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Veni umumi bir harb 
Avrupayı baştan 

1 Rusgada nü_maifşler başladı 1 

Sovyetler İtalyanlara korsaıl 
İtalyanlar da Sovyetlere 

Asya barbarları diyorlar 
İtalyan - Sovyet münasebatının kesilmesi ihtimalinden 
bahsediliyor. Akdeniz konferansı mutlaka toplanacak 

Londra Bor1'asında 
Fiatlar düştü 

1 Paris 8 (Hususi) - Avrupanın büyük 
'iyasi merkezleri derin bir endişeye ka· 
pılmışlardır. Sovyetler Birliğile İtalya 
ırasında teati edilen notalardan müte -
\?ellit vaziyetin çok vahim olduğu ka • 
ııaati umumidir. 

Moskova ile Roma arasında diplomatik 
rnünasebatın kat'edilmesi ihtimalinden 
kuvvetle bahsedilmektedir. 

Yeni bir umumi harb korkusu her ta -
~ y yılmıştır Asabi ve ge;:gin bir ha
vabüküm sürmektedir. 
Yaklaşmak ta olan büyük bir f el ak.etin 

bütün emareleri mevcuttur. 
Konferans toplanacak 

1 

-
Akdenize gönderilen yenı Ingilfa harp gemileri 

',... 

,.. idare iflıeri telefonu : 20203 

korkusu biitiin 
başa sardı 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hitler teklif ediyor: 
• 

Almanya - lngiltere ve 
Amerika ittifakı 

Alman devlet reisinin mektubundan bir parça: 
''Dünyada bu bloka karşı durabilecek hiçbir kuvvet 
mevcut olamıyacak, beyaz ırkın menfaatlerine ay kın 

yol tutan hiçbir niyet yaşayamıyacaktır,, 

Londra (Hususi) - 4 eylCıl tarihli Daily tir. Bu mektubun en mühim parçaları 
Mail gazetesi, Hitlerin Lord Rothermere- şunlardır: 

ye yazmış olduğu bir mektubu neşretmiş- (Devamı 2 inci sayfada) 

