, boraalar, 21.50 Şehir 
Tiyatrosu artistlerinden l Galip 
Arcan konuıuyor, 22.05 plllr 
neıriyah. 

Viyana - 16.25 çocukların 
zamanı, l~.45 kadınların zamaaı, 
17.05 haberler, 18.10 ıramofoo, 
18.25 konuımalar, 18.35 konaer, 
l9.05 konuımalar, haberler, hava 
raporu • 

Berlln - 17.05 ıarkılar, 17.35 
ıarkılar ye tllrlor, 18.05 K&aıp
bergdoo, 19.35 radyo haberi ..... 
20.05 Alman ıarkılan, 20.35 k~ 
DUfmL 

ç.,... .... 18 qtQI 
latanbal - 18.30 dana muıl

klıl (pl4k) , 19.30 hafif musiki, 
20 konferanı, Ordu ıa7lan Selim 
Sırrı T arcan, 20 . .30 radyo caz Ye 
tango orkeatralara Ye Gam. kar
deıler, 21. 35 ıon haberler. 

Viyana - 17.45 Eğitmen 
( mUrebbl ) )erin zamanı. 18.05 
konHr, 19. 10 filmin tarihine dair 
konuıma, diğer konuımalar, haya 
raporu, haberler ye aaire, 20.M 
konHr. 

Berlln - 17.05 piyes, 17.35 
kadınların ıamaoı, 18.05 Frank· 
furttaa, 19.05 muaild •• ıarlolar, 
20.05 haberler ve spor haberleri. 

Budapetle - 18.35 cazbant 
takamı, 19.05 piyango, 20.05 Ma· 
car ıarkıları, 20.50 koautma, 
21.20 ıiyaaal icmal. 

BUkreı - 18.05 ork .. tra koa
ı 1, 19.20 konHr, 28.05 konfe
ranı, 20.25 pamofOL 21.05 
piyano Ye ıao konıerl, 22.1 O or
kestra konHrl. 

P•rfembe 19 E.-aı 
btanbul - 18,30 bayanlar lçla 

jtmnaatik, Aıade Tarcan, 18,50 
danı muılldll Ye hafif •llllld. 
20 konferaaa, doktor Rıfat Ah
met, lstanbul çocuk butaa..ı 
ı~z mOtebauııa, çocuklarda ıt
hıfzıHıhhası), 20,30 ltld10 orku
traaı, 21 radyo caz •• ta•ıo .,. 
keatralar1, 21,35 IOll haberler, 
boraalar, 2 l, 50 11.Wttia Sadılr, 
Yiyolouel 10lo, 12,15 plak .... 
rl1ata. 

Viyana - 17, 15 Gra.al.., 
18,05 konnpealar, 18,35 .. ki 
Franıas prlWarl. 19.0S koa..
malar ha.,.._, .. Ya rapon •• 
nlre, 20,25 ra.t,o n.tra& 

Pett• - lS.05 Tuaa yayım, 
18,35 Harpa luıılll. 11,0S pl-
1anıo. I0.10 im •wllsW, ID.40 
ko-....11.ıo...-.. 

