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lene 7-2194 ÇARŞAMBA - 9 EYLOL 1936 idare işleri telefonu : 20203 Fiatı 5 Kurut 

italya da man .- dan sonra yükselen sesler: . KaJ.ıkögiinde mlJeaal/ bir otomobil lcaza•ı 

"Ordlımuz dünyanın en kuvvetli Maraş Saylavı Mitat ile 
yaralı • 

zevcesı 
v 

agır 

ordusudur, çarpışmaya hazırız,, Saylav Mitabn dün gece çok tehlikeli görülen sıhhi 
ahvali sabaha doğru salaha yüz tuttu 

Bir /ta/yan gazetesi" Musolini yalan söylemiyor, harp 
patlar patlamaz 8,600,000 asker çıkartacağız/,, diyor 
lngiltere Kıbns adasını çok kuvvetli bir kara, hava 
\'e deniz üssü yapmağa karar verdi, faaliyete geciliyor Rusyada Vaziyet 

Leninin karısı 
nefyedilmiş ! 

Onlv~rsitelerde Troçlci 
taraftarı teşekküller 

Kazaya uğrayan otomobil hadiseden sonra 
meydana çı/c.arı/mıı Marat ıaylavı Mitat ile refikuı Ba· ı 

yan Naime dün müessif bir otomobil 
Sovyet gazeteleri isyan ve kazası geçirmişlerdir. 
kızıl orduda itaatsızlık ha- Teesaürle öğrendiğimize göre bu ka-

b l • • t k • d• I za bir vatandaşın canını kurtarmak i· 
er ennı e zıp e ıyor ar çin sakınırken vukua gelmif. 1aylav 
R o m a • 8 Mitat ve refikası bafkaaını korumak ia-

,( H u s u s t ) - tedikleri kazaya bizzat kendileri dGçar 
Riaadan alınan olmuşlardır. 

haberlere ıöre Bay Mitatla refikası Bayan Naime. 
Leninin kansı • saylav Osman Hamdinin Çiftehavuz· 
nın tevkif edlldi • lardaki evine giderek kendisini ziyaret 
lin• c:llir evvelce etmitler, avdetlerinde bu müeuif ka .. 

Son ltalyan manevralarından bir 11Sr11Dtlf flyi olan havadia zayı pçinniflerdir. 

- ~b11.---..~ .. ~.~ teeY?'~ ~ SayLttl>Mttatta refibaı tat 10.38 
Pılan s m amn ıita .. test temaa ederei Muaollnintn .azlerini Lenmm ka'ii8 da O.man Hamdinin evinden cılnmt" 
lbında Musolini bir nutuk söyliyerek teyid etmektedir. yakalanarak nef • lar, (Ankara 1047) numaralı hususi 
~P ~manınôa sekiz milyon asker çı- Mesajero gazeteai İtalyada 21 ile 55 yedilmittir. otomobillerine binerek Kachköyüne 
qrabıleceğini söylernİftİ. Dünya efka- Y8f arasında bulunan insanların 35 Ge çen ler de Madam Lenin müteveccihen hareket etmişlerdir. 
rı urnumiyesinde büyük akisler yapan (l>num 8 inci ayfada) . Troçki lehinde • (Devamı 8 inci sayfada) Kıymetli eylav Mlthat 
-=:::.::=ıı:========:a:::::::==-----=-ı::::::ı::ıı-=--=-=--=--.... ki harekete kanprak Stalin ve İ· -============------========---

Yugoslavya Başvekili 
memleketimi.Ze geliyor· 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

Başbakanın 
Londra seyahati 

Yağmurlar Ege mıntakasında 
büyük tahribat yaptı! 

Dost memlekete giden gazetecilerimizden F alib 
Rıfkı Atay dün gece Belgrad radyosunda Yugoslav· 

Türk dostluğundan bahsetti 

Başbakana Hariciye Vekili Manl~ad11 10,000 ton izim sarar görtlil, lzmlr 
ve Hariciye katibi umumisi civarında 65.000 çııflal üzüm mahvoltlıı 

refakat edecek lzmir, 8 (Hususi) - Ege mıntaka· Yağmurun lzmir şehrinde de tahri-
Ankara. 8 (Hususi) - &,bakan sında şiddetli yağmurlar üzüm ve in • bat yaptığına dair olan haberler doğru 

ismet lnönü'nün Londra seyahatine cirler üzerinde mühim tahribat yap • değildir. Yağmur lzmirde (20) dakika 
Ankara siyasi mahafilinde büyük bir mıştır. (Devamı 8 inci sayfada) 

ehemmiyet atfedilmektedir. Bu seya
hatte Ba~kanımıza Dıf Bakanından 
ve Hariciye katibiumumiainden ba,ka 
kimlerin refakat edeceği henüz malum 
değildir. Batbakanın ayın on befinde 
Londraya gideceği tahmin edilmekte • 
dir. 

Mehmet çavuşun anası 
yardım bekliyor 1 

::::=-====~=· ·:..:· :.:::=-;: Memleketin en yiğit ço~uklanndan birini yetiştirmiş olan 
ihtiyar ananın avuç açbfım görmek istemiyorsak 15 9 Eylôl 

Güzel lzmir bugün kurtu
luşunun yıldönümünü 

kutluladı 
İzmir, 9 (Hususi muhabirimiz· 

den) - İzmirliler bugün büyük 
bayramlannı yaşıyorlar. 9 Eylfil her 
sene olduğu gibi bu sene de müs-

Belıradda Til rk elçillii tesna bir surette kutlulanmaktad.ır. 
tı. 'delgrad, 8 ( Belgrada giden arkada r dinoviç bugün saat dörtte Bükrefe ha- Daha geceden şehir baştanbaşa do-
> IQ~~dan) - Bugün başvekil M. Sto- reket etmiftİr. nanmış, tenvir edilmiştir. Herkes 
'dınoviç tarafından kabul edilen Türk (Devamı 8 inci sayfada) sevinç içindedir. 
~etecileri mebusan meclisi reisi ta- ~------------- Trenler kurtuluş bayramına iş-
~ ~ndan tereflerine verilen öğ~e ziya· K Ü ç Ü C Ü k K r a J ı n tirak için on binlerce ziyaretçi ge-

tinde hazır bulunmuşlardır. büyük memleketinde tirmiştir. Trenlerde yer bulamı-

senedir unuttuğumuz borcu arbk ödemeliyiz 

't başvekil M. Stoyadinoviç yakında yanlat otobüsler, kamyonlarla gel· 

~~ltiyeye geleceği vadini gazetecile- Belırad'a ılden arkadaşumz Er· ::::·ı.. .. ~:~ :O!~~~ Arıburnunda Mehmet çavuşun meun Qsttıne dikilen Mehmetçik Abidesi 
. .,...~e teyid etmİftİr. cümend Ekrem.'in oradan ıönder- ~ Saçlannın her teli bin meşakkatlelni kıbğından, buruşuk kansız benzin • 

..._~arlamento reisi de pek dostane bir ::. ~S::~~=:--~: m~D.vuu 1 ine! •Jfaa) ağarmış bir kadın... den, sonsuz bir sefaletle boğuşmak ta· 
~it aöylemittir. Batvekil M. Stoya··-~----------__,1._..,... __________ .. Bir yol kenarında oturuyor. Hırpa- (Devamı 8 İDcİ •Jfada) 
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Hergün ' Resimli Makale a Hayatı insan kendisi yapar a S özün Kıs;ı >ı 

F(!stivalin yenisini 
Şimdiden 
Hazırlamalıyız 

r---Yazan: Muhiddin Birgen-

l
•ktisat hareketi gi.inden gü.11e düşen, 

aylık vasati iradı bu düşüşle bera -
ber giden ve gittikçe küçük bir işçilik 
memleketi olan İstanbulct, yaz mev -
siminde, biraz hareket vermek, barjç
ten değilse bile dahilden misafir cel
betmek maksad.ile, ilk de.fa, geçen se -
ne tertibine başlanan ve adına cfes -
.ti\'al> dcilen eğlenceler bu sene de tek
rar edildi. Geçen seneki tecrübeden 
Jl}ınan netice her halde memnuniyet 
vermiş olacak ki bu sene bu eğlence 
programının daha geniş tutulacağı, 

mevsimden çok zaman evvel haber 
verildi ve gazeteler eski masalların 

Hepy end'i olan kırk gün, kırk gece 
düğün tekerlemesini kullanarak, haf -
talarca, İstanbulda kırk gün, kırk gece 
sürecek bir festivalden bahsetmeğe baş
ladılar. Sonra mevsim geldi, festival 
!.uti, şimdi, cbakalırn . ayinei devran 
ne gösterir?• diye herkes, evli evine, 
köylü köyüne dağılıyor. Gelecek se -
neyeJ 

* Tertip edilen eğlencelere festival is
mini vermek, bilmeyiz, pek te doğru 
olur mu? Bugünkü programile ve bu 
programı canlandıran unsurlarile fes -
tival, elbette bir festival değildir. Bir 
tecrübe, bir başlangıç, bir gayret, bir 
özenme, bir hamle, bütün bunların 

hepsi olabilir; fakat bir festival henüz 
olamaz. Kelime ve bu kelimenin altın· 
da yaşıyan iddia büyüktür. 

Festival denildiği zaman bunun ne 
demek olduğunu bilenlerin gözleri ö -
nün~ «Ti.rol» in, cBavyera.ı nın. İsviç
renin yıllık halle bayramları gelir. O 
halk bayramları, ki ancak büyük bir 
opera dekorunu hatırlatan renklı milli 
kostümlerile bütün bir J<öylü kitlesini 
ayağa kaldırır; ya bir hasat sonunu, ya 
bir bağ bozumunu ve yahut, yerine 
göre, herhangi bir tabiat bayramını 

tes'it eden bir köylü kendisin~ bu bay
ramın şataretli havasına terkeder. Be
lediyeler, bu hareketi sadece teşkil ve 
tanzim ederler. Bu festival başka1annı 
eğlendirmek için ctertip• edHmez. Her
kes eğlenmek istediği içindir ki festi -
vale iştirak eder. Aktör de, seyirci de 
hep ayni şeydir: Mukaddes sayılan bir 
hasadın idrakini şükran hislerile ilan 
eden halk! Ötesi ondan sonra gelir. Mc
gelc1, cenubi Almanya, yahut Tirol 
festivallerinde büyük operalar da bu
lunur. Ancak bunlar işin dekor tarafı, 
yüksek süs, biraz da iktisadi kısmıdır. 
Asıl festival, tabiatin ve i~in, köylü ru
hunda yer eden bayram duygusile hal
kın yerinden oynamasından ibarettir. 

O zaman bütün köyler, kasabalar, 
küçük şehirler, baştan ba~a halk rcnk
lerile süslenir, köylülerin bayram el -
biseleri sandıklardan çıkar, koskoca bir 
muhit, faraza bütün bir Sa1zburg, zen
gin ve parlak renklerle sü.:;lenmiş mu
azzam bir opera sahneslne döner. 

Bu halk bayramım gömıek, hayatı -
nızı tazelemek, kuvvetlerinizi genç -
!eştirmek demektir. Onun için seyyah
lar akmıya başlarlar: Çok ucuz ve çok 
temiz oteller dolar, temiz yüzlü, nazik 
hizmetçi kızlar sizin istirahatinizi te -
min için etrafınızda nezaket ve ihti -
marnla pervane gibi dol~arak hizmet 
ederler, ucuz ve güzel şarap1arın fıçı
ları mütemadiyen dolup boşalır, ben
zin depolarından her gün ucuz fiatla, 
tonlarca benzin akar. Nihayet bütün 
bu eğlenceli ve şatır hareket, süzüle 
süzüle bir darphane olur ... Bu yolda en 
muvaffak olan Tirol, denilebilir ki mün
hasıran bununla yaşar. 

* Bizde böyle bir festival yapmıya bu-
gün dahi yakın zaman için imkan var 
mıdır? Bu imkaru bir dakika bile dü -
şünmeğe dahi cevaz yok~ur: Elimizde 
henüz hiç bir unsur yoktur. Istanbulun 
ne halk bayramları, ne güzel ve ucuz 
otelleri, ne güzel ve ucuz 'jarapları, ne 
ucuz benziiıi ve nihayet ne de festival 
zamanında, kitleyi neş'e ve şataretle a
yaklandıracak bir halk musikisi vardır. 

Küçük Kralın 
Büyük memleketinde 

1. Talu 
Bdgrad, 5 - 6 Eylul 1936 

Belgrada, bu gece saat dokuz bll 
çukta (bizim saatl~ on) şakır şakır ya
ğan bir yağmurun altında ve ml.Hema" 
diyen çakan şimşeklerin aydınlığı il• 
girdik. 

1 - Dünyaya her çocuk 
ayni muvaffakiyct ihtimali 
ile gelmez. Bazılarının süt 
nineleri, çüte çilto müreb -
biyeleri vardır. 

2 - Bazıları fakir aile 3 - Fakat vadıklı muhit· 
yavrusudurlar. Ilalamsız, te doğup hayata nıuvaffaki
perişan bir hayat sürt.ip gi • yet ihtimallerini kucak ku
derler. cak taşıyarak: gelenler ara • 

4-Biç muvaffakiyet ih· 
tiınali olmıyanlar arasında 

sivrilenlere de lıer tarafta 
rastgeliriz. Çocuk. muhitin -
den de yardım göriir. Fakat 
asıl istikbali kendisi yapar. 

Matbuat bürosu şeflerinden biri bi
zi, müdürü umumi namına hudutta kal' .. 
şıla.mış ve bize refakat etmek nezake• 
tinde bulunmuştu. 

Belgrad istasyonunda kıymetH se ~ 
firimiz Haydar Aktay, sefaretimiz er" 
kanı ile beraber bizi karşıladı. Matbuat 
umumi müdürü muhterem dosturnıd 
Mösyö Lukoviç te, maiyeti erkanı ilf 
orada idi. (söz 

/&panga harbi lspangol 
Sef a,ethanelerind• de 
Taklit ediliyor 

ispanyadaki dahili harbin ayni bu 
hükumetin Berlin sefarethanesinde de 
cereyan etmiştir. Hadise şöyle olmuş
tur: 

Sabık ispanya sefiri asiler ta Ta fdarı 
olduğu için istifa etmiş, fakat sefaret
haneyi tahliye edip gitmemiştir. 

Yeni gelen sefir, yazıhane tarafına 
yerleşmiş, eski sefir de ikametgah ta· 
rafında kalmıştır. 

Bir gün iki tarafın tcvabiile sefirler 
birbirlerine girmişler. asiler ve halk 
cephesi birbirlerine sopalarla hücum 
etmislerdir. Sefarethane binası hariç 
ez ro'emleket telakki edildiği için, Al -
man polisleri de işe müdahale edeme
mişlerdir. İki taraf dövüşmekten bitap 
dü tükten sonra mücadeleye nihayet 
vermişlerdir. 

iyi maa, verllen bir memuriyet 
İngilterede radyonun, müzikal olmı

yan neşriyat kısmına bir direktör ara
mak lazım gelmiş, kendisine ayda 1200 
İngiliz lirası maaş veriyorlarmış. Bu a
damda aranan şartlar şunlarmşı: 

1) Siyasi meselelere derin vukuf, 
2) Çok insan tanımak, 
3) Hayalperest olmak, 
4) Meseleler hakkında müvazeneli 

hükümler verebilecek kabiliyette bu -
lunmak. 
- 1 • _. • 1 1..-.-1. 1 t.- ... ----'9Wl!W-I T 11 ,._., "t ~ 

sında da sefil kalanlar çok • 
tur. 

ARASINDA J 
ı·1ERCUN BiR FIKRA ·ı 

Dul kalan tavuklar 
Eski devrin ağalarından biri, beş 

on athsı ile bir köyden geçiyordu. 
Bu sı.rada atlar bir horozu çiğne

diler ve hayvan oracıkta derhal can 
verdi. 

Bittabi geçip gitmek Lizlm celi • 
yordu. Amma, horozun sahibi bir 
kadın ortaya çıktı. İki göz iki çeş -
me ... Feryat edip duruyordu. 

Ağa kadına acıdı! 

Bir virgülün 
Kıymeti n•kadardır, 
Dersiniz? 

- Ağlama hatun, ağlama.. Ho -
rozunun bedelini ödiyeceğim. Kaç Virgüle kıymet vermiyenler pek 
kuruş bu hayvan?. çoktur, hatta bir şairimiz şiirlerinden 
Kadın hiç düşünmeden: birinde muhatabını küçük görmek i . 
- Beş altın ağam! dedi. çin: «Sen bu kavgada bir virgüi bile 
Ağanın adam.lan hayretle birbir- değilsin» der, 

lerine baktılar. Halbuki İf hiç de öyle el eğildir. 0-
Ağa derhal kesesini çıkardı, beş kuyun: 

altın saydı, kadına uzattı. Amerika gümrük tarifelerinde şu i-
- AI!. dedi. hare varmış. «Mevya, ağaçlar ilah .. >l 
:Atını sürüp gidecekti. Fakat ka-

meyvalar ile ağaçlar arasındaki virgül dm derhal önüne geçti, boynunu 
bükerek acıklı bir sesle bağırdı: matbaada yanlışhkla konmuş, Maksat 

- Beş lira da dul kalan tavukla- yalnız meyva ağaçlarını memlekete it-
nm için veriniz ağam!. hal etmek imi~. Tabii bu yanlışlık üze-
ıt--------------• rine memlekete hem meyva ve hem de 
Zevc .faşist, meyva ağacı ithal etmi~ler ve Ameri-

I ' ka da işin farkına vardığı zaman tam 
Zevce komünist olur$a beş milyon içeri girmiş. 

Kazım Şinasi ile beni bundan üç a"f, 
evvelki seyahatin1iz münasebetile ta J 
nımış olan Mösyö Lukoviç diğer ar 
kadaşlarımızla da tanıştıktan sonra. 
doğruca bize tahsis edilen, Belgradllt 
en büyük ve en güzel otelindekı oda " 
larırnıza geldik. 
Yarın sabah erkenden, kralın do~ 

yıldöııümü dolayısile yapılacak ol~ 
muazzam geçit resmine vaktile nyanaı"ı 
rak yetişebilmekliğimiz için bir an e~ 
vel yatağa girmemizi düşünen dost~ ) 
rımız bize veda edip aynlmak istedi 
ler. 

Fakat ne mümkün? Muhterem sefi • 
rimizin bize elçilikte birer aJaturk• 
kahve ikram etmek hususundaki nazi" 
kane ısrarını reddetmek elimizden gel
miyordu. 

Hep beraber, sefarete kadar gittU
Orada bir saat kadar, vatandan bahs~ 
derek hoşça vakit geçirdik. Ve tekrd 
otelimize döndük. 

Burada da vazife hissi ve meslek aŞ~ 
kı, gene derhal yatmağa mani oldu. iş~ 
te bu mektubum, uykumdan çaldığıJ:lJ 
saatlerin mahsulüdür. 

* Tuhaf şey! Bu yaz burada da, biz~<ı 
olduğu gibi, hemen her pazar hava yaği 
murlu oluyormuş. 

Bunu haber veren matbuat erk~ 
yarın sabah yapılacak geçit resminı dii~ 
şünerck encli~e ediyorlar. . 

Netice neye varır? 

Şu satırları karaladığım saatte, şıd'
detli gök giirültüleri biribirini takip et" 
mekte, sık sık çakan şimşekler. kapka" 
ra bulutlarla kaplı gökyüzünü alev · 
den zikzaklarla tutuşturmaktadır. 

Hafızasuu kaybeden tren * 
Londrada bir fotoğrafçı olan Er - JOlcusu Bugünkü Samuprava gazetesi biziJJfı 

nest Blay boşanma davası münasebe ~ Almanyanın Kiel istasyonunda çok Belgrada geldiğimizi haber vcrere1' 
tile mahkeme huzurunda yaptığı sulh garip bir vak·a ohnuştur. Tren vagon- neşrettiği çok dostça bir makalede bıJ, 
teklifini karısının kabul etmediğini te- !arının bir tanesinde biletsiz olarak bu- ziyareti Balkan tesanüdünün bir te ' 
essüflerle beyan ettikten sonra sözüne lunan bir adanı isim ve hüviyetini u _ zahürü olarak göstermekte ve hakkı 
şöyle devam etmiştir: nuttuğunu iddia etmiştir. Mazisinden mızda çok takdirkar bir lisan kullan ' 

Ben büyük harpten sonra sulhçu ol- hiç bir ~ey hatırlıyamadığını söyleyen maktadır. .,.,. 
T Ezcümle: «Türk gazetecilerinin, \'" 

dum. O kadar sulhcu oldum ki aile bu adam trene nereden ve ne vakit bin- tan hizmetindeki fedakarane mesaisiJl~ 
reisi olmak hakkını rızam ile kanma diğini de söylememektedir. Üzerinde de hiç bir hudut tanımadlğını ve tarıl"' 
verdim. Faşizmin ilerlemesinden sonra de hüviyetini ıöıterecek hiç bir fey bu- mak istemediğini» söyliyen Samup ... 
evdeki eski mevkiimi ele almağa ka • lunmamıştır. Bu adam İngilizce, Fran· rava bundan sonra, gideceğimiz zaj"" 
rar verdim. Bunu karıma mükerreren sızca ve Almanca lisanlarını pek mü ~ reb, Ljubljana, Saray Bosna, Kralje; 
söyledim. Ben karımı seviyorum. O - kemmel konuftuğu hak!_e milliyetini vo, Çetine ve Niş'de, bütün YugoslaV .. 
nun evimizin kraliçesi kalmasını isti- tayin edemediği sibi Almanyaya ne ların dost ve müttefiklerine karıı na 
yorum. Ancak rehber ben olmalıyım. vakit geldiğini de bilememektedir. sıl bfr sevgi beslediklerini _gözle gör; 
Karım demokrat ve komünisttir ve Zannedildiğine göre bir Amerikalı o- ceğimizi yazmaktadır. Aynı zaman 
bana da isyan etmiştir. Fakat ben hiç lan bu adam olimpiyat oyunları mü • Yugoslav milletinin Balkan pak;ı~ 
bı·r vakı't kendisini tahtından indirmeg~ e b ·ı Al lm' manasını çok iyi müdrik buluııduğUJl \il 

nase etı e manyaya ie ış ve ora- ve yeni Türkiye dostluğunun Yu.goslllti 
teşebbüs etmedim. da hafızasını kaybetmiştir. politikası ve alelitlak Balkan sıyase .. 

Madam Blay ise kocasının diktatör- itte bir tane d•ha için çok ehemmiyetli bir keyfiye: teŞ 
lük yaptığından dolayı şikayet etmiş kil eylediğini de ilave etmektedır. Jl 

kira ile kıralanmış basit bir festi\'a1dcn ve bunun için mahkemeden boşanma Ottawa ile lngiltere arasında ticari Samuprava makale~~i bith:iyor~~l' .. 
başka bir şey olamaz. kararı istediğini söylemiştir. bir mukavele yapılmıştı, bu mukavele diyor ki: «BU ziyaret munasebctıle, 'fü ... 

O halde hiç yapmıyalım mı? Yapa- Kadın şunları söylemiştir: mucibince Ottawa lngiltereye ıenede kiye ve Yugoslavya arasındaki rn~ .. 
lım. Almanlar der ki: - Ben hiç bir vakit evde kraliçe 250000 kental domuzyağı ihraç ede • faat birliğini işaret eylemek de f~) ıci 

cYüzmck öğrenmek için evvela de - mevkiini istemedim. Benim istediğim cekti, halbuki yine bir yanlışlık oldu. dan hali değildir. Çok arzu edc~ı · .. 
nize atılmak lazımdır.> fakat boğul • kocamdan ayrılmaktır. Hürriyet as,ı - (2) rakkammdan ıonra araya nasılsa Türk meslekdaşlarunız memlcketırniZ .. 