h.~~~!'~~i~ı:~~~:~~ ~~!'.'1I::;: ~~: Hükiimetimiz konferansa'.~' Filistin Arapları namına 
deniz konferansına iştirak etmediği tak-

~~~?~:~i;r~~:o~y::~::l~ ::::b:: iştirak edeceğini bildirdi bir hey' et Balkanlarda 
ayni masaya oturmak istemediğini be • Cuma günü Cenevre yakininde kfiln metimiz namına gönderilen davetname
Yan etmektedir. Maamafih şu dakikaya Nyon kasabasında toplanması muka.r • nin, dün Hariciye Vekaleti siyasi müste-

(Devamı 8 inci sayfada) rer olan Akdeniz konferansı için hükll • (Devamı 2 inci sayfada) 

Vekiller 
mühim 

Hey' eti Ankarada 
toplantılar yapacak 

lstanbula gelen hey' et azası "Son Posta,, ya Arap 
kongresinin yalnız Filistin işini görüşeceğini söyledi 

Son zamanlarda bir çok karış1k sah
nelere şahit olan Filistinden Filistin A- • 
rap ittihadı mümessillerinden iki za -
tın, İstanbula gelmiş olduklarım haber 
alınca, bulundukları Londra oteline git 
tim. Son Posta namına ken'1Uerile ko
nuştum. 

Hey'et iki kişiden mürekkeptir. Fi -
listin Arap ittihadı wnumi katibi, ve 

"" Londra şubesi mümessili Bay Emil A. 
Başvekil bugün Gori, ve Kudüsteki Ortodoks kilisesi pa 

• • 
ismet lnönünün lzmir 

,. 

F narındaki tetkikleri 
Başvekil alakadar idare adamlanndan Ege mıntakasının 

mahsul vaziyeti hakkında da ~ 
geniı izahat aldı ve dün sabah çarşıyı gezdi 

Başvekil lzmir fuarında 

İzmirden ayrılıyor 
Dahiliye Vekili Ankaraya 
gitti, diğer Vekiller de 

bugün gidiyorlar 
Ankara 7 (Hususi) - İcra Vekil

leri heyeti önümüzdeki perşembe ve
ya cuma günü burada toplantılar yap
mıya başlıyacaktır. Bu toplantılar .. 
da ehemmiyetli bir çok uluslar arası 

(Devamı 5 inci sayfada) 
_... ................ ......_..,Mlıtlt.l ............. }tll~.IHılllıılılıl-.......,_ol•I ... ..._ 

Cezayirliler de 
istiklal istiyorlar 
Cezayir (Hususi) - Şimali Afr;ka A

rap liderlerinden harp halk partisi reisi 
Messali, altı yakın arkadaşile birlikte 
tevkif edilıniştit:"-
• Arap lideri verdiği ifadede Fransız a
leyhtarı olmadığını, yalnız şimali Af
rikaya, Suriyeye verildiği şekilde istik
lAl temin etmek için çalıştığını söylemiş-
tir. 

İzmir 7 "(Hususi muhabirimizden) -ı mıntakasımn üzüm, tütün, pamuk ve dl- Liderlerinin tevkifi üzerine iki yüze 
Şehrimizde bulunan Başvekil İsmet İn- ğer mahsuller vaziyeti hakkında 6?eni~ yakın taraftan Messalinin tahllvesi için 
önü, alakadar idare adamlarmdau Ege (Devamı S inci acıyfada) tezahürat yapmıştır. 

(Devamı 8 inci sayfada) B. Gor! Papaz Huri .............................................................. 

Ev kadını şeker kuponu 
müsabakası 

'dün neticelendi 

Ulusal Ekonomi ve arttırma kurumunda kur'a çekilirken 

(Yazısı 8 inci sayfada) 



2 Say! 

Her gün 
lstanbul beledig~sinin 
Gayri tabii vaziyeti 

- Yazan: Muhittin Birgen 

' 

-U B ilmiyorum nedendir? İstanbul 
şehrinin belediye ba'kımından 

varlığında gayri tabiilikler göze çarpar. 
Bu belki de bu şehrin eski zamanlardan
~i mevcut olagelen gayritabiilikleri -
nin neticesi, yani bir nevi muhafazak;'jr
lık mahsulü, ve yahut bir itivad eseridır. 
Sebeplerini izah etmek bence mümkun 
olmuyor, fakat, gayritabiiliği pekala gö

rebiliyorum. 
Farnza, İstanbulun nakil vasıtalarına 

bakalım. Normal surette bunların bele
diye elinde olması lazımdır. Fakat, bizım 
bu işlerı yeni öğrenmeğc başladığımız 
zamanlardan itibaren Şirketıhayrıye, tü
nel, tramvay birer imtiyazlı şirkete ve
rilmiştir. Diyelim ki imtiyaı.lı şeylere 
dokunmakta mahzur vardır. Ya, devlet 
elinde bulunan ve şehre maledilmcsin -
de hiç bır güçlük bulunmıyan Akay ida-
resi? 

Acab.l neden hala devletin elinde 
duruyor? Sebeb bir maliye meselesi mi
dir? Eğer öyleyse bunun halU çaresi var
dır. Yoksa, böyle değil de, alelfıde ı bir 
muhafazakarlık ve bir itiyat meselesi 
midir? Zannetmem; bu kadar büyük in
kılablar yapan bir memleket, bu işte, 
kendisini elbet lüzumsuz bir muhafaza
karlığa kaptırmaz. Acaba, sebep, bir ter
biye meselesi, yani İstanbul beledi -
yesinin bu vapurları işletemiyeccği en
dişesi midir? Bunu da zannetmiyorum; 
çünkü Akayı bugün bu memleketin ço
cukları işletiyor; iş belediyeye geçerse 
gene qnlar işletecek değil mi? 

* Halbuki öte taraftan bazı hadiselere 
dikkat edebiliriz. Akay vapurlarından a
lınan ücret pahalıdır ve bu vapurlar şeh
rin hareket ve münakale ihtiyaçlarını 
hakkile ve tam bir istirahatle temin ede
