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Ruzvelt'in biitiin milletlere bir ihtarı 
A~erikasilihlan~a l,~M_at_ürk_'ü_n_A_nka_ra_ya_v_arı_şı_na_a_lt_bl_r_lnt_ıba~I 
~ yarışına katılıyo~ 

Ruzvelt, "Begnelmilel akidelerin hiç 
hükmü kalmadı, bu gidişle insaniyet 

girdaba yuvarlanacak,, diyor 
New-York 5 (Hususi) - Amerikanın! 

muhtelif şehirlerini dolaşmakta olan cum- . 
hurreisi Ruzvelt, bugün Şikagoda, bütün 
dünya siyasi merkezlerinde derin akisler 
uyandıran mühim bir nutuk söylemiş -
tir. 

Bütün sulhsever milletlere hitab eden 
Ruzvelt, bazı devletler aleyhinde şid -
detti hücumlarda bulunmuş ve demiş -
tir ki: 

- Dünya ahvalinin gidişatı her ta -
rafta endişe uyandırmaktadır. İtimat 
mefhumu ortadan kaybolmuştur. Birbiri
ne en yakın komşu milletler derin bir iti
matsızlık havası içinde yaşamaktadırlar. 
Beynelmilel akidlerin hiç bir hükmü kal
ınamıştır. Medeniyet ve insaniyetin en 
iptidai şartlan ayak altına alınmıştır. 

Harb ilan edilmeksizin yabancı mem
leketler işgal edilmekte, büyük şehirler 
topa tutulmakta, binlerce insan telef ol

( Devamı 5 inci sayfada) Mühim bi,. nutuk ıöyliyen.: Ruzvelt . Cumhurreisi Atattlrk'Un Ankaracla tezahüratla kaqılandığım düııkft niilhamızcla J'Ullll§tık. ·Yukandaki resim 
Bü_yük önderi Ankara istasyonunda ka rplayanlar arasında göstermektedir. 

~ün .İzmirde kurulan ~;~~i~~~i;·~~~i;~;~~~;~~~~~;;~;~-·~~····~~~-~~·;~; 

man~vra ko~utanlık . Bayramım okuyan Dan Kolofu 
karargahı faalıyete ~geçtı kutlulayor fstanbula davet ettik 
Mareşal Çakmak dün Ankaraga gitti, oradan 

manevra saha.•ına hareket edecelı 
Bugün lstanbulun kurtuluşunun 

yıldönümüdür. Bu mes'ut günü tes'it 
etmek üzere İstanbul halkı erkenden 
sokaklara dökülmüş, dükkanlar, ev -
ler, resmi daireler, hususi müesseseler 
ve her taraf bayraklarla donatılmış

Bundan bir müd • llll•IİI••••············· det evvel, Dinarlı 
:Mehmedin Türkiye 
başpehlivanı ünva • 
nile Sof yada meş • 

Aydın 5 (Hususi) - Büyük askeri 
ehemmiyeti haiz olan sonbahar manev
raları pazar günü, iki mutaarrız tarafı 
teşkil eden kıtaatın karşılaşmasile bil
fiil başlamış olacaktır. Askeri kıtaat, 

motörize edilmiş zırhlı ve motörlü bir
likler, büyük mikyasta piyade kuvvet
leri manevra sahasında, tecemınü nok
talarında yerlerini almışlardır. 

(Devamı 8 inci sayfada) 
tır. 

(Devamı 8 inci ıayfada) hur Bulgar güreşçisi ------------.J Dan Kolofla güre, 

CMemleket meseleleri=t Suriyenin istiklali 
Odun yerine kömür yakmak iyi, fakat suyamı _!!_üşüyor? 

mücadele bu şartlarla yapılamaz! F~:~:~!~ ~;:~;:~7;o~:;· 
Herşeyden evvel kömürü geniş halk tabakalarına 
tanıtmak, onu, ucuzca ve kolayca tedarik edebilme
sine imkan hazırlamak lazımdır. Halbuki bu yapılmıyor 

l 
.. 

Kömür ,s~~ t>:u.lmak. bulunca satın alabilmek te bir meseledir 

Zongulaİık (Huş._usi) - Bu yıl Anka -ı bir propaganda sahası olmuştur. 
r~da asılan ent~asyonal kömür sergi- Halka blr yandan kö.mür propagandası 
sı Zonguldak k~ürleri için geni§ ölçüde (Devama S in.a ıa.yfaıla) 

• 

Şam 2 - (Hususi muhabirimiz yazı
yor:) Araplık alemi çok mühim ve sinir
li bir devre geçiriyor. Kudüsten gelen ha
berler, orada taksim aleyhindeki hareke
tin çok şiddetli ve siyasi vaziyetin de çok 
gergin bir hal aldığını göstermektedir. 

Bugün bütün Şam gazeteleri Filistin 
hakkında neşriyatla doludur ve her Ara
bın bugünlerde yalnız Filistini düşün -
mesi lazım geldiği hakkında gazetelerde 
şiddetli bir propaganda göze çarpıyor. 

(Devamı 5 inci sayfada) 

Yuuan Başvekili 
•• on gun 

sonra geliyor 
Atina 5 (Hususi) - Yunan Başve -

kili General Metaksasın Ankarayı zi -
yaret günü tekarrür etmiştir. Başvekil 
ayın 16 ıncı günü buradan İstanbula ha 
reket edecek ve ayın on sekizinde An -
karada bulunacaktır. Yunan Başvekili 
avdette tren ile Yunanistana dönecek 
ve ayın ıs inde Selanikte bulunacak • 
tır. 

(Devamı 3 üncü Hyfada) 

şeceğini haber almış, Oikfıt/PM 
bunun üzerine bir ya 
zı yazmıştık. Bu ya- MtlOlllt <)ime: 

zıda Dinarlı Mehme-
din hakiki hüviye • Otdttu4/ ~r:
tini meydana koymuş 
ve Dan Kolof un e • 
ğer Türkiye başpeh· 

•• P.J 

Jivanı ile güreşmek. 
istiyorsa İstanbula ........... !11111•~•1111••••• 
gelmesi lazım oldu - Bulgar pehlivanına Utro gazetesi vasıtastıe 
ğunu bildirmiştik. çektiğimiz telgrafın makbuzu 

Bu yazılarımız üzerine Dan Kolofun/yanatı intişar etti. 
Sofyada çıkan Utro gazetesinde bir be - (Devamı 2 inci sayfada) 

Tekzip bombardımanı 

Anadolu ajansının dünkü bültenlerinde mevcut Roma mahreçli telgraflardan üçü 



.. 
2 Sayfa 

--====--== 
S O N PO S T A Birlndtepin 8 

--========================================================·::::;;-==============~-=::===============~~-=======;;;;.===~=====:2 

Her gün 
Roman piyasasındaki 
Sukut 

Yazan: Muhittin Bir&tD -

D ünkü Son Postada çıkan iki ya

zı çok dikkate layıktı: Başka 

memleketlerde romancı, edib, müellif ak 
siyonları yükselirken bizde korkunç bir 

· şekilde düşüyormuş. Bir romanının telif 
hakkını yirmi liraya satmağa razı olan 
roman müellifleri peyda olmuş. Bir ro -
man, yirm: liraya! Bu gidişle roman mü
ellifleri, Mahmudpaşa başındaki işpor • 
tacılara benzeyecekler! Halbuki bir ro
man, ne kadar çalakalem yazılırsa yazıl
sın bir insanın pek çok vaktini alır, ka
fas;nı yıpratır. ve sinirlerini bir hayli 
yorar. Bu kadar emeğin ve yorgunluğun 
netices"nde, bir roman, hatta bir gazc -
tcdc tefrika edilip bir miktar para alın
mış bile olsa yirmi liraya nasıl satılabi
lir? Buna aklım bir türlü ermez. 

Naci Sadullah'm yazısını dikkatle o
kuduktan ve kendisıle konuştuktan son 
ra uzun uzadıya düşündüm. Zihnimde 
bu hadisenin bir tahlilini yaptım. Bu tah 
lil, beni, bir Azeri tabirile, muattal bı
raktı; yanı, hayrete düştüm ve ne diye· 
ceğimi bilemedim. 

* 
Roman piyasasının düşmesinin muhte 

lif sebepleri olabilir; evvela bunları sa -
yalım: 

ı - Türk okuyucusu az okuyor. Mem 
~ekette okuyup yazanlarm adedi çoğal • 
:makta olmasına rağmen kitap satın alıp 
okuyanların miktarlarının hiç olmazsa 
artmamasını pek tabü bulurum. Çünkü 
Türk.iyede bayat pahalıdır ve türkçe ro
man okuyacak münevver zümrenin iradı 
artmadığı halde medeni ihtiyaçları çoğal
maktadır. Şu halde kitap masraflarını 

bütçeden tarhetmek, ilk yapılacak iş olur. 
2 - Türkiyede roman müellifi çoğalı

yor. Münevver için iş sahası daraldık • 
ça ve iyi romanla, kötü rom.anı seçecek 
bir roman zevki teşekkül etmemiş bulun
dukça her rastgelen roman yazmıya kal
kabilir ve bu romanlar da gerek gazete
lerde, gerek kütüphanelerde yer bula • 
bilirler. DGşkünlükte bu da bir amildir. 

3 - Türkiyede kağıt çok pahalıdır. Me
seJn, bizde kötü kağıtlı bir mektup blo -
ku ile yirmi beş zarfı daima yüz kuruşa 
alırdım. Geçende Viynnnda böyle bir 
bloku, elli zarf ile birlikte, yirmi beş ku
ruşa aldım. Kağıt ta, zarf ta bizdekinden 
çok iyiydi. 

4 - Piyas~da roman arzının bolluğu, 
roman anlayıcısının azlığı, roman tabi
lerinin hayli işlerine yarıyabilir: Serma
yedar tabi, fakir ve muhtaç müellifi ko
layca ckafese> kor ve kendisi fazla kaza
nıp, ötekine az verir. Piyasada bu politi
kanın tatbiki için zemin çok müsait, 
şartlar kfümlen hazırdır. · 

İşte bütün bu şartlar bir araya gelin -
ce, roman telif hakkının düşmesi de ga
yet tabii olur. 

* Fakat, bu bir feliıkettir; Türkiyede kül-
tür hareketınin bütün yükselme hamle
lerini kıran, güzel eser yaratmak şevki
ni kökünden mahveden bir felaket. Bir 
memlekette, fikir, hayal, san'at müstah
silleri bu kadar düşerler ve bu kadar pe
rişanlığa uğrarlarsa o memlekette artık 
güzellik ve iyinin hiç manası kalmamış 
demektir. Düşen roman piyasası, düşen 
ve düşecek olan kültürün iktisaden ifa
desidir. İtiraf etmeliyiz ki, biz henüz ro
man yolile kültür yapma devrinde bulu
nuyoruz. Bu, belki de biraz çok geri kal
mış bir kültür yapma yoludur ve bu iti
barla acıklıdır; fakat, hakikati inkara 
mahal yok, henüz Ahmet Mithat Efendi
nin Kırkambar devri, Kırkambarda kül
tür yaratma kabiliyeti arama devri geç
miş değildir. 

Şu halde romanın ve romancının hi -
maye edilmesi Jhımdır. İyi roman, kötü 
· mandan ayrılmalı ve iyi romancı, ro -
manına mukabil bir şey almalıdır ki mem 
Jekete güzel eserler versin ve yetişen 
nesiller, güzel yazılmış sayfalar üstün -
de, g\izel zevkler alsın ve güzel şeyler
le ünsiyet peyda etsin. 

* 
Romanın ve romancının himaye edil -

meı;i nasıl mümkün olur? 
Asıl meı;ele budur ve bunun halli ko

lay değildir. Gazete patro•ılan mı hima
ye etsin? Bunu düşünmek hatadır. Mad
de hayatında insaf ve vicdanın, hayır 
y:ıpma fih•!lin bir haddi vnrdı.r; bu had 
c:ie, maaksef, bugünkü materyalist dün-

R esimli Makale: X Ku'l!vel gizlidir. X 

Bir rr.eselenin münakaşası esnasında derhal sinirlenenle· 
re, küçük bir ıhtilafın zuhuru halinde de derhal muharib va
ziyeL alanlara sık sık tesadüf ederiz. Halk önünde göze çar
panlar bunlardır, fakat asıl dikkate layık olanları bunların 
knrşısında soğukkanlılık ile sükfuıu terketmiycnler teşkil 
ederler. 

Sinir haksızlıktan, tehdid zattan ileri gelir. Bağırıp çağır

mak haksızlığı ilan etmek, boş yere yumruk sallamak ta içte 
biriken korkuyu herkese göstermek demektir. Böyle yapan 
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sez 
Genç Yugoslav /ıralı 
Çolı zeki ve meraklıdır 

adamın bütün silahlarını düşmana teslim edenden farkı yok-
tur. Vaziyeti karşısındakinın merhametine kalmıştır. 

ARASDNDA 
·---------------------------· HERGüN BiR FIKRA 

Fazla iltifat 
Meıhur romancı Alekıcındr Düma, 

bir gün zamanı11ı en meıhur doktor -
tarından olan doktcrr GiıtaZ'in evinde 
yemek yemi§ti. Yemekten sonra dok
tor Gistal bir albüm uzattı ve ken
disi hakkında bir şeyler yazmasını ri· 

Ressam/ılı y ap an 
Bir otobils şo/IJra 

) 

Sözün Kısası 

Yazı Çok Oldrzlu ~ 

Bugün Konamallı 

---q-·-·-·---------
Pehiivanlarımıza meydan 
Okuyan Dan Kolofu 
lstanbula davet ettik 

( BCl$ tarafı 1 inci sayfada) 
Dan Kolof bu beyanatında şöyle di -

yordu: 
c- Bana İstanbuldan hiç bir teklif va· 

ki olmadı. Eğer olsaydı tereddüt etme • 
den gider ve bütün Türk pehlivanları · 
nın sırtlarını birer birer yere getirirdim .• 

Bunun üzerine alakadar kimselerle e
mas ettik Ve meşhur Bulgar pc:hlivanını 
şehrimize getirmeğc ve kendisini Türk 
_pehlivaQlarıie karşılaştırmağa karar ver
dik. Bu karan derhal filiyat sahasına 

nakletmek için de kendisine Utro gaze
tesi vasıtasile bir telgraf çekerek tekli • 
firnizi bildirdik. 

Bu dakikaya kadar kendisinden ne 
müsbet, ne de menfi bir cevap alınış de-

1 
ğfliz. Fakat Dan Kolofa yaptığımız tek
lif, çok rrıüsbct ve açık oldugundan, ha
kiki bir pehlivan ise bunu kabul etmc
ır.esine hiç bir sebep yoktur. Dan Kolofa 
bu ayın 10 ve 17 sinde MülUyim ve Tc -
kirdağh Hüscyinle güreşmesini teklif e
diyor, ve Utro gazetesinin sütunlarında 
çıkan meydan okuyuşuna bu suretle ce • 
vap vermiş o!uyoruz. 
Eğer, Sofyada bir takım tanınmış (!} 

pehlivanlan çatır çatır yenen bu güreş 
kurdu kendisfoe söylediği kadar güve -
nıyorsa buyursun gelsin ve kağıt üze -
rinde yatıı:dığı Türk pehlivanlarını yen-

' sin! 
Bulgar pehlivanı kendisine yaptığımız 

ca etti. fevkalade miisait teklife rağmen gelmi -
Aleksandr Düma: yecek olursa, bu takdirde Türk pehli - , 
- Hay hay yazayım. diyerek albü- vanlarından korktuğunu ve kendisinin 

mü aldı. güreşçi değil, palavracı bir şarlatan oldu-
cDoktor Gistal hastaları tedaviye ğunu ilan etmek hakkını kazanacağız. 1 

bC1§lı11alıdanberi hastahanele1i yıktı - Şimdilik bekliyoruz. 

Genç Yugoslav kralı ikinci Petar, çolt Zar., Dan Kolof kimdir? 
Cümlesini yazdı. Dan Kolof muhtelif tarihlerde Avru -zeki ve çok meraklıdır. Her şeyi mutlaka y la la k d kt 
azı n n o uyan. o OT": pa profe.syor.el serbest güreş şampiyonu 

anlamak. öğrenmek ister. Yukarıdaki re- - Fazla iltifat ediyormnuz! dedi... ;Jfuı edilmiş ve karşısına çıkarılan yüz. 
simde kendisini Belgradda açılan bir ser- Fakat Aleksandr Düma cevap verme- ]erce güreşçiyi mağli'ıp ctmiştiı. ı 
gide, bir paviyondan izahat alırken gö • den yazmıycı devam etti: En son olarak geçenlerde Sofyada Por-
.. cFakat onun yerine mezarlıklar tekizli Periayı yenmiştir. Bu sırada ken· nıyorsunuz. 

_ ............ - .... - _. .......................... - yaptılar., disine Türkiye başpehlivo.nı süsünü veren 
ya için hiç geniş değildir. Tabiler mi hi- .fr * Dinarlı Mehmetle de güreşeceğini söy1e-
maye etsinler? Ölü gözünden yaş, imam Londrada bir mihracenin . miştir. Fakat bizim haklı ve şiddetli mü-
evinden aş! Hükfunet mi himaye etsin? Elınae bir tablo tutan bu adam, bır dahalemiı karşısında bu güreş yapılma· 
Bu, bir kere güçtür; sonra da her şeyi yaptığı azizlik otobüs. şo!?;üdür. Direksiyo~1:111 başın- mıştır. 
bükO.metin himaye etmesi lazım gelse bu Londrada bulunan Gualipor mihra- da geçırdıgı saatlerde, sevdıgı manza- 50 yaşlarında olan bu ihtiyar kurt, çolt 
işin içinden çıkılamaz. Buna başka bir cesi hakkında İngiliz gazeteleri garip raları, kafasında hazırl~dık~~ sonra, heybetli bir vücuda maHk ve serbest gü· 
şekil ve çare bulmak lazımdır. bir hikaye anlatıyorlar. Bugünlerde paydos z_~manl~nda ev~e. -~oner, ya - reşin büti.in hile ve oyunlanna vakıftır. 