· l · · ·11 t· · · 1{onS mamak için de yüzmenın usu une rıa- kıyım, aramızda fark olmamalıdır. bir virgül sıkıştı. ve 250000 kental den ayrılırken, mı e ımızm, ·~ 
Yet şartile. Her sene festival geliyor, k ') ~00000 h ı· ld' l ·ıt b trüktif ve iyi tanzim edi.lıni.ş rn~dsa:li'" Mahkeme birdenbire hü mü vere - -,O a ıne 1ıe ı. ngı ere u - e"' 
diyerek acele ile ge~i güzel eğlenceler k k d · l k ne kadar teşne bulunduğllilU ve 1 ı·ıel 

memi-cı, bu siyasi bo~anma davası hak- nun far ına varıncıya a ar ış er o a- elfll 
tertip etmeğe mahkUın olmamak için T h nin yalnız kendi için değil, beyn .. fit <r 
gelecek sene için hemen şimdiden cid- kında tahkikatın tamikini kararlaştır • dar karıştı ki geri dönmeğe imkan a- bakımdan da ne derecelerde mu ··"'"" 

t sıl olmadı. buıurısıw 
~d~i ~ç~a~lı~şm~ıy~a~b~a~ş~lam~ak~~l~az~ı~m~d~ı==r·~==~m~ış~ı~r~. ==:::================~====~==~ lacağmı gerçekten anlamı~ 
r: lar. . ıeri ~-

1• S T E R ı· N A N ı• S T E R ı· N AN M A l Türk gazetecileri, Büyük Reı~ ·zirıılf 

1 
· tatürkten ~ş ~ld~ğu hızla• v~ı yiği• 

ayni siyası ıdealı guden ulu . in bl .. 
tstanbulda yeraltı tramvayları yaptırılmasma karar farın y:ıpılmas1 bir müteahhit grubuna verilecektir. Yal· bir millete .m~r>:~;ub ~~~~:r~a~~nı 'tal"' 

verilmiştir. Bu tramvayların hangi caddelerin ve hangi nız kendi hesabımıza biz bu yeraltı tramvaylarını bugü- zim emc.'11r:rın:ızın a ı ı kaniiı.~ 
sokakların altlarından geçecekleri, şehircilik mütehassı- niln neslinin görebileceğine nek inanmıyoruz, fakat ey dir edcccl,1eı-P1e t:.mı::-men 

Sl lıu·afmdan tesbit edilecekl 

5
ve. TbuEnuRmiitelaNkıJA> trNamvayl-S To EuyRucu selnN: AN M A l d tıanr11ı. k 

1 

* bi~ 
Filhakika, Yugoslav 0.~ .. k l; r }109'" 

ze kar~ı bu ~efer de, çok lı:ıyLı )J. 

Ne zaman, festivalde halkı meydana 
çıkarırsak, halk ta kendisini bu şata -
ret havasına kaptırıp sırf kendi kendi -
sini eğlendirmek için harekete gelir:;e 
o zaman cazip bir festival yapmıı? olu-

~~.......ıi-Y-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---·~--
lD :v: • savf ,..cla 



9 EylUl S O N P O S TA Sayfa S 

'. ·~. ....,. "-~ 

ii:U~t;Eill:rll:J~:ll Rusyada vaziyet S4~.....
. Korkunç bir bilanço L:::;!~i~=:ıı ~~i~: v• Fransa 

1 
• l&pangada durum 

d Ş• d• k d ı 00000 k• • (Ba9tarafı 1 inci sayfada) B l ik spanya a ım ıye a ar ışı ::;~bt~::0;;';,".,~:n".::::·7~i:1~::e! ·L.~t~n :d::rıu!:.;::::ru 
O••ımu••ş 200000 kı•şı• yaralanmış, bı•nıerce dilen Zinovief'in oğlu da tevkif edil - General «Rydz - Smigly•, Fran-

miştir. sız erkanıharbiye Reisi General cGn-
Yine Rigadan bildirildiğine göre, melin> in Varşovaya yaptığı seyahati 

kı•şı• de kurşuna dı•zı•lmı•ştı•r Sovyet Üniversite talebeleri arasında, iade etmek üzere bugünlerde Farisi zi
Troçki tarafdarı teşekküllerin mevcu- yaret ediyor. İki müttefik devletin en 
diyeti meydana çıkarılmıştır. salahiyetli iki askeri şefinin karşılaş-

Londra, 9 (Hususi) - ispanyada Cenupta hükumet kuvvetleri mev· 
•on günlerde cereyan eden şiddetli kilerini tahkim etmektedirler. 
ltıuharebelerden sonra iki taraf yeni İki taraf arasındaki mücadeleyi in·· 
~arnleler için hazırlanmaktadır. As'i. sanileştirmek için yapılan iesebbüsler 
ıcuvvetler bütün gayret1erile Sen Se- henüz bir netice vermemiştir.~ 
ba · h İhtilalciler General· Mola'nm ku-stıyen şe rini zapt için uğraşmakta-
d ı İ mandasındaki kuvvetlerin Madrid ü-
ır ar. htilalciler bu şehrin bir iki gü-... k zerine ilerlemekte olduklarını iddia et-

.. e adar düseceğini iddia etmektedir- -
ı · mektedirler. Asilere mensup tayyare-
er H··k... k 1 · T l d 'd " - -ail. . u umet uvvet erı o e o a a- ler bugün Madrit üzerinde uçmuşlar-
b erın bulundukları Al~azar sarayını dır. Tayyareler attıkları beyannameler-
0rnbardıman etmektedırler. de Madridin şartsız ve kayıtsız teslim 

liitler Nasyonal Sosyalist 
kongresini açıyor 

Norenbergde (250) bin kişi toplandı. Hitler ltalyan 
faşistlerini kabul etti 

Berlin, 8 {Hususi} - Bugün Nu • tiği İtalyan faşist delegasyonu da dün 
~~nberg"de nasyonal-sosyalist kongre- saat 16 da Nurenberge varmış, büyük 
'ı açılacaktır. Bu münasebetle Alman tezahüratla karşılanmıştır. Hitler he • 
&azeteleri hararetli neşriyat yapmakta yeti belediye dairesinde kabul etmiş -
Ve fırkanın son seneler zarfındaki yap- tir . 
tığı işlerden bahsetmekledirler. Gene dün 41 tane devletin diplo-

Nurenberge bugüne kadar Alman • matlarını toplıyan tren de Nuremberg'e 
}'.anın muhtelif yerlerinden 2:l0 bin ki- vasıl olmuş, ve sefirlerin ~erefine be
Şıden fazla insan gitmistir. Sehir baş _ lediye dairesinde bir ziyafet verilmiş-
tan b d ' ~ tir. 

aşa onanmıstır. 
Hitle N b ' b .. . . .. 1 d Yerli ve yabancı matbuat mümes-

r uren erge ugun og e en .11 · -1 b' · sonra sı erme verı en ır zıyafette Alman 
tatile karmış, ve halkın büyük tezahü- matbuat müdürü Nasyonal Sosyalist 

Lı· arşılanmıştır. hareketi hakkında bir de nutuk irad 
ı:ııtlerin sureti mahsusada davet et- etmiştir. 

J 

Bükreş Mülakatı Atatürke teşekkür 
----

Yugoslav Başvekili Cumaya Majeste Kral Edvard ile 
kadar Bükreşte kalacak Atatürk ara~ınd!l ~elgraflar 

taatı edıldı 
Bük 8 ... reş, (Hususı) - Yugoslav - Londra 8 - Majeste Kral Edvard bu-;a başvekili M. Stoyadinoviç yarın bu· gün Viyanaya vasıl olmuştur. Kral Sof

aya gelecektir. Yugoslav başvekili cu- yadan ayrılırken Türkiye Reisicum
~~Ya kadar burada kalacak, perşembe huru Atatürke bir teşekkür telgrafı 

1~llnü kral tarafınd~n kab~l edilecektir. gönd.~rmiştir. Majeste bu. t~lgr~~nda 
arın akşam şerefıne verılecek olan zi- Ataturk tarafından kendılerıne goste

l'afette mütekabil nutuklar söylene • rilen dostça tarzı kabulden ve sempa-
tektir. tiden dolayı teşekkür etmekte ve bu 

lk· b . zi?arett~? güzel hatıralarla döndüğü-
•• •• 1 aşvekıl arasında yapılacak olan nu, Ataturk tarafından kendilerine tah-

i~ruşmelere burada büyük bir ehem- sis edilen vagonla çok rahat bir şekilde 
llııyet verilmektedir. seyahat etmekte olduğunu bildirmke

'1 oroşilof'un 
tedir. 

olmasını istemektedirler. 
Havas ajansının verdiğı bi!' haoere 

göre yalnız şimal cephesinde 5 bin ki
şi kurşuna dizilmiştir. 

Diğer taraftan Roma radyosunun 
verdiği bir habere göre şimdiye kadar 
cereyan eden kanlı boğuşmalarda İs
panyada 100,000 kişi ölmüş ve 200,-
000 kişi yaralanmıştır. Ayni rnenabi
den gelen haberlerde asilerin Sen Se
bastiyen üzerine tazyikleri gittikçe 
artmaktadır. 

Filistin de 
Kargaşalığın 
Önüne geçilecek 
lng·iltere bir fırka asker 

daha gönderiyor 

Londra, 8 (A.A.) - İngilterenin 
Filistindeki siyasetini izah ve teşrih e
den uzun vesikanın neşri ile general 
Dill'in Filistindeki İngiliz kuvvetleri • 
nin başkumandanlığına tayin edilmiş 
olduğu ilan olunmuştur. 

Neşredilen vesikada Filistine bir fır
ka asker gönderileceği beyan ve mü -
him mikdarda askeri kuvvet gönderil· 
mesinin kargaşalıklara nihayet verece
ği ve bir müddet sonra tayin edilecek 
olan tahkikat komisyonunun Filistin 
işlerinin halli maksadile mesaiye bas • 
lamasını teshil edeceği ümidi izhar ~ -
lunmaktadır. 

Bu fırkanın gönderilmesi üzerine 
Filistindeki İngiliz kuvvetlerinin mik
darı iki misline çıkacaktır. Fırkanın 
ilk müfrezesi, cuma günü hareket ede
cektir. 

Londra, 8 (A.A.) - General Dill, 
bu sabah erkanıharbiyesi ile Filistine 
hareket etmistir. 

' ~~-----~ 

Leh Generali 
İtalyaya gitti 

$ ı . . masında hususi bir ehemmiyet bulun-
ovyet gazete erı ne dıyorlar dugw ·· h · d" N" k" b ·· . u şup esız ır. ıte un, u sutun-

Moskova, 8 (A.A.) - Tas· a1ansı larda bı"r m "" dd t l t tt•w• . . . , u e evve enıas e ıgun 

bıldırıyor: bu mevzu dolayısile, bu zivaıetlerin 
«Jurnal dö Mosku» Alman matbua- iki memleket arasında soğt~aya lıaş: 

tının Sovyet aleyhtarı mücadelesine layan münasebetleri tekrar hararetlen
tahsis ettiği baş makalesinde bu müca- dirmeğe· matuf bir gayret ifade ettiği
delenin propaganda bakanlığının di - ne işaret etmekten kendimi menede-
ı ektiflerile yapıldığını söylüyor. ı:nemiştim. 

Ukranyada kıtlık hüküm sürlüğü; ~öyle bir ta~mini~. büyük bir kıy-
bu kıtlığın halk arasında ihtilale sebep metı olamıyacagını bılıyorum. 
ld v As"] le Kızıl d k t t Manevra o kadar açık, tarafların he· o ugu, a ı er or u ı aa ı ara • d f . ~ 

v ... e ı olderece malum ve muayyen gö-
sında çarpısmalar vuku buldugu, ma- ·· ·· d k. b ık k"t b k ' k • . . ,.. runuyor u ı, u aç L a ı o wna 
fevklere karşı ıtaatsızlık hareketlerı va- büyük bir meziyet sahibi olmava mü-
ki olduğu ve saire hakkındaki haberler· tevakkıf sayılamazdı. " 
den bahseden gazete, yazısına şu su • Az sonra hakikat, umulduğundan 
ret1e devam ediyor: daha çiy bir üryanlıkla kendini gös-

«Alınan matbuatı, bütün bu malô.- terdi. Lehistan, Fransa ile askeri itti
matı uydururken, Sovyetler birliğinin !akını tazeledi. Fransız bütçesine iki 
hiçbir noktasında sivil halk ile Kızıl - milyar küsurluk bir fazla tahsisat ila
ordu kıtaatı arasında herhangi çar - ve olundu. Ayni zamanda .l<"'ransanın, 
pışma vukubulmadığını çok iyi biliyor. Lehistana, para, mühimat ve silahla 
Alınan propaganda bakanlığının me - yardımda bulunması, aynca Lehista
murları Kızılorduya iftira ediyorlar. nın, ötedenberi geçinemediği ve arası
Çünkü Kızılordu Alman emperyalizm nın şeker renk bulunduğu Çek hududun 
ve militarizmi taarruz amaçlarına gö • da tahkimat yapmaması esası, bu itti
türecek olan yolun üzerinde aşılmaz fakın başlıca şartlarından olmak üzere 
bir mania teşkil etmektedir. bütün cihana ilan edildi, ve böylece, 
Kıtlığa gelince, Sovyet matbuatı Lehistan, Almanyaya tevcih ediyor

ile birlikte yabancı muhabirler de, muş gibi meharetle idare eylediği siya
Ukranyada mahsulün geçen. senekin- setinin mükafatım, Fransadcı.n bir hay
den herhalde az olmadığım öğrenmiş- li para sızdırmak suretile gördü. 
lerdir. Küçükle büyüğün ittifakı, öteden-

Alman matbuatı, Troçki - Zinovief beri birinin verip, diğerinin almnsına 
tethişçilerinin son muhakemeleri mü- dayanan bir alış, veriştir. Fakat yir
nasebetiyle, Sovyetler birliğinde kitle minci asır diplomasisi kadar bu alış 
halinde tevkifat yapıldığını dünyaya verişi maskara bir hale sokan bir dip
yaydılar. Hükumete, Kızılorduya ve lomasi daha görülmemiştir. 
dışardaki diplomatik hizmetlerimize * 
mensuR şahsiyetler arasında tevkifata İspanyada çıkan isyana kar~ı, Sos-
dair haberler uydurdular bu haberlerin yalistlerlc kornü-
uydurma olduğu Sovyet resmi tebliğ- ispanyanın nistlerin şimdiye 
leriyle tesbit edildi. garip kadar kullandık-

Resmi Alman ajansı da, Alman si - vaziyeti ları en kuvvetli 
yasasına mahsus olan gaye ve usullerle silah, bu isyanı1 
uluslar arasına nifak saçmak için bu if- meşru müesseselere ve normal şartlaı 
tira mücadelesine iştirak etti. altında teşekkül etmiş, kuvvetini par· 

Bu yanlış haberler beynelmilel du - lfımentodan alan bir hükumete karşı 
rumu karışık hale sokmakta ve endişe yapılmış bir ayaklanma ;ıeklinde gös
unsurlarıru çoğaltmaktadır.» termeleriydi. Evvela Azan::t. sonra Dar

Cenevre toplantısı 
Heyetimiz cuma gunu 

hareket ediyor 

rios, daha sonra Jiral kabinelerini ke
miren bu isyan, şimdi Largo Kaballero 
adlı komünizme kaçan bir sosyalisfü1 
kurduğu hükumetle kar~ı karşıyadır . 
Halbuki bu kabine, parlamentoya da
yanan bir kabine değildir ve bundan 
dolayıdır ki, şimdi, İspanya garip~e bir 
vaziyetin içine düşmüş bulunu) or. 

* Memleketin asli ha1kmın Flamar. 

Fransız - Suriye 
muahedesi 

Paris, 8 (Hususi) - Yeni Surıyı::. 

Fransız muahedesi yarın sa:ıt on bu
çukta hariciye nezaretinde merasimle 
imza edilecektir. Merasimden sonra 
Suriye delegeleri _Şerefine bir ziyafet 
verilecektir. 
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T0RKiVENiN EN BÜYÜK SiGORTA ŞiRKETi 

Bir milyondan fazla sermaye ve ihtiyatı tamamen memleketimizde bulunan 

A N AD O U ÖZ TÜRK 
müessesesidir 

Sermayedarlar1 : Türkiye iŞ ve ZiRAAT Bankalar1 
~ lstanbul, Yenipostane karşısınd:ı, Büyük Kınacıyan Han - Telefon: 24293 

• .. • ·- · ._ • -· • .1 • ' • ... ,... • • ~ ... t <# - -

................................................................................................................................................................................ 
Bir ayda nekadar f Hukuk f akilltesi 

_ŞEHİR HABERLERİ Telefon ve telgraf 4 st1neye çıkarıldı 
Muhahere8i gapıldı Hukuk Fakültesinin 4 seneye çıka• 

Sultanahmet 
hafriya"tı bitti 

Hakkımız gok mu? - E vve1ki geceki 
sağnak 

Temmuz ayı içinde Avrupa ile mem· rılmnsı için yapılan tetkikler bitmiş • 
leketimiz arasında 30009 telsiz muha- tir. Birinci sınıfın derslerinden bir kıs
beresi, kara hatlarile 12080 telgraf mu- mı 2 ~ci sınıf~ ~~in~i sınıfm. d:rsl:~iıi: 
haberesi ,deniz kablolarile de 484 tel- den hır kısmı uçuncu sınıfa, ilçuncu sı 
graf muhaberesi yapılmıştır. Ecnebi nıfın derslerinden bir kısmı da 4 ün " 
memleketlerle yapılan telefon muha • cü sınıfa devredilmiş ve bu sureti~ Gelecek yıl da hipodrom 

ve gizli saray aranacak 

Sult.anahmette hafriyat yapan İngi
liz Arkeologlarından Baxter bugün 
Londraya dönecektir. 

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da mo
zayiklerin kışın bozulmaması için üst
leri örtülecektir. Hafriyata mayısta 

tekrar başlanacaktır. 
Bu sene hafriyatta 150 metre mu

rabbaında geniş bir mozayik ile eski 
mukaddes sarayın mühim bir kısmı 
meydana çıkarılmıştır. Tomruk soka
ğında da bir çok Bizans bakiyyeleri bu
lunmuştur. 

Bu ankaz mukaddes saray kilisesi
ne aittir. 

Bu kilise miladdan 800 yıl evvel 
yanmıştır ve tekrar inşa edilmişse de 
§iddeili bir zelzelede tekrar yıkılmış
tır. Şimdiye kadar kilisenin ancak ya
rısı meydana çıkarılmıştır. Mühim bir 
kısmı Tomruk caddesi altındadır. Ora· 
sı da gelecek ıene meydana çıkarıla

caktır. 

Sultanahmet camii avlusunda cami
in altına doğru bir çok dehlizler bulun
muştur. bu dehlizlerden mermer mer
divenlerle hipodroma çıkılmaktadır Hi
podromdan da gene mermer merdiven
lerle Altın saraya ve gizli saraya çı

kılmaktadır. Bu saray Bizansın en mu
azzam sarayı olup miladdan 5 00 yıl ön
ce yapılmıştır. 

Bugüne kadar meydana çıkarılan 
mozayikler şimdiye kadar dünyanın 

hiç bir yerinde meydana çıkarılma
mıştır. Çünkü bu eserler şimdiye kadar 
bulunan eserlerin san'at bakımından 
çok üstündedir. 

Akalliyet mekteplerine kayit 
ve kabul 

Ecnebi ve azlık mekteplerinin ikmal 
imtihanlarına ve ayni zamanda talebe 
kayd.ine başlanmıştır. Eylul nihtlyeti
ne kadar kaffesi kayt ve imtihan i' · 
lerini ikmal edecekler ve tedrisata baş· 
lamış olacaklardır. 

Kundura sergisini •çmayı 
lkt.aat YekAletlnden evvel 
Ayakkapıcalar Cemiyeti· 

du,unmellydl ı 
Bize bu fikri veren bir okuyucumuz 

oldu. Kendisi Kumkapının Müh
re sokağında oturan ayakkabıcı 
Receptir. 

Bu okuyucumuz İktısad Vekaleti
nin 29 birinciteşrinde bir küçük 
san'atler sergisi açmaya karar 
verdiğini, bu sergide kunduracı
lara da bir köşe ayrılacağını duy
muş, son derece memnun: 

- Fakat bu teşebbüsü İktısat Ve
kaletinden evvel Ayakkabıcılar 
Cemiyeti düşünmeliydi? eliyor. 

Okuyucumuzun bu sahad~ ileriye 
attığı bir fikri var. Diyor ki: 

-Bence açılması tasavvur edilen ser
gide makine ile yapılan ayakkabı
lara yer vermemeli, sadece emek 
ve bilgi mahsulü olan elde yapıl
mış ayakkabıları teşhir etmeli, 
bunları yapan kalfalann adlan ya 
zılmalı, içlerinden muvaffak o
lanlara takdirname vermeli! Ta 
ki işçi varlığım göstermiş ve iş 
bulma vesilesini elde etmiş ol
sun! 

Makine ile yapılan ayakkabılann

dan istiğna göstermek beliti tama
men mümkün olamaz. Fakat e
sasta biz bu okuyucumuzla bera
beriz. Yakinen biliyoruz ki mem
leketimizde ayakkabıcılık san'ati 
kemal derecesine gelmiştir ve bu
rada 12 liraya yapılan bir ayak
kabı Londrada görüldüğü zaman 
hafifliğinin derecesi hayretle sey
redilmekte, tartılmakta ve bir 
benzeri için tam .f 5 lira istenil
mektedir. Bununla beraber bu 
kadar beğenilen ayakkabıcılık 

makine ve ucuzluk karşısında ya
vaş yavaş sönmekte ve okuyucu
muzun söylediği gibi işçi haftada 
iki gün bile iş bulmaktan aciz 
kalmaktadır. 

Bunun içindir ki ayakkabı sergisi
ni memnuniyetle karşılıyor, mu
vaffak olanlar taltif ve teşhir e-
dilmelidir, diyoruz. ' 

Hakkımız fJOk mu? 

Biçki ihtisas mektebi sergisi 

Ça.ışamba biçki ihtisas mektebinden bu yıl mezun olanlar 

Dokuz yıldanberi şehrin kenar semt- dilmiş ve kızlarımızın ince zevki, yük
lerinden Çarşambada mütevazi bir şe· sek kabiliyetleri alaka uyandırmıştır. 
kilde çalışarak muhiti için çok faydalı Bu yıl Biçki ihtisas Mektebinden 18 
bir müessese haline gelen Biçki ihtisas kişi mezun olmuştur. Bunlar: Fatma, 
Mektebi, dün yeni sene mezunlarının Hayriye, Cemile, Ma.ume, İffet, Hati· 
işlerile tertip ettiği sergisini açmıştır. ceı Be~riye, Mevhibe, Me~ahat, .sa.fi -
Serginin açılış töreninde Fatih Kay • ye, Asıye, Semahat, Kadrıye, Fıkrıye, 
makamı ile Fener Nahiye Müdürü ve Tenzile, Behice, Vedia ve Zehradır. 
Parti Başkanı, muhitin diğer ileri ge· Mezun bayanlardan ikisi daha şim· 
lenleri bulunmuşlardır. Sergide teşhir diden Anadoluda iki Biçki Yurdunun 
edilen işler büyük bir takdirle letkik e· müdürlüklerine tayin edilmişlerdir. 

Bir kızcağız boğuldu, bir 
çok evlere su girdi 

beresi 559G, Ankara ile fstanbul ara _ program son şeklini almıştır. 

Evvelki gece saat 4,30 da hava bir
denbire kararmış ve gök gürlemesile, 
şimşek çakmasile beraber yağmur yağ
mağa başlamıştır. Sağanak halinde 
yağan yağmur bir saat devam etmiş, 
bir çok yerlerde sular birikmiş ve sel
ler akmıştır. Kasımpaşa sırtlarından 
Feriköyden ve Y enişehirden inen yağ
mur suları Kasım.paşada birikmiş, Ka
sımpaşa deresi taşmış, Kasımpaşadaki 
bostanlar su altında kalmıştır. 