miyorlar. Alınan bu pahalı ücrete rağ -
men, geçen ~ene İstanbul şehri ile Akay 
idaresi arasında karakteristik bir mesele 
oldu: Akay idaresinin köprüdeki iskelesi 
artık kullanılamaz bit bale gelince bunun 
yenisi yapılmak iktiza etti. İdare, bu va
purlarla İstanbul şehri arasında bir mü
nasebet olduğunu derhal hatırladı ve is
kele için belediyenin yüz elli bin lira pa
ra vermesini istedi. Belediye bu parayı 
vermemek için uğraşmamış değildir; an
cak, münakaşa neticesinde Akay haklı, 
belediye haksız çıkmış ve parayı vermiş
tir. Akayı devlet işletiyor; kazanıyor mu, 
kazanmıyor mu? Bunu bilmek bizim için 
ancak bir vatandaş hakkı olarak bahis 
mevzuu olabilir; şehirli sıfatile bu işte 

bir alakamız yoktur. Eğer kazanıyorsa is
keleyi de yapmalıydı; kazanmıyorsa, bu 
işi de, Haliç şirketi gibi İstanbul beledi
yesinin üstüne atıvermek güç bir şey de
ğildi. Ben eminim ki Akay kazanıyor; 

mademki kazanıyor, şu halde İstanbul 
şehr1 gibi fakir bir şehir belediyesinin 
yüz elli bin lira gibi mühim bir parasını 
istemesi ve alması haksızlık olmaz mı? 

* 
1stanbul, faraza Belgrad şehrinclen en 

az iki defa büyüktür. Halbuki Belgrad 
şehrinin bütçesi İstanbul bütçesinin iki 
mislidir. Ayni İstanbul Budapeşte şeh
rinden nüfus itibarıle üçte bir kadar kü
çük, mesaha f tibarile iki defa büyüktür. 
İstanbul belediyesinin bütçesine gelince, 
Budapeştenin bütçesinden en az on beş 
defa daha fakirdir! 
Bunları böylece zihnimden geçirirken 

bir taraftan da düşünüyorum: Akay İs -
tanbul halkını hem tamam memnun ede
miyor, hem de fazla ücret alıyor ve ka
zanıyor; sonra da c1stanbulun şanı ile 
mütenaslpa bir iskele inşası için şehirden 
yüz elli bin lira ahyor. Halbuki Haliç 
vapurları yolcusuzluktan iflas haline ge-
1:.nce, her şeyi bırakıp kaçınca, iş bele
diyenin başına dıişüyor! 

1tiraf etmeliyim ki benim basit muha
kemem bu işin mantığını bir türlü bula
mıyor. Prensip meselesi bizim belediye
mizin ~ehindedir; tatbikat taraflan da 
böyle tezatlar içinde göze çarpıyor. Şu 
halde ya bu işlerde izalesi mutlaka la
zım bir gayritabiilik vardır ve yahut, 
işin içinde benim bilmediğim bazı nok
talar vardır ki bu gayritabiiliği zaruri 
ha.le getiriyor. 

İşte bu mülahazalar içinde, ya bu gay
ıitabiiliğin izalesine yardımı olur, ya -
but ta bu işte basit mantıkla anlatıla -

SON POSTA 

Resimli Makale: X Sonsuz dünya ... X 

... 
ALLAH BAK\.:: 

BURADA 'YATA~ 
MERHUM 

RU\-\üNA l=ATIHA 

içinde• doğar, büyür, Bu yalancı dünyada bin bir meşakkat 
tali ve kaderimizin bize gösterdiği yol!ardan belki de ha
berımiz olmadan geçerek çalışır, didinir, hergün biraz daha 
yıpranuak. eriyerek en sonra dört kişinin kolları üzerinde 
ebedi mekanımıza götürulürüz. Artık hayat bitmiş, sonsuz 
bir eberJiyet başlamıştır. 

İnsan fanidir, fakat bazıları yaşadıklarının bir delili ola
rak arkalarında sadece bir mezar taşı bırakırlar, bazıları ise 
bir rub, bır dimağ, bir eser terkederler. Ölmüş oldukları hal
de ahlafın kalblerinde yaşarlar. Bu gibi adamlar dünyanın 
azami 1.evkini tatmış, sevincini duymuş, ecrini almıştırlar. 
İnsan böylt> olabilmek içiiı hiç ölmiyecekmiş gibi çalışmalıdır. 

(~_s_o_o._;z __ A_~_A_~_s_o_N_D_A_), 
B ütün dünya 
Balıkçıları 
Denize acıldılar 

Mevsim, balık ar-olamak mevsimidir. 
Bunun için dünyanın her yerinde büyük 

balı~çı gemileri denize açılmışlardır. Yu
karıdaki resim Fransa sahillerinden bi -
rinde bir balıkçı gemisinde alınmıştır. 

Geminin güvertesi, eöründüğü gibi -ya

rıya kadar taze balıkla dolmuştur. 

Dünya traş şampiyonu 
Geçenlerde Viyanada bir traş müsaba

kası yapılmıştır. Müsabakaya giren ber
berlerden hangisi en az bir müddette en 

iyi traşı yapmağa muvaffak olursa (Traş 
Şampiyonu) ilnn edilerek kendisine mü-

kafat verilmesi kararlaştırılmıştı. Ber· 
berin biri 8 saniyede en iyi traşı yap
makla birinciliği kazanmış :ve konulan 
ikramiyeyi de almıştır. 

Fakat zavallı berber müsabakayı en 
çabuk bir müddette, müşterinin yüzünü 

kesmeden kazanmak için o kadar büyük 
gayret ve dikkat sarfetmiş ki birinciliği 
ilfın edilirken asabi bir buhrana tutulup 

hastaneye knldınlınasına mecburiyet 
hasıl olmuştur. 
.. M••••••••••••-... -••H••••••••-•••••••••••••••••••--
mıyacak bir hakikatin meydana çıkma
sına vesile verebilir ümidile bu satırları 
yazmak ve mesele üzerine dikkati çek -
mek isterim. Bilmem, işi iyi teşrih ede -
