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Yunan Bapekili Ankarada 1 Kalemimize dikkat 
edelim arkadaşlar! Atatürk diin General 

Metaksası kabul etti 
Atatürk başta oldukça Türkiyede ne saf kımıldıyabilir, 

ne de sol, lüzumıuz· telaşa düımeye mahal yoktur ! 
Ben f'lhlUUI elTJrmJa lırıofflli 6ir la,dm propaıandaaı 
yapıldıiuuı vaJııl Jefilim. Y apglar da o lıadar endip 
etmem. Nitelıim daha haris oltıralı lıomüni~ propa-
6Gndaaı yapılJıfını ıöriiyoram da hiç telcİf etmiyonım. Türk - Yunan dostluğu 

etrafında tezahürat 
Dün gece Ankara palasta verilen ziyafette,. Baıvekil 
Vekili Celil Bayar ve G. Metaksas .hararetlı nutuklar 

söylediler. Yunan Baıvekili lzmıtten g~çerke~: 
" " K ı· · ! dıy• ba~ırdı 1 aşasın hepimizin ola• ema ımız 11 

Yunan Başvekili 
Büyük Önderin 
Nezdinde 

Almanya propa- - --- YAZAN 

1 
tiklerinden, ikinci 

ganda nazırı doktor ı Muhittin Birgen bir arkadaşımız da, 
Göbels'in nutku Ü· _....., ___ ________ ..... evvelki günkü nüs-

zerine, bu nutka maküs bir mana ve
Anu ra, 19 (Haaıai Muhabiri· rerek ağır başlı gazeteciliğe muhalif 

miUen) - Doal Yanan BGfVelıili olduğunu zannettiğimiz bir şekilde hü
General Metalı•a•, bugün aaat 11 de cuınlar yapan iki meslekdapn dikkat· 
Çanlıayada Atatürk tcualından lıa· !erini celbetmek üzere geçen gün bir 
bul edilmiıtir. Büyük Şef, Yunan makale yazmıştım. Fakat, bu meslek
Baı.,ekilini neullerinde iki buçulı daşhr ayni tarzda neşriyata devam et

hasında, ayni meseleyi, benim yazdık
larıma yakın bir ruh ve gayet mutedil 
bir dille, bahis mevzuu yaptı. Dün, me
seleyi ilk defa ortaya atan gazetenin 
de, öteki arkadaşın makalesine şiddetli 
bir hücumla mukabele ettiğini gördüm. 

(Devamı 2 nci sayfada) 

(Deııamı 3 üncü sayfada) l ................................................................................................. .. 
: Fırtınaya 5 kurban daha verdik! 

Karadenizde ölümle pençeleşen 45 
Türk gemicisine dün 

tayyare ile yiyecek ve giyecek atıldı 
I •• 

Muhittin Ustündağ 
Averajını kumandaftı vilayetten aYTJlırken 

l) Ankara 19 (Hususi Muhabirimizden) - İstasyon binası ve istasyon cadde~i 
G ost Yunan başvekil ve hariciye nazırı dost devlet reisinin ikametlerine tahsıs 

8 
l'ner::ıl Metaksas ve refikaları bugün ed:len Ankarapalas oteli civan Türk ve 

aat ıo 5 d • Yunan bayraklarile süslenmif, istasyon 

vaziyeti a nlatıyor 
Baıvekalet Vekili kaza

zedelere yardım iıi ile 
yakından alakadar oldu 

\t • a hususı trenle Ankaraya mu- . dıııında otel önünde toplanan kala-
le~~lat .e.tmişler ve istasyonda Başvek~- ıç ve s • . • 
c· Vekıli Celal Bayar ve refikası, Harı- balık bir halk kütlesi sayın misafirımızi 
~Y.,e Vekili Dr. Tevfik Rüştü Aras, Ha- hararetle alkışlamıştır. 
• ıc Ye v General Metaksasın refikalarına bu· 
h · ekaleti siyasi müsteşarı Numan . 
uıe"lem . 1 d' ketler takdim edilmiıtır. 
reisi 'N encıoğlu, Ankara vali ve be e _ıye Misafir başvekil ve hariciye nazın, re-
rıu k evzad Tandoğan, Ankara gamız<>- fikast, maiyeti erkanı otomobillerle ika-
v ~rna!"danı General Mustafa Gökçe edil Ank 1 t e ~ ır h ·· k. metlerine tahsis en arapa as o e-
\re ~ tı umet erkinile Yunan, Romen . 1 d' 

S•rud• dem.irini ltoparan yellıenli, 
din •ece yaruından .anra boiam 

girmeie maoallalı oldu 

......! .( ugoslav elçileri tarafından karplan· line aitmıf er ır. •. 
··ıış ard Muhterem misafirimiz ve maiyeti sa -
ker ve ~ l~aşta mızıka olduğu halde ~ at 11 de Riyaseticumhur köşküne giderek ara 
;fa t 0 ·'5 müfrezeleri selim resmııı (Deuamı z nci 8auçadtı) :...., e rnişlerdir. 111

' 

ltalyada yeni bir k~z~nç 
"Vergisi ihdas edıldı 

Bu ~eroin· t . ecleceX.: varidat silihlaamıya ve 
li b o ın emıD •· h . d·ı k 

a eş seferinin masraflannı kapatmaya ta 511 e 1 ece 

ltalyanın ıon. olarak denize indir diyi 3.5000 tonluk Vittorio dritnotu 

Lonrira 19 <Husu~i) _ Bu sabah Mus- de yeni h'.r .muaı:?~~e v~ kazanç vergis! 
:ıı?i'nin riyasetinde toplanan İtalyan ihdP<; etmıştır. Butün ~ırket~e~ ve ferdı 
n abıl\e-si, başlıca İtalyan sermayedarları- sermayedarlar bu vergıye. t~bı olacak-

a i~?l"il olmak üzere, yüzde ıo nisbetin- larclır. (Devamı 8 ıncı aayfada) 

Derrı'z 

Kazazedelerin sığındıkları Seres koyunun 
mevkiini gösterir harita 

Karadenizde bir hafta evvel başlıyan 

müthi~ fırtına, bütün şiddetile devam 
etmektedir. Fırtına haberlerini ikiye a
yırmak lazımdır.: 

1 - Karadenizin Rumeli sahilinde Mid
ye civarında Seres küçük körfezine sığı
narak deniz üstünde çalkalanan beş yel
kenli kayığın vaziyeti ve içinde bulunan 
45 kadar vatandaşın ölümle pençeleş
mesi. 

2 - Yeni yeni vukubulan kazalar ve 
verilen kurbanlar. 

Seres koyundakiler 
Midye ~ahillerinden odun ve ~ömür 

yükliyerek İstanbula doğru yola çıkan 6 
motörlü büyük kayık fırtınaya tutulunca 
Midyeden Boğaza gelirken küçük bir kör
fez olan Seres koyu önüne düşmüşler ve 
demirlemişlerdir. 

(Devamı 11 inci ıayfad04 

• Yiyecek ve giyecekler tawaredetı tahlisiye aimidlerine 6ağlanarak atıldı 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SOZON KISAS/: 

Bu çocuğu maznun mevkiine oturtanlar 
acaba rahat uyku uyuyorlar mı? 

Gazetelerde küçücük bir fıkra .. iki sa· 
tır.. Fakat birazcık hisli bir insan için, 
hele bu inban bir veya bir kaç evldd sa
hibi ise, elem verecek, gönlü zehirle dol
duracak, gözleri yaşartacak bir yazı .. 

Mesele şu: Muzaffer adında bir çocuk 
var. Yaşını, kimin nesi olduğunu bilmi
yort.ım. Fakut çok fakir oıduğu belli. Zira 
akranlarının giile oynıya mektebe devam 
ettikleri bir ı.;ağda o, yapılarda duvarcı
lara, dülgerlere, taş, kum ve harç taşıya
rak cıraklık ediyor.. Ve minimini haya
tın4 kazanmağa çalışıyor. 

Taş, k~m ve harç küfderi, tekneleri 
çok ağırdır. Bir çocuğun, hele her gün 
Jcar:ıı doymıyan bir fıkara çocuğunun 

ise kolları çok zayıf. Onun görebileceği 
iş nı! getirebilir? iki üç günde bir ek -
mek parası çıkarırsa ne mutlu ona! 

Bir gün, kilçücük Muzaffer gene böyle 
bir evin inşasında ve yahut ki tamirinde 
çalışıyorken acıkıyor. Ve bu sırada, mut· 
fağın rafın.da gözüne iki tane pişmiş yu
murta ilişiyor .. 

Siz, açlığın ne elim bir ıztırab oldu
ğunu. saçl! sakallı, akıllı uslu insanları 
bile nasıl ba§tan çıkardığını, ne feci ci
n ayetlere, ihtilallere, katliama bile sü • 
rüklediğinı bilir misiniz? 

Hele ufacık bir yavrunun, kendi yav-

Yazan: Ercüment Ekrem Talu 
runuzun açlık ile kıvrandığ&nı görür v~ 
ya bilirseniz çileden çıkmaz mısınız? Oncı 
bir lokma yiyecek tedarik etmekten a
ciz bulunduğunuzu hissetseniz, o anda e
linizden acuoa ne gelmez?! 

Küçük Muzaffer açtır .. Aç olmasa da
hi, ana baba bucağından uzak, onlan• 
terbiyesinden mahrum, varlığının mu -
hakeme kabiliyeti noksandır. Ortaya bı· 
rakılmış iki tanecik yumurtanın mülki • 
yet hakkım uzun uzadıya dü§iinemez. 

Bilhassa karnı açtır .. 
Aç mide şuura daima hükmeder. 

. Muzaffer ~~murtaları almış ve yemif
tır. Bunun ıçın ceza mahkemesine ııeri
liyor. 

Hakim, cumhuriyet hakimi insaflıdır
l1icdanlıdır .. Muzafferi beraet ettiriyor. 

Fakat bu çocuğu maznun sandalye.~inc 
sevkedenler asaba rahat uyku uyuyor -
lar mı? 

Çocuk izzeti nefsi ile oynanmaz. O çok 
kıymetlidir. Kendine ait olmıyan bir şeyi 
almaç suçtur. Muzaffer fena etmiştir ... 

Lakin ikı yumurta için, açlık gibi bif' 
de mühim mazereti bulunan bir yauru -
dan davacı olmak, onu canilerin sandal
yesine oturtmak bence, sade bence değil, 
herkesçe daha büyük bir hata, daha za -
rarlı bir harekettir. 
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Bapn birinci 
Stıg/o.mızdadır 

E. Tahr=-

Yunan Başve'li, 
Ankarada 



Japonyanın Çindeki 
haklı buluyor 

Lonctra ı 9 (Hususi) - Şimali Çin- bardıman ederek .30 kadar Çin tayyare-
e 40 b. d' l sini tahr ip etmişlerdir. . . 
• ın Japcn askerinin ihata e ı - J t eler•nın g h Dii~·er taraftan apon ayyar · 
~l aberini tekzib eden J apon ına - Nanki'n tayyare meydanın~a 15 ka~ar İtalya dokuz devlet konferansına 

arı, bu mıntakada Çin kuvvetleri- d bomba ısabet "ttır- ış· tı·rak edı'yor fakat ... n t Çin tayyaresine e . "' 
t aarruzunu püskürttüklerıni ~ddia . oldukları söylenmektedır. k 
Inektedirler. mış . . . .. Faris 19 (Hususi) - Emin kaynJ -
ş Central News Çın a1ansı, Nankın u- !ardan alınan haberlere göre, teşrini -

anghaydan bildirildiğine göre. son zerinde yapılmak istenilen yeni bir ce- evvelin 30 unda Brükscldc toplanacak 
ır Jhafta içinde, beynelmilel mıntaka- . lan teşebbiisüniin Çın tayyarelerı ta olan Uzak Şark konferansına İtalya da 

aPon tayyareleri tarafından yapı - r\aefından akım bırakılmış oldug·unu bil- k • n b iştırak edece ·tır . 
.. 0rnbardıınan neticesinde 1 700 ki- ed' 
olrn.. dirmekt ır . ... Musolını'nın mumessilleri, konfe -

D 
.• uş ve 800 kişı yaralanmıştır. o··g·ıe vakti, Japon tayyarelerı ..... ha-
g ransta Japon tezıni mudafaa edecek -

r A.l
er taraftan Japon tayyare.lerin·n, e·•ı· bombardıman etmişlerdır. Bu ~ay 

l P ı ler ve Japon kuvvetlerınin Çine karşı 
. . rnan, hır Rus ve bir de Ita yanı y"relerden bazıları beynelmilel mm -arnıı b 1 1 ·· ... vaptıkları taaı ruzun haklı olduğunu 

. u unan bir otomobili mitra yoz taka üzerinden uçmuştur. J 

eşıne tuttuğu haber verilmektedir. Ş ha 19 (A.A.) Japon tayya- ısbata çahşaca~lardır. 
Ja . . . • ~ng y Nrmkin üzerine üç Bu suretle Italyan - Japon anlaşma-
Ş l>On tayyarelermm faalıyetı relerı evvelk; g:ı~·c Ilk akın esnasıııda sı da rnunen tahakkuk ctmış olacak -

apoanghay 19 (A.A.) - Sabahle• in akın )apmış :ratıl~n bombalar Kuan - tır. 
n ta)yareleri Hankeou'vu bom - tay)arelerdc -··-·•-•••••-••••• ·-··--·••••••••••• ...... . ~ _ ......... -

ili s ti d·····k-···-··k··ı·k._..Ademi müda~aı~ Almanlar ile Çekler 
n e ar.tşı ı Komitesi netıcesız d b. h"d. 

devam ediyor Bir toplantı yaptı arasın a ır a ıse 
Lor.dra 19 (Bususı) - İspanyadaki gö-

Bir Yahudi çiftliğine ateş 
açıldı. Hükumet 

halkı tehdit ediyor 
~Udüs 19 (A.A.) - Filistin'in ce -

u Unda kfün bir Yahudi çiftliğine ge
'k ateş açılmıştır. Silah sesleri, 40 da-

a kadar sürmüştür. Vak'adan ha -
rdar edılen polis, asayişi iade etmiş-

liükuınet bir liste neşrederek terrör 
evarn ettıği takd.rde K udüs. Hebron 
e 

1
Lida havalisindc dinamitle berhava 

1 ecek evleri tesbit etmiştir. 
a Lida sakinleri tayyare meydanmın 
a~~~la tahribı neticesinde şehrin 
tı . urn olduğu nakdi cezanın ilk tak

Od · en d enınce) e kadur 22 saat evleı in -
ışarı çıkmamak emnni alınışlar -

ır. 

Asayiş temin edildi 

· Londra 19 (Hususi) - Filıstin hu -
Utneti · 
e d nın aldığı şiddetli tedbirler sa -

ın e b' t .. id ' u un memlekette sukunet ye 
unC:: tee sus etmiş ve asayiş temin o

.. ,uştur. 

e ~al~ız, tedhi.şçı oldukları anlaşıla.n 
lan :auk mıktarda mühimmat gizle~.ış 

b zı Arapların ikamet ettilderı ııç 
erhava edilmiştir. 

1;:'t•ya giden hey'et dün 
danadan Haleb• geçti 

Adana 19 ( . . . en) _ li Hususi rnuhabırımız -
decek 

1 
atay intihabatını mürakabe 

J>resiJe 
0 an hey'et, bugün Toros eks
Şehrimize gelmiş ve Halebe doğ-

Yoluna d . 
syonda .. e:arn etmiştir. Hey'et ıs -
rş 1 hukumet erkanı tarafından 
hı al nrnıştır. H ey'et h iç bir beyanat -

u Unmamıştır. 

;ntakyadan buraya gelen habei.'le
e ~re, yeni delege M. Roget. An takya 
er avalisindc tetkikat yapmak ta ve 

Yer halkla temas etmekted ir. Ev -
elkı hAa· ı 
a • a ıse erde Türkler in mallarını 
;rna edenler hakk nda takibata oaş -
lllıştır. 

londrada sis yüzünden 
\'ukua gelen kazalar 

\ıe Lo~ctra 19 (A.A.) - Londra şehrıni 
tn Buyuk Britanya adalaıınm bır kıs
it'! ını saran sis, dtin dört kişinın ö ü -
tn une ve b·r çok kım enın de )aralan -

a ına sebeb olmuştuı. 

Yunan Krah seyahate çıkıyor 
clı~tina 19 (A.A) _ Gazctelerın öğren
!i er ne gore kral yakında Roma. Pa
' ''e Londrayı ziyaret edecektir. Kı alın 
~'ak b' b be ır kaç hafta surecek olan gay u-

\t t ııa ında vcliahd Prens Paul krallık 
't~ıf<.! inı ıfa edecektıt'. 

·ıı· 'er mcselesını müzakere edecek olan 
nu u. k ·ı · b ·· t 
adeıl"i müdahale tali omı esı ugun saa 

16130 da Edenin riy:ıse~inde to~lanmış ve 
uç b:ıcuk saat suren bır mesaıden sonra, 

hıçbir netıceye varmaksızın, yarın tekrar 
toplanmak üzere dağılmıştır. 

Sovyet murahhası Mayski, gönüllüle
rin «erı çoldlmesi hususunda Fransanın 
teklif etti~ı pliinm tatmin edici mahi
yette olmadığını ve bir nevi eski kontrol 

sisteminin idamesini tazammun ettiğini 
ilE>ri sürdek, hükumetınin böyle bır 
mes'uliyet kabul edemıyeceğini söyle-

miştır 

M:ıhaza sefır, dıger devletlerin bu pla· 
na muvafak, tı takdırınde, Sovyctlerin 
mesele çıkıırmıyacaklarını beyan ctmiş-

tır. 

Almım , e f tal yan murahhaslarına ge
lınce, bunlar da geçen temmuz ayında 
İngiltere tarafından tcklıf edilen planın 

tatbik:nı istemişler ve bazı ihtirazi kayıd

lar ilf"ri surmüşlerdir. 
1--· • o •A .. • .... -.~ • ' 

Ben bir tımarhane 
kaçkımyım ! 

Rnnortap yapan Faruk Küçük, bu 
mer~klı yazı silsilesini bize. tekli~ e
derken yazdığı mektubda dıyor kı: 

cPen deli miyim? 
Buna cevab veremiyorum. 
Normal bir insanın, böyle b ir h isse 

kopıhp tımarhaneyi boylaması, orada 
giJnlcrce delilerle bir .arada yaşaması 
kabil midir? Bu sualın cevabını, ge
çirdiğim fevkalade hayatı, en ince ta~
silatına kadar okuduktan sonra sız 

vereceksiniz!:. 1 
I te ize bu f !kaUıde 1'Öportajdan 

bir varça· 
n'oktor, esini mümkün mertebe 

t"'thla tıraı k ve elınde tuttuğu tas: 
tik cek·cı salhyarak hafif bir Ermem 
şivcsıle soruyordu: 

_ Evladım. Gene daldırdın. Ku-
b,ına ses fıhin g livor mu? Soylc· 

S"'ll c? 
•-Evet'• 
• Rakı , esıar sıgara içersın?• 

Ha)ır! 
Eroın. kokain morfın kullanır-

ın"• 
Havır'• 

- Gozlerinın önune hayalet gel-
diğ ni soı J miş ıdm. Bu hayalet gel
di i dakka kulağına da ses geleor 

mu"• 

Pek yakında başhyoruz 

Çeko~ovakyada ya~yan 
Almanların 

reisi taarruza uğradı 
Prague 19 (A.A.) - Ceteka ajansı, pa

zor günü Teplice-S ... nov'da vukua gelmiş 
olrrn hadiseler hakkında aşağıdaki iza
hatı vermektedir: 

fSudet Almanları fırkası reisi Hein
lcm, mebuslardan Dıppelius'un ıkamet
gfihını terkettiği sırada otomobilinin et
r:ıfında bırcok kimseler toplanmıştır. 

üç polis mtmuru, halkı dagılmağa da
vet etmiştır. Bu sırada meçhul bir şahıs 
ortıı) a çıkarak uç pohsi tokatlamıştır. 

