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Her gün 
Merkezi Avrupada 
F. ansız diplomasisinin 

ni taarruzu 
Yazan: Muhittin Birıea _ _. 

IC5} ir aralık merkeı.i Avrupada bü

lg) yük bir diploması hezimetine 

uğrıyan Fransa, diploması ordusuna 
muntazam bir ric'at emri vermiş ve ya
vaş yavaş geriliyerek Avrupanın göbeği
ni hemen hemen tahliye etmif gibiydi. 
Silahlanan Almanya karşısında tekrar e
lini Rusyaya uzatmak mecburiyetinde 
kalmış bulunduğu için, Fransa, bu de
faki Rusyanın eski Rusya olmaması yü
zünden, müşkül bir diplomatik vaziyete 
düşmüştü. Almanya diplomasisi, Bolşe
vizm aleyhinde ateş püskürerek ve mer
kezi Avrupa ile bir kısım Balkan millet
!erini bolşcvizm tehlikesi ile Alman ve 
İtalyan dostluğundan biri arasında mu
hayyer bırakarnk Fransa diplomasisine 
kuvvetli bir taarruz yaptı ve Fransanın 
bu sahada kurmuş olduğu bütün diplo
matik tertibleri kolayca yıktı. 

Merkezi A vrupada, Balkanlarda Fran
sa için dayanılabilecek hiçbir kuvvet kal
mamış gibiydı. Yalnız, birkaç ateş arasın
da bulunan Çekoslovakya, o da yapacak 
başka bir şey olmadığı için, dört elle sa

nlmakta devam ıctti. Şimdi görüyoruz 
ki, Fransa, Alman ve İtalyan taktiğine 
karşı yeni bir taarruz planı yapmış ve 
planı tatbik ile meşguldür. 

* Plan şudur: Merkezi Avrupanın en çok 
gayrimemnun ikı memleket olan Avus
turya ile Macaristanı evvela Çekoslovak
ya ile anlaştırmak \"e ond n sonra da Kü
çük Antant ile barıştırmak. Eğer iş yal
nız A vusturyaya kalmış olsnydı daha ko
laydı; fakat, onun yAnıbaşmda Cihan 
Harbinin en büyük mazlumu olan Ma
caristan var. Çekoslovakyada, Romanya
da kesif halde Macar ekalliyetleri 4lıra
karak, eski Macaristanın en güzel yerle
rini terkedip çekilmeğe mecbur edilmiş 
olan Macaristan, bugünkü küçük Maca
ristanın haritasını eski Macaristanın bü
yük haritasının içine koymuş, altına: 

<Hayır, hayır, asla!> diye yazıp Maca
ristanın her tarafına, her köşesine, her 
evine ve her dükkanına dağıtmıştır. Bu 
Macaristanı Jrnla1Jıkla memnun Etmek 
ve kazanmak güç olmakla beraber, öte
de uyanık duran Fransız diplomasisi, ni
hayet, kendisine hiç olmazsa yarım mu
vaffakiyetli bir plan vücude getirmiş ve 
harekete geçmiştir. 
Fransız diplomatları, bir zamandanbe

ri Küçük Antant hükumetlerinin ve bu 
arada bilhassa Çekoslovakya hükumeti
nin kulaklarına bir şeyler fısıldıyorlar. 

Diyorlar kı: <Avusturya ile Macaristan 
iktısaden mükemmel vazıy tte değildir
ler. Bunların bütun iktıs di ışleri Alman
ya ile İtalyanın ellerinden geçiyor. Hal
buki bu iki memleketin iktısadi vaziyet
leri de fenadır. Avusturya ile Macarista
nı kazanmanın tam zamanıdır. Onlarla 
evvela iktısadi bir anlaşma yapınız; on
dan sonra da ekalliyetlere, bilhossa Ma
car ekalliyetlerine, kendilerini memnun 
edebilecek derecede hak veriniz ve iyi 
muamele ediniz. Bunları Almanya ile İ
talyanın ellerinden çekip alabilirs"niz'> 
Fransız diplomatlarının bu sözlerı tesir

siz kalmadı. Küçük Antantın son içtimaı, 
bu siyasete karşı göze çarpacak bir te
mayül gösterdi. Çekoslovakya başveki
li Viyanaya gitti; Macar hariciye nazın 
muhtelif konu~alar yapıs or. .. 

Fransız diplomasisinin bu yeni taar
ruzu ne dereceye kadar müsbet neticeler 
verecek? Avusturya ile Macaristanı İtal
ya ile Almanya bu işlerde dHediklcri gi
bi karar vermekte serbest bırakacaklar 
mı? 

Bu suallerin cevablarını vermek müş-
1-i.ildür. Fakat, belli olan bir şey var ki 
: Jur: Gerek Avusturya, gerek Macaris
tan, bu vaziyetten istifade ederek bir 
şeyler koparmak istiyorla-r. Gah nalına 

Ah ' ga mıhına vurarak koparacakları şey-
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Bayan Ayşe 
Fasulyesi 

çen gün: 

E. Tala 

ir zerzevatcım var. Seneler· 

denbcri alışveriş ederim. Ge-

- Ne zerzevatların var? diye sordull'l• 
Sayıp döktü: 

- Patlıcan .. Sakızkabağı .. Bayan A 
fasulyası .. 

- Kırk yıllık Ayşekadın, şimdi Bayan 
Ayşe mi oldu?. 

Ne diyeceğini bilemiyen şaşkın bir a· 
dam tavrile cevab verdi: 

Eazı kimseler fıtraten çok zeki olurlar, fakat kendilerin

de çalı§llla kabiliyeti yoktur, biraz emek sarfedince yoru

lurlar, buna mukabil bazı adamlar da biliriz ki fazla zeki 
değillerdir, fakat çok çalışırlar. Birinci kısım insanların ha

yat yolunda mesafe katedebij,meleri tesadüfe bağlıdır, ikin

ci kısmı teşkil edenlerin ıayelerine varmaları ise geç olsa 
da muhakkaktır. 

Muntazam çalışma ile müterafık olınıyan zeka bir tenlik 
gecesinin hava fişeğine benzer, parlaması ile sönmesi bir 
olur. Zekadan nasibleri az olduğu halde munta7.am çalış
mayı kendilerine program edinmiş olanların emek netice
leri yavaş ürese de sigortalıdır. Karınca küçüktür, fakat 
tane tnne topladığı buğdaylardan yığın yapar, yanş atı 

sür'atlidir, fakat koştuğu mesafe birkaç yüz metreden iba
ret kalır .. 

- Ne bileyim bayJm? Kadın demesi 
artık yasakmış .. Bayan demeli im.iş. öy
le tembih ettiler. 

-Kim? 
- Sizin gibi, okumuş baylar! 

Bu zemin üzerinde muhavereyi fazla 
uzatmadım. Fakat kendi kendime kız· 
dım. Çünkü, uka18lığın bu türlüsüne ve 
bu derecesine tahammülüm yoktur. VEI 
maalesef bunun birçok çeşidlerine başka 
taraflarda da rastlıyorum. 

r SO~ ARASDNDA) L~------------------------------------------
Hükumet, yeni cumhuriyet rejiminin 

esasen kaldırmış bulunduğu sınıf farkla• 
rmı ima eden ve tagallub devrinin kötü 
hatıraları.nı yaşatan paşa, bey, efendi, 

Fransada ağa, hanım ünvanlannı münasebettap 
Esrarengiz bulundukları devir ile birlikte tarihf 

Bir cinayet daha gömmeğe karar verip bir kanun neşrey-
:C ':a~~:::,::zemıı ı· HERGüN BiR FIKRA ·ı 
Nazar değdi 

Yukarıdaki genç kızın ismi Bett Co

oper'dir ve tam 17 yaşındadır. Geçen

lerde yapılan bir güzellik müsabaka -
sında Amerika güzellik kraliçesi se -

çilıniştir. Fakat anlaşılan kraliçelik ta

cı genç kıza çok ağır geldiğinden mü -
sabakadan sonra hastalanmış ve az za
man zarfında 5 kilo kaybetmiştir . 

Bunun üzerine babası ısrar etmiş ve 

genç kız kraliçelikten istifa etmiştir. 

Alaturka tabirle nazar mı değdi der

siniz? 
--------~--------~·-·~----

da onu yapmıya çalışıyorlar. 
Fakat, hc;.yatlarının icabı bu iki mem

leket Almanya ile İtalyayı silkip atamaz
!ar. Bunun için Fransız diplomasisinin ta
arruzu kolaylıkla netice veremez; zaman 

geçmek lazımdır. Geçecek zaman esnasın
da da varılacak neticeler, Almanya ile İ
talyanın ya kat'i siyaset kararlarına, ya-

hud da iktısadi şartlarının inkişafına ta
bi olacaktır. Bu iki memleket askeri kuv
vetlerini olduğu kadar iktısadi kuvvetle
riin de tanzim eder ve yükseltirlerse 
Fransa diplomasisi bu yeni taarruzunda 
muvaffak olamaz. Fakat, Almanya ile İ
talya, iktıssdi kuvvetlerini ıslah ve tan
zim edemezler ve bunlnrı yükseltemez-

lerse o zaman Fransanın taarruzu tam 
müsbet neticelere kadar gidebilir. 

Görülüyor ki, her şeye para ve iktısad 
hakimdir ve enternasyonal diplomasi de, 
vadeli alım satım üzerinde spekülasyon-

lar yapan bir borsadan başka bir şey de
ğildir! 

Muhittin Birgen 

V ezirin beg" enmedigı" • ... ıedi ise, bunun dairei şümulünü münn· 
sebetli münasebetsiz genişleterek o ka· 

burun nunu adeta tezyif eylemeğe kimsenin 

Burnu çok çiTkin ve uzun olan bir hak1."1 yoktur. 
hükümdann buTUnsu.z biT veziri var- Buna cür'et edenlerle bir olup tn ha 
dı. Bir gün hükümdar vezirine: nımcline - bayancli; kirli hanım peyni· 

- Bu1 unlar dağıl{rken sen nerede rine - kirli bayan peyniri; herhangi biı 
idin? maskara velede - bayan evlftdı; Hacıka 

Dedi. Vezir, hükümdann burnuna dm tavuğuna (hacı kelimesi de memntı 
baktı: olduğundan) - Bayan tavuğu mu diye 

- Biıaz geç kalmıştım. Herkes be- ceğiz? -ğendiği burnu seçip almış, geriye an- Bence, hünkar beyendi, hünkar beycn· 
cak çirkir., uzun bir burun kalmı§tı. Ji .. Hünkar suyu, Hünkar suyudur. 
Onu almaktansa burunsuz gezmeyi B 1 k tal · k lAlığ pa Yukarıda gördüğünüz resim Gago- azı 0 an ar, aynı u a a ı ya 
tercih ettim! • ule isminde bir yahudiye aiddir. Ve rak, listelerinde cmillet beyendi> diye *-------------- birkaç hafta evvel Fransada bir sui - acayib bir isim kullanıyorlar. Milletiı1 
Marconinln serveti kast neticesinde öldürülmüştür. zevki selimini, patııcan ezmesinden iba. 

Umuldug"' undan "Oh İddia edildiğine göre kendisi, bun - ret manasız bir yemeğe izafe etmek, hün· 
)( kar beyendi ismini aynen ipka eylemek• I 

A kt dan bir müddet evvel kaybolan Rus ge-
z ÇI l nerali Miller'j kaçıran gizli komiteye ten bence dahaA yersizdir. 

cahildi. Ve bu komiteye ihanet etme- ~aksad. ınkılab~. uymak ise, bu kadaı Geçenlerde ölen radyonun mucidi Mar
coni'nin bütün tahminler hilafına 5 mil
yon İngiliz lirası yerine yalnız 30 bin İn
giliz lirası servet bıraktığı anlaşılmıştır. 

- t bb- tt• - · · · ··1d·· film" •• t•• hasıs endışcler, böyle ukalfilıklar, hattf ge eşe us e ıgı ıçın o ur uş ur. 
- daha da ileriye gidiyorum - böyle zev 

Marconi'.:ıin en yakın dostu olan bir 
radyo şirketi müdürü gazetecilerle ko
nuşurken demiştir ki: 

<- Marconi hiçbir zaman, zengin sa
yılmazdı. Eline geçen parayı, tecrübele
re ve tetkik«ta sarfederdi. Onda iş ada
mı olmak kabiliyeti yoktu.> 

Amerikada köpekler için 
senede 3 milyon dolar 

sarf ediliyor 
Amerikalılar memleketlerinde dün

yanın en acayip köpeklerini yetiştir .. 
mekle övünmektedirler. Bu köpekler 
tabii c·nslerine mensup olmayıp muh -
telif cinslerin birleştirilmesinden mey
dana g lmişlerdir. Nevyorkta son açı

zeklikler dağ kadar azametli olan [inkı· 
lab] sözü ile, inkılab sözünün mana vt 
medlülü ile asla münasebettar değildiıı 

Malkara panayırı bitti 
Macaristan da bir falcının 

sebep olduğu facia 
lan köpek sergisinde böyle sun'i bir Malkara (Hususi) - Malkara pana
c·n c m nsup olan bir köpek büyük yırı bitmi~ ve dağılmıştır. Her sene ol· 

Macaristanın Atta köyünde İmre mü ·ifa ı kazanmıştır. duğu gibi panayır sonunda icrası mu-
Pal isminde bir kadın, on beş günlük Bu kanşı.k cinsin adına Teriye Ber - karrer pchlh an güreşleri yapılmı-? ve 
erkek çocuğunu boğmakla itham edile- l 'nkton konulmuştur. Bu cins köpeğin Tekirdağlı Hüseyin pehlivan birincili
rck yakalannuştı. Kadın hiç tereddüt et vücudu Teriye cinsine ve başlan da ku ği kazanmıştır. Karşısına çıkan Pop 
meden cürmünü itiraf ederek, buna se- zuya benzemektedir. Bunların her biri köylü namdar pehlivan Hafızla çok gü
bep olarak bir falcının .çocuğunun yir- en aşağı iki yüz dolara satılmaktadır. zel ve oyunlu güreşler yapmış, her iki
mi yaşına gelince iki ayağını birden .B~. ~ünase~tle Arneri~an .?azete - si de bütün oyunlarını göstermiştir. Pa 
kaybedeceğini söylemesi olduğunu da lerı butün Aınenkada 60 hın kopek ba- nayır pek canlı geçmiş, ucuz olmaması-
ilave etmiştir. kımbanesi ve 400 de köpek hastanesi- na rağmen epey hayvan alım satımı ol-

Pal hakime: nin bulunmakta olduğunu yazıyorlar. muştur. Diğer mahsulat ve emtia ilzc· 
c- Mademki oğlum tam delikanlı Geçen bir sene zarfında 300 köpek ser rine olan alış verişler durgun gitmiş· 

olunca böyle bir felfıkete uğrayacak - gisi açılmıştır. Amerikada köpeklerin tir. 
mış; hayatı hissetmeden, dünyayı an _ yiyecekleri, örtüleri, tasmaları için se- ----------------
lamadan ölmesi daha doğru olurdu. Bi- nede 3,000,000 dolar sarfedilmekte o1-
naenaleyh ben de bunu yaptımı> de - ~~E .~a ~~~ap edilmiştir; ____ _ 
miştir. hapse atılmıştll'. Atta köyünün bütün 

Bu ifade üzerine bir çingene karısı ahalisi bu faJcı çingenenin her söyle -
olduğu anlaşılan falcı da yakalanıp diğine inanırlarmış. Dün hava yağmurlu oe ıerin geçti 

iSTER İNAN iSTER İN ANMA! 
Dün hava kısmen kapalı ve yağmurlu 

gı::çmiştir. Kandilli rasad merkezinden 
verilen malumata 
göre, saat 14 de 
tazyikinesimi 761 i 
göstermekte idi. 
Hararet azami 19, 
asgari 14 santig
raddı. Güneşte a-

Gc<;en akşam büyücek bir bakkaliye mağazasına uğra
mıştık. Kulağımıza bir muhavere geldi, bir müşteri ınües-
sescniP sahibine söylüyordu: · 

- Oirndi sizden iıç beş liralık öteberi alacağım, fakat sırt 
ha,m .. lhğı kalktı, alacağım şeyleri kolaylıkla götüremem, 
evime kadar yollamanız şartile ... dedi. Müessese sahibi bu-
nun mümkün olamıyacağını söyleyince adam çıktı. Bizde te
cessüs hissi uyanmıştı, arkasına düştük, ikinci bir mağazaya 

girdi, oradan da ayni cevabı aldı. Bir üçüncüye uğradı, ayni 
cevabla karşılaştı, fakat dördüncü bakkaliye sahibi düşündü, 

kiı.tibi ile küçük bir müzakere yaptı, sonra da: Pekala, dedi 

ve müşteri de alacağını aldıktan sonra adresini vererek çe-

kilip gitti. Bizde m~rak ziyadeleşmişti. Hiç lüzumu olmadığı 
halde birkaç şey de biz aldık, adresimizi bırakıp gittik, ve 
dün s:ıbnh gördük ki aldığımız şeyler tamamen evimize gel
miştir. 

Sırt hamallığının kaldırılmış olması ilk günlerde muhak
kak ki bazı dedirginlikleri mucib olacaktır. Fakat biz ken
di başımızdan geçen vak'aya bakarak bu mühim kararla 
garb kolaylıklarının bizde de yf=rleşmesine doğru mühim bir 
adım atılmış olduğunu görüyoruz ve bu karardan müşterinin 
aldığı malı evlerine kadar yollamak teşkilAtını en evvel ya
pan müesseselerin kazanacakfanna inanıyoruz. Fakat ey 
okuyucu eski vatlyette kalan tıcarethanelerin yavaş yavaş 
bütün müşterilerim kaybetmiyec~klerine: 

1 STER i NAN l STER i NAN .d A'. 

zami hararet 38 
santigrad olarak kaydedilmiştir. 

Rüzgar şimali şarkiden şimale doğru, 
yani poyrazla yıldız arasından, azami 
sür'ati saniyede 10 metre olmak üzere es· 
miştir. 