bildim mi? 

Muhittin Birgen 

--------------------------4 
HERGüN BiR FIKRA 

Yazamam 
Hacı Arif Paşa Mardinde iken Ta

hir Nadi de Mardinde imi§, bir gece 
geç vakit paşa Tahir Nadiyi evine ça
ğırtm\i, paşanın yanında tahriraı ka
tibi ve b<ı§ka misafirler varmış. Tahir 
Nadi odaya girince pQ.§a; tahrirat ka
tibini göstererek: 

- Seni demi§ bu adam hakkında 

bir hicv:iye yazarsın! diye çağırttrnı. 
Tahir Nadi: 
- Emriniz başüstii.ne, demiş, fakat 

elimden. gelmez, yazamam. 
- Niçin yazama.um? 
- Hiooiye meziyeti olan bir ada -

mın meziyetini $elb için yazılır. Siz 

1 

onun bir meziyetini bulup söyUyebi
lirseniz, ben de hicviyeyi 11azanm. 

• • 
Eğlenceli 

Mendil, şemsiye, 

Bira ve 
Saatin tarihleri 

MenJn e!Vvelce sineklerı k ovmak için 
kullanılırdL Nitekim fransızca mukabili Bir memuriyet 

• mouchoirdir. Mouche de sinek demektir. 
frene Robins isminde b ir A .. 'l.crıka- Mendil kullanmak hıgiltere ve Alman -

h kadın, hi.ikfımetin .. ,,.sıni memuru o- yada ilk defa 1500 senelerinde revaç bul
~arak 1300 dolar aylıkla !°'i!i.un dün - du. 
yayı dolaşmağa ve Am .. ~r·knn sefaret 
ve konsoloshaneh .. ·:nin içc:i:n:ni td-
::-iş ve süslemek ı~ini ida;eyc tayın e -
dilmiştir. 

Aşk y üzünden kendini 20 
sene zindana hapseden kız 

Bundan yirmi sene evvel l 7 yaşla -
rmda Tunuslu genç ve güzel bir kız, bir 

delikanlı ile sevişmiş, tam evlenecek
leri sırada oğlanın babası işe müdaha
le ederek mani olmuş ve delikanlıyı ka 
rarından caydırmıştı. 

Bundan fena halde müteessir olan 

genç kız, cdünya bana artık zindan ol

du• diyerek kendisini bir zindana ka
pamış, ve ne gayet karanlık ve rutu -

betli olan mahzenden dışarı çıkmış, n 
de herhangi bir insanla bir çift lakırdı 
etmiştir. 

Aradan geçen yirmi sene zarfında 

kız çok bitkin bir hale gelmiş ve niha

yet geçenlerde gen~ kızı zorla bulun -

duğu yerden çıkararak bir hastaneye 
yatırmışlardır. 

* Şemsiyenin tarihi çok eskidir. Mısır -
lılar ve Asuriler, güneşten korunmak 
için şemsiye biçiminde §eyler kullanır -
lardı. O zamanlar, şemsiye kullanmak 
ancak yüksek tabakanın harcı, onlara 
mahsus bir imtiyazdı. Daha hfıla da vahşi 
kabilelerde, ancak kabile reisleri şemsiye 
kullanabilirler. Şemsiye, ilk defa olarak 
1730 da bugünkü şekli ile ku11anıldı. 

* Biranın tarihini kat'iyetle tesbit et -
mek mümkün değildir. Yalnız Mısırlılar 
zamanında biraya benziyen tahammür 
etmiş bir mayiin kullanıldığı malQmdur. 

Londrada bira ilk defa 1722 de içildi. 

* İlk saati, Alman Hcnlein 1500 senesin-
de icat etti. Şeklinden dolayı da Nu -
ren berg yumurtası ismini taktı. Ondan 
sonra bir çok şekillerde boy boy, çeşit 

çeşit saatler yapıldL Elektrikli saatler 
1839 da icat edildi. 

Akreb ilk defa olarak 1670 de kullanıl
dı. Bundan önce, saatlerde yalnız saati 
gösteren yelkovan vardı. 

r 
iSTER İNAN iSTER -iNANMA! 

Dün bir kadıncağız yanında ikişer üçer yaşında iki çocuk
la tramvaya binmişti, biletçi yaklaşınca bir bilet almak için 
lazım gelen parayı uzattı. 

)atıyor, fakat o da itirazlarında devam ediyordu. Nihayet 
biletçı zili çekerek tramvayı durdurttu, yolcuyu indirecekti. 

Tam o sırada vnk'e.ya şahid olanlardan bir erkek iki çocuk
tan birini ann<>sinin kucağına oturttu, ikinci çocuğu da ken-TramvayC:an beş yaşından küçük çocuklardan yer işgal 

etmedikleri müddetçe para alınmaz, fakat çocuk iki olunca 
ikisinden bir bilet alınır. Biletçi nizamnamenin bu maddesi
ni hatırlamıştı: 

- lki bilet alacaksınız, dedi. 
Kadın nizamnamenin bu maddesini bilmiyordu. Böyle 

bir vak'aya da hiç müsadif olmamıştı. İtiraz etti. Biletçi an-

di kucağına aldı ve biletçiye dönerek: 

- Şimdi buyurun bakalım, dedi. 

Biletçi dü~ün<lü, nizamnamede bu vaziyete tekabül ede

cek bir madd:? bullmup bulunmadığını düşündü, hatırlaya-

madı ve tekrar zili çekerek vatmana hareket işareti verdi. 

i STER 1NAN l STER 1 N AN 1\1 A ~ 

Sözün Kısası 

Yazı Çok Olduğu için 

Bııgii.n Konamadı 

---·········································---·---·-
Bitler, 
Tehlif ediyor 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
cAlmanya üç yüz senedenberi yaptığı 

muharebelerde, kendisine hiç bir bariz 
menfaat temin etmeden sırf şeref ve 
prestiji isin yirmi, yirmi beş milyon in
san kaybetmiştir. 

Hali hazırda bir Alman - İngiliz paktı 
yapmayı erken buluyorum. Ben memle
ketimde iş başına gelinciye kadar ufaklı 