Bir çok mahalle ve sokaklar da su 
istilasına uğramıştır. 

Buralarda oturan hallt sokaklara 
hücum etmiş ve yağmur kesilince de 
herkes ellerindeki kovalarla evlerine 
dolan suları boşaltmağa başlamışlar-
dır. Su basan mahalleye bir müddet 
sonra itfaiye yetişmiştir. Sellerin yap
tığı bununla kalmamış, fakir bir kız 
ela seller içinde kalarak boğulmuştur. 

Adı Zehra olan bu çocuk ama olan 
annesile beraber dere üzerindeki köp

sında cereyan eden telefon muhaberatı 
da 15,332 dir. 

Üniversitede seyyah bürosu 
Şehrimize gelen ecnebi profesör, 

doçent ve talebelerinin memlekette 
kaldıkları müddet zarfında ikametleri
nin kolaylaştırılması, fehir dahilinde 
ve müessesatta aezdirilmeleri, mem -
leket dahilindeki ıeyahatlerinde aza -
mi teshilat gösterilmesi ve gelen pro • 
fesörlerin Üniversitede konferanı ver-
melerinin temini için bir büro kurul -
ması tekarrür etmi~ ve keyfiyet rektör· 
lüğe bildirilmiftlr. 

Gülizar tevkif edildi 
Kasımpaşada oturan İamailln 30 

yaşındaki karısı Zehraya gebe kalması 
için ilaç vererek ölümüne sebep olan 
Gülizar dün Sultanahmet birinci ıulh 
ceza mahkemcai kararile tevkif edil -

rüden geçerken ayağı kaymış dereye miştir. 
düşmüş, kendini sellere kaptırmıştır. 
Ama olan annesi çocuğu kurtarama
mış, bu yüzden de çocuk seller arasın-

Bir benzin deposu ateş aldı 
da kaybolmuştur. Osmanbeydeki Romen benzin de • 

Zebranın cesedi aranmaktadır. posunda benzin dolu otomatik makine 
Kasımpaşada Tahta Gazi mahalle- birdenbire atef almış, hadise mahalline 

sinde Mehmedin evinin önünden geç- yetişen itfaiye tehlikenin önünü alını\'• 
mekte olan havai elektrik kablosu da tır. 
birbirine değerek kontak yapmış, etra-
fa ateş saçmağa başlamıştır. mr ara- Bir karar tehir edildi 
lık bütün şehirde elektrik cereyanı ke- B d b" "dd t l Ak ray ·lrn· ı· un an ır mu e evve sa • 61 Akış ır. d b '' ld . da Çeşme başında bekçi Ahmetle Zül-

sarayı a su asmış, a e camı- . .. .. .. 
inin önünden Yusufpasa karakoluna fıkarı olduren Cemal hak'kında dun 
kadar olan saha sular ·altında kalmış- karar tefhim edilecekti. 
tır. Tophane ile Bebek arasındaki saha Fakat hakimler heyeti dosyayı tet· 
da kısmen sellerden müteessir olmuş- kik etmiş, Aksarayda kahveci Hüseyi· 
tur. nin· de f}ahit olarak celbine lüzum gör· 

Kadıköy ve Kartal iskeleleri 
tamir ediliyor 

Akay İdaresi, Kadıköy ve Kartal is
kelelerinin yeniden tamirine karar ver
miş ve tamir işine başlanmıştır. 

Ekmek Fiall 
fstanbul Belediyesinden: 

müş, muhakeme ba~ka güne bırakıl -
mıştır. 

Halkevinde konferans 
Eminönü Halke'riııden ı Şair Behcet Ke -

mal cuma günü saat (17,30) da Evlmlz mer
kez salonunda Haltevinin Edebiyat ve Dll 

çnlışmalcırını ve bu veslle lle mllli edebiyat 
hakkındcıki fikir ve göriişlerlnl tebarüz et -
tiren bir konferaruı verecektir. 

Eylulün dokuzuncu çarşamba gü - Bu konferans bütfin yurttnşlara açıktır. 
nünden itibaren birinci ekmek on ku-

••••••••••••••••••••••••••··-······-·•••••••••··---··-
ruş otuz para, ikinci ekmek on kuruş 
on para, francala on beş kuruş yirmi 
paradır. 

r 
Nöbetçi 
Eczaneler 
Bu geceki nöbetçi eczancln şunlardır: 
İstanbul cihet indekiler: 

1 

Glizel San'atls.r Akademisinin 
l<abul şartlarmda bir tashih 

Dün dördüncü sayfamızda basılmış olan 

Güzel Sıın'atlar akademisinin kabul •a.rtl•· 
rına ait ilanda bir ild tertip hatası güıülmü.ş

tur, yanlışlar şunlardır: 
E - (Fıkrasında 6 tane kartonsuz vesika· 

lık fotoğraf) cümlesinde vesilcalık kelimesi 
vesikalı olarak yazılınış, 5 inci fıkrada ise 

yoklamaların (birinci teşrin 936 perşembe 

günü yapılacağı yazılmak li.zmı iken ı;ndece 
<birinci teşrin 936 perşembe) denllmiştlr. 

Sonuncu fıkrada (dersler 15 birinci teşrin
<le bnşlnr) denilecek iken bu fıkı'nya atı ders
ler kelimesi unutulmaştur, taslıih ederiz. 

Makarnacıların toplantısı 
Makarna ve bisküvi fabrikatörled. 

dün sabah Ticaret Odasında toplanmıŞ" 
lardır. Bu toplantıda muamele vergis1 
kanununun değişmesi münasebetilO 
kendilerini alakadar eden kısımlar Ü• 
zerinde görüşmüşlerdir. 

Ev ve el işleri sergisine hazırhk 
Bursada bulunan ve 29 teşrinde An• 

karada açılacak olan Ev ve Ll işler! 
sergisine nümuneler toplamakta olan 
Sanayi Müfettişi Daniş, bir iki güne 
kadar şehrimize gelecektir. Danişin 
buradan ayn maksatla Karadeniz li • 
manlarına da gitmesi mukarrerdir. ' 

Şark şimendiferlerinin satın 
ahnması işi 

Şark Şimendiferlerinin devri etra 
fında hükumetle müzakerelerde bu • 
lunmak üzere bir müddet evvel Anka' 
raya giden şirket mümessillerinin sa' 
lahiyeti kafi görülmemiş, bunun üze" 
rine mümessiller Parise dönmüşler • 
dir. Şirket müzakereye salahiyet sahibi 
murahhasları seçmiş ve hükumete bil• 
dirmiştir. Şirket mümessilleri 19 ilkteş .. 
rinde Ankarada başlıyacak müzakere• 
!erde bulunmak üzere yakında Türki'" 
yeye geleceklerdir. 

An karada klrah k oda 
Möble, temiz, konforlu. Yenişehir 

Tuna C. Yiğitkoşun S. 15 

Beşiktaş 

Suad Parkta 
Halk Opereti 

Bu akşam 21.SO da 

ŞiRiN TEYZE 
BUyUk operet 

3 perde . . .__... 
Bugün matinelerden itibaren 

ALKAZAR SiNEMASI 
Yeni kış mevsimine başlıyor. 

ilk programda : 
Heyecanlı ve mlldhiş sahnelerle 

dolu bUyUk bir sergüzeşt dramı: 

YILDIRIM APTA 
Zen<Tin ve azametli bir film .. .. 

b • 

HarikuU\de harp ve ihtiHU sahnclerı. 

Baş rollerde: 

ViKTOR MAC LAGLEN 
VE 

CONCHiTA MONTENEGRO 

Aksarayda: <Ziya Nuri) . Alemdarda : 
(Eşref Neşet}. Bakırköyünde: <Hll::ıt>. 

Beyazıtta: (Haydar Erdoğan). Emlnô -
nünde: <Mehmet Knzım) . Fenerde: <A
rif). Karcıgümrlikte: <Arifl. Küçükpa -
zarda: (Hikmet Cemil). Samntyada: 
(Teofllos). Şehremininde: (Nazım>. Şeh

zndebaşında: (Asaf). 

Beyoğlu cihetindekiler: 
Galata.da: <IDdayet). n asköyde: <Nlstm 
Aseo). Knsımp~ada: <Müeyyet} . Mer -
kez nahiyede: <Galatasaray, Garlh). 
ŞJ.şllde: (Mcıçka). Taksimde: (Kemal Re
bul, Kurtuluş). 

ARA Y Sineması 

Üsküdar, Kadıköy n Adalardakiler: 
Büyükadada: <Merk~ı:>. Heybende: 
(Yusuf). lt'.adıköy Muvak.k.lthanede: 

(Saadet). Kadıköy Söğütıüçeşmede: (Os
man Hul\\sl). Üsküdar Selimlyede: <Se

Hmiye). 

Y ann akşam: Kış mevsimini 

RENE DUNNE ve RİCHARD DIX 
tarafından temsil edilmiş 

KAHRAMAN HAYDUD 
gS 

~--~ Aşk ve macera filmi ile açıyor. ·---



9 Eylw SON POSTA 

MEMLEKET HABERLERİ 
Keçiburludaki kükürt 1 

fabrikası genişletilecek 

Samsunda bir 
gencin beyni 
parçalandı 

Fabrikanın kuruluşu civar için çok faydalı oldu, 
fabrika tesisab ile her tarafa elektrik verildi 

Samsun (Hususi) - Şimendifer a
telyesinde bir gencin ölümü ile neti -
celenen feci bir kaza olmustur. 

işçilerden kaynakçı Hüs~yin oksi -
jen kazanlarından birinde kaynak ya
parken karpit kazanı patlamış ve gen
cin beyni parçalanmıştır. 

Hüseyinin cenazesi arkadaşlarının 
göz yaşları arasında ve ihtifalle kaldı -
rılmıştır. Cenaze nakledilirken atelye
nin ve Samsunda bulunan bütün lo -
komotiflerin düdükleri çalmış, cena-4 
zeye hemen hemen bütün Samsun hal
kı iştirak etmiştir. 

Eşrefin gitmek 
istemediği kasaba 

Keçiborlu (HususV} - Keçiborlu edilmiş, şimdiye kadar haftada iki tren 
kükürt madeni harbı umumide işl~til- postası varken bu ay nihayetinde her 
~eğe başlanmış, fakat kısa bir zaman· gün tren işlemsi kararlaştırılmıştır. 
da bu işden vazgeçilmişti. Cümhuriyet Ocaktan çıkan ham cevher fabrikada 

Şair Daday için neden 
" Payitahb alem olsa 

istemem" dedi? 

hükumeti bu işle çok yakından alaka- izabe edilerek blok ve çubuk kükürt Daday (Hususi) - Daday Kastamo-
aar olmuş ve iş bankasile Et1bank bu haline getirilmektedir. nuya en yakın bir kaza merkezidir. 
?nadenleri müştereken işletmeğe baş- Blok kükürt değirmeninden geçiri- Kasabada 1 700 nüfus, köylerde de 
larnışlardır. _ lerek toz kükürt ve çiçek kükürt halin- 46,0000 nüfus vardır. 159 köyü parç.a ~-

Maden çok zengindir. Teşkilat çok de torba torba sevkedilmektedir. lup bir çok mahallelere taksim edildı-
Yeni olduğu halde fevkalade iyi randı- Maden ve fabrikanın asıl üzüm mm- ğinden _soı parçaya baliğ _olu_r. Köyl':r 
!ll k d' O k f b 'k · - çok dagınıktır. Azdavay ısmınde bır an verme te ır. ca ve a rı a cı- takasına yakın olmasından bagcılar kü- . . . . - .. 
"ar vilayetler, kazalar ve köyler için k'" .. k . k d" l oahiyesı vardır. Ye_nı bulunan k<ımur 
i • b' . . k d' F h- urdu ço ucuz temın etme te ır er. madeni buradadır. Iki kereste, bir e -
Yı ır ış sahası temın etme te ır. a ç k k"k"' d"' t lt l rik . . · .. fu ı an u urt un yaca anınmış, a ya lektrik, bir un fabrikası vardır. 
anın kurulması ıle nahıyenın nu - A 'k k"k"" 1 · d dah f 

su .. "k ak d K'" .~ ve merı a u urt erın en a sa İkt t V kfil t' . d t gun geçtı çe artm ta ır . oy ııe . . ld kl hl"ll I d k ısa e e ının ma en araş uma 
istasyon arasındaki mezarlık kaldın- ve ıyı 0 u arı ta ı er e mey ana çı • enstitüsü tarafından burada kömür rna-
larak uza· a ötürülmüJ yerine halk mıştır. Yeniden tesisat ilavesile yakın deni araştırma lan yapılmakta ve rnüs
~çin güzelg birg park yapıı'.mış ortasına zamanda istihsalatın bugünkünden bir bet neticeler alınmaktadır. 
:AtatUrkün heykeli konulmuştur. Her kaç misline çıkarılacaktır. Fabrika me- Kasabanın beş kilometre yakınında 
tarafa fabrika tesisatından elektrik ve- murlarının bütün ihtiyaçları ve istira- Tüfekçi köyü içinde bir kereste !abri
rilrniş. nahiyeye hergün posta temin hatleri temin edilmiştir. kası, Samancı köyünde de diğer bir 

Nizipte bir et 
Hali yapıldı 
Ni~ip (Hmıusi) - Belediye yedi 

ibin beş Y.ÜZ lira sarfile asri bir et hali 
l'aptırmıştır. On sekiz dükkandan iba.
tet olan hal su, elektrik ve havai hat 
tesisatını muhtevidir. 

kereste fabrikası vardır. İnebolu yolile 

Karamanda ihracat yapılmaktadır. Kasabanın mü-
• kemmel bir belediyesi vardır. Müte -

imar f aaligeti ferrik mahallerde ayn ayrı bulunan 
A daireleri bir binada toplanmış, çocuk 

Karaman (Hususı) - Karamanın kurumu, Kızılay, Hava kurumu hepsi 
imarı için yapılan çalışma devam et- belediye dairesinin içinde yerleştiril -
mektedir. Belediyenin faaliyetine di- miş, güzel bir bahçe ile süslenen be
ğer resmi daireler de katılmış oldukla- lediyc dairesinin radyosu, sineması var
rından müvazi bir şekilde olan bu ça- dır. Kaymakam Refik Kuzucu ile be
lışma ' yakın zamanda Karamanın çeh- lediye reisi Fuat K~:ak~ çok çalış .. -
resini değiştirecektir. makta, kasab::ı her gun bıraz daha gu-

K raman cumhuriyet halk partisi zelleştirilrnektedir. Kastamonu, yakın-

Sayfa 5 

Gaziantepte trahom 
mücadele teşkilatı 

Trahom hastanesinde bir yılda 13101 kişi tedavi 
edildi. 752 göz ameliyah yapıldı. Dispanserde de 
mükerrerler dahil olmak üzere 378780 kişiye bakıldı 

Antep trahom mücadele teşkilatı doktor ve menmrlan 
Gaziantep (Hususi) - Bu havalide ı Muhite büyük faydalan dokunan bu 

trahom salgın halindedir. Nizip kaza- sağlık yurduna bir sene İiinde 13,101 
sında trahomlu nisbeti yüzde yetmişe kişi müracat etmiftir. Bunlardan ancak 
kadar yükselmiştir. Bu nisbetin bazı üç yüz altısı hastaneye yahrılabilmiş· 
köylerde korkunç bir vaziyet aldığı da tir. 
görülmüştür. Ayni zamanda diğer bütün göz has-

Trahomla mücadeleyi esaslı işlerden talıklarına bakılan sağlık yurdunda biı 
biri sayan hükumetimiz merkezi Ga- yıl içinde 752 ameliyat yapılmıştır. 
ziantep olmak üzere mıntakamızda bir Bunun taksimi şöyledir: 409 trahomlq 
teşkilat vücuda getirmiştir. Bu teşek- kapak temizlenmiş, 219 kapakta kıl 
külün hastalık üzerinde yaptığı te~ir ve bitme, 41 perde yani aksu, kırk muh. 
verdiği sonuç pek iyi olmuştur. Önce- telit göz ürleri, 20 gözde et bitme, (! 

fori salgın halinde b~lunan hastalık, karasu, 2 de lekeli gözlere renk vennc> 
günden güne azalmaktadır. ameliyatı yapılmıştır. 

Teşkilata mensup doktor ve memur- Hastanenin intizam ve temizliği hak· 
lar mıntaka dahilinde daimi seyahatler kinda ne yazılsa azdır. Her yatan has 
tertip etmekte ve bu esnada hastalığın ta orayı minnet duygularile terketmek· 
tedavi ve önüne geçilmesi yolunda ge- tedir. Başhekim izzet bilgen, mütehas• 
reken bütün tedbirler alınmaktadır. sıs bir gözcü, olduğu kadar kıymetli 

Mücadele teşkilatının bir de kamy~ bir idarecidir. 
neti vardır. Bu kamyonet seyyar bir Trahom dispanserinden görülen 
hastane halindedir. içerisinde ameliyat fayda da çok büyüktür. Burada bir yıl 
ve tedavi için her çeşit malzeme ve lü- içinde mükerrerler dahil 378,780 va· 
zumlu vasıtalar vardır. tandaşın gözü ayakta ilsçlanmıştır. 

Gaziantepte bir Cle trahom hastane· Rakamların ifadesi cidden azametlidir. 
si açılmıştır. On beş yataklı olan bu Nizip kazasında da bir trahom dis .. 
hastane ihtiyaca kafi gelmemekte, mü- panseri açılmış ve çok hizmeti görül·· 
racaatçılar sıra beklemek mecburiye - müştür. Hastalığın tamarnile izalesi 
tinde kalmaktadır1ar. için teşkilatın tevsii icap etmektedir. 

Posta umum müdürünün 
Sivasta tetkikall 

e;gada kitap sarayına 
radyo konuldu 

Sivas (Hususi) - J'osta, telgraf, Biga (Hususi) - Buradaki kitap 
telefon müdürü umumisi Nazif Sam- sarayına belediye tarafından aon sıs
sun, Amasya ve Tokat havalisinin tem bir radyo konulmuştur. 
posta şubelerinde tetkikat yaptıktan 
sonra buraya gelmiş ve buradaki tet
kiklerini de ikmal ederek Ankaraya Çanakkalede tayinler 

Evvelce kasabanın muhtelif yerle
tinde açılmış olan· kasap dükkanları 
l>ck intizamsız ve pisti. Etler sıhhata 
muzır olarak satılır ve bunca kontrola 
~ağmen matlup temin edilemezdi. Şim
di ise hem bu halin önüne geçilmiş ve 
hern de şehir asri bir müesseseye ka
"uşmuştur. Et fiatları ucuzdur. 

a . . . lığı hasebile her saat münakaHit için o-
tarafından hır musıkı kursu açılmıştır. t b 'l . b 1 M'"t d' ke dönmüştür. omo ı ve saıre u unur. u ema ı -

Havalar birdenbir~ soğu~uştur. reste taşıyan kamyonların geçit yeri 

Çanakkale (Hususi) - Vilayetimiz 

defterdarı Nahit Tarkan, Balıkesir vila

yeti defterdarlığına tayin edilmiştir. 

Üç bin lira sarf ile bir de mezbaha 
>'apılmıştır. Bu sene et hali ittisalinde 
asri bir sebze halinin yapılması da ka
l'arlaştırılmıştır. 

Herkes dışarıya palto ıle çıkmaga mec- burasıdır. Belediye reisi tetkikat için 
bur kalmıştır. seyahate çıkmıştır. Kazanın simdilik 

Çiftçi harmanını kaldırmakla meş· bir noksanı vardır. O da bir hükfımet 
guldur. Bir çok köylerde biçme işleri tabibi yoktur. Havası, suyu, her şeyi 
henüz bitmemistir. mükemmel olan bu kasabaya bir dok-

' tor lftzımdır. Yalnız bur::ıdan merhum 
Sivas valiliği şair Eşref şikayet etmiştir. Bunun da 

Sivas (Hususi) - Kayseri valisi sebebi vaktile burada kaymakam iken 
Gaziantepte hayvan pazarı iken Sivas valiliğine tayin edilen Naz- on yedi on sekiz yaşlarında bir oğlu öl-

ük b l · · I müş, aradan seneler geçince Eşrefi bu-Caziantep (Hususi) - Burada mev mi er uraya ge mış ve merasım e 
raya tekrar kaymakam ciÖndcrmek is

tut hayvan pazarı yeni baQtan tanzim karşılanmıştır. 
l' l k 11 •• ~ temişler. 

"e islah olunmuştur. Satılacak bütün Bir müddettenberi va i ve i ~~ı 
haYvanlar buraya getirilmekte ve alıcı yapmakta olan Samsun mıntakası mul- Ben Dadayı payitahtı alem olsa is -

Boluda şarbon hastahğı 
Bolu (Hususi) - Şehir dahilinde 

ve civar köylerden bazılarındaki hay
van1arda şarbon hastalığı başgöstermiş, 
sirayetine meydan vermemek üzere, 
bulunduğu mıntakalar karantine alamı 
alınmıştır. 

Baytar müdüriyeti faaliyete geçmiş, 
hastalığın önünü almak için, icap eden 
tedbir ve tedavilere başlar.nştır. Has
talık yüzünden epeyce hayvan telefatı 
olmuştur. 

ile satıcı yalnız burada karşılaşmakta- kiye müfettişlerinden Refik Noyan temem. 
Belediye ahşap resmi de geçen se- da yeni valinin işe mübaşereti üzerine Keşuru Çin içre Şanghaya hicret ey- Çanakkalede bedava Sinema 

tlcye nisbetle artmıştır. Bu intizam huradn ayrılmıştır. lerim demL~ir. Yoksa Eşrefin şikayeti Çanakkale (Hususi) - Çanakkale 
dolayısile 936 vergisi tutarının geçen Varidat müdürü Osman Tokada ta- memleketin kötülüğün~en d~ğildir. Da- Çocuk Esirgeme kurumu merkezi ta
l'lldan behemehal fazla olacağı anla- yin edilmiş yerine de lzmir<len Turgut day oldukça mamur hır kasabadır ve rafından Uray sinemasında içtimai, 
tdınıştır. gönderilmiştir. günden güne güzelleşmektedir. ahlaki ve sıhhi filimler halka bedava 

- Asri mezarlık projesini 
IÖrdüm Hasan Bey. 

... Bundan sonra mezar
lıklarımız gayet munta
zam, çiçekli bahçeler ha
linde olacak. 

Ve etraflarına duvar
lar çekilecekmiş. 

Hasan Bey - Peki anı
ma, koyunlar, keçiler ne
rede otlayacak, tavuklar, 
horozlar nerede eşelene

eek? .. 

gösterilmiştir. 
Halkevi tarafından muhtelif deniz 

sporları tertip edilmiş müsabakada bi
rinci ve ikinci gelenlere münasip hedi
yeler verilmiştir. 

Eskişehir ve Ar.lasya valilikleri 
Eskişehir (Hususi) - Amasya va

liliğine tayin edilen vali Talat hdk ta
rafından uğurlanmıştır. Buraya tayin 
edilen Amasya valisi Kadri Üçok'da 
gelerek vazifesine başlamıştır. 

Eskişehir askeri hastahane başheki
mi de İstanbul Gümüşsuyu hastanesi 
sertabipliğine tayin edilmiş ve buradan 
ayrılmıştır. 

Vilayetimiz hükumet doktorlu~una 

İsmail Hakkı Oğuz tayin edilerek gel

miş ve işe başlamıştır. 

Hadiseler 
Karşısınd 

Teşhis nıakinesi 
Bir makine icat edilmiş. Bir insan 

hasta oldu mu, bu makine ile hangi 
hastalığa tutulduğu anlaşılıyormuş. 