5.59 
1 15,19 

19.20 

O~o 
Aqam 
lmaalı: 

12 03 
17 48 
4.10 

lerle bu ik{ küçük memleket, kendi iktı
ı::adi vaziyetlerini şimdiye kadar hayli ıs
lah etmiş olduklan gibi yeni koparacak
ları faydalarla hem dahili vaziyetlerini 
d?ha iyi ıslah etmiş olacaklar, hem de, 
bılhassa Macaristan, diğer memleketler
de yaşıyan ekalliyet kardeşleri için daha 
iyi hayat ş;ırtları temin edebilecektir. Şu 
halde büyük hesabları yarın~ bırakarak 
bugünlük rnüsbet bırtakım menfaatle; j 
temini, fena bir siyaset değildir. Bunlar l-----------------------------------------------·--....J 
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Bulgar manevralarından sonra 

Çinliler Şimalde, 
ihata çemberinden 

Kral, ateşemiliterlere 
Japonların hitaben, elimizdeki 

kurtuldular vasıtalar dardır, dedi 
Ill• 

Şanghag cephesinde şiddetli muharebeler oluyor 
Japonlar iki şehir daha zaptettiler 

şe 

il 

Londra, 3 (Hususi) - Şanghay mınta
a· kasındaki bütün cephelerde muharebe 

bütün şiddetile devam etmektedir. 
si Japonlarrn birçok piyade ve topçu kuv

!J" vetleri, şimali garbiye doğru ilerlemek
tedir. Bu kuvvetler, dün Lotienveppesin
c!e Lioupang'a doğru ilerlemiş olan cüzü
tamları takviye maksadile sevkedilmek

bulunan Çin bataryaları, sabahtanberi Lotien'in takriben yedi kilometre cenu
fasılasız surette Kiangouank'da Japon bu şarkisinde kiiıı Liuchaochen'i işgal et-
mevzilerini bombardıman etmişlerdir. mişlerdir. 

Tokyo, 3 (A.A.) - Şimali Çinde Tien- Bir tehir daha zaptedildi 

a 

çin- Tsi-Nan demiryolu üzerinde J apon Tiençin, 3 (A.A.) - Japon erkanıhar-
kıtaatı, işgali kuvvei harbiye gelmi§ olan biyesinin bildirdiğine göre, Japon kıt'ala
Tehsien'deki Çinlilerin müdafaa mevzi· rı, bugün öğleden sonra Tehçeoyu zab
lerine karşı 2 ilkteşrinde taarruz hazırlık tetmişlerdir. 
larına başlamışlardır. Çinliler Japonların ihata hareketleri i-

tayyaresi, Ş:mghay cephesinde Japon kıtaatı, ileri çinde kalmamak için geri çekilmeye mec 
tedir. 

Beş büyük bombardıman 
Chapei üzerinden uçmuştur. Chapei'de harekatına devam ederek 2 ilkteşrinde bur kalmışlardır. 

lspany ada gönüllüler 
meselesi Fransızları 

tekrar telişa düşürdü 
8ir Fransız gaze!esi, ltalyan - Alman taarruz planının 

ilk merh<. le3 · nde kırmanın tam zamanıdır, diyoı· 
· Paris 3 - Populaire gazetesi yazı - ı yapılan teşebbüs üzerine takibe başla-

yor: . . nılmış bulunan usule bir nihayet ver-
Almanya ıle ltalya, her ne pahasına miştir. Bu noktadaki mütalealarda it

olursa olsun, Cumhuriyetçi İspanya - tifak vardır. 
nın ~uzafferiyetine mani olmak ve Konseyin Nyon itilafnamesi ile Pa
Berlın - Roma mihverinin İspanyaya ris zeylnamelerinden malfunat kaydet
kadar uzanmasına medar olacak suret- mek suretile Akdenizdeki korsanlık 
te Faşist rejimin İperik varım adasın- hare

1

ketlerinin bu itilaflardanberi ar -
da birleşmesine, her ne pahasına olur- kası kesilmiş olmasından mütevellid 
sa obun, muvaffak olmaktadır. memnuniyeti izhar edecektir. 

Fransa ile İngilterenin İspanyada- Diğer taraftan asamblenin Çin - Ja-
ki her türlü ecnebi müdahalesini takib pon ihtilafı hakkında bir karar vere -
etmek ve bilhassa gönüllü !talyan fır- bilmesi için müzakereler yapılmakta -
kalarını uzaklaştırmak suretile İtal - dır. Bilhassa B. Willngton Koo tara -
yan - Alman taanuz pianını ilk mer - fından teklif edilen karar sureti hak -
halesinde kırmanın tam zamanıdır. kında bir karar alınması düşünülmek-

B. Musolini, Frankistlerin yeni bir I tedir. 
taarruzuna yeni bir muvaffakiyetleri- İspanyada harb vaziyeti 
ne intizaren ne Londra ile ne de Ber- Valensiya 3 (A.A.) - Milli Müda-
lin ile arasını bozmağa çalışacaktır. faa nezareti tarafından neşredilen res-

1\lilletler Cemiyetinde mi bir tebliğde şöyle denilmektedir: 
Cenevre 3 - Milletler Cemiyeti a- Şimal cephesinde, Şark mıntaka -

samblesi tarafından İspanya işleri hak sında Frankistler şiddetli bir mukabil 
k.ındak~. k_arar suretinin reddi, Valen - taarruz~an ~nra Si~rra Priova'yı iş -
sıya hukumeti tarafından asamblede ga 1 etmışlerdır. 

~~~~~--------· 
1"rabzon 
Transit yolunda 
Faaliyet 
Trabzon, 3 (A.A.) - Bazı formalite 

noksanlığından devlet transit vesaiti 
Gürcübulak hudud noktasına kadar git
mekte, transit eşyasını orada tahmil ve 
tahliye etmekte idi. Hudud gümrüğümüz 
le İranın hudud gümrüğü bulunan Bazir
gan karşısındaki birkaç kilometrelik me
safe dahilinde münakale zorlukları gö
rüldüğünd~n muvakkat bir formül tesbit 
edilerek transit vesaitimiz son günlerde 
hududu geçmeğe, Bazirgana işlemeğe 
başlamıştır. Şımdiye kadar şirket tara
fından islemekte olan Trabzon liman iş· 

:ı; 

!erinin de teşrinievvelin birinden itiba-
ren idaresine başlanmıştır. 

İstanbul liman idaresine bağlanan 
Trabzon limanının kısa bir zamanda her 
bakımdan en iyi bir transit limanı hali
ne konulmaı;ı için geniş bir faaliyet baş
lamıştır. 

Paris suikasdının 
faili bir İtalyan 
olduğu anlaşıldı 
Paris 3 (A.A.) - Bir taksi şoförü 

geçenlerde tevkif edilen İtalyan Fiam
berti'nin Etoile suikastı günü saat 
13,30 a doğru iki küçük sandıkla be -
r~~er otovmobiline binen dört kişiden 
bırı oldugunu kat'iyetle beyan etmiş -
tir. Şoför Fiamberti'nin taksisinin ön 
tarafındaki kanapeye oturduğunu da 
t<:•srih etmiştir. Yapılan müvaceheden 
sonra sorguya çekilen Fiamberti, avu -
katı yanında olmadan cevap veremi -
yeceğini söylemiştir. 

Fiamberti İspanyada beynelmilel 
livada çarpışırken 30 ağustosta Fran -
saya gelerek Perpingnan'da kısa bir 
ikametten sonra 9 Eyllılde Parise gel
miştir. Tahkiki hüviyet servisinin yap 
lığı araştırmalar neticesinde Fiamber
tinin tehlikeli bir anarşist olduğu mey
dana çıkmıştır. 

Dahiliye Müsteşarının B it ler bir nutuk 
Tr--ıkya,.,a tetkik'eri Söyledi ve d iin y a 

Edirne 3 (A.A.) - Trakyanm idare Aleıılıinde bulund u 
Ve kalkınma hareketlerini yakından (Baştarafı 1 nci sayfada) 
görmek üzere birkaç gündenberi Edir- ke,·e ne ihtiyacınız var, para ile her 
nede bulunan Dahiliye Vekaleti l\Iüs~ 1 se~ satın alabilirsiniz.> Ona şu cevabı 
teşarı Sabri Çıtak. Edirne, Kırk~arelı ~.;rebiliriz: «Eğer paramız olsaydı, ta
ve Tekirdağ Valılerile birlikte ~ehir, bii satın alacaktık ve eğer Almanyayı 
kasaba ve bir çok köyleri gezmi~ ve on beş sene müddetle yağma etmese . 
T.~ak~.adaki feyizli hareketi yakından lerdi bugün paramız da olurdu.> 
gormuştür. B. Hitler, sözlerine şöyle devam et-

Yen~ hava hat1arı 
Belgrad, 3 (A.A.) - Belgrad - Bükres. 

arasındaki yeni hava hattı ile Belgrad 
- Zagreb - Venedik - Milan hattının açı-

. . tır 

miştir: 
«Alman milleti, kendi güzel bahçe-

sini, her türlü yahudi - Bolşevik teca
vüzüne karşı müdafaaya azmetmiş bu
lunacaktır.• 

Filistinde sıkı 
Tedbirler alındı 
Kudüs, 3 (A.A.) - Polis, Arab muhit

lerinde yapılan seyrüseferi şiddetli bir 
kontrol altında tutmaktadır. Yollarda 
bütün arabalar tevkif edilmekte ve yol
cuların isimleri birer birer kaydolunmak
tadır. • 
Mareşal Çakmak 
Bu sabah geldi 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

Ziyafetin sonlarına doğru, Başvekil 
General Metaksas bir nutuk söyliyerek 
ezcümle demiştir ki: 

Türk ordusunun genel kurmayı yüksek 
şefini Yunanistanda selamlamakla bahti
yarım. Türk dost ve müttefiklerimizin 
büyük askeri kıymetlerine derin surette 
hayranız. Trakya manevraları, Türkiye
nin askeri teşkilatındaki mükemmelliği 
teyid etmiş ve bu manevralara iştirak e
den Elen sübayları, şanlı Türk ordusu
nun devamlı çalışmasının kuvvetli intı
balarını getirmişlerdir. 
Kardeş dostluğunun kırılmaz bağlari

le sulhun idamesi müşterek arzusunda 
birbirlerine bağlı bulunan Yunanistan ve 
Türkiye, kuvvetli ordunun bu yoldaki 
siyaset için nasıl elzem bir unsur olduğu
na kani bulunmaktadırlar. 

Bunun içindir ki, Balkan müttefikleri
mizin askerlik yolundaki gayretleri ve 
bizim askerlik yolundaki gayretlerimiz, 
bize en meşru bir iftihar hissi ile kalble
rimizi kabartmaktadır. Zira, bu gayret
ler hassatan sulhperver bir idealin teza-

' hürlerini teşkil eylemektedir. 
Mareşal Fevzi Çakmak, verdiği cevab

da bilhassa demiştir ki: 

General Papagos ile beraber Yugos
lavyada müttefik Yugoslav ordusunun 
güzel manevralarını hayranlıkla temaşa 
etmek fırsatını veren ziyaretin akabin
de, Türk ordusunun ve Türk milletinin 
asil Elen milletine ve şanlı Elen ordusu
na kardeş selamını getirmek üzere dost 
ve müttefik Yunanistanın güzel payitah
tında bulunmakla büyük bir memnuni
yet hissetmekteyim. 

Bu sıkı temaslardan nasıl memnun ol
mıyalım ki. bunlar, en iyi ifadesini Bal
kan Antantı paktında bulan ve en iyi su
rette kendisini komşularımız ve dostla
rımızla münasebetlerimizde gösteren 
müşterek sulh idealimizin zemini bulu
nan müttefik ordularımızın mes'ud ve sı
kı işbirliğini göstermektedir. 
Ufukların bazı defa ağır bulutlarla ka

rarmakta olduğu bir devirde, memleket
lerimizin. samimiyetini herkese misal o
larak gösterebileceğimiz işbirliği siyase
timiz sayesinde, dünyaya karşı irae ettiği 
gıbta verici sükunet manzarası ile iftihar 
edebiliriz. Şurasını da tebarüz ettirmek
liğimc mü~aade ediniz ki, Yunanistanın, 
fehametlu hükümdarının saadetbahş ida
,·esi altında her sahada elde ettiği güzel 
başarıları müşahede eylemekle cidden 
bahtiyar bulunuyoruz. 

* Mareşal Çakmak bu sabah saat 8 de 
Adatepe torpidosu ile limanımıza gelmiş 
ve Adatepe Haydarpaşa önünde demirle
miştir. Mareşal Çakmağın Ankaraya git
mesi, Ankaradan da garbi Anadoludaki 
manevra sahasına hareket etmesi muhte
meldir. 

Sofya 3 - Bulgar ajansı bildiriyor: tezahürler, ne de bilhassa öğretici rna· 
Manevraların sona ermesi münasebe - hiyette yenilikler gösterecek vaziyette 
tile dün, Popovo şehrinde 1600 kişilik değildir. Zira, ordumuzun elindeki va
büyük bir ziyafet verilmiş ve bu ziya- sıtaları dardır. Bununla beraber, vata
fette Kral, Prens Kiril, hazır bulunmuş- nına karşı vazifelerini müdrik olan bı.. 

tur. ordu, memleketimizin emniyetini daha 
Bu öğle ziyafetinin sonlarına doğru, iyi surette garanti etmek ve sulhu si -

Kral, bir nutuk söyliyerek manevralar, yanet arzusunda bulunan memleketle· 
esnasında gayret sarfeden kıt'alara te- rin takdire şayan gayretlerine müte . 
şekkür etmiştir. vazi yardımını yapabilmek için yenileş 

Kral, bundan sonra yabancı mem - mek yolunda yürümeye ve kendi için
leketler ataşemiliterlerine hitap ede - de asil askerlik hasletleri inkişaf et -
rek nutkunu şöyle bitirmiştir: tirmeye çalışmaktadır. Manevraları -

- «Bizim mütevazi manevralarımı- mızı şereflendirdiğinizden dolayı siz • 
za iştirak eden yabancı memleketlerin lere teşekkür eder ve kadehimi şanlı 
şecaatli ordularının mümessillerini bu devlet reislcrinizin sıhhatine ve tem -
gün aramızda görmekle cidden bahti - sil etmekte olduğunuz orduların refa · 
yarım. Ordumuz, sizlere, ne muazzam hına kaldırırım.» 

Cumhurreisi Atatürk 
d.. A k . . 4 Et. un n araya gıttı C'3 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) da hey'etleri, yüksek askeri erkanı ta-
sıl yapılacağının da tetkiki mahiye - yin edilmiştir. Hakem hey'etini teşkil 
tinde oluşudur. eden yüksek zevatın vazifeleri de ta · 

7 ilkteşrinde başlıyacak olan bu bü- ayyün etmiştir. 
yük manevraya büyük ehemmiyet ve- Menderesler arasında tecelli edecek 
rilmektedir. bir ihraç hareketinin karşılanması ,.e 

Manevralarda Başvekil İsmet İnönü boğulması milletimizi alaka ile mera -
ve Başvekalet Vekili Celal Bayar da ka sürükliyecek bir hadise olduğu gi
hazır bulunacaklardır. İcra vekilleri i- bi mefruz düşmanın Anadolunun ha · 
le meb'uslar da Atatürk'ü manevra sa- riminde motörize edilmiş Türk ordusu 
hasında karşılayacaklardır. tarafından parçalanması ve boğulması 

Kumanda hey'etleri da merakla incelenecek mevzular ara~ 
Kırmızı ve mavi tarafların kuman-sındadır. .................................................................. 

Resimli fıkra müsaba kam ız 
Son Postanın kış mevsimi programını numaralı fıkranın V. S.) diye bildirecek, 

tesbit ederken sadece günün vak'ası, ma- bu fıkralar ve resimleri de gazeteden ke
kalesi, hikayesi, romanı kili değil, biraz sip listeye bağlıyarak bize gönderecek
da eğlence lazım, diye düşündük, bu dü- siniz. 
şünce ile bir müsabaka tertib ettik, bu Bu suretlG siz okuyucularımız hem gü-
müsabakanın esası şudur: zcl bir fıkra okumuş, hem güzel bir re-

Müsa bakan n esası sim ~~rmüş. hem de ~i~ müsabakanın 
- - - - --'---- - verdıgı heyecanın zevkını tatmış olacak-

Mükafatlar 
Meşhur Bekri Mustafanın 40 tane fık- sınız. 

rasını seçtik. Her fıkra için bir resim 
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 okuyucunıuza para mükafatı verece-
fıkralardan ve resimlerden birer tanesi- ğiz. Mükafatların listesi şudur: 
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 11 25 ,, 
ranın resmi olacaktır. I > 10 > 

Müsabaka bitince okuyucularımızdan 8 > 5 er lira 
soracağız: 63 > 2 şer buçuk lira 

- Hangi resim, hangi fıkranındır? Mükafat kazanan okuyucuları noter 
Siz de bize mesela (40 numaralı resim, tayin edecektir. Müsabakamıza evvel-

1 numaralı fıkranın, 4 numaralı resim 17 ki gün başladık. Üçüncü resim ve fık
numaralı fıkranın, 14 numaralı resim 38 rayı aş::ı.ğıda bulacaksınız. 

Resim: 3 

Fıkra : 3 
Her halde kendimde değildim .•• 

Bekı i Mustafa, bir halta kadar evine gelmem i§ti. Karııı tel:iı
landı, her tarafa haberler •aldırdı. Nihayet, halta ıonrında, Bek-
ri'yi, bir m eyhanede, ele geçirdi ler. Eve gidince, karısı ıorduı 

- Bir haltadanberi, nerelerdeydin kocacığım? 
Bekri Mustafa giildü: 
- Her halde kendimde değildim! dedi. 



Topraklarımız altında eski 
eserler araştırılıyor 

Maarif Vekaleti Avrupadan mütehassıs arkeologlar 
getirterek Anadoluda ve Trakyadaki hafriyat yerlerini 
· tesbit ettirmeğe başladı 

BOK POSTA' 

Dünkü şiddetli 
yağmurlar 

Zahire Borsasında 
bir haf talık • vazıyet 

~~~~~~~~~~~ 

Piyasa geçen haftaya nisbetle umumiyetle biraz 
daha gevşemiştir. Fiatlar da bir miktar düşmüştür 
Geçen hafta zahire sat~lannda gö- Son günlerde çavdar ihracatı dur • 

z~ çarpacak de~_e:ed: bir g:v.~~k .~e duğ~ndan satışlar yalnız yerli piyasa• 
fıa~arda ~ du.~ukl~k _go~uştur. y_a ınhisar etmektedir. Değirrnencilet 
Bugday fıatları uç dort gun ıçınde beş fıatları bir miktar kırarak 4.1 O para 4 

alt: para kadar gerilediği gibi arpala - dan mübayaatta bulunmuşlardır . 
r~ ıstek. ol~~ğu-h~lde siloların ihtiyaca DERİ: Sovyet Rusya ve diğer alıcı• 
kıfa~e~izligı yuzunden satılamamıştır. lar keçi derisi mübayaatına istekle de 
Derı pıy~~ı .~ağlam geçmiş, fındı~ fi- vam etmektedirler. Oğlak derileri de 
at~a~ı da ikı uç kuruş kadar gerıle - ayni istekle satılmakta ise de son zn 4 

mıştır. Yapa_ğı ve tütik piyasası dur - manlarda malın kifayetsizliği yüzün • 
gun geçm~ır. den t<llebler müşkülfıtla karşılanmakta

BUGDAY: Geçen hafta içinde Ana- dır. Şehrimizde oğlak stoku kalma • 
doludan bir kısmı ziraat bankası he - mıştır. 
sabına olmak üzere 3975 ton buğday Ekstra keçi derilerinin çifti 170 4 

gelmiştir. Bundan maada Anadolu ve 180, oğlağın çifti 140 - 155, tuzlu ko • 
Marmara kıyılarından da ehemmiyetli yun derisinin kilosu 45, kuru koyun 

DünkiJ. yağmur §e1ırin birçok yerlerinde miktarda un geldiğinden buğday fiat- derisinin kilosu 68, kuru sığırın kilosu 
sel yaptı larında 6 - 7 para kadar bir düşüklük 68 k~ruştan satılmıştır. 