büyüklü 4000 nutuk söyledim. Bu nu • 
tuklarımdan hiç birinde Alman - İngiliz 
yakınlaşması aleyhinde tek bir kelime 
yoktur. 

Bu yakınlaşma dünyanın en yüksek 
kıymette insanlarından mürekkep 120 
milyonluk bir blok teşkil edecektir. İn • 
giltcrenin donanması ve dünyanın birin· 
ci derecedeki ku\-vetlerinden biri olan 
Alman ordusu, dünya sulhunu temin e
den büyük bir kuvvet olacaktır. 
Eğer bu bloka A'merikalılar da iltihak 

edecek olurlarsa dünyada buna karşı du
rabilecek bir kuvvet mevcut olamıyacak· 
tır. Bu büyük kudret karşısında beyaz ır~ 
kın menfaatlerine aykırı bir yol tutan 
hiç bir niyet yaşıyamıyacaktır.:ı. 

Berlin mülakatına doğra 
Berlin (Hususi) - Duçe ile Führer a

rasındaki mülfikatın 25 eylıllde vuku bul
ması kal'i şekilde tesbit edilmiş bulunu
yor. Bu münasebetle bütün Alman gazc· 
teleri bu mülakatı birinci plana almışlar 
ve ehemmiyetinden bahis uzun maknle· 
ler yazmağa başlamışlardır. 

Gazeteler bilhassa Musolininin bu ~ 
yahatinin, İtalyanın başına geçtiğinden· 
beri harlce yapacağı ilk seyahat olduğu• 
nu, Roma - Berlin mihverinin daha zi • 
raCie kuvvetleneceğini, iki hükfunet a .. 
rasınaakf yakınlığın Avrupaya bir çok 
faydalar temin ettiğini tebarüz ettirmek· 
tedirler. Bir Alman gazetesi yazısını şu 

cümle ile bitirmektedir: 
cHitler ile Musolini, Avrupa sulhunun 

yegnne garantileridir.> 

Hükumetimiz 
Kon/ eranaa iştirak 
Edeceğini bildirdi 

(Ba§UlTtıfı 1 inci sayfada) 
şarı Numan Menemcncioğlu'na tevdi e • 
dildiği haber alınmıştır. 

Dün akşam Perapalas otelinde, Fran " 
sız ve Sovyet büyük elçilerile Leh elçi • 
sini ve diğer bazı ecnebi mümessilleri 
kabul eden Numan Menemencioğlu, bila• 
hare Floryaya gitmiştir. 

Mevsuk bir membadan öğrendiği .. 
mize göre hükumetimiz, Akdeniz !con• 
feransı için gönderilen davetnamcye 
muvafakat cevabı vermiş ve toplamı • 
ya iştirak edeceğini bildirmiştir. 

Hariciye Vekaleti siyasi mUstcşarı 
Numan Menemencioğlu bu akşam An • 
karaya hareket edecektir. 

!~!Y#t::a 
Dün hava kısmen yağmurlu geçti 
Kandilli rasat istasyonunun verdiği 

malumata göre dün hava sabahtan itibn• 
ren öğleye kadar 
kapalı ve kısmen 

yağışlı geçmiştir. 

Yağmur az mik -
tarda sabah saat 9 
da başlamış, saat 
11 de artmış ve 12 
de kesilmiştir. Ya
ğan yağmur miktan 3 milimetredir. 

Dünden itibaren havalar da serinle/ 
meğe başlamıştır. Barometre saat 14 e 
764 de yükselmiş, en fazla sıcaklık 21, ~ 

. tit• 
1 h sıcaklık ta 18 olarak kaydediJınış 

Rüz.gar da bilhassa öğleden sonra art~Ş~ 
yıldızdan saniyeae 10 metre ile esınıŞ 

tir. k y 
Rutubet derecesi de yüksek olarak 8 

" 

dedilmişlir. 

l.un~ : 5.33 Ô~lc : 12. 1 ') 
lklııdi 15, 48 Aqıım : 18. 33 
Yataı 20.08 İmsak ; 3.50 
kum! acııe 1353 - Arabi .. u U.So 
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• 
iki Mançuri livası 
Çinliler tarafına geçti 

Japonya, 
meydana 

lngilterege, cevabi 
çıkarılamadığını, 

notasında, mes'ulün 
beyan etmektedir 

Sayfa 3 

Ordumuzun S' 
kudreti karşısında Ai:'E E 
ecnebiler hayran 
Dün Anadolu ajansı Pariste ÇboUl 

fransızca Le Temps gazetesinin Trakya 
manevraları hakkında yazdığı bir ma • 
kalenin hülasasanı telgraf haberi olarak 
vermişti. Gazetenin bu makaleyi ihtiva 
eden nüshası bir gün sonra geldi, hüla
sasının okunmuş olmasına rağmen oku
yucularımıza bu makaleyi aynen vermek 
ten kendimizi alamadık. Aşağıya koyuyo-

-------• Akdeniz devletlerinin 
toplantısı 

ti B. Musolininin 
Berfin ziyareti 

Yazan: Selim Ragıp Em~ 

/?:!!!!! ünün iki mühim hadisesi üı:e •· 
~ rinde bütün dikkatler toplanı -

yor: Bunlardan bir tanesi Akdeniz dev
letlerinin yapacakları toplantı, diğeri de 

Londra 7 (Hususi) - Japonyanın İn
gilterey verdiği notanın metni Tokyoda 
ı:ıeşredilm iştir. 

ruz: B. Musolininin eylul sonlarına doğru 
öldürmüş bulunan iki Mançuri livuı Çin-ı tinin büyük v bir ekseriy~tinin h~rbe a- Trakya yeknesak ve sakin manzarasına Berline vuku bulacak olan seyahatidir. 
liler tarafına geçmiştir. leyhtar oldugu beyan edilmektedır. tekrar büründü. Türk ordusunun 18 den Son günlerde meçhul tahtelbahirler ta-

Bir ada mpteclilcli Şanghay 1 - B: Ruzvelt'in ~~e1·i - 22 ağustosa kadar geçen zaman zarfında rafından bazı nakliye gemilerinin torpil· 
Bu cevapta şimdiye kadar yapılmış o

lan tahkikatın hadiseden bir Japon tay -
Yaresinin mes'ul olduğunu meydana çı -