Biraz sonra takvıye kıtaatı gelmiş ve 
mecrul s:ıhıs polis komiserliğine götürı.il
mü'itür Ancak kcndısinin mebus Frank 
ol:lu"'unu gösteren hüviyet varakaları 
ibraz tmiş 0Jdugu.1dan dı.; rhal serbest 
lw·akıimıştJr. 

Mebus Kollncr tarafından vakı hır şı
k3yct dolayı ile meselenin tasrihi muva
fık o!ur: Kendısi halk ıle birlıkte komi
serJil~ kapısını zorlarken bir baston ye
ın rtir. E sen Dippelius mustcsna olmak 
Ü?C're, Sudet Almanları fırkası mebusla
rır.ın kaffesi Teplıce-Sanov'da yabancı 
ıdilcr. Şu halde zabıta memurları kendi
lerinı tanımıyorlardı.> 
Almanlar muhtariyet talebini tekrar 

ortaya attılar 
Prap 19 (Hususi) - Alman gazeteleri, 

Çekosiovakyada cereyan eden son hadi
seJe~ mevzuu bahsederek Çekoslovakya 
topraklarında yaşıyan Almanlara muh ta
riyet verilmesini yeniden ortaya atmış
lardır. 

Cel;:ı:ıslovakyada yaşıyan Alınanların 

reic:i Heinlem de Çek Cumhurreisine bir 
mektub yazarak muhtariyet talebini t ek
rarlamıştır Pazar gtlnkü hadisenin b u 
yüzden neş'et ettiğ zannolunmaktadır. 

Adananın telefon işleri 
intizama giriyor 

Adana 19 (Hususi rnuhabırimız -
den) - P. T. T. Umum Müdürlüğu ta
rafından tetkıkata memur edılen İsveç
li mtitehassıslar, şehrimizde yapılacak 
yeraltı telefon kablo tesisatı hakkında 
tetkıklerını bıtirmı ler 'e Mer ine git
mişlerdır. 

Oradan Kayserı ) olıle Ankarn) a dö 
necckler ve raporlarını vereceklerdir. 
Bu suretle Adananın telefon işleri ınun 
tazam b r şekıl alacaktır. 

Kumar yüzünden cinayet 
Adana 19 (Hususi muhnbirımız -

den) - Bugtin saat 16 da şehrımızde 
dbrt kı i kumar yüzünden kavga etmiş
ler, bunlardan Mehmet oğlu İbrahim, 
arkadaşı Bahrıyi bıçakla dört yerinden 
ağır suıette yaralamıştır. Yaralı has -
tane) e kaldırılmış, İbrahim tevkif e -
dilıniştır. 

Mussolini'nin 
ispanyada harp 
Eden oğlu gaib mi 

Birkaç gündenberl 
kendisin den hiç 

bir haber alınmamış 

J panyada general Franconun ordusunda 
harbettıgı bildınlen Bnmo Mussolını 

İngıliz gazetelerı yazıyo!Tdr: İspan
yadaki millicilerın safında harb etmek 
icin 4 eylUlde Romadan tayyares le u
ç~n, Musolininin ki.ıçük oğlu Bruno 
Musolıru'nın kaybolduğu söylenmek -
tedir. 41 saattenberı de kendisinden 
hiç bir haber alınamamıştır. 

Bruno Musolini, uslerı MaJorkada 
bulunan bomba tayyareleri müfreze -
sinde çalışmaktadır. Majorkadan kal -
kan millici tayyareleri, Katalan açık -
larmda iki gece faaliyette bulunmuş -
}arsa da, Bruno'nun bu tayyarelerden 
bırinde bulunduğu şuphcsizdir. 

Pariste çıkan Le Petit JournaJ gaze
tesi de Bruno Musolını'den birkaç gun
denberi hiç bır haber alınmamış oldu -
ğunu bıldırmekledır. -------
Yunan Başvekili 
Büyük Önderin nezdinde 

(Baştarafı l mci sayfada) 

ıaat alakoymuılardır. Bu mülakat
ta Hariciye Vekili Dr. Tevfik Rüıtü 
Ara• ta hazır bulunmuıtur. 

General Metakıaı, Ankarapalaıa 
arJdetinde kendiıini karıılıyan Tiirk 
r1e Elen gazetecilerine ihtiıaılarını 
kııaca ıöyle anlattı : 

((- Doıt ve m üttefik Türk mille
tinin Büyük Şefi tarafından kabul 
edilmi~ olmak ve kendilerine gerek 
ıahaım ve gerekse Elen milletinin 
T iirk milletine lıarıı duyduğu ıaygı 
ve ııcak dostluk hislerini ifade et
mek !ırıatrnı bulduğumdan dolayı 
cidden derin bir bahtiyarlılı duy
dum.ı> 

Amerikada çok feci bir 
tayyare kazası 

Nevyork 19 (Hususi) - Amerikada, 
Amerika tııyyareciliği arasında mısli go
rülmemiş bır kaza olmuştur. 

Havil yolları ışletmcsine aid büyuk bir 
tayyare, Yuta dağları üstüne duşerek 

Sabahtan Sah.ha : 

E 
e i mam Yahga ltalganın 

kucagına mı atılıyor ? 
Yazan: Selim Ragıp Emeç 

D 

O 
ngıltcre ılc İtalyanın Akdenızde takib 

edegeldikleri sıyasetın tclıf edılmek 

ımkanı olmıyan mahiyetı Yemen imamı 
tarafından M. Musolıniye yazılan bir 
mektubla bir defa daha tezahür cdıyor. 
Bu mektub, geçen sene müddeti hıtam 

bulan ve bu eylı'.'ıl ayında yenilenen İtal
yan - Yemen dostluk muahedesının ım-
1.ası münasebetile yazılmıştır. Bazı Avru
pa matbuatının neşrıyatına bakılacak o
lursa İmam Yahya, bu mcktubile İtalya
nın Müslüman ve Arablara karşı takib 
ettığı siya C'ti alkışlamakta ve bu siyase
tin gun geçt.kçe inkişaf bulmasını temen
ni etmektedir. 

İtalyanın, bilhas a Şapdenı mm ark 
sahılllc Libya ve Trablusgarbdc tnkıb et
ti i siyasctın bılha sa Arab dostlu unu 
;stihdnf etme i, Ycmenlılerın ve Trab
lusluların guzel gözlen ıçın d ıldır Nı

tekım İtalyanın son zamanda Bin ı ve 
Trab1usa yaptı 11 vkı) tın da hır m na 
ve hikmetı rdıı 

Itnlya hıssetmektedır kı Akdcnızd ln
gıltc>re ıle k r ıla masını, her geç n gun 
bır p rça d ha y kınla tırm ktadır Bu 
n ukaddcr akıbet gelıp çattı ı man, 
mumkun n.utcbc h zırlıklı bulunmak 
ıcın bu sevk yatı yapı)or ve bu do tluk
Jaı ı hazırhJ or. Bıngazı ve Lıbya Mı ırın 
h11dudu ÜL.erındedır. Buıadan, diınkiı ln
gılız, bugünku mu takıl, fak t İngılterc
nin mütleiikı olan Mısıra karşı miıe sır 
bir taarruz yapılabılir. Bundan ba ka 
llabeşistanl:ı olan muvasalası k ıldıği 
takdirde, Yemen sahillcrı, İngıliz terti
batını baltalıyabilecek çok ıyi birer mev
zidir. Ayni zamanda, bu mevzılcrın Hind 
yolu üzcrnde bulunuşunun da hususi bır 
chemmıyctı vardır. Demek oluyor ki 
bundan bir ene kadar evvel Bingazı -
Trablus asfalt yolu uzcrınde, eline bir kı
!ıç alarak bir at üstüne çıkan ve oradan, 
kenı:lisını ~ıamın hamı ı ılôn eden M. 
Musolını, bır çoklarının zanncttıkleıı gi
bi arka ı gelmıy cek hcı hangı bır nu
mayısC' kıyam etmış bulunmuyordu. Ta
k b ttı ı ı\ a etın er, geç, İn ılız ımp:ı
ratorluk siyn ·tı ıle çatışaca mı bılı)or 

\ c bunu bıldı ı ıçın 1 ca ı tedbırlerın 
kaba bır ta , gını ıl.ın et mi bulunu~ or
du. Buna ıl veten Yem n İn mının çok 
nazık bır d \re g çu c n dunyanın buh
r nlı bır d \ rc>sind boy le hır mc>ktub 
:"tazm ıı göze alı mı teemmul eders k, 
ı kı sı) asetın nasıl barı maz bır m cra) a 
gırmekte oldukları anla ılır 
İmam Yahvanın mektubu gôsterıyor 

kı, İtalya, Habeşle olan aliıka ı harıc nde 
'frablusgarptC' ve Bingazide kuvvetli bı
rcr us, Şapdenızının ortasında Assap gıbi 
mühim bir müstahkem liman, Tumeyra 
gibı Fransanın son zamanda terkcttiği 
mühim bir ada ve bütün bir Yemenin 
dostluğuna sahib bulunmaktadır. Mev
cud davada, bütün bunları hesaba dahil 
etmek bir zarurettir. - Selim Ragıp Emeç - --··-------------p rçaJanrnı..;otır. Üç kişiden ibaret olan 
nıürettebatı ile 16 yolcu olmuşlerdır. 

Fac.anın sebebı hakkında tahkikat )a
pılmaktadtr. Bütün memlekette sür'atle 
yayılan facia haberi derin bir teessür 
u vandırmıştır. 

Fotografla Türkiye 
Kilikyanın Avrupada bir memleket olduğunu zanneden bırıncı sınıf ~

pa dıplomatlarını ayıblamakla haklı idık. Fakat kcndımizi dünyaya tanıt
mak ıçın bir akçelik propaganda masrafı yapmaclığımızı hatırlayınca da kcn
dımizı ayıblamakta haklı degıl miydık? 

Esl'rlcrı, icadları, san'atlerı ılc kendılerını ta• ıt medeniyetler duı madan, 
dınlcnmeden teşkılüt yaparak sistematık propag nda Sl'rvısleııne dc\am e-

derlerken hurafe halınc gelen bir ımparatorlu un harab lc>rı u tunde dunya· 
ya yenı do an Tüı kı) eyı aleme tanıtmak elb ı te mıllı bu , azıfc ıdı. Gerçi 

)eni Türkıycnın a keıı ve sıyasi kudretı be~ nclmılcl pohtıka saha ında ona 
hurmctle e ılec k bır erer me'Wkıı vermi tır F knt bu hummalı hırs , e ık· 

tı ad dunya ının her cephesmde Avrupa ılc.' bir ndımdn \'e hır kafada yuru
di.ıgumu ı.i fıılen go tcrmek elbet te lazın dı. 1 tc bu muhim , ıf Matbu t 
Umum Müdurlu u nc-.:rettiğı buyuk bir es rlc b ı lamı bulunuyor. 

Foto rafla Türkıyc albumı.i uç kılo , ırlı nda bır e rdır F k t bu h e
mme r ığmcn ınkıliıb Türkı) e inın bu tiın .lcı ı harekctlerını te bıt etmekten 
uzaktıı. Şu var kı bugunc kadar boyle bır t:ıle ol un garbın f kır al mıne 

kendimızi gö tcrmedığımız için Matbuat Mudiiılu unun bu hızmetını te ck
kurle kar ılarız. Bu bır başlangıçtır. Bu !htıyacı pek ıJı takdıı eden Bay Ve
dad Törün bu kıymetli albumi.ı takib edecek eserlcrını sabırsı;ı:lıkla bcklerız. 

Burhan Cahid 



Sü çüler bir fiat " 
anlaşması yaptılar 

Süt Bcyoğlunda 18 kuruşa, stanbul 
tarafında da 16 uruşa sahlacak 

Sütçüler Cemiyeti azalan yaptıkla- ~ne kadar titiz davranılsa ve ne kadar 
rı toplantıda kış mevsimi süt fiatları - masraf yapılsa füzuli addedilemez. 
nı kat'i urette tayin etmişlerdir. Ta - Halkın temiz ve halis süt içebilıne
yin edilen fiatlar vilayete de bildiri! - sini temin için Cumhuriyet bayramında 
m ştır. şehrin bütün caddelerine afişler asaca-

::vrandıraJann İ tanbuı civarında da ğız. Piyasaya bozuk süt çıkmasının baş 
ha çok olması \ e buı ada sütün kolay - ılıca sebebini kaymak istihsal eden fab
lıkla tedarik edilip satılabilme:si gözô - rikalar teşkil etmektedir. Bu müe:.se ·e
mınde tutularak halıs sütün kilosunun ler kaymak altında kalan ve içmeğe 
16 kuruşa satılması kararlaştırılmış yaramayıp ancak yoğurt yapmak 'çin 
tıı kullanılabilecek olan sütleri ucuzca sat 

Beyoğlu tarafında ıse bu fıat uze - maktadırlar. Bunun ônüne geçmek ü -
rınden satışın nakli) e vesair masraf - zere d•ğer Balkan devletlerınde oldu -
far yuzündcn kurtannıyacağı düşünül- ğu gibi bizde de kaymak fabrikaları -
müş, kılosu 18 kuruştan satılmasına ka nın şehir harıcindeki köylerde yapıl -
rar \'Crilmıştir. masınm t mıni için belediyeye müra -

Sütçüler Cemiyeti Reisi dun ken - caatta bulunacağız. 
disile görüşen bir muharririmize be - İstanbulda mevcut mandıraların 
lcdiytmin kuracağı süt fabrikası mese- günlük süt verimi 40 bın kiloyu bul -
lesine temas ederek demiştir ki: maktadır. Bu miktar kafi gelmediğin-

- Son Posta gazetesinin vermi~ ol - den, 50 bin kilo süt de Yalova gibi ci
duğu bu haberi memnunıyetle okuduk! var köylerden getirilmektedir. 
Esasen bütün gayret ve faaliyetimizi İs Belediye, tiı.kim fabrikasını kurduğu 
tanbul halkına hilesiz ve temiz süt te- takdirde bunun halkın sıhhati bakı -
nıin etmeğe hasrediyoruz. Sıhhatı bo - mından çok hayırlı neticeler vereceği 
zulanların yegane gıdası olan süt için şüphesizdir. 

Radyo abone ücreti 
Vermeyenler 
Adliyeye veriliyorlar 

Radyo harcını vcrmiyenler ve rad
yosu olduğu halde ruhsatname alt;nı -
yanlar hakkında verilen mühlet, tcş
rrnievveJ sonunda hitama erecektır. 

Bu müddet zarfında icab eden mu
amelatı ikmal etmiycnler hakkında la 
zım gelen kanuni takibat yapılacak -
tır. 

3222 numaralı kanunun muvakkat 
maddesine göre, bu kanunun mer'iyete 
gırdiği 1 ağustos tarihinden itibaren, 
bütün techizat ve cihazı olanlar, bir ay 
zarfında ruhsatname almağa mecbur
durlar. Ruhsatname alanlar 1 S eylule 
kadar da, abone paralarını yatırmak 

zaruretinde idiler. Bu müddet zarfın -
da gereken muameleleri ifa etmiyerek, 
muhalif harekette bulunanlar teşrini -
evvel sonuna kadar icab eden parayı 

yüzde 20 fazlasile yatırmazlarsa, hak
lannda takibat yapılacaktır. Bunlar -
dan ruhsatnamesi olanların ruhsatna -
meleri iptal edilecek ve bu zevat ruh
sat almıyanlar da dahil olduğu halde 
müddeiumumiliğe teslim edilecekler -
dir. 

Herhangi bir sebebten dolayı radyo 
ve telsizlerini istınıal etmiyenler de, 
yukardaki şartlara riayet etmek mec -
buriyetindedirler. 

Haber aldığımıza göre bazı kimse -
ler bu yüzden adliyeye verilmişler -
dir. 

Tar ihçi Ahmet Re/iğin 
Son eseri 

Müverrih Ahmet Refik ölmeden ev
vel üstada İstanbul belediyesi İstanbu
lun tarihi adlı bir kitap yazdırmıştır. 
Kitapta İstanbulun eski hali, iktısaJi, 
mali, beldi :vaziyetleri yazılmıştır. Ge
lecek sene tahsisat temin edilerek ki -
tap basılacaktır. 

Müteferrik: 
Buğday fiatları neden yükselmiı? 

Dün 22 vagon buğday, 7 vagon ar
ı:•1 gelmiş, yumuşak buğdaylar 5.20 -
6,16, sert buğdaylar 5,25 - 5,3S, nrpa 
4,2 - 4,1,5 kuruştan satılmıştır. Piya
sa sağlam ve isteklidir. Çavdar 4 15 

' ' mısır 4,04, kuşyemi 7,32 kuruştan mu-
amele görmüştür. 

Son bir hafta zarfında, yumuşak 
ve ça\·darsız buğdaylara, ramazan mü 
nasebetile makarnacılar ve uncular faz 
la talih olduklarından, beyaz mal de -
nilen bu çavdarsız buğdaylar, 5 - 1 O 
para yükselmiştir. Ramazana yakın her 
sene bu neviden talihler ziyadeleştiği 
için, bu ktiçük fiat yükselmeleri tabii 
0 örülmcktedir. 

Sanatoryomlara 
S inema salonu 
Yaptırılacak 
Sıhhiye Vekfı.leti sanatoryomlara 

sinema salonları ilave edilmesini ka -
rarlaştırmıştır. İlk sinema salonu Hey
beliadadaki sanatoryomda vücuda ge -
tırileceğınden yakında inşaata baş!a -
nacaktır. Diğer sanatoryomların sine -
ma salonları peyderpey yapılacaktır. 

Polisle: --
Bir sabıkalı tanımadığı 

bir adamı vurdu 
Evvelki gece Aksarayda bir sabıkalı ta -

nımndı~ı bir adamı bıçakla karnından ağır 
surette yaralamıştır. Vak'a şöyle olmuş -
tur: 

Kumkapıda oturan sabıkalı mantarcı -
lardan Vehbi ile karısı Desplna evvelki gece 
evlerinde bir hayli rakı lçUkten sonra biraz 
dolaşmak üzere Beyoğluna çıkmağa karar 
vermişlerdir. Karı koca Aksarayn geldikle
ri zaman tramvaya binmek yüzünden bir -
birlerlle kavgnya tutuşmuşlardır. Bu sırada 
yoldan geçen ömer adlı bir adam birblrle -
rHe kavga eden bu karı koca.fı teskin etmek 
istemiş; buna sinirlenen Vehbi bıçağını çe
kerek ömeri karnından nğır surette yara -
l:ımıştır. Yaralı Ömer hastaneye kaldırıl -
mıştır. Vehbi kaçmıştır. Polis tarafından a
ranmaktadır. 

Bir tütün kaçakçısı tutuldu 
Gebzenln Tavşanlı koyünden Bekir oğlu 

Yakup Tahtakale Telefon sokağında ellnde 
dört kllo kıyılmış kaçak tütünle inhisar me
murları tarafından yakalanarak adliyeye 
verllmlştır. Yakubun uzerinde beş gram da 
afyon bulunmuştur. 

Bir kız denize düştü 
Burgaz vapuru dün Köprüden Kadıko -

yune giderken Tepeba.şında Hikmetbey a -
partımaııında oturan Nimet adlı bir kız de
nize düşmüştur. Fakat vapurda bulunanlar 
~ırafından kurtarılmıştır. 

24 saatteki kazalar! 
Harbiye - Fatih hattında işleyen Vatman 

Yaşarın idaresindeki tramvay arabası dün 
Pnket postanesi önünde posta idaresine aid 
şoför Sadık idaresindeki 292 numaralı oto -
mobile çarpmış TC arka çamurluğunu parça
lamıştır. * Üsküdar Solak Sinan mahallesinde Kö
sedayı sokajpnda oturnn Nazmının 10 ya -
şmdaki Süreyya adlı kızı Bülbilldere cadde
sinde oynarken, oradan bisikletle geçen a
mele Osman Süreyyaya çarpmış, muhtelif 
yerlerinden yaralamıştır. * Beyoğlunda Küflüçıkmaz sokağında o
turan Memelisin 8 yaşındaki çocuğu D1mlt
ri arkadaşı ile beraber duvar üzerinde oy -
narken yere yuvarlanmış, sağ ayağı kırıldı
ğından tedavi için Şişli Çocuk hastanesine 
kaldırılmıştır. * Kuçükmustafapaşada boyahanede ça
lışan 13 yaşında Remzi dikkatslzlliU yüzün
den elini makineye kaptırarak parmakları -
nı kestirmiş ve Ccrrahpaşa hastanesine kal 
dınlmıştır. * Arabacı Recebin idaresinde bulunan 
2670 numaralı yük arabası Sirkeci Yalıköşkü 
cııddeslnde vatman Niyazı idaresindeki 183 
numaralı tramvaya çarpmış ve tramvayın 

ön kısmını ha.sara uğratmıştır. Kazada ya
ralanan kimse olmamıştır. 