Bence bu işin en güzel hal çaresi, mü- Londrada bulunan ve dünyanın en zen nsını atolye haline getırdıgı odasında Maamafıh biz, bütün bu meziyetlerinin 
elliflerin lkendi aralarında birleşip bir gin adamlanndan olan bu mihrace, yal resmSe i3~!~d· 

1 
. d .. kk Türk gücü önünde eriyeceğine kani bu-

tabilik k~operatifi yapmalarıdır. BöyJe nız başına Londra sokaklarını dolaş - . ır . ı eser __ erın en mure ep lunuyoruz. 
mak arzusunda bulunduğu için kendi- bır sergı açmakla şohret kazanan oto- ____ .......... ___ _ 

bir kooperatif teşekkül edip işi eline aıır- sıne böyıe bir müsaade verilmiştir büs şoförünün yüksek bir san'atkar oı- Galatasaraylılar Marmara turuna 
sa 0 zaman hükumet te kendisine yar- Mihrace rastgele bir İngiliz gibi. gi- duğu ilan edilmektedir. ,.. 
ciım edebilir. Bu kooperatifin tabedeceği d8V3m ediyorlar 
eserlerden muayyen bir kısmının hüku- yinerek sokaklarda dolaşırken bir oto-
met tarafından satın alınması kabil ola- büse binmiş. Fakat biletçi yanına ge • 
bileceği gibi, meselA, kağıdın kooperatü lince üzerinde beş parası bulunmuyor-

du. Biletçi otobüsü durdurup müşterieme daha ucuz alınması ve tabedilecek 
yi aşa&rı indirmek istemiş, müşteri ineserlerin tabı sermayeleri içli\ kredi vei 
mek istememiş ve bu suretle bir hay 1i 

rilmesi gibi şeyler bu yardımın mµhtelif müddet otobüsün yürtunediğini gören 
ve mü~ssir bir kaç ~klidir. Elverir ki bu- ve acele işine yetişmek isteyen bir a -
günün perişan b~r ~ald~ roünfer~den. pi- mele biletçiye parası olmıyan müşte -
Yasaya çıkan muellıflen, hepsim alaka- . . .. ı· . . bö ı t b"" 
dar eden mühim bir mesele üzerinde müt- drınıhn uckret ıntı ~etı:nış, Y ece 0 0 us 

. . .. e are e e mış ı. 
t~hıden ça~ı.şm~. esasını ~b~l edıp boyle o vakit meçhul müşteri yol arkada-
bır t~ekkul .. vu~uda getırmış ~~lunsun- şına teşekkür ederek adresini istemiş 
Jar. Ege:, n:u.ellıflerde bu kabılıye.t. var- ve bu arada kendi kartını da vermişti. 
rn kendılerını p~k kolay toplı~abıl~rler. Amele cebinde beş para bulunmıyan 
Yoksa, bu ~al boyle devam edıp gıde - bu adamın kartını görür görmez gül • 
c:ek demektır. mekten bayılırcasına: 
Şunu da söyliyeyim ki böyle bir koo- _ Öyle ise ben de Belçika kralıyım 

peratif bir at ve bir deveye malolacak iş demiştir. · 
rleğildir. Ya!nız müelliflerin şuurlanmış Fakat ertesi günü amelenin namına 
olmalan kafidir. Üst tarafı, hukuki, ik- gelen bir mektup içinde 10,000 liralık 
tısadi ve mali tarafları gayet basit bir bir çek çıkıvermiş. Mihrace amelenin 
meseledir. verdiği iki penilik otobüs ücretini bu 

Muhittin Birgen suretle ödemiştir. 

/ki sene gözleri açık 
uyuyan çocuk 

Pansilvanyanın Eri ha&fanesinde dok
toılar şimdiye kadar görülmemiş bir uy
ku hastalığına tesadüf C'tmişlerdir. Bu
gün 4 yaşında bulunan bir çocuk 1935 se
nesi eyliilünden bu ~ene eylUlünün seki
zine kadar mütemadiyen uyumuştur. 
1\Yaxin Jarinkton isminde olan bu küçü
ğün uykusunun ô :ğerle: .inden farkı, bu 
iki sene müddet ı~L"lde gô1lerinin açık 
bulunmasıdır. 

Doktorlar Maxin'in uyu{iuğu müddet 
c~nasında kendisine yemek yedirmek ça
resini bulduklarından bu araaa boyu 30 
~ntim büyümüş, ve 4 kilo da ağırlaşmış
tır. İki sene süren \lyk.uc:undan ayılan 
küçük, bugün pürsıhhattir. Yalnız yüzü
nü kimseye ve hatta anne~ine bile öptür
memektedir. Çünkü ımneı::i Maxin'i ö
perken uykuya dalmış ve bu uykusu iki 
sene sürmüştü. • 

iSTER İNAN iST ER İN ANMA! 
.Gerede, de h:r 1ırkadaşımız a:lınttı: 
.şehrimızi .. Bolu. ya bağlıyan 52 k"1ometreJik şose üze

rinde posta naklıyatı haftada ~ç <it fa ynpılmak üzere geçen 
yıl 28 liraya bir otonıo!>il sahibine :.hale ed•lmiştı. Müddeti 
bittiği için ayni i§ bu yıl tekrar eksiltmeye konuldu. Bida
yette epeyce ta1ib vardı, sonnları bu;.ların say.sı ikiye indi 

• ve bu ıki rak~b ıbale bedelini kırdıkça kırd,lcır, neticede de 
sıfıra ındirerC'k: Beuova yapacağız dt>ciıler. Bu vaziyet karşı
sırıda posta idaresi, işi ikisi de bedava yapauk olan iki ta
Jibdcn hangisine tevd~ edeceğinde tereddüde düştü. Kat'i 
karar vermeyi 10 ~ün tr.lik ederek n~esP!eyi merciinden 
sordu., ~ 

l STER 1 NAN 1 STER 1 NAN M A ! J 

Galatasaray denizcilerinin hazırla · 
dığı Marmara turuna çıkan kürekçi -
ler, ilk merhalelerinden itibaren yolla
rına devam etmeğe başlamışlardır. 

Marmara turunu yapmakta olan Maı:
mara adındaki tek çifte, Yalovadan, Ça 
nakkaleye hareket etmiştir. 

İstanbul, Mudanya, Gemlik, Bebek 
arasındaki yolu katetmekte olan Şirin 
Neş'et fıtası kürekçileri Mudanyada 
bir müddet durduktan sonra Çanakka
leye hareket etmişlerdir . 

------------------------------. 
OUbıJNK~ 
MAVA · 

XfT'AK~ 
Dün hava açılı ve aerin geçti 

Kandilli rasat istasyonunun dün öğl~ 
den sonra saat 14 de kaydettiğine göre 
hava açık ve ge -
ne serin olarak 
geçmiştir. 

Güneşte hara -
ret 52, gölgede en 
fazla hararet 22, 
en az da 17 olarak 
kaydedil
miştir. Rüzgar sa -
niyetle 7 metre 
sür'atle yıldızdan 

esmiş, hava tazyiki 763 ü göstermiştir. 

lıii .. 1 : 6.oı Otı· ı u.02 
l..iacii ı lS,17 - Alqn ı 17.48 
'r ataı : 19. ıs - ı-' ; ' · 22 

t\uwi ... l:S:>J - Anbi •u u.; .. 
Htıar 154: 



Çinliler, büyük 
taarruzunu akim 

SON POSTA 

bir Japon 
bıraktılar 

Şanghay mıntakasında muharebe mütemadiyen artan bir 
şiddetle devam ediyor, bir Çin generalı idam edildi 

~ıtvfa J 

Boğazların sah:bi S4~~ 
Türkiycnin AL:E 

dostluğu aranıyor 
Pariste çıkan La Republique gazetesi 

cİst:ınbul, Dörtyol ağzı. başlıklı bir ma -
kalesinde Boğazların beynelmilel saha -
claki mühim mevkiini tebarüz ettirmek
te ve on S'=kizinci asırdanberi bir taraf -
tan Almanya - Avusturya, diğer taraftan 
Rusya arasındaki mücadelenin bir ta -
rihçesini yapmaktadır. 

fa Fransız - İngiliz 

a 

notası karşısında İtalya 
Yazan: . Selim Ragıp Emeç 

O 
ngiltere ile Fransa tarafından İs -

panyaya karşı takib edilecek si -

yaset hakkında İtalyaya verilmiş olan 
notanın göreceği mukabele bütün zi • 
binleri meşgul eden bir mevzudur. B~ 
notayı tanzim eden devletler, hadise • 

Changhai 5 _ Muh b mütemadi -ı Nankin 5 - Çin resmi tebliği: \ ;nembadan bildirildiğine göre son hafta 
yen artan hır şiddetle ~::a~ etmektedir. Loyingkating tepelerine kar~ı teksü ~.atili esnasında Lond~aya nakledilmek 
Japcınlar, Çinlilerin şiddetli mukavemet- edilmiş olan Japon taarruzu, akim kal - ~zere vapurJ~a 42 ~!yon dolar kıyme-
lerine rağınen Lotien'den garp istikame - mıştır. ~ . .. tmdı> altın yuklenmıştır. 

Makale muharriri bu mücadelenin u
mumi harbden sonra nasıl bir akibete 
ınar..ız kaldığını anlattıktan sonra şöyle 
demektedir: 

c Boğaziçi Boğazlar ve Eğe denizi muh
telif cerey:ınlann birbiri ile çarpıştıkları 
atra~ejik bir nokta teşkil etmektedirler. 
Bu suretle beynelmilel sahada birinci 
planda bir yer işgal etmekte bulunan 
Türkiyenin dostluğu bir nevi büyük koz 
mahiyetinde görülmektedir.> 

!erin inkişaf ede ede nihayet bugünkü 
merhaleye dayanmalarından duyduk -
ları endişe ile kat'i bir neticeye var -
mak ve İtalyadan açık bir cevap iste -
mekte olduklarını ilan etmektedirler. 
İtalyanın izhar edilen endişeleri nasıl 
karşılayacağı bilinmemekle beraber bu 
cevap menfi olduğu takdirde esasen 
çok karışık bir manzara arzeden mev -
cut dururııun çok tehlikeli bir safhaya 
intikal etmesi ihtimalden hiç de uzak 
değildir. Bu hakikati İtalyanın bildiği 
muhakkaktır. Bundan ötürüdür ki ve -
receği cevabın menfi bir mahiyet ar -
zetmiyeceğine hükmetmek, isabetsiz 
bir mütalea olmaz. Yalnız İtalyan ce
vabının, ötedenberi görülegeldiği vec
hile zaman kazanmayı istihdaf eden bir 
şekil ve surette olınası çok mümkün -
dür. Bu takdirde, hatıra ilk gelecek, 
böyle kaçamaklı bir mukabeleyle İn -
giltere ve Fransanın iktifa edip etmi
yecekleri sualidir. Filvaki Roma - Ber 
lin mihveri ile İtalya, Almanyaya bağ
lıdır. Almanya bir Akdeniz devleti ol -
mamakla beraber, bilhassa bu denize 
aid meselelerde, bu mihverin büyük 
rol oynadığı muhakkaktır. Bu takdir -
de, İtalyanın, Almanyayı da bugünkü 
müzakerelere iştirak ettirmek ister bir 
surette idarei kelam etmesi kabildir. 
Böyle bir mukabeleyi İngiltere ile 
Fransanın nasıl karşılayacaklarını tah 
min etmek müşküldür. Çünkü sarih bir 
red cevabı karşısında alınabilecek sa
rih vaziyet vardır. 

tindı:- ilerlemekte olduklarını iddia et - Çin kıtaatı, şarka dogru evvel~ ~~- Bn paraların en büyük kısmı Hong -
ınektedirler denberi yapmakta olduğu ileri yuruyu- kong and Shanghai Banking Corporation 

Chapei'de. göğüs göğüse yapılmakta o- şünde h!ç ~ir m~vemet gö~emiş:.ir. tarafından gönderilmektedir. 
lan muharebeler, gece gündüz devam et - Şima~ Çınde, Tsınpu demıryolu uz~- Japonlar AJmanyadan silah alıyorlar 
ınektedir. Bir çok telefat vardır. Bu sıra- rinde Çın kıtaatı, Japonl~rı Sangyua~ -
da .Tapon h;ırp gemileri, Paotung'u fası- elan dışar~ a~.mışlardır: 5ın kıtaatı, duş-
lasız olarak bombardıman etmektedir. mandan 3u ıufek ve dıger harp levazımı 

B. al 'd dildi i 1itinam etmiştir. Çin kuvvetleri, Suan -
ır gener ı am e 0 • , d 

61 inci Çin ordusu kumandanı general şen, Potov ve Fen_kşıaul y~ Japonlar an 
Lifoyin, Ch · e aleti valisi general geri almışkrdır. Şımale dogru kıtaatımı-

ensı y 1 • • ••• •• •• d di 
Yenhsishan'm emrile ve şimali Chensi'yi zın :.erı Y'.ınıyu~. evaı:n e yor. 
zayi etmiş 0 ' k t '"hmetile idam edil - Londraya gonderılen altınlar 
tniştir. Lma 

0 
Hongkong 5 (A.A.) - Salahiyettar bir 

Atatürk Irak Hariciye 
Vezirini kabul ettiler 

MisJfirimiz, öğleden sonra Merkez ve iş bankalarını 
gezdi, akşam şerefine bir ziyafet verildi 

Ankara 5 (A.A.) - Irak hariciye ve -
Ziri B. Te\'fik Essüveydi saat yarımda 
başvekalet vekili Bay Celal Bayarı zi -
Yaret etmiştir. 

ras akşam Hariciye köşkünde bir ziyafet 
vermiş ve bu ziyafette başvekalet vekili 
B. Celfil Bayar, Riyaseticumhur başya • 
veri, hususi kalem müdürü, hariciye si-

vasi müsteşarı B. Numan Menemencioğ
iu, hariciye erkanı ve protokol şefi de 
hazır bulunmuşlardır. 

Ankara 5 (Hususi) - Irak Hariciye na
zırı B. Tevfik bugün öğleden sonra Irak 

Öğle yemeğini hususi olarak yiyen ve
zir hazretleri öğleden sonra Merkez ve 
İş Bankalarını gezmiş ve saat 17 de ya
ı>ında !rakın Ankara elçisi oduğu halde 
Çankayada Reisicumhur Atatürk tara -
fından kabul olunmuştur. Bu kabulde 
Hariciye Vekili Dr. Tevfik Rüştü Aras da sefiri B. Naci Şevket ile beraber İş Ban
h kasıııı ziyaret etmiştir. Umum müdür, 
,azır bulunmuştur. 

Saat 18 de başvekalet vekili Bay Ce- misafire bütün servisleri göstermiştir. 
lal Bayar vezir hazretlerinin ziyaretleri- Nazır gördüğü mükemmeliyetten dolayı 
ni iade etm!şlerdir. umum müdür Muammer Erişi tebrik et-

liariciye Vekili Ds. Tevfik. Rüştü A - miştir~ ______ _ 
"""""' ..,._., ....., ~' - "' '" .. ~wv.-.. V41ıll 

Ct>nevre 5 (A.A.) - Japonların Al -
manvadan bir senede ödenmek üzere 40 
milyon İsviçre frangı kıymetinde silah 
satın almak istedikleri ve bu husustaki 
mü7:tkerel~r1n Berlinde cereyan ettiği 
hakkında bir şayia dolaşmakta ve mü -

zakerelerin neticelenmek üzere olduğu 
söyl~nmektedir. 

!Milletler Cemiyeti 
Japonya hakkında 

hükmünü verdi 
Cenevre 5 - Milletler Cemiyeti ge-

nel sekreterliği, Uzak Şark meselesi 
hakkındaki raporu neşretmiştir. 

Bu raporda deniyor ki: 
Komite, hadiseleri tetkik ettikten 

sonra, aşağıdaki noktaları müşahede ey 
lemiştir: 

1 - Japinyanın Çine karşı karada, 
denizde ve havada yaptığı askeri hare
kat ve anlaşamazlığı sebep teşkil e
den hadise ile mütenasip değildir. 

2 - Bu harekat, Japon devlet adam
larının kendi siyasetlerinin hedefi ola
rak gösterdikleri iki memleket arasın -
da dostane işbirliğini kolaylaştıracak 
mahiyette değildir. 

3 - Japonlar, bu hareketleri mu -
hik gösterebilmek için ne mevcut mu -
ahedeleri ve ne de herhangi bir meşru 
müdafaa hakkını ileri süremezler. 

ltalya Pariste hazırlanan Ja~on~ar 1940 

d•k . Olımpıyadına 
anlaşmayı tas 1 ettı Hazırlanıyorlar 

P . 5 (H A) - Roma hükfıme-ı Roma 5 (A.A.) - Bruno Musolini -
arıs ususı . .. .. 11 .. 1 · w • 

ti p · t r· . 1. F nsız ve İtalyan nın gonu u o arak Ispanyaya gidecegı 
' arıs e ngı ız, ra h b . t 'd d k . d"lın k 

deniz mütehassıslarının Nyon anlaşmla- t ad.erı ne eyı ' ne e te zıb ~ ı e -
sının tadiline dair imzaladıkları zey - e ır. İs . • 

. . . . panyada harb vazıyeti 
llameyı tasdik etmıştır. . .. .. .. Salamanka 5 (A.A.) - Umumi ka-

Diğer taraftan İspanyadaki gonullu- rargahın tebliği: 
ler _meselesini görüşmek üzere Fr:~~a , Asturias cephesi: Şarkta Frankist 
ile lngiltere tarafından yapılan te 1 e kıtaat fena havaya rağmen ileri yürü
henüz cevab verilmemiştir. yüşlerine devam ederek Cavadon.ka 

Londra 5 (A.A.) - Milletler Ce~w: Duğimin cenubundaki Enol gölünü iş
Yetine müzaheret birliği ittihaz ettıgı gal ettikten sonra bizzat bu dağı da ele 
bi ... k d t ı·spanyada harb et- geçirmişlerdir. 