karmamış bulunduğu beyan edilmekte • 
dir. 

H k 7 (AA) _ t . alumat al- ka tebaasına kısa hır zamanda Çını ter- burada yaptığı büyük manevralar artık lenmeleri Akdenizde vuku bulduğu için,. 
ong ong . . yı m k t l .. ta . . . ki be 'ı bitmiştir. Manevrayı takip eden büyük bu ha4dı'selerden en zı·yade müteessir o -

alet 1 h n H k g yakinin- eme erını vsıye ıçın va yanaL, 
m a o an me a ı , ong on b d b' ıldı .b. t . . ı·a et geçit resminde sivillerden mürekkep a· !anlar da gene bu denizle vıkanan sahil· 
de ka4ın• Bı'ting adasının dün ak(!!lm Ja- u.ra. a .ır y rım g. ı ı .esır ıc • - b'l " 

-ı- t B kl Ç d k f tl zim bir halk kütlesi hazır bulundu, ı - lere malı'k bulunan devletler olmuştur. 

Maamafih mahallindeki tahkikata de
vam olunmaktadır. Ve facianın ne gibi 
ahval ve şerait dahilinde vukua gelmiş 
Olduğunu meydana çıkarmak için hiç 
bir gayret esirgenmiyecektir. 

1 t af d t d'lmi olduguv nu mı.ş ır. ır ÇO arı ın e ı men aa e -
pon ar ar ın an zap e ı Ş . k lm k . t kt d" ler hassa kalabalık olan ecnebi askeri he - Fransanın o"nayak olmasile bu toplantı-be t kted" rıne yapışıp a a ıs eme e ır . d'l 

1 yan e me ır. Kütle halinde Çinin tahliye edilmesine yetler kendilerine tahsis e ı miş 0 an ya çağmlanlar: 
AmerikaWann vaziyeti aleyhtardırlar. tribünden kıt'aların kusursuz geçişlerini Türkiye, İtalya, Yugoslavya, Yu-

Vaşington 7 (A.A.) - Japonyanın Pa- Netice ne olacak? alkışlarlarken piyadeler, süvariler, iop- nanistan, Mısır, Suriye ve Ar -
nama ve Singapour yolu ile abloka edil- çular, motörlü kıt'alar ve tanklar yakı- navutluktur. Daveti yapan İngil -
mesinin Milletler Cemiyeti misakının 16 Nankin 1 (A.A.) - Merkezi :;iyasi cı bir güneş altında beş gün müddetle sar tere ile Fransanın toplantıda ha· 

İki Mançuri livası 
Şanghay 7 (A.A.) - Central News Çin 

ajansının J ehol'dan bildirildiğine göre 
General Tchang-Kai-Pang tarafından 
kumanda edilmekte olan ve efradından 
bir kısmı geçenlerde on Japon zabitini 

ncı maddesi mucibince yapılabileceği A- meclis reisi B. Ouang - Tehin - Ouei, fettikleri azim gayretten sonra da hiç zır bulunacakları ise bir emri tabiidir. 
merikan bahriye makamatında beyan e - radyo ile neşredilen bir nutkunda ez- ,yorgun görünmüyorlardı. İspanyanın çağırılmasından sarfı na-
dilmektedir. cümle şunları söylemiştir: Türkiyede yapılan askeri manevrala- zar edilmiştir. Çünkü Fransanın dileği 

Maamafih İngiliz • Amerikan görüş- Şimdiki vukuat, Çin'in hezimeti de- ra ecnebi ordu mümessillerinin 1914 har- veçhile Valansiya hükumeti davet edil-
melerinin Amerikayı bir taahhüt altına ğil, belki Japonyanın iktısaden yıkıl • bindenberi ilk defa davet edildikleri ma- miş olsaydı, Frankoyu da çağırmak bir 
sokmaktan çok uzak ve Amerika mille - masını intaç edecektir. lumdur. Türkiye Balkan paktı müttefik- zaruret olacaktı. Şerlerin ehvenini ter· 

Filistinde Yahudiler bir 
Arap köyünü ateşlediler 

günden güne 
Havralara 

Tecavüzler 
Yahudiler 

artıyor, bazı 

sığındılar 

Profesör 
Af etin kıgnıetli 
Beyanatı 
Bükreşte toplanan antropoloji ve ar -

keoloji beynelmilel 17 inci kongresine 
Türk Tarih Kurumu asbakşanı profesör 
Bayan Afetin riyasetinde bir heyet git -

Adana 7 (Hususi) - Filistinde ya-ı dan korktukları için havralara sığın - tiğini yazmış ve kongrenin gerek heye-
hudilerin Araplara karşı tecavüzleri mışlardır. ti umumiyesindc, gerek seksiyonlarında 
gündengüne çoğalmaktadır. Dün de İngiliz P9lisi ~erhangi bir vuk:.ıa:ın Türk Tarih Kurumu namına Bayan Afet 
.Aynigazel köyünde karpuz satan Ali önüne geçmek içın Arapları~ Telab: - tarafmdan verilen konferansın ve yapı
~ehmet, Akrebe köyünde Ali Selame be, yahud~e:in de Yafaya gınnclerını lan komünikasyonun büyük bir alaka ve 
Oldürülmüşlerdir. Hayfada Ali Adli a- yasak etmı.şt1:. . .v. . takdirle karşılandığını Bükreşten aldı • 
dında biri i de ağır surette yaralan - Arap kornıt~.1 ~eşrettıgı hır be~a~- ğımız telgraf haberleri üzerine evvelce 
ınıştır. namede halkı sukuna davet etınıştır. t k B h t f .. Af t ·· · ... . . h ... d. yazmış ı . u us us a pro esor e şoy-

~eh_erya civa~~nda. Alfa köyüne ~teş Ingi.~iz f~vkalade ~omısen ~~ a. ıse - le beyanatta bulunmuştur: 
ver~lmıştir. Kudus cıv~rında Mensıye. le~ ~zerıne Londra seyahatını tehır et- c- Malfunumuz olduğu veçhile antro