Dünkü yağmur sağanakları ve bir i- görülmüştür. Tl~İK: .Bütün ii~idlere rağmen. sa 
ki ~dür başlıyan serinlik sonbaha _ Geçen hafta içinde gelen buğday- tt.şlar agır gıtmektedır. Geçen hafta In-

- .. . _ . rm geldiğinin ilk alametleri ilk i aret- larm mühim bir kısmı Karadeniz li - gıltere için ufak bir parti tiftik satıl 4 

Topraklanmız altından çıkan ve bug un: . muzelerımizi \silsleyen kıymetıı leridir. ' ş manlarından ve bilhassa Samsun mah- mıştır. Sovyetlerin de mübayaatta bu· 
. • . e.serlerdcn bırı . .. .. - . Her pazar, Boğaza, Adaya, şehir d~ ı·eçlidir. İsteksizlik yüzünden piyasa lunması beklenmektedir. 

Maarıf VekAletı, bır çok devırlere a-,Bu faaliyete onwnuzdeki senelerde da- Iarına pliijlaı:a giden İsta b 1 h Ik gevşek kapanmıştır. Ekstra birinci be- Geçen hafta Maden mallarının ki • 
na olan memleket topraklanınızın, haf- ha geniş vüsat verilecektir. Halen bazı dün, kapalı eğlence yerl · n ub'lha ı, yaz mallar 6. 1 o - 6.1 ı üç dört çav _ losu 130 kuruştan, Yozgad, Bolvadin 
. t b k d . ı·-· . . t fl d 1 h f . enne, ı assa ' b ,. nya a ımın an zengın ıgını nazarı ı- ara ar a yapı an a rıyat Avrupa ar- sinemalara fazla rağbet . t . t' darlı beyazlar 6 on beş çavdarlılar ve u ayar tiftikler de 135 kuruştan sa 

tibara alarak. toprak altındaki eserleri keologlan tarafından da alaka ile takib Şehır ·dışındaki kır gazinofa~~ı~t~~a~~ 5.2 7, ekstra sertler 5.12 'kuruştan sa _ tılmıştır · 
ayrı ayn meydana çıkarmağa karar olunmaktadır. Bunlar arasında Afyon- bul içerisindeki bahçe~er d'in bomba tılmıştır. Keçi kılı satışları müsaid surette de 
v'.:""iştir. Pek yakın zamana kadar sö- da Ku_s';""'de ~e~lılar tarafın - bir kıı; manzarası arzet.ı:ekte ';di. ı ARPA: Son haftanın arpa piyasaı \'am etmektedir. Tabak malı keçi kılı 
nuk bir halde ~ulunan Bağdad müzesi dan Hıbt eserlerı uzennde yapılan, Es Evvelki gece yarısından sonra baş- karışık bir vaziyet arzetrniştir. İhra _ 3 l, kıı:kım malı 52 - 53 kuruş arala • 
son senelerde Irak topraklarında yapı- kişehir civarında Yazılıkaya denilen lıyan şiddetli yağmur sağanakları fa- catçılar arpa mübayaa etmek istemiş- r~da ıhracatçılar tarafından mübayaa 
lan hafriyat dolayısile sayılı müzeler mevkide Fransızlar tarafından Eti e - sılalarla, dün de devam elmistir. ' !erse de mallarını depo edecek silo bu - edılmektedir. 
arasına girmiştir. serleri üzerinde iYapllan, BQğazköyde Dün yazdığımız, Ortaköy deresinin lamadı~arından mübayaattan sarfına - YAPAGI: Son_ yedi gün içinde 350 

Türkiyede yeniden yapılacak haf - Almanlar tarafından gene Eti eserle - taşarak bir yük arabasını de ·ze sü _ zar etmışlerdir. balya kadar yapagı satılmıştır. Evvel • 
riyattan elde edilecek eserlerle de mu- ri üzerinde yapılan hafriyat başta gel- rüklemesindcn başka bir vak'a ve ynğ- Silolardaki arpalar vapursuzluk yü- ce oldukça mühim miktarda mübaya • 
zelerimiz bir kat daha şöhret sahibi o- mC'ktedir. Türk tarih Kurumu tarafın- murdan mütevellid hiç bir ha ar kay - zünden ihraç edilemediklerinden arpa ~tta bulunan Fransız alıcılarının, mü· 
lacaktır. Maarif Vekaleti Avrupadan 1 dan munhasııan eski Türklere aid e - dcdilememiştir. fi.atları bir miktar düşmüştür. Fiatlar- bayaada bulunmamaları Fransız fran· 
mütehassıs arkeologlar getirterek top- serler üzerinde yapılmakta olan haf - Evve~ki gece saat ikiden dün sabah daki gerilemelere rağmen piyasa sağ _ gının su~ut~n~. ham~ediı:nektedi.~. Sov 
raklarımızdaki hafriyat sahalarını bi - riyat önümüzdeki yaz daha genişletile- saat yedıye kadar yağan ya~mur mik _ lamdır. Bir kaç güne kadar mevcut ar- yet ve dıgcı mume~s.ıl~erın de mubaya· 
rer birer tesbit ettirmeğe başlamıştır. cektir. • tan 20, dün sabah saat ycd'den on dör- palar scvkedilerek işlerin tekrar açıla- atta bulundukları_ ışıtılmemiştir. 

_,,,-.. _ __.... ..... ,,.~ de kadar yağan yağmur miktarı da cağı ümid edilmektedir. A:nadolu yapagıları 5 7 - 58, Bursa 
ı O mi ımctre olarak tesb't ed'lmic;tir. Anadolu ekstra arp l 4 1 O 4 14 ve cıvarı mallan da 62 - 63 kuruştan 

Garson mekt bi ge e 
ay başında açılacak 

Mekteb:n açılması için bütün resmi muamelat 
tamamlandı, muallimler tayin edildi. 

· d t lını a an · - · satılmıştır. Şark vilayetlerinden de su 
par.a an hsa ı . ştı~ .. Trakya mallan ü - riye ve Rusyaya sevkiyatın azaldığı ha 
zenne e emmıyetlı ışler olmamıştır. her alınmıştır. İstanbulu 

Kurtuluş Bayramı Asker/Ilı işleri: 1 Mahkemelerde: 

b 
Önümüzdeki çarşamba günü İstan- Şubeye davet Polise hakaret eden sabıkalı 

ulun kurtuluş yıJdönümüdür B ·· 1 t ·· nasebetle ya ılacak 
1 

· . u m~- - Evvelce yapılmış olan asker ki gun evvel Küçükpazarda üç polise 

P
rogram hazp 

1 
ot anpmerasıme md toplama hazırlık ilanında doğumları hakaret etmekten suçlu olarak asliye dör 

ır anmış ır. rogram bu - yazılı den" l 15/1 9 d" ·· ahk gün vilayete b "ldi .
1 

kt' . ız era ı inci teşrin/ 3 7 uncu ceza m emesine verilen sabı· 
Muhtelif h 11.k ~l~ed ır.d ve Jandarma eratı 21/1 inci teşrin/937 kalı Şemscttinin muhakemesi dün neti· 

a e\ erın e e, bayram ·· ·· d .. cel d" "lır. ·t· ş · 
Garsonlar Cemiyetinin mektep aç- İmtihanda muvaffak olamıyanların münasebetile · . 1 k gunun e mureltep oldukları birliklere en ın .şı ır. emsettınin suçu sabit 

1 

merasını ) apı aca tır k dil ek ırörül .. b' .. - h 
ma teşebbüsü muvaffakiyetle netice - mektebe devamları mecburidir. Aksi Beyoğlu halkevind saat 1 ı d '. sev ~ ec lerdir. Çağırılan günde g muş, ır ay uç gun apse mahkum 
lenmiş ve bu hususta Kültür Direk -ı takdirde garsonluk yapamıyacaklar ve tikHi1 marşile ~ b 1 c ıs - gelmıyenlerin pek ağır olan (2850) sa ve derhal tevkif edilmiştir. 

Yalnız Beyoğlunda münasip bir bina bulunamıyor 

merasıme aşıanacak,lvılı kanu h"km" - ---.. -··- . . -"'!.----· törlüğünde ve vilayette lazım ge1en buna riayet etmedikleri takdirde de halkevı başkanı tarafından bir ac-ış nut " n u une gore askeri mah- ERTUCRUL SADi TEK -
A 1At "k 1 d'lm' · k - 1 • -ı kemelere verile ek h · il resmı muame a ı ma c ı ıştır. An- berberler, şoförler ilfilı gibi belediye u soy emecek, ayrıca bir de konferans d r apıs cezas e ceza- Bu gece ( SUADlYE) 

cak Beyoğlu semtinde mektep olmağa tarafından cezalandırılacaklardır. verilecektir . lan ırılacaktır plajı (kapalı ) kı~lık 
müsaid bir bina bulma işi kalmıştır. Bu Mektepten istifade etmek isteyen 2 - Çağınlan bu eratın bedel ver- kısmında 
işe sarfedilecek para \'e levazımat ih- aile kadınları için de ayrıca dershane- Bir adam gece yarısı mek isteyenlerden deniz eratının (EH KEKLER 
~ edil;iı olduğundan bina temin e- !er ve muallimler tahsis edilecektir. Jki Jıişinin 14/1 inci teşrin/937 ve jandarma era- 40 ından sonra 
dılınce erslere başlanacaktır. Kadro ş· dTk kt t id b t Hücumuna ug"'radı tının 2011 inci teşrin/937 günleri ak _ azarlar) 
hizırlanını.ş, muallim ~rsonlar tayin ıın. ı 1 me .ep. ~ ~ ı .~ua~ere ' şamına kadar bedelleri kabul edilecek ·-·---------edilmiştir Tayin edilen muallim gar- servıs, yurd bılgısı ve lısan ogretılme- Beşiktaşta Abbasağa mahallesinde b g·· d . Şehir Tiyatrosu Operet Kısmı 
sonlar içi~de Londra Paris Viuana si kararlaştırılmıştır. Okul tahsisatı ve Tekke yokuşunda 1 O nurn l d ~ un~ :n sonra bedellerı kabul edil - Bu ak~am saat 20 - 30 da , , ,, A . . . ara ı ev e o- mıyecegınden tayin edilen gün1 ak T O K A 
gibi mühim şehirlerde garsonluk et _ maddı ıhtıyaçlar, cemıyete kayıtlı turan Mustafa karısı Hidayet, dün ge- c;::ımına kad b d 11 . . er .. -

. ıa· .. .. ı· ,. . l 2200 ,. d lın 'd t b' k Sad" K" M h ...- ar e e ermı vermelerı ı- y mış, s J gormuş ısana aşma o anlar aza an a an aı a ın ır ıs - ce, ı, azım, u arrem, Necmi ve lan olunur. llzan : Edvar Burde bulunmaktadır. Diğerleri İstanbulun mından temin edilecektir. Haşim isminde beş gençle iki kadın ah TOrk Çrye Ç.e\iren: Fikret .Adil 

30 .. - '40 s~lik iş ~ilir ~arsonlarından Cezai bir tedbir olmak üzere gar - babını evine da:'et etmiş, oturup hep B s k muteşekkıl~ .. Tahsıl muddeti 8 a~ o- sonı.a: yardım teşkilatında me~tepten be~a.ber geç vakıtlere ~ad~: eğlenm~ - ,..,. U akşam a a r y a sinemasında 
lan mektep ikı sınıflı olacaktır. Halen sertıfıka almamış olanlara cemıyete a- leı dır. Saat 2 de, Haşım, ote beri al - F k' R 
garsonluk edenler okula devam etme- idat vermiş dahi olsa gene yardımda ~ak üzere sokağa çıkmıştır. Sokakta ~ ı usya ... Göz kamaştm 1 sarayltın ...• Baletleri... Entıika ve setabatleri. .. 

~ip anc~k .öğretmenler huzurunda im- bulunmıyacaktır. Okul 2 inci teşrin ba- uzerı?~ ~i~enbi~ iki k.işi çullanmış, 1 ÇAR 1 N VA VER 1 Bn~nk. ~i~ aşkın bntnn . 
tıhana tabı tutulacaklardır. şında faaliyete geçmiş bulunacaktır. kc.ndıs~~ dovmege, ellerındcki bir de _ I B . Se\: unlılığı ve bütlln hOzQnlen 

__..______.. ...__ ,,,_..,,, mırle yuzüne gözüne vurmağa başla _ 8f rollerde : ~omedi Framezden VERA KORENE ve 

Poliate: 

Tramvaylar da adama çarpıp 
kaçmağa başJadtlar 

Evvelki a~c;am saat 19 da Kadıköyün
den Bostancıya g· den bir tramvay araba
sı Yoğurtcu caddesinde 52 numarada otu
ran mütekaid binbaşı Ziyaya çarpmış ve 
başından ağır surette yaralamıştır. Ya
ralı Haydarpaşa Nümune hastanesine ya-

. tmlmıştır. Kazayı müteakib kaçan tram
vayın vatmanı aranmaktadır. 

Parmağını maki1eye kaptıran 
oduncu 

'Osküdarda Uncular sokağında Hüse~ 
yinin odun deposunda çalışan Ahmed oğ
lu Mehmed Ali odun keserken sağ eli baş 
parmağının bir kısmı krni1miş, hostancye 
kaldırılmıştır. 

Gümrük işleri: rnışlardır. PIERRE RİCHARD WILLM 
Haş~, .~unların, aralarında öte - ilaveten : P ARAMOUNT JURNAL ve ( 3 dakika) ıayanı hayret 

Gümrüklerde ardiye fictctleri denberı muna!eret olan ayni mahalle öğretici film 
sakinlerinden Yoğurtçu Mchmetle b y · · · • bası b k . li" . ld - a - crlermızı evvelde:ı alctırmı1~ Telefon: 413•1 •••••-

Gümrüklerde iş sahiblcrine kolaylık ol- e çı useyın ° ugunu anlamış -
tır. Bır taraftan kendisini müdafaaya 

ve eşya bedelleri 

mak üzere ardiye ücretinin gümrük mua- - • ugraşırken diğer taraftan da feryada 
y 0 nesinden evvel liman işletme idarı>si 

veznesine ödenmesi ve eşya bedellerinin 
de klcring hesabına Merkez Bankası vcz-
nesmc gene muayeneden evvel yatırıl

mıısı usulü kabul edilmiş ve tatbikına 
başlanmıştır. 

15 numara dfin ıeferlerine ba,hdı 
Şirketi Hayriyenin, Hasköy deniz ın

saat tezgahında yaptırdığı 75 numaralı 

Kocataş vapuru dünden itibaren Boğazi
çi seferlerine tahsis edilmiştir. 

başlamıştır. Yetişen polisler müteca _ l 
vizlerden h<'r jk!sini de yakalamışlar
dır. Yüzünün muhtelif yerlerinden ya
ralı olan Haşim hastaneye kaldırıl -
mıştır. 

Serbest gureş müsabakaları 
dün yapdamadı 

Dün havanın çok yağmurlu olması yü
zünden ev-.,reke Taksim stadında yapıla
cağı ilan erlilen serbest güreş müsabaka
ları yap1lamamıştır. Müsabakalar önü
müzdeki haftaya tehir edilmiştir. 

-- Ankara Mlıllı Oiretmen Okula 
Dlrektlrlltbdea : 

Ankara 'l'iyatro ve Opera Okuluna imtihanla parasız ve yatılı 
talebe alınacaktır. 