c ..... .,.. 
ı.taabal - ı&ao ._ .-

Sayfa 11 '=el-
Balkan Festivali Çok 

Parlak Geçiyor 
Dün Milli Danslar Gösterildi, Gece de 

Ateş Oyunları Yapıldı 

Dibckil /•ıtlv•ltl•• •iz •lıcı liri •örlniiı 

AraıuJuaaJ Balkan feativaliae ıoara da 11ra bize plmlftl. 
dlln de eı,ıkadada denm edil- Ôftce &ğretmen okulu mezan-
clt. Bu mOna1ebetle dOn BlyOka· lan zeybek kıyafetlle ortaya ıe-
daya aekb: bin kadar halk alem lerek zeybek oyunları 16aterdller 
etmı,u. F estiYalin dUnkll proira• Sonra efeler çok çevik Aydın 
mma Yat kulüpten Lnu parka Ye Ôdemif oyunJan oynaddu 
kadar allren aeçit reamil• bar Bilhasaa Alem Efenla bıçaklarla 
landı. Balkan millotlerlnl temafl e• oynadıfı ( Köroğlu ) çok beğ .. 
den aroplar milli elbiHlerle, bay• Dildi. Daha Sonrada Trabzonlu 
rakları finde Luna parka kadar, bir grup çok çerik Uz oyunlan 
binlerce halkın alklflan araunda g&ıterdl, bundan 10arada GaJa.. 
çok parlak ve ıaz alıcı bir pçlt taaaray izcileri ze1bek oyuna 
resmi 7aptdar. Parkta bitin 1'11- oynadılar. BDtün bu oyunlara 
roplar, balkın alkıt tufanı karf1• binlerce halk çılgınca alkıflıyo,. , 
aında çok etlenceli milli oyunlar du. Gece de meıalelerle ateı 
ıöderdiler. EYYelce Bulaarlar 10 oyunları tertip edildi Ye çok 
milll dana oync dalar. Sonra Yu- muhteıem oldu. 
aao uluaal oyunJan aeyrediJdi Ye Bugftn aaat onda bDtün grup-
bunu Romenlerle Yupala•laran lar Takaim anıtına t&renle çeleak 
çok güzel O} ualan takip etti. En koyacaktll'. 

klıi, 19.10 bar f mualkl, 19.45 
Ege caz, 20. 15 konferana, 20.30 
atildyo orkestrası, 21 radyo caz 
ye tanao orkestraları, 21.50 Macar 
halk havaları, A eksandr Mayler 
ye orke1traıı, 22.20 pllk aepiyab. 

Viyana - 17.10 gramofonla 
hafif muılkl, 18.05 çocukların 
zamanı, 18,40 piyano kon .. ı. 
19.15 apor, 19.25 konuşmalar, 
haberler, hava raporu Ye aalre, 
20.15 uiuıal yayın, 20.35 Oç par· 
delik opera, 23. 15 haberler. 

Berllıı - 17.05 konuıma, 17.35 
konutma. 18.05 Hamburgdan, 
19.35 ko:ıuıma, 20.05 Macar mu
ıdklsl, 20.35 radyo serafıne dair. 

Cumarteel 21 ErlOI 
latanbul - 18.30 dan• musl• 

ldal ••hafif muı:ki, 19.30 çocuk 
1Utl. Mu'ut Cemil, 20 Eae caı, 
20.30 at1d10 orkeıtraıı, 22 Bed· 
rlye Tasla, tUrkçe ıözlD ellel'ler, 
rod70 cu Ye tango orkestralan, 
221.35 aoa •aberler, boraalar, 22. 
ıo pllk nepiyab. . 

vı , .. a - 18.50 pamofoa, 18 
20 gramofonla dua haYalan, 19, 
35 Ceneneclea Ulmlar lmJ•lHl 
toplubam• aaJdl. haberlw, laaYa 
rapora. ıpor, rlpertaj, k•aıma ....... 

Ber• - Ul.05 .,_ ,.,_ 
10.16 11 .... a. 20.05 k-·· 
" ..,_. kız•ıl. a.40 , .... 
aldal•rl. 21.05 ......... 

lzmirde Güzel 
Bir Eser 

( Baıtarah 1 lnoi ytlıde ) 
ilk ıören halka kolaylık olmall 
tızere bir (baı vurma) yeri ibdaı 
edilmiıtlr. Halkımıııa uğradıiı 
zorlukları bu dayra kovalayacak 
'e halka her zaman cevap ver
mlye hazır bu!unacakbr. Güçllll 
görenler zorluklannı bana derhal 
açmaladırlar. 

2 - Namuıkir lnAnlar it t .. 
lebl için müracaatta bulunabilir
ler. Aç kabmt Yatandaılara ter
cihen her tirli it derhal göst .. 
rilecek Ye allkah mluaeaelere tes 
elden taY11ye oluaacak, iılerinla 
arkua ahnmca,a adar takip 
edilecektir. 

V atandqlar meamlyet lçla 
mOracaatleri, 1alms kadret Ye 
kabili7ete dayanarak resml , .. 
kilde yapılır. 

Dalnlerde lflerlnla arka11aa 
elamıyan ve hazan da lısi:dik ytl
ı&aclen cluhia dlteolerl ellerfa. 
dea tatmak pbl yahu luel ehe 
jll; ayni u•anda 1091al iki 119 
laabya par..a buu llba,_.. 
ita laareketile halk laerlade 1J1 
Wrhslr ........... 