deki Arap kahvehanesıne atılan bom - mıştır. .. . poloji ve arkeoloji beynelmilel 17 inci 
ha Yafa ve Telabip'de büyük heyecan Sahilden baş~.~ak ~zere H~:fa ile kongresi eylulün birinci günü Bükreşte 
uyandırmıştır. Bu civarda oturan ya- Yafa arasında huyu~ bı.r ~sfalt JOl ya- toplandı ve 5 gün çalıştıktan sonra dağıl
hudiler Arapların ani bir taarruzların· _pı~~~ı?!°_ ~~~~r verılmıştır. dı. Bu kongreye Türkiye dahil olduğu 

Hitler Nür;.;be;g~ kongresine !::,~~~r.y~:;;k~;~ı;;.;;m~::~ ~::~~Ü: 
E A ş k• A J rer, profesör Yusuf Zıya üzer, profesör toplantJSIDda mJf e lp S an Hasan Reşid Tangut ve ben temsil edi -

b h • ? R• d k • yorduk. nelerden 3 SettJ • Jyaset e ece mJŞ Delegasyonumuzun ~u kongrede var-
mak istediği hedef cTürk Tarih Kuru -
mu tarafından Türkiyede yapılan arkeo
lojik hafriyatın en son neticelerini bildir
mek,. idi. Kongrenin ilk açılış günü bey
nelmilel antropoloji ve arkeoloji cemi -
yeti reisi profesör Pitard'ın ve kongre 
katibi umumisi profesör Minoviçinin ve 
kongreyi selamlıyan Bükreş belediye rei
sinin nutuklarından sonra muhtelif de
legasyonların reisleri ve bu meyanda 
Türkiye delegasyonu şefi sıfatile ben bi
rer nutuk irad ettik. 

Londra 7 (Hususi) - Şansölie Hit
ler, Nürenbergde toplanmış olan Al -
tnan Nazi kongresinde mühim bir nu
tuk söylemiştir. 

Hitler bu nutkunda bilhassa Al -
tnanyanın müstemleke ihtiyacı~dan, 

dört senelik iktısadi plandan, Roma -
Berlin mihverinden ve komünistliğe 
karşı Alman - Japon anlaşma:;ından 
bahsetmiş, bilhassa Nazi rejiminin Al • 
Inanyaya temin ettiği kudret ve üs -
tünlüğü ehemmiyetle tebarüz ettirmiş
tir. 

ispanyada hiilıunıet 
Kuvvetleri ilerliyor 
Valensiya 7 (AA.) - Aragon cephe

sinden bildirildiğine göre, cumhuriyetçi 
kıt'alar, halen Belchitenin yirmi kilo -
tnetre kadar ilerisinde bulunmaktadır. 

Adana 7 (Hususi) - Lübnanm Bu
lutlan kasabasında toplanacak olan bü 
yük Arap kongresinde !rakı General 
Nuri Sait temsil edecektir. General 
kongrenin hitamında Iraka gidecek ve 
kuvvetli bir ihtimale göre harbiye ve -
zirliğini deruhte edecektir. 

Arap kongresi reisliğini Emir Şe -
kip Aslanın deruhte edeceği söyleni • 
yor. 

Fransızlar 
Vize vermiyorlar 
Kudüs 7 (A.A.) - Fransız konsolos

hanesi, Arab kongresine iştirak için Su
riyeye gitmek istiyen Filistin yüksek eş
hasından bir çok kişiye vize vermekten 
imtina etmiştir. Bu tedbirin alınmasına 
sebep olarak, bu eşhasın kongreye iştira
kinin Arap ahali arasında heyecanı faz -
lalaştıracağı keyfiyeti gösterilmektedir. 

İngiliz gazetelerine göTe lngiliz G$lanının vazi.yeti 

Bu nutukları müteakıp ben Türk Ta
rih Kurumunun arkeoloji bakımından 
faaliyetini teşrih ve izah eden bir kon
ferans verdim. Bu konferansımda kon
greye Türk Tarih Kurumu tarafından 
Türkiyenin muhtelif 9 mıntakasında 
yapılan hafriyatın son vaziyetleri hak
kında bizzat mahallerindeki müşahede
lerirne müstenid malumatımı bildirdim. 
Bu konferans, kongrenin açılış günü ve 
rilen ilk ilmi konferanstı. Konferan • 
sımın büyük bir dikkat ve al3.ka ile ta
kip edildiğini ve Türk Tarih Cemiyeti 
mesaisinin samiin üzerinde çok iyi te
sirler bıraktığını görmekle bahtiyar ol
dum. O gün ve hiç bir gün hey'eti u -
mumiyede bundan başka hiç bir konfe
rans verilmemiştir. Konferansımı bi -
tirdikten sonra bir çok alimler yanıma 
gelerek elimi sıktılar ve beni hararet
le tebrik ederek mensup o1dukları il
mi cemiyetlerle cemiyetimizin teşriki 
mesai etmesi teklifinde bulundular. 

Mikadonun kardeşi 
Alman yada 

Berlin 7 (A.A.) - Mikado'nun kar
deşi Prens Chichibu, bu sabah İsviçre
den Friedri Chshafen'e gelrni.ştir. 

lerine olduğu gibi geçende imzalanan As-
1 
cih eden devletler, nihayet, her ikisini 

ya paktının müşterek i!ll2a sahiplerine de ihmal etmek suretile bir orta şekil 
ordusunun göz önüne alınacak bir kuv - bulmuş oluyorlar. 
vet olduğunu göstermek istemişti. Ve bu Akdenizin bir istitalesi telakki edilen 
suretle bütün ataşemiliterlerden başka Karadeniz devletlerinin ve bu arada ge
bir taraftan Yunanistan, Romanya ve mileri taarruza uğrıyan Sovyet Rusyanın 
Yugoslavya, diğer taraftan da Efgan, 1- çağırılmaları da hatıra gelmemiş değil
rak ve İran erkanıharbiye reisleri davet dir. Fakat nihai karar henüz alınmamıı 
edilmişlerdi. bulunmaktadır. İtalyanın iştirakini te

Dört gün süren manevraların bütün ha- min edebilmek için Cenevreden başka 