..... arar a şave h · f m kt 
1 

.: ·· ııülerin geri alınması Leon cep esınde: Havaların çok e-
e e o an gonu . · ~ "f ı · · . . h .. kfunetçi İspan - na gıtmesıne ragmen mu reze enmız -

gerçekleştırılmezs~ ~·kı i harb leva- den biri Valdelugeros tepelerini zap -
Yollara serbestçe. ı:t~ ı er . tetmiş ve diğer birisi de Loma del A -
zıınının verilmesını ıstemektedır .. d k jo'yu ele geçirmiştir. 
MUsolininin oğlu İspanyay~ ~ gı .. ~c! .. , ,.,.. -.... ---

M usul petroll;;n~a iç Ticaret umum müdürü 
bir suikast yapılmış İzmirde 

İzmir, 5 (Hususi) - İç ticaret u -
B 1. 5 (AA ) _ B. z. Aın Mittag 

er ın · · ·· w mum müdürü Mümtaz ve standardiıas-
gazetesinin bir İngiliz membaınd~n og-
rendiğine göre Musul petrol borusuna yon mütehassısı Doktor Bede geldiler. 
karşı bir suikast yapılınıştır. İhracat maddeleri etrafında tetkikatta 

lzmirde acı kh bir kaza 
İzmir 5 (Hususi) - Bu gece ~arşı

Yakada müessif bir kaza oldu: Nerıman 
isminde 22 yaşında bir genç kız baba
sına aid tabancayı kurcalarken taban -
ca ateş almış ye çıkan kurşun zav.~llı 

·T une kızın beynine isabet ederek o um . 
sebep oldu. Kaza Karşıyaka.da derın 
bir teessür uyandırmı~tır. 

Filistinde sansür kaldırıldı 
R.udüs 5 (A.A.) - Matbuata konu -

lan sansür bu gece saat 12 de kaldırı
lacaktır. 

bulunacaklar. ------
Bir Yunan torpidosunda 

işt;aı, 3 ölü var 
Atina 5 (A.A.) -Jerax torpido muh 

ribinde bir atımlık barut, vaktinden ev

,·el iştial etmiştir. 3 Kişi ölmüş, 5 kişi 

yaralanmıştır. ------
Mareşal Badoglio 

Budapeşte 5 (A.A.) - Naib Horty, 

sarayda mareşal Badoglio'yu kabul e -
derek alı.koymuştur. 

Brüksel 5 (A.A.) - Enternasyonal o
limpiyat komitesi başkanı Kont Laillet
~atour gazetecilere verdiği bir beyanatta, 
1940 olimpiyat oyunları için J tlponyada 
yapılmakta olan hazırlıklara devam edil
mekte olduğunu, vaki olan bir suale Ja -
pon olimp:yat komitesi verdiği cevapta 
Japonyanın. Çin harbinin yakında bite -
ceğ~ni ve zaten harp ameliyelerinden Ja
pon ana vatan topraklarının hiç bir su -
retle müteessir olmadığını bildirdiğini 
söylemiştir. 

Olimpiyat komitesi başkanı, J<ipon o
limpiyat 1<:omitesinin bundan böyle de ha
zırlıJ-ların:ı devam edeceğini ve faaliye
tini inkitaa uğratmadığını kaydettikten 
,;onra 1940 olimpiyat oyunlarının icrası 

için hiç b ir memleket tarafından bir ta -
lebtt bulunulmadığını ilave etmiştir. 

Milletler Cemiyeti 
Akdenizdeki korsanlığı 
Takbih etti 

Cenevre 5 (A.A.) - Milletler Cemi· 
yeti konseyi, bu akşam Akdenizde, en 
iptidai insaniyet kaidelerine muhalif 
olarak ticaret gemilerine karşı deniz al
tı gemileri tarafından yapılan hücum -
lan takbih eden bir karar sureti kabul 
etmiştir. 

Çetinkayada bulunan 
demir cevheri 

Ankara 5 (Hususi muhabirimizden) -
Çetinkaya civarında Divrik mahallinde 
bulunan demir cevheri, kemmiyet iti -
barile asgari 15 milyon ton tahmin edil
mektedir. Madenin silis ve bakırı da az 
olduğundan izabeye çok müsait görül,.. 

müştür. 

Meçhul denizaltı 
gemisi bulunamadı 
İngiliz torpidosuna hücum 

eden S?eminin akibeti 
Londra 5 (A.A.) - Reuter ajansının 

öğrendiğine göre Baslik'e taarruz etmiş 
olan denizaltı gemisini bulmak için ya
pılmakta olan araştırmalar bırakılmış -
tır. İngiliz gemileri, normal devriye va
zifelerine başlamışlardır. 

Baslik'in mukabil taarruzunun neti -
c:esi malum değildir. 

Bir Rus balonu 
130 saat 
Havada kaldı 
Moskova 5 (A.A.) - Sovyet mamu

I~tından üç motörlü 19,600 metre mika
:nndaki yarı sabit cSssr V ~ balonu kat'iy 
yen yere inmeksizin havada 130 saat kal
dıktan ve bu müddet zarfında da çizil -
miş olan rotayı takip ederek en fena ha
va jartları içinde 5000 kilometre yolu al
dıktan sonrd arızasız Moskovada yere in
miştir. Bu balon 1935 de Alman İz. 127 
balonunu tı?sis ettiği rekoru kırmakla kal
marmş, bütün balonlara mahsus benzin 
almaksızın uçuş rekorunu da kırmıştır. 

Vindsor Dükii iktısadi 
Tetkikat için 
Amerihaya gidiyor 
Vashington 5 (A.A.) - Mesai nazırı 

gazetecilere beyanatında ekonomik me
seleler hakkında tahkikat yapmakta olan 
Dük de Vıııdsor tahkikatına devam için 
Amerikaya geldiği takdirde mesai ne -
zaretinin kendisine her suretle yardım 
edeceğini beyan etmiştir; 

Yunan Başvekili 
On gün 
Sonra geliyor 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

Mareşal Çakmağın General Metaksasa 
telsizi 

Atina 5 (A.A.) - Atina ajansı bil
diriyor: Türkiye Genel Kurmay Başka
nı Mareşal Fevzi Çakmak, Adatepe tor 
pido muhribinden, Başvekil B. Metak
sasa, Atinada gördüğü hüsnükabulden 
dolayı teşekkürlerini ve gerek B. Me -
taksasa ve gerek yüksek Elen ordusu -
nun şereflerine selamlarını bildiren ve 
ayni zamanda dost ve müttefik mem -
leket hakkındaki samimi hissiyatını i
fade eden bir telsiz telgraf göndermiş
tir. 

Müşevvikler Halaydan 
Uzahlaştırılıgor 

Ceyhan, 5 (Hususi) - Antakyadan 
buraya gelen ve henüz teeyyüd etmi -
yen bazı haberlere göre Hatayda hadi
se çıkarmağa te~ebbüs eden bazı mü -
şev,·ikler hakkında alakadar makamlar 
tarafından tebid kararı verilmiştir. 

Avusturyada bir tayyare kazası 
Viyana 5 (A.A.) - Bir askeri tay

yare, kanadlarından birinin kopması ü
zerine Aspern meydanına düşerek par
çalanmıştır. Dört kişi telef olm~tur. 

Fakat yapılan teklifi reddetmiyen, 
fakat ihtirazi kayıt mahiyetinde dahi 
olmıyarak onu itmam edici gibi görü
nen bazı mülahazalar ileri sürmek sert 
ve münasebet kesici bir netice doğura-
maz. Demek oluyor ki İtalyanın vere -
ceği cevab ile mevcut durumun tencv
\'Ür etmesi beklenirken, bunun aksi bir 
vaziyetin hasıl olması da mümkündiir. 

Maamafih bütün bu ihtimaller kar
şısında, her şey, İngiltere ile Fransa -
nın alacakları tavır \'e vaziyete bağlı -
dır. Bugün, Nyon muahedesile ve bu 

muahede~·i imza eden devletlerin mii -
zaheretlerilc Akdenize fi'len vaz'ıyed 
etmiş bir mevkide bulunan İngiltere ve 
Fransa ne isterlerse ancak onların de -
dikleri olabilir. Çünkü Almanya ile İ
talyaya rr.ukabil, bugün, diğer iki dev-
leti, ötekilerden birkaç misli kuvvet 
fazlalığında görmekteyiz. 

Şu halde, miinhasıran normal siya -
si şartlar hesap edilerek ~ardığımız bu 
ihtimaller, eğer yarın başka ~ekil rea
liteler halinde tecelli ederlerse, bunun 

sebebi, hesabın yanlışlığı değil, dava
ya dahil yeni anasırın mahiyetleri ola· 

bilir. Binaenaleyh, bugün için bekle -
mek ve hasıl olacak inkişafları takib 

etmekten başka yapacak bir şey kal -
mıyor. - Selim Ragıp Emeç 

Romanya ile 
ticaretimiz 

Ankara 5 <A.A.l - Romanya ithal reji
mi ithalatçı memleketler paralarını kuvvet
li ve zayıf dlye lkiye ayırı:for ve kuvvetli 
dövizi saydığı memleketlerden gelecek mal
lar için ithalatçıdan yüzde 38 nisbetinde bir 
prim alıyordu. Türkiye dövizi kuvvetli mem
leketler arasına konmuştu. Bu suretle rcs -
mi kuru 80 ley olan bir Türk lirası primle 
beraber 110 ley ediyor ve blnnetlce Roman -
yaya ihracatımız ve zayıf dövlzll memleket
ler arasına giren rakiblerimiz karşısında va 
ziyetimiz güçleşiyordu. 

Bu vaziyete nihayet vermek için hülcüme
tlınizce yapılan teşebbüsler semeresini ver -
miş bulunmaktadır. Halen Türk lirasının 

Romen bankasındaki kuru alışta 81, satışta 
85 ley'dir. Salô.hiyetll bankalardaki kur lc;e 
alışta 84,5, satışta 85 leydlr. Yani eski resmi 
kura yakın bir kur teessüs etmiştir. Bu va -
ziyetin aşağı yukarı durmuş olan Romanya
ya ihracatımızı yeniden temin edeceği ve 
kliring'in işlemesini kolaylaştıracağı tabl • 
idlr. 



Tarihi Çırağan Sarayı 
tamir ettirilecek 

Berber ve 
Garsonların 
Çalışma saatleri 

Ti N O R O S Si 
Bu hafta en güzel şarkılnn111; her seansta 

SÜMER • 
sınemasının 

Salonu baştan başa dolduran 

KITARALAR ÇALARKEN 
Yakında çıkacak genel Musikisile ve aşk filminde taganni ediyor. Sereııadları, kitaraları ve nerts 

emirle bu zümrenin musikili senenin en birinci bnynk muvartakiyetlni teşkil ediyor. 

mesaisi de tesbit ediliyor '91•-~ İlaveten: EKLER JURNAL son• dilnya havadisleri 
İş dairesi şefi Enis Koryürek İzmir

den dün gelmiştir. Yarın Cumhuriyet 
vapurile Karadenize hareket edecek -
tir. 

ROMEO JULYET'ten daha GÜZEL film olabilir mi, diyenlere 
İŞTE CEVABIMIZ : 

LA DAM O KAMELYA 
GRETA GARBO • ROBERT TAYLOR 

13 Birinci Teşrin ÇARŞAMBA AKŞAMI, suttt H da bllyllk şeref 
mnsnmeresi olaraık MELE K ' t •. 

Halkımızın filmi rahatca görebilmesi için PEHŞEMBE de 

-
Evvela Trabzona gidecek ve orada 

iş kanununun tatbikatını tetkik ve la
zım gelenlere bu hususta direktüler 
verdikten sonra Samsuna geçecektir. 
Karadeniz seyahati 15 gün sürecek ve 
bilahare İstanbula dönerek bazı tet -
kik1erde bulunacaktır. 

Enis Koryürek son İzmir seyahatin
de İzmir ve Aydın iş dairesi faaliyetle
.rini tetkik etmiştir. Bu arada İzmirde
ki incir ve üzüm işlemesile meşgul ol
muş ve bazı büyük ihracat tüccarlarile 
iş idaresinde bir toplantı yaparak iş 
kanununun iş tanzimine aid olan hü -
kümlerinin tatbiki etrafında inceleme
lerde bulunmuş, tali derecede ve mün-

~----. 1 P E K ve M E L E K sinemalannda birden. ••••ır 

Çırağan sarayı tamirinden sonra bu 1ıali ıı?aca1t. ferid mahiyette bazı cihetler hakkında 
İsLanbul belediyesi imar planına Çı • Nafıa Vekaleti mimarlarından .Faruk, not1ar almıştır. Her işe mahsus olmak 

rağan sarayının ihyasını da koymuştur. müzeler miman K€II1al Altandan mü - üzere çıkarılacak nizamnamelerle bir -
Yalnız şehrin belli başlı yerlerinin ima- rekkep bir komisyon kurulmuştur. likte üzüm ve incir işlemeleri için alı
nna Eminönü meydanınm açılması te- , Komisyon sarayın lrullanılınıya - nan bu notlar da göz önünde tutula -
şebbüsü ile imar planının tatbikinden cak aksamı, sağlam taraflarını ve ta - caktır. 
evvel başlanılmış olduğundan, Çırağan miri için harcanacak para miktarını İş müddetlerine aid birinci genel 
sarayı da bu meyanda planın tatbi - tesbit edecektir. Restore esalanna gö _ e~rin Y\lrd~ h~r yerinde muvaffa -
kinden evvel ihya edilecektir. Saray, re tamir ve ihya edilecek tarihi Çıra- ,kı~et~~ tatbık edılmekte olduğu görül-
restore esaslarına göre tamir ve ihya o- • .. el , tl ak d . . muştur. gan sarayı guz san a ar a emısı - L 
lunacak, yani taminnden sonra eski ne tahsis edilecek, Akademi şimdiki ye . . okanta, bar ve otel garsonları gibi 
haline yakın bir manzara arzetmiş ola- . ~ ışçılerle berberler ve perakende tica _ 
caktır. rınden çıkarak buraya . ta~ınacaktır. ret işçilerinin çalışma müddetleri tet -

Tarihi Çırağan sarayının tamir keş- Bundan sonra Akademı daha geniş kik edilmekte olan mevzular dahiJinde 
!ini yapmak üzere belediye imar şu - mikyasta ve daha parlak bir mesai prog bulunmaktadır. 
besi müdürü Ziyanın riyasetinde ve ramı ile çalışmaya devam edecektir. Yakında ve peyderpey çıkarılacak 

Belediy 
etmiYen 

_.__ ---------- ye.~i genel emirlerle bunların çalışma ya sa 1 a r 1 na r i a yet :~ddet ve tarzları da teshil edilecek -

r" p rs ta 'b e ecek 
İstanbul Emniyet Direktörlüğü, dün- gitmesi lazım gelen vasıtalardan oldu

den itibaren, belediye zabı:,asına müte- ğu için arabacıların bırbirlerini geç -
aılik bazı memnu )ellenn şiddet'e ta- mek üzere arabalarını k~turmalan 
kibi ve mütecasirlerinn cezalandırıl - gibi hareketleri polisce takib edilecek
maları için polis merkezlerine yeniden tir. Bütün bu yasaklara ve emirlere ri
bazı emirler vermiştir. ayet etmiyenlerle önündeki arabayı 

Emniyet Dırektörü Salih Kılıç, bu geçmek isteyen arabacılar da şiddetle 
işlerle bizı.at meşgul \'e alakadar ol - cezalandırılacaklardır. 

maktadır. Üzerinde şiddetle durulacak Belediye yasaklan ~hrin intizamı
o'an tedbirlerden en ön safta gelenleri nı ve bütün şehirlilerin hakkına ta -
b lhassa şunlardır: alluk eden meseleler olduğu için, be-

Bazı resmi teşekküllere, e1çilik1ere lediye zabıtasına müteallik işlerde u -
ve bazı şahısl!lra aıd hususi otomobılle- sul ve nizama aykın hareket edenler 
r-n şehir içinde klakson çaldıkları ve k:..m olurlarsa olsunlar hiç istisna edil -
b zı şoförlerin de memnuiyele rağmen miyeceklerdir. 
~e saat 24 den sonra korna öttürduk- • Belediye emir ve yasaklarına ria -

· görülmektedir. Şehirde klakson ve yet etmiyenler hakkında yeniden alı -
ece yansından sonra korna çalan oto- nan şıddetli tedbirler hususunda ken-

mobillerc tesadüf edil rse, hangı maka- disile konuşan bir muharririmize Em

Mahkemel erde: 
Magellanes vapuruna konan 

haciz temdit edildi 
Bir müddet evvel Çanakkalede, Na

ra burnu önünde İspanya hükfunetine 
aid MageHancs vapuru ile İtalyan ban
dıralı Kapopino vapuru arasında bir 
çarpışma olmuş ve Kapopino'nun bat -
ması üzerine Türk adliyesi işe vaz'ıyed 
etmişti. 

İstanbul 2 inci ticaret mahkemesi -
nin kararı mucibince, kazayı yapan l\fa 
geJlanes vapuruna iki ay müddetle ha
ciz konmuştu. 

Haciz müddeti sona ermiş olduğun -
dan, İtalyan vapurunun accntası yeni 
bir müracaatta bulunmuş ve haczi~ iki 
ay ~aha temdidini istemiştir. 

ikinci Ticaret mah"kernesi acentenin 
bu isteğini yerine getirmiştir. Acenta 
313.650 Türk lirası tazminat istemek -
tedir. 

ma ve her kime aid olursa olsun. şo -
f"rleri yakalanacak ve cezalandırıla - n yet Direktörü Salih Kılıç demiştir ki: Basın Kurumu 
cak ar, bu şoförler Emniyet Dırektö _ - Polis, belediye polisi ve adli po -
rünun huzuruna da çıkarılacaklar, ken li~ diye bazı ~eler indind~ .tefrike 1( on gresi . 
d .. erinı Emniyet Direktörü Salih Kılıç urıruyor. Halbukı her zaman ıçın ad - Istanbul Basın Kurumundan: Istanbul 

b. t - kt' li polis belediye polisi belediye polisi Basın Kurumunun mutad senelik umumi 
ızza gorcce ır. ' h • t to ı 1 T i 
. Şehir baricınde FloP'a ve Maslak de adli polistir. Yeni polıs teşkilatı ka-1 ey~- .~ aüntısı '1 Birine Keşr n 1937 per -

' • J d . . . . 1 ~emuc ~un saat 13,30 da urumun Beyoğ-
'- ollarile Bag-dad caddesi \·esaire g bi nunun a, beledıye polislerı ıçın teka- ıunda Istıkıaı caddesinde 42 nu a d ki 
J l ··dl""k h kk k l d m ra a 

- ------------

DR AM: 

İstanbul Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu 

aaat 20 • 30 da 

KURU GÜRÜLTÜ 
3 perde 16 Tablo 

Yazan : TOrkçesi: 
Shakespeare M. ŞOkrQ 

OPERET: 

Saat 20 - 30 dft 

T o K A 
5 perde 

Yazan: 
komedi 

T Qrkçesl : 
Edvar Bun:le 

Pazar gQnleri 
Fikret AdU 

15.30 da Matine 

ÇOCUK: 

Çarşamba 14 te 

LAFONTEN BABA 
Yazan: MOzik : 

Ekrem Eeşit Cemal Reşit 

ERTUCRUL SADi TEK 
Bu gece (BllyOkada) da 
Perşembe (Yeşi~kOy) 

Cuma (Heybeli) Cumar
tesi (BUyUkdere) de 
(E R KE KLER 
(-iO) ından sonra 
azarlar ) 

daha serfdir 
daha sa§lamchP 
daha keskindir 
daha dayanıkluhr 

Bütün cihanca tanınmış büyük 
DRAM SAN'ATKARI 

?'- -
C O N R A O V E 1 O' in 

10.000 figüranın 

çevirdiği ölmez 
iştir akile 

şaheseri. 