Kabul şRrUarı Ulus, Ten, Cümhuriyet n Akşam gazetelerinin 
Pazar, Çarşamba ve Cumll nllsbalannda intişar etmektedir. 

isteklilerin 1stanbulda Şahir Tiyatrosu Hejisörlnğnne ve Anka
rada Mnzık öğretmen Okulu DirektOrll\ğllne miiracaut etmeleri. 
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Tiyatro mevsiminde 

Kuru giiriiltü 
Yazan: ismet Hulusi 

• Şekspirin eserleri sahnemizde o~an • 
malıdır. Fakat Şekspirin her eserinın de 
sahnemizde oynanmasına lüzum .yo~tur. 
'Üç buçuk asır evvel yaşamıı ve yırmı H· 

ne zarfında birçok eserler yazmı§ olan 
Şekspirin eserlerinin bir kısmı onun bu
güne kadar gelen büyük şöhretini temin 
etmiştir. Fakat gene bu büyük &öhret 
Şekspirin bir takını eserlerine destek ?l
muştur. Eseri, eserin sahibin~ kıymetıle 
de"il, !eserin kendi kıymetıle tartmak 

K~ir ~ ' Ilı 

Dün s·eşıktaşta yüzme 
müsabakaları yapıldı 

r.~~__. ~ 

Puvan tasnifinde Galatasaray birinciliği kazanarak 
İstanbul Valisi tarafından konulan kupayı aldı 

6 _ Tiyatro mevsimi geldi. 
icabeder. . _ Desene ki mevsimlerin de adı de-Şehir Tiyatrosu bu birk~ç ~ene. zarfın-
da Şekspirden tercüme edılmı~ bırkaç e- ğişti.. 

il -~d~? ser oynadı. Bunların içinde, iyi tere me _ Eskiden bu mevsime sonbahar 
edilenler, iyi sahneye konulanlar ve iyi 
oynananlar vardı. Beğen~k vve . alkışla- derlerdi de... * 
dık. Ama şu veya bu eserı begenıp alkış- _ Niçin tiyatroda daima en ön lo -
lamamış Şekspirden ne var, ne yoksa cayı tercih ediyorsun, sahnedekileri da 
hepsini seyretmek istc~iği:rniz manasına cKura Gürüitih den bir sahne . ha yakından görebilmek için mi? 
değildi. Üç buçuk asır evvel yaşıy~~ _ Hayır sahnedekilere daha yakın.: 
Şekspidn düşüncesi de, hisleri de, go- la evlendiğini zanneden Klavio'nun kar- dan görünebilmek içın! 
rüşleri de ne kadar derin ol~sa .o~un şısına Hero'nun çıkması sürprizini ha- * 
gene o devrin düşünüşü, 0 devrın hıs~ı'. 0 zırlamış olur. _ Plaj hasretini bu kış geçen kışlar-
devrin görüşüdür. Bu yüzden Şekspırın * dan daha çok pissedeceğiz .. 
birkaç eserini o devre aid tiyatro müze- Şükrü Erden'in tercümesinde bazı 
sinin en gu-zel eserleri olarak seyrede- cümlelerin tam türkce mukabillerini duy - Niye? . 

- Niyesi var mı? Opere~ göremıyeriz. Fakat bütün eserlerini <Tiyatro sey- duk. Bazan da konuşma diline çok aykırı 
·· V•l ceğiz, bale seyredemiyeceğiz! 

Evvelki gün merasimle açılan Beşiktaş 
Şeref stadındaki yüzme havuzunda baş
lanan müsabakalar dün tamamlanmıştır. 
Kalabalık bir seyirci önünde yapılan 

yüzme müsabakalarının teknik neticele
ri şunlardır: 

200 metre serbest cbüyükler> - Birin
ci Galatasaraydan Halil 2.25, ikinci Ga
Jatasaraydan Mahmud, üçüncü Beykoz
dan Vcdad. 

200 metre serbest cküçükler> - Birin
ci Galatasaraydan Vedad Tekkebaşı 2.51.4 
ikinci Beykozdan İbrahim, üçüncü Ga
latasaraydan Kfızım. 

200 metre kurbağlama cbüyükler> -
Birinci Beykozdan Kemal 3.10.9, ikinci 
Beykozdan Mekin, üçüncü Galatasaray
dan Ömer. 

100 metre sırtüstü cküçükler> - Birin
ci Beykozdan Kemal 1.p4.6, ikinci Gala
tasaraydan Kazım, üçüncü Beykozdan 
Gültekin. 

100 metre cbüyükler> - Birinci Gala
tasaraydan Halil 22.40, ikinci Galatasa-rediyoruz. Tiyatro işte budur> düşunce- tabirlere rastgeldik. Fena tercüme degı , * 

sile seyretmek biraz tuhaf olur. fakat pek ıyi denilemez. k . Yunan güreşçilerinin 
Ş k Kadın içini çe tı: Bu sene de Şehir Tiyatrosu gene e s- Eserin sohneye konuluşu ve dekoru ci- k Son m u··sa baka larda L I 

- Ben de tiyatroda oynama ister - a pirin bir komedisile işe başladı. hetine gelince eğer cKuru Gürültü> Pcr-
M. Şükrü Erden'in (Kuru Gürültü) a- gu .. nt oynanmadan, Kral Lir oynanmadan dim... Asil hareke ileri 

d. - Boşuna zahmet etmiş olursun .. dile türkçeye tercüme ettiği bu kome ı oynanmıc:: olsaydı, mizansen ve dekor ·1 
1 

lb' İsparta kahramanlarının ahfadı Yu-
Y Tiyatro sahnesinde ag ayan.ara e ıse flk defa bin altı yüz senesinde oynanmış- muvafiakiyetli idi denilebilirdi. nan1ı güreşcilerin göstermiş oldukları 

tır. Kuru Gürültü Şekspir tiyatrosunun Çünkü zaman geçtikce daha aza değil, yapmıyorlar. * dostluk ve alicenabane hareketleri, zik-
karakterini veren bir eserden ziyade la- daha çogv a gitmek beklenilir. k tl' redilmegv e degv er oldugvundan bu çocukla-

- Şehir tiyatrosunun en uvve ı 
lettayin bir komedidir. * artisti kim? rı aşağıdaki bir iki sözümle selametle-

Leanato'mm kızı Hero'yu Don Pedr Don Pedr rolünü Kani yaptı. Geçen se- mek istiyorum. 
- Said! dostu K.lavdio'ya alacaktır. Kız razıdır, ne sahnede görülıniyen, evYelki sene U· ? Şu iki millet arasında yapılan gu-reıler 
- Ciddi mi söylüyorsun. babası razıdır. Evlenme günü tesbit e- fak rollerde muvaffak olan bu genç bu Ad çok samimi olmuştur. Minder ha.k.emlilf· 
- Tabii ciddi söylüyorum.. am -dilmiştir. Don Pedr'in kardeşi, Don Juan sefer pretispal bir role çıkıyordu. Daha ne davet edilen Yunan kafile reisi Veku-

daki vücuda baksana! haris ve kıskançtır. Hero'nun biz:metcisi yetişmemiş, fakat belli ki yetişecek. He- * sis: 
Margrit'le Barachio'nun buluştukları bir ro rolünde Cahideyi, Beatris rolünde, b <- Ben bütün hakemlik hakkını Türk 

- Sen tiyatro artistini neye enze -zamanda Don Pcdr ile Klavdio'ya Mar- Neyiye Neyiri, Benedikt rolünde Hüse- arkadaşlarıma terkediyorum!> dedi. Et· 
l M h tirsin? grit'i Hero'dur diye gösterir. Ev enme vin Kemal\, Don Juan rolünde a mu- raftan o kadar ısrar edildiği halde ha· 

bozulur. Babası kızının öldüğünü işaa e- du, Leanado rolünde Emin Beliği, Klav- - Şaraba! kemliği kabul etmedi. Bir adam hakkını 
k · · · ki - Niçin? der. Brachio sarhoşken işin haki atını ar- dio rolünde Talltı gördük. Bu pış ·n ar- d başkasına nasıl teslim eder? Ancak ken-

- Eskidikçe kıymeti artar a .. kadaşı Kavrad'a anlatır .. bekciler duyar- tistler rollerini ilk temsilde henüz pişir- * disi kadar emin olduğu zaman değil mi? . 
~ar, hakikat meydana çıkar. miş sayılamazlardı. Provalar belki biraz _ Şehir tiyatrosunda kuru gürültü Yunanlılar da haklarının Türkler tara-

Mevzuun bir diğer tarafı da Leanato- aceleye gelmişti. fından kendileri kadar müdafaa ve mu-
nun yeğeni Beatris'le Benedikt'in evlen- Şehir Tiyatrosundan ayrıldıktan sonra başla~~~uç bırakan oldu mu dersin? hafaza edileceğinden emin oldukları ci-
meleridir. tekrar tiyatroya dönen Muammerin de * betle bu haklarını Türklere terketmişler-

Her ikisi de evlenmeyi hiç düc:ı1nmü- bu piyeste rolü var. Said ve Reşid Bara- d ? di. Türk hakemleri de cidden büyu .. k bir ır- - Tiyatroda niçin perde var ır. yorlardır. Onları evlendirmek isteyenler nın jestleri ;konuşma tarzlarına uygundu. _ Perde birunane konuşmamaları bitaraflık gözettiler. 
bir :plan kurarlar. Benedikt'e Beatris'in Fakat güldürmek maksadile birbirlerine Sonra yanımda oturan Yunanlıların, 

d. B .. 1 için olsa gerek. kendisini &P.vdiği, Beatris'e de Benedikt'in çarpıp yere düşmiyecekler ı. oy e şey- * kendi güreşcilerinin yaptıkları bazı ha-

onu sevdiği duyurulacaktır. Plana göre lere artık gülen kalmadı. Genç bir adam rejisöre müracaat taları görür görmez ihtar etmekte gecik-
hareket eder, muvaffak olurlar. Onlar İsmet Hult1si mediklerini ve kendi güreşcilerinin ha-

etti: 

raydan Mahmud 22.50, üçüncü Beykoz.. 
dan Ali. 
. 100 metre kurbağlama ckadınlar. -
Birinci Galatasaraydan Semahat 1.51.9. 

Türk bayrak yarışı - Birinci BeykOZi 
ikinci Galatasaray. 

Türk bayı;ak yarışı cküçükler> - Bi~ 

rinci Beykoz, ikinci Galatasaray. 
Yapılan umumi tasnif neticesinde, Gala· 
tasaray 267 puvanla birinciliği kazanmlf 
ve İstanbul valisi tarafından konan ku· 

1 payı almıştır. · 1 
230 puvanla Beykoz klübü ikinci, 6 pu .. 

vanla Ortaköy üçüncü, 4 puvanla Sümer.; 
spor dördüncü, 1 puvanla Güneş klübü 
beşinci olmuştur. 

Müsabakalar bittikten sonra, Beşiktaı 
klilbü rei~i, vali namına, birinci gelen 
Galatasaray klübüne kupayı vermiş, mu
sabaka1arda birincilik ve ikincilik kaza· 
nanlara madalyalarını dağıtmıştır. 
livanın kapalı ve yağmurlu olmasına; 

rağmen müsabakalar hayli rağbet gör~ 
ınüş, kalabalık bir seyirci kütlesini Şe~ 
ref stadına celbetmiştir. · 

Ankaralı bir boksör 
lstanbul şampigouunıi. 
Defi ediyor 

Boksör Vehbi lle-ri 

Ankara sjnek siklet boksörlerlnden1 

Ankaragüçlü Vehbi İleri'den aşağıdalq 
mektubu aldık: 

da evlenirler. _ Bebebendededeniz aaaktötötör ol- talarını setretmek değil alenen ihtar et-
Piyes hazan bir trajedi havası içinde Akhisarda orta okul sergisi k . . . tTr rum mekten çek.inmediklerini gördüm. tırları yazmamı menedemedi. 

Sal o- ma R ı~.ıs;.s cıeı ıyoovoeordı'. . Doğrusu Yunanlı dostlarımızın bu ha- Halen İstanbul §ampiyonu bulunan sf., geçer. Bazı sahneler vodvil sahnelerini Akhisar (Hususi) - Halkevi eJısor vap . . k h . . . -

• cİstanbul gazetelerinde hiçbir hafta 
yok ki~özümüze bir boks defisi ilişme
sin. Bu rlefilerin gazete sütunlarından 

çıkıp da tatbik edilmesi pek müşkül ol .. 
duğunu bilaiğim halde gene beni bu sa-

•ndırır. VcrJ·es Dagberi'nin konuşmaları nunda orta okul talebelerinin hazırla- s· . 1 dun ama belediye müsaa- reketlerı ço oşuma gıttı. Yunan mılle- nek siklet boksörlerinden Coşkunu defi 
- ızı a ır · b ·ıı t' k h ·· il · · d k d tullıat tekerlemeleri kabilindendir. Be- dıkları el işleri sergisi açılmıştır. Ser- d tıni, u mı e ın ·a raman gureşc erını ediyorum ve maçın (2) şer aki a aJ1 

e etmez. d .... t d t h k l . t b .k ( ) d lm kli! d' A atris'le, Ben°cdikt piyeste birinci planda gide 800 den fazla eser vardir. _ Sesesebebi nenenedir? ve .urus :e os a em erıni e rı ve 8 ravun o asını te · e ıyorunı. r. 
görülen şahsiyetler olduğu halde, esas Dört senelik bir açılma tarihine ma- _ Piyesin on birde bitmesini isti - tebcıl ederım. . . v zu ettiği takdirde ilk fırsatta dövüşmey4 
mevzua eklenmiş oldukları da pek belli- lik olan orta okulumuzun bu kadar kı- or bire ikiye kadar uzatılmasını ya- ltfaıye Spor Ögretmenl razı olduğumu ilan etmenizi saygılarıtrila 
d. sa bir zamanda böyle bol ve olgun eser y k' tt' ' Mazhar Kazancı rica ederim .• ~ ~ e ı 

gü~:;:~ıı::~e ö~~::d1;r.::.:.!~~; h~;r~ :.:;~:~::,,şr;'.irmesi muhitte çok iyi Rob~r Taylor'l: komik Naşid ara- Barutgucu ıuib~iCı;J;.:;----~dos Parista iki 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ıı &nda ufak hlr ayrı)~ va~ Bi~ günde Davudpaşalıları yendiler güreş yapacak 

binlerce aşk mektubu alıyor. Öteki ise Dün, Bakırköyünde, Barutgücü saha- Atina, 3 (Hususi) - Cim Londos'un 
N M • • bütün ömründe bir tane bile almamış! sında, Bakırköy Barutgilcü ve Davudpa- Pariste iki maç yapmak üzere Avrupaya C O N U L 1 S L -=-n 1 * şa futbol takımları karşılaşmışlardır. Bu harekete hazırlandığı Nevyorktan bildi-

"Bıı genç kızla 
Anlaşmadan nasıl 

·Evlenebilirim?,, 
tDenlzlb de oturan bir genç okuyucum, 

Bay <i B. T.) evlenmek arzusunda, ta
i:at mü§külfıtla kar§~mış, diyor tı: 

- Bir genç kız gösfunü alml§tı, ıeret 

resml ve ıerelı: husus! tekilde tanı§Dlak 

mümkün olmadı, ailesine müracaat et
tim, kızlarını bana vermeye razı oldular. 
Fakat ortada lı:onufup anlafnlak gene 
yok .. ve ben •lmdl korkudayım, bilip ta
nımadığım, ahvall ruhlyesl baktında biç 
malumat sahibi olmadığım bu genç kızla 
nasıl evleneblllrim?ı 

Bu genç okuyucum haklıdır. Çok eski 
devirlerde bile erkek e§lnl görmek, köy
lerle büyük şehirlerin yüksek tabakala. 
nnda onunla anlaşmak hakkını haizdi, 
o zaman tanınan bu hak bugünün erke
llnden nezedllemez. Fakat okuyucum bu 
hakkı üzerinde daha evvel ısrar edecek, 
ıntısab edeceği aileyi biraz daha munsıt 
olmak yoluna getirecekti, mümkündü. 

L I<. ~ Şehir tiyatrosunda Şekspi~in ?iye - müsabakalarda iki bin kadar seyirci bu- rilmektedir. Cim Londos'un yapacağı bu· 
.si oynanıyordu. Bir adam muellıf lo - )unmuş, temiz, zevkli ve heyecanlı maç- maçların biri Bulgar Dan Kolof, diğeri 
casına oturmuştu.. Tiyatro memurla - Jar yapılmıştır. Barutgücü genç takımı de Fransız Deglan iledir. Londos'un her Şimdi anl~ma yapılıp bitırlldlkten me

selenin üzerine dönmek güçtür. Maama
tlh bir üçüncü ailenin tavassutunu elde 
ederek kızın, lehine düşünülür görülerek 
gene çalışmalıdır. 

* Bay M. K. benden şöyle bir sualin ce
vabını istiyor: 

- Farzedlniz ki erlı:eksinlz, hayatta iyJ 
bir mevkle mallkslniz, takat gönlünüZ 
hasta öyle bir kadını aevlyorsunuz ki ev
Udlr bir de çocu~u vardır. Onun tarafın
dan sevlldltlnizl de biliyorsunuz ne ya
parsınız? 

* 
Ben gönfil bahsinde chlssel fayJaı dan 

biç hoşlanmadım, aşkta erkeğin, bazı ah
valde kadının muUak bir inhisarcı zlb
nlyetlle hareket etmeleri lüzumuna da 
kanllm. Ertek olsaydım cbentm harlclmde 
mazisi olan, kadına sadece mezbele gö
zlle bakardım.. Burası böyle.. Sonra ga
sıp ta değilim. Kadın küçük bir yavru
nun temiz malıdır, çocuğun mallkfmesln
den bir gül koparmayı aklıma getiremem, 
suaHn cevabı bundan ibarettir. TEYZE 

rmdan biri locanın kapısını .~çt:: Davudpaşa genç takımını bire karşı dört iki hasmı da çok kuvvetli ve rneslekt~iı 1 

- Affedersiniz burası muellif loca- sayile, B. takımı Davudpaşa B. takımını yetişme pehlivan olduklarından galib ge-

sı! sıfıra karşı 3 sayile, A. takımı da bire lebileceği güreş mehafilinde şüpheli gö-
- Ne olacak? karşı dokuz sayile mağlUb etmiştir. rülmektedir. ' 
- Liıtfen çıkar mısınız? • • •• • •. • • ••••• • •• • •• • • • • • • •. • • • •• ••• •• • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • •• , 
- Niçin çıkayım .. kim olduğumu sor Birinci umumi müfettiş Erzurumda hayvan ihracatçıları 

dunuz mu, ya ben şeksf!::~;uı&i Oiyarıbekirde takdir edildiler 
Kafayı tiltsüleyince dört tarafa 

kafa tutmuş r 
Usküdarda Dibağlar mahallesinde Şa

ir Zati sokağında oturan Şefik kafayı iyi
ce tütsüledikten sonra aynı sokakta Ra
sim oğlu Mehmedin evine gitmiş, elinde 
·bir çakı olduğu halde Mehmedin üzerine 
hücum ve tehdid etmiş, sonra da gene ay
nı sokakta Şükrü oğlu Mehmedin kapı
sına giderek Mehmedin karısı Seheri teh
did etmuiş, onlara da taarruz etmiştir. 
Yapılan şikAyet üzerine Şefik yakalan
mış, hakkında zabıt tutulmuştur. 

Diyarıbekir (Hususi) - İki aya yakın Erzurum (Hususi) - Doğu vilayetle • 
bir zamandanberi izinli bulunan birinci rinde vücuda getirilen canlı hayvan ih· 
umumi müfettiş Abidin Özmen Diyarı • racat birliklerine İktısat Vekaleti tara • 
bekire gelmiştir. fından birer takdirname gönderilmiş ve 

İstasyonda korgeneral Galip Deniz, bu meyanda pamukçu Haydar Emin oğlu 
müşavir Ziya Tekeli, ilbay Dr. Mithat ile Iğdır kaymakamı İhsan da takdire 
Altıok ile müfettişlik ve diğer daire ve layık görülmüşlerdir. 
teşekküller tarafından karşılanmıştır. 