Ben bu havadisi gazetede oku
yunca kendi hesabıma çok üzüldüm. 

-Neye mi? 
Neye olduğunu anlatayım, evve

la şu ciheti tavzih etmek isterim: 
Doktor değilim, doktor olmadığım 

gibi ne bir doktor akrabam var, ne 
de bir doktor arkadaşım. 

Üzülmemin sebebi şu: Bu maki
ne taammüm etmeden bu havadisin 
gazetelerde çıkmasını umumi sıhhat 
noktai nazarından tehlikeli buldum. 
Havadisi benimle beraber bir çok 
doktorlar da okumuşlardır. Ya bu 
havadisi okuyan doktorların maa
zallah yüreklerine indiyse. 

İsmi var fakat cisminin yeri be-
lirsiz makineye kavuşamadan dnk-

1 

torsuz kalmak iyi şey mi? 
Dimyata pirince giderken, evde

ki bulgurdan olrnıyalım! 
İMSET 
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SIHHİ BAHİSLER 

Aramızda dolaşan deliler 
Atık Memo'yu Pendikte tanımıyan yoktur. Bedava yer, içer, bütün 
kadınlann kendisini delice sevdiklerine inanır, iddialanna bakı
lırsa bütün Pendik onundur. Hülasa büyüklük merakı içinde 

mütemadiyen hezeyan uvurur , durur 1 

Yazan: Doktor Etem Vaaaat 
Pendik istasyonunda onu tanımıyan 

yoktur. 
Adı ~ık Memo'dur. istasyonda 

trenlerin hareket zamanlarında öteye 
beriye emirler verir. Kahvede içtiği, 
lokantada yediği için hesap sormazlar. 
Cenabıhakkın sevdiği kullarından bi -
ri olacak ki hu buhran zamanında aşık 
Memo'nun kredisi hepimizden fazla
dır. 

Acaip yürüyüşü ve ayaklarının eğ
ri büğrülüğü onun azametine zerre ka
dar halel getirmez. 

Bir gün Memo·yu istasyon kahve -
ainde karşıma oturttum .. ve konuşma
ia başladık : 

- Sana aşık diyorlar, anlat baka -

SON ·POSTA 

Loyd Corç 

• 
Eyl ,1 9 

İNGİL TERENİN T ARiHi 
Dünyanın en büyük İmparatorluğu 

nasıl kuruldu, nasıl genişledi ? 
Yazan: 8Uleyman Sıtkı 

- 5 - esaslar bilhassa on dokuzuncu asırda 
Yedinci Edvard 191 O r.enesinde ve- kurulmuş ve inkişaf etmiştir. Meseıa trı· 

fat etmiş ve yerine oğlu beşinci Jorj giltere o asrın Hk kısmında, donanması 
geçmiştir. i~in istinat noklalnrını tedarik ve te ~ 

1905 de mevkii iktidara gelerek 1914 sisi ile iktifa etmiştir, ki bunlar da (A .. 
senesine kadar idarei umur eden libe- sansiyon, Malta, Sengapur, Aden, Kalk· 
ral fırkası, gerek yedinci Edvard za - land adaları ve Hong - Kong) dur. 
manmda, gerek halefi beşinci Jorj za- Asrın ikinci kısmında da emper · 
manında bilhassa işçi hayatında ısla - yalizm fikirleri büsbütün vüs'at ka · 
hat yapmağa hasrı mesai etmi§ti. İşçi zandığından o fikrin icabatına göre j\S· 

mesaili ise dünyanın her tarafında ol- yada Hindistan hududu Efganistanll 
duğu gibi İngilterede de bilhassa 1900 kadar tevsi ve takviye olunmuş, Basta 
senesinden sonra kesbi ehemrni!et et- körfezinde yeni istinat noktaları eıde 
miş, İngilterede teşekkül etmış olan edilmiş, Afrikada evvela 1 882 de Mı ' 
(~çi fırkası - Labour Party) de günden sır işgal edilmiş, 1890 da Suda kıt'a
güne inkişaf ederek çok kuvvetli bir sı zapt ve istila olunmuş, Afrikanın ce
fırka halini almağa başlamıştı. Nitekim nubunda Ümitburnu müstemlekesi 
bu fırka 1900 senesi intihabatında yal- Transüvalın i.şgalile tevsi edilmiştir. 
Rız iki meb 'us çıkarabildiği halde 1924 İngiltere 1914 senesi harbine. Bel -
de meb'us adedi 1 50 ye baliğ olmuş -

Loyd Corç, Almanyaya giderek tur. çikanın Alman orduları tarafından iş ' 

lım sen kime aşıksın~ 
- Yıldızlara, yıldızlara( 
Eli le gökleri gösterdi: 

Hitlerle bir mülakat yapmıştır. Bu mü- Liberal fırkanın bu 
011 

senelik ikti _ gali üzerine iştirak etmiştir. Belçikllı 
nasebetle son -zamanlarda gazete sü- A vrupada İngilterenin en nazik nok
tunlarında ismi geçen Loyd Corç el- dar mevkiinde bulunduğu esnada yap- ta d .. nk .. b 1 k k t1l 

' yevm İngiltere Liberal fırkasının rei- tığı en mühim işlerden biıi bilhassa sı ır, çu u u mem e ete U\ ve 
Lordlar Kamarasında bütçe meselele _ bir devlet hakim olursa, İngilterenill 

~ ... .. 
- Orada her akşam parlıyan yıldız-

lar bana, hen de yıldızlara a9ığım. 
- Onlar senden çok uzaktalar de • 

ğil mi) Bu aşktan sana ne fayda var) 
- Onlar size uzak, bana değil .. ben 

istediğim zaman onları aevmedikleri
min kafasına yağdırırım.. düfmanla • 
nmı onlarla öldürürüm. Onlar benim 
aıkerlerimdir: benjm kuvvetimdir. 

- Senin düşmanların da mı var) 
Hem kim onlar) 

- Herkes hana düşmandır. Çünkü 
ben zenginim; beni bütün erkekler 
kıskanırlar . . 

- Neden~ 
- Her kadın beni sever de ondan! 
- Sen güzel değilsin ki 1 
- Ben erkeğim erkek .. hem de zen-

sin. Servetim var, milyonlaırm var. 
- Ne kadar tahminen, ~öyle böyle 

yüz iki yüz kuruş kadar mı) 
- Sen deli misin be, bir milyon ... 

Yüz bin ... 30bin1.. On bin liram var. 
- Peki kıyafetine baksana nasıl ge

ziyorsun.. üstün başın pis berbat bir 
halde .. 

- Sen ona bakma, beni kıskanma -
ıın1ar diye böyle giyiniyorum. 

- Evin var mı senin? 
Elile arkadaki köşkleri gösterdi: 
- Bütün bu evler, bahçeler, karş1ki 

dağdaki ağaçlar, Yakacıktaki üzüm 
bağları hep benimdir .. 

- Peki sen geceleri nerede yatıyor
ıun) . 

- Kahvede yatarım. 
- Niçin evin varken, öyle serseri 

misin sen? 

Aşık Memo 
- Serseri neye olayım ben. lştm 

var, geceleri ben uyku uyumam; gön
derecek yemişlerim, üzümlerim var. 
Onları hazırlıyorum geceleri ... 

- Hayatından memnun musun~ 
Gözlerinin içi aülerek: 
- Çok memnunum elbette. Mem

nun um bütün dünya aşık Memoya a· 
fıktır, nasıl memnun olmam .. ya~asın 
Memo .. 

- Sen okur muıun, yazar mısın) 
- Çok her aün okurum, dünyayı 

ben yarattım. Ben yazıyı icad ettim, ki
tap gazete benim emrim altındadır. 

Artık hakimiyetinin hududu geni~
liyor, büyüklük merakı içinde müte • 
rnadiyen hezeyan savuruyordu. 

Kimseye bir zararı dokunmıyan, 
halk arasında dolaşan aşık Memo gibi 
bir çok tipler tanırız. Onların her biri
nin yarı kafası içinde gizlenmiş nice 
gülünç emeller saklıdır ... 

* Aşık Memo : 
Yüksek hülya ve dü,ünceleri lıe7P.• 

yan manyai evsafında seyrederken bir 
taraftan da fakiri hezeyanları eksik 
cieğildir. 

Tababeti ruhiyenin böyle mühim 
bahislerini işgal eden ve içtimai haya • 
tımızda tanınmağa değer ruh hastalık
larından bundan sonraki yazılarımda 
bahsedeceğim. 

Sinir mütehassısı : Etem Vanaf 

CÖNÜLı İSLERİ. 
iki kalb 11rasına 
Mesafe girmesi aşkı 
Ekseriya öldürür 
Gölcükten bir mektup aldım. im

ası Ri. diyor ki: 
« Beş senedir bir kızla sevişiyorum. 

Bu müddet zarfında ne o, ne ben bir 
başkasile konuşmadık . Fakat bir 
müddet evvel mecburen buraya ge
lişim münasebetlerimizin samimiye
tini bozar gibi oldu. Ben ona munta
ııaman mektup yazıyorum, halbuki 
o, mektuplarımı almadığını söylüyor, 
beni ihanetle itham ediyor. Halbuki 
hiç böyle bir şey yok. Ne yapayını?. 

Eskiden söndiirülmiyl'cck bir aşk 
hastalığına tutulanlara seyahat tav· 
tiye ederlerdi. Bu re~ete bugün dahi 
tazeliğini muhafaza etmektedir. Ve 
tecrübe ile sabit olmuştur ki iki kal
bin arasına uzun mesareler girmesi, 
aşkı ekseriya öldürür. Gözd~n ırak 
olan gönülden de uak olur, derler, 
yanhş değildir. Sevdi(iniz genç kı-

4tın aynlmıya bir vesile Pramakta ol· 
bınsı muhtemeldir. Faknt bu tak • 

dirde de tek bir veda mektubu ile 
iktifa etmesi lazımdı. Diğer taraf tan 
gönderdiğiniz mektupları hakikaten 
lllmamış olmasına ihtimal veremiyo
nım. Maamafih Gi>lciik denilen yer 
işte şurasıdır. Bir cumartesi aksamı 
hafta tatilinden istifade ederek· İs -
tanbula gelsenize .. 

• 
Ankaradan bir mektup: S. M. P. 

diyor ki: 
Sevgilim henüz J 8 yaşında. Mü -

nascbctimiz, tanışıklığımız ve sev -
gimiz hep uzaktan. Maksadımız ev
lenmek. Ailesine müracaat ettim. 
'Vermediler. Bilvasıta müracaatımi 
tekrar ettim. Gene red cevabı ile 
karşılaştım. Kız ve ben yas içinde
yiz, ne yapalım? 
Yapılacak tek bir tavsiye var: Si

ze gayri meşru ve gayri dürüst bir 
yol göstermem. Ret cevabının esba
bı mucibesi olmak lazım. Bilvasıta 
aileye tekrar müracaat ediniz. Sc -
hepleri öğreniniz. Mahzurlar varsa 
izaleye çalışınız. 

TEYZE 

sidir. Seksen yaşına yaklaşmıqtır. Si- daım· a kend· denız· · e geç'd· dd ttı" "' "' rinde hukuk ve vezaifi tahdit etmiş ol - 1 ı v ı ı a e 
yasi hayata genç yaşında atılmış, kısa masıdır. Bunu da liberal kabinelerin ği Manş denizinde emniyeti kalmaZ• 
zamanda hitabetile ve kuvvetli man- B d d ı d ki ın· ·1t N 1 " maliye nazırı olan mahut (Loyd Corç) un an o ayı ır, gı ere apo 
tıg-ı ile. şöhret kazanarak İngiliz par- yon d · d h" b" k"t F ı·ıe temin etmiştir. Liberal kabine her şey- evrm e ıç ır va ı « ransa 
lamentosuna kadar gu· ·mis.·tir. Lo'\ld sulha vanaşmam ·· k .. ""'? lyo·n 

• • J den evvel Boer harbinin bütçede aç - " ış, çun u napo 
Corç hır çok defalar nezaret ıskcmlc- ld - h . ah 1 . k t hiç bir vakit Belçika sahillerinin iş ~ 
1 · - · 1 - . mış o ugu va ım r ne erı apa ma -
erını ışga etmış, başvekıl olmuş, u- 1t - b . . d .1 . galinden vaz geçmemişti. Gene bun ~ 

• h ·· k 1 . d 5a ugraşmış, unun ıçın e vergı erı 
mumı arpte ve mutare e sene enn e ·ı ·a 1.. .. .. t·· Fak t l "b dan dolayıdır, ki İngiltere: 1836 tari J 

Tü ki k d .. 1 ·kk· ı ezyı e uzum gormuş u. a ı e -
r yeye arşı uşman te a ı ere all 1 f f k" h lk t ba hinde ho .. büyük devletin iştirakile Bel-. _ r er ame e sını mı ve a ıı· a a - ~ 

saplanmış ve nıhayet kazand1g1mız mu- k h" . d k d"l . . . çikanın bitar&lZgı- muahedesini tanzirtı ·· ·· - • 1 k asını ımayeyı e en ı erme gaye ıt-
azzam zafer yuzunden maglup o ara , tih 1 diki . cih tl b.lh 1· ve imza ettirmış· ti. 

t iht be · b" d h b ı· · d - 1 az eye erı e e1 ı assa n • 
o ar en rı ır a a e mı ogru - ilt d k b.. ··k l~k k Almanlar ic:te İngiltcrenin Belçi1<9_ g ere e pe uyu em a ve a ar sa- ""' _ 
tamamıştır. bibi olan lordların varidatım ağır ver- bitaraflığına verdikleri bu ehemmiyeü 

Fırkası gayet zayıf ve Acizdir. ta.kd· tt"kl · · · B ı 'ka · Jdctl gilere tabi tutmak aiyasetini takip e - ır e ı erı ıçın e çı yı ışga 
An'aneperver İngilizler arasında onun diyordu. çekinmemişler ve bu da ingiltererıitı: 
yüzü suyu hürmetine yaşamaktadır. d h 1 h b · · beb. t er" Loyd Corcun bu yolda yaptığı ka _ er a ar e gırmesıne se ıye v , 

F d .. .. nunlar Avam Kamarasında müteaddit miştir. 
f8DS8 a gUDUD defa kabul edildiği halde Lord1ar Ka- Harbi umuminin safahatı ve ingil" 

meselesi. olan marasında daima geri çevriliyor, bu su- terenin harpte oynadığı rol ile, harbiı1 
retle bütçenin, umumi borçları imha netayicinde temin ettiği menafi ma ", 

d d•k d faslında genişlik temini mümkün ola - lfımdur. e ) 0 U mıyordu. Nihayet 191 O senesinde yeni Harbi umumi esnaSJnda İngiltere ha' 

Yeni Dahiliye Nazırı 
a•kerden kaçıp idama 
mahkum olmuşmuş/ 

Nazır sağ gazetelerin iddi
alanna cevap verdi, fakat 

neşriyat devam ediyor 

intihabat yapıldı. Büyük bir ekseriyet ricii ve dahili siyasetinde en büyük r<>' 
(Loyd Corc) un noktai nazarını tas - lü Loyd Corç oynamıştır. Harbin bida· 
vip eyledi. Bunun üzerine Lordlar Ka- yetinde mühimmat nazırlığı ve sonrtı 
marası da, halkın sarih surette izhar Harbiye nazırlığı vazifesini görmüş o
ettiği reyi karşısında boynunu büktü, lan Loyd Corç 1916 senesinde muhD "' 
ve bütçe meselelerinde Avam Kama- (azakarlar ile liberallerden müteşeıt:<il 
rasının kabul ettiği kanunları geri çe- bir kabine teşkil ederek başına geç J~ 
virmek salahiyetini kendi kendinden miş ve harbi bu kabine ile idaıe etti!! 
nez'e razı oldu. gibi, harpten sonra daha dört sene g': 

Lordlar Kamarasının bütçe mesele - ne muhafazakarlar ve liberallerin ittJ• 
terinde asırlardanberi muhafaza etti - hadına istinat ile 1922 ye kadar iktid9l° 
ği kuvvetli salahiyetinden vaz geçmiş mevkiinde kalmıştır. (Loyd Corç) 
olması, İngilizlerin fitratan muhafa - harbi umumiden sonra Versay mua ."' 
ıakar olmalarına rağmen, terbiyei si - hedesile İngiltereye, belki harbe iştl' 
yasiyelerinin ne kadar yüksek oldu - rak eden her milletten ziyade men ' 
ğuna ve sırası geldiği vakit halkın rey faat teminine muvaffak olmuştur. :F9

' 

ve arzusuna nasıl inkiyat ettiklerine kat onun bu menfaatpçrestane har~ 
bir delildir. keti nihayet umumi sulhun esos 
sarsıntısız payidar oluyor. olarak takarrürüne mani olmuştur, de' 

İngilizlerin bugünkü maddi ve ildi - nilebilir. 
sacli kuvvetlerinin esaslarına gelince bu (Arkası , ·nr) 
ı=:::::l===========================-==============~ 
cumlara kısa bir cevap vermiş, asker larımla dinledim. Ve memleketin nıLıfJ: 
kaçağı olmadığını söylemiş, gerçi bir telü taraflarına gönderilmek üzere 

0
, 

divanıharp tarafından mahkO.m edil- limle yazdım. Eğer harbiye ne:zarc~. 
mişse de idam cezasına ~arpılmadığını nin evrakı karıştırılırsa kcn ·el y~ııı 
.ve bu divanıharbin de Fransız divanı- la idam hükmünü bulurum.» . şıl 
harbi olmayıp Alman divo.nıharhi ol- Bunun üzerine gazete Jourdin e 

M. Salengro duğunu söylemiştir. suali sormuştur: W 
Fransada, Dahiliye Nazırı Salengro Salengro bu cevabile. Fransaya hi- - Bu meselede isim iltibası 0

ctt0 
.aleyhinde, sağ matbuat ve bilhassa yanet etmek şöyle dursun Fransa le- maz mı? Mesela başka bir saJeil)ıı· 
,Gringoire ile Jour gazetesi müthiş bir hinde çalıştığı için Almanya tarafın- mevcut olur da hükmü o giyrniş b\J 
mücadele açmışlardır. dan ceza gördüğünü iddia etmiştir. nur. ııbl 

Dava hiyaneti vataniye meselesine Vaziyet bu şekle girdikten sonra işe Bu suale şahit Jourdin ŞU ce' 
temas ettiği için, sağlarla sollar ara- sağ temayüllerile maruf Le Jour gazete- vermiştir: . v-rı1 
sında büyük münakaşaların açılması- si de karışmış ve dahiliye nazırının - Mevzuubahsolan Salengro el~i>'' 
na sebebiyet vermiş ve bu dedikodu sözlerinin doğru olmadığını iddia ede- nazır olan Lilles meb'usu \'e .b~1. di' 
Fransanın en ufak köylerine kadar in- rek kendi fikrini takviye eden şahitler reisi Salengro Roger'dir. Kendıs~J; ol' 
tikal etmiştir. aramağa başlamıştır. varuharp tarafından idama mah~~ ,!'\,el 

Malfundur ki, Mösyö Salengro, M. Gringoir de bir makale neşrederek duğunu biliyorum. 6 - 7 teşrınıe 
Blum hükümetinin nafiz erk8.nından- şu cür'etkar ithamı ileri sürmüştür: 1915 gecesi ortadan sır olmuştur- rtıet 
dır. Sosyalist olduğu için, bugünkü mu- cSalengro nihayet hakikati itiraf Sonradan meydana çıkıp ta bC btııl 
haliflerin Fransada kolay kolay baş edecektir. Rica ederiz. Kendisi hak- etmişse ona bir diyeceğim Y?Jc, ol· 
kaldırmalarına müsaade etmemekte- kındaki dosyayı meydana çıkarsın, ve kimseler böyle gıyaben mahk~:r. 13ıJ 
dir. neşretsin. Biz .... numaralı dosyada bu duktan sonra tekrar beraet ettı ,,, 

Hadise şöyle başlamıştır: kararın mevcut olduğunu biliyoruz.• onların içinde midir, bilmiyoruırı ·biti• 
Haftalık Gringoire gazetesi bir yazı Mösyö Salengro bu ağır ithama he- Şahit Jourdin'in sözü bura?adııı ~ 

neşrederek Mösyö Salengro'nun umu- nüz cevap vermemiştir. yor ve gazete de kendi kanaatle 
mi harpteki hayatını karıştırmış ve Bu sırada ~lbert Jourdin ismi~de yolda __ izah. e~iyor:. . "' n geÇti~' 
kendisinin Fransız ordusunda asker eski bir muharıp Le Jour gazetesıne «Sozlerımız ve ıddıamız gul 1 nı~ıP · · k' t 'k d·ı· H-·b dnvn ar ıl' bulunduğu sırada, kaçtığım ve divanı- gelerek demıştı~. ı: . . . .. .. çe ~vsı e ı ~yor. •1~ 'nld<ak 111 

harp tarafından giyaben idama malı- cSalengro bısikletçı ıdı, 24 uncu a- ederız ve netıcede de muh. 
kfım edilmiş olduğunu yazmıştır. layda birdenbire gözden nihan oldu. zaffer oluruz. ap ,.ef"' 

Bu neşriyat üzerine soğuk kanhlı- Ve kaçtı gitti. Kendisi hakkındaki gı- Salenı?ro bu ithamlara cev 
ğını muhafaza eden Salengro bu hü- yabi mahkUmiyet kararını ben kulak- sin!• 



• 
lngilterede 
Kurulan Holivut 
lngilizler Amerikalılarla 
daha şimdiden rekabete 
başladılar, dünyanın en 
büyük artistlerini angaje 

ediyorlar 

Bundan iki üç sene evveline gelin
ceye kadar İngilterede belli ~lı bir 
Sinema sanayii mevcut değildi. İngil
tere ve cesim müstemlekeleri muaz
zam Amerikan sinema prodüksionu
nun en mühim müşterileri idiler ... 

Sanayiin her şubesinde pek mümtaz 
hlevki işgal eylemiş olan İngilizler, ni
hayet bir İngiliz sinemacılığ1 yarat
~ lüzumunu hissetmişler ve hemen 
IŞe koyulmuşlardır. 

Sırf hususi sermayelerle teşekkül 
ede~ İngiliz sinemacılığı az zaman son
ra Ingiltere hükfımetinin kıvınetli yar
~ mazhar olmuştµr. · 

ilk büyük ve modem İngiliz stüd
Yolan Elstree'de kurulmuştur. Bu stüd
)oların kuruluşunda Holivud'un plan
ları ve tekniği naı.arı dikkate alınmış
tır. 

Kırk paraya bir niyet ... 
Karadenizli kalaycı renkli kağıtta: "Artık kavuşacaksın 
kara 2özlü geline" kelimelerini okuyunca bayağı utandı • 

Mamafih küfesini sırtlarken adamakıllı memnundu 

Mustatil kafes üç müsavi parçaya Kara gözlü pline. 
ayrılmıt: Birincisinde kahve rengi bir Bayağı utandı. Küfesini sırtlarken 
ada tavf8nı, orta bölmede kırmızı bo- baktım, işi yüzde yüz çamurdan cıkar• 
yunlu bir saka kutu. üçüncü parçada mıt gibi memnun. (kara gözlü y~vuk· 
da tüyleri mencvitli bir güvercin. ]uyu) tclile duvağile artık avucu • 

MüstatiJ kafesin üstünde bu seyyar nun içinde saydığı belli. 
1r .. _Bu stüdyolara son zamanlarda bir talih dükkanının en enteresan mahl6ku 
~ stüdyo daha inzimam eylemiştir. tünemiş: Kıvrık gaguile müstebit bir * 
8ütüa bu stüdyolar pek büyük bir fa- hükümdar kadar mağrur bir çaylak. Bu, insanları kırk paraya en masum 
aliyetle çalışmaktadırlar. San'attakl kudreti Te vtıcuaunun tenas11btı ile methur gO.zel yudız Klodet Kenarda duran bir hitiyar kadın tam bir vasıta ile mea·ud eden adamla ko-

.. Şimdiden İngilteıede ve İngiliz Kolber en aon çevfrmit oldutu: •Patronum kocamı. filminde yaklaşırken: nutuyoruz: 
lnUstemlekelerinde İngiliz filmleri yer • Kemal filim. A o il"k l k G·· d <l~ W\ kurut k 
~ - . . . stüme iy' ı aaö ı , dedi, - un e ~ çı arıyoruz, 

w ve dola•n.nı. Amerikan. film- 1 e L-L 

le
lerine muu..H .. ın:;; rekabet eyleme- yeni filim er Avusturya kartal mı, Akbaba mı nedir o alamet, diyor. BJ~~ün bAhu uaahımı taklavatı (15) 

·~3 - baölı bile deöil. liraya a wm. • ayvanları terbiye 
batJamışJardır. e e b"l . 