CANiLER 
KRALI 

Her sahnesi, her metresi insanı 
heyecandan tit reten mndblş 

bir film 
BUGÜN 

Mtttinelerdl'ln itibaren 
ALKAZAR 

Sinemasında 

Telefon : 42562 

,,-. BAYRAM 
ŞEREFi N E 

BU AKŞAM 

ALEMDAR 
AÇILIYOR 

1 - CASUS AŞKI (GİTT A ALRAHJ 
2 - BÜLBÜLLER ÖTERKEN 

(MARTIIA EGOERTll) 
3 - GİM LONDOSUN AMEHl.KA 

MAÇI 

3 FiLM ._ _______________ ~ 
yerlerde polis karakolları tesis edilmis- u u a ı tanuna ve on arı a me- merkezinde yapılacaktır. Sayın üyelerin bu 
tir. Motosikletli polislere de otornobil-1 murin kanunu hükümlerine tabi kıl - toplantıya gelmelerini dileriz. 
lerin~~re~rlerinea~olmaküze-lmak~retileh~Thi~l~aruındahiç ~~~~~~~~-~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~--~ 

re icap eden emirler verilmiştir. Gece-
1 
bir fark kalmamasını temin etmiş bu -

}eri lambalarını söndürerek diğerine lunmaktadır. Şu halde, adli polisle be - l 
yol vermemek isteyen otomobiller bıl- lediyc .~~.lisi arası_nda zerrece fark y~k- I 
hassa takib edilecektir. tur. Butun beledıye kararlarında bu - l 

Şehir dışında lambasız olarak görü- tün polis harekete ge!ecek, yasaklar bü 
len at arabalarım sürenler de yakala - tün J?Olis kadrosile daima takib edile -1 
nacaklar, cezalandırılacaklardır. rek, Istanbulda artık bu iş bir istikrar 

At arabalarının çoğaldığı da görül - bulacaktır. Bütün polis, şehrin intizam 
mektedir. At arabalarile yolları kapa - ve hareketler"nde ve belediyece veri -
yanlar. laubali tarzlarda, mesem sigara Jecek kararların tatbikinde devamlı o
içerek. yahut yemek y'yerek, yahut ta larak ı:ullanmak için tertibatlı bulunu
arabada bulunan arkadaşlarıle şakala - yoruz. 
şarak arab~ süre~ sür~c~:~:. de to~l~ - cHükumet yasağı üç gün sürer!» gi
narak Emnıyet Dırektorlugune getırı -ı bi batıl kanaatlere zt:hip olanların da 
lip Direktörün huzuruna çıkarılacak - bu kanaatlerini değiştirmeleri zamanı 
lardır. çoktan gelmiştir. 

At arabaların•n tekerlekleri piyade -- -
kaldırımlarını adeta yalayarak. müm - Seferberlik müdürü geldi 1 1 
kün olduğu kadar sağdan gitme,eri \ e Dahılıye Vekfüeti seferberlık mü - ,.. l l AN HARVEY 

BU AKŞAM MELEK sinemasmda 
ŞEN • ŞUH • SEVİMLi - GÜZEL • ŞAKRAK ve TATLI 

DANIELL E DARRIEUX 
ZEVKİNE - GÜZELLlCINE DOYULAMIY ACAK NEFİS BiR 

ŞAHESERDE • • 
cıc ı ANNE 

Ayrıca Paramount dünya kavadisleri 
Numaralı koltukların erkenden aldırılması 

Telefon: 40868 

ÇİFTE KUMRULAR Cuma altşamı 

sinemasında · r.ıcı•örlü vasıtalara daima yol verme - diirü Hüsamettin dün Avrupadan şeh- l HENRI GARAT 
J ri mecburidir. r.mize gelmiştir. Bugünlerde Ankara -

) tik arabaları yük taşıyan \·c ağır )a gidecektir. l .,.. Fevkalade güzel, zevkli, neşeli, müzikli Fransızca aşk filmi. 

TÜ R K J 
1 
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Ağrıda yeni kurulan 

bir kasaba: Patnos 
T ıabzonluların 
bir teşebbüsü 

..... 
Memleket Meseleleri 

,, Odun yeriae kimür yakmak iy~ fak at 
bu şartlarla yaptlamaz r 

mücadele 
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C Güzel ve eğlenceli bir röportaj serisi 1 
1 Deniz maceralarının en 

korkunç ve tehlikelisi 
nb 

• 
Is 

AKSAMCI YENi 
MEYHANELER İ 

ANLATIYOR 
1 

YAZAN --:-1 
Naci Sada/! ah .J 

• a e erı 

Yeni meyhane - gazino 

Atlas Okyanusunda 14 gün ölümle pençeleşen 
yatın kaptanı neler anlatıyor? 

Amerikada yaptığı müsabakadan dö -
nerken tutulduğu büyük bir kasırga yü
zünden bağlı olduğu ana gemisinden ay
rılarak günlerce izi kaybolan Endeavor I 
yatı, engin denizlerde heyecan ve tehli
ke dolu on dört gün geçirdikten sonra sağ 
ve salim olarak Londraya varmıştır. Ya
tın süvarisi, hatıralarını şöylece nakle • 
diyor: 

cAtlas Okyanusunu, bu seferle, onun
cu defadır geçiyorum. Fakat bu seferki 
gibi müthiş bir rüzgara şimdiye kadar 
hayatımda rastlamadığımı söyliyebilirim. 

Bizi yurdumuza doğru çeken Viva ll 
ile birlikte Rhode İsland'da Newport'tan 
uzaklaşalı bir gün olmuştu ki, birdenbire 
bir kasırga koptu. Şimşekler gözlerimizi 
yakıyor, kamaştırıyor, gök gürültüleri 
bizi adeta sağırlaştırıyordu. Rüzgar saat
te 105 mil ile esiyordu. 

Dalgalar burun ve kıçtan yata tosla-
dıkça, Endeavor bir saat rakkası gibi, su- Yatın süvarisi 

lara batıp çıkıyordu. mizde bulunan son taze sebzeleri de mi-

Dostum: 
- Şimdi, diyor, bir de yeni meyhane-

leri düşün! ... 
Hani, kalemi kapan muharrir, fırçayı 

yakalı yan ressam kesiliyor ya? Meyha
necilik te tıpkı buna benzedi: İki şişe 
rakı, iki kırık masa,, iki çatlak kadeh, iki 
işsiz garson bulan, meyhaneci kesilip çı

kıyor. 

Jerde dardayım ... Yoksa sana on yerine ki devrin eczanesine benziyor. İçinde 
virmi vermek isterdim. derde devadan gayri ne ararsan bulu
• _ Ulan kaı;ı gelmeden, birasına sigara nuyor. En tenhasına otursan, bir kadeh 
külü at. rakıyı bir- saat bekliyorsun. Buna misal 

Ben böyle bir gece görmedim desem delerimize jndirdik, bundan sonra kon -
caizdir. Mütemadiyen çakan şimşekler • servelere baş vuracaktık, fırtına dinmiş
den, yat gündüz gibi apaydınlık oluyor - ti. Yavaş yavaş ilerlerken rüzgar kesil -
du. Ana geminin doksan kulaç uzunlu - di Artık arpa sür'atinde gidiyorduk. Bu 
ğundaki halatı teknenin burnunu aşağıya arada bir dert daha baş gösterdi. Sis ta
doğru çekiyor ve bizi batma tehlikesine bakalarına daldık. üç gün hep bu minval 
düşürüyordu. ıle ilerledik. Bu sebepten yelkenleri de 

Görüyorsun ya? Bugün içki, bir zevk olarak ta bır vak'a anlatayım: 
vasıtası değil, bir yem, bir tuzak, bir rüş- Bir gün Ahmed Rasim, bir gazinoya 
vet, bir silahtır. girmiş, oturuşundan yarını saat sonra 

Ve bugün gazino, içkiyi yem, tuzak, yanına uğrıyan garsondan bir rakı iste
rüşvet, silah gibi kullananların cav> sa- miş. Garson: 

Tehlike içinde bulunuyoruz. Fırtına indirmek mecburiyetinde kaldık. 
gittikçe azıyordu. Ne va.l)ıp yapıp bu Radyodan, İngiltereden alınan haber-

Meyhaneye, daha doğrusu gazinoya gi
riyorsun. Burnuna bayatlatılmış bayır 
turpunun tahtakurusu leşini andıran ko
kusu doluyor. Kulağını, tabak, çatal şa
kırtısı, ayarsız radyo hırıltısı, ve plağı 
tahsildar kundurası gibi aşınmış gramo
fon zırıltısı tırmalıyor. Gözüne de, acısı
na dayanılmaz bir ameliyat masasından 
yeni kalkmış gibi suratını buruşturmuş 
bir garson hayali batıyor. 

hası olmuştur. _ Amesos pasam! deyip yürümüş. Ah· 
Şimdi dört kişi bir içki sofrası başında med Rasim, piyango bekler gibi garson 

birleşmiye görsün: Birinci şişede rnüna- gözlemeye başlamış. Yarım saat daha ~ 
kaşa, ikinci şişede mudarebe, üçüncü şişe- bekledikten sonra, yüzünü görebildiği 
de de muharebe başlar. Eskilere şişe da- garsona arzusunu tekrarlamış. Garson: 

lere göre Amerikan karakol gemisinin 
bizi aramaktan vaz geçtiğini, ya batmış 

1 olacağımızı ve yahut ta İngiltereye doğ
ru ilerlemekte bulunacağımızı öğrendik. 
Bu haberin yaratacağı endişeleri düşü • 
nerek, telsizimizle csıhhatte olduğumu· 

zu, bildirdik. yanmazdı. Şimdikiler şişeye dayanamı- _ Tora pasam! deyip yine sır olmuş. 
yorlar. On beşer, yirmişer dakika fasıla ile 

Eskiler kahkaha atarlardı, şimdikiler semtine uğrayıp kaybolan garsona, bir 

Eğer ilk gittiğin yerse, şüphe altında
sındır. Borcunu ödememen, fazla içme
men, bahşiş vermemen ihtimallerinden 
korkarlar. Eğer ikinci gidişin ise, görece
ğin muamele, ilk ziyaretinde bıraktığın 
tesire göre değişir: Eğer birinci sefer hiç 
bahşiş vermemişsen hakaret görürsün. 
Az bahşiş vermişsen semtine saatte bir 
uğrarlar. Bol bahşiş vermişsen enayi ye
rine koyarlar! 

de nara atıyorlar. türlü gelmıyen kadehi birkaç defa daha 
Senin anlıyacağın eski meyhaneler, iç- ısmarlıyan, ve her sözünde, şivesi bozuk . 

ki içmek san'atının birer üniversitesi ha- Rum garsondan: 

Viva, kendisinden ayrıldığımızı, hadi -
senin ertesi günü şafak vakti anlamıştı. O 
bizi arıyadursun·, ben tayfalara halatı 

ifiverteye almalarını emrettim. 

Üçüncü gidişinde ise, numaran tamam
dır. Ya kovulursun, ya soyulursun! 

Sonra, şimdiki meyhanelere, yani ga
zinolara eğlenmeye gidilmez: 

İçki içenlere bir göz at gazinoya, düş
man yatağına girer gibi girerler. Etrafla
rına düşman süzer gibi bakarlar. Konuş
tuklarına bir kulak ver, şunları duyar
sın: 

- Bu gece alacağı olsun ... Yangın ye
rinde gırtlağına sarılmazsam, bana da 
~astı kesti Alh demesinler!. 

- Canına yandığımın şıllığı... Bana 
bu numarayı yaptı ama, alacağı olsun ... 

- Bu s~.bah müdürle gene hırlaştık. 

Hani bir kere, daktiloyu sıkıştırdığı sıra
da kazara Üzerlerine gitmiştim ya? Hep 
onun kini. .. 

- Şu nimet gözüme dursun ki seni 
kardeşim kadar severim. Fakat bugün-

iinde idiler. O üniversiteler kapandıktan 
sonra, o san'at ta iflas etti. 

İçki içmek, ince bir san'at halinden 
çıktı da, kaba ve dalavereli bir meslek 
haline girdi. 

Eski meyhanelerden bahsederken, yı
kılan ocağını anan bir aile babası ezası 
duyan muhatabım acı acı gülümsüyor: 

- Geçen1erdc, bir yerde, eski devrin 
akşamcılarından bahsediyorduk. 

Ahmed Rnsimin, Mahmud Sadığın, Sü
leyman Nazifin, Andelibin zarif hikaye

leri, ve kıymetli hatıraları anılıyordu. O 
arada içimizden birisi, şair Yahya Kema
lin bir hikayesini anlatacak oldu. Hazır
cevablığile tanınmış bir arkadaş : 

- Aman, dedi, sade edebiyatta değil, 

akşamcılıkta da birer üstad olan o mer
humların ruhlarını tazib etmiyelim. Çün
kü Yahya Kemal sade kalem kullanmak
ta san'atkardır. Kadeh kullanmakta on
lar ayarında bir üstad sayılamaz. 

Halbuki, Yahya Kemal, bugün adüb ve 
P.rkanile kadeh kullanma san'atinin ra
kibsiz üstadlarından sayılıyor. 

Demek ki kalem kullanma san'atı gibi 
kadeh kullanma san'atı da artık yeni üs
t.adlar yetiştirmiyor! 

Sonra diişün ki, bugünün gnzinosu, es-

---ı" " • ·~-~~ CONULISLERI 
Okııyucularıma 
Cevaplarım 
cAyvalık> ta Bay (T. S.) e: 

Bu genç kız ilk zc.manlarda tarafı

nızdan yapılan ilHfatJma omuz silk
mişti. Siz arkasın:ian koşmaktan vaz
geçince pışman oldu. Şiındi o, sizi ko
valamaktadır. 

Kadın üzerine fazla düşenden kaçar 
derler. Eski bir kaidcdır. Fakat ben si
lin yerinizde o!saydım kendi vaziyeti
nizde bu eski kaidenm bir cilvesini 
görmez, bilakis genç kızın sizin tara
fınızdan takibe uğrad>ğı sıralarda bir 
başka gönül mac:erası lle meşgul olup 
oJmadığını araştırırdim. 

Bunun haı ir!nde size ~unu da söyli
yeyim: 

Aşk bahsinde muhabere gecikmenin 
,•e neticede hüsrana uğramanın ara-

nılsa bulurunıyacak bir yoludur. Ce
vab vermenizi tavsiye etmem. İsterse
niz konuşunuz, rnureccahtır. 

* Ankarada: Bay H. S. 'I. E. ye: 
Doğrusunu söy~iyeyim, mektubunuz 

oana biraz fazla müphem geldi, görü
len ve gösterilen şey nedir. resim mi? 
Pekala anlıyamadım. Daha serbest ya
zınız. 

* Bayan (H. Y.) c: 
Ç'ok fena bir yola sapmışsınız. Bu 

hareket sizi evvelii göze, sonra dile ge
tircbilir:ve biHrsiniz ki .bir insanın 
adı çıkmaktansa canı çıkması evla
µır> deriz. Vazgeçiniz ve düşününüz 

ki karşınızdaki ynşı, serveti, bilgisi, 
tecrııbesi itibarile bir yuva kurmaktan 
acizdir. 

TEYZE 

- Simdi pasam! 
- Geliyor pasam ! 
- Bir takke pasam cevabını alan biça-

re Ahmed Rasim, bilmem kaçıncı sefer 
başına dikilen garsona: 

- Hesabı getir! demiş. 
Henüz hiçbir şey içmemiş olan müşte

risinin bu emri garsonu hayrete düşür
müş. Merakla sormuş: 

- Daha bir şey içmediniz ki pasam? 
Ahmed Rasim, hiddetini gizlemiye ça

lışarak gülmüş: 

- iki tane csimdi>, bir tane cbir tak
ı:e» iki tane:: cGeliyor pasaml> Üç tane 
dt ctora .. içtim. Daha ne içeyim? 

* Ben kahkahamı, dostum da sözlerini 
tamamlıyor: 

- İşte yeni gazinolar, ve yeni gazino
cular! Eskilere derdli girip gamsız çıkar
dın. Şimdıkilere gamsız girip derdli çı-
kıyorsun! Naci Sadullah 

8 erviburn11nda 
Bir deniz yangını 

Dün akşam saat 18,50 de Beykozda 
Serviburnunda bir deniz yangını ol -
;muştur. 

Sokovni Vakon kumpanyasına aid 
benzin yüklü bir motör Serviburnun -
da İzmite hareket edeceği sırada rna -
kine dairesinde henüz sebebi anlaşıla
mıyan bir iştial vukua gelmiş, derhal 
itfaiyeye haber verilmiştir. Fakat "itfa
iye gelinceye kadar ateşin sirayetine 
meydan verilmeden kumpanyanın ken 
di vesaiti ile söndürülmüştür. 

Güzel giden hava bir kaç saat sonra 
gene bozdu. Yağmur başladı. Viva ile te
ıisine çalıştığımız irtibat bir türlü temin 
edilemedi. 13 gün rnütemadiyen şimşek, 
yajmur ve kendi seslerimizden ve niha
yet, pek yakınımızdnn alçaktan uçarak 
ufukta kaybolan bir tayyarenin sesinden 
başka bir şey duymadık. Ufukta ne bir 
duman, ne de bir yelkenli görmedik. De
nizin manzaraları bizi sıkmıya başlıyor
du. 