Balıkesirde tayinler 

E k• h" b f d• . . Al' d Balıkesir icra hll.kim muavlnl Sabri Tür. 
S IŞ0 lf e e IY8 f81SI ln8 8 ker Lüleburgaz icra memurluğuna, Balıke -
Eskişehir belediye reisi Kamu Kaplanlı sır ziraat bankası muhasebecisi Rlfat Ba -

bazı tetkikat yapmak üzere Atinaya gl~- yatlı oflu Mersine tayin edllmi§lerdlr. 
Ur. Belediye refsinin bu aeyabati bir buçuk Balılı:eslre Ankara merkez muhasebeci • 
ay ıürecektır. lerlnden Muzaffer tayin edllml§t1r. • f 



4 Birincitepin SON POBTA 

Son Posta'nın tefrikası : 3 

Yıldız Sarayında 

Bir haremağasının hatıralar1 
• 

Yuu ı Ziya Şakir 

Sultan Muradın anası oğlunun lıal' edildiğini işitince 
ortalığı kırıp geçirmeğe, 

gırtmağa, dövünmeğe başladı 
öfkesinden 

yakasını paçasını 
Evvelki ıünkü ve 

dünkü kısmın 
hülisası 

[İsmim Beflrdlr. Mı-
11rdan İstanbul sara
yına satıldım. Vellahd 
Murad Efendinin ya
nında hizmete başla
dım. Bu sırada Sultan 
Aziz hal'edlldt -.e inti
har etti. Vellahd Mu • 
rad Efendi padifah ol
du. Bir gün Nantmı • 
ıal Jsminde bir cariye
den müthlt blr m öl
~endlm. Korta korka 
bana dedi ki: 

- Geçenlerde blr sa
bah blr işle 1D8flul o
lurken Valide Sulta • 
nın odasında fıaıltııu 
loittım. Merat edip diu 
ledlm ve korktum Va
lide aııtan eat1 bir sa
raylıya ıahsadelere bt. 
•ulkast yapıiacalını an 
latıyordu. B1r llyafet 
tertip edilecek, 0 ziya
fette bütün tehzade • 
ler zehlrlenecet, böy _ 
lece Sultan Murad kor Yeni Padi§ah beni görür görmez: 
kusuzca tahtında ot . . ,__ .. . w• • ··.ıc d" d dl 
racaktı. u- - Gel bakalım Beşır Ağa, bıze ~r§ı gosterdıgın sadakatı 0:1ren ım, ~ 

:~ :ıı;ekmJaa.ı•e buaırn kimseye açmama- - Dilerim Bari Hüdadan.. sebeb o- yordu. Fakat, zamanın karışıklığı onu 
ıünduı:: 1~tlın. V~ bir ciln blr gece dü - )anlar, sebebsiz kalsın~ korkutuyordu. Buna binaen Abdülha-
di. Valide Bulta!n::a ~!8ıie~sıba~teı: Diye feryad ediyordu. mid, o sıralarda cülfts için, hiç te işti-
tı. Fakat r.ehlr tarafı blttabl müates:a .. Ben Bu gürültü arasında, kapı yoldaşla- ,halı değildi. Fakat vaziyet, artık Sul
:~~t~:~.&ralık Şeyhlsllmı bulup. hAdls~yl rından biri, koş~ koş~ geldi: tan. M~r~dın hal'ini, zaruri J;ıir şekle 
Şeyh1sla Şqırdı. Sonradan lfittılime ıore - Çabuk aşagıya m. Yeni hünkarın getırmıştı. 
d m 7ah komşusu eatı mektupçu Mem b lt l d b" · ı · ·· k uh beyden, bu sulkaıt.ı tebadelere haber . a. acı arın an ırı, ace e senı gorme Padişah, ancak on dört gün akıl ve 
lermesınt rica etmtı. ıstıyor. ,şuur ile hükümdarlık etmiş .. Tam on 

Memduh bey de doğrudan doğruya Ded~. ,dördüncü gün cinnet alametleri büs-
ıehzadelere bir ıey söylemeğe cesaret Aşag.ıya k~ştum. Kapıd~, sabırsızlık- ,bütün kendini göstermişti. Hele bir ay 
edememiş. o da dogru· ca gı·tm· . 1. la benı beklıyen baltacı ıle karşılaş- kadar geçtikte nsonra Sultan Muradın 
h ış, ve ı - tıın Kulag- v.ıd· , ' 

a d Abdülhamid efendinin eniştesi · ı~~ egı ı: hastalığı, artık hiçbir şeyle tevil oluna-
Damad Mahmud paşa ( 1) g·· ' Efendımız, ferman buyurmuşlar. mıyacak ve bütün üakat ürnidlerini kı-

yı 0 - A l .. · t· 
~erek. meseleyi olduğu gibi nakletmek -i~~ e sızı ıs ıyorlar. Beraber gidece- racak hale gelmişti. 
ısteınış. Fakat Memduh bey, Damad g Dedi Cül A k k1 _ Hiç unutmam, bir cuma günü padi
Mah~ud _paşaya gittiği zaman yanın- feryadİarı zih~· ~rı~ı .. ~gı, . ~a?1:11Iarı_n şah selamlığa çıkacaktı. Alay, hazırdı~ 
da, şaır Zıya bey ile Namık Kemal var- b" d"· .. unkı ha us ettıgı ıçın, hıç Beşiktaş sarayıııın binek taşı önünde 
mış T b"" ı ır şey uşunece alde değildim Bun 

· a ıı, on arın yanında paşaya bir dan dolayı bü .. k b" k ~ . · - bütün _vükela, saray erkanı, hükiimet 
şey . açamamış. Onlann gitmesini bek- tacıyı takib eti~ ~r _or~. lÇınde t~.1- ricali, huzurları mutad olan zevat, top
lemış. ~~ git~~ten ~' şeyhis- veliahd dairesind~ ::tu-;: ışah, henu~ !anmışlardı. Padişa~ı~ içeriden çıka
liından ışıttıklerını nakletmış. Damad görür görmez "T" .• uyordu. Benı ,rak, binek taşının ?nunde hazır duran 
Mahmud paşa da; o esnada bir iş için _ Gel bak~17; ~s~dı. ~ ata binmesini beklıyorlardı. 
kendisine gelen, Abdül.hamidin kiler- vefatı günü .. .. eşı~ a~a .. Amcamın 
cisi Osman ağaya işi anlatmış: d b. goz~me gırmıştın. Sonra Padişah, omuzlarından göbeğine ka-

- Veliahd efendimiz, salon bu ziya- a, d"ıze ~ar~ı gosterdiğin sadakati öğ- dar sırma ile işlenmiş elbisesile, ma
fete gitmesinler. Biraderlerine de mü- ~~~ 1~· enı, kendime musahib alıyo- beyncilerden iki kişi kollarına girmiş 
nasib birer vasıta ile haber gönders;n-

1 
• dund~n sonra da sadakatten ay- olduğu halde kapıdan çıkmıştı. Fakat 

1 rı ma.. edı. kalabalığı görür görmez, hafifçe bir. 
er. 1 te S l · Demiş. Abdülhamid, bu haberi alın- ş bö··.. 

1
u tan HamidP, ve onun sara- çığlık kopararak içen kaçmak istemiş-

ca, son derecede .memnun olmuş: yına Y ece intisab ettim. ti. Kolundaki mabeynciler, onun kula-
B l d b ğma bir şeyler fısıldayarak onu güç-

- u mese e e ize sadakat göste- .. * lükle binek taşının önüne getirebil-
renleri unutmıyacağım. 

Diye haber yollamış SAHTE ~OZ YAŞLARİLE BAŞUYAN mişlerdi. Tam o and~ da,_ (tebdil eski-
'.. ·. . . Bm CÜL(Js MERASİMİ si) [ ı] muhteşem bı! eger vurulmqş 

ü~. gun ~nra, ~abeyıncı Seyıd bey, . olan düz beyaz atı, bınek taşının önü-
Abdulhamıd efendıye gelerek: Yal~ı.z basıt ve cahil adamlar arasın- ne çekmişti. 

- Şevkelmeab efendimiz selam bu- d~ degı~, h~tta münevverler arasında p d" h koltuklarına girm· 1 
yurdular. Yarın, (Nisbetiye köşkü) ne bıle .?arıb .bır fikir yerleşmiştir. Gfıya ~ ışa .1m nu doğruca ata ışb" ~~ 
t~rifini;i ferman buyuruyorlar. für- ,Abdulha~ıd, cülusun~ evvel Mit- ::k i:ı~~~;İe;di. Fakat mecnun 

1

;a~~
likte taam edecekler. h .. at Paşa ıle Maslak köşkünde bir mü- h h ters binmek istemiş hat-
Demiş. Abdülhamid efendi, hiçbir lakat yapmış v: kendisine cmeşrutiye- ~ i,U.:~~a~':n ısrar etmişti. Bu kadar 

fey hissettirmiyerek: te. sadıOnk kal.~ca~ına» dair bir senet ver- halk huzurunda, bahusus böyle mühim 
.. mış. un uzerme Sultan Murad taht- d · .... ı... b 

- Biraderin iltifatlanna, teşekkur tan indirilerek . Abd" h . bir merasim esnasın a, padı~ ... n u 
ederim Ancak ııu var ki· ecnebi sefir- g . ·ım·ş y ı' 

1 
yerme ul amıd hareketi görenleri müteessir etmişti. • -s , eçırı ı . a an 

lerini resmen huzurlarma kabul et~ Ka d f ·.. . . . . Binek taşının yanında duran seras
~ce, k~ile gö~~y~i~. Şnn den Jinl:a~.Abdulhamıdin kendısm- ker kaymakamı ~edif _Paşa!. bu vazi
dılik bu zıyafet tehır edilsın.. dıye ~~- _ Ben hi . .. . yeti tevil etmek ıstemış; yuksek sesle 
vab vermiş. İşte böylece; hem kendısı- . ' ç kimseye .. böyle bır sened tebdil eskisine hitaben: 
ni,.hem de biraderlerini bu gizli tuzak- Ç~~dı~:t:~r;eye luzu.m. da yoktu. _ Be herif' Atı binek taşına niçin 
tan halas etmiş. . et~~g-i u~m~n a benaşad bana cülusut·tek~if ters yanaştırd~·~. Efendimizin soldan 

A d kısa b. t" Sultan , e ona meşru ıyetın . a· l ra an rr uman geç ı. ilanını teklif et ;.,+· A b" bindiğini bilmiyor musun, ıye ses en-
.Murad hal'edilerek saltanat makamı- m;..ım. yrıca ır se- . t" 

.. . . ~ . .. ned vermeye ne luzum var. mış L 
na, Abdulhamı~ .efen<!i ge dı. O, ~n, . Fakat bu tevil, padişahın cinnetini 
lene sarayın ıçı altüst oldu. 'a~~e Demiştı. saklamaya kifi değildi. Çünkü, mera-
ıuıta?t öfkesinden ortalığı kırıp .. ge~rı- Vakıa ten, o tarihlerde bu gibi mii- simin devamı. esnasında da padişah bir 
Yor. Büyük sofada, hasırların uzerme hiın meselel'?rin içine karışacak yaşta takım delilik1er göstermişti. 
otu ak paçasını yırtarak k"d d w "ld" Ar da rmuş; y asını · ve mev ı e egı ını. a n zaman B m dan sonra Sultan Mur!ldın 

. t t k b "b" . . l u cu a ı r 
geçıp.. e a.r ı u gı ı ınce ış ~r arasın- kapalı araba ile selamlıg-a çıkarılması-

(]) Ba DaJDacl Mabm .. Pqa; Prens Sa- d l 1m b 1 d -
bahaddln Beyin pecterl elan si& delildir. Ab- a g_~z erı~ .açı ay~ . aşa .ıgı zaman, na karar verilmişti. Ertesi cuma, ka-
diilnıecldln km .cemile Saftan• m zevci- A'h<!ulhamıdın ne ~ıbı şeraıt!.~, ve _ne palı bir arabaya bindirilmiş, karşısına 
dlr. Sonralan, Mlta& ..,. De <Taif> kalesi- şekılde tahta çıktıgını da ogrendım. da gene iki mabeynci yerleştirilmişti. 
ne ıönderilmlf. Orada, lli&a& paşa ile bera- Her şeyden evvel, bunu hikaye edeyim. (Arkası var) 
ber, esrardlcb bir ıareüe ftfa& etmiştir. Sı- Saltanat nöbetini sabırsızlıkla bekli-
:: bı~~ ıerek llHa& pqanm '8 l'e- yen her şehzade gibi, Abdülhamid de [l] Pa.aı--a.m •inek a&larına bakan H-

a -tıa ae ınıreta. wta& eUtklerlne da- ah k · ..._.. 
b maıfuna& ~*· bir an evvel t ta çı mayı arzu edı- 11s1er1n kiıbJUL 

Sayfa 7 

Yıldızların İÇ!JÜzleri 

Muvaff akiyetini, sesinin 
çatlaklığına borçlu yıldız 

Katharlne Hepburn kaba ve daha ziyade erkeğ 
andıran tavrına rağmen pek gufka giJreklldlr 

Katharine Hepburn !'esim çektirmeğe bayılw 

Ka tharine Hepburn, ilk bakıp fena 
bir intıba bırakır. Şahsiyeti o kadar te
sir edicidir ki, gayet müteazzim ve Jci -
birli görünür. Fakat, gillügişten uzak o
lan tabiati ve hele o delişmen ruhu, bir
den bu hissi siler süpürür. 

Hepburn, kanadlan titriyen ve at bu
run deliklerine benziyen burnu, biraz 
kalın, davucll .sesile, senelerce evvel rol 
aldığı bir fJlmde gösterdiği canlılık, atak
lık ve enerji seyredenleri o kadar sardı 
ki, bir sıçrayışta meçhullükten me§lıur
luğa geçti. 

Sırtında ceyli.n derisi ceketi ile, bat 
döndürücü bir sür'atle otomobil sürme
sini seven, kurşun gibi uçarken de, ah
bablarma el sallıyarak selim Yeren Hep
burn kaba, biraz da erkek tavırlı ve çe
lik gibi vücudlü olmasına ralmen, pek 
yufka gönüllüdür. Çarçabuk aflar. Sesi, 
keskin ve acelecidir. 
Tanınmış bir adamın dediği libi co, 

mektebdeki zil seslerini müteakip, ka
patırken kapakları birbirine vurulan tı
tablan, yere düşürülen kalemleri ve bir 
an evvel bahçeye çıkmak istiyerek koşu
şan talebeleri hatırlatan mahud çıllık
tır ... > 

Saçları, hafif tertib kızıla çalar. Elma
cık kemikleri çıkıktır. Kızgın ve acı bir 
bakışı, kuvvetli ve pınl pınl yanan dit
leri vardır. Neş'elidir ve cpürsıhhab tir. 

Hepburn'un beğendiği artistler Bern
hardt, Duse ve Garbo'dur. O, sahnede oy
namak için yaşar, resimlerinin çekilme
sine bayılır ve resimleri o kadar pyanı 
hayret bir tekilde çıkar ki, hakild varlı
ğı, güzel fotograflarmın yanında birer 
gölgedir sanki .. 

Hiç ihmr.lci değildir; kayıdsızhlı da 
yoktur. Mesleğinin. en küçük noktası ile 
bile alikadar olur. Sinema perdesindeki 
muvaffakıyetini sesinin çatlaklığına, ka
balığına borçlu olmasına rağmen, pek te 
öyle hoşa gitmediğini takdir ettiği için, 
muntazaman telaffuz ve f&l"lu dersleri 
almaktadır . 

Geceleri gazinoların bfrittde yeni bir 
tuvaletle göründü mü, perestişkirlan 
derhal etrafını alır, bir dakika rahat bı
rakmazlar ve tesadüfen orada bulunan 
Pola Negri, kendisine böyle bir hüsnü 
ka~ul ~österilmediğinden dolayı şaşırır, 
yeıse duşer. 

Hepburn, sol tarafından kalktı mı 0 
gün çok mağrurdur. İşte 0 zaman yan;na 
yaklaşılmamalıdır. Yoksa mufassal bir 
azarlanma faslına hazırlanmanız IAzıın 
gelir. 
Amerikanın bu erkek tavırlı genç yıl

dızı, seyahate bayılır. Listesinin en ba-

flDda, İspanya varda. Meksikayı görmeli 
için de can atmakta, hele Londraya git• 
m~den, Allah canımı almasın, demek., 
tedir .. 

Onu, çok sevdiği British Museum'd~ 
görenler, linema perdesindeki mağm~ 
tavırlı kadın olmadığını farkedince, şa, 

prmasınlar. Filhakika Katharine Hep
burn husus! hayatında, hakikt yüzü V«f 
çevik vücudile tıpkı bir beden terbiy~ ~ 
mektebinin, müteva.u bir müdürün9 
benzer. 

Slmone Slmon'a 
Bir ıalılp cıktı 

Simone Simon'un ıon bir 7"eımi 

Hollywoodda bulunan Fransız sinema 
J!ldızı Sinıone Simon çok nazik olan ah
vali sıhhiyesi yüzünden sık sık film çe
viremediğinden mensup bul"°duğu stüd
yo, kendisine' çok benziyen bir Amerikalı 
kız bulmuştur. 

17 yaşında bulunan bu kızın ismi: Mo
najoy Yentrydir. Son zamanlara kadar 
Chicago üniversitesinde talebe olara~ 
i>ulunuyordu. Tiyatro ve sinema san'at· 
kirı olmak hevesini beslediğinden gü • 
nün birinde \iniversiteyi terkeder~lf 
Hollywoda gitmiştir. 

Çok zeki ve ayni zamanda güzel bir 
kız olduğundan boşta kalmamıştır. Bil -
hassa Simone Siınon'a fevkalade bPnze· 
yişi ona stüdyoların kapılarını açmıştır. 
Monajoy Yentry'nin pek yakın bir atide 
sinemanın en parlak yıldızlarından bin 
olacağı söylenmektedir. 