.U.•• llllpl 
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Va urculuk 
Türk Anonim Şirketi 

Umum MtldtlrllOtlnden : 
Mayıı 935 den itibaren ıatııa çıkarılan halk biletlerile % 20 

tenzilatlı gldlş, dönliı biletlerinden sayın yolcularımız lehine 
yapılan ucuz:uk ve gUn uzatılması aıağıda yazıb olduğu ıekilde 
IJAn olunur. 

HALK BİLE TLERI 
1 - Birinci mıntaka bileti a!anlar : Marmnra havzasile Çanak• 

kale dahilindeki iskeleler arasında : 45 gUn. 
2 - ikinci mmtaka bileti alan'ar: Karadeniı.den Samsuna "Sam• 

ıun dahil., Ege denizinden lzmir iskeleaine kadar 11lzmir 
dahil,, olan iskelelerle birinci mıntaka dahi.indeki lake· 
leler arasında 60 gUn yani iki ay. 

3 - ÜçUncU mıntaka bileti alanlar: Türkiye ıahlllerinde Ya· 
purlarımızın uğradığı bUtnn iıkeleler arasında tlç ay. 

Müddetle seyahat etmek bakkmı haizdir. 

Birinci 
kamara 
Kur uf 
1500 

1500 

ikinci 
kamara 
Kurut 
1000 

3200 

4700 

Fi AT 
GUverte 
Kuruf 

500 

1000 

1500 

Birinci mıntaka ls
kelelerlnde 45 gUn· 
IUk aeyahat mUddetl 
için. 
ikinci mıntaka lake· 
lelerlnde 60 gUnlUk 
yani iki ay mUddat 
için. 
OçUncU mıntaka la· 
kelelerlnda 3 ayhk 
mOddet için. 

Yemek bedellle nakliye tıcretlerl, rıhtım ve iskele paralan 
vesalr ruıum yolculara aittir. 

YUzde yirmi tenzlllth gldlf ve dönUf blletlerl 
Muayyen iki lıkele arasında yQzde yirmi tenıilltlı ridit - c!önüt bf. 

letlerlal~ m6ddeti 45 anne çıkarılmıttır. 45 rUn ıarf,nda dönemiyen 
yolcular dönOt kıamının tenzil 0 1unan yQzde yirmi farkıaı ödemek au· 
retile altı ay içerlalnda bindlti iakeleyo dönmek hakkını haizdir. 

Şirketimizden widit va döntlş bileti alaa yolcular dönOt blletlerlle 
\•apurlarımn:dan maada Danlzyolları Yapurlarile de dönmek hakkını 
haizdirler. 

Bu yoldaki bilet aab9]arı, 25 EylQI 935 tarihine mOaadif Çarıamba 
§'Unlnden lllluren latanbul Karaköy aeentelerinaizle dııardaki iakeleler 
acentelerlmlz tarafından yapılacaktır. 

Futa tafelllt için acenteleri•ize müracaat edllmHlal 1a711 deter 
yolculuımızdan dileriL 

UMUM MÜDÜRiYET 

Türk Hava kurumu 

BÜYÜK PİYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kiıiyl zengi :ı etmiıtir. 

19.cu Tertip 6. cı Ke,ıde 11 1. el Te9rln 935 dedir. 

Buyuk ikramiye: 2 O O • O O O Liradır. 
Ayrıca :30.000, 20.000, 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

beberJ ( 50.000) liralık iki mUkifat Yardır. 

z 

-----------------~ VAPURCULUK 
TÜRK ANONiM ŞiRKETi 
IST ANBUL ACENT ALiCi 

• Umaa Haa, T elefonı 11119Sl • 

TRABZON YOLU 
GÜNEYSU Vapuru 17 

Eyini S A L 1 gtlntl saat 20 de 
Rlzeye kadar. 

~---------------' 
, ft E* E ' 

Hayatın neşesi 

Dinç olmaktır. 