I Endeavor, ana gemisinin yedeğinde 
Amerikadan aynldıktan sonra 

vartadan kurtulmalı idik. Böyle düşü -
nürken birden müthiş bir dalga yedim. 
Güvertede yirmi birı kişi idik. Diğerle -
rini kamaralarına yollamıştım. Dalgayı 
yer yemez bordaya doğru sürükle~dim. 
Derken muavinlerimden biri beni yaka
ladı ve teknenin ortasına doğru çekti. Bu 
tesadüf olmasaydı, şimdi çoktan ademe 
yollanmış bulunacaktım. 

Tayfaları nöbetle dümene yollıyordum. 
Fırtınanın şiddetinden kimse bir saatten 
fazla dayanamıyordu . Baktım ki, dalgalar 
gittikçe korkunçlaşmaktadırlar. Bunun 
üzerine muavinimle birlikte dümeni kul
lanmıya başladım. Tam bu sırada, ana 
gemiden de ayrılmış olduğumuzu anla -
dık. 

Bir yandan da, olan biten hadiseleri de 
defterime geçiriyordum. Bu esnada oluk-
tan boşanırcasına yağmur yağmağa baş -
l:ıdı. Beş santim ilerisini göremiyordum. 
Artık muazzam dalgaları birbiri üzerine 
yığan denizde bir ceviz kabuğu olmuş
tuk. 

Viva il ana gemisi ortalardan kaybol
muştu. Telsjzle aradık, bulamadık. Bü -
tün yorgunluğumuza, heyecanımıza rağ
men iştihadan kesilmemiştik. Kilerleri-

Sağ olduğumuzu ve yurdumuza doğru 
yelken açtığımızı ailelerimize nasıl bil
direceğiz. Hep bunu düşünüyorduk. 

16 eylfılde hava düzeldi. Gene telsizle 
S, O, S. işareti vererek, her geminin işa
retimizi alır almaz cevap vermesini rica 
ettik. 

23 eylulde, anlıyamadığımız bir gemi • 
nin işaretimizi aldığını ve hepimizin sıh
hatte bulunduğunu etrafa bildirdiğini öğ
rendik, Su hazinelerimizden ikisi boşal
mıştı. Falmoutr'a varıncıya kadar da sıh
hat haberimizin bir çok kereler, yalan -
ladığını ve hepimizin öldüğü kanaa -
tinin yer etmiş olduğunu bilmedik. Be
nim hakkımda mutat seferlerim esnasın
da 6 kere öldü rivayetini çıkardıkları için 
karım, bu sefer de inanmamışh. 

Nihayet, ana vatana geldik. Maceramı:11 
hakikaten dünya ?eniz tarihinde emsali .. 
ne az rastgelinir bir şekilde geçti.> 

Su yerine ilAç içmİJ 
Be~kozda oturan ve Beykoz kun • 

dura fabrikasında çalışan 3 7 yaşındı 
Hüseyin, deri imal5.thanesinde çalışır 
ken kendi su şişesi zannile bir ilaç şi 
şesini almış, içindeki ilacı içtikten son 
ca bayılmış, fabrika doktoru tarafın · 
dan müdavatı yapılmıştır. 

1 Bacaksızın maceraları: 

I 
I 
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Yıldız Sarayında 

Bir haremağasının hat1ralar1 

A 
Yazan : Ziya Şakir 

bdülhamid: " Pekala, dedi. Saltanatı kabul ederim. 
Ancak şu şartla: Derhal meşrutiyet ilan edilmeli ve 
devlet işlerinin. mes'uliyet yükü bana gükletilmemeli!,, 

- Bana kalırsa, 
ıveliabd3.ıktan bile 
istifa etmek fikrin • 
deyim. Çünkü dev
letin bu kacın-' gai _ 
leli bir zamanında. 

hükümdarlık etmek 
değil, ve1iahdlık ün-

Yıldızların içgüzleri: 

Marlene Dietrich'in yıldızı 
•• •• 

yavaşyavaşsonuyor 

Bacaklarını pelı gil.lı•elı bir /lata sigorta 
ettiren bu artistin hasaslgetleri nedir? 

Marlene kadar kendisini 
beğenen insan yoktur 

Marlene Dietrichbı oturuşu 

girmeden önce saçlannı yıkar, düzeltir. 
Zira ertesi gün yeni baştan kıvrılacak, 
rengi değiştirilecektir. 

* Kokteyl partilerine gelse bile: 
- Yorgunum. Zira çok yazı yazdım, 

diyerek erken kaçar. 
eÇflk yazı yazdım~ dan maksadı, resim

lerine ve ımza kitabların& attığı imza
lardır. 

İsmini, elektrik ışıklarile yazılmış gör .. 
rneğc bayılır. Gazete.:erde, mecmualarda 
kendısine ciair ne çıkarsa okur. Keser, 
saklar. Zira, hiç bir sıııeına perestişkan 
Marlene kadar Marieııe Dietriche i§ılıi 

olamaz. 

Hususi hayatı gayet •alnu geçer. Aile 
ufkunda asla bulut g-OnilmH, hiddet, 
şiddet, gürültü, patırdı kasırgaları esmez. 
Kocası, böyle bir karısı olmakla mes'ud 
bahtiyar, sarışın Herr Sieber'dir. ' 

Marlene gün geçtikçe güzelleşiyor, ca
z~bleşi~or. Bununla bt!raber, pek yüksek 
fıata -~ı~orh f-~dilmiş bacaklarına, ve gü
z~l Y~.z~.ne ra~.en taıi yıldızı yavaş ya
v .. ş sonuyor gıbı. Son ~evirdiği filmler
d~,. hiç te ı:nuvaffak c1muşa benzemiyor. 
Bılakıs gıttıkçe bir "zavallı manken.. ha
lim alıyor. 
Eğer, o yapmacık tavırlarını bırakmaz, 

kendisini alkışlıyan orta tabakanın poh
pohuna fazlaca ehemmıyet verir de, bü
tün güzeJliğini ve zekfısını kullanabilece
ği hakiki san'atını göstermezse pek ya
kında sönmeğe n1ahkfunciur. 



-
8 Sayfa 

Resimli fıkra müsabakamız 
Son Postanın kış mevsimi programınılnumaralı fıkranın V. S.) diye bildirecek, 

tesbit ederken sadece günün vak'ası, ma· bu fıkralar ve resimleri de gazeteden ke 
kalesi, hikayesi, romanı kafi değil, biraz sip listeye bağlıyarak bize gönderecek
da eğlence lazım, diye düşündük,· bu dü- siniz. 
şünce ile bir müsabaka tertib ettik. bu Bu suretle siz okuyucularıIIl!Z hem gü 
müsabakanın esası şudur: zel bir fıkra okumuı, hem güzel bir r 

Müsabakanın esasi sim görmüş, hem dı bir müsabakanın 

verdiği hey~canın zevkini tatmı§ olacak 
Meşhur Bekri Mustafanın 40 tane fık- sınız. 

rasını seçtik. Her fıkra için bir resim 
yaptırdık. Fıkralara 1 den 40 a kadar, fık

MUk4fatlar 
raların resimlerine de gene (1) den Bu müsabakada kazananlar arasında 
(40) a kadar numara koyduk. Hergün bu 75 okuyucumuza para mükafatı verece
{ılmılardan ve resimlerden birer tanesi- ğiz. MükafatlaJ"ln listesi şudur: 
ni dercedeceğiz. Fakat bu resim o gün 1 kişiye 100 lira 
çıkan fıkranın değil, ya daha evvel çık- 1 ~ ı · 50 > 
ınıŞ, yahut ta daha sonra çıkacak bir fık· 1 > 25 > 
ranın resmi olacaktır. 1 > 10 > 

Müsabaka 'bitince okuyucularımızdan 8 > 5 er lira 
soracağız: 63 > 2 şer buçuk lira 
~ Hangi resim, hangi fıkranındır? Mükfıfat kazanan okuyucuları noter 
Siz de bize mesel&. (40 numaralı resim, tayin edecektir. Milsabakamıza 4 gtln 

1 numaralı fıkranın, 4 numaralı resim 17 evvel ba~ladık. Be§inci resim ve fık

numaralı fıkranın, 14 numaralı resim 38 rayı aşağıda bulacaksınız. 

Resim: 5 

Fıkra: 5 

SON :POSTA -

[ sr,,R ]l 
T ekirdağlıya dün 

şampiyonluk 
kemeri verildi 

Bu münasebetle Emjnönil 
Halkevinde 

küçük bir merasim yapıldı 

Dün İzmirde kurulan 
manevra karargihı 

------
(Bfl§tcırofı 1 nci sayfada) ı larda1 mavi cmcfruz düşman• t 

Motörlü topçu ve hava kuvvetleri - kırmızı cmefruz dost taraf> birbiri 
nin de her türlü hazırlıkları tamamdır. ,kuvvetini, teçhizatını, hazırlığını bil 
'çelik orduyu teşkil eden kahraman meden, manevrada tatbikine başladı 
Türk askerleri büyük bir neş'e içinde, planı, gayeyi anlamadan, bunları ken 
manevralann bilfiil başlıyacağı daki - di modern harb vasıtalarile öğrenme 
kaya intizar ediyorlar. Kahraman as - ,ğe çalışarak, faaliyetlerini kendiler. 
kerlerimizi sonsuz sevinç içinde bıra - için faydalı yolda kullanacaklardır. 
kan en mühim bir hadise, Büyük Şef Manevra sahasında Türk ordusun 
Atatürk'ün manevra sahasına huzurla- mümeyyize vasfı ve muvaffakiyet sır • 
rile şeref vermelerı haberidir. latından biri olan tam bir disiplin hDı 

Manevra kumandanlık karargBhı kimdir. 
Bu sabah İzmirde kurulan manevra Mareşal Çakmak Ankaraya git 

kumandanlık karargahı manevraya aid 
,işleri idareye başlamıştır. Sabahtanbe
ri manevra mıntakasında yığınak ya -
pılmaktadır. 

Manevra baş hakemi Orgeneral Ab 
durrahman Nafiz İzmire gelmiştir. 

Manevralara iştirak edecek seçkin 
davetlilerin adedi yüzü mütecavizdir. 
Başta Atatürk olmak üzere vekiller 
;t:ıey'eti, Kamutaydan t 2 kişilik bir hey 
,et, milll m'iiı!afaadan., genel kurmay -
,dan, yüksek askeri Şftradan hey'etler 
,ve mümessiller manevralarda ham bu 
lunacaklardır. 

Sayın misafirlere Aydın, Söke, Ger-
µıencik ve diğer yerlerde ziyafetler ve
,rilecektir. 

Harb hali 

Genel Kurmay Başkanı Mareşal Fe 
.zi Çakmak dün akşam Ankaraya hare 
ket etmiştir. ~areşal Fevzi Çakmak ge 
neraller tarafından merasimle teşyi e 
dilmiştir. 

Ankaradan manevraların yapılaca -
ğı sahaya gidecektir. 

Manevra madalyaları hazır 
Ege İkinci ordu rnanevralan hatıra· 

sı olmak üzere Darphanede bronz ma· 
dalyalar basılmaktadır. 

Trakya manevralarında dağıtlan ~ 
dalyalarda olduğu gibi bu madalyalar 
bir tarafında ay yıldız ve defne dalı, eli 
ğer tarafında da Atatürk'ün imzalari -
le Ege ikinci ordu manevralan hatıra
sı yazılı ve geçit resminin yapılacağı 
15 - 1 O - 9 3 7 tarihi bulunmaktadır. ' Geniş bir saha üzerinde tatbjk edile

cek olan bu savaş hali tecrübesinin ne-
0den büyük bir ehemmiyet taşıdığı,. pek 

Tekirdağlı Hüseyin dünkü merasimde .haklı olarak merak uyandınyor. öte -
§ampiyonluk kemerini taktıktan sonra denberi bir ~k memleketlerde yapılan 

. . askeıi manevralar, orduların savaş ka-

"" MadaJ.yalar yarın akşama kadar ilt
ma1 ve manevra komutanlığına teslim 
edilecektir. Madalyalar üç bin tane ola 
rak basılmaktadır. 

Tayyarelerimizin faaliyeti İstanbul Halkevı tarafından tertıp bil' tl . . "l ek gibi bir gaye istih-
edil ik'in~ . T'" ki b hli ıı- ıye erını o çın 

.. en cı u.: Y~ aşpe van gı 
0

daf ederler. Aydın - Söke manevralan-
musabakasını Mulayıme karşı yaptı - nm bundan ayrılan noktası, tam bir 
ğı güreşten sonra kazanan Tekirdağlı 'p.arb hali tatbiki mahiyetini haiz olına
Hüseyine dün akşam Halkevi tarafın - ~dır. 

dan merasimle şampiyonluk kemeri ve- Harb hali tecrübesi cephe gerisi hiz 
.ilmiştir. metiyle, hazerden sefere geçişte ordu 

İzmir, .5 (Hususi) - Sayısı büyük 
bir yekUrıa baliğ olan hava filoları bu -
gün manevra sahası üzerinde uçuşlar 
yaparak istikşaflarda bulunmuşlardır. 
Manevralara iştirak edecek tayyarele • 
rin sayısı şimdiye kadar bildin1en ra
kamın fevkindedir. 

Bir çok davetlilerin hazır bulundu- teşkilatını alakadar eden hazırlıklar -
ğu bu toplantıda halkevi başkanı A - dan aynlarak ayni zamanda halkımı -

Kimlerle içmek istersin ? gah Sırrı demiştir ki: zın bu hizmetlere iştirakini ve müza -
- - Halk Partisi başpehlivanlık mü _ heretini temin maksadiyle ya~ı.lmıştır. 

• 
Manevra komutanı Orgeneral İzzet

tinin yarın manevra sahasına gitmesi 
muhtemeldir. 

- Bekriye: sabakalarını tertip etmeg·i bize verdi Halkımız, manevra sahası harıcmde de lsta~bulun kurtuluş bayramı 
- Sofranda kimlerin bulanmasını istersin? dediler. · d f · · t tb'k" · 

G tt - ilk d _u_ bu hazer en se ere geçışın a ı mı S d eçen sene a ıgımız a un mU\'CUJ.ö- . . f 1 (Baştarafı 1 inci sayfada) 
ay ı: kiyetle başarılmış bu sene ikinci mü ~ecrübe etmiştır. Bır ordu se ere nası Mer"sı·me ı"=tirak edecek kıt'alar, as • 

S · " d l l ' K J h ol d 1 k l bl ~ . - )ıazırlanır Tren nakliyatı nasıl yapı - .. :.-- ~ ı~e sagım a 0 ma ı. a e 8 um a.. nce ıyı mı§ r par- sabakalar da aynı şekılde yapılmıştır. . ·k . . k dd 1 . harb keri mektepler, üniversite, lise ve orta 
fa pastırmayı da karııma aldım mı, ba§ka kimseyi utemem... D" ld - 'b' b d b" l h lır, yıyece , gıyınece ma e en kt l b l . · ·ı · f L _ .J un o .. ug~ gı ı un ~n oy e .~r za- haline geçişte ne vaziyettedir. Bunlar me ep ta e e en ve ızcı en, esna ce • 

•••• ••--• •• ••••• •••••• ••• ..._. • • •• • • • • • • •• • •• •••·---- man Tür~ıye ~aşpehlıv:_nlık musaba- üzerinde geniş ölçüde incelemeler ya _ miyetleri raat 8 den itibaren Sultanah • 
Van gölünde petrol Adanada portakal ki kalannı bız terfap edecegız. pılabilmiştir. met meydanına giderek toplanmıya baş -

1 
ÇI I Hazırladığunız müsabakalarda şam- İki kuvvet Jamışlardır. 

araştırma arı Adana (Hususi) - Adanada portakal piyonluğu kazanın~ olan Tekirdağlı Hü İki ayn kuvvetin karşılaşması şek _ Geçit resmi şu sırayla yapılacaktır: 
Ankara 5 (Hususi muhabirimizden) - çıkmıştır. Tanesi 4-5 kuruşa satılmakta- . ·ı k linde tezahu-r edecek olan bu manevra- Motosikleti polis müfrezeleri yürüyilf d seyıne, geçen sene verı en emerin ü-

Gercusun IIernis köyu-nde ve onun Hur- ır. - ---- - • --- - esnasında yol açmak üzere önde bulu -
.- - ·~w · -=- _ ·~- zerine yeni bir tarih koyarak gene ken- kl"bun·· e de b .. b tl g" el bir 

zat mcvkiindc petrol aramaları ilerlemiş- u u munase e e uz nacaklardır. disine veriyoruz. Kendini hepinizin hu k hediye dilm:' f 
tir. Hurzatla galeriler arılmış ve Ruslar- Fotograf tahl"ll ., . b Ü rupa e ışır. Geçit alayının en önünde 33 üncü tüm-

l: 1 er ffilZ UQ R zurunda bir defa daha tebrik ederim.» Pek samimi geçen bu toplantıdan il 'ht' t b 
d k ı ı ·ı d 1 · · komutanlığı mızıkası e ı ıya su ay <>-

an a ma ga erı ere tesadüf e i mıştır. 9 uncu sayfamızadadır. İstanbul Halkevinin federe olmıyan sonra davetlilere çay ve limonata ik- kulundan bir tabur bulunacak, bunu ta -
Burada 8 ton kadar petrol toplanmış bu- klüp1er arasında tertip ettiği futbol ram edilmek suretile toplanhya niha -Iunmnktadır. kiben askeri Tıbbiye okulu, deniz mızı • 

" Son Posta • nın edebi tefrikası : 53 

turnuvasını kazanmış olan Aksaray yet verilmiştir. kası ve deniz harp okulu ve lisesi, Kuleli 

Bunu, kocamı kızdırmak niyetile Mazlumun alnı kırıştı, kaşları ça- mızıkası, Kuleli. lisesi, • M~ltepe 
söylememiştim. Belki asabi idim fakat tıldı: mızıkası, Maltepe lısesi, asken kıta ve 
hiddetli değildim, içimde kin 'yoktu. - Evlenmeden önce ablanı bu de- topçu.la~, ü.ni~ersite ve yüks~k ok~llar, 
Fakat artık birbirimize içimizdekileri rece yadırgamazdın. Hem kadının ne okul ızcıl~rı, l~~ler, .es?af cemıyet~e:.ı ge
izah etmek, anlasmamız lazımdı. Bu kabahati var? Son zamanlarda bize çeceklerdır. Torene ı~tırak eden butun <>-
ge~ekleşmişti art;k. karşı çok iyi davranıyor. kul ve birlıklerin emir ve kumandası.nı 

izahat anl"srnak ta büyu"'k so'"zdu" R' d . bl "d f 189 uncu alay komutanı deruhde etmış-' "'· . - ıca e enm a amın mu a aası- r 
Kocamla dostça bir konuşmak istiyor- nı üstüne alma, onun kendini müdafaa ır. .. . . . 