SO POST·A 

Istanbulda iş 
Borsası açılacak 
Belediye, hizmetçi gibi 
hususi müatahdemler 
için teşkilat yapacak 

---- --~ -

MahkOmiyetini bitiren bir suçlu 
tımarhaneye gönderildi 

Eyüpte Alibey köyünde karısı Saa- müddet tedavi altına alınmasına ~ 
deti öldürmek gayesile ve tabanca ile verilmiştir. 

ağır surette yaralayan Fahri Ağırce - Edirnekapı Rum mektebi mdd 
Hususi müstahdemler ış· 1· bı'zde he _ f:ada yapılan duruşması sonunda 1 O se- J Edirnekapı Rum mektebi nıii~ 

nüz halledilmiş deg-ildir. İyi bir hiz _ ne müddetle hapse mahkUın edilmiş -
t . A k h~d Satiri oğlu Y esefin, 4 üncü sınıftB 

metçi veya mürebbiye tedarik etmek ır. nca , a isede karısının tahrik - nen Karakolos isminde bir tııle 
isteyenler bu ihtiyaçlarını zorlukla ve !erinin ve suçludaki akli gayritabiili - 5 inci sınıfa geçmiş göstermesindell 
ancak eş ve dostları marifetile temin ğin de, rolü olduğu anlaşıldıg~ ından ce- mektepte hiç okumamış Sakolos · 
edebilmektedir. Belediye bu işi kökün- zası hafifletilerek 6 aya jndirilmistir. de bir çocuğa da sahte şahadetll 
den halletmeğe karar vermiştir. Bu mevkufiyet müddeti zarfında bu ceza- vermekten dolayı, Ağlrcezada rn 
maksatla Avrupanın bir çok şehirle - smı tamamlıyan Fahrinin, Adli Tıb kemesi yapılıyordu. Duruşma son 
ı·inde bulunan hususi müstahdemlere işleri raporu ile görülen lu"zum u"ze1.; - 1 3 e . • suç unun sene müddetle bapsırı 
aid teşkilat talimatnameleri getirtil - ne, Emrazı akliye hastanesinde bir rar verilmiştir. 
~~ ve tetkik edilmişt~ :~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~ Esaslı surette yapılan tetkiklerden # AL K AZ AR 
sonra şehrin ihtiyacına göre bir proje -
hazırlanmıştır. Proje Şehir Meclisinin Sineması BUGÜN maline· .,._..~ Y OŞ i V AR 'n ı ~ teşrinisani içtimaında görüşülecektir. lerden itibaren sinemacılık tek-

Projeye göre, bu işle uğraşmak ü - niğinin en son mertebesi 
zere be!ediyenin mürakabesi altında 
teşkilat vücuda getirilecektir. Avrupa
da olduğu gibi iş borsaları kurulacak. 
hususi müstahdeme ihtiyaç gösteren -
ler buralara başvurarak istediklerini 
tedarik edeceklerdir. 

Odacıların, kapıcıların birer cemi -
yeti olduğu halde mürebbiyelerin hiz
metçilerin cemiyetleri mevcut değil -
dir. Diğer hususi müstahdemlerin de 
cemiyetlere intisabı temin edilecektir. 
Zira formalitesini ikmal etmekte elan 
küçük san'atlar kanununda cemiyet -
lerin mürakabesi tamamen belediyeye 
geçmektedir. 

lf ültür işleri: 

Profesör Eggerin konferansı 
Üniversite serbest konferanslarının 

ikincisi dün Zürih i.iniversitesi mede
ni hukuk profesörü A. Egger tarafın -
dan veri İmiştir. Konferansın mevzuu: 
(Modern medeni hukukıın geçirdiği 
safhalar) dı. 

Ekmek fiatı 
İstanbul belediyesinden: 
Teşrinievvelin yirminci çarşamba 

gününden itibaren birinci ekmek on 
kuruş yirmi para, ikinci ekmek dokuz 
kuruş otuz para, francala on beş ku -
ruştur. 

NEFiS BiR FiLM : 
BIB BALO BATIBASI 

BAY 
Ç ET i N 

'' DENİZ AL Ti 
HAKİMİ" 

Benhur ve Ehli 
Salip filmlerine, 
nazire olarak ya-

pılmış muazzam 
film 

gaş r olde : Olimpiyatta 7 şampi· 
yonluk kazanmış Dünya erkek 

güzeli RAY CORRlNOAN 

Geisha 

Kadınlan 

dan başka bir 
ğildirler. 

BiR BALO HATIR ASI 
Venedikte birinci mtıkllfatJ 

kazannıışhr._~ 

Şehir tivatrosıı 
Dram kısmı~ Tepebs; 

Tiyatrosunda 
Bu akşam saat zo.30 
ÖYLE G LlvoAS~ 

Yazan: Pirandella 

d 
Operet kısmı Fransız tiyatro tll'I 

Bu akşuın saat 20-30 dn 

iNTiKAM AÇI 
Yazan; \Teber ve A. Heuze 

Çocuk kısmı :Prnnsız tiyatrosııııd 
Bugtın saat 14 de I 
Lafon ten Baba ___,,,,/ 

aRTUGRUL SADi TEi< t 
T1YATR0 5 

( AKSARAY) d~ 
,,~~ 

21 Per~embe 8"• .. dil 
saat 20,so 

1 HAMLlitıe 
Cumartesi (tale·rt· 

Pazar saat 15 de (Umuma) Gı ' 
30-20 Talebe 15. Her tıırııf' 

Tramvay vardır / ------------ - --·- - - --- __., 

SARAY SiNEMASINDA 
Bu akşam saat 21 de 

MOnir Nurettin tarafındaf1 

Nefis bir film olan cBir Balo Hatırası• 
nın bir sahnesi, Fransız Alplarmda 2500 
nıetre irtlfaından alınmıştır. Burııda alın -
mış olan !otoların güzelliğine doyum ol -
nıadığı gibi bunlar arasında bir •Çığ suku
tuo nu gösteren kısım, §imdiye kadar emı;a
ll görülmemi( bir muvaffaklyettir. Çok saf 
ve azametll olan Gard gölü sahillerinde ln -
tlhap olunan yerlerin güzelliği için de ay -
rıca bir bahis açmak lcab eder. Bu filmin, 
gerek mevzu, gerek foto ve gerek temsil iti- M EV S 1 M l N İLK BÜY Ü K KONS E R 1 
b:ırlle tahayyül olunduğundan fazla büyük 
bl_r_m_u_v_aı_ra_kı_ye_ı_o_ıd_,u_ğu_a_nı_aş_ıı_m_nk_t_ad_ı_r. _______ M_O_._T_E_N_E_v_v_l _v_E_z_E_N_G_lN_ PROGRAM ._ =:;/~ 

BU AKŞAM Sinemasınd' 
LA DAM O KAMELY ADAN SONRA YENİ BiR MUVAF.FAKlY'l'~f: ııJ1 

MEKTEPLİ KJZLAR filminin unutulmttz yıldızı , Amerikanın Avrııptıd 
kopanp aldığı bUyUk yıldız 

B 
SIMONE SİMON ve JAMES STEW ART 

tarafından ŞAHANE bir surette yaratılan 

E Y A 
M E 

z 
L E 

Fransızca sözlll AŞK ve GÜZELLİK ŞAHESERi 
Numaralı biletler bu sabahtan aldınlmahdır. •reıeron: 40568 

Bugün matinelerde. LA DAM O KAMELYA 

---------~~~~~~~-----~ 
Yarın akşam S A R A V Sinemasında / 

J>.'ııfD 
Avrupada Blltün hasılat rekorunu kırmıı olan ve FERNAND GRA VEY ve İSA MİRAN , 

NİNA PETİiÖVNA~~ın YALANI 
1 filminin ilk iraesi münasebetile MEVSİMİN iLK GALASI 

Bu filmde: Lnks ve ihtişam, musiki, sevimlilik ve Viyana kadınları vardır. 

L .... Gala için biletler satılmaktadır. Lutf en evvelden aldınnız. ~----....-



Atatürk dün General 
Metaksası kabul etti 
1(Baıtarafı 2 mci sayfada) met reisiniıı ve nazik refikalarının ~-

Bitlisliler atlı sporun 
hasretini çeki;rorlar 

Üçüncü umumi 
müfettişin beyanab 

Ekselansınızın bu ziyaretlerinin yarat- detine kad~himi kaldırıyorum.> 
tıjı bayram havası içinde ve kalblerimi- İzmittea geçerken 
zl dolduran sevinç ile, kadehimi, müfah- İzmit, 19 (A.A.) - Gecikmiştir: 

Kars (Husu .. 
st) - tl'çüncü u • 
mumi müfettig 

ham hükümdarları, Majeste Elenler kra- Yunanistan Başvekili General Me -
ıının sıhhatine, dost ve müttefik Elen taksas ve maiyetindeki zevatı Ankara
milletinin refahına ve bu akşam muhte- ya götürmekte olan hususi tren saat 22 
rem misafirlerimiz olan mümtaz hüku- de şehrimize gelmiş ve istasyonda "üz
met reisi ile nazik refikalarıJ!ın saadet- !erce halkın alkışları arasında tezahü -Cin•t ti klubu.. balkın ıeait mikyasta 

· ve a ı spor rağbet.ille muhar olınUI bulunufOI' 

Bay Tahsin U • 
zer, beraberlerin .. 
de müfettişlik baş 
müpviri Nin · 
mettin Ataket 1 

Erzurum Valisi 
Haşim ve Çoruh 
Valisi Refik Ko • 

ıerine kaldırıyorum.> ratla karşılanmıştır. Tren halkın .ılkıs-
Qeneral MetaklMm cevabı ları arasında 'durduktan sonra General 

Bitlia (H 8 itli ususi) -
~ ste spor hare-
h:tıe~e bilhassa e-

d 
llltniyet verilir ol

u c·. 
tl~b.~rid ve atlı spor 
da u geçen pazar 
ltlı Por köyüne bir 
ti gezinti tertip et
d' teşekkülü üzerin-

en . ~ncak on gün 
~ıgi halde bu klü
\1:11 ınuvaffaltiyetli 
ti Pek Canlı hareke
&eıin~unla ikinci e-

1 venniş oldu. 
Por köyü Bitlisa 

on k·ı ı onıetre kadar 
~tadır. Böyle ol- . it: halde klübün itlis 114lüi '"' cırfcadaflan cirltU" evvel 
da kadar atlısın - B rerneOc JıaıırZcını31orlar 

raltan oldukları Tahsin U:ıer 
halde Karsa geldiler. Ve burada • 
ki teftişlerini bitirerek Karaköseye ha .. 
reket ettiler. Kendileri ile Son Posta 
namına görüştüm. Dediler ki: 

- Bir aydanberi mıntaka vilayet .. 
lerinin nahiye ve köylerine uğramak 
köylü ve her sınıf ha.Ikla baba evlid 
gibi görüşmek, konµşmak suretile do
laşmaktayım. Atatürk dünyasının bu 
kocaman parçasında Cwnhuriyeti İda
renin feyzi ile yükselmekte ve geniş-
'ıemekte olan refahı saadet minnet ve 

\re~· başk~ şehirden .. .. sınıflarda ve bü.tün sallarda bu 
~" ıvar koylerden 400 kŞ kadar, mesafe- biitun . ti.rak için heyecanlı bir ar-

1 ;nutarak, eğlenceye iştirak etmiitı... O~~· ış r Yerli yabancı diye ~aten 
Yü rograma göre öğle yemeği ~~r ko- z~ gor ~;:r;unış oİınıyan Bitlisliler ve 
tı.a nde yenecek, öğleden sonra cırıd .oy- b1: 1~a:n turanlar bu tertib tesirile ta
ıa ~.caktı. Davetlilerin iki mislini ıza- Bıt ıs e ~·rbirlerinin içlerine girmiş bu 

şükranla karşılanmaktadır. Doğu di -
yarındaki terakki ve inkişaf adıınları, 
çok yakında bu civanmerd halkı en 
yüksek medeniyet nimetlerine kavuş
turacaktır. Doğuda emniyeti asayış 
mevzuu kalkmış, onun yerine; Yükse
liş düşünceleri kaim olmuştur. 

Fuad Araslı 

Üçüncü Umumi Müfettiş 
Karaköse' de 

Yunan hükUmet reisi Metaksas aşağı- Metaksas Atina sefirimiz Ruşen Eşref -
claki nutukla mukabelede bulunmuştur: le beraber vagondan inerek istasyon -

c-Bay Başvekil, da bulunan Vali ve komutanlarım1z ' 
Muvasalatıındanberi mazhar olduğum ve orada bulunan halkla görüşmüşle · 

hararetli kabul ve hakkımda ibzal olu- dir. Bu sırada halk namına orman m · · 
nan muhabbet eserleri beni derin bir hendısi İbrahım Kutlu, kendilerin 
tarzda mi.itehassis etmiştir. Ekselansını- memleketımizi ziyaretlerinden halk -
zın bana hitab eden ve asil Türk milleti- mızın duyduğu sevinci arzetmiş ve b. ? 
nin memleketim hakkındaki dostluk his- vekıl de bu samimi tezahürattan çok 
lerinin bir ifadesi olan samimi sözlerı miıtehassis olduğunu söyliyerek teşek-
Yunanistanda heyecanlı bir makes bu- kür eylemiş ve: 
lacaktır. Bu sözlere gerek şahsım namı- •-Yaşasın bep·mizin olan Kema -
na gerek kraliyet hüki.uneti ve dostluk ve limiz!• sözlerile mukabele ederek \ e 
ittifak paktımıza bağlı olduklarını ve o- halkın sürekli alkışlan arasında vagı)n
na sarsılmaz bir iman beslediklerini te- larına binerek İzmitten ayrılmışlarclır. 
min etmekle hissiyatlarına sadıkane ter- Vali Averof kumanda hey'eti 
cüman olduğuma emin bulunduğum bü- şerefine bir ziyafet verdi 
tün vatandaşlarım namına hararetle te- Dost Yunan Başvekilini şehriınize 
şekkür ederim. getiren Averof kumandanı dün ı:aat 

Güzel memleketinizi ve onun modern 10.30 da İstanbul Valisi ile İstanbul 
hükumet merkezini ziyaret etmek fırsa- kumandanını makamlarında ziyaret et 
tını bulduğumdan dolayı bilhassa bahti- miştir. Vali ve İstanbul kumandanı da 
varım. Çok kısa bir zaman içinde Türki- saat 12 ye doğru Averof'a giderek ,e -
yed" elde Pdilen muazzam ter~k~e:i mide merasimle karşılanmışlar ve ~,u· 
bilmiyor değilim. Fakat Türk mılletının mandanın z"yaretini iade etmişlerdır. 
mübeccel bir şef olarak malik bulun· İstanbul Vali ve Belediye Reisi Mu-

erza~ay~t .. e~ec~?i ~annoıunaca~ ka~.ar mam:ta~ırlar .. umumi kardeşlik Juy
Yliz.. goturulmuştu. Gelenlerın uo~t ıunro nın bu kadar yüksek tezahürlerle 
he u .aşkın olduğu anlaşılınca tertıb guları b ıması sırrını keşfetmiş t tan 
h/~tı sıkıntı hisseder oldu. Meğer bu k~~et ? . ·ne balkın ne sarsılmaz 
rı.e~a~dbe .. b.~r şey~i~: Çün~ü getiril~ vı::~be=~~ bağlanacağım artık tah-
h t utun seyırcılere kifayet etmış, m .. ., Tok 

a ta artmıştı da. min edemezsınız. -

ti Ye~ek haddinden fazla neş'eli ge~
,...:. l(Iub başkanı sofraları dolaşarak kı
"''lne: 

Adana müzesinde Tirkmen 
çadırı 

b - Sporcunun kaşığı olmaz. Avuçla akalını. Adana miizesinin etnografya kısmında 

Karaköse (Hususi) - Üçünci.\ mın
taıdl Umumi müfettişi Tahsin Uzer 
Kars - İğdır yolile buraya gelmiş, Vali 
yekili ve hükumet erkanı tarafından 
şehrin kapısından karşılanmıştır. Tah
sin Uzer şehirde bir teftiş dolaşması 
yapmış, halkla konuşmuş, yakından te
mas etmiş, dilek ve şikay~tlerini din -
lemiş ve sonra Eleşgird yolile tekrar 
Erzuruma dönmüştür. 

makla bahtiyar olduğu büyük yaratıcı- hittin Üstündağ tarafından dün akşam 
nın ilham ettiği hamle sayesinde onun Pcrapalasta Başvekil Metaksas'ın .nQ -
mümtaz arkadaşlarının yardlmıy1a ya- iyetıle Averof kumandan ve zabitanı 
pılmakta olan harikulade eser ~a:şısı~- şerefıne 45 kisilik bir ziyafet verilm ş-
da duyduğum hayranlığı ifade ıçın soz tir. 
bulamıyorum. Yeni Türkiyeyi her ziya- Yarın akşam ise Amiral Şükrü O -
ret eden, kurucu bir işde bütün verımile kan tarafından tekrar Perapalasta Yu 
ç~hşıın kuvvetli ve kıymetli bir milletin nanlı misafirler şerefine bir zıyafet ve-
arzettiği bu cazib manzara karşısında rilecektir. 
mebhut ka!ır. Dürüst ve sadık bir müt- Celil Bayarın Yunan gazetecilerine 
tdık olan Yunanistanın dost Türkiyenin beyanatı 
bu çok güzel inkişafından meserret duy- Ankar,ı 19 (A.A.) - Başvekil Vekili 

Diyor. Kiminin ağzına avucile tıel- çok enteresan bir eser vücuda getirilmiş· 
\ra tıkarak: tı·r. Bu da bir (Türkmen çadırı)dır. Bu 1 - n·k Digorda zelze e 

. ı kat et, dişin kırılmasın.. Çl\dır büti.ın eşyalarile tıpkı Orta Asyada Dıye latifeler yapıyordu. ot~Uf bir Türkmen meskeninden fark- Kars (Hususi) - Digor nahiyesinde 
.. 