HORMOBiN 
TABLETLERi 

Yorgun vücutları 
dinçleıtirir. 

iKTiDARSIZLIGI 
ve 

BEL GEVŞEKLiGiNi 
giderir, ya9amak n•ıe•ini iade eder. 
Eczanelerde bulunur. 1stanbıılda 
fiyatı 150 kurııı. Tahilat için Halata 

Posta kutııau 1255 

SELANIK BANKASI 
Tesis tarıhi 1888 

• İdare merkezi 
latanbul ( Galata) 

Türkiyedeki şubeleri: 

lstaııbul, ( Galata, Y enioami ); 
İzmir, Mersin. 

Yananistandaki şubeleri: 

Selanik, Atina, Pire. 

• Her nevi banka 1nuamellh 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

AeHtelerl ı Karak3y KöprGba, 
Tel. '2561 • 5 irkeel MllbClrclarude 

Han Tel. 22740 ......... ~ ...... ~ 
lskenderiye Yolu 
IZMIR Yapuru 17 Eylül SALI 

glintl aaat 11 de Iıkeııderiye'ye 
kadar. "5576., 

, ____ a.:11 ............. 

....... ·-········-··-······································· 
Son Posta .Matbaası 

1'ot<l701 Mlldilrl , Tabii 

1 .. ı.t ı A. Q..-. li. 11..,p, L Udi 

-
ARYOLA 

Bronz • Nikelaj • Maaif Nikel • Like ye çocuk karyolalarmı 
hem ıon desenler:ni fabrika fiyatına Iatanbul RazR Paıa 

yokuıuncJa 66 No. h A s • I M o B 1 L y A 
maiazaaında bulabilirsiniz.. 

~ A H M E T F E V Z i TeL 23407 

RADiO SALTS 
ile çabucak reçecektlr. Hr 
men buıUnden bir kutu alı· 
nız, •• akıamlarl derunuaı 
kifl miktarda koyacağınıı 
Radlo Saltı ile bir a7ak ban• 
yosu yapınız. Kat'ı bir t ... 
davl bulunacak, ayaklarınıı 
\ıafifllyecek, Hacı ve ılıkln
likler ıall olaeaktır. BfttUıı 
eczanelerd• aa tdır. 

-- ------ -
1 lstenbul Beledly .. ı lllnl•rı J 

Açık Eksiltme ilanı 
1 - Eksiltmeye konulan it : Bakırköy• t•bl iki Tellide Dl"' 

tamam mektebin tamiri. 
Keşif bedeli 1514 lira 44 kurutlur. 
'2 - Bu ite a· d ıartoameler Ye enak ıunlardır: 
A - Eksiltme ıartnamesi. 
B - Mukavele projesi 
C - Nafia itleri teraitl umumiyHI 
isteyenler bu ıartnamelorl ve evrakı LeYazım mlldllrlllğftnd• 

görebilirler. 
3 - Eksiltme 26/9/935 tarihinde Perıembe ınnll saat 15 d• 

Daimi encllmende yapılacaktır. 
4 - Eksiltme açık yapılacaktır. 
5 - Eksitmeye ilrebilmek için lstekllnlıı 114 lira muYakkat 

teminat vermesi, bundan baıka aıaiıdaki Yeaikaları balı olup gör 
termeai lazımdır. 

Bu ay 1000 liralık bina işi yaptığına dair Nafıa MüdllrlUtUn-
den ta&dik ettirilmit ehllyet veaikaıı. 0 1 • 5471 ,, 

R E V U E Saatleri 

en dakik. en hassas, en son modeller 

dEVO(':LU'nOe t MISIRL I letıkl&I CaddUI 899 

O ALA TA •cıa • SAATCI MHVER TUnel Cadd-1 2S 

ISTANBUL'da • A , KEŞIŞVAN, Sultan Hamam. 
Veni Cami Cadd .. ı 4 

AN KARA ' da • RIZA TEVFiK, Bankalar Cadd .. ı 8 

Umumt Oacoau ! latanbul, Bahc• ı<acı. Tat Han 19 Telefon : 218&4 

TE.. VASSAF Sinir v• akli Dr • 1 HA haatalıkları mtUeh•,.111 

· lı l lıaall 1el.IU7f ea~ Orlıı•• a. aparta•.. T•Ll°JOU E.. 1'aJı.a, a.ıa ... ,. • .. 