Yazan: SELAMI iZZET dum. Konuşursak durumumuz biraz . . kim iht' kt H - Torene saat 10 da bırmcı topçu alayı 
d h d 

' Nih ıçın .. .~eye ıyacı ~o ur. em ar tarafından Sultanahmet meydanında 21 
- Neye darılayım Mazlum .. Kaldın- yor muydum? Biliyordum Fakat ko- a a ay ınlanacaktı. ı ayet ben de tık Gonulden bahsetmiyelim. t t l k ı·ı b 1 t O 

,_1 b k1 • t k "b d k ... · Mazlum Pınar · ·n· tac:ıyo B pare op a ı ma sure ı e aş anmış ır. 
sa, Kı ı ı ıgını e zı , ne e azaklığı- cam: ısını 1 ~ rum. u - Şu halde bana karşı bir suizannın d k 1 b' l'kl b" d kik 'htl 

· b t · · k ld ·1 d·-· · · k 1 F konuşmağa hakkım var esna a o u ve ır ı er ır n a 1 • 
nı ıs a ıçın a ı~, e~ ~~ ı~n ıçın a - - abrika direktörünün randevusu- . • .. ·:: var ... Bunu tashih etmeni rica ederim. ram vaziyetinde durmuştur. Ve top ses-
dın ... Buna ne dıyebılinm. ... nu da kaçırdım, neyse varın telefon Mazlum dıkkatle yuzume bakfı: Bunları söylerken gu"lümsemeg-e ça- ı · ·ı b be lim d b ı b"yük ' " R · d · S · · t diğ" . . en ı e era r an a u unan u 

Bunu acı acı söylüyor, gayet tabii, eder, başka bir güne randevu alırım!.. --:- ıca .e erım evıın ıs e ını sor, lışıyordu. Ben ciddi idim: küçük bütün vapurlar düdükleri ile kur--
gülerek söylüyordU:U. Ama ~çimde ~cı de?i. _ .. .. ~edı. .. _ . - Senin suiniyetin var da bunun tuluş bayramını kutlulamışlar, tstanbu· 
van:lL Mazlumun soylemek ıstemedık- Işte buna çıldırdım. Eger bu soz uze- . Ben artı~ soylemege karar vermış- için sana karşı suizannım olduğunu fon kara ve deniz ve bütün nakil vası -
il.erini, sqy'Jiyemed.Dtlerini seziyordum. rine de: tim. Tok bır sesle: tahmin ediyorsun. taları bir dakika oldukları yerde dura -
G<:inül bir yaz akşamı Tarabyaya gi- -: Darıldın mı? . ..- Sen~nle gezmek_ benim için en bü- - Nedir bu suiniyetim! rak 1stanbulu büyük sevince kavuşturan 
derse ortalığı altüst eder. Neş'esi v~ . D~ye sorsaydı, bilmem ne ce\•ab ve- Y.u zevktır. Ancak bır şe! anlamak is- - Gönülü çok k görmek :istiyor- şehiUeri anmışlardır. 
kahkahasile ortalığı neş'elendirir. Ta- rı~ . . Erkekler ba~n ııe. ~aptıklan- tı~orum: M~.~?d~ sahıden geT.mek sun ... Bu hus~ta hiç değişmedin, ge- Geçit alayı Taksime vasıl olunca 
nınmış bir insanın karısı olmaktan nı bı~ıyorlar ... ?ecıkmesının hesabı- mı, yoksa Gonul ıle beraber bulunmak ne eski Mazlumsun... Taksimde bayrak çekme merasimi yrr-

biraz daha cesaret bularak yapmadığı- ~1• verırken ° magrur Mazlum, ekmek mı'? Mazlum irkildi, hem kızdı, hem şa- pılacak, bu merasime mızıka ve birlik-
nı bırakmaz... ıçı kad~r ~uşak b.~runlu old~··· .. Bu kadar açık konuşuşum onu evv~e- şırdı: ler İstiklal marıını çalarak ve söyliyerek 

Mazlum beni
·, b . d' t' . Keşkı hıçbır şey soylemeseydı. la şasırttı. Ben can damarına bastıgı- Sen çıldırıyor musun Sevim' iştira kedeoektir. Bilahare İstanbul be-

enıın mevcu ıye ımı B . . . b: · b' k - · ·· 
O da t t A b G

.. ..
1 

d en sessız dw-unca dedı kı: mı ılıyordum; ama ır ere de onun B k t'" ka 0......,..~ı:·H h lediyesi ve müesseseler tarafından fıbi -
an unu muş u. .. ca a onu e B . 1. b' b .. - d d k . ı· d en a ı ranmı v ...... u-ı-m, er M 

1 
- u gczın ı waz asa ımı duzeltti agzın an uyma ıs ıyor um. 1 lsun Mazl .. 1 t k deye çelen konacak, gençlik namına yilk-

az uma bu akşam beni unutturmağa Sevim. Seninle daha sık gezmeliyiz. Mazlum kendini çabuk topladı: :: ursa 0 umu soy e ece - sek okul talebesinden ve belediye nanu· 
çalısmamış mıydı? .. Gönülde ortalığı G liın M 1 N K 1 b 1 k k d h . · h' lisi" ~ d b" t tar .. • . . . - eze az um. ereye gitmek - a a a ı • gezme a a zevklı de- na şe ır mec azasın an ır za &• 
aleve \-ermek fıtrıdır. O bunun ıçın ya- istediğini söyle, gidelim. ğil midir? dedi. - Hayır,_ ~l~ ~aş1?1da, aklım ba- fından nutuklar söylenecektir. Nutuk 
r~tı~mışt~_r· ~':'eleyi :utuştururken de, -Bunu Gönül benden daha iyi söy- _ Belki daha zevklidir... Şu halde şım .. da 0~?ugu ıçmdır kı konuşuyoı:um. söylenmesinden sonra yürüyüş kolunda 
kıının gonlunu yaktlgını farketmez... ler Sevim, malfun ya o eğlence icad sen yalnız gidersin. Sen canın kiminle D.ogru 5?Y~e, neden ~~k- sı~ Bakılere merasim geçişi yapılacaktır. 

P k. h d" a·· -ı b . . d' . . . . .. .. .. gıtmek :ıstıyorsun? Gönul ıle konuc:- ög·led n "0 ra saat 16 d beledi cisi e ı ama ay ı onu eyınsız ır. etmede bır tanedır ... Eskıdenberi ona ısterse goruşur, onlarla gezersin, fakat -· . ~ e - n a yer 
Y M 1 d

. . . maktan hoşlanıyorsun degıl mı? h" ı· · A la d · t-
a az 1;1IDa ne ıyeyım!. Demek kı eğlence mütehassısı demez miydik? .. benden bunu bekleme. . . ·· ve şe "ır me.c ısı. aza rın an \:e cemıye 

aşk ta bır nezle... Tıpkı nezle gibi Gene bunu ona bırakalım... Mazlum kat'i cevab verdi: Mazlum fok bır sesle. ler mumessıllerınden ve Parti başkanla-
röşüt yap1yor1 nükscdiyor, geçiyor ge- Bir sigara yakmış buram buram tüt- _ Sen gelmezsen ben de gitme - Hayır, Mediha çok entelektüel rından seçilecek birer heyet İstanbul ko-
çiyor da tekrar geliyor... türüyordu. Asabile~tim. Nihayet, de- · _Neden? Kalabalık gezmek ~ ve eğlenceli kız! dedi. mutanlığı mer~e giderek h~ or • 

Ama ben bu röşütü beklemiyor muy elim ki: .zevklidir dedin. Bundan zevk alıyor- - Neler söyliiyorsun Mazlum?. dumuza olan ıukr~ını arzedecektır. 
dum? .. Bunua böyle olacağını bilini - - Ben sana bir feY aorayun mı?... .sun. zevk aldığını da bugün isbat ettin. <Arfçuı ..,., Gec: de muhl telif ~lerlerkdt_e toplantılar 

ve rnusamere er verı ece ır 
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Yazan : Arif Cemil 

Mahkemede reis katil Taylirgan'a gayet garip sualler 
soruyordu. Bir aralık Ermeni meselesinin bütün tefer
rüatı ile meydana çıkarılması gibi tuhaf bir teklifte 

bulundu ve taraf gir/iğini açığa vurdu 

Arkadaşımla ben 
jandarma zabiti 

Denizlerin Makyaveli 

Kaptan Bum Bum· 
- . 

ÇeYiren: Ahmet Cemalettin Saraçoil. 

o kadar yanmış ve kararmıştık ki 
bizi yerlilerden ayırdedemiyordu 

Hayatımda bir şişe birayı bu kadarı - Ya! .. Öyle mi? çıktıktan iOnra ef- kadar gidip oradan bir motör ~ 
- Evet, çok iyiydi. 1 ni bütün teferrüatile meydana çıkar- lezzetle içmiş olduğumu tasavvur ede- radına döndü ve kısa birkaç emir ver- darik etmemizi ve bu motörle bir va,' 
- Umumi harbden dolayı müşkülat mak demekten başka bir şey olamazdı. miyorum. Gırtlağımdan akan sanki bi- di ve bana hitab ederek: pura tesadüf edinceye kadar sahil be> 

çektiniz mi? Mahkemede hazır bulunan Türkler, ra değil, abıhayattı... - Her ikiniz de evime geliniz debi- yunda ilerlememizi tavsiye etti. 
- Tehcire kadar hiç bir zarar gör- müddeiwnuminin evvelce verdiği Bu nazik ve misafirperver insanlar- raz istirahat ediniz! dedi, bir banyo yap Ben bu teklife yanaşmadım. ~ 

medik. Yalnız işler biraz fena gidiyor- vad mucibince buna itiraz etmesini ve la ancak birkaç saat kalabildik. Maksa- madıkça ve bol bir akşam yemeği ye- cFilipin• in minimini beygirlerinin bo.ı 
du. icabında muhakemenin tehirini iste- dım cGran• limanından ayda bir hare- medikçe kendinizi toplıyamazsınız ço- yunu, bosunu biliyordum: Benim gibf 

- Kardeşleriniz asker değil miydi? mesini beklediler. Halbuki o yalnız şu ket eden vapuru kaçırmamaktı. Binaen cuklar ... Haydi bakalım arş!... iri yan bir şişkoyu taşımak için iki ta~ 
- Evet, bir tanesi askerdi. sözlerle iktifa etti: aleyh müsaadelerini istedik ve saadet Bu candan teklifi memnuniyetle ka- ne lazımdı. 
- O, nerede, hangi cebhede harbe- - Fikrime kalırsa bundan vazgeçil- taşan yuvalarından ayrıldık. bul ettik ve hurma ağaçlan arasında, (Arkaa t>Gt') 

diyordu? mesi ve esas muhakemeye başlanması Ancak bizim yerli kürekciler hemen zarif bir köşkün yolunu tuttuk. - ............................... -·-·-
- Cebhede değildi, Harputta bulu- muvafık olacaktır. yola çıkmak istediğimizi işitince ayak Banyolarımızı yapıp akşam yemeğine Kartal Sulh Hakimliğinden: 

nuyordu. Tabii mahkeme, müddeiumuminin diremeğe başladılar ve: oturduğumuz zam<a nazik Amerikan Bay Mehmet ve Bayan Feyziyenin R~ 
Mahkeme reisinin bu havadan ve ko- bu kısa itirazını hiç dinlemedi. Hakim- _Biz çok yorgun, biz biraz rahat e- zabiti bizi hüsnü talihimizden dolayı rnelikavağında Kavak caddesinde kain 

lay cevab vermek iç.in hazırlanmış o- ler hey'etinin kısa bir istişaresinden decek! .. derneğe koyuldular. tebrik etti ve ismimin Filipin adaların- 118 No. lu mutasarrıf olduk.lan byıkha· 
lan sualleri, sabık cürüm şerikleri tara- sonra reis aşağıdaki karan bildirdi: Bu tembel herifler sanki münhasıran da da şöhret kazanmış olduğunu !)il- nenin nısıf hissesine 15 eylul 314 tari • 
fından katile tercüme ediliyordu! Dün- - Maznundan katliamların nasıl ya- itiraz etmek için dünyaya gelmişlerdi. dirdi. Sonra cGran• dan hareket eden hinde ~az eyle~iği haczin m~ruru zaman. 
yanın hiçbir yerinde görülmemiş bir pıldığını ve ailesinin ~ından neler Ben kat'i bir eda ve Malezya dili ile: vapuru kaçırmış olduğumuzu ve üç dolayısıle fekki hakkında bınbap Cemal 
hal! Hakim -Oyle soruyordu ki bundan geçtiğini mufassalan anlatmasını isti- H 1 çıkına . ah edı'yor dört hafta vapur beklememiz icab etti- aleyhine ikame eylediği davanın cereyan 

k h . t .f - emen yo a mız ıc . . 
29 Ermeni meselesi atilin le ıne an e- yoruz. d a· b. b d y·· .1 esafede ğini de haber verdi eden muhakemesi netıcesınde 2 eylül 9 

1 M ··da · " h. ık d e un, ız ura an uz mı m - · . . • . dilecek bir şeki de yavaş yavaş mey- u eıumunu ıç ses Ç anna ı. . b' 
1
. d kalk k b·ne tarihınden evvel konup 4 eylul 932 tari-

h K n d · t ·1 taf T't ~ kı ır ıman an aca vapura ı - . . . dana çıkarılıyordu. Katil ne derse e- a ı e ıs enı en sı a ı vermege ~ . A ak b' b 1. rdıktan _ 18 _ hıne kadar bır muamele ve takip yapıl • 
b 1 d .1. d b ı d (Ark"- var) cegız ne ız u ımana va • . • . f _ . men doğru olarak ka u e ı ıyor u. aş a ı: ...... · . .. tın• . • ·m. mıyan mezkCır ıcraı haczın ekkine ve 

Reı·s suallerın· e bu tarzda devam ederek _.. • .......... _ - sonra sizlerın ucre ızı verecegı k yf' ı · t d · · tebr;;.;7' d · 
-, B k ·· ı·· b d t rk ı azsı ŞAŞKIN BİR KLAVUZLA KAFA ·e ıye m apu aıresıne ı6 ...... e au 

dedı. kı·.· aş a tur u en en me e ı a aın - . k b.1. t . 1 k .. 
211919

.,., tari · 
'A.T~belcl 1• 1 AVCILARI DiYARINDA. a ı ı emyız oma uzere o>• ~ 

d hilind ı TU nız ma urnunuz o sun... •·• h . · - al b - Har put da Ermenistan a · e ' . fl .. t 1• f d yun ınde gıyaben verılen karar muddea ey 
midir? ~czaneler Herı er para ve ucre a mı u - E t · · b h k.. t f binba!:ı Bay Cemalin ikaınet-"·mın' 

a şöyle bir toparlandılar; aralarında r esı gtinü izim i tiyar ose ay a :.- . _ 5cu• • 
- Evet, Anadoluda. Bu gece nöbetçi olan eczaneler tunlar- fcı· k .

1 
k" k.. t k atla- reisi ile görüştüm Kayıg· ımızı kendile- meçhul olması hasebıle teblığ makamına 

di? d s os ettı er ve os os e neye · . _ . • , 
- Biraderiniz 1915 de evde miy ·. ır: d B ed b' d at on rine bağışladım tayfanın parasını da kaım olmak uzere ılan olunur. 

lm. . istanbal cihetindekiler: ılar. u say e ız e o gece sa . • __ _ 
- Evet, mezunen eve ge ıştı. bır· e dog~ ru cTamanao~ koyundan çık- verdım. o· EDI 1 Aksaraydıı: (Şeref), Alemdarda: (Esad), • IKKAT N Z 
Reis sordu: Beyazıdda: (Asador), Samatyada: <Ero- tık. . ~izi «?ele.bes• ve «Sulu• denizle~ 
- Erzincanda katliam ani bir suret- filos), Eminönünde: <Bensason), Eyüp- Memaliki harreye mahsus koskoca- gıbı t~hlıkelı ve çırpıntılı ~ar~an sag 

te mi başladı, yoksa başlıyacağına dela- ! te: (Hikmet Atlamaz). Fenerde: (Bmll- man bir ay denizi ve sahili gündüz gibi v: ~.alım bura~a kadar ge~ış olan Zevcinizden evvel ihtiyarhyacatsmız 
let eden bazı ahval ile daha evvel kar- yad1>, Şehremtnlnde: <Hamdi), Şehza- aydınlatıyor, her tarafı gümüşlüyordu. kuçuk te~emız c~ı:a~· limanından Bu hataya düşmeyiniz 
şılaştınız mı? debaşında: Cİ Halli), Karagümrükte: Biraz sonra cMak Koy• un yabancı- hareket ettı v~ geldıgımız adanın yolu-

Katil cevab verdi: <Fuad), Küçükpazarda: <Hikmet cemll), 
1 

b t d 
1 

·çın· bir hayır ve ecir nu tuttu. Yerlı kayıkcılar memleketle-
- Katliamların vukua gelecegı··ni Bakirköyünde: <Hllll). ar, gur eze e er ı . d.. kt ld kl - .. 

Beyoftu cihetindeldler: melcei olan kö künün ışıkları ufukta, rı.ne ~nme e 0 u arını gorunce se-

Krem Pertev kullanarak 

Yalnız Cildinizin tahmin ediyorduk. Çünkü adam öldü- . k b 
1 

ş du vınçlennden zıpzıp zıplıyorlardı. 
b 1 1 İstlklM caddesinde: (Galatasaray>. (Oa- or ay o uyor 

rülmekte olduğuna dair ha er er a ı- rthl, oaıııtada: <Hidayet), Kurtuluşta: erıy ' . d v ta t n Mülazim cMalone• hakikaten kibar Size yapacağı bu fenalığı önleyiniz. 
yorduk. 1 (Kurtuluş), Maçtada: <Feyzi), Beşiktaş- «Gran~ lımanına og~ ro mı a: ve zarif bir adammış. Biz kendisine o-

- Bu katliamlar hakkında ne düşü- ta: (Nan Halid). zim etmiştim. Hava nefıs ve ılı~tı. Bı- rada haftalarca kalıp vapur beklemek- KREM 
nülüyordu, neden ileri geliyordu, niçin Botaziçi, Kadıköy, Adalardakiler: zirn cSohenberg• e baktım: Rutubet- t ka d . 1 t af1 ·t PERTEV 

. . k 'b. ense ra an şuna ar anna gı -
Yapılıyordu? Üsküdarda: (Ömer Kenan), Sanyerde: ten kendini muhafaza ıçın sucu gı ı k d ld v • • 1 dik ile cildinizin bahar hayatını idame 

(Nurn, Kadıköyünde: (Moda), (Merkez), . . h 1 h 1 me arzusun a o ugumuzu soy e . 
- Her zaman katliam vardı. Ben ye- branda çuvalına gırmış, oru oru u- K d' · ıA b · 1 hr erlı"nı·z. 