Simone Simon'un bu kızı çok kıskan • 
dığı bildirilmektedir. İddia edildiğine gö
re bu yüzden mensup bulunduğu stüd • 
yo ile olan mukavelenamesini feshi bile 
göze almış! 
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Geçen Bllmecemizde kazananlar \llfl!t~ Sümer Bank Umum 
18 eylfil tarihli bilmecemi7.de kaza. Ankara Baelbaynm ~ mahallesi 'D- Mavaffaluyet biraz da zaman M .. d .. 1 .. v •• d 

nanlan aşağıya yazıyoruz. ietanbulda ~ a: ~:. =-~-:t-e:m: işidir u ur ugun en 
Perşembe günleri öğleden soma bedi- Te"11k A)'ban, EmJrdn orta mekteb wr ~ B. 1 - Bınbnuzm lzmitte yaptıracağı ikinci kağıt fabrikası inşaatı vahidi 
bulunan kazananların Puartem ve Btrem Olgwıer, istmıbuı erkek Hıııest 911 1 
yelerini bizzat idarehanemizden alma- uıttı özın. Sdlme Kulealtı Mumcular I01mk ÇcıDGT immlOe '°"' es:asDe eksiltmeye kmıulmuştur. 
lan lfızımdır. Taşra okııyucularmnzm 22 de İlhan. iataııbal ÇU'p.mba orta mek - "'1uyor: Mwıoaf • İnpatm tahmin edilen keşif bedeli 428668.88 liradır. 
hediyeleeri posta ile g6Dderillr. tebl A/1 dm M5 :rehm1 ÇöngoftL fak olac:at waıyım:P. J - Mıinabsa evrakı 22 lira mukabilinde Sümer Bank inşaat servisind 

B. kt \as KA&T İ§liym btr ır.ıt • alınabilir. 
ır me ep çan ı Dtnrbetır aall:ve büim1 Badik mı İtaya. 4!k:bt ih _ 

İstanbul erkek lisesi 814 Vedad öanen Ba.bahat, Fenipa.§a Ş. il fetl Adil tısı Şüt- ti t w aiJrbaş _ 3 - Eksiltme 20 Birinciteşrin lga'T Çarşamba günü saat 15,30 da Ankarada s-
SABUN ran Tümay, tJ'rfa gfımr1lk muhafaza 1.kiDc1 ~ il.he edilirse mer Bank Umum Müdürlüğünde yapılacaktır. 

cson Posta marblı> tabur sa~ ~u t\aŞkam oğlu 4 - Muvakkat teminat miktan 19900 liradır. 
Vefa caddesi No 10 da Memduh. Niğde Necdet Yübel. Kayaert bez fabriJcı.ll tamir- muvaffaldyet bir 1 

--
Sııkarye. ilkmekteb. 5 den Halftk Sayınaoy, ha ~tlbl Büsa.mıeWıı kızı Müzeyyen. zaman qt olur. 1 L-__:;.-

Süleymanlye Memduhpıaşa 10kuşu Ho. 17 ~u ~ caddesl JJo. 473 Eliz TamJel. Hiç bir zaman yü-
\de Ekrem Sıvas Paşabey mahallesi eski Beyoğlu Ist1klAI caddesi Batarya sineması amak IAflTnti J!duvaff:add)ethı esası 
' Mahkeme 'sokak 83 de Sıdkı. karşısında M. Gllnidia. Cağaloğlu Mollafe- m ~. 

ALBUM nan sokak 5811 ömld A.ıayer, B • .AyasofJ& badu:r.. 
Soğukçeşme J'Oku§u T de Sevim, Blr.e Kur

. {Son Posta hatırası) uş Ilkmekteb Fmdıe Taşdemir, İBtanbul S • 
Ist.anbul erkek ~ lMS Feruh, İ&tanbul kadınlar- hastanesi eczaeı Hayri kızı Enver, &mi dilekler muvaffakiyete 

ulaştırır 5 lncl me~teb 5 den cemal, Galata.saray lise- Adapazarı Çıracılıır .ııot:at: ı de Mustafa, u
sı Sabit ÖZbaş, Kayseri tapu titıbi Hamza zunköprü Hayrabol caddesı terzi cemal _ 
'-oğlu Cabir, Ankarn Çankaya No. 30 da Nur- lu Arif, Adapazarı İ.stn1ll mahallesi Aydın 
ha~t. Menemen hükftmet karşısında mua- sokak 31 de Mümin, Yeşfltöy Halkah cad-
kıb Ismall Hakkı kızı Muammer. desi 4' de Orhan TobJ, İzmir Duatepe so-

Mmma okuyu.
cu?amımdan U-

MUHTIRA Dfili*l'ERi kak 13 İzzet Tuna, Kayaert eski pamukçu- m.mı ltazga:n --

Bayındır belediye fen memuru Bal!hattın larda knsab Hacı imıan ellle Hikmet Cot
oğlu Fethi Gürsu, Anknra Erzurum malını- kun, Çapa K. ö. O. 345 llelike Engin, i:zmır 
lesi Bayonder sokak 5 de Fahlmruı Türker, Blrincl beyler sokak 7 de Saltıhattın EslD. 
Menemen Kubll!y mektebi 406 Mulcadde3 Galata.saray llse3i idare oell Nari oğlu İh
Dlnel, Cağaloğlu Hamam sokak 4 de sa.ime san, Konya tız mualllm mektebi caddesi 
Tezcan, Sultnnahmed Kapınğası Fene:ll so- 74 de Cnhld ÖZçınar, Uzmıköprü dJ4 dokto-
tak ı de Fikret. nınnn otıu Renan, Konya askeri orta mek-

MÜREKKEBLİ KALEM teb tedrisat müdürü oDu Kemal. Bursa ın-
<Son Posta martalı) hisarlar başmüdür!~~ tq şut>m Am1ıl 

İstanbul erkek l1sesi 21 A daD 502 Halük, Rahmi otlu Halld, Irm!t harb sllAh vasıta- yet da1ramdıa 
İstanbul Ticaret lisesi 1144 Cemaledd.ln Ka- l:ın K. lığı bırlncl fllbede Veli kızı Hatice, edebilir. 
sınıpaşa 6 ıncı mekteb 2/C den «2 •!had Yeşllköy llkmekteb 105 Muzaffer, ~ıu 
Nlşantaşı Hncımansur sotatı 88 de ~ orta. mektebi Suzan Bad. Konya Bürçiildil ...._ 

ALÜMİNYOM BARDAK ~ııa:e:~oı~ :ıı: ~~iı:~;:: Sertliğe gelmiyen bir genç klz · 
(Son Posta markalı) ra Doğanbey mahallesi Andaç sokak 12 de İzmit okuyucuJa.. 

44 fi~cü mekteb 5/A dan 164 mtmeı De- P. Kartel, SıTas Nlbar caddesi 21 Medtht. nmızdan. BehiN 
mlrel, Istanbul Yeni Nesil mektebi 5 den ömemlr, Çanakkale Yah caddesi tatlıcı Hü- de fotoğnıfıma 
Mustafa Tarhan, CUmhariyet kız ona mek- seyin Ersavaş ellle İsmall, Ankara Bozkurt 
teb 248 Nurlye, Büyük Ayaso!ya Sofukçeş- mahallesi orta sokak 12 de Dündar Fırat, tahlilmi Utiyerek 
me yokuşu 5 den Mükerrem Tezcan. Eyüb Münze'fl M. No. 20 Müfide Baykal. sorııyoır: 

CEB AYNASI Kayseri Bayatlı mektebi 285 Udviye Coşkun. - Muvaffak 1>-
<Son Posta hatırası> Dtyarbekir Fatihpaşa mahallesi Bıyıklı Meh- Ztıcck mıyım, e§im 

Kurtuluş Hacıahmed M. Karakol aokak medpaşa sokak 4-t de Mevlud, Ankara A- beni ma'ud ede-
25/1 Nizamedclin, Beşiktaş Nüzhet.iye cadde- kalar mahallesi Oktay sokağı 43 de Avniye, cek ., 
si 27 de Seniye Yıldmm, Küçük Ayasorya Esldşehlr Erle alanı Tayın sokak 25 de Tür- mı. 
Kaleci sokak l de Nebahet. Kadlrga 3 öncü kAn Görkey, Ke.yaş kapsul fabrikası 204 Ke- 1 - İyi Muame-
mekteb talebesinden Hayrünnlsa. nan Sertyel, Samsun belediye caddesi Yurd le gördükçe mu
YUVARLAK DÜl\TYA KALEMTRAŞ pastahanesi ktıtlbi Mellha, Zonguldak Koz- kabelesine yeltenir. Sertliğe, hakarete 

_ (Son Postu hatırası) ıu Kasab tarlam atölyesi ~url~n hemşiresi gelemez. Cevabsız bıraknııya razı oı.-
Kuçuk Aynsofya Kaleci aokak No. 4 de Şe- Aliye, Kaysul varidat mudüru Said oğlu . . 

habeddln, Sultnnahmed Nakilbend No. Cl2 de Kemaleddin, Giresun Yağcılar sokak 3 de maz. Sevdik.lerı hakkında vefakar olur. 
Nusret Biner, Cağaloğlu Nuruosmanlye cad- ömer ~taslle Mehmed İrfan llkmeteb 2 - Çabuk kızıp her şeyi izzeti nefh 
desi Birlik: evi 14 de Cemile Öz.doğru Sirkeci 2/e de 2254 Maide. meselesi yapmaması lfizımdır. 
Ebussuud cadde.ı:l 10 da zebra. ' .. ,_. ............ - ...... :. - .. : ....... --.. ·-, 3 - Eşine karşı daha yalpak ve daha 

DIŞ FIRÇASI Yenı neşrıyat az tok sözlü olması icab eder. 
<Son Posta markalı) 

Sultanahmed Kabasakal No. 25 de Nebi (ÇGcuk) Derg:isl - Çocuk F.slrgeme Ku-
Leklar, Tophane örtmeaıtı sokak ı de Mem- rumu tarafında~ çıkanlmakta olan {Ço -
duha Temizsoy, Antalya llses1 mııf ıo taıe- cuk) Dergisi 1 Ilkt~den it.ibaren yeni ve 
besinden B:ıkıp, İnhisarlar satış şublııl1 Anıl- çok faydalı mfinderecatla dolu olarak yeni 
rl oğlu Vedad Öze. şet:l.lde çıkmağa başhyacaktır. 

DİŞ MACUNU Çığır - Bu edebiyat ve san'at mecmua-
sının 54 üncü sayısı dolgun bir münderecat-

Ankara Doğanbey mahallesi Tafd&,eme la çıkmıştır. 
sokak 7 de Şükran Bakırköy Yenlmahallcde Çocuk _ Çocuk Esirgeme Kurumu tara. 
Knncıkul sokak 16 da Süheylii, Çanakkale tından haftada bir çıkanlan bu çocuk mec
Postane mah:ı.lle& Bebekll öret 11 de Ce- mu.asının 53 üncü sayısı renkli bir tapak ı
mll, Çanakkale Halk Fırkası odacw Receb çinde bir çok güzel Jazılaı' ye resimlerle ın-

Son Posta 
Fotoğraf tahlili kuponu 

isim • • • • • • • • 
Adres • • • • • • • 

DİKKAT 
Fotograf tahllll 'lçln bu kUPC>nlardan 
5 adedinin gönderilmesi §arttır. 

oğlu Mehmed Tun. . Uşar etmlşUr. 

~AB izmir Fuan. - Beynelmilel İzmir sergt - ----
Edirne Ağaçpazan caddesinde 58 de Se- sinin açılışı m6ddet1nce haftada bir çıka - olojl mecmuasının 8 - 9 sayılan bir arada 

mlh:ı Uyar, Kozlu Knsab tarla maden ocağı nlan l>u sercl gazeteslnln son sayısı intişar Nurullah Berk'in, S. Kemal Yetkin'in, Nuret 
memurlarından Nııcl Erdoğan oğlu Turan, etmişUr. t1n Ergüven'in, Bedri Rahınl'nin, yazılan 1-
Gedlkp~ Hamam cadde-'1 25 de Kemal, Ar - Bu 7egAne ıtbıel aan'atıar ve arke- le çıkmı§tır. 

5 - İsteklilerin ihale gününden en az 3 gün evvel Sümer Bank inşaat se 
sine gelerek bu kabil inşaatı yapabilecek fenni ehliyetlerini isbat için Nafia V 
k!lettnce verilmiş müteahhitlik vesikasile icabeden diğer vesikaları ve M' 
Bankalardan birinden alınmış 200,000 iki yüz bin liralık mali itibar mektubun 
ibraz ederek eksiltmeye girebilmek üzere birer vesika almaları şarttır. 

8 - Teklif' mektuplannı havi zarflar kapalı olarak ihale günü saat 14,30 aka 
dar makbuz mukabilinde Ankarada Sümer Bank muhaberat servisi müdiirlüğfl 
ne teslim ed.ilmi§ olacaktır. 

7 - Bu inşaatı banka dilediği müteahhide vermek haklonı muhafaza eder. 
c3664> c6688> 

İnhisarlar u. Müdürlüğünden: 
I - Şartıwmesi mucı"bince bir adet çift devirli otomaük tabı makinesi 

pah zarf umliyle eksiltmeye komılmuftlll'· 
lI - Mnbammen bedeli 6000 lira ve muvakkat teminat 450 liradır. 
m - Eksiltme 25/X/937 tarihine rastlayan Paznrlesi günü saat 15 de Kaba 

ta,ta İnhisarlar Levazım ve Mübayaat §Dbecrindeki alım komisyonunda ya 

caktır. 

iV - Şartnameler puamz olarak yukarıda adı geçen komisyondan alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin, fiatsız teklif mektublarım ve 
taloğ1arını ebtltme gQnünden m az bir hafta evveline kadar İnhisarlar Tütün 
Fabrikalar Şubesi MUdlirlüğfine vermeleri l!zımdır. 

~ - Mühürlti teklif mektubu, kanuni vesaik ve Slı 7;, teminat akçesini ihti 
va edecek oibm kapalı zarflar eksiltme günü en geç saat 14 de kadar yukand• 
adı eeçen komisyon bqkanlığına makbuz mukabilinde verilmi§ olmnlıdır. c59U 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum idaresi ilAnları 

Muhammen bedeli 24800 lira olan pafta. klavuz, rayba ve frezeler 12/11/937 
Cuma günü .at 15,30 da kapalı zarf usııllle Ankarada İdare binasında satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1860 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettiği vesikalan ve Nafia müteahhitlik vesikası ve tekliflerini aynı gün saat 
H,30 m kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden; Hnydarpaşada 

T~ ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (6548) 

lstanbul P. T. T. Vilayet Müdürlüğünden: 
İdare Bendiye ihtiyacı için 2000 kilo çubuk kurşunun alımı açık eksiltmeye 

konulmuştur. Eksiltme 8/10/937 Cuma günü saat 14,30 da büyük Postahane bı. 
nası birinci katta İstanbul P. T. T. Vilayet Müdürlüğünde müteşekkil ahın sa
tım komisyommda yapilaeaktır. Beher kilosunun muhammen bedeli 33 kuruş mu
vakkat teminat 49 lira 50 kuruştur. Tali blerin daha fazla izahat almak ve mu
vakkat teıninatlannı yatırmak üzere çalı§ma günlerinde mezktlr Müdürlük İda-
ri kalemine ve eksiltme gün ve saatinde de komisyona müracaaUan. c639ôa -----------

lstanbul Erkek Öğretmen Okulu Sabnalma 
Komisyonundan : 

Oi:ulumuzmı 937 matt yılına aid sekiz aylık yiyecek ve yakacak ihtiyacının 
eksiltmeye konulduğun11 gösteren ilin bugünkü Taıı gazetesi.le neşredilmiştir. 

İsteklilerin tafsiliıt almak iÇin mezk&- gazeteyi okıımelan lüzumu ilAn olunur. 
.6442. 

" Son Posta • mn edebi tefrikası : 51 büyüktür. Sözlerini geç:recek birçok,nül ve &ki Ua - misafir bile oısa - bir Halkevlerinin kış programları 
insan tanırlar. Herhalde sana büyük çatı altında oturmak işime gelmiyor? 
yardımları dokunabilirdi.. Yaz bana zehir olll!". Fakat Mazlum ne Halkevleri idare heyetleri kışlık f 

Söz yaza, sıcaklara intikal etti. Gö- diyecek, onu bilmem.- liyet programlarını tesbit etmek üz 
ciil sordu: Dönüşte sordmn: yakında toplanmağa başlıyacaklardır. 

- Siz yazlığa gitmiyor musunuz?. - Ne dersin ablamıa davetine? Toplantıda Halk.evlerinin her kolu k 
Mazlum bana, ben Mazluma baktım. - Çok memnun oldum... eli h 'd b. hazırlı 

Bu hususta karar vermek şöyle dursun, - Gidecek miyiz?... sa ~~ına 81
• ı:er progr~m Y. 