0

ktCiride müstevli olan şetarete payan d Tü "--enlerin içtima! ha- eylw ayı zarfında 4-5 zelzele olmu~tur. 
.,, u K sızdır Bu ça ır rJUU b. · t s · oşan atlılar, sahanın ufkunu ve · " 1 t barüz etttrme~e • Fakat nüfusca ve ınaca zayıa ve ı.ıa-
l~tnasını sarı-mor formalarının göz a- ~~tıarını ~k guze e sar olmamıştır. 
c~ rengile dolduruyordu. ır. 

h ~rvic edilmiş olmamasına rağh1en -ş k 
ti~~ten de, sivil kıyafetlerle oyun~ i~: ar 
idi. edenler çok oldu. Çoğu da koy1~ 
se ~erak o kadar sarmıştı ki nerde ı- Kars (Hususi) -

d
.' at. bulanııyanlar eı::ekle geleceı.der- 1 ı. Nıt k. " ~ şark manevra arı 

Yak e. ım marangoz Said usta eşege b .. ·· k g 
la ın hır tayla oyuna girmişti. Allnş- bitmiş ve uyu e-
y r, bravolar kulakların zarını patlatı- çid resmi Karsta ya-

orctu. mımıştır. Geçid res-
Cind r ğ ve atlıspor muhit halkının :ne- minde umumi mü· 

z=~~~lardanberi hasretini çektiği bir fettiş Tahsin Uzer, 
dil ış. Klübün teşekkülile izhar e - Erzurum ve Çoruh 
ceı:~i~enıayüld:ki taşkın~ık ve eğ~.en~ valileri ile çok kala-
l'aat e karşı gosterilen şıtab ~e ınu~a 1 batıa bu tahminin geniş ve yuksek ıs- balık bir halk küte-

"" rı oldular. si hazır bulunmuş-
ounu · ı· · umu ~ ısabetıe kesfetmiş olan va ıye, tur. Geçid resmıne 

?ni~ rnı sevgi bütün varlığını tahsis et- ve manevralara ha-
~w~ d S va kuvvetlerimiz e 

su Porun digw er nevılerile de alfıkalı ak ım· l rdir rette B"., iştir e ış e · 
başk ı:?eşgul olunmaktadır. o:g~ Kars belediyesi or-
seç anlıgı kendisine intikal eden vah 
ge ~= a~~a~aşlardan teşkil e:t.iği b?l: du şerefine bir çay 

ge 
dısıplın heyetlerinin ısımlerını ziyafeti vermiş ve 

ne1 nı k · t. soo d 'ra . er ezin kabulüne arzetmış ır. bu ziyafette a-
Sdık nı w •• tatbi-kat ci . uamelesi yapıldıgı gun . • . vetli bulunmuştur. 

l1lrnu hetıne de lüzumu kadar, be~ ~u- Gerek manevralar, 
Ş()hr n?an fazla ehemmiyet venlerek gerek g~id resmi 
sı teet~ spor kollarının vücud bulm8- ı ının ed çok muvaffak o • 

liiç . ilecektir. muş, ordumuzun 
Yirn ki tnübalağaya düşmeden kaydede-: .. ks k kabiliyeti 

manevraları bitti 

makta olduğunu söylemiye lüzum var C"'lal Bayaı An.karapalasta yapılan resmi 
mıdır? kllbulJ(;, Yunan gazetecilerine aşağıdaki 

Kalblerinden mazinin kinlerini silerek bevanatta bulunmuştur: 
onun yerine bir sulh ve kardeşlik ideali ~- Dost ve müttefik memleketin hü
kovan milletlerimiz arasında kurulan en- k\unet reisini kabul etmek ve Başvekil 
tE>~te cordiale günden güne resanet bul- Ba~ Metaksas gibi güzide ve çok sempa
maktadır. En eski ve en aziz arzularım- t k bir şahsiyeti tanımak fırsatını bul
dan birinin, Türk - Yunan mukareneti- Juğum bugünkü kutlu günün sonunda 
nin. canlı hir hakikate inkıliıb ettiğini size şunu demek isterim ki, Türkiye ile 
görmek, her.im gibi bir siyaset adamının Yunanistanı birbirine bağlıyan dostluk, 
duyabilecegi en büyük meserretlerden tarıfc mur.taç olmadığı gibi ve her hangi 
biri olmustur. bir tey'de de ihtiyaç göstermemektedir. 
Müşterek tarihimizde kat'i bir merha- Sizir. vasıtanızla bütün Yunanlılara 

le teskil eden ittifakı · · harb sonrası gönderdiğim kardeşçe dostluk: selamları 
devresinin en ziyade dikkate şayan ha- ;ıl&.kayı celbetmesi icab eden tasrihatı 
diselerinden biridir ve belki de sulhu ırıuhtcvi olmak gerektir. Filhakika şurası
kendilerine emel edinen milletlere bir m kaycletr. r.k icab eder ki, Türk - Yunan 
misal olarak gösterilebilir. ' rlnstluğunun bariz vasfı onun dinamikli-

Günden güne daha sıkılaşan teşriki ginde mür.dem·ştir. Münasebatımızın iriş
mesaimizin bariz vasfı olan hulus ve a- t ğı seviyeye rağmen gün geçmiyor ki, 
çık sözlüFik bu sulh eserinin genişleme- bu feyizlı iki memleketin yiıksek men
sın(' müs:ıid havayı yaratmıştır. 1ttıfakı- f atl r nE:fine olarak devamlı gösterdi
mızın bu suretle Balkan Antantmın muj- g; d l Jlerle mezkur münasebatm daha 
decisi oldugunu söyliyebiliriz. Menfaat biiyü!t bir r sanetine doğru muessır ol-
birliği ve ayni sulh emellerile birleşmiş ınasın. 
olan ve birliklerinin manevi kuvveti de Yummi an ile Türkıye arasındaki bu 
işte bunda bulunan Balkan Antantının ~amimi ıtimada müstenid ve kardeşçe 
dört milleti, eskiden daimi karışıklık o- te~rikı mesai s~yasetinin hararetli taraf
cağı addedilen Balkan yarımadasını Av- 1.arıvım ve bu hususta her şeyde olduğıı 
rııpanın en sulhcu ve emniyetli mıntaka- gibi uzag• görmesini ve müşkülat içeri
larından biri haline getirmiş oldukların- sinde baş:ı ı·masını bilen Büyük Şefimin 
dan dolayı iftihar edebilirler. Milletleri- çizdiği yolcia yürüyorum. 
mizin bundan ummuş oldukları şey ta- Türk- Yunan dostluğu bu tahakkuk
ırıamile gerçekleşmiştir. Beynelmilel sa- !ardan biridir. Ve birbirine kardeşce 
hada Balkan Antantının dört devleti, mü- birleşen iki millet, yüksek anlayışları 
tekabil münasebetlerine hakim olan iti- ve bilhassa menfaatlerinin tevafuku ve 
maddan doğan tek bir azim ile mütehar- yekdığerine olan tabii temayülleri sa -
rik bir kütle halinde gözüküyorlar. yesinde kurulabilen mükemmel eser -

Bay Başvekil, den dolayı iftihar edebilirler. 

tn h. cirid ve tenezzüh hareketlerı yu e h t _ ~d ıte sari bir canlılık getirmiştir: bjr ke(". ~ • ıı:"iJDleı ınanevralardan iki sahneyi göstennektedlr. 
~a. çocuğupa, ibtiyanna kadar hur e mış~~~~;,,:-~-;:,;;~~:==~;=.;=:============== 
-== P•z;r oı8it•••• aeı oıror ki ı 

İki milletimizi birleştiren bağların ne .. ~aşve~~l, Bay ~etaksasta çok nadir 
kadar kuvvetli ve çözülmez olduğunu bu- gorulen v.us atte hır devlet adamı bul -
g;in bir k"re daha müşahede etmek be- dum. MaJest.e Kralın kendisine dost 
nim ıçin büyük memnuniyP.tt;r Bütün m~mlekette ışgal et.~iği mevkii tevdi et
kuvvetimi bu bağlann sıkılaşmasına has- mış olmasını pek guzel anlıyorum. Yu
redivorum ve müfahham hükümdarım nan milletinin de kendisine hudutsuz 
maj~ste kralın bu işin başarılmasına 0 _ bir itimad beslemesini de keza anlıyo -
lan derin aiakasını görmek benim için ıum. Dost .. v~. müttefik Yunanistan, mu 
büyük bir haz oluyor. fahham hukumdarının dirayetli ve bu 

e k Hasan Bey bu sene kış 
r en geldi galibat 

... Fırtına ortalığı allak bul .. 

lak etti. 

... Öyle tahmin ediyorum 
ki bunun a~kasl b gelecek. 

Hasan Bey - Galiba sen, 
.karının kışlık ihtiyaçlarını 

henilz tamamlamadmt 

Ekselan mızın ve mümtaz iş arkadaş- büyük vatan~e~~erl? mahir idar~ı>i at
larınızın kıvmetli müzaheretlerile bu bağ- tı~da daha b~yuk hır refah ve ~unden 
hrın hergiin daha ziyade kuvvetlenece- gune artan hır kuvvet yolunda ınkişaf 
Q'ine ve parlaklaşacağına eminim. cdeceğıne emin olabilir. Başvekıl Bay 

Bıı duygularla mütehassis olarak, Tür- Metaksasın~ tıpkı benim gibı Türk - :u 
kiye Cumhuri:yeti reisi ekselans Bü .. k nan dostlugu davasına sıkı sıkıya baglı 
Atatürk'ün sıhhatine, dost ve mütt~k olduğunu bilirim. Ve bugünkü noktai 
Türk mille,Vnin refahına, mümtaz hüku- nazar teatilerinden sonra bir kere da-

• ha bundan memnuniyet duydum.• 



e Sayfa -
Tayyare meydanında bir ropörtaj 

Istanbul yavaş yavaş bir 
hava istasyonu oluyor 

SON POSTA 

H A DiSE LER 
KARŞISDNDA 

Kurutma kağıdı 

Tay yare, birçok memleketlerd~, amatörl~r ara~ında 
bir sevgi olmaktan çıkıp, sevenlerın de sevmıyenlerın de 
otomobil gibi kullandıkları adi bir nakil vasıtası olmuştur . 

Romanyadaki l ngiliz elçisinin zevcesi tayyareden indikten sonra 

Uzaktan iri bir kuş gibi göründü. Ev Evvela resmi ~em~l~r ?'?lc~lara 
velce bulutların arasında bir nokta gi- sokuldular. Onlar ışlerını bıtırdı~ten 
b iydi. Yaklaştı yaklaştı ... O zaman sonra müsaade alarak biz de kendıle -
renginin mavi , o1duğunu gördük. Çok rine y~klaştık. Selam verdik ve ko -
büyük değil küçük bir tayyare idi. nuşmaga başladık: . 

Meydanda bulunanlardan biri: - Nasıl seyahat güç oldu mu? ;sır-
- Konyadan geliyor, dedi. kaç gündür memleketimizin üzerınde 
Ve bir başka zat ilave etti: yer yer fırtınalar var da? .. 

- Bu havada iyi bir seyahat yapma- Yolcu bayan: 
mış olmalılar... - Konyadan onu yirmi geçe haı:_~k~t 

B. ·· .. .. ·· ettik dedi Hava hiç de fena degıldı. ır uçuncusu: . 
_ İstanbul Şarktan garba, garptan Fakat Eski.şehirden sonra yolculuğu -

şarka yapılan tayyare seyahatlerinin muz epey tehlikeli oldu. Ev~ela ~ul~t
en mühim bir uğrak yeri dedi. Hafta- ların arasına, sonra da keskın bır sı -
da en aşağı dört beş tayyare buraya uğ sin içine düştük. Ve bu sis içınden. k~r
rar. Bakalım bu defa da kim geliyor? tuluncıya kadar epey zaman geçırdık. 

- Bir İngiliz tayyareci kadınmıs di- - Korktunuz mu? 
yor1ar! • - ~ayır! Kor~adım. Çünkü tay-

Müthiş bir rüzgar esiyor. Kesik saç- yareyı ıdare eden pılot Atcherbe~ ~ıeı:n 
larımı arkadan öne doğru getirerek ieketimizde çok tanınmış ve çok ıyı hır 
gözlerimi örtüyor. Sinemalarda, fotog- pilottur. Ona güvendiği~ i.~in k~rk -
raflarda tayyareci kadınların saçları - madım. Maamafıh çok buyuk tehlıke -
nı gözlerinin üstünde gördüğüm za - ler geçirdiğimizi de biliyorum. 
man: 

«- Allah, Allah. Niçin bu rüz -
gar hiç bir zaman önden arkaya doğ
ru esmez de hep saçları gözün üstüne 
getirir. Muhakkak bu vaziyeti hoş bu
lan tayyareci kadınlar saçlarını mah -
sus böyle tarıyorlar, diye düşünürdüm. 
Halbuki hata edermişim. İnsan tayya
re meydanına çıkınca. saçları gözünün 
üstüne geliverirmiş. 

Rüzgar, buralarda, bir t uhaf esiyor. 

Baktım tayyare tepemizde dönmeğe 
başladı. Ve nihayet kolaylıkla yere 
kondu. 

Merakla içinden çıkacak insanlara 
bakıyorduk. Evvela uzun boylu, kısa 
deri paltolu bir erkek indi. Arkadan, 
saçları biraz dağılmış, lacivert şap -
kalı, Hicivert mantolu orta yaşlı bir İn
giliz bayanı yere atladı. İkisi de riiz -
gfırdan ve yolculuktan biraz yorgun 
gibi görünüyorlardı. 

- Nereden geliyorsunuz? 
- Londradan, Bükreşe gidiyoruz. 

Fakat İstanbula uğradığım için çok 
memnunum. 1926 - 1927 senelerinde 
İstanbulda idim. Ben İstanbulu çok se-
verim. 

- İngiliz olduğunuzu söyl~diler. 
- Evet İngilizim. Kocam Ingiltere-

nin Romanya nezdindeki elçisidir. On 
sene evvel de Türkiyedc vazif c ile bu
lunuyordu. 

- Yolculuğunuz iyi geçli mi? 

- Fevkalade iyi geçti. Dedim ya, son 
merhalemiz olan Eskişehirle İstanbul 
arasındaki sis ve korku olmasaydı, se
yahat gayet sakin ve heyecansız geçti 
diyebilirdim. 

- Tayyare yolculuğunu seviyorsu
nuz galiba?! 

Büyük bir Iakaydilc dudak bü -
küyor: 

- Yok!! .. diyor, fazla sevmem fakat 

CÖNÜL İSLERİ . 
Bu,hagvan pazarında 
Bir alış verişe 
BenzemP.z 
Kızıltcpenin Koçhisar mahallesinde o
turan bir genç erkekten uzunca bir 
mektup aldım, evlenmiye teşebbüs et
miş, kız ailesi nezdinde iyi bir karşı -
lanma görmüş, fakat dü,ğün tedarikini 
görebilmek için dört yüz liraya ihtiyaç 
var. Kızın ailesi bu noktayı ortaya sü
rünce okuyucum kızmış: 

- Bu, hayvan pazarında yapılan bir 
alış verişe benzemez mi? diyor. 

* Okuyucumun fikrine iştirak etmi -
yeceğiın, beni mazur görsün: 

Öyle aileler görürüm ki kız tarafı da 
erkek tarafı da zt:ngindirler. Para me
selesine temas bılc etmezler. Masrafı 
üz~rlcrıne almakta yekdiğerilc mii -
.sabakaya girişirler. Fakat işin incele
mesini evvddC'n yapmışlardır. Babası 
ölünce kızm ne kadar servete sahip o-

lacağını erkek tarafı santimi santimi
ne hesar, etmiştir, kız tarafı da sıhri~ 

yet peyda ettiği ailenin vaziyetini o 
derece ince hesapla bilmektedir. Ve 
artık nıe~ele nezakette yekdiğere ta -
kaodüıne tokgöz görünmiye kalmış -
tır. 

Buna mukabil gene öyle aileler bi -
lirim ki kızlarını şu veya bu kimseye 
verJrıekte seref, menfaat, zevk görür
ler. Faknt fakirdirler, kızı hazırlamak 
liizım, p:ıraycı ihtiyaç var. Bu vaziyeti 
açıkça gözonüne koymak neden bir iti
raz tufanı uyandırsın? 

* Her memleketin kendisine göre bir 
ad,.,ti vardır. Bazı tarafları iyidir, teyit 
edr·rsiniz, bazı tarafları fenadır, önü
ne geçmiye çalışırsınız ve hazan da 
b2c;ka memleketlere bakar, mesela 
na1<di c:haz gibi adetlerinin henüz bize 
gelmem ş olmalarma şükreder oturur
su:ıuz. 

TEYZE 

cBorcunu Ü~ gün içinde ya öc" .. rsin, ya
hut ta mahkeme yukardadır, bilmiş ol!> 

cNihad, neye hep aldatıyorsun? Rande
vu verip te gelmemek.. bu hiç olur 
mu?.> 

cGeçti o günler, avucunu yala.> 
cKemterleri, beyefendi pcderinizin 

maiyeti alilerinde bir nice eyyam sada
katle hizmet etmiş bir kimesnenin mah
dumu olduğumdan naşi işbu arizayı tas
tire ictisar edeı. .. > 

.. Kızmıza gerçi talih oldumsa da sizin 
ilanı iflas etmiş olmanız üzeıine bu iş 
üzerinde daha fazla ısrara mahal kalma
dığı .. .> 

cBen babama da yazdım. Bugünlerde 
on liraya çok ihtiyacım var. Sen de onu 
zorla da ~ön dersin olur mu anneciğim ... > 

cAlçak karı, aile namusumuzu bir an
da mahveddin.. Sen bu yaptığın hare
kP.tle dünyanın en şeni hareketini yap
mış sayılmaz mısın?> 

4'Bcndcn Ali Hasan hakkında bildik
lerimi soruyorsun, söz aramızda, bu dün
yada senden ve benden başka kimse bil
memelidir. Ali Hasan bir dolandırıcıdan 
ba~ka bir şey değildir.> . 

cBir havadis gönderiyorum, bizim ga
zetede'1 başka bütün İzmir gazeteleri at
hımış olacaklar.> 

cHerkesin içinde yerin dibine geçiyo
rum .. Kocan sana ayda kaç lira gönderi
yor? Dedikleri zaman ne cevab vere
ceğimi şaşmyorum. Senin ayda bana yir
mi beş lira gönderdiğini bilseler, seni 
ç:ngene diye defe koyar da çalarlar.> 

.cBayan, bu sefer de randevu yerine ge
leceğim, fakat şunu evvelden söyliyeyim, 
be:ı1m için elli lira hazırlamalısın!:t 

* - Bu birbirine uymıyan cümleler de 
nedir? 

Diye mi soruyorsunuz.. Anlatayım .. 
Evvcıki gün İstanbul postanesinin beylik 
m::ısa..,ında beylik kalemle bir mektub 
y~zmıştım. Mektubu zarfa koymadan ku
rutmam lazımdı. Kullanıla kullanıla ren
gini kaybetmiş, üzerindeki yazı lekelerile 
eski muskalara dönmüş kurutma kağıdı 
parçasını almış, mektubu kurutmuştum. 

Mektubu kuruttuktan sonra kurutma ka
ğıdm1n üzerine ters çıkmış yazılar gözü
me ili~mişti ve onları okumaya çalışmış
tım. İşte yukarıdaki kırık, kesik cümleler 
onlardır. ismet HulUsi ................................ ·-·--................. _. ... 
kendi hususi tayyaremiz var. Kullan -
mak lazım diye onunla seyahat edi -
yorum. 
Birçok milletlerde tayyarenin amatör

leri arasında bir sevgi olmaktan çıkıp, 
sevenlerin ve sevmiyenlerin kullandık
ları araba gibi, tren gibi, vapur gibi, o
tomobil gibi taammüm etmiş bir nakil 
vasıtası olduğunu Büyük Britanyanın 
Bükreş elçisinin eşi Ledi Hoare'in ağ
zından duyarken içim doğrusu hasetle 
titredi. 

Hangara sokulan h ususi tayyareye 
bakarken, tayyarenin değilse bile hiç 
olmazsa tayyare sevgisinin memleke -
timizde daha umumileşeceği günlerin 
hasretini büyük bir acı gibi içimde his
settim. 

S. D. 

Altın yükselmemiş 
Dünkü gazetelerden birinde, altın 

fiatJarının birdenbire 3 - 4 kuruş yük
seldiği, buna sarrafların sebeb oldu -
ğu, bazı kimslerin, paramızın kıyme -
tini düşürmek istedikleri, bunun için 
de altın satın aldıkları ve fiatları yük
selttikleri tarzında bir yazı çıkmıştır. 
Dün yaptığımız tahkikata göre, bor&a 
haricinde muamele gören a1tın piya ~ 
sasındn böyle bir yükseliş olmamış -
tır. Fakat bu yükseliş olsa dahi. gayri 
tabii telakki edilecek bir hadise değil
dir. Zira, altın, zaman zaman böyle 
temevvücler arzetmektedir. 