Büyükad:ıda: (Hıılk), Heybıelladada: . . . . 1 en ısı evve a eyrıg e şe e 
ci&ğm~~nebe~ynim~En~~m (Hill). yu~~~Yeili~m~~~s~ınem~==================~=========~~~ 
geldiğimiz zaman da katliamlar olur- --- ·- - ·---···--- - ·--· . - - ·---=- rına ehemmiyet bile vermiyerek öteye İııhı· "2arlar umum Mu·· dttrıu·· g"' un·· den·. 
muş. beriye serilmişler ve cSohenbergı> le ı;-:;, 

- Evvelce de katliamlar vuku bul- l ıtanbul Borsası kapanış sanki horultu müsabakasına girişmiş-
rnuş öyle mi? Bunların tarihini bili-1 fiatları 5 _ 10. 1937 lcrdi. Denizde köpek balıkları gölgemiz 
yor musunuz? gibi teknenin yanından ayrılmıyorlar-

17 /'Ji 937 de yapılan muhakemat amir ve memurlukları imtihanında muvaffak 
olanların adları aşağıda yazılmıştır. Tayinleri sırasında adreslerine tebligat ya • 

- 1894 de Erzincanda katliamlar ol- Ç EK L E B dı. 
Ertesi günü sabahtan akşama kadar 

pılacaktır. c:6773> 

İmtihana girme İmtihana f irme 
Sıra numarası 

muş. 

Reis bundan sonra katile katliamla
rm sebeblerini bir daha sordu. Katil de I 
buna cevab olmak üzere: 

- Katliam tehlikesi her zaman var
dı. Sebeblerini bilmiyoruriı.. .. cevabını 1 
verdi. Mahkeme gene bu cevabla iktifa ; 
ederek sebeblerini araştırmağa ve bir 
Türk şahid dinlemeğe lüzum görmedi 
Yalnız reis: 

- Ebeveyniniz bu katlifunlann se
bebleri hakkında aralarında hiçbir şey 
konuşmazlar mıydı? \diye sorunca ka-
til: \ 

- Yeni hükfunetin biz, Ermenilere 
karşı bazı tedbirler alacağından bahse
diliyordu.. cevabını verdi. Ondan son
ra reisle katil arasında aşağıdaki :nu
havere cereyan etti: 

Reis: 
- Türk hükfuneti, askeri sebebleri 

ileri sürerek tehciri mazur göstermeğe 
1 

filan çalışmadı mı? Hiç bu meseleler I 
mevzuu bahsolmadı mı? 1 

- O vakit. henüz pek gençtim, ha-
• 

tırlamıyorum. l 
- Tevellüdünüze bakılacak olursa 

18 yaşında idiniz. 
- O zamanlar bir takını dini ve si

Açılı, 

Londra ?27.75 

NeT-Yor• o, 7888 

Parl.t l.1.887S 

Mlllno 14,99 

Brübel 4.68l0 

Atına 
87.0570 

Cene'JN S,U 

8otya 63.72 

Amaterdala 1.4266 

Prat 22.ss 
Viyana 4.1816 

Madrtd 11.5492 

Berlln 1.96SO 
vartoft 4.1750 

Buda pelte 3.9825 

Btıtret 107.'.li>82 

Belrrad S4.3687 
Yotohama '.l.7166 

Most~a 20.3275 

Btotholm 3.0896 

JCSBAM 

Afilıı 

~olu fZD. • eo 
Oll. 

peıtn 
A. em- 1' 80 ndell oo.oo 
BomonU - Nektar 00,00 

Aslan çimento co,oo 
Mertes bantua ıl0.00 

İl Bankaal tl),OJ 

Telefon 6.8S 

ittlhat n Dettr. 11.65 

Şart Ddlrmenl 1.1s 

Kapanı~ 
628.00 

0,788S 
2'.8950 
14,9840 
4.6774 

17.'1225 
s.4268 

63.6942 
1.4262 

22.s1 
4.18 

11.54-fS 
1.'633 
4.1735 
S.9810 

107.1656 
M.1S5 
2.7356 

2t.S'7S 
S.0884 

Ka,&a&ı 

00. 
00.00 
eo.oo 
oo,oı.ı 
to.OQ 
oo.oo 
---

d - Sıra numarası ufukta görünen kara heyulasına ogru Adian 

yavaş yavaş yol aldık. Nihaye.t güneş 
batmak üzere iken cGran• lıınanına 
girdik ve limanın tahta iskelesine tek
nemizi bağladık. 

1 
3 
6 
7 
8 

9 
11 
12 
13 

Ahmeı İhsan 
Mehmet Ali Opalı 
Hüsnü Pakar 
Osman Zeki 
Haydar Gölçil 
Melahac Kırgız 
Bekir S1tkı 
Kazım Elçi 
Osman Zeki 

Adlan' 

14 Fahretlin Dündar 
15 Hafi Seyhan 
18 Suat Oıengil 
20 Cemal Cıvan 
21 Adil Bal'Utçuo~ıu . . , 22 Sabri 'l'amex 
23 M. Emin 
24 Rifat Kovancı 
25 Rifat Atasoy 
26 Sabri Ertan 

Tekneyi iskeleye bağlar bağlamaz bir 
sürü yerli halk etrafımızı aldı. Bu yer
lilerden bir ikisinin arkasında ünifor
ma vardı ve bu üniforma Amerikan ü
niforması idi. Artık Sam amcanın (Bir
lesik Amerikanın) himayesi altında 
b~lunuyorduk ve cGran• da Amerikalı 
bir zabitin kumandası altında bir bö
lük Filipin jandarması varmış. Bu jan- Ekonomi Bakanlığından: 
darma bölüğünün kumandanı cMalone> 1 - Vekalet kalöriferleri için alınacak olan c275• ton Sömikok cTürk Antra-
isminde bir mülazimdi. Kendisi de sih kömiirü kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. • 
halktan biraz ötede durmuş bizi sey- 2 - Muhammen bedeli c7975:t liradır. 
rediyordu. 3 - İstekliler bu işe aid şartnameyi Vekalet Levazım Müdürlüğünden ala • 

Ben ve cSohenberg• güneşten ve tuz- bilirler. 
ıu sudan o kadar yanmış, o derece ka- 4 - Eksiltme 20/10/937 tarihine rastlı yan ÇHş~mba günü saat clO• da Anb-
rarmıştık ki Amerikan jandarma zabi- rada İkt:sat Vekaleti binasında toplanacak olan komisyonda yapılacaktır. 
ti bizi evvela yerlilerden ayırd edeme- 5 - Mm·akkat teminat bedeli c598,25. beş yüz doksan sekiz lira yirmi bet im· 
di, bizi de Malezyalı sandı. Tekneyi iyi- ruştur. 
ce bağladıktan sonra bize doğru yavaş 6 _ Eksiltme .. 2490. numaralı kanuna tevfikan yapılacaktır. 
yavaş yaklaştı; lakin gene Avrupalı ol- 7 _ İstekliler teklif mektupluını ihale günü saat ona kadar makbuz mu.kabl· 
duğumuzu farkedemedi ve: lınne komisyon ıeisliğine vereceklerdir. Posta ile gönderılecck teklif mektupla· 

- Siz kimsiniz? Bu ıssız limanda ne rının iadt'H taahhütlü olması ve nihayet bu saate kadar komisyona gelmiş ı.ı • 
işiniz var? .. Nereden geliyorsunuz? di- lunması 131.ımdır. 

-------- -..:.....---------! ye sordu. İhale ı;:1atmden sonra gelecek teklif zarfları kab•.:l c-d:lmiycceği gibi postada 
Ben cevab verdim: vaki ola-:.:ık gecikmeler de kabul edilmi yecektir 

yasi sebebler Heri sürülüyordu. Tertoa 1.11 0.00 

ISTIKBAZLAB Bu sözleri katilin mi, yoksa kendi
sine tercümanlık yapan cürüm şelik

:Ierinin m.i söyJediğini anlamak için 
1 

ermenice bilmek lazımdı. Çünkü katil 
bazan tereddüd ettikçe tercümanla
rı (!) ona errnenice bazı şeyler söylü
yorlar, katil de kendilerine cevab ve
riyor, ondan sonra bu cevab almanca
ya tercüme ediliyordu. 

Katilin son cevabı üzerine mahke
me reisi Lehmberg tarafgirlik maksa
dını büsbütüu açığa vurarak dedi ki: 

- Maznunun şahsi ahvalini meyda

TQrt borcu ı peıtn 
• ı 1 ndell 
• ı D ndell 

°''· ıo 
13.55 
00.0() 

TAHViLAT 
A,Jıı 

Anadolu ı pe. oo.oo 
• 1 n.dell oo.oo 
1 n fi>4t. iXı.oo 

• n 'fL oo.oo 
Anadolu mü. J)e§lD ıl~.00 

PABALAB 

Kapamı 
00.00 
12.625 
OJ,OJ 

Kapqıı 
oo.oo 
00.00 
oo.oo 
rıo.oo 
(I0,00 

düm eden hadisata rücu etmek muva- 1 Ttlrlı: altını 1057 ş ıoss. 
f1k olacaktır, zannederim. ı Banknot o.. a 26'.l, 26S. 

- Biz cSarangi• den geliyoruz. Va- 8 _Bu iş hakkında fazla izahat almak istiyenlerin Vekalet Leva:ıım Müdürlü· 
pur bulursak cManille• e gideceğiz. ğüne münıca<>t etmeleri. c3722, c677h 

Bize müstehzi bir bakışla baktıktan ----
sonra: 

- Yabancı olduğunuzu anlıyorum, 
dedi, lakin talaffuzunuzdan milliyeti
nizi bir türlü bulup çıkaramadım. 

- Evet Avrupalıyız. 
Kahkaha ile güldü: 
- Şayed Avrupalı iseniz buna bin 

şahid ister ..• 
Jandarma zabitinin kahkahalarına 

ben ve yoldaşım da iştirak ettik ve ken
cisine kim olduğumuzu anlattım. 

Mülazim cMalone• nin ağzından u-

Hava Yolları 
idaresinden : 

Devlet İşletme 

5/10/9n .. Dahil• gününden itibaren: 

A- Cumartesi günleri-Ankaradan - İstanbula yolcu tayyaremiz 
Bun kalar Caddesi P. T. den otobüsümüz 

B - Cumartesi günleri hariç - Haftanın diğer günlerinde 
İstan buldan Ankaraya 
K:ıraköy P. T. T. den idare otobüsü:nüz 
hareket edecektir. 

Saat 
15 de 
14,5 • 

15 
H 

• 
• 

na çıkarmak için işlediği fiile takad- •--------_.,ı,__Alı----S-ab-ş--1 

Reisin bu sözleri, Ermeni meselesi- ~--•••illllİ••••••-1. zun bir: 
Sayın yolcu~arımıza ilin olunur. t371h c6'1"10. 



' - lstanbul Vakıflar DirektörlOğD ilanları 1 
Kıym,ti 

l.ira K. --2080 75 

3109 3' 

3700 00 

~67~ 00 

1285 00 

137'1 66 

200 00 

'100 00 

J39 00 

Pey parası 
Lira K. --1!§6 10 Sult~ahmed 

233 18 Edirnekapı 

2'17 5ft Çapa 

:01 50 Topliapı 

96 50 Unga 

103 35 Samatva 

15 00 Cerrahpasa 

52 50 Yenibahçe 

49 00 CibaU 

Hdvaeıbaşı İskenderağa mahallesinde 
Mehmedpap .karakolu civarında 5", 50 
metre murabbaında buluııan İsketı
dcrağa camii arsası. 915. 

: Acıf?t!~me, Tramvay cadd.esinde1243, 75 
ıncrrt- murabbaında b&ılunan Hacımuhid
din camii ve meşrutahane arsası. 526. 
Çapa, Tramvay raddesinde bermucibi 
çap 'i5:; metre murabbaında bulunan Ka-
zt!sker (Ahmed) efendi camiı enkazile 
beraber arsası. 822. 

Tcpkapı Tramvay cacdesinde bermueibi 
~dp 668 metre murabbamde bulu~a~ 
.Kürkçüb&şı Ahmed Şernseı:idin canuı ı
rnam ve müezzin meşrulahanc arsası. 783. 
J(acı!erhad .mahallesinde Nişanca cadde
s nde 262 metre ınurabbaında bulunan 
Hacıf rhad .camii arsasvıın tamamı. 678. 

Ağa.hamamı caddesinde 'l'ramvay yolu 
üzerinde lıermucibi ÇCip 916,44 metre 
nıurabbaıncia bulunan Hatuniye camii 
arsasile mevcud enkazı. 1178 

: Koc:ımustafapaşa"da Canbaziye mahalle
sinde c .. mi sokağında 359 metre murab
baında bulunan MustafabEy camü imam 
m~rutahanesi arsası. 949. 
Arpaemini ınahallesinde Topkapı yo
kuşunda 863 metre murabbaında olan 
Arpaemini Mustafa efendi mescidi ve 
enkuzı. 829. 
Haraççı Karamehmed mahcllesinde Hi
saı dibi sokağında Uskilbi Çakırağa ca
mii meşruthanesi. 631. 

650 oo 49 00 Eyüp Düğmeciler'de Bıçakçı sokağında Musa
çav•.:ş mescidi ve tekk~ binası. 870. 

150 00 ıı 25 Ba at Hocaali mahallesinde 'l'c.~çı sokağında 
10 numaralı Hocaali camii müezzin meş
rutahanc'-İ. 883. 

2862 30 266 65 B \ azıd TavşantJ~ı ınahaaesinde Dibekli camii 
sokağında yeni 8, 10 numaralı tamamı 

286 metre murabbaında bulunan ve Be-, 
yazıd tramv..y caddesine nezareti olan 
arsa. 103JO. 

Yukarıda yazılı crn'fıı satılmak üzere 15 bun müddetle açık arttırmaya çıka
rılmıştır. İhalesi 18/10 9:n Pazartesi gü mi saat 15 de yapılacaktır. İsteklilerin 
Mahluıat kalemine grlmc.it'd. (6673) 

1 lıtanbuJ Belediyesi Ilanlan ---, --------' Ke§ir bedeli İlk teminata 

J Bakırköy İkinci mektebı Lımiri 907.98 68.10 
Bakırköy İki Telli mektebi tamiri 3096.90 232.37 
Silivriye bağlı Kurfalli köy mektebinin tamiri 6334.03 475.05 
İstanbul 8 ci mektebin tam:ri 1550.48 116.29 
Beykoz Fidanlığı in§aat ve tamirat 3377.48 253.31 

Yukanda keşif bedeli yazılı tamirler ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuş ise 
de belli ihale {.'Ününde giren bulunmadı~ n_?an .p.azarlığa ~e~iştir. Keşif" evr~ 
\'e şartnamesi levazım müdürlüğünde gorulebilır. İsteklıler h:zalannds gosten -
len ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 7/10/93'1 Perşembe günü saat 
14 de Daimi Enciimende bulunmalıdırlar. cİ. c6686. 

"""""" 
Keşif b"'deli 7000 lira olan Çatalcada yapılaca~ aşım durağı inşası açık eksilt-

meye konı.:lmu tur. Keşıf evrakı ve şartnam~sı levazım müdürlüğünde görüle
bilir. İsteklıler ~490 No. lı kanunda yazılı vesikadan başka Nafia müdürlüğünden 
alacak] f hl" et vesikasıle 525 liralık ilk teminat makbuz veya mektubile 

arı en e ıy t 14 d D . • E .. d b 1 1 d 
beraber 14/10/937 Perşemlx: günü saa e aımı ncumen e u unma ı ır -

lar. (İ.) (6627) 

SOlf POSTA 

J/11 ....................... l ,------------------------------------------~ 

K A N Z U K 
inhisarlar U Müdürlüğünden: 

I - Tefrip takarrür eden An~ Aydm, ~bir, Sivas, Tokat, Trabzon, 

MEYVA TUZU Manisa, Kars ve Göneıa idareleri içiıı idaremizee lrabul edilen tipler dahiJinde 
899 parça f'fY& kapalı zarf usulile eksiltJııeye konmuttur. 

Sl ... HA~tNIZI 

KORUYUNUZ 

KANZUK MEYVA TUZU 

EN HOŞ VE TAZE MEYV ALA· 
RIN USARELERiNDEN İSTİH
SAL EDİLMİŞ TABÜ BİR MEYV A 
TUZUDUR. Emsalsiz bir fen h3-
rikası olduğundan tamamen tak -
lid edilebilmesi mümkün değildir. 
Hazımsızlığı, mide yanmalsrını, 

ekşiliklerini ve muannid inkıhaz -
ları giderir. Ağız kokusunu izale 
eder. Umumi hayatın intizamsız
lıklarını en emin surette islah ve 
insana hayat ve canlılık bahşPder. 
İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 

BEYoGLU-iSTANBUL 

Her Jeye •myoruz. h~ir ..,, bizi 
ınenınun elmiyot, fakat erı fenası· 
bOlün eırafımııdokiler bu çok k61ü 

ıcbıo1tmııdon dQlcıyı bizden vıokl01ıyorlor. 

lıte burodo 

VALIDOL imdodınıızo yetiıirl 
Onu bir lere leerilbe ediniıı ondon sonıo 
dOnyo,o bir .. daho 9iıel f6rec .. MllİI. 

Y A L 1 D O L : dcımlo, tablet ve 
hop ııar..cıe lıer ~ bulunur. 

Beyoğlunda : Eski 

HA YDEN 111•l•zalannda 
Nefis ve mQntebap BAKER 
mobilyıüan teşhir edilıneUedir. 
YATAK ve YEMEK odaJan 
ile SALON takımlannın en 
zengin çeşitlerini her yerden 

ucuz fiatlıtrla bulacaksınız. 