Yuan: SELAMI iZZET düşünmemiş, konuşmamıştık bile. Ben: Bunu öyle bir söyleyiı söylemişim cak, bilfilıare içlerınde en zıyade beğe 
Mazlum saatine baktı ve beni gene kabul etmemek... - Hayır, dedim, istediğuniz zaman ki, Mazlum duraladı: len umumi program olarak kabul ed 

mes'ud eden sesile aynı sözü tekrar et- Artık, akşamın sessizliğini bozmtlk gezeceğiz. - Şaştın mı? cektir. 
ti: istemiyerek sessiz yürüyoruz. Ben için Ablam kız.ar gibi oldu: - Şaşılacak şey doğrusu. . Bu sene Halkevlerinde müzik ve i 

- Artık gidelim mi sevgilim?.. için felsefe yapıyorum: Bir kadın ko- - Aman Sevim sen de ... Hep böyle - Neden? .. Senin de hava tebdiline konferanslara fazla ehemmiyet veril 
- Emreder-sin!.. sına muti olmalıdır. Erkeklerin hodbin manasız şeyler söylersin Gezmekle ihtiyacın var... cck ve bu arada temsil işleri de ehemımH 
Kalktık. Biraz sonra uzaklarda gü- liklenne hürmet limndır. Hem tatlı sayfiyede oturm~ bir midir? - Olabilir. fakat onlarla beraber na- yeUe göz önünde tutulacaktır. 

neş göründü. Ufka bir kan damlası gi- bir ik:;sözle, munis tavırlarla karşısın- - Bizce bir ... Iş gönüller bir olsun, stl otururuz. 
bi~ damlamıştı,. biraz sonra dinecekti. da yumuşamıyacak, hüküm altına alı- samanl~ seyran ~lurınu§!.. - Basbayağı otllruruz? . . ..r--------------1-1 

Ta uzaklardaki yamaçlar menekşe ren- r..amıyacak erkek yoktur. Arı balın e- - Bıze gelsenı.ze... - Onların yaşay1şlan ile bızmı ya-
1 

1tı.7Rb l l 
gine bürünmüştü. Topraktan rütt.&betli siridir... - Nereye? şayı.şımız arasında dağlar kadar fark CHI e c 
bir koku yükseliyor, gökten nemli bir Ben her şeye :rağmen, güler yüzlü, - Adaya... var. Ne biz onlara uyarız, ne de onlar Eczaneler 
hava yağıyor, bütün kainatı örtüyor, tatlı sözlü olmalıyım. - Misafir geliriz. bize uyabilirler. Bu gece nöbetçi olan eczaneler llllllar-
bürüyordu. * - Günü birlik değil.. Size bir oda - Ne bizim onlara uymamız 1Azıın, dır: 

Her şeyin omuzuna, akşamın ölgün Kaydettiğim geceden sonra bize verebiliriz, istediğiniz kadar kalırsınız. ne de onlann bize uyması... Herkes İstanbul cihctindekiler: 
renkleri bir yük gibi çökmüştü. biraz surat eden Gönül, gene bizi sık - Teşekkür ederim G5nül, düşüne- kendine göre ytlşar ... Aksa.rayda: <Pertev>, CBAlel~d>.nrds~~ 

H d h Bir altın imk 
(Sırn Asmı). Beyazıdda: ..... .. 

er mevsim e, er akşamın başka sık davete başladı. yiın. - · çatı da buna · an var matyada: (Teofllo8>ı Emlnefnünde: 
bir tecellisi vardır. Akşamlar hilkatin Bir gün de Maz!u.m8 çıkıştı: - Bunda düşünecek ne var? mıdır? Sanki Gönül:i bilmez gibi söy- CMehmed Klzmı>. Eyiipte: CHlkmet A~ 
yarattığı şaheser güzelliklerdir. Güneş - Teeessüf ederim sana Mazlum. - Biliyorsun Mazlwn çok meşgul ... lüyorsun. O insana rahat verir mi? la.maz), Fenerde: {Hüsa.mettln), Şehre-
batacağına yakın mayıs munis bir &şık - Neden? Günün her anında muhtelü kimseler- - Anlaşılıyor, gitmek istemiyorsun. mlnlnde: CHa'mdl), Şchzadebaşmda: 

{Üniversite), Kare.gümrükte: (Arif), 
gibi, sevgilisini kollarının arasına al- - Seninle çocukluk arkadaşıyız, be- le görüşmek, randevu alıp vermek - Hayır istemiyorum. Seninle baş- Küçiikp:ızardıa: (Yargll, Bakırköyünde: 
mış sarışın bir genç gibidir. Teşrin ak- ıaber büyüdük, bugün eniştem oldun ..• mecburiyetinde. Adada olursak rahat- başa kalınağı tercth ederim. <Merkez). 
şamlan ise hüzünlüdür, mağrnumdur: Mazlum gülümsedi: . sız olur. - Nasıl istersen. Be:yoflu dheti:ndekiler: 
Sevgiliden ayrılan bir yavuklu gibi... - Bunlara mı teessüf ediyorsunuz? - Hiç te olmaz. Sabahleyin erken- Nasıl istel'8CD dedi ama canı sıkıl- Tünelbaşmda: <Matkoviç), Ynbekknl-

Yürürken Mazluma bakıyordum. A- - Hayır, işin için bir !!Ün bile koca- den iner, akşam döner... dı ... Gene eski duygulart canlanıyor. dmmdn: (vtngopulo). Galntada: CMer-
~ ak kez), Tat.sımde: (Kemal Rebul), şı.ş-

raınızda bir anlaşmamazlık var ama, ma baş vurmadın. o sana yardım ede- - Bu da Adada oturm sayılmaz. Gene Gönül llıe beraber olmak istiyor... llde: (Pertev>. Beşiktaşta: <All Hım>. 
bunun sebebini biz icad etmedik ... Ka- mez miydi? - Bunda haklısın. Ne ise, düşünü- Ablanıa gitmek, ablamın bulunduğu Boğaziçi. Kadıköy, Adalardakiler: 
bahat ne onun ne de benim .. fakat an- Mazlum şaşaladı: nüz de bir karar veriniz. Herhalde bir yerlere gitmek içm bahar.eler icad c- 'Ö.sküdarda: {Bellmlye>, Sanyerde: CA-
laşmamız da, birbirimize açılamadığı- - Rahatsız etmek istemedim. oda emrinize amadP... diyor. Hiç sevınedı~ Bakiye, ablamı S&t>. K.adıköyiinde: <Büyük>. (Üçler), 
mız için kabil olmuyor. Daha doğrusu - Rahatsızlık ne dernek. Gerek ka- Benim onlarla beraber Adaya git- görınt-k zevki için. .~tlanty0r. Büyilkadada: (Halt), JiePelladadS: 
aramızda bir anlaşmamazlık olduğunu yınbabamın, gerek koca.nun hatırlan meğe hiç niyetim yok ... Doğrusu Gö- - (A.rlcalı ""1') .._<_H_alt)_. __________ _ 
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Hikayeleri 

ADA 
Çeviren : Faik Bercmen 
- Bunlara bir şey söyle!. Bu böyle oı., 

maz! dedi. 
Ve iı.~tilir bir sesle ilave etti: 
- Kaç kişi konuşacak bu filmde .. 
O vakit kocası, önlerindeki kadının O'"'! 

muzlarına hafifçe dokunarak: 
- Rica ederim madam, eğer bu şekilJ 

de konuşmakta devam etme?.Seniz daha 
sevimli hareket etmiş olacaksınız, dedi. 
Şişman k. dın başını döndürmedi bıle.. 

Kocasına doğru sokularak: 
- Çok kahraman insanlar var Ray .. 

mound! B ,zıJarı, bu gibi adamları çeke .. 
m zler ve sevmezler .. Bu onların canını 
sıkar; fakat böyle tehlikelere kendileri .. 
ni kat'iyyen atamazlar, korkaktırlar. 

Mösyö Beru bu sefer tekrar ihtara 
mecbur kaldı: 

- Madam, kanm sinirlidir, rica ede• 
rim .. 

Kendisi de sıkılmıyor değildi. Bu bu· 
dalaca sahne mükaleme onu da sinir
lendiriyordu. 

Nihayet elektrik açıldı. Aydınlıkta, ka .. 
dın daha v .. hşi ve daha heybetli görün· 
dil. 

Mösyö Beru sigara içmek için ayağa 

kalkarken karısı: 
- Umanm, ki bu saygısızlara bir ne

zaket dersi verirsin!. dedi. 
Hakikati halde kocasının böyle bir ni· 

yeti yoktu. Fakat karısına peki peki .. di
yerek uzaklaştı. Şişman kadının kocası 

da Mösyö Beru'nun arkasından kalktı. 
Büfeye yaklaşınca göz göze geld ler. 

MÖSJÖ Beru: 
- Oo! Dolnon sen misin? diye bağırdı. 

Zarıf adam da onu görünce sevincini 
saklı yamadı: 

- Ne güzel tesadüf!. Nasılsın dostum! 
- Önümüzdci oturanlar sizdiniz de-

mek .. Azizim affeder iniz karım bir par .. 
ça sinirlidir, hani sizinki de .. 

- Evet evet dostum benimki daha 
beter; siz de affed'niz, pek gevezedir. 

- Zarar yok azızını .. Ne var ne yok.. 
İ§leriniz nasıl gidıyor? 

- Şöyle böyle.. Pek fena değil.. Sizi 
gördüğümden dolayı ne kadar sevindim 
bilseniz! •. 

- Ben de öyle, dostum .. 
Sinema tekrar başlıya.cağı vakit bir· 

birlerini selfunlıyarak uzaklaştılar. 

Dolnon şişmin karısının yanına gelin
ce kadın sordu: 

- Bu sersemin haddini bildirdin mi? 
- Evet karıcığım seni temin ederim, 

ki adamakıllı söyledim. Karısın ı azarlı
yacak .. 

Mösyö Beru da karısının yanına otu· 
runca eğilip kulağına fısıldadı: 

- Benden özür diledı kancığım. Ka· 
bahat onda değıl o cadaloz kandaymı§. 
anlıyorsun ya .. 

Yarınki 11Ush mızd : 

Köy Muallimi 
Yazan: Salahatlin Enis 
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·.:>:: ~:~~-i{1~~:::· .f :,: ;·~ :· Talat Paşanın 
son günleri 

Yazan : Arif Cemil 

Alman gazeteleri yazdıkları yazılarda: "Arkasından 
kahbece öldürülen Talat Paşanın sonuna krıdar Alman 
ittifakına sadık kaldığı Alman efkarı umumiyesi tara-

fından unutulmamalıdır! n diyorlardı 

e:Talat paşa, Almanyada cumhuriyet hakemeye siyasi bir şekil vermek is
iian edildiğinin ertesi günü Berline ge- terlerse ve hakimler de bu cereyana 

SON POSTA Birincitcşrin 4 

Son Postanın tefrikası: 59 

Denizlerin Makyave i 

Kaptan Bum Bum 
~~e::~_.:_ ___ 

Çeviren: Ahmet Cemalettin Suaçoğl• 

Yol~ çıktıktan biraz sonra küçük tekne yavaş yavaş 
almağa başladı. Batmamak için hepimiz çırpınıyor, su 

bütün kuvvetimizle suyu boşaltmağa çalışıyorduk 
lelidenberi şan ve şerefine lı1yık mün- lrapılacak olurlarsa ben o zaman lazım Artık dümensiz kalmış olan tekne su- di ve bu mücadele günlerini teknenin Her yarım saatte bir kibrit çakarak 
zeviyane bir hayat sürüyordu. Kendi- gelen malumatı toplamak ve vesikala- lann sevkile açıklara doğru sürükleni- batıp ıztırabının bir an evvel nihayet elimde sımsıkı tutmakta olduğum ceb 
sinin ticaretle ~eş~~. olduğu ve ~atta r~ ~azırlamak ~çin muhakemenin tehi- yordu. Derhal dümen yekesine geç- bulması içi1: ~ua etmekİe geçirdi ki pusulasını tetkik ediyor ve rotaıntzdan 
bir kahvehane ışlettıgı hakkındakı ha- rını taleb ederım.:ıı tim. bunun da bızını arkadaş cSoemburg:ıı- inhiraf edip etmediğimize dikkat eyli-
berlerin kat'iyyen asıl ve es.~s~. yok~.ur. Müddeiumuminin ~u sözleri doğr~ Bir gemici şarkısı vardır: den başka bir kimse olamıyacağını o- yordwn. Zira rotamızı biraz şaşırmış 
Bu isnadattan maksad bu bu~u.~ Turk o~~akla beraber, ayn:. zamanda kendı- cTayfa mavi köy ile mavi deniz a~a- kuyucularıın tabii anlamışlardır. olsak kendimizi birdenbire İngiliz su-
devlet adamının hatırasını kuçultmek- s~ın. muh~~emede mu~afaa etmek va- smda kaldılar! ... > diye başlar. Halbu- Fırtına arasıra hafifliyor, sonra ye- ları dahilinde bulabilirdik. 
ten başka bir şey olama~.. . zıfesıle mükellef old~~ !alat Paşa ki bizim Malezyalı tayfa o akşam ga- niden azıyordu. işte bu muvakkat sü- Nihayet şafak söktü, kirli ve bula-

Bazı Alman gaz.etelerının katıl Tay- huk~kunu mu.?afaza ıçın lazır;ı gc~~n zablı bir sema ile koyu kül rengi ve kf.ınet anlarında Soemburg inliye in- nık bir gün başladı. Rüzgar pupadan 
liryanı himay~l~n altı~~ almaları v.e maluma~!~ ~ucehhez olmadı~ı . ~os- korkunç bir denizden başka bir şey gö- !iye ya; esmekte devam ettiğinden ben yazi-
Ermeni milletının çektıgı ıztırablar: ı- te~ek ıtıbanle de çok acıklı bır ıt1raf remiyordu. Mavi sema nerede? Mavi _ Lauterb h d" d kad h _ yelten memnundum. Seyahatimizin 
1 . .. d"~" .. 1 la dogru teşkil ed' d . a a , ıyor u, o ar as ov • , erı sur ugunu yazma arı as A ıyor u. deniz ne canibde? Alimallah ınsan e- tayını ki son demle . . d - devam ettıgi müddet zarfında tekne-
bir hareket değildir. Talat Paşanın ta;afı muha~emede nize şöyle bir baktı mL kalbine l~orku zannediyorum! n.ını y~a ıgımı mizin armuzları sıkışmış olduğundan 

Bir kere T~Iat pa~anın Eı:ıneni te~~i- b.u kadar zayıf ?l.d~gu halde katıl !a~- geliyordu. Bizim tayfa mümkün olsa Yahut ta: artık su boşaltmak ~~ga~esin~en_ k~-
rinde oynadıgı rol ızam edılmemelıdır. lıryan tarafı bılakıs çok kuvvetlı bır kendini suya atıp karaya ayak basacak- All h . _ tulmuştuk. Yalnız ırı bır denız uzen-
Sonra da Ermenilerin daha umumi surette müdafaaya hazırlanıyordu. tı Teknenin yanında dolaşan bir sürü k- 1 M~. ~şkı~a .. şu pıponu agz~d~n mize çullanıp ta tekneye güverteden 

' · · • d ı ı · Be rn·n en { k tı k"l t · - . • çı ar. uthış tutun kokunla benı ol- . ·-· harbın başlangıcında ıtılaf ev et en- . r ı diliı. . dmaruKat~l~ a ·ıark ı v~ ı1 da- köpek balıgı olmasa bunu pekala yapa- dürmekte olduğunu görmüyor mu- su gırdıgı zaman gene kovalara sarılı-
nin tarafını iltizam ettikleri hatırdan yın e yor u. a ı ın 1 gun er e bilirdi. Lakin bu murdar hayvanların ? d' .. . yorduk. 

• 1 .. .. "kl · · d" E sun. ıye !Junahsız pıpoma musallat 
çıkarılmamalıdır. Ermeniler namı.na g~zihent~l~l ckuru?1t ~e~ı erı dşı~1 ı 1

rme- ta suyun sathına kadar çıkan iğrenç oluyordu Bir tekneye arasıra bir iki dalganın 
söz söyliyen Bogos Nubarın, vaktile nı .. 1 a .. omı esının. ya~ ımı e a enen kafaları onların bu hevesini karıuların- ·. . hücumundan kurtarmak hemen he-
Paris konferansına tevdi ettiği bir muh katılın mudafaa tertıbatıle meşgul o- da bırakıyordu. Halbukı ben bu ihtarlara kulak bile men mümkün değildir. Gündüzleri kö-
tırasında yüz yirmi .bin Ermeninin iti- luyorlardı. Aksayişark yerlilerini elde etmek, asmıyor, mut~asıl pipomu_ çekiştirmek- pek balıkları teknenin yanından ayrıl-
laf ordularile omuz omuza harb ettiği· ... __ ........................... ~~:.~.?:~~!.- onları her emrinize ram eylemek isti- te deva~ e~ıyordwn. Zıra ancak bu ınıyorlardı. Bu hayvanlar benim gibt 
n i söylemedi mi? yorsanız onlara evvela hakiki bir şef sayededır kı . uy~~ya. galebe edebH~- yağlı, semiz ve bira mayasile yoğrul-
Arkasından kahpece öldürülen Talat meziyet ve kabiliyetinizi göstermek su- Y?r~~m .. Harıta uzerınde rotamı bır muş bir parçamn kendileri için ne ne-

paşanın sonuna kadar Alman ittifakına retile isbat etmelisiniz. Onlar bir kcıe çızgı ~le ışa~~t ~tmiştim. Bu rota «Sele- fis ve ne lezzetli bir parça olabileceği-
sadık kaldığı ve Türkiye münferid bir buna kanaat getirip de sizin hakiki b:r bes• ıle •Fılıpın•. adalan arasında bu- ni galiba takdir ediyorlar ve yanı ba-
sulha teşvik edilmek istendiği halde amir olduğunuza iman ettiler mi? Ar- lunan cParanganı:ıı adasına kadar da- şımızdan ayrılmıyorlardı. 
buna yanaşmadığı Alman efkarı umu- hk geçmiş ola. Her dileğinizi köıl.ikö- yanı?'ordu. (Arkaft t10r) 

miyesi tarafından hiçbir zaman unu- rüne yerine getirirler. ~ 'buki bunun 
tulmamalıdır.» aksi olursa en muhtaç oı.:luğuuuz bir 

Sooılet birb<rinı ıolı:ıp ediyor .,. hdld oolıohleyin d b · d k · k d 
Bir taraftan Alman gazeteleri Talat ıou bir •uvv.ıt• ko!labılmek için bize lô:um zaman a, en amansız ır a ı amz a 

paşanın şahadeti meselesini türlü tür- otoı. ~'"bir vyk11yo bir türiii kav1110111ıyoruz. müşkülatla karşılaşırsınız. 
lü tefsir ederlerken, diğer taraftan pa- lıt• burada Herifler benim demir halatın_ı _kest~-
şanın dostları katilin muhakemesı için VALIDOL imdadımıza yetitirl ğimi görünce üzerime atılmak ıçın ~~r 
hazırlıklarını yapmağa başlamışlardı. hareket yapmışlardL ' Ben hemen du-

Onu bit k«e recrube edıniı. Zarcınıı ..-. • d k d 
Çünkü muhakemenin alacağı şekil, si~rieri 10,kin edıci oJon bu ;~ ııylcusuıluOa men yekesini yerın en çı. ar ım. ve .~ 
Türklük noklainazarından pek büyük •°"' -.ımaı bir dev6dır. lımde bu kalın ve kuvvetlı sopa ıle hu-
bir ehemmiyeti haiz bulunuyordu. De- cuma uğraşanlardan ikisini yere ser-
nilivordu ki Alman muhakeme usulü dim. 
mu~ibince katil muhakeme esnasında Malezyalılar kafa tutmanın, serkeş-
müdafaa hakkını haiz olduğu halde liğin para etmediğini bu suretle bittec-
maktulün veresesi bu haktan mahrum rübe anlamış oldular. 
ediliyordu. Maktule aid müdafaa hu - Azimkarane hareketim, iri yarı bo-

liiJ [i!J 

1 1 
Baş, diş, nezle, grip, romatizma ve bitin atrda· 
rınızı derhal keser. lcabmda günde Uç kaşe almabilir. 
isi~ ve markaya dikkati Taklitle!'İnden sakınınız. 