Mal sahibi: etmesini ı e~_ıyorum yoksa. Derdim 
. İngınzıerm bu işe ııe kadar ehem- C Kr -~ d ·ık d f 1 N k b ·· ·· b Oyl ba k illiyet verdiklerini anlatmak için yal- OD anor 1 e a evyor ta İr sinema - Bir teY yapmaz bizim kartal, ha· rnuı:l bu. e ya, mü re lerden 

iliz fU izahat kifi gelir zannındayız: ' tarihi bir filipıde ovnuyor . salonu açhl nımteyze .. diye temin edince yaklattı. iri l ı dinlendirse i•im bozulur. 
19 r:· _ O da niyet çekiyor mu ) Dördü arkası arkasına kakırdasa hapı 

36 - 19 3 7 sinema mevsimi pro-
df\L_. _ Vızır, vızır. yuttum hani. 
~nu masraflarını karşılamak için Holivudda çevrilmeleri bitmek üze· Avusturya sinemacılığı henüz Ame-
--._._ aanayiine tahsis edilen meblağ: re olan filmler şunlardır: rikan yahut Alman sinemacılığı kadar - Kaça bir niyet? Şu koca oğlan - çaylağı gösteriyor • 
~ .. 4,000poo İngiliz Jinsı yani bizi~ ı _(Cesur kaptan). İngiliz muhar .. inkişaf eylememiş olduğu halde Avus- - Kırk para valide! et yer, hamur yer. Tavtana bisküvi, 
raranuzı.: 2~;290,080 'ftrk lirası. 1'iri Rüdyar Kipling'in eserinden. Baş turya stüdyolan çok güzel ve çok özlü - Haydi çeksin bakayım. talgam falan verecebin, saka malum 

Bu sene yapılan filmler gerek adet roller: Spencer Tracy ve Freddi Barto- filmler vücuda getirmektedirler. Adam, üstünde küçük küçük niyet kufYeminden bafb bir teY koymaz ağ· 
terek cins itibarile geçen seneninkile- lome taraflarından yapılmıştır. Fakat buna rağmen bu filmler nıüt- kağıtları duran tahtayı eline almadan zına. Güvercinime sade mısır veririm. 
re çok faiktir. 2 - (Ağabeysinin kansı) - Barbara hiş rekabet yüzünden muhtelif ve mü- evvel, bir çekmece açtı. içinden fın - Niyet kağıtlarını da hususi matbaaaın· 

İngiliz stüdyolarında çalışan artist Stanvik ve Rober Taylor tarafından. hlın sinema piyasalarına sürülmemek- dık büyüklüğünde bir hamur parçası da basarlar. Oradan para ile alırız. 
::.~güran}arm sayısı 6,000 i geçmek- 3 _ (Geceleyin işitilen seda) _ Lio- te ve bu yüzden maliyet fiyatlarını bi- aldı. Atmacaya koklattı. Kucağında küçük bir çocukla hiz • 

ır. nel Barrymore tarafından. Büyük bir le ~urtaramama~tadırlar. .. Kocaman mağrur kuşun aç olduğu metçi kılıklı bir kızcağız geldi. Biz ko--
.. Halihazırda İngilizlerin en büyük av filmi. Sın~manın aynı zamanda en mu~em- anlatılıyor. Kutunun üzerinden niyet nufurken kafesi uzaktan ept:y seyret-

::dyolan Denham'dadır. Denham, da- 4 - (Şafakta vukubulan dram) - ~el hır pr~pagan~ vasıtası oldugunu kağıtlarının durduğu yere atladı. Ha- ti. Sonra tavf8111 göstererek: 
bi geçen seneye kadar Cuckinggoms- Madge Evans • Çester Moris tarafın- ~~~v~hıle ~dır ede~ b~vus~uc?'a mur parçasını hak etmek için sagasile - Bu da çekiyor mu) diye sordu. 
b:k~~da ismi anılmaz küçük dan. . ödenm:kı, ür;::n (~ezaret~. :e~~ ~ bir kağıda dokunmak lazım geldiğini - Çekiyor mu ne kelime kiıçük ha· 

oydu. 5 (Ök ) Do ta Y Le · e, evyor J uy ·· v • }- --'- k" "' L k~ v k · d ·· Halbuki . d' d- belk. - se - re ung vıs bir sinema salonu kiralamıştır Bu si- ogrenmıt o lll:AA ı rengaren& agıt • nım, çe sın e gor. 
frıOdern stü:la~ :ı:rulmuşıb:~ Stove ve ~ranşo Tone taraflarından. nemada hep Avusturya filmleri geçiri- )ardan bir taneai~i yerinden çıkardı. Kızcağız kırklığı verdi. Fakat şartı 
IUnınaktadır. 6 - (Şahane kız) - Con Kravford - lecektir. Hamuru yuttu. lkı tarafına sallanarak var: 

Bu stüdyoların cesameti hakkında Rober Taylor, Franşo Tone. Proğramların şu suretle tertibi ka- tekrar yerine döndü. _ Sen dur, ben açacağım kapağı 
bir fikı"r edinmek ·çın· buraları İlk defa olarak (Con Kravford) bu rarlaştırılmıştır .. Evvelemirde: Avus- Kadın( Allah Allah) diyerek kiğı- h • kar 
b ı gezen f'lmd 'hA b" ak ayvancagıza, ıtma. 
ir ecnebi muharririn 80··yledikl · · ı e tan ı ır rolde oynayac· tır. turya manzaraları veya Avusturyadaki dı evirip çevirdi Okutacak adam arı - N )"' Ka w Be 

ennı _ A • • • - eme azım. pagı sen aç. ra 
Qakıetmekle iktifa edecegı··z· hadiseler, sonra: Avusturyada çevnlen yor· 1. . b'l .. Sad b' k"' "tı · filml .. . . · e ımı ı e ıurmem. e fU ıs uvı 

- cDenharn:e stüdyolarını çepeçev- ( Beyaz melek ) . er gosterilecektır. - Ver teyze, dedim, ben okuyuve- koklat. 

l't gezmek ancak bir Maraton koşucu- Geçenlerde (Son Posta) da bahse- B • reyim sana. Bayan kafesin kapağını açtı. Biskiı-
IUnun harcı o~ gerek!. .. • . dilen (Beyaz Melek) filmi geçen hafta egnelmılel Ve okud~m: . . . . viti koklattı. Sarı ada taV'8DI, kocaman 
J Denham studyolarını In'.ia eden, ,Nevyorkta ilk defa gösterilmiştir. Bu J::'•l• •• b k [Sana bu nıyet ıyı haberler getırıyor. kulaklantıı sağlı 80llu oynatarak or • 
~ek Ohey'dir. Holiwdda Metro, Gold- film (Salibiahmer) Cemiyetini kuran C l lm mUSQ Q QSl Tayyare kurumumuzun memlekete taya çıktı. Niyet kağıtlarının üzerinde 
~ M~!er stüdy?lannı ve Wamer ve Kırım muharebesinde pek b~yük Se . . t . . yaptığı büyük iyilikleri dütün ve ey epey dolaştı. Soma minik dudaklarile 
., .. roat . ~dyolannı ınşa eden gene bu kahramanlıklar gösteren meşhur Ingi- ............ ndedete~ deedf~lrntalkyteadal (Venedik) niyet sahibi, sen de bir tayyare bileti kırmızı bir niyet ~ekerek orta yere bı-
- ıdi... ı· h ta b k (Fl .. Nahtin- ~u..a.u e rtıp ı e o an beynel- H' d • d . . 

ız as a ıcısı oıans milel f'l .. b dan b' k dar al. ıç umma ıgın zaman a zengın ~ raktı Bisküvıt parçasını alınca tekrar 
ı. Jack Okey, (Holivud) daki stüdyo- gal) in hayatını tasvir eylemektedir. 1 

1 mlmısergısı .~. Jrlaky a . )ursun ] k f · d"" d"" -.rctan daha ·· . . . . . evve açı ştır. Butun mem e etlerın · a ese on u. 
'8er vü da mu~emn;;1i!~ cesm:ı~r ABu meşhur ln.gıl~ h~~~kıcıs!:11a sinema muhitlerinde pek büyük bira- - ln,ailah e,ref 91Vlttir. Ver oğlum Kızcağız kağıdı okudu. Memnun ol-
bıe de cu vaffgeakırmlme .do. mış ve - (~balı ~dm) ısmı verilmıştı ... Çun- lika ile karşılanan bu sergide bir de o niyeti bana. Eve gider gitmez bizim duğu yüzünden belli. Burufturup at • 

mu o u~1our. ku gecelen harp meydanlar.ında yara· ·· bak ·ıa b h fta L_LL_L b" b"l ı . 
l'Lnh stü"d larmda 7 b"" ük. sah hl b' ·ı IA ba • l da musa a yapılmıştır. og na u a murnu.&a& ır ı et a - mağa aönlü razı gebnemit olacak lu 
~ am yo uy • an ır yag ı am ışıgı atın ara- Bund ·· 1 b. ·· ba d · · · 

l'e \7"'...3-- sı··d lann 1 ktrik makta dı B filinin" ı...,.. 1. K an on gurı evve ıten musa - ırayım. tekrar katlayıp nıyetcıye verdı: 
t-. cu\,lll... u yo e e san- y ... u ~ ro u ey kada kaza f'lml . (So p ta) T h k • 1·· . d h 
"'tUI büyük bir şehrin elektrik cereya- Francis tarafından yapılmıştır. nan .ı . ~n n os o- en 8 so agın oşesın e abrı sa- - Bunu yerine koyaraan ol~r mu) 
"uıı temin edecek kudrettedir... · kuyucularına b~l~ınyoruz: . yılır bir kalabalık toplanmıftı. Bir sey- dedi. 

1 - Mussolını kupası denilen en kal '- k-ı · · k . L--· ı lbe Stüdyonun lokantasında günde ( S p ) b"'yük "k&f ka !ilin· Kali yar aycı aocaman u esını enara • - Eksik olma &U&m, o ur e t. 
l.200 ögun··· vemek verilmektedir 00 OSta RIR Sinema 6 umı·a İınmu atotı zanandındak. b .. · .. k Al- bırakarak yakl&ftı. Bu belli ki alıflk Kucağı çocuklu niyet eahibi uzak • 

.# • . ki L · I · .ı.o para ru a ı uyu - . .. .. . 
Dekorasyon ateıyesinde 100 usta mera iSi Ol'UJUCU arma,.. man filmidir. bır adam: latınca kigıdı açbm.' 

'goz çalışmaktadır. 2 - En güzel döküınanter film: - Güvercin hani) Güvercin yoksa Bu niyet hakikaten dehfetli bir şey. 
t..._~giliz sinema sanayii şefleri yalnız Sinema mevsiminin batJamasına (Dünya Gençliği) adındaki Alman fil- niyet on para etmez. Geçen sefer mem· Bakın ne yazıyor: 
~ san•atkirlarile gayeye erişilrni- ltir kaç ıün bbmttır. Bu sene ınidiı:. Bu film meşhur A~ san'at- leketten haber gelecek dedi idi de, ha • Kmm JÜZÜD silecek, 
)eceğiıu takdir ettiklerinden mühiin (Son Posta) aaym okuyuculanna kin Leni Rifenştal tarafından çevril- ber geldiydi. Kaderin yükwdecek, 
~ sanayiine sahip olan memle- ıerek filmler, ıerek sinema hare· miştir. - Güvercin hiç olmaz olur mu ars- Sana bu yıl malMldcak, 
~e · ümtaz , tkirların ketleri hakkroda en yeni ve ea mil· 3 En .. ı üzild" fil ( ihai 1 1 lbüaai 1'111 m sana ı gayet him havadisleri ıünü cününc vere.. - guze ~ ı ~:. ~· lan ) fte güvercin. yi Wr et gelecek. 
~ t ~la talep eylemekten çe- eektir. Sinema san'atkirlanmn ve Anlaşma) adındaki Alman filmı~r. Güvercinin kapağı açıldı, bir mikdar Günde 30 kurut kazanmak için in· 

fnenıişlerdir. filmlerin en mutena fotoğraflaımı 4 -: EnJ ~ sahne vazıı: Fransız mısır tanesi gösterildi. Menevitli gü - sanları minen olsun bahtiyar eden a • 
l'i .. pı·giliz}y~~l::daçedahivirditleri filmlt er~ ha- • cak B 1 da san'aktkan ')acf"lmF~derl, (Kahil ramanla- vercin daha usta. Niyet kağıdını sahi- damı selamlayıp uzaklafhm. Biraz da-12. revacım emın ey- ıırasile basa tır. un ar n baş- rın ermesı ı ı o ayıs e. . k d b" k kl k d be . 
~ek istedikl" • d be 1 ·ı 1 ka bir -1r yenilikler hazırla~kta- S En ı'yı· akt . Fra , t bı alıncaya a ar gagasının arasında ha dursam ır ır ı a n verıp aa-
ı.. enn en yne mı e ma- ~- - ens: nsız san a - I . . . . . be . . 
"'l~ette prodüksionlar yapmaktadırlar. dır. kan AnnabeUa (Silah başına) filmin- tutuyor. tte Karadenızlı kalaycının nı- ka kuşundan hır nıyet de n ıstıyecc-
~k ~akın bir atide Amerikan filmleri- (Son Posta) sinema muharriri deki rolü dolayısile. yeti: • ğim. . . . 
~ .. Lruzde yüz rekabet edecekleri mu- okuyucularımn emirlerine amade- 6 _ En iyi aktör: Amerikan san'at- Bahbm aldm eJDM;• lstıkbalden v ~yı habe!Jer almak, da-
~tır. dir. Sorulan her suale cevap vere- ıkan Pol Muni Amerikada çevrilen Bakma gurbet yeline; yanılır fey degıl vesselam. 

O. T. ! cektir. . (Pastorun bayatı) dolay.sile. Arbk kaYUfBcalum, l K. T. 



8 Sayfa , SON POSTA 

!"'--1 Yazan: Orhan Selim r----------. 
KA KO u MAZ! 

Son Postamn Edebi Tefrikası: 83 ---

Küçük Kralın 
Büyük 
Memleketinde 

(Bastarafı 2 inci sayfada) 

Mehmet çavuşun anası 
yardım bekliyor! 

nü kabul ~e bir misafirperverlik gös - (Baştarafı ı inci sayfada) nu görmek felaketine çoktan uğraY" 
Ömer müthiş sıkılıyor. Bütün bu şayanı dikkat bir zekaya sahip oldu - termişlerdir. katine hasret çektiği belli. }l'akat ne cakmışız. 

delikanlılar, genç kılzar sokaktayken ğun.dan başka bir şeyi isbat etmez.. Matbuat ~~d~rü um~~si muhterem avucunu, ne de ağzını açmıyor. Sada- Büyük Türk şehidinin anası, Şii JJ1)' 

resim gibi. Fakat konuşmağa, gülme - Ömer, hafifçe öne doğru eğildi: dostumuz Mosyo Lukovıçın hazırlayıp kayla apartıman yaptıranlarm beylik da «Ölümlük dirimlikıt diye boğ~ 
ğe başladıkları vakit deh~etli iç aıkı • - Hayır, dedi, bu bir zeka mesele- t~, çok za~if 1:ir şekilde matbu olara: dualarını ezber b~ediği aşil~ar ... Bo~- d~ kısıp, kapalı çarşıda boşaliıı.ıd 
Yor]ar. . d -~ı B .t t f 1 ··n . k _ bızlere dagıttıgı programa nazaran o nunda merhamet dılenen bır yuzsuz sandıg-ına attıg·ı son kuruşları yenı~ sı egıi. u çeşı e e su erın aynagı be .. .. k 1 · f" u-· · es b"'k'"kl'" - ·· 

O.. b S h •~ · d' z d V k . ı.. ş gun surece o an mısa U" gımız - u u ugu yok. Hatta bilakis yorgun tedir 
meri uraya ü eyuı getır ı. or- var ır. e e serıya ıouna muayyen mu nasında Yugoslavyanın hemen her ta- başında, _ başka bir yer b~lamadığı :. .. _ .. . 

la, ısrarla. hitlerin genç delikanhlariyle, ihtiyar- rafını ge~ bulunacağız. için _ kenarına bağdaş kurduğu kal- .. Çünk~ yat~ga duş~ bı~re ~ 
- Madem ki benim arkadaşlarımı, lannda rastlanır. «Hayat bir aynada- Tatbik edilecek zen5!in ve cidden çok dınma meydan okuyan bir diklik var .g~ geçtikçe ınc:ıen dızlerınde. . ~ 
h. · · ..... k "st" D k" h il d" N 1 b F l f" 0 

• delik nafaka ..,eşınde kosmak ~ mu ıtımı ogrenme ı ıyorsun. a - ı aya er ır. e yapsaK oş. a an ı- enteresan program şudur: Ben, bu mağrur, bu dik başlı sefalet k ~ · 
ha doğrusu mademki beni adam et - lan gibi» şeyler mağlupların lafıdır. Pazar 6 eylfil: Banjicada askeri ge - karşısında, merhametten fazla hürmet almaı~u.ştır. . ... __ ıAtf 

k · · h" · · b"l l" 1 ·h · k ]" ı· l' ı ·ı · d Anlı k. h Bu ıtıbarladır ki eger on beş y~· me ıçın mu ıtımı ı men azım.. mtı anı geçemıyen u a a ıse ıy e, ye- çı resmı. uyuyorum. yorum ı o, mcr a- haz" b" · ıak: ~ ..... 
1 

. . )dl' 
Haydi işte gidelim .. Gör. nilmiş politikacının lafları. Ama Ne tu- . Pazartesi 7: Avala dağında meçhul meti maden giQ.i işleten, profesyonel ~ dır_ erl . . .g~us ~e 'bO"' 

Süheylanın muhiti esasen nazari o- haftır ki bu lafları böyle ederler de, askeri ve Oplenaçta kral Aleksandrın ve mektepli Cınencilerden değil. vuş.:U-d u~ derınıızıclırma, u gak, en __ mı, 
·· tü b · · · t v belli ki dil - b -~ cu o emege avran zs o DJIJ"' !arak Omerin kızdığı muhitti. Fak.at sonra gene yaşarlar para kazanmak r esını zıyare · e enmege mec ur kcua- h" .. tahakkuk .. _. 

b h · · ' ' Salı 8· Belgı·ad şehrini ~eziş· Topçi - cak kadar b · ar fakat dil k ~ ruyanın unu gorm şimdi pratikte u mu it Omerin asa· şöhret sahibi olmak için binbir dolap . · . • 0 , • ıç, e, enemeyece takviınd .. be ... k ____ .. ~ 
. . derede Millı Banka matbaasını zıya - kadar da mağrur. en uç ş yapragın o~ 

hını ~oz.~yor. . ... . çevı~ırler.... . ..... .. ... ret; Skupçina reisi tarafından ziyafet; Bir ses kulağıma, adını fısıldıyor: kalmış demektir. . 
Husnu Beyzadelerın oglu bıle bur - Suheyla Ömerle ogunmege başla - gece bizim sefarette kabul resmi. Anaf rt 

1 
da b" .. .. d'· Cins armut yeya iri kabak yetifO' 

d k k. d b k .. l "" k o·· a a ar • ır suru uşmana ' tr 
a me tepte m ~n. ~ş. a turu. . dığınm ilk defa far ma vardı. mer Çarşamba 9: Zağrebe hareket ve mu- bir manga askerle kafa tutan Mehmet renlere bile merasimle mükfı:fat dal' 

Odada on, on ıkı kışı kadar var. ~ı- konuştukça Süheylanın heyecandan vasalat. çavuşun anası... cak kndar kadirşinas ve cömerd ~ 
nema dekoruna benziY.en masalar, ıs· yüzü kızarıyordu. . . Perşembe 1 O: Ljubljana ve Bled şe - Hanı şu,şerefli namına di.kiiğimiz nabilen bizler,_ ~l~e~n e:ı ~ t? 
ke~leler. . . Bahi~ uzadı. Genç muharrır en nı • )ıirlerini ziyaret. . abideyi az gördüğümüz, küçük gördü- cuklanndan b~ını ~etiştirmiş ~-' 

Omer konuşulanlara dıkkat ediyor. hayet Ömere: , Cuma 11: Geceyi Bledde geçı~ccek ğüınüz büyük şehidin anası! nın avuç .açtıgmı goı:n:ı~nek açın ti 
Sişman bir kız spordan bahsetmek- - Kafanız suyun üstünde delikan- ,gazeteciler buradan tekrar Zagrebe * olmaya bile katlanabiliriz. 

te. Bütün rekor kırıcı Avrupa ve A - lı dedi. Derinliğe inmek için daha çok ,dönecekler, cumartesi Suşaka varıp o- Ben bu en korkulu k.abuslan lez- Maamafi, kuvvetli bir ümit, endftl. 
• merika kadın sporcularının isimlerini ağırlaşması lazım.. ;radan vapurla, 26 saat Dalmaçya kı - zetli bırakan müthiş :rüyayı dün, Ba- mi g\deriyor. 

biliyor ve bunları öyle bir söyleyişi Ömer güldü; ytlannda seyahatten s~nra, pazar ak - bıali yoku§unun 'kenarındaki asırlık Çünkü Yahudhane merdiveni" 
k. Ö ı ı d d' B I ldı §aını 6,30 da Dubrovnike varacaklar - Yahudhanenin veremli göğüs gibi in- rinde ırördüğüm korkunç rüyanın .,-var ı.. - y e o sun, e ı. oya ı, ya z- • ' · ~ ~ 

C f d b . d h lı . ·· ı d hki d · hk" d' ,dır. . . leyen harap merdivenlerinden inerken hakkukundan kurtulabilmemize; 111"· ramo on a ır ans avası ça h soy ense e ta r aıma ta ır ır. Pazartesi 14· Dubrovnık gezilecek .. d'" ··kı · · · ·· 
1 

· · b tırı-- i-
l Ö d b k h · d · · b · L • d · ' gor um. yu enmızın goz ennı u sa C&J."" yor ar. mer en aş a epsı ansa Ama sızın enı tah~ıre kalkışmanız a salı gun·· ü otomobillerle eski Karada - E. b da · h l" t' k b" t düf" t kt" · -~ 

k ık .,, B h · k 1 ... . ' . . ger, on eş yaşın l§ sa asına a- ış ırece ır esa ye ece ır ımı--
a .~'· .. . gayet tabıı. a. sı apatmış o dun~z. ,gın payitahtı olan Çetineye gıdilecek - tılan lozı yardım edemeseymiş,. biz tindeyim. 