Birinci teşrin 

SPOR 
Sporu mevsiminde yapmak da spoı 

yapmak kadar mühimdir 
Hiçbir sporu mevsiminde yapmağa hala alııamadığu11ıl 
için sporda istenen inkişafı bir türlü elde edemiyor~ 

İstanbul lig maçl~rı~ın ufak bi: m~ - ıam~nlarmı gösteren tnkvimi evvel:; 
seleden dolayı yüzustu kalması uzerıne tesbıt edersek daha kolay • ıksada ·dit· 
bütün klüpler bu haftaları boş geçirme- mış olacağımıza hiç şüphe etmernelı 
mek için muhtelü sahalarda oyunlar ter- Ömer Besifll 

up etmektedirler. . Peşte takımına karşı lstanbul 
Avrupanın her tarafında hg oyunları .• 
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başladığı gibi ingilterede de lig maçla - muhtehtı esbıt 8 1 ıyor ıı· 
rının on birinci haftası oyunları sona er- 31 teıırinievvelde yapılacak olan İ~~ 
miştir. bul - Peşte arasındaki futbol maçı ~rt' 

Garip bir zihniyetle hiç bir sporu mev- futbol ajanlığı alakadar klüplere .b~ C' 

siminde yapmağa bala alışamadığımız mt>ktub yollamak suretile tesbit ettıği 
için sporda istenen inkişafı bir türlü el - yupcuları davet etmiştir. tll1' 
de edemiyoruz. Bundan bir kaç ay evvel Muhtelif kliiplerdcn ç~.ğı;:ıı.an 28 °~ 
nihayete ermiş olan milli küme maçları- cu, önümüzdeki pazar guRu ılk ekze 1'f 
na iştirak eden takımların temmuz sı - yapacaktır. Peşte takımına karşı ç~ı 
caklarında çektikleri sıkıntılar hala ha- cak olan takım bu oyundan sonra te r 
tırımızdadır. edilecekti:. İstanbul ajanlığı aşağıda~· 

EylUl, teşrinievvel gibi en güzel bir simleri yazılı futbolcüleri davet etJ1le 
mevsimde lig maçlarının hülyasile va- tedir: ~ 

kit geçiriyoruz, kanunusani, şubat gibi Fenerbahçe: Hüsameddin, Esad, ?d~,. 
kara kışta ördek avlarına mahsus bir ba- med ReşaJ, Orhan, Fikret, Muzaffer, 
taklık halini alan sahalarmızda lig maç - ci

1 
Niyazi. 

ları yapmak sevdasına düşüyoruz. GaJatasaray: Salim, Eşfak. 
Memleket sporunun en büyük ölçüsü BP.~itdaş· Faruk. 

olan futbol işlerimizi bu istikrarsızlıktan Giıneş: Cihad, Faruk, Reşad, Rıza. JCt' 
kurtarmak için bize yol gösterecek mü - Beykoz: Safa, Şahab, Sadeddin, 
tehassıslara ihtiyaç olmadığı gibi, iki üç mal, Baharlir. 
olimpiyadı görmüş olmaklığımız da gör- Vefa: Muhteşem, Hüseyin. 
gülerimizi arttırmış olmalıdır. Sporu dün- Siıleymaniye: Ruhi, Kadri, Daniş. 
yanın her yerinde olduğu gibi mevsimin- İstımbulspor: Enver. 
de yapmağı öğrenememiş olmaklığımız Topkapı: Salahaddin. 
cidden üzüntü edilecek bir noktadır. Anadolu: Liva, Salih. f 

İngilterede profesyonel teşkfüıta da - Futbol ajanlığı üç . s:ıha ile ayrı 8 lt" 
hil 88 kliip lig maçı için 42 oyun yapar. görüşmektedir. Harıgısıle mutabık 
Ayni takımlar lig maçları esnasında kral Jırsa oyun o stadda yapılacaktır. ·arılr 
kupası oyunları için karşılaşırlar. Yedi ay evvel İstanbul atleti:n1 ~~etle' 
Şu hesaba göre mevsim içinde bir klüp ğP13 seçEen Galatasarayın eskı a ~ 

60 tan fazla maç yaptığına göre para ka- rinı:icn Mazhar Nazım işlerinin çokl 
zancı da, futbolcuların oyun kabiliyeti de do!ayıc:i!e ajanlıktan istüa etmiştir. ib' 
c nisbette yiiksek olur. İstanbul mıntakE>.sının cidden çok. ~ 

İngiltere profesyonel teşkilatın ı cfutbol mal edilı:ıekte olan atletizm işle~ı:~ı 
cemiyeti. dc<nen bir teşekkül idare eder. AtlP.tizın F cderasyonunun yeni seçı et• 
Bilmem hangi Mister Con o işin başın - ajan üzerinde çok dikkatli ha/"eketjaJlıJl 
dan ayrılıp ta yerine başka bir mister mes:, ve bir mevsim zarfında ğüç •8,i )>it 
Tom gelirbe ortada hiç bir değişiklik ol- çekilmı>sile husule gelen boşlu u ıy 
matlığı gib~, evvelce kurulmuş olan iş te şekilde doldurması lfızımdır. 

hiç bir sarsıntı geçirmeden düz gider. Galatasaray futbol ve . 
Biz bunu şimdiye kadar görmedik ve basketbOICU',arlnln seyahati • 

o sebepledir ki dün olduğu gibi, bugün de kl''b'' Gala 
haklı ve acı şikayet eder dururuz. Bursanın Merinos spor u ~ J31lr • * tasarayı cumhuriyet bayramın a ,._;g 

cFutbol ~aya davet etmiştir. Galatasarayın rs" Bir kaç gün evvel Londradan 
haberlerh isminde bir kitap getirdim. 

İngiliz profesyonel futbol teşkilatına 
dahil olan seksen sekiz klübün ağus;tosta 
başlayıp, mayısta biten lig maçları tarih 
ve yerlerini gösteren bu kitapta, İngiliz 
futboluna ait her türlü istatistik ve ma -
lfımatı kolayca bulmak kabildir. 

cFutbol haberleri:t namile tabedilmiş 
olan bu kitap, Büyük Britanya futboluna 
:ıit çok güzel ve istifadeli bir takvimdir. 

Lig maçlarından maada, kral kupası, 
mıntaka kombinezonları ile yortu ve yıl
başı maçları tarihini gösteren bu t akvim 
bir mevsimlik bilançoyu insanın gözü ().. 
nüne koyduğu zaman bu sporla aUıkadar 
olanların ne kadar çok işine yarıyacağını 
tahmin etmek hiç te giiç değildir. 

Futbol federasyonu memlekete davet 
ettiği Peşte futbol takımile ayın otuz bi
rinde İstanbul muhtelitinin maç yapa • 
cağını dün telgrafla mıntaka başkanlı -
ğına bildirdi. 

Daha düne kadar memleket futbolunun 
l'an damarı olan İstanbul, Ankara, İzmir 
lig maçları şekli tesbit edilemediği için 
başlanamadığı şu sırada, İstanbul ve An
kara muhtditlerinin Macarlarla karşılaş
ması pek damdan düşer gibi bir hareket 
sayılsa yerıdir zannederim. 

Her zaman bir milli maç yapılamıya -
cağı gibi, bugün Peşte ile şehirlerimiz a
l asında bir er oyun yapmnkta da maddi 
ve manevi hiç bir menfaat mevzuubahs 
bile değildır. 

karışık takımı bir müsabaka için J31l 
ya gidecektır. ııı 

Edirnenin Yavuzspor klübü de c\l i1• 
huriyet bayramında iki maç yaprna1tı:. 
1cre Galatasaray basketbol takımını g 
dirneye davet etmiştir. Galatasar~yırıeJ' 
takımı iki oyun için Edirneye gıtJ1l 
karar vermiştir. 

Climpiyakos lstanbula 
davet edildi O' 

Yunanislanın Pire şampiyonu olatl a • 
limpiyakos takımı, cumhuriyet ba~ııl' 
mında iki maç yapmak üzere istııtı bııl' 
davet edilmiştir. Olimpiyakos İst~oef" 
geldiği takdirde Fenerbahçe ve Gı.J 
birer maç yapacaktır. 

lngiliz Başvekillnl1' 
Şehirde tetlıilılerl 

Budapeşteden derlenip, toplanıp gele- ıı1 • 
cek takıma karşı elbette İstanbula ve An- İngiliz Başvekili B. Neville Chll t' 

karadan on birer kişi seçip arzu edilen berlain, çok deıtıokrat bir adamd 
karşılaşma yapılacaktır. Yapılacaktır am- sat buldukça şehirde yaptığı do 

1 ma, futbol mevsimine yeni giren futbol- larda halkın istirahat ve arzu 
culardan kimi kime tercih ederek seçi - 'de meşgul olur. Resimde 13 f• r ~ 
lecektir, işte bunu kestirmek kolay ol - karısile beraber Londranın ıneşhll 
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mıyacaktır. int - James parkında yeni koJ1~~Jl ~~ 
Başka yerlerde olduğu gibi biz de spo- ların sağlamlığını tecrübe eder 

ru mevsimlere ayırır ve onların başlama rüyorsunuz. 



Londrada fare 
avcılığı çok 

karlı bir işmiş 
227 senedenberi bu iıl• .. . 

1 _ _ K_ A_D_D _N_I 
Bebeği banyo ederken 

nelere dikkat etmeli? 
utraşan muessesenın 

müdürü neler anlabyor? Banyodan sonra çocujuauzu hemen kundaklamayınız 
Dalton ile tki otlu Londranın en met- Bir iki dakika 111beat bırakınız 

bur fare avcılandır. Müesseseleri de en Bir yaıından kil • 
çok kir getiren iş evlerinden biridir. Ve çük çocuklann yı • 
bugün İngıltere bankasınm ınahtarlan, )tanınası, bu ite aıı .. 
işte bu fare avcılığı yapan aileye _teslim pk olmıyan bir anne 
olunmuştur. Zira banka fare isüllsına Jçin çok nazik ve 
uğramış bulunmaktadır. Fare a\fcılan, mühim bir iftir. Çün• 
direktörün odasında, kambıyo salonunda, ~:çocuk daima kı. 
dosy:ı dairesinde kiğıdlara, paralar• mu- pırdıyan ve elden ko
sallat olan tombul, fakat ayaklanna ça· layca kayan bir kil • 
buk farelerle köşe kapmaca oynıyarak, çü.k mahluktur. Vü • 
on!Mn yakalamakla mükelleftirler. d h h ,.; . 

0 
cu unun er ana• 

cDalton fare avcılığı .. muessesesı 17l bir yerinın kolayca 
yılında kurulmuştur ve bugün de cedle- ve ehemmiyetli su .. 
rinin işe başladığı dört odalı binada, ayni rette incirımui çok 
dekor içinde tıkır tıkır tşıemek~r. muhtemeldir. Bun • 
Daltonlar Londrada haftada beı yuzle dan başka soğuk al· 
altı yüz arasında fare yakalamaktadır· ması, fazla sıcaktan 
lar. Bunun içm de kedi, köpek, gaz, .0 • ınüte ssir ol~ası ihti· 
pan, zehir ve saire gibi vasıtalar• müra· malleti çoktür Bu • 
caat etmiyen Dalton, töYle demiftir: · • ba 

c- Yakalama uı-miz bir sırdır; nun ıçın anne, n • 
~ u yoyu en ufak tefer -

16yliyemem. tı günü, plllı kurar ve o- · t kada sıh a..n. -ııı-. . . rua ına r en • 
•-nma yapacaklannı Oa·~tir1l!l v~ bi kilde bilmedik -
sırf kendl zekimızı kullanarak tarelerı ~ . . 

-'-·'ar al d ld B da bizml çe bu ışe gırmemelıdir. 
Jıuuu , çuv a o ururuz. u T · be · d d . · t vııın ' tin -f ta fıdır ecru ınsan a aıma emnıye u,,-· 
san a po ra . d B 1 · daha 'l...aı-Mn ilk 
Şimdiye kadar, iki hafta çalıttıtımız ı~r .. unun çın anne. ....:--..-

de tek b · f . bil bçırdıiımız gunlerındtı ve yatakta ıken onunla met-
ye.r ' ır areyı e gul olmıya başlamalıdır. önce çoculun 

ta kaynar su koyarsınız. Kirli havlulan 
atmak için bir de kapaklı bir kabınız bu· 
lunurıa banyo eşyası tamamlanmıt de • 
mektir. 

_. nuVJCk ve Aun Sothem'den daha az mek-
HoJJywooddaki bQylk sttdyolar& ~ • tup 1Jmaktadır· 

elbisesinin d.?ğiştirilmesıne, kunda'klan • 
masına yardım etmeli, yavat yavq bur· 
nunu, kulaklarını, ve kol altlannı kurU 
kuru temizlemiye alışmalıdır. Bu küçü· 
cük işler genç anneyi çocukla meşgul ol
mak işine hazırlar. Böylece lohusa yata· 
ğından kalkınca çocuğu bizzat banyo ya· 
pabilir. 

Banyo suyunun derecesi çoculUD ta • 
bil harareUne tamamile uygun olmalıdır. 
Bir çok anneler ü§iitme'l korkuaile fazla 
rıcak au kullanırlar. Bu yanlıf bir fikir· 
dir. Sıcak su, çocuğun cildinin icap ettill 
,ekilde faaliyet gösterme&ine mAııi olur. 

nema yıldızlan için her hafta . 125,000 Kolombia kumpaDYISl yıldızlan .ara • 

Jnensup bulunan sinema yıldızlarının • Universal tumpanyası yıldızlan ara • 
Y>ıı 445 olduğuna göre yıldızlanl1 senede sında birincilik: Deanna Durbin'dedir. En 
aldıklan mektuplarm -.ym, 8,500,000 1 anı dikkat nokta, bu küçlik san'atkl· 
buımaktad.r' PY filmi · 

Janct Gn;nor, Leslie Howard ve Fre- rın ancak bir pıyasaya çıJmustJr. 
"Türk,, sinemas!!. 

Banyo ne a!M• ppahr? 

Banyoya ılkın soğuk su dötnlür Sonra 
ısıtıncıya kadar sıcak su illvc edilir. Bü· 
tun bunlar hazırıanınca çocuğu beşığın • 
elen kaldırır, kundatmı açıp bır ıki daki· 
ka serbest bırakırsınız. Bundan sonra 
banyo bqlar. 

Önce )'ÜS ve bat 
dcric Marcb gibi hiç bir kumpanyaya 
nıensup bulunmıyan llD'atkArlann al • 
nıakta olduklan mektuplar, bu mtldar• 
dahil bulunmamaktadır· 

Mektuplardan maada posta müvezzi· 
leri her sab3h sinem& yıJdıZlan namına 
~len 200 adılt-1•"'1• ~ pakeıini 
dağıtmaktadırlar. Banlli' ilftetna 1ıldls

Saray konseri 
vaki değildir. Esasen, en kurnaz fare bi
le karşımızda 14 günden fazla dayana
maz, tc>rbamıza aırer. 

Umumiyetle alqlwı ve tecrilbeli kim· 
teler çoc:utıı on bet dakikada banyo y .. 
pabillrler. Fakat alışık olmıyanlar için 
her halde en az yarını saat ister. 

En iyi banyo zamanı ikinci cmam,,. 
1U1dan evvelld r.amandır. Fakat fazla aç 
ıatmanına rastlarsa bebek çok allar, ve 
güç idare Edilir. Bu yüzden banyoyu ikin
ri mamadan en az kırk bet dıkıka ev -
vel yapmalıdır. 

Bebeğın vucudundan ~vvel yuzü te .. 
mizlenır. Kaynar su ıle temızlenmış bir 
kapta ka)natılıp soğutulmut suda ufak 
pamuk parçalan ıslatılır, hafifçe sıkılır. 
Bunlarla ourun tarafından dıpnya dol
ru goz kenaı lan sılinır Sonra temiz bir 
parça paır.uk fitil gıbı yuvarlanıp burun 
deliklerı temizlenir. Fakat bu fitili içeri· 
ye dotru fazla sokmamalıdır. Teneffüll 
mini olabılir 

larına gönderilen hediyelerdir. 
Metro Goldwyn Mayer kumpanyasına 

nıensup bulunan sinema yıldızlarının a· 

dedi: 92 dir. 
Bunların, 22 si birinci sınıf, 70 i ikinci 

llnıf yıldwardandır. Bu stüdyoya men· 
ıup '1ldızlann haftada aldJJdan !19ktflP"' 
ların sayısr 35 000 dir. 

t t t .. d oda 
Bu mektuplan ayırmak için s u Y 

12 memur çalışmaktadır. . 
Bu mektuplan gönderenlerin takriben 

Yüzde 80 i fotoğraf, yOsde 10 U para ve 
Yardım istemektedirler. Yüzde 10 u da 
tebrik ve tenkid mekt1Jplarıdır· 

Pamamount kumpanya8 haftada 25,800, 
\V anıer Bros ve Fox 1n1mpanyalarının 
her biri 15,000, R. K. O. kWJlpaDyası 9,000, 
Columbia ve Universal kuJllpanyalan • 
rıın her b rl de 8,000 ıaektUP almakta • 
dırlar. 

Mektupların büyük bir kısJnl cenubi 
Aınetikadan gelmekf.edtT. ÇüDkü bu mem 
1'ketıerde sinema iptilisı son hadde var
lb ftır. 

!n fazla <mektup alan san'atkar: Cecil 
lt de Miile'dir. Kendisi ayda takrıben 
35 000 meKlup almakta ~ hemen hemen 
bu mektuplann hiç biri cevapsız kalma· 
!haktadır. 

Fare deyip te aeçmtyeUm. Bu hayva-
nın zeklaı harlkuUdedir. Her 11yın hak· 
kından ••len farenin tek bir lifı vardır: 
Meyvaya dayanamaz. Muz kabuğu, ü
züm. portakal, elma kabuğunun kokusu
nu duyatı bir fare, bir kokainman 
aibl, ıspazmuzlar geçire geçire, bunlara 
yanlfll', ve neticede bizim almuza diifer. 
Fare peyniri pek o kadar sevmez. Son
ra, b!r fare plerce iç kalır, ıuauzlu-
1• yüzü yoktur. Ancak birkaç saat b\aD& 

Saray konseri jUmtncle Martca Sggerlh 
,,, Maz lfichel 

Tanınmış sınem• yıldızlarından Mart· 
ha Eggert. Mas Michel, Colette J)arfeuil 

alından çevrilen bu filmın mevZ1111 şu-

du~ray ti ctrosunun miıduıil bUyuk bir 
telaş ıçındedır. Bır kaç gune kadar kra -
lın şerefme buyük bir konser verılecek· 
tit. Halbuki Prim& Donna Matmazel Pi· 
nellı'nin sesi birdenbire kısılmıştır. Niha
yet Belotü ~dındaki ecnebi muganniye-

önce banyo için cereyan olmıym bir 
yer 11Ç1Delı. Ejer pencere veya kapı ara· 
bklanndan eenn hava tıflüyoraa oralan 
tıkamalıdll'. Mesell bir elbise aakwnı 
asılı buyiık bir banyo havlusu bu üfle -
melere mani olacak en pratik bir vasıta 
clabılir. 

taııammill edebilir. 
Biz, esas itibarile ne içki kullanırız ne Anne banyo ve kurulama ile en az bır 

de aigara ;çeriz. Onun için de, birçok~- saat meıl'l! olacaktır. Bunun için çocuk 
tazalar, yUrekleri rahat, g&zlerl kapalı kadar kencıııinin de rahatını dilf(lnmek 
<'larak bizi istihdam ederler. Biz de bu mecburiyetindedir. Bu bır saati her hal-
muzıt ve bir bakıma da velinimetimiz de ayakta geçırmemeli~- Bazı kadınlar 
olan mahlılklardan onları kurtanrız. çocutu aabunlardan ya bır masa, yahut ta 

Oğullarımı küçuk yaştan ışe alıştır- !'atak üıtune serıli bir ortil ustunde otur
d m fare avcılığı dunyanın hıç ülil ta· tur, kendiler. de ayakta dururlar. Yeni 
sası olmayan, kayn ğı kurumayan bir çocuk doğurmUf b r kadının adalel rl he
m dır Çünkü her bına, ne suretle nuı ıevtek ve kuvvetsiz bir halde olduiu 
yapı ırsa yapı1Slll, muhakkak surette fa· i~ n uzun zama ayakta durmalı h Ç dıDI 
relerin i ül na uğr r. ru del d . Ancak kula kenarlan a k, 

a kasına rıahaf da anılır B sandalye 
Bız fareleri yakalayıp oldurduğümuz blnv sı a.s nda ann e en uy • 

gıba ~zı c n lerini de yaşatıp ilretiyo- ıun bir y r olabil r Banyo leğen ni de 
nız Bunları doktorlara, hastanelere sa pek yuksek olınıyan bır ere Jtoymalı. U 
tıyo.111 Stokta 300 kadar farem var zanmak zahmetinden kurtulmabdır. 