' ... •• • • .. ~. ••• • • • • 1 " ·>.... • 

hususu müddeiumumiye bırakılıyor - ' yum ve bilhassa bedeni kuvvet ve kud-

du. D . il retim hiç şüphesi2 he:rıiflerin gözünü ,,-So-nb-a-ha-r -ge-ld ... ı· !'KAN l u K' Şu halde, şayed Ermeni meselesi e D 1 Z Y 0 ar 1 yıldırmış olacak ki: 
dd · · 1 - Yelkenleri hisa ediniz!. .. Kuman-mcvzuu bahsolacaksa, mü eıumumı- l Ş L E T M E S 1 

nin tenviri lazım geliyordu. o mesele dasını verdiğim zaman hepsi birbirile 
1 Acmtelet:ı Karakö1 Köpriibafa müsabaka edercesine ;c:: başına atıldı- Ve Kış Yaklaşıyor 

nin ortaya çıkacağına delalet eden bir Tel. 42362 • Sirkeci Mühürdanade ~ l 
çok emare de vardı. Şayed Ermeni me- Han Tel 22740 lar. Elbiseye dair lhtlyeçlaranızı MEYV A TUZU 
se e.:ıi ortaya atılacak olurs~ müddei- • ~ Tekne yavaş yavaş hızlandı ve birazl 'imdiden Galatad• methur 
umumi bunları nereden bilecek ve E N I Z sonra adamakıllı yol almıya başladı. 
maktulü müdafaa edecekti? ı K A R AD Şimdi büsbütün açık denize aç:lmn-' EKSELSYOB 

İttıhad ve Terakki erkanı bu endişe ilave Postası dan evvel asıl mesele mercan kayahk-
icinde ıSağa sola başvurdular, Alman ları arasındaki dar bir geçidden kaza-
- 6 Birincitec::rinden itibaren Kara- b ıA geçmekti hariciye nezaretine müracaat ettiler. :r sız e asız · 

deniz hattının ilave dördüncü posta- b·'t" d Kendilerine Tayliryan muhakemesinin Tekne u un sür'atile o ar 1 
ları başlıyacaktır. Bu postalar İstan- .. - · · f d · 

adi bir cinayet muhakemesi olacağı, bul'dan Çarşamba günleri saat onda geçide dogru segırtirken itıra ~ eyım 1 
bunun için hiçbir şey yapılmağa iüzwn . ki çok heyecanlı dakikalar geçirdim.

1 olmadığı cevabı verildi, aynı teminat kalkarak doğruca Trabzona gıdecek Yerliler bu dar geçidden ustaca bir ma-, 
ve Trabzondan İneboluya uğrayıp İs- ı ·ı geçtig-imi görünce bana kar~ı adliye nezaretinden de ita edildi. b 1, d"" kt" 6705 nevra ı e ~ 
tan u 11 onece ır. c ~ daha fazla itimadkar davranmıya baş-

Alıııan bu tcmi~nt ve verilen b~ , 
vadlar her ne kacııır i· ~had ve T·~rakki !adılar. Teı..'f'ilbeli ve usta bir kaptan ol-
erkanını ve Berlinde bulunup Talat Son Posta duğumu anlamışlardı. 
Paşaya dost olan klmseleri oldukça tat-• Yola çıktıktan biraz sonra ~ekne il-
min ediyorsa da gene lazım gelen te-1 -:-::_, 81 aaı. Ha dJs uaı.. ........ mid ettiğimden fazla su etmege başla- 1 

" 1 .. e .. Uüt Y va .,. ~ ıau- . . h . . b"t'" 
şebbüslere devam olunuyordu. dı. Batmamak ıçın epımız u un var-

Bu hususta en ziyade müddeiumumi-il Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 2'. lığımızla ~~ boşa~~ıyord~... .. . ı 

Büyük elbise mağazasında 
Her yerden 

Ucuz ve Temlnath 
Alabilirsiniz 

Şu cetvelden bir fikir 
edinebilirsiniz 

Erkeklere Liradan 
itibaren 

PardesUler ~~';İe 13 
PardesUler ~;::ıi~:·bl 18 112 
Muşambalar Her renkte 11 1/2 

Trençkotlar a katıı 15 11 ~ 
nin alacağı yaziyet(' ehemmiyet verjli- t S T A N BUL Hava duzelecegıne busbutun tenala-
yordu. Onun için Türkiye tarafından Gazetemizde çıkan yazı ve şıyordu ve gece yarısına doğru hakiki 1 Kadınlara 
Ermeni vekayii hakkındıı ne kadar n~ş- resimlerin bütün hakları bir bora hal~ni aldı. v Bardaktan hoşa-j 
riyat yapılmışsa birer sureti ve tercü- mahfuz ve gazetemize aittir. mrcasına yagmur yagıyor ve korkunç 
meleri müddeiumumiye veriliyordu. ~imşekler azgın denizi fosforlu ışığıle 

Bundan başka Be~]min maruf bir a- ABONE FIA TLARI s:k sık aydınlatıyordu. 1 

vukatı ayrıca müddeiumumiye müra- Hayatınıda pek çok fırtınalar, kötü 
caat ederek siy'lsi bir kll1ğa sokulmak 1 e 3 1 ha,·alarla karşılaştım ama her tarafın- 1 
istenilmesi muhtemel olan bu cinaye- Sene .4..y Ay Ay dan su eden bu minimini tekne ile 
tin hakiki sebeblerini ona anlattı. Bir Kr. Kr. ~ ~ şu azgın denizde geçirm~ olduğum da-, 
de Talat Paşayı, şahsm1 ve takib ettiği TORıctn 14l.lu ·,ov 4Vv tt>O kikaları asla unutamıyacağım. Bereket 
siyasetin mahiyet mi bılrniş ve anla- YUNANİSTAN ~ H J 12~v 710 27u versin ki rüzgar istikametini değıştir-' 
mış olan kimselerin şahid sıfatile malı-

1 
llCNEBİ 2i ı ı 1J ı} 600 300 memiş ve arkamızdan eserek bizi kor-

1 

kemeye çağırılm!l:>.."nı istedi. kunç bir sür'atle ileriye atmakta de- 1 

Hatta o aralık Berl:nde bulunan Abone bedeli peşindir. Adree vam eylem~ti. Dalgalar büyük sudan 
Türk ricalinden ve Ermeni meselesini 
tem•ir hususunda pek ziyade salfıhiyet 
sahibi sayılan bir zat ta müddeiunıu
miden mülakat istedi. Fakat Alman 
müddeiumumisı clavanın ruhuna t:ıal

lf.ık eden bu zat·n beyanatını bile dm
lemek istemiyerek dedi ki: 

değiştirmek 25 kuruştur. 

Gelen ewalı r•ri omlma. 
ilanlardan me•'uliyet alınmtu.. 

dağlar gibi tekneye birbiri peşi sıra 

hücum ediyor ve bizler bir taraftan 
1 

fırtına ile uğraşırken bir taraftan da 
teknenin suyunu boşaltıyorduk. 

Cevap için mektuplara 10 kUl'Uflu.k Yerliler vaziyetin vehametini takdir 
Pul ilavesi lazimdır. etmiş olmalılar ki, hiçbir Malezyalıya 

.----- nasib olmıyan bir gayret ve sebatla ça-
Posta k.utmu: 741 İstanbul lışıyorlar, didiniyorlardı. 
Telrraf ı Son Posta Yalnız aramızda bir tek kişi vardı ki 
Telefon: 20203 cSelckes• ve cSulu:ıı denizlerinden e-

c- Bizim için rne3eie adi bir cina
yet muhakemesinden başka bir şey de
ğildir. Muhakeme bu tarzda cereyan 

--~U...----------------------~~~-

Mantolar Yunın 1 O 112 

PardesUler Gubnrdın 15 112 
Muşambalar Her renkte 1 o t/2 

Muşambalar ~~ıd~eakto 23 

Çocuklara 
7 PardesUler Gabardin 

Muşambalar Her renkte 6 112 

Erkeklere ısmarlama 
kostümleri en iyi ku
maşlardan iki prc va ile 28112 

TAKSiTLi! 
dahi muamele vard1r 

Galata Karaköy 

EKSELSYOB 

EN HOŞ VE TAZE MEYVALA
RIN USARELERİNDEN İSTİB

SAL EDİLMİŞ TABİİ BİR MEYVA 
TUZUDUR. Emsalsiz bir fen ha
rikası olduğundan tamamen tak -
lid edilebilmesi mümkün değildir. 
Hazımsızlığı, mide yarunalannı, 

ekşiliklerini ve muannid .inkıbaz -
!arı giderir. Ağız kokusunu izale 
eder. Umumi hayatın intizarasız

lıklarını en emin surette islih ve 
insana hayat ve canlılık bahşf'der. 
İNGİLİZ KANZUK ECZA~I 

BEYoGLU - İSTANBUL 
~ ...................... , 

Dr. Ihsan Sami 
ÖKSÜRÜK ŞURUBU 

ÖksUrUk ve nefes darlığı, boğmaca 
ve ktzamık öksürükleri için pek 
tesirli ua tır. Hsr eczanede ve....,..._.._~-
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'HER AYIN BiRiNDE 
Gi.rEMiZDEN PARANIN FAiZiNi AL 

'IVRIC T&CARIT BAHKA/I 
SARAÇHANE BAŞINDA HORHOR CADDESiNDE 

Erkekler kısmı : MUnirpaşa konağmda - Kızlar kısmı ile ilk kısmı : yeni yapılan binada 

E~~K HA YRiYE LiSELERi :A~~~ 
Ana - tık -orta - Lise kısımlarını havidir. Fen ve edebiyat kollan vardır. ilk mııtıardan itibaren ecnebi lllaıu 

mecburidir. MDnlrpaşa konağı erkekler kısmına Mtıııirpaşa konatı karşısında leyli bir llaeye llzım olan batan. 
müştemilatı havi boyok bahçeli yeni ~ apılan bina da kız lisesi ile ilk kısma tabsiS edilmiştir. Kızlar kısmında 
tedrisat tamamile ayrıdır. Nebart talebeden arzu edenler mektebin bususr otobnsile naklolunurlar. Kayıd mua
melesiııe devam olunmaktadır. HergUn sabah, saat 10 dan akşam 5 e kadar müracaat kabul olunur. Telefon: 30680 

Mektep, hastane ve bilumum resmi 
ve hususi müesseselerin ihtiyacı olan 
yün ve pamuk battaniyelerle yafak 
takımlarının her çeşidi mağazaları-

mızda mevcuddur. l 
Sultanhamam 4 - Beyoğlu 376 Tel: 20625 

BURSA PAZARI: Hae•n HUenU 

B,J'lsoğu~luğu 
_ve FR~GIYE Y.akalanrrıamal< için 

· . en iyi ila.ç ancak .. 

PROTEJiNDiR 

\ Batın OGnr• Doktorları tarahntjan tavsiye edilen bir 
KUWET VE SIHHAT iKSiRi 

oldulu gibi SITMA ya kırfı en mOkemmel ve mOeıslr lllctar. 

Lezzeti ho• olan QUINA-LAROCHE, en mOkemmel 
Oç nevi klnalunanın ltaşhca unsurlarırn havi olmakla bOtGn 

dlfer kınakına faraplarından OstOndOr. 

ZAYIFLIK - KUVVETSiZLiK 
IŞTAHSIZLIK-HAZIMSIZLIK J 

VE NEKAHAT 
taallerlncl•. bOtOn dQnya doktorları tarat.ndan en 11\Gkımmel 

kuvvıt Haçı olarak ta~aly• edilmektedir. 
HER ECZANEDE SATILIR 

HAKiKi QUINA-LAROCHE'u lerarla lete1lnla. 

Asrı kadın güzelliği 

VENÜS 
VENÜS 
VENÜS 
VENÜS 
VENÜS 
VENÜS 
VENÜS 

Ruju 

Pudrası 

Kremi 

Allağı 

Brlr•ntını 

Eaanaı 

Depoau ı 

Kolonyası 
90 derece 

Asrı kadırı gUzdliğinin tılısımı oldu 
BDtnn şık ve kibar familyalar · 

şimdi onu kullanıyorlar. 
Nureddin Evll••z•de. latanbul 

PATI 
Antivirüsle tedavi 

Ka çıbanlan, ~ ~e ayak parmaklannın arasındaki kaşınblar, 
dolama, meme iltihabı Ye çatlaklar, flegmonlar, yanıklar, traı 

yaralan, ergenlikler, koltuk alb çıbanlan. 

Tedavisini en erkeı Ye .en emin bir surette temin eder. 
fark lapençlyara Laboratuvarı, ISTAN !JUL -------

NEOKALM.NA 
G R ı P - NEZLE • NE V R AL J 1 8 AŞ ve 

DIŞ AGRitARI - ARTRITiZM 

ÇARPINTI ve HAFAKAN 
Bulanb ve baı dönmesi, hırçmlık ve neşesizlik, sinir ve yarım 
baş ağrılarını K A R O O l tedavi eder. 

Her sabah 
daha genç! 

Yeni bir reçete, 
Uyurken, size 

Gençlik ve güzellik 
getirir. 

Daha tue, daha aoıt. daha pnç ve 
burufuklutıan taybolnuq bir clld ıören
ler ldeta bir muclzedlr dlyecekler. Pllha-
Jrita aar1 fennin yeni bir saferldir. VlJana
dan bildlrlleıt bu ıayam hayret keşif, «Bi
oceb tabir edilen ve cildi lhya eden bir un-
surdur. Bunu Viyana tlnlversıtest Profesö
rti Doktor Stejakal, kemali itina ile seçll
mll ıenç hayvanlarda liSlenmlf clld hü -
ceyrelerinden istihsale muvaffak olmuş_ 

tur. BundalJ sonra cildinizi Blocel ne bes
llyebilirslnlz. Bu Blocel cevher! yalnız 

(Penbe rengtndeld) Totalon kremJnde 
mncut olduiundan her ak.tam yatmazdım 
enel t:ullandılmızda siz 111urten clldJntzi 
besler Te gen~efUrlr. Her kullanan kadına 
on Jat daha genç görinmealDl temin eder. 
Gündüz için beyaz reııglndetl Tokalan 
Jıremlnl kullanınız. Siyah noktalan erıtır. 
Açık mesameleri tapa~ Je cll(ij m=1azıa
tlp JlllllU§atır. 

~~DiKKAT!~-. 
Yavrularmm sağllğım 

düşünen 
annelerin nazarı dikkatine: 

Çocuklar için en iyi gıda. ana ri
tüdür, fakat her hangi bir sebeple 
bu sütten mahnım kalan çocukla
ra verilecek en lyl ve mükemmel 
gıda Amerltada mütehasala dok-

torlar nezdinde hazır
lanan •e memleketimiz 

dolttarlarınca takdir 
edilen: 

S.M.A. 
markalı 

Vitaminli süttfl 
Fazla tafsilat istiyenlere: Meccanen 

literatür gönderlllr. oaıat.a posta 
kutmu 1255 

Her &:zanede Satılır. 

ilan Tarifemiz 
Birinci sahile 400 lıunıı 
llıinci sahile 250 » 
VPincii sahile 200 » 
Dördiinci aahile 100 » 
iç salaüeler 60 » 
Son -1aile 40 » 

Muayyen bir müddet zarfında 
fazlaca mikdarda ilin yaptıracak • 
lar ayrıca tenzilatlı tarifemizden is· 
tifade edeceklerdir. Tam, yarım ve 
çeyrek sayfa ilanlar için ayrı bir 
tarife derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilanlarına aid 
işler ıçin şu adrese müracaat edil• 
melidir: 

illncuık Koıletttf IJlraıt. 
Kahramanzade ll.m 
Ankara caddesi 

...... -.. · .. ·········-·····-·---·---------
Son Poata Matb..•u 

Neşriyat Müdürü: Sellin Ragıp EMEÇ 

SAHiPLERi: s. Ragıp EMEÇ 
A. Ekrem UŞAKLIGtr; 
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PHILIP!I 
en son tekemmülatla m "ücehhez 
yeni 1938 serisini takdim eder. 

, 

TEKD.ÜGME 
. o 

sizin için düşünen bir ayar otomatiğidir. 

·.· ÇİFT ·KONLU OPARLÖR 
·. 

: sesin her tarafa' muntazamen taksimini temin eder. · 
"' . . . 

' . .. ...... . '. ' . 
' 

... '· K.IR.MIZ-1 LAMBALAR 
• - • • • • .. . 1 • 

·~·dcıt\:-a yu~s,ek ·ver.imıerine rağmen °1~ 50 
. '. d :aha. az. c 'ereyan sarfeder. ~e ·r. 

-T E K -· D Ü G M E 
SiZiN iÇiN DOŞÜNEN 

BiR AY AR OTOM~~ TiGiDiR 

' 

.-ı ... . 
" 

. ~ ' " 
' • • • • • 1 

SATIŞ YERLE 
Taşra satış 

yerleri: _ 

• 
1 : 

1938 P H i L i P S RADYOLARINI 
Görüp dinlemeden kararınızı vermeyiniz. 

' 

PHİLİPS SALO~TU Ga1ata, Jeneral Han, Voyvoda Cad. 17 ve Acentaları: OROZDİ - BAK, İstanbul - BASMACIYAN, İstiklal caddesi. 
EKREM, Kadıköy, Muvakkithane caddesi 49 - AHMET ve HAMİT Özgül, Pendik. 

Ankara - Adana - Afyon - Antalya - Adapazarı - Amasya - Burdur - Balıkesir - Bandırma - Bursa - Bolu - Çorum - Çankırı - Çanakkale - Diyarbekir -

Eskişehir - Edirne - Elaziz - Gaziantep - Giresun - Isparta - İz.mit - İnebolu - Kayseri - Konya - Kütahya - Kırşehir - Kırıkkale - Kastamonu - Kırklareli -

Mersin - Merzifon - Maraş - Malatya - Niğde - Ordu - Sivas - Samsun - Sinop - Tokat - Tekirdağ - Trabzon - Uşak - Urfa - Yozgat - Zonguldak 
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