Son Posta 
.-----====-----~==~~-----Yevmi. Siyaal. BandSa "' Halil ....--

U - Eksiltme 18/X/M'I tarihine rastlayan Pazartesi günil saat 115 de Kabatq. 
da İnhfurlu levazım ve mübayaat pbesindeki Alım Komisyonunda yapıla • 
caktır. 

Ill - Muhammen bedeli 2432'1,IO lira ve muvakkat teminat 1824,5'1 liradır. 
IV - Şartnameler paramz olarak her gün yukanda adı geçen komisyondan 

alınabilir. Ancak prtname almak .istiyenler şimdiye kadar en a~ağı on bin lira-

lık işi muvaffakiyetle yapJ111§ olduklarına dair vesaiki İnhisar la Umum Mü·. 
dür1üğü İnşaat şubesine ibraz ederek mukabilinde bir ehliyet vesikası tedarik 

etmek mecburiyetindedirler. Bu vesikayı hamil olmıyanlara şaıtname verilmi· 
yeceği gibi eksiltmeye de iştirak ettirilmezler. 

V - Mühürlü teklif mektubunlJı kanuni vesaiki, eksiltmeye iştirak vesikasını 
ve oO 7,5 güvenme parasını, ihtiva edecek olan kapalı zarflar eksiltme günü en 

geç saat 14 e kadar yukarıda adı geçen komisyon başkanlığına makbuz mukab~ 
nde veri1miı olmalıdır. cB.• c6683. 

Cibali Tütün fabrikasında yapılan tadili.ttan çıkan tahta, kapı ve camekan gibi 
25-30 bin kilo miktarında tahmin edilen enkaz 13/10/937 Çarşamba günü saat 10 
da pazarlıkla satılacaktır. 

İstekli1erin enkazı her gün mahallinde görebilecekleri ve pazarlık için de 
tayin olunan gün ve saatte % 15 teminat paralarile birlikte Kabataşda İnhisar
!ar levazım ve mübayaat §Ubesindeki atış komisyonuna gelmeleri ilin olunur. 

c6618t 

I - Eskişelllrde in§ası mukarrer kapsül deposu keşif, şartname ve planına 
tevfikan pazarlıkla yaptınlacaktır. 
il - P.l.Zar]ık 8/X/937 tarihine rastlayan Cuma günü saat 14 de Kabat~da 

levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
m - Muhammen bedeli 3879,38 lira ve muvakkat teminat 291 liradır. 
IV - Şartnameler c20, kuruş mukabilinde her gün İnhisarlar İnşaat şubesin

den alınabilir. 
V - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte % 7,5 güvenme pa• 

ralarile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c1'La c6378~ 

1 - İdaremizce tayin olunan üplere ve nümunesine uygun c214a perde ile, 
1,9 kalınlığında cl335,82• M2 kahve rengi muşamba açık eksi tmeye konul • 
muştur. 

2 - Eksiltme 18/10/937 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 16 da Kabataş· 
ta İnhisarlar Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım Komisyoı u da yapıla 
caktır. • 

3 - Muhammen bedeli c3606,6h lira ve muvakkat teminatı c270 50. liradır. 
4 - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte % c7,5a güvenme 

paralarile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. cB.. c663h 

NEOKALMi A 
GRıP - NEZLE - NEVRALJi BAŞ ve 

DIŞ A(İRILARI - ARTRIT i ZM 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı Istanbul 
SahnaJma Komisyonundan: 

1 _ Gümrük kolcularına alınacak 325 çift fotinin 18/10/937 Pazartesi günü 
saat 15 de açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutan 1365 lira ve ilk teminah 103 liradır. 
3 _ Nümunesile prtname ve evsafı komisyondadır. Görülebilir. 
4 _isteklilerin kanuni vesikalarile ve ilk teminat makbuzlarile Galatada eül 

İthalat Gib:nriiğündeki komisyona gelmeleri. c6664a 

Sümer Bank Umum 
Müdürlüğünden: 

1 - Bankamızın hmitte yaptıracağı ikinci kağıt fabrikası inoaatı vahidi fiat 
t:sasile eksiltmeye konulmuştur . 

tiışaatın tahmin edilen keşif bedeli 428668.88 liradır. 
1 Liseler Abm, Satım Komisyonundan: Yereb.ıatsc;;~ı~i.m~Lsokak. zs. 

. . kdan Beherinin İlk teminat Eksilt~ yapılacağı 

2 - Münakasa evrakı 22 lira mukabilir..de Sümer Bank inşaat servisinden 
alınabilir. 

--;-=-Eksiltnıe 20 Birinciteşrin 193'1 Çar§8111ba günü saat 15,30 da Ankarada Stl· 
mer Bank Umum Müdürlülünde yapJlacaktır. Cinsı Mı . ,__..:ı li Lira Kr. -" .. ve saat kilo tahmiD ~e a~ 

Pirinçunu 'iOO 
lJn eitstra 14500 
Makarna 4500 

Kurul 

20: 
16 
26: 
26: Şehr.ye 1050 

İrmik 1350 18 : 
I<uskw 450 24 : 

' :rn 15 6/10/937 Cuma günü saat 
• •5 de. 

Nisasıa 600 18 : . 
"" . i 11 pılan yukarıda cıns ve mıkdarlan yazılı 
29i9/937 Çarşam~a günü. c:·ksılt~~~-l~Ü ğUnden 8/10/93r/ Cuma günii saat 15 de 

erıaklara verılen fiatla:r yuksek ~oru a n,ında gösterilmi§tir. 
açık eksiltmesi yapılacaktır. Temınat~ y teminat ınakbuzlarile birlikte fstan-

fstekliler yeni yıl 'l"icatet o<ias:1 ~esıka. ve•er Musasebecıliğinde toplanan ko -
bul Kültür Direktörlüğü binası ıçınde Lise. 

ınisyona gelmeleri. . . ~. veznesine yatırılacaktır. Şartnameler Lise-
Teminatlar Liseler Muhasebecıligı . ·n den görülüp oğrenilir. ~6766a 

ler Alım, Satım Komh;yon Sekreterliği _ 

- EJDniyet Sandığı MütlürlüiüJMlen: ,_'> Oper•tBr • Urolog ~• 
Dr. Mehmet Ali 

idrar yollan 
bastaJıtıan matehassısr. K6prtlb&P 

., :&m· Tel: 219ti 

Ba)'Ul Aite Çubutha il.., ıarthln
de SaDdJiımm. bUabılı para için nrDea 
ıl80I JUIJDAl'*b ...... u bJbettflinl IG>'
ıeınttur. Yenl8l ffrlleeellnden ealrtatnla 
hilkıd-...,.. .. ....... ...) 

Gazetemi• çıkan yazı ve 
relimleriD bütün haldan 
mahfuz ft gazetemile altt.lr. -

ABONE FiATLARI 
1 • a 1 

Seoe Ay Ay Ay 
ICr. Kr. K.·. >..r • ---

141N I °" tw loJ 
~JU 1~ 'ilıJ 'l.7J 
27 n 1-lO > tiOO 800 

Abone bedeli peşindir. Adra 
deifştirmek 25 kunqtur. 

' 

c.ı.,. eoro1t w...ı Hrilına. 
lıônlardan ınJaliyet alınntaa. 
Cevap için mektuplara 1 O kunqlut 

Pul OAveıd JAmndJr. 

r.ta kulam: 741 latanbul l 
Nınl: Soa AJlla 
~:2010S 
r-----

4 - Muva~at teminat miktarı 19900 liradır. 

5 - İsteklilerin ihale gününden en az 3 gün evvel Sümer Bank inşaat servi
sine gelerek bu kabil inşaatı yapabilecek fenni ehliyetlerini isbat için Nafia Ve
kaletince verilmi§ müteahhitlik vesikuile icabeden diğer vesikalan ve MilD 
Bankalardan birinden alınmış 200,000 iki yüz bin liralık mali itibar mektubunu 
ibraz ederek eksiltmeye girebilmek ü:aere birer vesika alma.lan §8.rttır • 

8 - Teklif mektuplarmı havi zarflar kapalı olarak ihale günü saat 14,30 a ka
dar makbuz mukabilinde Ankara.da Sümer Bank muhaberat servisi müdürlüfil
ne teslim edilmiş olacaktır. 

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

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
1 - Kurumumuz okulları için lüzumlu olan 200 adet tulum ve 600 adet spor 

lastik ayakkabı açık eksiltmeye konmuştur. 
2 - Muhammen bedel 2650 iki bin altı yüz elli ve muvakkat teminat 198,90 

liradır. 

3 - İhale Yüksek Enstitü binasında toplanan komisyon tarafından 18/10/937 
tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 14 de yapılacağından taliplerin hazır bu· 
lunmalan. 

• - Daha fazla ~t ve 1\11"~ ~tname almak iıüımlerin Enstitü Daile 
Miidü.rl\\lijne llfıijracaaQaıı ilk olua-. . JUL c&Mh 



12 Sayfa 

' İngiliz ve 
müthiş ve 

beş 

Avrupa meyva fuzlarına 
ezici bir rakip olup dört 

misli daha ucuzdur. 
•• s N eyva ozu 

Ekşilik, şişkinlik, ağrı, hazımsızlık, iştahsızlık gibi hallerde dolgun ve gazll 
midelere yemekten sonra, küçüklere 1, büyüklere 2 tatlı kaşığı midevi ve ha-
2;ımdır. İnkıbaz ve barsaklarda atalet halinde sabnh aç karnına 1-2 tatlı kaşığı 

müleyyin ve çorba kaşığı ile müshildir. Mepaların özünden ya.pılmıttır. Şe· 
kersizdir. Şişesi 40, büyük 60, dört misli 100 kuruştur. """'" 
- ""'"'\ 

~...-~~----~~ ...... ..--........... --"""""lt"!ll""":~~;::ın 

' 

HASAN GAZOZ •• •• ozu 
Şekerli ve meyvalı olup en leziz bir gazoz ve. en nefis 

bir şampanya hülasası gibi insana zevk ve hayat veren bilhassa Ingiltere ve 
İtalyada şerbet ve içki yerine kullanılan en sıhhi bir mavidir. Hasan Ga· 
zozu midevi ve hazımdır. Yemeklerden sonra 1 veya 2 çorba kaşığı içilebilir. 
Yazın sıcakta dondurma ve şerbet yerine Hasan Gawz Özü alınız. Çok u -
cuzdur: Kavanoz içinde küçük 25, iki misli 35, dört misli 50, sekiz misli 
90 kuruştur. -- ---------------------

..... 

-r-: .. - . 

SONBAHAR GELDi 

PARDÜSÜLÜK KUMAŞLARINIZI ALMADAN EWEL 
YERLi MALLAR PAZARLARINA. 

GELEN HEREKE ve FESHANENIN 
\ .. .. .. 

ZENGiN ÇEŞlnERINI GORUNUZ 

PATI 
Basar memelerinin ANTiViROS Ue tedavisi 

İç ve dış basur memelerinde; basur memelerinin her türlü 
iltihaplarında, cerahatlenmiş fistüllerde, kanayan basur me
melerinin tedavisinde daima muvaffakiyetle şifayı temin eder. 

Şark ispençiyari Lal:oratuvarı, Istanbul 

Bina İşleri llanı 

Nafıa Vekaletinden: 
"' ı - İst~kli çıkmamış olan Ankara Yüksek Ziran~ Enstitüleri stajyer talebele
rine mahsus Orman Çiftl iğinde yapılacak yemekhane inşaatı ayni şartlarla pa -
zarl•ğa çıkarı!mıstır. 

Keşif bedeli: 37031 lira 93 kuruştur. 
2 - Eks:. tme 15/10/937 Cuma günü saat 15 de N:ıfia Vekaleti Yapı işleri ek

siltme komisyonu odasında yapılacaktır. 
3 - E!~s:~tme şartnamesı ve buna mütefeı ri evrek 185 kuruş bedel mukabilin

de ~·apı işleri Umum Müdürlüğünden alınabilir. 
4 - Ek!dltmeye girebilmek için isteklilerin 2777 lira 40 kuruşluk muvakkat te

mi•1t1.t vermesi ve Nafia Vekaletinden alınmış yapr müteahhitliği vesikası ibraz 
etmesi lazımdır. c6728· 

ESKi FEYZlYE 

,, soN POSTA . 

1 BiR DOKTORUN 
şayanı hayret keşfi : 

Buruşmuş ve ihti· 
yarlamış bir cilde 

GENÇLIGINI 
iade ediyor 

Viyanada bir tıb mecmuası, fennin en 
son zaferini ilan ediyor: Buruşuklukların 
yalnız sebebi zühuru değil, ayni zamanda on
ların izale çaresini de bulmuşlardır. Artık 
anneler ve hattA. büyük anneler gençlik se
nelerindeki ter ve taze tenlerini ve 50 - 60 
yaşlarındaki kadınlar, gençliklerindeki bu -
ruşuksuz ve yumuşak clldlerini temin edebi
lirler. . 

Buruşukluklann sebebi 
İhtiyarladığımızda yüzümüz buruşukluk

larla dolar. Cild, besleyici ve canlandırıcı 
unsurunu kaybeder. Bu unsuru, şimdi kema
li itina lle seçilmiş genç hayvanlardan istih
sale muvaffakiyet hasıl olmuştur. Cild bu -
nunla beslendlkte yeniden gençleşir ve taze
leşir. Viyana üniversitesi profesörü Doktor 
Stejskal'ln bu şayanı hayret kt:şfinln isti -
mal hakkını münhasıran Tokalon müesse -
sesi tarafından büyük mali fedakArlıklarla 
temin edilmiştir. 

Hastahanelerde tecrübeler 
Profesör tarafından hayvanlardan istih

sal edilen ve Biocel tabir edilen bu cevher, 
yalnız CPenbe rengindeki> Tokalon kremin -
de mevcuttur. Hastahanelerde 60 yaşların -
daki kadınlar üzerinde yapılan tecrübeler -
de, altı hafta zarfında buruşuklukların zail 
olduğu görülmüştür. Her akşam yatmazdan 
evvel cild unsuru olan penbe rengindeki To. 
kalon kremini kullanınız. Siz uyurken, cil -
diniz! hesler, buruşuklukları serian izale e
der. Bır kaç hafta zarfında bir çok seneler 
daha genç görünmüş olacaksınız. Gündüz 
için de Cydsız> beyaz rengindeki Tokalon 
kremini kullanınız. Siyah noktalan eritir, 
en sert ve çirkin bir clldi yumuşatıp güzel
leştirir. 

Dr. lhHn ••mi 41111-~ 
TiFO AŞISI 

Tifo ve paratito hastiılıklarına tu
tulmamak için tesiri kat'l, muafi
yeti pek emin taze aşıdır. Her ec
zanede bulunur. Kutusu 45 kuruştur 

İlan Tarif em iz 
Birinci sahile 400 karuı 
ikinci aahile 250 » 
V çiincii sahile 200 >> 
Dördüncü aahile 100 » 
iç sahi/eler 60 >> 
Son sahile 40 » 

Muayyen bir müddet 7_arfında 
fazlaca m.ikdarda ilan yaptıracak • 
lar ayrıca ~enzilatlı tarifemizden is· 
tifade edeceklerdir. Tam, varım ve 
çeyrek sayfa ilanlar için. ayrı bir 
tarife derpiş edilmlştir. 

Son Posta'nın ticari ilanlarına aid 
işler için şu adrese müracaat edil· 
melidir: 

UAncııik KollekUf Şirketi. 
Kahramanzade Ihn 
Ankara caddesi 

Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdüril: Selim Ragıp EMEÇ 

ı ı S. Ragıp EMEÇ 
SAH PLER : A. Ekrem UŞAKLIGİL 

Kız ve 
Erkek 1 ş 1 ~STAN':L ~ N!TA~ s i Geceli 

Gündüzlü 

Memleketimizin en eski busust lisesidir. Ana, tık, OrtR ve Lise kısımlan, Fen ve edebiyat kolları vardır. 
fstanbulun en havadar ve sakin bir muhitinde 'feşvikiye Karakolu karşısında ve Teşvildye camii ittisalindedir. 
Kayıt için hergün ondan 17 ye kadar mOracaat eoilebmr. İsteyenlere mektep tarif namesi gOuderllir. Telefon: 44039 

Birineitepia • .. - .. - .. - .. 

Kaşelerinin tesirini öğrenenler baş, 
ağrılarını unuturlar diş, adale 

NEZLE, KIRIKLIK, ROMATlZMA, GRİP VE EMSALl HAS
TALIKLARA KARŞI BiLHASSA MÜESSİRDİR. 

Terkibi ve tesirindeki sür'at itibarile emsalsiz olan GRlPIN'in 
10 tanelik yeni ambalajlarını tercih ediniz. Geceleri tutacak olan 

ağrılara karşı ihtiyatlı bulunmuş olursunuz. 

icabında günde 3 · kaşe alınabilir 
isim ve markaya dikkat. taklitlerinden sakınınız .._ .. _ .. _ .. 
İZ MİR F u AR ında 

Ümidin fevkinde l'aqbet kazanan • 

JUNiOR 
Fener ve pillerinin taklitleri çıkmıştır. Taklide yel

tenenler kanuni yollara müracaata lüzum kalmadan 
sayın halkımızın rağbetsizliği ile cezalannı çekın1ş· 
!erdir. Fener ve pillerin üzerindeki JUNİOR marka -
sına dikkat etmeleri müşterilerimizin menfaatleri ik
tızasmdandır. Türkiye için umumi satış deposu: İS • 
MAİL ÖMER İŞÇEN, Galata Haraççı sokak No. S 
DİKKAT: Anadoluda bayi aranıyor. 

Isınmak için olduğu gibi yemeklerlnizi pişirmek 
için de 

TÜRK ANTRASiTiNi 
kullanınız 1 

Satıf merkezi; GILKRIST YOKl!R ve Kaı L TD. 
Galata Yolcu Salonu kartısında Tahir Han 

Tel. 44915 

DENiZ ve TAYYARE 
tutmasında, vapur ve tren seyahatlerinde damla ile alınan 

R A R D O l, yolculara neş' e ve ferahlık temin eder. 

Sandalya ve Mobilyanın 
Hem ucuzunu, hem gOzelini almak için lstanbulda Rızuımşa yokuşunda 

66 No. ASRİ MOBlL YA mağazasını ziyaret ediniz. 

~--· AHMET FEYZi Tel. 23407 