Sonra, torunlarım da farelere bayılı-
yorlar Bunun çin oyuncağa f lln rajbet Çocutu beşığınden. kaldırmadan önce 
~tmıyorlar. insana alışan fare yavrula- banyo içın lizım olan her feyi hazırlamıı 
rile, sokala çıkmak ihüyacmı bile hisset· bulunmalı ınız. İfte bunların llateal 

Yüz tulbendini temız banyo suyuna ba
tırıp ytizünün her tarahnı silip kurula· 
dıktan soura bebeli yavatça sol kolunu
zun ustüne yatınrsınız. Kafuını parmak 
u~larınızla alttan tutaraınız. Sal elinizi 
ıuzelce sabunlayıp saçlannı, bquıı yı
karsınız. Banyonun üstilne dotru tutup 
bu sabunları çalkalarsımz. Dikkatle tu
cAjınıza yatırıp bütün batını kurulanı • 
ruz, kulak ı-rkalannı da unutmazsınız ta
bJL 

Sıra 

İk ncUik Bing Crosby'dadır. Ayda. 
25 OOO mektup almaHechr. 

Bu san'atkllr ayni zamanda radyoda 
da çalıştıtından mektuJ>larıD biyük bir 
k•smı radyo)1a att bu)unlnBktadır· 

nın çağınlmasına karar v~rilir· d 1 
Bu sırada şehre Kristin namın 1 

guze 
bır sar m kız gelmifür· Bqvekilin ollu 
mulizim Valter bu ıoza delice lfık olu-

mede-n oynuyor günlerlnın nasıl geçtı· Yu ıılmek ıçın ınce ve kaynamıya.,p-
iını b11Jruyorlar • len b r tufüent 

Kokusuz ve soda ı sabun 
Talk pudrası. 
Temız b r yuz havlu u. Her tarafına bol lM>l ıalk serpersiniı. 

gıyd rırsınız. Fakat hem n kundaklaınu-1936 senesinde Crcı91>y'Din dalıttıit fo-
totraflann sayısı 1'15,000 leli. 

'Oçüncülü'k, küçük ShirleY Teınple'de-
dır. Ayda 20,000 kadar ~kt\1P almakta· 
dır. 

Warner kumpanyası Mll'atkArlan ara
ıınde en fazla mektup alan Obvia de 
Haviland'd·r Ondan 10Dra sırasıle fU 
aan'atklrlar gelmektedir: 

Kay Francis, Bette Davis, Joan Blon· 

d~ll. 

Bu kumpanyaya mensup erk k 'at-
kirların başında Fransız san'a kin F r· 
h nd Grav,.y g lmektecfir. 

Fok kumpanyası san'atkirlan 
da Shırley'den sonrakilel': Lor ta Y 
'\Ye Don Ameche'dir. 

R. K. O. radyo film tumpan asının en 
Jtikaek yıldıll ıtatharin Hepbum ile Gln

ber& sıa-

Temiz b ıılecek. 

Pamuk ve ilJıe 
Küt burunlu bır mı' 
Çocuğun tem z elbi 1 rı. 
Bır ıbrı!c sıcak u • b r ıbr k soğuk su. 
Kirli ri koymak için u tu kapalı b r 

kap 

ınız. Bır ıki dakıka serbest ve rahat bı
rakırsınız. Unutmayınız kı bu serbe tllk 
' e banyo çocuğun, sıhh t n düzelten en 
n uhım im Jlerdendır. 



8 Sayfa 

Arnavutluk parlimentosul l!mll!!U!!lli1iB.YEıi 
merasimle açıldı 

T iran 18 (Hususi muhabirimiz - ile olan münasebatının çok iyi olduğu 
'den) - Arnavutluk parlamentosu, ev- belirtildikten sonra mali işlere geçil -
velki gün parlamento reisi Hikmet mekte ve Arnavutluğun bu uğurda al
Delvin'in riyasetinde açılmıştır. İlk sö- dığı tedbirlerden bahsedilmektedir. 

Kral Zogo, mektubunu hükumete 
zü Başvekil Kota almış ve Kral Ahmet muvaffakiyet dilemekle bitirmektedir. 
Zogonun gönderdiği mektubu okumuş- Bir İtalyan bankası Tiranda şube 
tur. açıyor 

Bu mektupta, evvela Arnavutluğun Tiran t 8 (Hususi) - Banco d i Na-
harici siyaseti anlatılmakta, Arnavut- poli Tiranda bir şube açmağa karar ver 
}uğun her devletle dostça geçinmek ar- miştir. Bu iş için banka~ın .alakadar 
zusunda bulunduğu ve bilhassa İtalya memurları buraya gelrnışlerdır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
/talgada geni 
Bir kazanç verglaı 
ihdas edildi 

(Ba.§tarafı I inci sayfada) 
Vergini:ı gayesi, bir taraftan Habeşis

tan sı>ferinm masraflarını kapamak, di
ğer taraftan ise birçok devletlerin giriş
miş olducu silahlanma yarışında İtalya
nın geri \.almamasını t emin etmektir. 
Önıimiiıdeki martın 10 undan itibaren 

tatbik edilecl'k olan bu vergi kanunu, 
1941) sımesıne kadar mer'i olacaktır. 

Trablusa sevkedilen 
yeni kuvvetler 

.Nzıpcli 19 \A.A.) - Liguria vapuru, 
~OGO ask .. rı hamil olduğu halde Libyaya 
h:ıreket etmiştir. 

i311 ku\"vcı1er, yirminci kolordu mev
cuaunu i\mal edecektir. 

fRAovoı 
Bugünkü program 

20 Birincite rln 1937 Çarşamba 
İST A N BUL 

Öğle neşriyatı: 

Tokat icra memurluğundan : 
Zile Camiikebir mahallesi Küçük Mi

nare karşısında 4 No. lı hanede iken Bur
sa ismetpaşa caddesi Y eniyol çıkmazında 
9 No. lı haneye giderek oradan ayrılan 

ve halen ikamet yeri meçhul bulunan 
mütekaid kaymakam Osman eski karısı 
Erzurumlu Makbule tarafına: 

Dairemizin 937/ 945 No. dosyasında To
kat Yiizbaşı oğlu Mehmede Tokat Sulh 

Hukuk mahkemesinin 20/5/937 tarih ve 
185/336 sayılı ilamile borcunuz olan mah· 
keme masrafı ve % 10 tazminatla cem'an 
(53) lira 31 kuruşun faiz ve icra masraf-

Jarile tahsili hakkında adreslerinize yol
lnnan icra emri ıkamelgahınızın meçhul 
bulunmasından tebliğ edilememiş, ala
caklımn talebile ılancn tebligat· icrasına 
karar verilmiştir. 

İlan tarihinden it.baren on beş gün 
içinde bu borcunuzu ödemeniz lfızımdır. 
Du müddet içinde hükmolunan parayı 

Muvaffakiyatindın fUphı hınuz 
acılı ıarıltr 

Devrek okuyıı .. 
cularımızdan Na • 
cati Ta:tlı (Boru • 
yor: 

- Muvaffak o .. 
lacak mıyım? 

Derslerine çalı .. 
şan ve ciddi mev
zular üzerinde du
ran bir aenç, mu
vaffak i J e -
tinden iÜphe etmek için henüz pek ace:. 
le etmiı olur. 

Azimklr bir tip 
Gaziantep okıı

yuculanmızdan C. 
~ücüyetmez soru.-
11or: 

- Emellerime 
lcavuşacak mıyım? 

Meşru ve makul 
emellerin tabak -
tmku için hareke
te lüzum vardır. 

Kendiliğinden ol
masını beklemek bir tesadüf ve §ans işi
dir. Azimkar oluşu muvaffakiyet ümit • 

lerini çoğaltabilir. 

"""""" Zeki ve intizam sever bir kUçUk 
Ankaradan Se

dat Yanmaz da şu
nu soru.yor: 

- Muvaffak o .. 
l acak mıyım? 

12.30: PHikla Turk musikisi, 12.50: Hava
dis. 13.05: Muhtelif plak neşriyatı. 

Akşam neşriyatı : 

18,30: Plıikla dans musıkisl, 19: Tanburl 
Cemll , Plakla, 19,30: Radyo fonik komedi 
(Mes'ut yuva>, 20 : Blmen ve arkadıışları ta
rafından Türk musikisi ve halk Jarktlıu1, 

20.30 Ömer Rız:ı. tarafından Arapça söylev, 
20,45: Nezihe ve arkadaşları tarafından Türk 
musikisi ve halk şarkıları, <Saat ayarı>, 21,15: 

Zeki ve intizam. 
perver olduktan 

dıkçe cebri icra yapılacağı ve gene bu 
sonra muvaffaki -

müddet i!:inde mal beyanında bulunmaz- yeti davet etmek 

ödemezseniz tetkik merciinden ve yahut 
Temyiz veya İadei muhakeme yolile aid 
olduğu mahkemeden bir karar getirme· 

sanız hapisle tazyik olunacağınız ve ha- kolay olur. Yal - ~ . _ -"~~-
kikate muhalif beyanda bulunursanız ha- nız, iyi temayülle-
pisle cezalandırılacağmız İcra emri tebliğ ri hayat sonuna kadar muhafaza etmek 

Orkestra, 22,15: Ajans ve borsa haberleri, 
2.! 30: Plakla sololar, Opera ve operet parça-

makamına ilan olunur. (958) lazımdır. 

ları. 

YARINKİ PROGRAM 
Zl - T . enel • 937 - Perşembe 

İSTANBUL 
Öğle neşriyatı: 
12 30: Plllkla Turk musikisi. 12.50: Hava

dıs. 13.05: Muhtelif plak neşriyatı. 
Akşam nel}riyatı : 

18.30. Plakla dans musikisi. 19.30: Spor 
musahabelcrl: Eşref Şefik tarafından. 20.00 : 
Cemal Kamil ve arkadaşları tarafından Türk 
mu iki 1 \'e halk şarkıları. 20.30 : Ömer Rıza 
tarafından Arapça söylev. 20.45: Fasıl saz 
hey'etı. 21.15: Orkestra. 22.15: Ajans ve bor
sa haberleri. 22.30: Plakla sololar, opera ve 
operet parçaları. 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma ve bitin ağrıla· 
rınızı derbal keser. lcabmda günde Uç kaşe ahnabilir. 

isim ve markaya dikkat! Taklitlerinden sakınınız. 

• Son Posta 11 nıa 
romana 

Ancak şu da var ki, evvelce en ufak bir izaha lüzum görmüyordu? 
t zun zaman herkesten gizli tut- Bu kadar yakınlıktan ve birlikle geçen 
maga çalıştıkları halde gene t!lraf· üç yıllık ihtiraslı gün ve gecelerden 
farında sezilen bu sürekli macc- sonra hır dereceye kadar böyle bir iza
ı adan hiç şüphesız o adam da şüp- ha mecbur değil mı idi? 
he'eniyor, fakat ses çıkarmıyordu. Öy- Fakat Adnanın bugün sadece gu -
le iken gene ıpi koparan Nerimandı. rurunu inciten bu ıhmalden pek (jy}e 
:Vakıa Neriman buna dair Adnana sarih müteessir olması da doğru mu idi? 
bir şey söylememekle beraber, bu ayrı- Uzun bir merdivenden sonra ikinci 
lığa, sonunda, j alnız kocasının çoğa.an ka tın sahanlığında bir liıhza durup ııe
borçlarile gittikçe skandal halini 3lan fes aldı ve yazıhanesinın koridoruna 
kumarbazlığına içerlemesi değil, oir açılan camlı knpıyı itmeden bir sigara 
dereceye kadar bu dedikodulara sinir- yaktı. Şimdi kendısine daha emin ve 
lenmesi de sebeb o1duğu muhakkaktı. düşüncesiz gibi bir tavır vermişti. 
Maamafih şimdi otomobil acentası mü- Kapıyı itip koridora geçerken, Neri
aürü Tevfik Şeyda için yeni bir Yoli manı hfüa niçin bu kadar düşündüğüne 
çevirmiş, bir kaç yüz bin liralık bir yol şaşıyordu. 

taahhüdü işinde başka zengin bir ~ir- Onu sahiden seviyor muydu? Yoksa 
kete Ankaradaki tanıdıkları vasıtasile yandan Mahmureyi andıran yüzünün 
faydalı olmuş diyorlardı. Bu işde onun çizgilermde, Filibeli Gülsümün başka 
da mühim bir payı vardı ve Neriman bir timsalini mi gör.üyordu? Ya -
son z manda şüphe:siz yeni mantoların rabbi ruhundakı bu tezatlar, bir s.tat 
ve belkı de Parıs sergisi ziyarelile l.ıa Jı ; rakkası gibi ~ir yandan öbür yana s_al
j acak olan uzun bir Avrupa seyahati- ]anışlar neydı? Mahkemelerde hall·ne 
nin j üzde yüz imkanını düşünmüş ol- alıştığı bütün maddi davaların üstünde 
malı idi ki, tekrar, o hiç sevmediği a- ne karışık bir ruh davasına çatmı_tı? 
damla bir1eş~ti. Fakat şimdi niçin Bu muammayı nasıl çözecekti'? 
Adnandan bu kadar kaçıyor, herhangi Bu anda camlı kapının sesini işiden 
bır salonda onunla karşılaşmaktan çe- katip Niyazi, ilk gelen sağdaki odanın 
kıniyor VP hatta son bir mektupla bile kapısında göründü. 

Dipte, hanın iç avlusuna bakan pen
cerenin sağında ve solunda karşılıklı 
ıki oda daha vardı. Sağdaki Adnanm 
kendi bürosu, soldaki müşterilerinin 
beklediği odaydı ve ötekinden daha ge
nişti. 

Katib, manalı bir gülümseme ile: 
- Bugün erken geldinız, üstad? de

di. Mahkemede davanız da yoktu. 
Adnan bu teklıfsizlığe şaşmakla be

raber, ilk defa olarak garib bir hisle, 
yabancı bir tecessüs karşısında susmak 
ıhtiyacını duydu. Bu sükiıt biraz da, 
Maçkadanberi geçirdiği buhranlı daki
kaların sezilmesinden korkan bir çekin
genlikten ileri geliyordu. 

Niyazide, mühim bir şey söyliyecek 
bir adam halı vardı. Nihayet, hafif bir 
kol hareketile, bekleme odasını göste
rerek: 

- Orada, dedi. 
Adnan hayretle eğildi ve Niyazinin 

gözlerinin içine bakarak, adeta ürkek 
bir sesle: 

- Kim ? diye sordu. 
- Hani o, tarafınızdan para götür-

düğüm kız .. Beylerbeyindeki.. 
- Mahmure mi? 
- Evet.. bir saattir sizi bekliyor. 
Adnan adeta işittiğine inanamıyor

du. Mahmure burada ha! .. 
Koridorun ortasında taş kesilmiş gi· 

bi bir adım ıleriye gidemiyordu. Niha
yet, ilk sersemliği geçince, şüpheli bir 
nazarla Niyaziyi süzdü. Katib şimdi, 
ses vermez bir sır küpü gibi susmu_tu. 
Halinde de öyle yapma bir ciddilik var
dı ki. .. Adnan içinden hiç sevmeıliği 
halde. tanıdıklarından birinin tavsiyesi-

Birİllcitqria JO 

Reslmll fıkra müsabakamız 
Son Postanın kış mevsimi programını numaralı fıkranın V. S.) diye bildirecek, 

tesbit ederken sadece günün vak'ası, ma- bu fıkralar ve resimleri de gazeteden k 
kalesi, hikayesi, romanı kafi değil, biraz sip listeye bağlıyarak bize gönderecek 
da eğlence lazım, diye düşündük, bu dü- siniz. .. 
Jiince ile bir müsabaka tertib ettik, bu Bu suretle siz okuyucularımız hem gu· 
müsabakanın esası şudur: zel bir fıkra okumuş, hem güzel bir re 

M b k sim görmüş, hem de bir müsabakanın 
Usa a amn esası verdifi heyecanın zevkini tatmış olacak 

Meşhur Bekri Mustafanın 40 tane fık- sınız. 

rasını seçtik. Her fıkra için bir resim MUkAfatlar 
yaptırdık. Fıkralara 1 den 40 a kadar, fık-
raların resimlerine de gene (1) den Bu müsabakada kazananlar arasında 

( 40) a kadar numara koyduk. Hergün bu 75 okuyucumuza para müklfatı vere 
fıkralardan ve resimlerden birer tanesi- ğiz. MüklfaUann listesi ıudur: 
ni dercedeceğiz. Fakat bu resim o gün 1 kişiye 100 lira 
çıkan fıkranın değil, ya daha evvel çık- 1 • 50 • 
mış, yahut ta daha sonra çıkacak bir fık- 1 • 25 1t 

:-anın resmi olacaktır. 1 • 10 1t 

Müsabaka bitince okuyucularımızdan 8 • 5 er lira 
soracağız: 63 • Z şer buçuk lira 

- Hangi resim, hangi fıkranındır? Mükifat kazanan okuyuculan note 
Siz de bize mesela ( 40 numaralı resim, tayin edecektir. Müsabakaınıza 18 gün 

1 numaralı fıkranın, 4 numaralı resim 17 evvel başladık. On dokuzuncu resim ve 
numaralı fıkranın, 14 numaralı resim 38 fıkrayı aşağıda bulacaksınız. 

Resim ı 19 

Fıkra: 19 
Koltuktan bıkdım 1 

Bekri., o gün evleniyordu. Eıi1 doatu gelinin evine toplanmıflı. 
Koltuk yapdacaktı. Falıat Bekri meydanlarda yoktu. Nihayet gece 
yarıaına doğnı, iki arlıadaıının koltuğunda geldi. Miaalirleri dağı'IJ. 
mlf, gelini UyunJUf bulunca bir nara attı: 

- Bre nerduini% be! Ôlüm uykuauna mı ycıttını.z? 
Narayı ifitenler uyandılar. Kaynanaıı, gözlerini uğuıturarak: 
- Oğlum .. nerelerdeydin? Seni bekliye bekliye hal olduk? 
Deyince Bekri ıordu: 
- Beni ne diye bekliyordunuz? 
- Koltuğa girecektin ya •• hani! 
Bekri, bir ncira daha attı: 
- Be hatun! Biz, bütün gün ko ltalıta mı gezeceğiz! Koltuk mey

haneainden çıkan% koltukta.. eve geliriz koltukta! Bir de karının 
koltuğuna mı gireceğiz! 

L----------------~--------------------
le kaç aydır yanında tuttuğu bu sıska 
ve bodur oğlandan ve bu oğlanın iki 
muzır böcek gibi insanın gözlerine ya
pışan bakışlarından ne zamandır ~iksi
niyordu. Fakat şimdi bu küçük gözler, 
büsbütün büzülerek yalnız kendi ıçle
rine bakıyor sanılırdı. Hele deminki 
manalı sualle bu durgunluk ve kayıt
sızlık arasındaki fark, hiç şüphesiz, 'mr
naz Niyazinin biraz evvel kırdığı pat
tan kendisine bir tehlike çıkabilece~ini 
düşünmesile hasıl olmuştu. Fakat Ad
nan, Niyazinin bu kurnaz tilki rolü iis
tünde çok durmadı. Mahmurenin bu
raya, yazıhaneye gelişi ve onu belde
yişi o kadar aklına getirmediği, getire
miyeceği bir şeydi ki, artık, hayrelle 
karışık sevincinden başka ne düşüne
bilir, ne hissedebilirdi? 

Maamafih bir şey söylemek için: 
- Hasan nerede? diye sordu. 
Katib, biraz evvelki sükutundan si

hirli bir değnekle sa rsılmış gibi silki· 
nerek: 

- İcraya gitti, dedi. Dün siz emir 
buyurmuştunuz. 

- Ha .. evet... 
Böyle diyerek salona doğru yürüdü. 