Suheylayla danseden de1ıkanlı Ya suratınıza bır tokat aşketmem la • ~ir. bu rüyanın müthiş bir hakikat oluşu-
yirmi dört yaşl~ıncla var. Kıza öy- zım, yahut gülmem. Şimdilik gülmeyi Burada bir gece geçirilerek, ertesi 
le sokuluyor ki Ömerin kan tepesine tercih ediyorum. çarşamba günü Niyeguşi ve Kotar yo-
çıkıyor. Süheyla da bunun farkında. Gramofona yeni plak konmuştu. lile Herçcgnoviye, oradan da Saray 
Arasıra delikan1ının omuzu üstünden Ömer ayağa kalktı: Bosnaya gidilecektir. 
Ö bakı ··ı·· .. r Be ·d· 5··h ı.. ded" E Cuma sabahı buradan kalkılıp Vm. -mere p gu umsuyo . - n gı ıyorum u ey a, ı. v , nlacak, t . 

Dans bitince Süheyla Ömerin ya - sahiplerine Allaha ısmarladığı söyler - JN·a~kahBankyatyedila . va k, c~~: ~sı 
ld. ö b ::....ı.. b' ı ışe are e ece pazar gunu e 

Kadıkögde 
Müessif hir 
Otomobil kazası 

Naci Saauttıı'i 

/ Ltalgada 
Manevralardan 
Sonra bir ses: nına ge. 1

• • mer 0
MUA. ı~ ~~e: sın.. ann yurdumuza dönmek üzere Nişten 

- Gıdelım hurdan, dedi. Ogren - Süheyla Ömeri bırakmadı. Beraber trene binilecektir. (Ba.Ştarafı l inci sayfada) (Baştarafı 1 inci sayfada) 
dim yeter .. Bir daha da böY.le yerlere çıktılar. Görüyorsunuz ki program doludw·. Otomobil tam Kızıltopraktan ge - askeri sınıf teşkil ettiğini ve bu 35' 
zor ayak atarsın.. (Arkası var) Ve bu program bana, dost Yugoslav- çerken yolun ortasına birdenbire bir nıf mecmuunun tam sayısının 8.~ 

• Süheyla hep ay~i gülümseyişle: yayı iyice görüp, daha yakından tanı- araba çıkmıştır. Otomobil şoförü E • 500 kişiyi bulduğunu söylemiş ve ~ 
- Ayıp olur Omer, diyor .• Biraz YunanİslaDID mak fırsatını verecektir. min bu arabaya çarpmamak ve araba kalesine şöyle devam etmiştir: 

daha oturalım.. Şimdi çay içeceğiz.. Bittabi, gördüğüm yerler ve edindi- ile arabacıyı kazadan kôrumak için di- «Harp esnasında hangi cephede , 
Ömer çay içmek denilen fCYİn bu, kalkınması ğim intibalar, Son !0~:-Smn_m~terern reksiyonu sola kırmış, faka direksiyo- lursa çarpışın.ağa hazırız. Techiza 

kadar belalı olabileceğini düşünmemiş- okuyucularını da hiç şuphesıı alakadar nu iyi idare edemediği için otomobil o· modern vasıtalarla tamamla _ .. _., 
ti. Pastalara, bisküvileri nereye koya - General Metaksas: "Hede- ~cce~in~en 1:~lan peyderpey, yoldan lanca .sür'atile sol taraftaki ağaçlara ve Bundan başka ltalyan ordusu korper" 

... ~- H k k d' ·ı -' sıze bıldirecegırr "\ d. - · M·· "f d" · ı· · d d"" kdf' cagını şaşttw. er es en ısı e asay fimize varmaya azmetmiş L3 tramvay ıregıne çarpmıştır. usa - tı ısıp ın say66ın e unyanın en 
ediyormuş gibi geliyor ona.. -r-" ... deme çok şiddetli olmuş, Maraş Say - vetli ordusu olmuştur. Son mu~ 

Demin Süheylayla danseclen ve bulunuyoruz,, diyor . • / at'c, lavı Mitat'ın başı hızla otomobilin ar· de fafist milletinin yelr.vücutluğuDIJ 
genç kıza lüzumundan fazla sokulup, . .. ~ - ' kasına çarpmıf ve Bay Mitat derhal bat etmiştir.» 
Ömerin kanını tepesine sıçratan deli - . Atına, . 

8 
- ril~un b~ar:ı fSet:tla- bayılmıştır. Refikası da bu aadamenin İngilterenin hazırhldari......, 

k 1 · eli d.. d k kır l ,nıkte şerefıne ve en ır zıya e e, Y - 1 8 aş V e k ı· l ı· · ·1 h · ı· 1 L d 8 (A A ) D ·1 an ı şım unya an uza • ı mış B M t k . • b" tuk . d U g O S a V tesm e e emmıyet ı surette yara an - on ra, . . - aı _x . ay e a sas sıyası ır nu ıra e- ı· · _,,,,.; 
bır sesle konuşuyor: 'd ~ı- d "...+"r ki· memleketimize ge JYO? mıştır. gazetesinin bildirdiğine göre, llD~~-~ 

H b . . . d"' .. eren. emı'l~ı . l 1 f 1 faa k . . ek 
- .. a~~t ır aynanın ıçıne. uşen ru- : c4 Ağustosta Yunanistanda büyük (Baştarafı ı inci sayfada) Otomobi in so tara ı parça anmıştır. torluk müda omiteın, p ..-

ya gıbı. Dun( ... ) beydey~eydım. ~stad ,bir değişiklik vukua gelmiştir. Ve bu B. Falih Rıfkı bu akşam İstanbul sa- Şoför -kazayı müteakip ~ırmış, ne da, Kıbrıs adasında kara, deniz ve _.., 
altmış yaşında. Ve altmış senenın he- değişiklik, Yunan tarihi için yeni bir atile saat onda Belgrad radyosunda bir yapacağını bilememiştir. Bu eanııda kuvvetleri için kuvvetli bir üs ya'Ot-
sabını, neticesini ne derin bir cüm - devre açmıştır. hitabe iradetmiştir. kaza yerinden geçmekte olan Ekonomi ması meselesi ile meşgul olacaktır. 
leyle anlattı. Dedi ki: «Uğraştık, di • Bu büyük değişiklik kan dökülme- Falih Rıfkı bu hitabede, Türk gaze- Bakanı Celal Bayar'a ait boş otomobil niz üssü, Tamagusta limanında ~ 
dindik, yazdık, söyledik, neler için mü· den vukua gelmiştir. Bu değişiklik e- tecilerinin Yugoslavyada gördükleri durmuş, ve derhal Maraf Saylavı ile de getirilecektir. Ayrıca, lüzumu .JI 
cadele etmedik. Fakat şimdi anlıyo - sasen beklenilmekteydi. Bazı kimse- hüsnü kabulden dolayı te\)ek.kür et - refikasını alarak sür'atle Nümune has- <lirinde Akdenizin şark mıntak~ 
rum ki hepsi boşmuş. Hayat arzulan - ler ~u ~e~işik:liği geçici. samyo~la~. !lal- miş, «kendimizi, kendi vatanımızda tanesine nakletmiştir .. Şoför de yaka- her yere l~umlu kıtaat ~oll~yab~ 
mızın dışında akıp gidiyor. Biz bosuna buki hükumet kuvvetli ve daıınıdır. hı'ssedı'yoruz>> dedikten sonra ı::unları lan arak hakkında tahkıkata başlanmış· için Kıbrıs da kuvvetlı bır saı-

l 1 ' 4 Ağustosta vukua gelen değişikli- T 

yoru uyoruz » -· ik' · b b" d Yuna istanda ko ilave etmiı;tir: «Yugoslavyanın saade· tır. zon da teşkil olunacaktır. 
k.1 b'lh . . gın ıncı se e ı e, n - T d 1 d hal n" 9 E 1 "" J Etrafta ı er, ı assa sporcu ısım • ... tl . rtm dı tı'nı' samı'mı'yetle isteriz, n,..ıı'eli ve nik- Hastanede kazaze e ere er ıa.- y U . k b .. 1 . munıs erın a ası r. .-

leri mütehassısı şışman ız u soz en Biz sabrın son raddesine kadar var- bin Yugoslavya mes'ud olacaktır.» zım gelen tedavi yapılmış, gerek Bay 
alakalı olmağa çalışarak dinliyor. dık v~ ancak artık bir saat bile bekle- Türkiye elçisi Ali Haydar Oktay, Mitat, gerek refikası Bayan Naime ih- '(Battarafı 1 inci salyada) 
Fakat bahis biraz daha uzarsa içleri ~ mek mümkün olmadığını anladığımız dün akşam gazetecilerimizin ~erefine timamla muayene edilerek lfizım gelen İki liraya kadar bir yatak Jdlil" 
nin sıkılaca~ belli. zamandır ki, tam bir azimle devrimi bir ziyafet vermiş, bu ziyafette Yugos- tedbirler alınmıştır. Operatör M. Ke- !ayanlar çoktur. ff/P 

Süheyla Ömerin yanında oturuyor· yaptık. lav ricalinden bazıları da hazır bulun- mal de derhal hastaneye celbedilmiş ve Kurtuluş bayramına 8?-bahl ~ 
k k 1 d f · t · ı l\tT Şehitlikte yapılan merasımle du. Bilhassa yü se ses e sor ? : Biz, hede imıze ~a:znaya a~e mış muşlardır. hastaların başından ayrı mamıştır. Aa· 

- Sen ne dersin bu fikre Ömer). bulunuyoruz. Hedefimiz, Yunanıstanın Türk gazetecileri yarın Zagreb, Slo- raş Saylavının yarası yoktur, fakat şid- ~ıı;;erasimden sonra tzıoit! 
Om.. kalkınmasıdır. Eski K d ... B H seg .. ı' detlı· •"'demenı·n tesirile .n. ezfi dirnag .. i fın.:ı.,..,.. • er: venya, ara ag ve osna· er "" kahraman ordumuz tara w:ı-~ 
- ( ... ) beyin fikirlerini çok beylik Yunanistanda mail tedbirler ziyaret etmek iç.in Belgraddan hareket vukua ge1diği anlaşılmıştır, mamafi gal şekli sembolik şekilde te5J--O" 

buluyorum, dedi. . A •• edecekler ve 21 eylulda İstanbulda bu· henüz bu teşhise kat'i nazarla. bakıl - lanacakhr. üç koldan yapılacak#' 
. f'k' l . . kl d Atina, 8 (Hususı) - Dovız alım sa- l kl d mamaktadır, saylav baygın bir halde 1 bolik . lin bır· ın· ci 'ko1U ( ... ) beyın ı ır ermı na e en genç t ta . . . . tedb" 1 1 n unaca ar ır. an sem ı ışga :;....ı-

. . .. .. .. . . . . . . ımını nzun ıçın yenı ır er n ı - k el f d ikin · kol ~ 
muhar~ır, hır gozunu sınırlı sınırli kır· mıştır. Y.abancı bankalann döviz alıp 1 E k yatma ta ır. refpaşa sem ın en, ~ .. a iP"" 
parak Ömere baktı. satmalan menedilmiştir. Neşredilen Yağmur ar ge mınta a- Müessif kaza derhal duyulmu~. de- kapınar istikametinden, uçu~ 

Ömer: tebliğe göre döviz muamelesi yalnız sında büyük tahribat yaptı rin bir teessüre düşen dostları hasta • da Tepecikten hareket ed ·dfll"' 
- Evet, dedi. Bizim sınıfta Şadi is- Milli Yunan, Atina, ioniki, Ticaret ve (Baştarafı 1 inci ~ayfarla) neye koşarak kazazede saylavla refi - Üç kol da hükfunet önünde; toP-

minde bir delikanlı vardır. Boyuna Ahali bankaları tarafından görülecek- kadar devam etmiş, ufak bir zararı bi· kasını ziyaret etm1şlerdir. cektir. Kadifekale'den atıla ~ 
döner durur. Sınıfta iki sene kalma - tir. le mucip olmamıştır. Bu meyanda Atatürk'ün hemşirele· la evvela kışlaya sonra da '-' 

l O Buna mukabil bag- mıntakalarından rı" Bayan Makbule, Ekonomi Bakanı met konağına askeıi ıner-:-... ~ dan imtihan verdiği o mamıştır. n bayrak çekilecektir. Mütc.~ 
dokuz yirmi yaşlarında bir şey .• Ama f as Mücahidi Abdülkerim gelen haberlerde yağmurların miQıim Celal Bayar, Milli Müdafaa Bakanı Ge- kıt'alar tarafından şehirde bit ~ 

( ) be · fikr" d Y · d hasarat yaptıg"'ı bildirilmektedir. İzmir neral Kazım Özalp, saylav Kılıç Ali ve M asi01e Ji11iıJ o da ... yın ın e. anı e • serbest bırakılmamış rüyüş yapılacaktır.. er . -1~1eıdf'• 
rnek istiyorum ki bu sözleri söylemek . .. . civarında sergilerde bulunan GF-1000 Osman zade Hamdi de hastaneye git • yarelerimiz de iştirak ecI:~il' t" 
için altmış yıllık bir hayata ihtiyaç Pans, 8 .. <A.A_.). - Mustemle~.el~r çuval üzüm mahvolmuşt~ır. w mişlerair. Öğleden sonra da bil~rlt ~ 

k bakanı, Abdulkenının Fransız hukfı- Manisa mıntakasına duşen yagmur- Maraş Saylavı Mitat saylav Kılıç çit resmi ile beraber Ata ~· 
yo c·· 1 . 1 1 S"'h la Ö b meti tarafından serbest bırakılmış ol- lar da büyük hasarat yapmıstır. Zarar Alinin eniştesi, Bayan Naime de hem- keli önünde merasim yapı~ 

oz en ışı ışı • u ey mere a- duğunu bir kere daha yalanlamakta- gören üzümlerin miktarı l Ö bin ton- şireleridir. Son Posta teessürle kayd t- Aydınm Kurtuluş Bnyr 1·•1 .,,r_ 
kıyo.r.. . . . .. dır. dur. 1 A dmın Kurtu... 4' tig"' i bu müessif kazada yara anan say- Aydın, 8 - Y _ _., Sınırlı genç muharrır sıgarasının ku· . . . "d· Bunun neticesi olarak bugün üzüm .. il if l ·· b tile şehir donaJll~ 
lünü iifliyerek, cahilin r;eh.lini .yüzüne Maarıf Vekıh Ankaraya gı ıyor piyasası bir kuruş yükselmiştir. lavımızla ıefikasına ac ş a ar te • hramalkı :Uunyük.ase~yramı sevinçle 1-

1 b "l d menni eder. .-vurmağa mecbur o muş ır a ım e a- Ankara, 8 (HusuSi) - Maari.f Ve- İzmir, 8 (Hususi) - Panayırda Sov- şt ·~ 

* mı ı. , ... - · 
sile: kili Saffet Ankan Cuma günü Istan- yet paviyonunun yandığına dair bu- Son dakikada memnuniyetle öğren· ~~~fyeti~d~· s~İ~h. hasıl olrnuş. 

- fyi ama, küçük be:y, dedi, bu söz· buldan ayrılacak ve Cumartesi günü ,gün şehirde çıkarılan şayianın aslı ol- diğimize göre saylav Mitat'ın rumumi bertaraf edilmiştir. 
leriniz mektep arkadaşınızın çok buraya gelecektir. madığı anlaşılmıştrr. 
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Kahramanhk, aşk, heyecan ve macera [~Hı-i-ka_y_•~l~ ______ B_i_r_t_a_n_ıd_ı_k_ •• ______ J 
Yazan: «A. Tchekhov» Çeviren: Faik Bercmcn 
Hastaneden çıkınca Wanda, şimdiye ları korkunç ve taşkındı .. KORSANIN KIZI 

Sn Poıta'nın tarı'hi tefrikası 
-32-

KOÇOK ALİ NEREDE? .• 
Aydın Reis, ispanya kıyılarından 

•~rıldıktan sonra yolda iki küçük ge
ltıı daha vurmuş ve aldığı esirleri sor
tuya çekmişti. 

Esirler: 

J - Amiral Portondo on beş gemi ile 
lalyadan döndü ve sizi arıyor. 
~J Demişlerdi. Ayni zamanda lspanyol 

oau hakkında malumat vermislerdi. 
'icdi Akşam üzeri F ormentorada demir
de 'ği zaman ertesi gün sabah erken-

11 Cezayire doğru yola çıkmayı ta -
"11.amışlardı. Fakat bu akından yalnız 
>liına yaparak dönmek istemiyordu.\ 
~ Arasın 1. An yan mevlasını da 

, belasını da ... 
. Diyerek İspanyol amiralını bekle -

ltııye karar vermişti. 
ı,_8"bahın iJk ışıklarile beraber gemi 
~nlan Aydın Reisin gemisine göz
~ i dikmifler, kulak vermişler ve ha
le ~t emrini beklemişlerdi. Fakat böy-

hir emir verilmiyordu. 
~'; Heeeyyyy 1 Reis 1.. Gitmiyor mu· 

Yazanı Kadlrcan Katlı 

Diyorlardı. 

Dedikodu epeyce ilerliyordu. Nere
deyse leventler ayaklanacaklardı. 

Fakat Aydın Reis namazını bitirıp 
te elini yüzüne götürdüğü sırada 11 -
yas Reisin gemisi bütün hızile ona 
doğru gelmiye başladı. Bu gemi dun 
akşamdanberi açıkta karakol geziyor· 
du. 

Aydın Reis sevinçle kalktı: 
- işte beklediğim haber geliyor. 
Dedi. 

Numara: 67 
Aydın Reis hemen kumandayı ver

di: 

- Demiri kes ... 

Demir almak için vakit gerekti. 

Halbuki çabuk davranmalıydı. Bunun 

için demirleri gemiye bağlıyan halat

ları birer balta vuruşile kestirdi ve ile· 

riye atıldı. 

Diğer gemiler de ister istemez onun 
gibi yaptılar. Reislerini düşman kar-
şısında tek başına bırakıp gidecek de -

İlyas Reis düşmanın geldig-ini ha w 'll d' - gı er ı ya ... 
her verdi. Türk amiral gemisinin is - 1 Türk gemi eri yelken açamıyorlar -
ketesine geçti. On beş İspanyol gemi -
si de göründü. Rüzgar üstünde idiler dı, çünkü rüzgar altında kalmışlardı. 
ve şimalden esen bu güzel rüzgarla yel- iki filo birbirlerine bütün hızlarile 
kenleri şişirmişler, dosdoğru Türk fi • yaklaşıyorlardı. 
losunun üstüne geliyorlardı. (Arkası var) 

kadar düşmediği kötü bir vaziyette bu- Rcnaissance barında ve Alman klü • 
lunuyordu. Ne parası, ne de yatacak bünde tabiiydi; çok harcar ve kadın • 
yeri vardı. Bu halde ne yapacaktı? ların şakalarına tahammül ederdi.. Me

Her şeyden önce yegane serveti olan seıa bir akşam Wanda onun başına bira 
firuz yüzüğünü gidip rehine koydu.. döktüğü zaman yalnız gülmüş ve par• 
Buna karşı bir ruble verdiler .. Bir ruh- mağile ona hafifçe dokunmuştu .. Fa • 
le ile ne alınabilir ki? Bu para ile ne kat şimdi sert ve çatık bir çehresi var• 
modaya uygun bir bluz, ne büyük bir dı. Bir şefmiş gibi soğuk ve azametli 
şapka ve ne de boz renkte iskarpinlere ağzında bir şeyler çiğniyordu. 
sahip olabilirdi... Ve Wanda bu eşya - Wandaya hiç bakmadan sordu; 
lan almadıkça kendisini çıplak hisse - - Ne istiyorsunuz? 
diyordu. Ve ona öyle geliyordu ki, yal- Genç kadın karşıda duran ciddi yüz .. 
nız insanlar değil, atlar, ki>pekler ona lü hizmetçi kadına, bir de onu artık ta• 
bak1yor ve kıyafetinin küllıstürlüğile nımadığı muhakkak olan koca Finkele 
eğleniyorlardı.. baktı ve kızardı. Sonra: 

Tuvaletten başka bir şey düşünmii - - D~ ... D~lerim ağrıyor .. diye ke • 
~ordu.. Yemek yemek meselesi ve ba- keledi. 
rınacak, yatacak yer onu telfı.şlandır - - Hangi dişleriniz? Nerede? 
mıyordu... Wanda derhal çürük bir dişi buluno 

cTanıdık birine rastlasam. diye dü- duğunu hatırladı ve: 
şündü. Biraz ödünç alırdım .. Hiç biri de - Sağdaki .. dedi .. Aşağı tarafta .. 
reddetmezdi.. Çünkü ... • - Ağzınızı açınız bakayım .. 

Fakat bir türlü tanıdık bir adama Ciddi bir tavır takınarak ve nefesini 
rastgelmiyordu .. Akşamüstü Renais - tutarak hasta d~i muayeneye başladı. 
sance bar•'lda birisine tesadüf etmek - Ağrıyan d~ bu mu? diye soraraJi 

BAD1'0 I\ v • 
-... zor bir iş değildi amma bu kıyafetle o- dişe demir bir pensle dokundu. 