Katib, zamanı gelince vazifesinin çe
kilmek olduğunu hisseden bütün ha
yat pişkinleri gibi, yirmi üç yaşından 
umulmıyacak ani bir kararla, ayakları
nın ucuna basarak sessizce odasına gir
di ve kapıyı kapadı. Artık, çağrılma
dan, öldürseniz dışarıya çıkmazdı. Hat· 
ta merakından çıldırsa,. biraz sonra e
fendisinin kapısına kulağını dayayıp 

içerisini dinlemeğe bile cesaret edcmi
yecekti! 

Adnan, odaya girince, Mahmureyi 
ayakta buldu. Kız, hiç şüphesiz, camlı 
kapının açılıp kapanışından \ e koridor
daki ayak seslerinden geldiğini anl.ı
mıştı. Adnan ılk bakışta Mahmurcyi 
adeta tanıyamıyacaktı. Her zaman 
Beylerbeyinde gördüğü o ba.:.ına enta
rılı, y~ud basma büluzlu \e boy:.ı:)ız 

pembe beyaz yüzlü küçük kız gitmiş, 
yerine son moda mavi bir emprime gı· 
yinmiş, ayakları ince ipek çorab!ı, ) ü
zü pudralı ve dudakları rujlu, şık bir 
küçük Bayan belirmişti. Sanki bu u-. 
faktefek yapılı ve süzgün koyu mavi 
gözlü kızcağız icabında küçülmesini de 
bilen çok usta bir aktristi ki, akıllara 
hayret verici bir makyajla kendi yii· 
zünü tıbkı tıbkısına gidenin yüz,i:ıe 
benzetmişti. 

Mahmure kim bilir hangi sinema yıl
dızının resminden çalıruna, acemice şUh 
bir gülümseyişle: 

- Size teşekküre geldim, dedi. 
Sonra, kolundaki zarif siyah çantaY1 

göstererek ilave ettı : •. 
- O kadar çok para yollamışsınız .iCı, 

beyefendi, terziye, çantaya ve daha bi~· 
çok şeylere harcadım da bir türlü tu· 
kenmedi! 

Adnan, beyefendi derken kızın ses:ıı· 
de tatlı bir ürperiş hisseder gibi oldll· 
Aman yarabbi! bu yaşta çocuk birden· 
bire bu şuhluğu nereden, nasıl öğr ~
misti? Beylerbeyinin iskeleden uza ' . ~ 

bozuk, tozlu sokak:armda ve çok e 
ki üslı'.ipta yüksek taş duvarlar üstull~ 
deki kafesli, cumbalı evlerinde ha~~? 
kücük bayan ona bu dersi vereb.11 

• (Arkası ı:ar) 



.) 

Yemekten kalk
tığımız zaman saat 
&ekiz olmuştu. P.ıd· 
van Sadullah: 

Hikayeleri 

YALANCI 
Çeviren; l•m~t Hultial 

- Dans etmek istemiyor musunuz'? mezler. Sevdiğim gibi sevılebilmekden 
- Yoruldum. Dört saattenbe.ri hiç başka bir isteğim yok .. 

dunnadan dans ediyorum. Damı seve- - Mes'ut yaşayabilmek için Hizım 
lim amma biraz dinlenmek hakkım de gelen şartlardan birini unutmuş gibi -
j il mi? .. Bu hakkı da bana vermek ls- siniz! 
temiyorsunuz .. bir saniye oturdwn mu - Hangisini? 
yanımda beş altı genç birden peyda .o- - İyi ahlak. 

- Evden dokuz 
buçukta çıkacağız! 
dedi. Bir buçuk sa• 
at vaktimiz var. Ce
vat Fehmi sen ister
sen bir şekerleme 

· luyorlar. Hem ben bu gençleri o ka - - Bu cihetten emin olabilirsiniz .. 

Yapabilirsin. Eren -
köyündeki :işin ne 
kadar süreceğim bil 
.ıni~orum. Belki ge
ne sabahlarız. Hay
di yat. Bir buçuk 
saat bir buçuk .aat
tir. Biz cinayet ma-
sası scrkomiseı ı ıle 
biraz eski hatııD -
lardan bahsedere -
ğiz. 

Dedıği gibı vap
tnn. Odama giderek 
llzandım. İçkinin te 
sirile derhal ken -
dimden geçmi9ım. 
O kadar yorgun \e 
o kadar uykusuzmu- t yıcı acı n~ müthiş bir kadın ı;ığhğı sessiz1iği §imşek sür'atile yırttı ve 

.Kulak tırma a . 
Şum ki muayyen va beıı uermıden fırladım 

kit gelince uykum Cevat Fehmi, sen de yemek salonuna lenen noktaya gitti. Ben de yemek sa-
gayet hafif olduğu halde ancak Rıdvan J 'd eksin Ben misafir salonunda '"ıek- !onuna girdim. Kapıyı kapadım. Taban
Sadullahın omuzlarımdan tutup silk • f ec ğim · Tabancalannıı elinizde bu- camı çekerek bir sandalyeye oturdum 
mesile uyanabild'm. . 1ıyeccn Bulunduğunuz odalann kapı - ve beklemeğe başladım. 

R k olı. unsu . 
ıdvan Sadullah evde kal~ca P :. !arının açıldığını hisseder etmez evveıa Bütün köşk derin bir karanlık ve ses-

ınemuru ile ihtiyar dadıy~ çagırd.': Saat havaya ateş edin, sonra da teslim olmaz sizliğe gömülü uyuyordu. Fakat bu ses
on buçukta bir kadınla bır erkcgın .ge- herifin üstüne ... Osman bey sen kü- sizliği ben büyük fırtınalara iekaddüm 
lecekleriııi. kendilerinden bu geceyı e- ts~ hanenin pencerelerinden birini nç. eden sükunete benzettim. Bu da onun 
v d · 1 · · · tt· w • ço'~ up ı~ ~ ge~ırı:n~ erını. n.c~ e ıgmı,1 •_ Bu pencereden polis memurunun 1'"k- kadar korkunçtu. 
~u?ım bır ışı çıktıgı ıçın .. g~ç g? ece. Iediği nokta uwk değildir. Teması mu- Öyle heyecanlı idim ve etrafla bera
gını, ancak yarın sab~h .go:uşeb~lccek- hafaza edelim. icap ederse kendisine bcr kendimi de o kadar dinliyordum ki 
lerini söylemeler ni bıldırdı. Pplıs :ne-

1 
. . l·albimin atışını duyuyordum. 

1 h . b'r tnar - ses enırız. (!1 k ) 
ınuruna hariçten ıer angı ı ' B' ·b· ·m'zdcn ayrıldık. Herkes sowy_·==--===~=====·=r=as=ı=v=a=r= ruz ihtimaline karşı dikkatli olmasını c: 11 ırı 1 - __ _ _ _ 

tenbih etti. Dadıdan da misafirler için 
ikı B) rı oda hazırfomasını istedi. 

-6 -
0DASIZ PK'1CERE 

Erenköyündeki kö:;kün önüne geld~
ğlıniz zaman saat tam on buçuktu. Zı
firi karanlık bir gece idi. Elektrik lfım
balarımızı söndürdük. Açık dura1:1: ~~h
çe kapısından biı er birer içeri ~u~ul -
dük. Rıdvan Sadullah en önde gıdıyor
du. Onun arkasından serkomise: Os ~ -

ıle yu-nıan, ben ve polis memuru s ı ras _ 
rüyorduk. Y-01 çakıl 1a~ı döşeli oldugu 
için yürürken gürültü etmen:_ek çok 
nı .. k" k dar agır ve o u.ş uı oluyordu. O a . nki 
kadar ihtiyatlı yürüyorduk kı .. sa 
Yerdi'.! değil de tel üstünde. hun~~:_r 
gösteren birer cambazdık. Nıhayet d i" 
ıc . L:.d· olma an 

un kapısına hiç bır l.1'1 
15~ • l•k 

Vardık. Her taraf derin bır sessız 

f inhisarlar ~ Miidüriü~ünden: 
_ Ks alı zadla eksiltmeye konmuş olan 2 tidd ~igara paket makinesi için 

te~lif edil~n bedel haddi Jayıkda görülmediğirıduı pazal'lıkla alınması kararlaş-
•ırılmı~tır. b - .. 
· n _ Pazarlık 4/ Xl/937 tarihine rastlayrın Pcr~em c gunu saat 14 de .KBbataş-

cia Levaz.ım ve mübayaat şubesindeki alım konisyonund~ yapılacaktır. 
III - Muhammen bedeli 18000 lirıa ve .muv3kkat tcınınatı 1350 liradır. 
r" - Şutn:ımcler parasız olarak hı•r giin yııkanda r.dı geçen koll'isyondan alı-

nabilir. 
v - İdarece c Yagenberg> makinesi a.ınma~ı !nütesavver. ol~p, eksiltmeye gi

recek makine c Yagenberg, dir. Münakuayu ıştırlık ~tmek ıstıyen başka firma
lar fiatsız fenni tekliflerıni eksiltmeden eıı az :-! gu~ evvel tetkik edilmek 
iizerc inhisarlar Tütün FnbrikaJar Şubesine vermeJerı ve tekliflerinin kabul 
cılunduğuna dair vesika -.lmalan lfızım dır 

VJ _ fı;tf'klilerin pazarlık için tayin ol ınsn giin ve saatte eksiltmeye iştirak 
•1 51 V"' <':" 7 5 mivenme paralar ile birlikte adı geçen komisynna müracaat-

vesı .• ı .. ,c , t--

ian ;IAn olunur. cB.• c7I22• -

,dar az tanırım ki. .. Sizi tanıdığım gibi... Siz, madmazel Martele göğsünüzü ge -
- Bu garib bir arzu değil madma - re gere benim için, dünyanın en iyi alı

zel, çünkü sizin kadar güzelini göre - Hiklı erkeğ~ diyebilirsiniz. 
miyorlar. - O belli Mösyö, fakat ben sizden 

- Şunu unutuyordum: Benimle dans bahsetmiyordum. Lucienne'den bah -
.edenler, bana tatsız iltifatlarda da bu- sediyorum. Gerçi benim arkadaşım, 
lunuyorlar. Sizin söylediğiniz gibi en hakkında fena bir şey söylemem doğ
güzel ben olduğum için mı. yoksa en ru olmaz, ama bilmem ki.. biraz huyu 
zengin ben olduğum için mi? i .tc rnc- tuhaftır. Daha doğrusu huysuzdur. 
sele burada... - İşte bu fena? 

- Ne diyorsunuz? - Öyle değil mi? Ailesi onun huy -
1 - Yüzünüz bir tuhaflaştı .. niçin? ... suzluklarına güç tahammül ederler .. 
Siz de onlar gibi değil misiniz? Siz de arkadaşları keza .. Bu halim bilmem na 
onlar gibi düşünmüyor musunuz? cŞu sıl bulacaksınız, belki hosumıza gilını
, üçük Od ette hiç de fena de· il.. genç, ) ecek. 
zarif, ve bilhassa babasından ka an ser - Olabilir .. ne yapayım k' sevi v -
vet de yabana atılmaz. Haj d· ben de rum. Her şeye rağmen seviyorum. Mad 
talihimi deneyeyim! .. • mazel Odette ne vakit Madmazel Luc:i-

- Ne diyorsunuz? enne'e benden bahsedeceksiniz?. 
, - Evet mösyö .. siz de ötekiler gıbi- - Bilmem bugünlerde belki bahse-
siniz .. beni gözden kaçırmadınız. Ben, derim. Sizin isminiz neydi?. 
biraz yalnız kalmak için bir kenara çe - Georges. 
kilince hemen yanıma geldiniz. Ve bu - Sahi Mösyö Jorj, biraz daha si -
,günün bütün gençleri gibi evvel5. beni zinle konuşmak istiyorum, bana ken -
dansa çağırdınız.. hele dans başlasın.. dinizden bahsetmez mısiniz? İsterse • 
sonrası kolay. niz beraber dans edelim. Dans ederken 

- Ne diyorsunuz? bol bol gevezeleşirız. 
- Öyleyse beni dinleyin, boşuna za - Pc kaHi dans edelim. 

man kaybetmiş olacaksınız. Ben de bir * 
gün tabii evleneceğim fakat servetim Üç ay geçmiş, Jorj evlenmişti. Fa -
için bana kur yapan bir adamla ev'en- kat karısı Lucıenne değil, Odette 'di. 
mem. Bir akşam karı koca beraber oturuyor-

- Bir şey söyliycbilir miyım? lardı. Söz sözü açtı, bır aralık Gcor -
- Söyleyiniz. ges'ın ağzından Lucieııne'in adı çıktı. 
-- Görürsünüz, sizinle nasıl anla~a - Odette'in neş'esi kaçar gibi oldu: 

bileceğız. Size kur yapmıyacağıma üç - Dmle Jorj. dedi, sana çok rica e
cihetten emin olabilirsiniz: Siz esmer- derim. Benım yanımda I..ucienne'den 
siniz, ben sarışınlardan hoşlnnırım, bu bahsetme. Scnın bir zamanlar ona dcli-
bir. Ben sizi değil bir başka genç kızı cesine aşık olduğunu unutamıyorum. 
seviyorum, bu iki. Ben sevgimı hiç bfr Ne yapayım ben kıskancım. 
zo.man ona söylemiye cesaret edeme - - Kıskanç olma karıcığım .. şimdi nr
dim, sevgimi söyliyecek bir vasıta a - tık sana her şeyi söyliyebilirim. Ben 
radım, bu vasıta da siz olacaksınız, bu hiç bir zaman Lucienne·e aşık olma -
da üç! dım. Seni ilk gördüğüm anda sevmiş · 

- Anlamadım. Bir evlenme işine nıi tim. Sana servetin için kur yaptıkları-
ben mi tavassut edeceğim? nı, senin de bu adamlardan çekindiğini 

- Evet, çünkü bu evlenme işi bir biliyordum. Beni de onlardan biri ad -
dostunuzu da alakadar eder. dedecek, yüz vermiyeccksin. Bir çare 

- Oturun şuraya, haydi bana çabuk düşündüm. Sana, Lucienne'i sevdiğimi 
anlatın.. söyledim. Zengin kız arayanlardan ol-

- Benim servetim yok. Fakat bir madığıma kanaat getirmiştin. Sana 
mühendisim; ve sağlam bir fabrikada kur yapmaya vakit bulmadan, sen ba
ivi bir mevkii.m var. na kur yaptın ve ben de seninle evlen
• - İyi, iyi, amma bunlar beni alaka- meye razı oldum. 

dar etmiyor .. k imi seviyorsunuz? - Yalancı, benim cici yalancım .. ne 
- Arkadaşınız Lucienne 'i! iyi olmuş da bu yalanı söylemek aklı-
-Anladım, fena kız değil. na gelivermiş. 
- Fevkalfıde hoş bir kız. Ne güzel .---------------

içindeydi. 
dönerek Rıdvan Sadullah arkasına 

fısıldadı: 

1 _ Şartname ve keşifnamcsinc tevfikan Cıbah Fabrikası Tavhane ve 
lendinne salonlarının döşemeleri ışi, açık ektiiltmeye konulmustur. 

gözler. Ne muntazam bir ağız. Yarmki nüshamızda : 
din- - An1'ıdım aşıksınız; hem de ada - Topçu başı ile 

makiılı iışık.. Öyle ama Lucicnne fa -

- Polis efendi burada ko.lsın .. H~m 
kapıyı hem de binamn cephesinı g~ -

1 Yerın-rebilecek bir vaz ·yP.tıe dursun. . . 
den kımıldamasın. içeri girmek .ıstıyP.n 
olursa ses çıkarmasın. l<' akat bır. ya -
hancı dışarı çıkar,a derhal elektrık fe
nerini yakarak silaha davransın. 

S . . una bunları erkomıser pohs .memur 
lekrarladı. Onu orada bırakar~k kapı
Ya dog~ r .. .. du"k Halayık Gulter ko-u yuru . '· 
nuştuğumuz gibi kapıyı aralık bıra"' -
-ı t y . · · d'k Mermer an-
.. j ş ı. avaşça ıçerı gır ı · . 
treden halı döşeli koridora dahıl ol~u~~ 
l{oridorun aündüzlcri dahi yanan elik 
trik liımba:ı söndürülmüştü. Bir ya -
hancının kendini bir yere çarpmadan 
ilerlemesi imkansızdı. Bereket biz bu
lllya ilk defa gelmiyorduk. 

? _ Muhammen bedclı 4763;55 lira ve muvakkat teminat 357,27 liradır. 

; _ Ek:ı.iltmc, 27/X/937 tarihi~ ra tlıyan Çarşn:nba günii saat 15 de Kabatnş
ta Levazım ve Mubayaat Şubcsindekı Alım Komısy~nunda ya~ılacaktır. 

4 _ Şartnameler 24 kuruş mukabilinde hergün inhisarlar inşaat Şubesinden 

alınabilir. 

5 _ Eksiltmeye iştirak edeceklerin; bu gibi işleri yapmış olduklarına dair 
c,lan wsjkalarını int;aat Şubes.ine ibraz ederek eksiltmeye iştirak vesikası al-

maları lazımdır. 

6 _ istP-klikrin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte '<- 7,5 güvenme para-
Jarile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilin olunur. cB.> .,5933. 

- - -YALOVA PANAYIRINDA 

Büyük Pehlivan Güreşleri 
Türkive başpehli\•aru Tekirdağlı Hüseyin \•c diğcı Tlirkiyenin tanınmış pehli

vanfarı~ın işt irakile , .,. Halk P artisinin himayesinde 21/10/937 Perşembe günü 
t 1" de Yalova Panayırında yapılacaktır. c7J69> 

saa ~ J K R A M 1 Y E L E R 
Rıdvan Sadullah artık fısıldamayı ela Başa 

bırakmış, işaretlerle konuşmaya başla- Baş altına 
100 lira 
50 • 
'25 > Küçük Ortaya 

ın.ıştı. 
·1 "l Desteye 15 , 

Halayık Gültere nazaran güriı tu er 10 ~ 
l Ayağa , 

Jnbafir~ası. kütüp~n~ y~~~MU ı•••••••••••••••••••••••••••-~-
ile oturma odasından ibaret olan ve ~tr 

tek koridora bakan birinci katta, yarak N EOKALMı•NA odalarının bulunduğu ikinci kata naza-
ran daha fazln olu ordu. Binaenaleyh 
bu katta beklemek muvafık olacaktı: f 

Rıd\·an Sadullah serkomiserl~ ~cnı G R j P • NE Z L E • NE V R AL J . B AŞ ve 
başlarımız birbirine değecek . ~kı~~c D 1 Ş A )f. R 1 L A R I _ A R T R J T J Z M 
etrafına topladı. Sonra güç işıdılebı!ır l.J 
bir sesle mırıldandı: 

- Osman bey sen ki\tüphaneye gır, 

kir bir kızdır. Okçub&fl ... 
- Benim için müsavi. Evlenme i - Yazan: Kadlrcan Kaflı 

şınde. servet, para beni alakadar et -
= 

lstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Semti meşhur ve 
mahallesi 

Cadde veya 
sokağı Numarası Cinsi 

Sirkrci, Hocapaşa. Ve:r:irçı\:mazı. 4-7 Dükkan. 
Kocamustsıfapqa. Ağaçkakan. 24-26 Bahçe ve dükkan. 
Çarşı'da. Hacımemiş. 13 Dükkan. 

Muhnmrnen 
kirası 

Lira K. 

25 
4 
l 

10 Çelebioğlualaaddin. Tahmis. 1-78 A rsa. 
Müddeti icar: ·Teslimi tarihinden 938 senesi Mayıs nihayetine kndar. 

S:ıyımoca~mda Nezirin mekanı civarında 500 ar tarla 
Terkos'ta Elecik Mandıra ormnııı içinde Karasinanda 13 hektar tarln. 
Müddeti icar: Teslimi tarihinden 939 senesi Ağustos nihayetine kadar. 

Seneliği 

20 L. 
85 L. 

Yukarıda yazılı mahaller pazarlıkla kiraya vc>rileceğinden istekliler 26-T, E-937 
Salı günü saat on beşe kadar pey paralarile beraber istanbul Vakıflar Başmü-
dürlüğünde Vakıf Akarlnr Kalemine gel mcleri (7143) - .. 