8 OD PO 1f8 • nu oraya sokmazlardı ki... Genç kadın yalan söyliyerek: 
Düşünmekten ve yürümekten yo - - Evet o .. diye cevap verdi.. Bir ta-

Bu Akşamki Program lıtanbul Gelir ve Para rulmuştu. Bir yere oturdu .. Ve son ça- raftan da kendi kendine: «Kendimi ha" 
i s T A N B u L B O R S A S 1 reyi kullanmağa karar verdi: Doğru - tır]atsam, her halde beni tanır.. dedL 

Öl'le neşriyatı: 12,30 - 12,50 : Pl~kla Tiirk .dan doğruya tanıdığı bir adama gide - Fakat şu hizmetçi kadın .. Neden git • 

.__ _____________________ _.. 

musikisi; 12,50 - 13,05: Havadis; 13,05 - 13, 8 • 9 • 1938 cek ve borç istiyecek .. Fakat kimin ya- miyor buradan? .. • diye söylendi. · 
ı.ı; Biraz daha ... Henüz vakti gel - 25: Plakla ham müzik; 13,25 - 14,00: Muh _ Türk Devlet Borçlan nına? Finkel birden, lokomotü gibi ağzı • 
~·· telit plak neşriyatı. Lira Lira Michanın yanına gidemezdi; onun nın içine üflemeğe başlıyarak: 

~ l ptan1ar böyle soruyorlar, bu ceva- Akşam neşriyatı: 18,30 - 19,30: Çay saati - % 7.5 T. B. ı 23.60 % ı Ha2lne B. 46,00 kansı filan var ... Nihayet dişçi Finke1i - Doldurtrnanızı tavsiye etmem, de-
e ıyorlardı. Dans musikisi; 19,30 - 20,00: Çocuklara ma- % 7.5 T. B. n 22.00 Dahlll ıauua:ı 95,75 1 hatırladı. Yahudiden dönme olan bu a- di. Bu dişten artık size hayır gelmez. 

lbi Onlar düşmanla karşılaşmak iste - sal. (Mesud cemil tarafından>; 20,00 - 20,20: ı:! % 7.5 T. B. II121 •85 dam üç ay evvel ona bir bilezik ver - Dişi biraz kurcaladıktan ve tütilll 
~ Yorlardı. Çünkü gemilerinde, le • Türk musiki heyeti tarafından kllis.lk eser - 1 DeYlet Demiryollan Borçlan 

1 mişti; ve Alınan klübünde, bir akşam kokan parmaklarile Wandanın diş et-
~ tntler kadar da Endülüs muhacirleri ler; 20,40 - 21,00: Münir Nureddin tarafından Lira Lira yemeğinde Wanda ona bir bardak bira lerini ve dudaklarını karıştırdıktaq 
'ht.rdı. Kadın, çocuk, genç, ihtiyar bir halk şarkıları, 21,00 - 21,30: PJAkla keman ı:rıanı 97,75\\ Anadolu I•eIH4,10 doldurmuştu .. Bu eski ahbap Finkeli sonra d~çi, genç kadının ağzına so • 
l-~n halindeki bu muhacirler gemi • solo : (Krayzler tarafından çalınmıştır.> Sivas ErıurumlOO,OO Anadolu M_ 45,00 hatırladığı için çok sevinmişti. ğuk bir şey kaydırdı .. Wanda birdea 
~'"ı ... ] il h b Dans Slave; plükla piyano solo: CJorJ Bert- Sosyeteler uhanu Kendi kendine: cEvde bulmasam da müthiş bir ıztırap duyarak bağırdı vq 

Rl,,__ agır aştırmışlardı. Bu ha e ar e -IQek hiç te hoı:ı bir ı:ıey degw ildi. rnn tarafından çalınmıştır); 21,30 - 22.30 : Ura Lira olur, diyordu. Beklerim.. Gelince her Finkelin kolundan tuttu .. 
Va1t v Y Stüdyo orkestrası: ı - ouverture: 1'"'leder • ft. B. Mil. 85.00 t.t. Tnınf&J 22,50 halde bana para \'erir .. Eğer vermezse Dişçi söylendi: 

tttı· it geçiyor, hala Aydın Reisten maus; 2 - Ballet: Esmeraldo ... Drlgo, An _ • > Hl. 10,00 Bvmorıü 9,25 yallahi bütün lambalarım kırarım .. • - Bir şey değil .. Bir şey değil .. KorJC• R gelmiyordu. dante, Valse ıent; 3 - Puccini: Tosca (parça- • • Name lO,OO 'terkOd 14•
75 Bu müiahazayla dişçinin kapısına mayın .. Zaten bu dişten size hiç bfJ 

~ . eialer karşıdan karşıya anlaştılar ıar>; 4 _ Dvorak: Dans Slave No: lO; 5 _ Merkez B o. sı.oo .A. Çimento 12'60 yaklaştı. Şöyle bir plan hazırlamıştı; fayda yoktu. Biraz kahraman olmah 
/İçlerinden ikisi Aydın Reisin gemi - Haydan: Menuet; 6 - Kalınan: Marltza Cpnr- ÇEKLER merdiveni gülerek çıkacak ve yıldırım canım .. 
ıne Reçtiler: çalar); 22,30 - 23,30: Anadolu ajansı haber- laterln 6:.~· 1\ Unt L Ti;,~~~r sür'atile Finkelin odasına girecek ve Ve tütün kokan kanlı parmaklu 
~ - Niçin duruyoruz} Düşman bizi lerı. r. J'ransı 12,06 \1 Dolar 0•7~5 birden yirmi beş ruble istiyccekti. Wandanın gözü önünde sökülen dişi &• 

lirada bastırırsa halimiz nice olur} BU.KREŞ ı FakAt knpımn tarken hizmetçi 
Dediler. 6,30: Sabah neşriyatı, 13.30:-15: Plak ve ,_ NAKİT ziline elini uzata- Yarmki nushamızda : koşup ağzının al. 
- Düşman ge)sfo diye bekliyo _ haber servisi, 19,05: Radyo orkestrası, 19,50 

20 
I'. Frangı ı~.~ 1 MM"k Xr1- cağı zaman bu tına bir küvet 

~ Biz her zaman onu ararken şimdi Aktüalite, 20,20: Konferans, 20,4-0; Lltvanya 1 Dolar ıu.oo .. o .. hml ~.: ' rrojed derhalk~· - Bı·r t • koydu. t 
.:ı .. izim ayağımıza geliyor. Kaçmak ve Finlandiya musikisi, 21,15: Posta kutusu, 201 tLlrstee~Un 635.00 20 Len 25,?J t~sın an uza. aş - saa gerı Finkel o vaki 
-.oıru mudur} 21,30: Keman musikisi, 22,05: Şarkılar, 

1 
ı10,oo 20 Ley 16,00 

1
•
1
. Ve genç kadın dedi ki: 

-F k 
1 

22 30· Haberler, 22,45: Ratlyo aaıon orkes · k defa olarak - Artık ağzı • 
~ a at gemi er tıklım tıklım dolu .. tr~· - 1 Boraa D11mda düştüğü bu müş • Yazan : ismet HulOsl IMSET nızı evde soğu]I 
llh. iklik1e manevra yapamayız. Boz- BELGRAD L. K. il L. K. kül vaziyette, suyla çalkarsınızt 
•ı.ına u ~ M h · l · C . b Kredl Fonsiye Mübadil Bon. oo.oo 
~ grarız. u acır erı ezayıre ı- 18: Macar şarkıları, 19: Konferans, 19,30 188t senesl oo.oo Gayri • • oo,oo korkrnağa ve teHlşlanmağa başladı. I kan kesilir.. . 
h alım ve dönüp düşmanla karşılaşa- PJyano _ şarkı, 2o: Konferans, 20,30: Plfık ıııos • 101.5011 Altın 950 O, ancak, bar ayyaşları arasındayken li'inkel, bırakıp gidilmesini ve ken • 
~ lakin şimdi bu iş olamaz. Hem 21: Dış siyasa, 21 ,40: HaberlE'r, 22: Opera or~ lPll 8 96·50 Mecidiye 00 cesur ve yüzsüz olurdu .. Şimdiyse bu disinin yalnız ve sakin bırakılmasını 
t nyo1 gemilerinin üzerimize gelip kestrası, 23,SO: Cazbant, 24,10: Çigan mu _ ,,, fakir elbiselerle, herkesin sakındığı bir arzu eden insanlar gibi duruyordu .. 
thniyecekleri de şüpheli değil midir} sildsi. lzmir Türk ofis müdürü dilenci gibi, kendini korkak ve hakir Wanda kapıya doğru giderek: 
~-:- Değildir. Hayreddin Bey bana BUDAPEŞTE vefat etti hissediyordu. - Adyö, dedi.. 
'"ber d' .. d ·· d'' B Zili çalmadan önce, cbelki beni u - Fakat dişçi gülerek sordu: 
.,_. Ver ı, ruyam a onu gor um. a- 17,15: Askeri konser, 18,10: Senfonlk pltı.k- Türkofis İzmir Şubesi müdürü Ziya n b'l d ..,. A d Ce b 

1 
utmuştur ı e, iye düşündü. Hem bu - Vizitayı kim ödiyecek? 

· « y ın, sen zayire Öy e gel- lnr, 19: Konuşmalar, 20: Küçük radyo or - Emin menen1·ı't hastalıgı-na tutulmuıııı, kı f tl ~c . T ya e e onun yanına nasıl girebili - Genç kadın hatırlar gibi: 

) Zsın. Ziyade ~evketle gelirsin>> di- kestrası, 21·30= Konuşmalar. 22: Şopenln e- kurtulamıyarak vefat etmı'ştı'r. rı· ? B' h' t · b' d'l · d er k T m. ır ızme çı, ır ı encı gibi...l> - Ha ... Evet ... de i. 
tı c sırtımı sıvazladı. Kendi e1ile ba- scrlerinden konser, 22·30: Oda musikl triosu, - -·-·-s• TA K y 1··-M· Nihayet korku ve heyecanla zile bas- Ve kızararak döndü; rehin mukabl• 
bil .kırmızı bir toka giydirdi ve «Aydın 23•25: Musikllt konuşmalar 23.45: Dans mu- t K k d ak d - b' bl · di. '\tıa bı'l . l k' b h .. d _d w sikisl nakli. ı. apı!1m ar asın a ay sesleri du- linde almış ol ugu ır ru eyı ver 
'• mış o ı sa a gun og ugu EYLÜL yuldu. Isviçreli kapıcıydı.. Sokağa çıkınca daha fazla mahçup ol • 
t ı· anda üzerinize on beş parça gemi \'İYANA Wanda sordu: muştu. Onun bu şimdiki utanması, ne 
~ır. Sakın korkma. Allah onları şim- <49•4 metre kısa dalga> 18: Bir ressam nez- Rumt sene Arabt sene - Doktor burada mı? fakirlikten ve ne de modaya uygun ce .. 
)' en sana vermiştir. Diişmanı görme- dinden reportnJ. 18·45: Düo ve trio musı - \ 1862 9 1355 Eğer kapıcı (Hayır) diye cevap ver- keti ve şapkasının olmamasından de .. 
lfl,. kisi, 19: Konuşmalar, 20: Haberler, 21.10: - - -·1di H .. " h d k 'ıl -.c Yerinden kımıldama.>) diye sıkı Ağustos Resmt sene Hızır seydi daha ziyade memn11n olacaktı. gı ·· cm yuruyor ve em e an 
(t tenbih etti. Koro konseri, 21,35: Mizah, 21,45: senfonik 27 1936 127 İsviçreli onu içeri alarak mantosunu tükürüyordu. Her tükürdüğü kırmızı 

konser 23· Haberler, 23,10: Kuartet musi - ı k k di f h tı ..._ B b' d 1·1·k I H ı ' · astı .. Merdivenler ona çok lüks ve ha- e ·e, ona ·en - ena ve zor - aya -
~L u ır e ı ı o ur. emen yo a kls1 (rn l R I' rikulfıde görünüyordu.. Bütün bun - nı, karşılaşbğı ve yann da gene öliln .. 
~ ~ ıyız. üyaya güveni ır mi? is TAN Bu L ÇARŞAMBA lardan başka en çok nazarı dikkatini ciye kadar karşılaşacağı hakaretleri ha .. 
t eıaler zorluyorlardı. 10 Eylül Perşembe SABAH 1M8AK celbeden şey büyük bir ayna oldu. Bu tırlatıyordu. 

~i ~:~ tydın Reis o~ların dedikle - Öğle neşriyatı : 1%,30 - 12,50 : PlO.kla Türk b. u. Cem. ahar s. D. aynada iistü başı perişan biri vardı.. cAh!.. Ne müthiş ve ne korkunç 
..._ N·u e yanaşmıyor u: musikisi; 12,50 - 13,05: Havadis; 13,05 - 13,25: ıı 02 21 9 19 Başında büyük şapkası ve modaya uy- şey!..» diye düşündü .. 
~ k ıçin zorlarsımz. Ayağımıza ge- Plakla ha!i! müzik; 13,25 _ 14,00 : Muhtelif 5 34 3 51 gun bluzu ve boz renkte iskarpinleri Neticede Wanda ertesi gün Hc>nais • 
tııı. ısmeti bırakıp gidifü mi? Onlar plftk neşriyatı. ô lkindı' yoktu. Bu kadar fakirane bir şekilde sance barında dansediyordu. Büyük ve 
~ ı....__ ,.,ıe Aksam Yatsı d ~~ ~ gemidir. Biz de on beş gemi - Akşam neşriyatı : 18,30 _ 19,30: Çay saati- giyinmiş olması Wandaya garip geli _ kırmızı ~ir şap~ası, yeni ve mo .. a~a 
~t • Ben en büyüğüne çatarım. Siz de dans musikisl; 19,30 • 20,00: Spor mtisnha _ ~ ~Ô :· ~7 ;; ~ ~· ı ~ yor ve kendisini bir terzi veya çama - uygun bır ceketı ve boz renkte kuçük 
~:t.leşe çatarsınız. İnşallah zafer bi- beler! (Eşref Şefik tarafından>; 20,00 _ 2o,3o: i: 12 11 15 47 

.s 
31 20 06 şırcıya benzetiyordu. Bu halinden u - jskarpinleri vardı .. Ve Kazandan gel"' 

"d.ır. Rlfat ve arkadaşları tarafmdan Türk musi- tanmış, cesaret ve arsızlığı silinmişti.. miş genç bir tüccar onu akşam yeme .. 
u •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ... . d t t . . ~ ıyordu. kisi; 20,30 - 21,00: Safiye ve arkad:ı§ları ta- Dişçinin hizmetçisi onu karşılıyarak gın_e __ a_v_e_e_m_ış_ti_ .. ______ _ 

~ .~ sözler de reisleri kandıramayın- rafından Türk musikisi ve halk earkılan; muayenehaneye st>ktu ve: 
~'öl.Ü kısa kesmek ıçin hemen sabah 21,00 - 21,30: PUikla keman solo : <Yahudi MOballlah a6zler ve - Doktor, şimdi gelir, dedi, buyu -
~~na durdu. Menahem tarafından çalınmıştır.) La capri- rakamlar hof görll- runuz, oturunuz .. 

>~t tıaler gibi leventler de bu bekle _ coza; Pl&kla piyano solo: CLeopold Oudofsld leblllr, ancak Genç kadın kendini yaylı bir koltu • 
h ·.en memnun olmuyorlardı. Aydın tarafından çalınmıştır.> Liebestraum; Plakla ğa atıverdi; ve şöyle düşünmeğe baş-
'\cı. b §an: Şalynpin tarafından söylenmlştir. Don Mukayese terazisini elden ladr 
~t' una aldırmıyordu. Onun dedik- Kişotun ölümü·, 21',30 - 22,30: Stüdyo orkes- bırakmamalıdır. . 
• 1 lev 1 • l d ld k cOna derim, ki, bana borc para ve -
'ı .: ent erın ara arın ıı yayı ı ça trası: 1 - Strauss: Geschichten ausden WJ - M ~•ınd ba • A E 11 p E R T B y riniz!.. adem, ki beni tamyor, her hal-

en zıları: ennevald CWalzer); 2 - Delibes: Bllvia (Solo n lıt"'"" iş bilmiyor. Bu halle düşmana ça- • de verir. Fakat şu hizmetçı kadın oda-
~ vıoıı avec orch); 3 - Oranados: Datısa Es - fçin buna ltızum yoktur. dan çıkmalı. Onun yanında istemek tu-

~ı· tnı) Yaptığı yetmemiş gibi bir de pagnolo; 4 - Blzet: Bulte Arleslenne 2; 5 - o şöhretine daima sadık haf olur .. Hem burada ne bekliyor o? .. • 
~İ)'Yalık taslıyor. Gelecek kısmet var, Lehar: Oh madchen, oh madchen; cs - Le - kalmış ve iyi bir kremden Beş dakika sonra kapı açı1dı, ve es-
~~ Bizim kendi halimiz yaman... har: Elasser - Kind: 7 - Werden!elser - beklenen fevaide daima mer tombul yanaklı. tepe gözlü. koca 
' balık gibiyiz. Bir de kısmet bek- :1_:1dler: 22,30 - 23,00: Anadolu aJanaı haber- mUspet cevap vermiştir. yahudi dönmesi Finkel göründü. Göz -

~... , leri, yanakları, karnı, kocaman bacak-

Devlet demirgollarının 
Rir aglık nakliyatı 
Haziran ayı içinde Devlet Demir "' 

yolları İdaresi 5:>,846 liralık yolcuı 
14452 liralık bagaj, 42197 liralık Me .. 
saJerı, 141156 liralık seyri seri, 
1027864 liralık seyri hafif muameleıl 
yapmıştır. 

7 ,662 liralık ta muhtelif nakliya~ 
muamelesi yapılmıştır. 

Bundan başka 41,960 liralık Hay "' 
darpaşa limanından, l 7:108 Derince Ji .. 
manından ve 2ô58 liralık ta Aksanca~ 
iskelesinden nakliyat yapılmıştır. 



to Sayf• 

Gaflar 
Melımedin 
Yeni 
Maceraları 

CiBALI ZiNDANlARI 
Son Posta ·mn zabıta romana: 65 

Diye cevap vermişti .. Ve sonra: 
- Benim burada durmam, caiz de

ğil. Hadi içeri girelim de, aldıklarımı 
birer birer teslim edeyim. 

Sözlerini ilave etmişti. 
içeri geçmişlerdi. Gavur Mehmet, 

aldığı yüzükleri, kravat iğnesini, al -
tın tabakayı, saatle kordonu, altın su
yuna batmış gümüş saplı bastonu bi • 
rer birer teslim etmişti. 

Samuel, bunları alırken birer baha
ne ile ışığa tutmuş; kıymetli taşların 

Demişti. 

Gavur Mehmet; cübbeyi, külahı ve 
perukayı güzelce bir kağıda sarmış, kol· 
tuğunun altına almıs .. Samuel ile ka • . 
rısına veda ettikten sonra, yokuşu ine-
rek Karaköye doğru ilerlemiye başla • 
ınıştı. 

Biraz hava almak ve başındaki ser
semliği dağıtmak için, Köprüyü ağır a
ğır geçmiş; doğruca Zaptiye kapısına 
giderek, Hüsnü Beyin odasına girmiş
ti. 

Adi taşlarla değiştirip deği~tirilmedi- Serteftişlerin üçü de, orada idi. Ga
ğini gözden geçirmişti. Ve, böyle bir vur Mehmedi görünce, mühim bir ha
şey olmadığına kanaat getirdikten son- ber getirdiğini zannetmişler; ve se -
ra: vinmişlerdi... Gavur Mehmet, otur -

- Vallahi Mehmet ağa; sapına ka- duktan sonra, dün gece cereyan eJen 
dar adamsın. Aşkolsun, sana... Nasıl şeyleri, bütün tafsilatile nakletmişti. 
aldınsa, öylece getirmişsin. Üç serteftiş; uzun vazife hayatın -

Diye; kalbinde hissettiği memnu - da yüzlerce macera geçirmelerine rağ
niyeti, açıktan açığa söylemekten çe - men, Gavur Mehmedin anlattığı şey -
kinmemişti. leri, büyük bir merak ile dinlemişler; 

Gavur Mehmet, ayni zrımanda ar • büyük bir memnuniyet izhar etmişler
kasındaki alafranga elbiseyi de çıkar- di. 

SON POSTA: Eylôl 9 

İttihatçılar Devrinde 

MUHALEFET Or Na~ı doğdu, Nasll yaşadı, Nasıl öldü? 
Son Postanın ıiyast tefrikası : 50 - Yazan: Ziya ş.ldl' 

Prens Sabahaddin Beye zorla söz söyletmek, ve ne söyliyebileceği öğrenilmek 
isteniyordu. Halbuki o, göze görünmekten bile içtinap ediyordu 

iyisi mi, sabrediniz. Hiç olmazsa, on 
sene daha bir istibdada tahammül edi
niz. Bu istibdadı, biz tatbik edeceğiz. 
Fakat, sabık idare gibi, size zulmet -
miyeceğiz. İhaneti, kat'iyyen tahnk -
kuk etmiyen hiç kimseyi, şuraya bu • 
raya sürmiyeceğiz. Zindanlarda çürüt
miyeceğiz. Cahil bırakmıyacağız. Mek
tepler açacağız. Köylüleri açlıktan ve 
sefaletten kurtaracağ!z ; yollar 
yapacağız. Komşu devletlerle de hoş 
geçinerek burnumuzu her şeye sok -
mıyacağız. Harp felaketi çıkarmeı.ktan 
kaçınacağız... Buna mukabil, sizden 
yalnız bir şey istiyoruz. O da, derin 
bir sükut ... On sem~. matbuat hürri -
yeti yok. On sene, ( fikir hürriyeti ) 
denilen (ukalalık) yok. On sene; 
meclis, yok. On sene, fırka yok ... Am· 

Halbuki prens Sabahaddin Bey, söz pa, kurşun, bıçak meselesi pek o ka
söylemek şu tarafa dursun; göze gö - dar akla gelmiyordu. Fakat, cemiyetill 
rünmekten bile ictinap ediyordu. Ve pek ucuz satın aldığı (beşinci sınıf it
şu anda; ilk defa olarak sahneye çık - tihatçılar) ın: 
mıya hazırlanan .. fakat karşılaşacağı - YuhaL. 
muazzam halk kitlesinden ürküntü du- larile karşılanmak ihtimal ve tehli • 
yarak kulis arasında büyük bir heye • kesi; (iki kere iki) nin kaç edeceğin : 
cana kapılan acemi bir amat:jre ben - den daha kat'i bir riyaziye düsturu fl' 
ziyordu. bi, hesaba katılmak icap ediyordu. 

Prens Sabahaddin, adeta halktan İttihatçılar ise; prens SabahaddiJt 
kaçıyordu. Çünkü, karşılaşacağı hal - Beyi mutlaka şöylece bir halk ile kat' 
ka karşı programını serbestçe izah et • şı karşıya getirmek, onu kısa bir jıotİ' 
tirmiyeceklerini biliyordu. Hatta, ka- handan geçirmek için sabırsızlık s°' 
pah örtülü bir şeyler bile söylemek teriyorlar; münasip bir fırsat bekli • 
mümkün olamıyacağını hissediyordu. yorlardı. 

mış; alelade bir ceket, pantalon giy- Gavur Mehmet, 
miş ; başına da kalıpsız bir fes geçir • söy !edikten sonra: 

söyliyecek1erini ma, bu nasıl meşrutiyet, diyeceksiniz. 

Çünkü muhitinde, - artık her biri bi - Nihayet, akıllarına kurnazca bir fi : 
ıer (Zaloğlu Rüstem) kesilen (üçün- kir gelmişti. Emirgan koruıun~ 
cü sınıf ittihatçılar) ın, kar~ısmcı g~çe- (Millet bahçesi} nde, (Emirgln • J30' 
rek bıyık bükmelerİİıdeki mananın ne- yacıköy ittihat klübü) tarafın~' 
ye delalet edebileceğini pekala idrak (Çırçır harikzedeleri} menfaatine b~ 
eyliyordu ... Bütün halkın gözü kendi müsamere verilecek; (Vatan) piyet'• 
üzerinde olduğu için; sille, tokat, so- sahneye vazedilecekti. (Arkası var) mişti. - Hadi bakalım. Şimdi burada, 

- Eyyy, Samuell .. Şimdi senden ne mühim bir işimiz var .. Şimdi bana, 0 

istiyorum, biliyor musun;>.. budala Hırvatı getirtin. Fakat 0 , oda-
- - Hayır, Mehmet ağa. ya girer girmez, siz derhal odayı ter-

- Tabii, bilemezsin. Onun ıçın, kedin. Sofada gezinin. O, dışarı çıkın-
ben söyleyim. cıya kadar odaya girmeyin. O dışarı 

- Söyle bakalım. çıkar çıkmaz da, gene muhafızlarına 
- Bir papaz cübbesi. Bir, ortodoka teslim edin. Hiç kimse ile görüştürül-

papaz külahı. Bir de, uzun saçlı peru- mcmek şartile, yerine gönderin. 
ka. Dedi. 

Samuel; kulağını kaşımıya; ve dü
şünmiye başlamıştı: 

_ - Ne o, Samuel 1.. Fazla düşündün. 
- Cübbe, kolay. Külah ta kolay. 

Uzun saçlı perukayı nerede bulayım 
diye düşünüyorum. . 

- Yazık sana, be Samuel. Altını~ 
senedir, şu Galatanın sokaklarını çiğ
niyorsun da perukayı nerede bul~bi -
leceğini bi1emiyorsun. Dur, ben sana 
söyleyim ... Kapıiçi karakolunun kar • 
şısındaki sokak içinde, kız Lefter is -
minde bir berber vardır. 

- Bilirim. 
- Ona gidersen, bulursun ... Çün • 

~ü onda vardır. Oyunculara kira ile 
verır. 

- Ben de, kira ile mi alayım? .. 
- Evet. Bu akşam geri verilmek Ü -

zere kira ile al... Ben, iki saat kadar 
İstirahat edeceğim. Bunlar, iki saat zar
fında, hazır olsun. 

- Hiç merak etme, Mehmet ağa. 
Çık yukarı. Rahatına bak. 

Dün geceyi, Amorfiyanın evinde 
uykusuz ve düşünceli geçiren Gavur 
Mehmet, derhal odasına çekilmiş; iki 
saatlik bir uyku kestirmişti. Ve bu 
uykudan sonra aşağı inerken Samuel 
onu merdivenin alt başında karşıla-
rnış: 

- istediklerinin hepsi hazır, Meh
met ağa. 

Hüsnü Bey, nöbetçi çavuşunu ça • 
ğırtarak, Hırvatın dört muhafız ara • 
~ında getirilmesini emretti. 
Çavuş odadan çıkar çıkmaz; Gavur 

Mehmet beraber getirdiği paketi açtı. 
Evvela uzun ve kumral saçlı perukayı 
başına taktı. Sonra da ci.ibbeyi giymi
ye başladı. 

Gavur Mehmedin ne Y.apacağmı bil
miyen arkadaşları, hayretle ona bakı
yorlar: 

- Ne o1uyor, Mehmet?.. Yoksa, 
papaz olup ta herifi burada tapındıra -
cak mısın? .. Müşir paşa duymasın .. 
Vallahi bizi, dairenin avlnsunda sıra 
dayağına çektirir. 

Diyorlardı. 

Gavur Mehmet, hiç bir cevap ver
miyor; sadece gülmekle iktifa ediyor
du. 

Zaptiye nöbetçi çavuşu içeri gir • 
miş: 

- Emrettiğiniz mahpus, geldi. 
Demişti. 

O zaman Gavur Mehmet, başına kü
lahı da giyerek; arkadaşlarına, par -
mağının ucu ile kapıyı göstermişti. 

Budala Hırvat odaya girer girmez; 
ötekiler, odayı terketmişlerdi. Hırvat, 
ağır ağır etrafına göz gezdirmiş.. Ve 
sonra; dalgın nazarları, ayakta duran 
papaza ilişmişti. 

(Arkası var) 

1 Emlak ve Eytam Bankası llAnları \ 

Pazarlıkla Satılık Emlak 

İşte, bu böyle meşrutiyettir. Ve bu 
meşrutiyetin de böyle olması elzemdir. 
Eğer, on sene zarfında 8izi meşruti 
yetin hürriyetine layık J,ir hale geti • 
rebilirsek, ne ala .. Bizlere, dua eder· 
siniz ... Yok eğer vaziyet hoşunuza git
mezse, ikinci defa olarak bir hürriyet 
ilan eder; bizleri de sabık idarenin a -
tıldığı çukura defney1ersinız. 

Demiş olsalardı; çok daha iyi eder
lerdi. Ve .. Bu açık kalblilik ile de, hiç 
olmazsa etraflarında - gene kendi el -
!eri ve dilleri ile yapılan - ve günden 
güne kuvvetini arttıran bir muhalefet 
çemberi vücuda getirmezlerdi. 

Nitekim, şimdi bu tehlikeli çembere, 
prens Sabahaddin Beyin kuvveti de 
inzimam etmişti. Bu da, pek tabii idi. 
L.ira, ittihatçıların hakikaten çok bü 
yük bir hulus ve hüsnü niyetle hare
.ıtet eden bazı erkanı; prens Saba had · 
din Beyle hakiki ve samimi bir itilaf 
~ ittihat tesis ederek - meşrutiyete ha 

zırlanmamış fikirlerin-fırkacılık yüzün 
..en ihdas edeceği tehlikelerin önünt 
gt::çmiye çalışırlarken; diğer bir züm 
_.; de, prens Sabahaddin Bey aleyhin 
de, sopa sallamakta devam etmekteler· 
.ıı. E; bu vaziyet karşısında kim olsa 
kendisine bir kalkan, bir siper tedarik 
... emek isterdi. 

.ıctihatçılar; bir taraftan prens Saba 
•• addin Beyle ittihat ederek, artık (it 
unat - Terakki) firması altında müştt 
•e.ken çalışacaklarını ilan eylemekle i\. · 
~ıa etmiyorlar; prens Sabahaddin B~ 

1 e; Pariste hazırladığı o parlak ve ca · 
zip programı, kendi dilile yalatmak is
tıyorlardı. 

Bir taraftan: 
- Sabahaddin Beyin havvarisi tara

fından şuna buna izah edilen program, 
memlekette korkunç akisler husule ge
tirmiye başladı. (Tevsii mezuniyet} 
fikri, çok tehlikeli bir surette tefsir e • 
diliyor. Bu ;içtimai manasından ka -
yarak, siyasi bir sahaya doğru ilerli -
yor. Her tarafta; rivayetler, te13şlar, 

heyecanlar baş gösteriyor. Şimdiye ka
dar hiç kimse, milliyet meseleleri üze
rinde münakaşaya girişmediği halde, 

ESAS No.SI 

452 

MEVKİİ VE NEV'İ DEPOZİTO bu son günlerde ortada; Ermenilik, 
Rumluk, Bulgarlık, Araplık, müna -
f ereti kavmiye, husumeti eze Eye gibi 
bir takım sözler dönüp dola~ıY.or . Ne -
reye gidiyoruz L 

656 

657 

Beyoğlun'da Kamer Hatun mahallesinde 
Topçular sokağında eski 18 yeni 20 No. lı 
ev(Arsası 463 metre murabb :udır) . 
Sultanahmet'de Alemdar mahallesinde 
Y erebatan sokağında eski 6 yeni 28 - 30 
No. lı 219,50 metre murabbaı arsa. 
Sultanahmet'de Alemdar mahallesinde 
Y erebatan sokağında eski 6 yeni 20, 22, 
24, 26 No. Iı 583 metre murabbaı arsanın 
961100 hissesi. 

5000 Lira 

176 ,, 

672 
" 

Mevkileri yukarıda yazılı yerler ilki peşin olmak ve kalan yedi 
taksiti yedi senevi ye müsavi tak!itte alınmak üzere peşin veya sekiz 
ta!csitle ve pazarlıkla satılacaktır. Pazarlıkla satıldığı surette geri 
bırakılan yedi taksit için faiz ve komisyon alınmaz. 

Talıplerin 18.9.19.>6 tarihine müsaclif Cuma günü saat Onda 
Şı..bemize 1ıelmeleri. H.İ. 

Diye bir sual soruluyordu ... Ve bu 
sualin arkasından da: 

- Prens Sabahaddin Beyi bu ka -
dar coşkun bir samimiyetle kar~ıiıyan 
efkarı umumiye, onu d :nlemck isti -
yor... Memlekette uyanan dedıko • 

dular, herkese endişe ve telaş veriyor. 
PTens Sabahaddin Bey, mesleği ve 
programı hakkında sarih ve kat'i iza -
hat vermeli .. Umumi heyec<ını teskin 
etmeli. 

Diye, Sabahaddin Beye zorla söz 
söyletmek; ve ne söyliyebileceği öğ • 
renilmek isteniliyordu. 

Gaziantep 
ve 

Şehri İçme Suyu Tesisat 
inşaat Eksiltmesi 

Dahiliye V ekileti.nden: 
Gaziantep tehrine 12.5 kilometre mesafeden ıu isalesi ve tehir dahifİO" 

deki tebeke için icap eden malzemelerin tedariki ve boru fertiyatınm icral' 
ile sair müteferri imalibn yapılması ve tehir dahilinde iki depo İnfaal, 111 "' 

atleri ve diğer alit ve edevatın tedariki kapalı zarfla eksiltmeye konulmat " 
tur. 

1. - İtin muhammen bedeli 249905 lira 59 kuruttur. • 
2. - istekliler bu ite ait '3-rtname, Pı oje ve sair evrakı on iki buçuk ~ 

mukabilinde Dahiliye V ekileti belediyeler imar heyeti fen tefliiinden aldi
lirler. 

3. -Eksiltme 24 ilk Tetrin/1936 tarihine raathyan Cumarteıi giini _.t 
on birde Ankara' da Dahiliye Vekileti binaımda toplanacak belediyele' 
imar heyetince yapılacaktır. 

4. - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin qağıda yazılı teminat ., 
vesaiki ayni gün saat ona kadar komisyon Reisliğine teslim et.mit olao"' 
ları lizımdır. 

A. - 2490 Sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 13745 lif' 
28 kurutluk muvakkat teminat, 

B. - Kanunun tayin ettiği vesikalar, • 
C. - Kanunun 4 üncü maddeıi mucibince eksiltmeye eimıeye bir _... 

bulunmadığına dair imzalı bir mektup, 

D. - Nafia Vekaletinden tasdikli fenni ehliyet veaikaıı, • • 
5. - Teklif mektuplan ihale günü saat ona kadar makbuz mub'1illll 

de komisyon Reisliğine verilecektir. Poıta ile gönderilecek te~f ~ 
lannm iadeli taahhütlü olmuı ve nihayet bu saate kadar komıayona S

mit bulunması lazımdır. 
Bu it hakkında fazla izahat almak isteyenlerin 

fen tefliğine müracaat etmeleri. (773) 
Belediyeler imir 

(1090) 

Bolu İli Orman Direktörlüg" ünden: 
fC 

Bolu İli Merkez ilçesinde Hudu.tları ş.aı:tnam~de ya~ı kaim~ ..,-Jı 
Konur oğlu Devlet ormanından "hır yıl ıçınde ımal ve ıbraç ol:.ı,,p 
üzere" numaralanmış ve ölçülmüş gayri mamul 197~ metre ıo18 
ve 120 desimetre mik'aba denk 3653 adet devnk çam ve ,;lı 
metre mik'ap ve 221 desimetre mik'aba den~ 927 adet cle•kO
köknar ağacı bir ay müddetle ve kapalı zarf usulıyle arttırmıy• 
nulmuştur. _ .-d 

2 - Arttırma 25/9/936 Cuma günü saat 15 de Bolu ~ 
Müdürlüğünde yapılacaktır. 

3 - Beher Gayri Mamül metre 
210 kuruş, Köknarın 170 kuruştur. 

mik'ap Çamın muhammen a,edeJİ 
4 - Muvakkat teminat 450 liradır. ol b&J 
5 - Şartname ve mukavelename projesini görmek isteye :etİ"e 

müddet içinde hergün Boluda ve lstanbulda Orman M~~ürlö .g68,, 
ve Ankarada Orman Umum Müdürlüğüne müracaat edebılırler· 

KAŞE 

NEOKALMiNI\ 
Ront•tl' Grip • Nevreljl • Bat ve dlf •Oraları • Arlrltizm • 

,,., 



- ...., 9 EylW SON POSTA: 

iSTANBUL AMERiKAN KOLEJi 
KIZ KISMI 

Amerikan Kız Koleji 

Amavutköy. Tel. 36.160 
e Robert Kaej ERKEK KISMI 

Bebek. T eL 36 .• 3 

Mektep İngilizceyi en iyi öğreten bir mllessesedir. Millt terbiye ve kllltllre sonderece ehemmiyet verilir, 
Almanca veya Fransızca lisan dersleri, muhtelit sporlar, İngilizce için ihzarı sınıflar. 

ORTA KISIM - LiSE KISMI - TiCARET DERSLERi . 
M0HENDiS KISMI Am_eı~ ve nazarı usullerle 9'ektrjk, ıukJne ve Nafia mahendJsi 

yetıştirlr. 

Dersler 21 Eyltll Pazartesi sabahı başlıyacakbr. Leyll Talebenin 20 EylOl Pazar akşamı mektepte bulunmaları 
IAzımdır. Tecdidi kayıd erkek kısmında 18 Eyltll Cuma ve Cumartesi gQnleri, kız kısmında 19 EylQl Cumartesi 
ltınlldllr. Yeni talebenin ka~d muamelesi bergOn yapılmaktadır. 

Fazla malumat için mektupla veya bizzat ~üracaat edilebilir. 

Nipntqında - Tramvay ve Şakayık caddesinde 

[vAT•I Şişli Terakki Lisesi 1aoNooz1 
ANA • iLK • ORTA • LiSE 

KIZ VE ERKEK TALEBE iÇiN yanyana Ye geniş bahçeli iki binada AYRI YA Ti TEŞKIU Ti 
YardD'. Mevcut FRANSIZCA, ALMANCA, INGİLİZCE kurslarına dokuz yaşından itibaren her 
talelebe iştirak eder. Mektep berg6n saat 10-17 arasında açıktır. Kayıt işlerine CUMA, PAZAR-

TESİ, ÇARŞAMBA günleri bakılır. Tftlefos : 42517 

KiNOPRiN kaı~leri HER'fcRoE15-,'JRv, 

..... BA~. Dİ~.ROM.ATiZ"'A AGRILARİlE.GRİP VE ... EZLEYE KlıR 1 B ,: .; llAÇTı f./ 

Yüksek Mektepler Alım Satım 
Komisyonundan: 

._ ~ - Adana, Diyarbekir, Konya, Erzurum, Trabzon ve Edirne 
~de açılacak olan 6 Akf&ID Kız San'at Okulu için satın alınacak 
tlaı. 6 kemae ayna, 14 endam dıvar aynaaı, 6 paravana bq aynası, 
'4 k&çük dıvar aynuı, 10 paravana endam aynuı, 6 kapı llvhaaı ile 
lllı.ahtelif endamda manken kapalı zarf uaulile ebiltmeye konulmUftur. 

2 - ihale 24 / Eyliil / 936 Pertembe giin6 akşamı saat 16 da 
~bulda Cumhuriyet matbaası k8J'f111ndaki Yüksek Mektepler 
11.ıbaaiplik binasında toplanacak olan Alını Sabm Komisyonu tarafın
.... yapılacaktır. 

a - Tahmin olunan bedel 2530 muvvakkat teminat 190 liradır. 
, 4 - Teklif zarfları ihale için tayin edilen aaatten bir saat evvel 

konu.yona verilmiı olacaktır. BEŞiR KEMAL-MAHMUT CEVAT 
. l!CZAMBSİ 5 - Nevilerini; vasıflanm, kabul, teselUlm ve tediye prtlannı 

~ için Okul idaresine müracaat edilmesi. "J 117,, 
si•tc•cl 

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

CD 

Siz de 

ı, 
Bankasından 

Bir kumbara 
alınız. 

Gelecek sene 
bu tarihte 
birikmiş 

bir çok 
paranız olur. 

KUMBARA DESTEKTİR 

Sayfa 11 

Muğla Şehir İçme Suyu Tesisat 
ve İnşaat Eksiltmesi 

Dahiliye V ekiletinden: 
Muğla tehrine 783 metre mesafeden su isalesi ve şehir dahilındeki 

tebeke için icabeden malzemenin tedariki ve boru ferıiyabnın icruı 
U. aair buna müteferri imalAbn yapıJması ve iki depo inşa~ ı, m 
... tleri ve diğer alAt ve edevabn tedariki kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

1 - İşin muhammen hedefi 59977 lira 82 lmruftur. 
2 - istekliler bu İfe aid prtname, proje ye aair evrakı üç lira 

mukabilinde Dahiliye Vek'1eti Belediyeler imar hey'eti fen tefli~_nden 
alabilirler. 

3 - Eksiltme 24 / Birinci tqrin / 9M tarihine rastlayan Cull' nrteai 
g6n6 aaat on birde Ankarada Dahiliye Vek'1eti binasında toplanacak 
Belediyeler imar hey'etince yapılacakdır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin apğıda yazılı teminal 
ve vesaiki aynı g6n aaat ona kadar Komisyon Reisliğine tealim etmq 
olmalan lazımdır. 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 3999 
lira mvvakkat teminat. 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar 
C - Kanunun 4 llncü maddeai mucibince eksiltmeye girmeye bir 

mani bulunmadığına dair imzalı bir mektup 
D - Nafıa vekAletinden tasdikli fenni ehliyet vesikuı 
Teklif me'.duplan ihale gilnll aaat Ona kadar makbuz mukabilinde · 

Komisyoa ReWiğine Yerilecektir. Poata ile g&aderilecek teklif mek· 
tuplannua iadeli taahhtıtltı olman ve nihayet ba aaate kadar Komisyona 
gelmif bulunması Jhımchr. Bu İf hakkında fazla izahat almak isteyen
lerin Belediyeler imar hey' eti fen tefli.tine mllraaat etmeleri. 

"'77 4,, " 1089" 

İtalyan Lisesi ve Ticaret MektebJ 
TOMTOM SOKAK BaY06LU 
Kayıd muamelesine eyllllQn birinci gQnDnden itibaren 

Saat 10-12 de yapılmaktadır. 

• 
#--------------~~--------------~ SIHHI KANZUK BAL-

SAMiN KREMLERi 

Esmer, sarışın, kumral, her tene 
tevafuk eden gQzelllk kremlerldir. 
Sıhhi usullerle hazırlandığından cildi 
besler ve bozmaz . Çil, leke, sivilce 
ve buruşukluklan kamllen giderir. 

4 fekllde takdim edlllrı 

t - Krem Balsamin yağlı gece 
için pembe renkli. 

2 - Krem Balsamin yağsız gOn
dnz için beyaz renkli. 

S - Krem Balsamiıı acıbadem 
gece için 

4 - Krem Balsamin acıbadem 

gündnz için 
Kibar mahf ellerin takdir ile kullan
dıklan yegane sıhbt kremlerdir. 

lNGlLIZ KANZUK ECZANF.Sl 
BeyotJu - İstanbul 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Karakö1 Köprübafi 
Tel 42362 • Sirkeci Mllıılirdanade 

Haa TeL 22740 ...... 
BU HAFTAKi 

MERSiN HAITI POSTALARI 
Yalnız bu haftaya mahsus 

olmak • üzere lstanbuldan 8 
Eylül Salı ve 10 Eylül Per
şembe günleri kalkması lazım
gelen Mersin hattı postalan 
birer gün teehhürle kalkacak
lardır. 

Buna nazaran 9 Eylül Çar
f81Dba saat onda kalkacak 
postayı ERZURUM vapuru, 11 
Eylül Cuma saat onda kalka
cak postayı da GÜNEYSU 
vapuru yapacakbr. "'1075 

Çumra asll;Je bakak hikimllğinden: 

Çumranm Ank iren kiJiinden Osman O. 

Hasan tarafmtlaa •J'IU köyden karısı nıüd
delaleyb Mastala lam Fatm:ı. aleyhine açıı.. 

ihtar daTa8UUD ppılan muhakemesi sonun• 
da: Kanuna medeninin 132 inci maddesi m•

clblnce müddeialeyhin bir ay içinde kocaa 
hanesine avdet etmesinin ihtarına ve keyfi
yetin Son Posta gazetesi ile Uanma ~ıyabeD 
karar verilmiş olduğundan tarihi ila nd .. 
itibaren bir ay içinde koe&SJ hanesine avcıet 
etmediği takdirde davacımn boıpnma dava• 
aıncla muhtar bulumnak üzere hükmün keslll 
kat'iyet edeceti ilin olunur. 

'laıanbal aali7e t inci lllllualı: mahlreme- !11111-----..,..------... 
alnden : Elpida Pirinkos Telisi Erfido ...ekili 

aTUkat Cevdet Ferit tarafından Mehmet Na

malı: " Galata Kalafat yerinde Kara Mehme
clln depennda ft pnmda f~ blldirUen 
toför Mutafa aleyblerlne açılıın tum.lnat 
davası adllye sarayı yanıuımda yanmış da
ncı ftkllinln iatetl üzeriae 7enileme büro
sunca muamelesi ikmal edilerek dosya mah
kemembe ıönderllmiş 9K/ 513 numarasına 
kaydı yapılıp pah adresine rönderilen da

fttiyede dan elmalardan Mutafayı ta
DIJIUI .,. Mlen olmadıiı miilta4lrhJ yamında 
anlaşılmuına nuaran 7apılan tahkikat.an
da: Dan olunanlardan Mustafaya Dinen 

teblliat J&pılmasına Te kenc115'ne 15 ıün 

mühlet yerilmesine Te tahkikatın 1/ 10/ 936 

pe,.embe pnü saat H de bırakılnıasuıa tah
kikat bikimliiince karar .erilml1 oldutun
dan adı 7azılı Mustafa mahkemeye ıelmedl
ii veya bir Tekil ıöndermedill takdirde ~ıya
bmda tahkikata devam olunaeaiı ve hakkın-

Son Posta 
iLAN FIATLARI 

- Gazetenin esas yazıaile bir ıü· 

tunun iki utın im (ıantim) 

sayılır. 

2 - Sahifesine göre 1>ir santim ilin 

fiau fUDlardır: 

Sahife 

• 
• 
• 

: 1 - '" kW'\11 
: 2-!ll • 
: 3 - 111 • 

Diğer yerler : 
4- ı• . ... 

Son sahife : - Si • 

3 - Bir santimde vasati (8) keli· 
me vardır. 

4 - İnce ve kalın yazılar tutacakla· 
ere öre u.ntimle öl\iilür. -,11. · M ıı.;_ -•--~~--_... __ _.............,.---. ........ _________ ...._ 
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Yollarımızın hususiyetine göre yapılmış 
.YEGANE SAdLAM LASTiKLER 

SATIŞ YERLERi : 

YERLİ L· 

ZAFER 
TÜRKiVE 

Turing ve Otomobil 
klübü tarafından 

senesinde tertip edilen 

Jstanbul Yarışlarında 
bütün rekorları kıran 

...... 

1 
ANKARA : Çankırı yolu No. 15 
ISTANBUL: Atir efendi sokak No. 34/1 
IZMIR : Yeni manlfaturacllar 3 No. il sokak No. 12 

ve BAŞLICA BÜYÜK ŞEHIRLERD~ 
iZMiR FUARINDA 86 ve 89 o. PAViVO U UZU ZiV ET EDiNiZ 

Her pakette bir kupon, her 50, 100, 150, 200 kupona inhisar mamulatından 
LiKÖR, ŞARAP, KANYAK, LÜKS SİGARA, AV MALZEMESi verilir. 

ikramiyeli 
• e 

Ayrıca: Hediyelerle beraber alacağınız kur'a numaralarile yılbaşında çekilecek BÜYOK YENi
CE PİYANGOSUNDA F ordor Turing 1936 modeli zarif bir F ord otomobili veya bunun yerine 
bir Ford kamyonu veya Ford traktörü, 230 liralık BLAVPUNKT RADYOLARI, REVUE SAAT-

LERİ, IÇKl SERVİSLERi, SOFRA TAKIMLARI v. s ... 

11 Eylül Cuma akşamı ~ 

Taksimde PANORAMA Bahçesinde 

Bayan s u ZA N 'm 
san'at yıldönümü kuUulanacaktır. Tel. 41065 .. 

' 1 
1 , 

(
----•ı... İ S T A N B U l ' U N S E S İ ] Kayıp - Ka ra mürsel askerli!~ ı;ubesiııtlcn 

Büyük muharrirlerin yazılarile 15 Eylülde çıkıyor. aldığım askeri terhis vesikamı ı.aylJettim ye-

--------• Okuyunuz. ~-------.,.,... nileyeceğim. Dereke nwn~uı·:ıt falırika
sında makine kısmınd:ı Kara· 

Operatör • Urolog 
BiR GENÇ ARANIYOR 

Son Posta Matbaası 

mürselli Basan oğlu Faik 717 ............ ,..... ...... ..._ ... ___ "' ____ _ 
Dr. Mehmet Ali 

idrar yolları 
hastalıkları mUtE'hassısı. Köprübaşı 

-- EminönQ han Tel: 21915 .--

Türkçe, ve Almancayı bilen 
bir genç aranıyor. 176 No lu 
posta kutusuna "TRASPORT,, 
~ .. rumuzile müracaat. 4mll"" 

Neşriyat Md. : Selim Ragıp EMEÇ 

&AHIPLERI { A. Ekrem UŞAKLIG1L 1 
S. Ra&ıP EMEÇ 

• . . mukabilinde bOyOk bir tüb PER
LODENT diş macunu alabilirsiniz. 

PERLOOENT fenni b ı r tarzda hazır lan 

mış , iyi, idareli ve çok hoş lezzete mJlik 
olub, nefesi serinletir ve d iş l eri mü
.kemmel surette temizler. -·-.#~ ve~· Pl.PlOPENT·~ ~ ~cıA:A.. ! "'" 
~kt4 =&:.,z. '-·~~Vi!. k a..da/t nu,Jı,~~ 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden:., · 
4281 Sayılı Tütün Eksperiliği nizanmasi dairesinde ebliye.tıı• 1,,. 

almak isteyenlerin 11 / Teşrinievvel I 936 tarihine kadar lnhiP_;.,, 
Umum Müdürlüğüne müracaat etmeleri lazımdır. Bu müddettea 
müracaatta bulunacakların ehliyetname alamayacakları ilin olua_!!:. 

•lvP"" 