Gümrük Muhafaza Genel komutanlığı İstanbul 
Satınalma Komisyonundan : 

1 - Gümrük Muhafaza Örgüdü ıçin 9868 adet 3 numara m:ındeve boynu fin-
cnnının 5/11/937 Cuma günü saat 14 de açık eksıltmcsj yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarı 3453 lira 80 kuruştur. 

3 - Şartname ve evsaf Komisyondadır. Görülebilir. 
4 - İsteklilerin ilk teminat olarnk 260 lirnhk vezne makbuzu veya banka 

mektubları ve kanuni vcsi.knlariylc bırlikte o gün Galata eski 1thalut Gümrüğu 
binasındaki komisyona gelmeleri. .7142, 
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Saragında 33 
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. Haremağasının Hatıralar~ 
, 

, Yazan : Ziya Şakir 

ı Abdülhamit hakkındaki şüpheleri takviye edenler, 
Istanbuldaki ecnebi/erdi. Birçoğu Mitat Paşaya: 

"Yeni hükiı.mdara karşı ihtiyatlı olunuz!,, diyorlardı 
Sultan Muradın katiplerinden Hüsnü 

ve Seyit beyler, bir komite teşkil e~ -
mişlerdi. Evkaf müsteşarı merhum Iz
zet efendinin oğlu Aziz bey, Kılıçalı 
.mahallesinin ımamı Raif efendi, adliye 
nezaretı memurlarından Üsküdarlı 
Mehmet bey, maliye nezareti katiple
rinden Hüsnü bey ve diğer bir kaç kişi 
de, bu komiteye iştirak eylemişlerdi. 
Bunlar, Sultan Muradın mukadderatı
nı halletmek için, sabık hükümdarın 
prenslik zamanındakı dostlarından ve 
Mason locası mensuplarından Gırlan
dıye müracaat etmişler. Bu adam da 
düşünmüş, taşınmış, Sultan Murat ile 
o·, u Salfıhattin efendiyi kaçırmak için 
bir pian tasarlamış ve derhal general 
İgnatıyefe başvurarak onunla da anlaş
mış. Hemen, Çırağan sarayının yakın-
arına bir Rus vapuru getirilmiş, Gtr-
1~ndi de üç arkadaşıle beraber kadın kı-

afetine girerek saraya girmek iste -
miş. Eğer bu dört kişı saraya girmiye 
mu\·affak olsalar imış; o gece vapura 
fenerlerle işaret vereceklermiş. Vapur
dan gönderilecek bir sandal ile Sultan 
Muradı ve oğlu Salahattin efendiyi ka
çırıp vapura götüreceklermiş. Ve onu 
böylece kaçırdıktan ı:;onra, doğruca 
Kafkasyaya götürüp orada yeniden 
padişahlığını ilan edeceklermiş. Şeh -
zade Saiahattin efendiyi de büyük bir 
car ordusuna fahri kumandan yaparak, 
Anadolu üzerine yürüteceklermiş. A
nadoluyu baştanbaşa bu orduya çiğ -
nettikten sonra da İstanbula gelerek, 
ya, Sultan Muradı veyahut şehzade 
Saiahattın efendiyi tahta iclas ede -
ceklermiş . 

Bu komıteye mensup olan Türkler 
yakalanmış; muhakeme edilmek için 
hapse atılmışlardı. Kapitülasyonlar 
dolayısile, bır kaç saattan fazla te\~kif 
edilemiyen dört ecnebi de, derhal Is -
tanbuldan çıkarılmak üzere sefaretha
nelerıne teslım olunmuşlardı. Yalnız 
Nakşifent ısminde bir saraylı kaçmış
tı. Sultan Muradın efendilik zamanm
danberı Gırlandi ile sevişen bu saraylı, 
Varde Sultan ile komite arasında en 
muhim rolü oynamıştı. Nakşıfcnt sa -
raydan kaçmıya muvaffak olunca, Ci
hangirde bir eve iltica etmişti. Oradan 
da Gırlandi ile Atinaya gitmişti. Fakat 
kısa bir zaman sonra Gırlandi, bu fet
tan kadını terketmişti. Atina sokakla
rında sefil ve perişan kalan bu kadın, 
nihayet bir kolayını bularak Mısıra 
gitmiş, orada çok sıkıntılı bir hayat 
geçirmişti. Bilmem, hatırınızda mıdır? 
Galiba geçen sene bir Fransız mecmu
ası; o sıralarda vefat eden bu kadından 
bahsetmiş, fakat, onu Sultan Muradın 
zevcelerinden olmak üzere ilan ederek, 
yalan yanlış bir takım şeylerden bah
seylemişti. İşte, o kadın, bu kadındır. 
Ve macerası da, bundan ibarettir. 

/ tından sarayın vaziyetini tetkike giriş
mişti. Bu arada Abdülhamidin, esvdbcı
başı İsmet bey ve kahvecibaşı Mahmud 
efendi vasıtasile; bazı münevver zeva-
tı, -bilhassa kanunu esasi layihasını 
tanzime memur komisyon erkanını- ge
ce yarılarından sonra huzuruna kabul 
ederek bunlarla kanunu esasi hakkın
da uzun uzadıya görüştüğünü işitmiş
ti. 

Devlet Demiryolları ve Limanları ışletma Umum idaresi ilanları 1 
Muhammen bedeli 27096,44 lira olan cebire ve travers bulonları 15/11/1937 pa

zartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın 

alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 2032.23 lira!ık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettiği vesikaları ve nafıa müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 
14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 135 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 

(6920) 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Adanacla Seyhan sağ ve sol sahil ana kanalı. K<>şif 

bc:del 927.447 lira 52 kuruştur. 

2 - Eksiltme: 12/Sonteşrin/937 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 15 de Nafıa 
Vekôleti Sular Umum Müdürlüğü Su Bksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf 
ıısuliylc yapılacaktır. 

3 - İstekliler: Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayındırlık işleri genel 
şartnamesi, fenni şartname ve projeyi 46 lira 38 kuruş bedel mukabilinde Su
lar Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girmek için istekUlerin 40.847 lira 90 kuruşluk muvakkat te
minat vermesi ve 250.000 liralık nafıa işlerini taahhüd edip muvaffakiyetle bi~ 

tirdiğine ve bu kabil işleri başarmakta kabiliyeti olduğuna dair Nafıa Vekale
tinden alınmış müteahhitlik vesikast ibraz etmesi. İsteklilerin teklif mektubt.a
rmı ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Sular Umum Müdür
lüğüne makbuz mukabilinde vermel.eri lazımdır.• 

Postada olan gecikmeler kabul edilemez. c3807ı. c6926. 

----~~~---------------------------------------------~---HAZIMSIZLIK 
Hayatın zevkinden insanı mahrum eder. 

PERTEV KARBONAT Komprimeleri 

Birincitcşriıı 20 

Son Postanın tefrika.tı: 75 

Denizlerin Makyaveli 

Kaptan Bum • Bum 
Çeviren : Ahmet Cemalettin Saraçoğlu 

Avrupa sahillerine yaklaşırken bir harp gemisi gördüm., 
Biraz sonra bir müfreze İngiliz askeri gemiye geldi 

ve araşhrmalara başladı 

nuşmaya başladı. 

- Ne iş yapardın? 
Kısaca ce\·ap verdim: 
- Makinist idim. 
- Son defa hangi gemide çalıştın?. 
- Gemide değil, cMilivaukee»de bir 

bira fabrikasında makinistlık ediyor
dum. 
Kapalı yumruğunun tersile çenesini 

kaşıyarak beni bir müddet düşünceli 
düşüncelı süzdü, sonra birden kararını 
vermiş gibi: 

- Pekala, dedi, madem makinistlik 
etmişsin sana kömürlükte kürek sallat
mak doğru olmaz. Seni makine daire
sine alacağım. 

Çarkçıbaşı benim Alman olmaklı -
ğımdan şüphelenmiyordu ve beni ma
kine dairesine almak suretile hiç şüp· 
hesiz ki bir lutuf eseri göstermiş oldu. 

Seyahatimin mütebaki kısmını ma
kine dairesinde geçirdim. Vakıa bura
da benim için yapılacak çok bir iş yok
tu. Lakin ben boş durmamıya dikkat 
ediyor, vaktimi boruları, lambaları ve 
tulumbaları silip temizlemekle, oğup 
parlatmakla geçiriyordum. 
Çarkçıbaşı her sabah bana iki şişe 

bira veriyordu. İlk şişeleri verirken: 

- Birahanede makinistlik ettiğini 
söylemiştin. demişti, bu itibarla birayı 
sevmekliğin icap eder. Herhalde bira -
nın çok hoşuna gittiğini yemekte gör
düm ... 

- Pasaportunuz nerede? .• 
- İsminiz nedir? 
- Nereye gidiyorsunuz? ..• 
Bu hiç değişmiyen suallere cevab o

larak anamdan, İsveçte. yaşıyan bir 
amcamdan bahsederek bir gemiciye ya
kışır surette cevablar verir ve bunları 
çocukluk devreme aid hakiki macera· 
!arla süsliyerek öyle bir tarzda anla
tışım vardı ki karşımdakiler cahil ve 
görgüsüz bir tayfa karşısında bulun
duklarına inanırlardı. 

mın asabına ve hareketlerine tamamile 
hakim olamaması yüzünden içimizde 
bir Alman varsa kendisini ele vermesi 
idi. 

İşte bu gece oyunları beni çileden 
çıkartıyor, çıldırtıyordu. 

Onların böyle almanca haykırmala· 
rına ben de isveççe olarak: 

- Ne istiyorsunuz? Konuştuğunuz 

bu acaib dil nedir? .. Kuş dili mi konu
şuyorsunuz? 

(Arkası var) 

-·-------

Çarşamba 

(*) 

Meskenlerimizi 
Isıtmak meselesi 

-4-

• 

Teshin vaşıtalarında yakılacak mad
deler: 

Evvcıa odun: 
Bir kilo üzerine yapılan hesaplarda 

bir kilo odunun ancnk 2000 - 8000 ka -
lorl hnrnret tevlid ve temin cdeblldıl';i 
görulmuştür. Çünkiı odunun içinde mev
cut rutubet ve su hararetin mühim bir 
kısmını {yüzde 30 - 40) bel'etmekte ve 
böylece hararet zayi olmaktadır. Bu se
beble yakılacak odunların iyi hararet 
verebllmesi lçin son derece kuru olma -
sınn dikkat etmek Hizımdır. 

Odundan sonra bizim mangal kö -
mürlerine gelince: Bu kömürlerin bir 
kilosu ancak 700 kalori temin edebiliyor. 
Ayni zamanda bu kömür çok miktarda 
hamızı karbon zehlrll gazı neşreder. 

Kok kömıirü bir kilosu 7000 havagazı 
bir metre mik'abı 10,000 den on bir bine 
kadar, petrol bir kilosu on binden on 1-
ki bine kadar kalori neşreder. 

Maden kömürleri yağlı ve kuru oldu
ğundan 7000 - 8500 e kadar kalori hara
ret vermektedir. Bunlann içinde kuvvet 
ve ucuzluk itibarile maden kömürleri 
başta gelir. 

( •) Ua netlan k•IP aaldayuus. ·yaka\ 
•&r alltlm• yapl!ftmp koDebl,.. ya111•ıa. 
, ... ,, samanmuda it• ••tlar •lr .. ldor 
rtlıt lmdadmu.a :r•tl .. bDt.. . 

Bu mühim hadise de böylece geçiş
tirilmiştı. Fakat yapılan bu cür'etkfı

rane hareket, Sultan Muradın aleyhine 
netice vermişti. Abdülhamid; artık o 
günden itibaren, Çırağan sarayının et
rafını kuvvetli bir tarassut çemberi ile 
cevirmiş, saray, tamamilc bir hapisa -
ne şekline ifrağ edilmişti. 

Çok temiz bi- Karbonattan ve toz karbonat almaktaki müşkUla.t göz Avrupa sahillerJne yaklaşırken bir 
önünde tutularak yapılmıştır. Her eczanede satılır. A harb gemisi gördüm. Bu büyük bir mu

---------, 
Nlibetcl 
lczaneler 

1 

ABDÜLHAMİD HAKKINDA 
UYANAN İLK ŞÜPHELER 

Abdiilhamidin; ilk saltanat günlerin
de, gerek vükelaya ve gerek ordu erka
nına karşı gösterdiği iltüatlar, serasker 
kapısında ve tersane dairesinde verilen 
ziyafetlerde, o nefis yemeklere el sür
miyerek, asker karavanasından yemek 
yemek suretile gösterdiği tevazular; 
vükelfı heyetine de, ordu erkanına da. 
halka da pek hoş gelmişti. Hele yeni 
padişahın. meşrutiyete şiddetle taraf
dar görünmesi, münevver zümreyı büs
bütün cezbetmişti. 

Fakat; zahire kolay kolay aldanmı
van, ve her şeyde kılı kırk yaran bir 

_. avin kruvazördü ve İngiliz bandırasını 
~------------~--------~------------~~-------·---

Bina İşleri ilanı 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Eks:ıtmeye konulan iş: Ankara Gazi Terbiye Enstitüsü yanında yapıla

cak Müzik öğretmen okulu pavyonu inşaatıdır. 
Keşif bedeli: 32920 lira 22 kuruştur. 
2 - Eksiltme 25/10/937 Pazartesi günü saat 15 de Nafıa Vekaleti Yapı İşleri 

Umum Miidlirlüğü Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle yapıla~ 

caktır. 

3 ·- Ekmltme şartnamesi ve buna mü !eferri evrak 165 kuruş bedel mukabi
linde Yapı İşleri Umum l\Iüdürlüğünden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliblr:rin 2469 lıra 2 kuruş muvakkat temi
nat verme~eri ve Nafıa Vekaletinden alınmış yapı ışleri müteahhitliği vesikası 
haiz olmalRrı lazımdır. 

5 - İsteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar Komisyon Rei.,liğine maitbuz mukabilinde vermeleri muktazidir. 

taşıyordu. «Yedinci Fredrik» vapuru
na bir müfreze gönderdi ve gemi 
cKirkwall:» limanına sevkedildi. Zira 
gemide mühim mikdarda motör yağı 
vardı ve İngilizler bu yağın «Kopen-
hag» dan Almanyaya sevkedileceğini 
sanıyorlardı. Binaenaleyh vapur İngi
liz limanına sevkedilirken kendi kendi-
me: 

- Eh, demiştim, artık kurtuluş ü
midi kalmadı. İngilizler mutlaka haki
ki hüviyetimi keşfedecekler, beni yaka 
paça kodese tıkacaklardır ... 

Bu gece nöbetçi olan eczaneler şun -
lardır: 

İstanbul cihetiııdekiler: 
Aksarnyda: {Pertev). Alemdarda: <Sır 

rı Asım>. Bcyazıdda: (Belkis). Samatya
da: {Rıdvan). Eminönünde: (Hüseyin 
Hüsnü>. Eyupte: (Hikmet Atlamaz). Fe· 
nerde: (Vitall). Şehremininde: <Hamdi>· 
Şehzadcbaşında: (Hamdi). Karagümruk 
tc: (Ari!). Küçükpazarda: (Yorgl). Ba~ 
kırköyunde: (İstepan l. 

Ueyoğlu cihctlndekiler: 
İsUklhl caddesinde: (Galatasaray>· 

(Garihl. Galatnda: (Hidayet>. Kortu -
luştn: (Kurtuluş). Maçka.da: (Fcyziı. 
Beşlktaşt:ı: (Süleyman Recep). 

Boğa7Jçi, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Üsküdarda: (Ahmcdlye ı. Sıırıyer~e: 

(Osman) . Kadıköyünde: <Büyük). (Uç
lerl. Büyükndnda: <HalkL Heybelide· 
<Halk). 

Postada olacak eecikmeler kabul edilmez. c3734t -.68231 

İngilizler her gün vapura geliyorlar, 
teftişatta bulunuyorlardı. Ben kazan 
dalı·esinde kendime bir iş bulmuş di
,tlinip duruyordum. Hatta müfettişe iıa- I 
hat vermek icab edince beni çağırnuya L--------------------------~-





ız Sayfa SON POSTA 

•• 
En YUKSEK 

Şu harikalar arasınd~ b ~ h e m e.b a ı r_o. o_v o n u z u intihab 

---it o u ı ı · a ltiraderler ve ş!! 
5 S T A N B U t.. - A N t( A ,._ A - İ Z M 1 A 

::z 
c::: 
en -· ~ -· 
~ 
> --· ---< ... 
-1 -· 

ediniz. 

ve aşağıdaki Anadolu şehirlerinde : 
ADANA - ADA:P AZARI - AKHİSAR - ANTALYA - BALIKESİR - BOLU - BURSA • ÇANAKKALE - ÇORUM - DiY ARIBEKİR - ELAZIZ 

ESKlşEH1R- GIRESON - ISPARTA- KASTAMONU - KAYSERİ- KONYA- KÜTAHYA- MALATYA- ORDU- SAMSUN - SİVAS -
TOKAT-TRABZON-YOZGAT-ZONGULDAK 

( 
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TURK MAARiF:: CEMiYETiNiN 

BüYüK EŞYA PiYANGOSU 
, 

İkramiye 1 5 4 O O Lira 

ÇekiliJ 811? 1931 Bir Bilet Bir Lira 
Biıetler: Cemiyet Merkez ve Şubf'lerHe Yeni Postahane karşısında Er
zurum hanında İlan İşleri Bürosunda ve P iyango Bayilednde satılır. 

c6553• 

? 
• EDE 

Uykusuzluğa, asabi çarpıntılara, 
baş dönmelerine göğüs germeli ? 

KARDOL 
bunların Jİfasıdı. 

İlan Tarif em iz 
-M 

Birinci sahile 400 kuruı 
I kinci sahile 250 )) 
Üçiincii sahife 200 » 
Dördüncü sahife 100 » 
iç sahifeler 60 n 

Son sahile 40 » 

Muayyf'n bir müddet zarfında fazla
ca milıllarda ilan yaptır3c:ıklar ayrıca 
tenzilatlı tarifemizden i:.tifade ede
ceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek sayfa 
ilanlar lçin ayrı bir t:ı rifc derpiş 

eı;iilmiştır. 

Son Posta'nın ticari ilaıılarına aid 
işler için şu adrese müracaat edil
melidir· . 

iıfuıcılık Kollektil ' ir:•etj, 
Kabram:ınzade Ban 

Ankara caddesi .............................................................. 
Son Posta Matbaası 

Neşriyat Miidürü: S elim Ragıp Emeç 

. İ S. Ragıp EMEÇ 
SAHiPLER: A. Ekrem UŞAKLIGlL 
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KANZUK MEYVA TUZU 

EN HOŞ VE TAZE MEYVALA· 
RIN USARELERİNDEN İSTİH
SAL EDİLMİŞ TABlf BİR MEYV A 
TUZUDUR. Emsalsiz bir fen h:ı

rikası olduğundan tamamen tak -
lid edilebilmesi mümkün değiJdir. 
Hazımsızlığı, mide yanmalarını, 
ekşiliklerini ve muannid inkıhaz -
lan gıdcrir. Ağız kokusunu izale 
eder. Umumi hayatın intizaın:sız

lıkların1 en emin surette islfıh ve 
insana hayat ve canlılık bahşeder. 
İNGİLİZ K ANZUK ECZANESİ 

BEYOGLU - İSTANBUJ.. ................. .,, 

Çolıımo kudrctır"ıZ ozo ıyor, 
elımizden tı ı;bır tem ı •ı ı; km yor ve 
l>el'\•Y b zde h z k. og ı doC yor 

lıt e burada 

VALIDOL imdadımıza yeti~ir\ 
O nu bır hre tecrGbe edınız Kend nııde yeni 
bır ı;olılmo zevlı.ının uyondıgını g6recehınız. 

VAllDOl dom o, ıoblel ve hop 
holınde her ecıonede bulunur 

Operatar • Urolog 

Dr. Mehmet AH 
idrar yolları 

hutalıkları mnt~bassısı. KOprQbaşı 
EminOnU ban, Tel: 2UHo 