rekatını takib etmiş olan salclhiyettar bir her hangi bir İsviçre kasabasını toplantı 
şahsiyet bize intıbalarmı anlattı. cİzmir mahalli olarak kabul eden bu devlet -. 
vapurunun sureti mahsusada ihzarı, ra· !erin nasıl bir karara varacakiarı biline
hat konaklar yapılması, her iki delegeye ıoez. Fakat, ticaret gemilerini emniyetle 
bir tercüman (rehber zabitin verilmesi sefer ettirebilmek için, bunlara, bu dev
ve saire gibi) nazik ve lüks misafirper - Jetlerin harb gemilerini terfik etmek 
verliğe karşı borçlu olunan takdirat ha- fikri şimdilik terkedilmişe benziyor. Bu-
ricinde, Türkiyenin müttefik erkinıhar- na mukabil, yapılacak taarruzları defet
biye heyetleri ile bütün misafirleri üze- mek ve icabında taarruz yapanları ceza
rinde yapmak istediği takdirkarane hay- !andırmak için müşterek mes'uliyetli bir 
ret eseri fazlasile elde edilmiştir. Aşikar hareket icrası ve her türlü iphama ma
olarak görülüyor ki Türk ordusu Balkan hal bir bırakmamak için bütün tahtel
ordularının birincisi olarak nazarı mü- bahirlere muayyen deniz mıntakalarıru 

taleaya alınabilir. İtibar mevkiinde olan yasak etmek ve bu mıntakalarda görü • 
harb usulü Almanların harb usulüdür: lecek tahtelbahirleri korsan saymak, şiınr 
Taarruz, daima taarruz. Çok mükemmel dilik akla gelen fikirlerin en a111flilerl 
bir erkanıharb zabitleri heyeti ile öğren- gibi sayılmaktadır. 
mek isteğine hırsla sarılmış olan ve Al- * 
manyanın Fransanın bütün askeri mec- B. Musolininin Berlin seyahatine ge- ' 
mualarını iştiyakla okuyup hazmettiği lince; Berlin - Roma mihverinin müte .. 
hissini veren güzide genç elemanlar kar- sanit faaliyetini 
şısında bulunuluyor. Burada bir kaç se- e. Musollnl• dünya nazarında 
neye kadar başkumandanlık yardımcılığı nln Berfin bir defa daha te • 
için birinci planda bir menşe, bir fidan- ziyareti barüz ettlrmek 
lık yetişecektir. Kıtaata gelince bilhassa için vuku bulan 
piyade darbı mesel hükmüne geçen mu- bu ziyaretin ehemmiyeti büyüktür. Ko .. 
kavernet kudreti ile her şeyin fevkinde lak kolay İtalyanın dışına çıkmak istemi
bir hayranlığı celbetmiştir. Efrad Trak - yen B. Musolininin, bugünkü şartlar al • 
yanın yakıcı güneşi altında, toz içinde tında Berlini ziyaret etmesi, Berlinle Ro
sırtlarında tam sefer ağırlığı ile günde manın dileklerini her zaman ve her yerde 
on beş saat manevra yapmışlar, kemal ısrarla hakim kılabileceklerinin bir ifa. 
derecesini bulan bir san'atla maskelen • desi gibi telakki edilmekte ve siyasi biı 
mişler. Trakya gibi çıplak ve düz bir mu- nümayiş addolunmaktadır. Dünya ahva
hitte pelk kolay olmıyan bu işi hakkile linin bu nevi nümayişlerin devamına dtı
yapmışlar ve tamamen disiplinli ve şef- ha ne kadar tahammülü vardır? Bunu 
Jerinin avuçları içinde bulunan piyade da, İngiltercnin sabır ve tahammülünün 
kıt'aları hücum esnasında şayanı takdir derecesi bilebilir, der ve sözü keserim. 
bir şevk ve alışkanlık göstermişlerdir. Selim Ragıp Emeç 
Mareşal Fevzi Çakmak manevraların 

kritiğini yaparken pittoresque ile dolu 
olan şu cümleyi kullanmıştır: 

- Piyade mevcudiyetini bile hissettir
memeli ve hücum esnasında guya top -
rak açılmış ta içinden fışkırmış gibi gö -
rünmelidir .• 

Filhakika ecnebi müşahitler bu hissi 
duymuşlar. Ayni zamanda seyyar hasta-
nelerin, tamamen boş kaldığını, içlerin -
de bir tek yorgun nefer bulunmadığını 
görmüşlerdir. 

Malzemeye gelince: Mebzuliyet, son 
tekemmülat, mükemmel bir kullanış, hiç 
bir şey eksik değildir. 

Kendisi gibi başlarına demokratça bir 
kasket geçirmiş vekiller ve bir çok 
meb'uslarla çevreli olarak manevralar
da hazır bulunmuş olan Cumhurreisi A
tatürk kendisinin ve Başvekil İsmet İn
önünün Türkiyeye verdikleri şayanı hay
ret ve takdir ordu ile iftihar edebilir
ler. Bütün davetliler, ataşemiliterler ve 
erkanıharbiye reisleri - Türkiyeye gelir
ken katledilen Irak başkumandanı Be -

Hariciye Vekili 
Venedikte 

Venedik 7 (AA.) - Türkiye Hariciye 
Vekili Dr. Tevfik Rüştü Aras, vapurla 
bu akşam buraya gelmiştir. 
••••••••••••••••••························••••••······-~ 
kir Sıtkı Paşanın kaymakamı da dahil 
olduğu halde hepsi bu azimkar kudret 
tezahürünün karşısında şevk ve heyecan 
duymuşlardır. 

Garbi Anadoluda da 
Büyük manevralar 
Yapılacak 
Ağustos ayı içinde Trakyada yapılan 

muvaffakiyetli ordu manevrasından son
ra teşrinievvel ayında da garbi Anado • 
luda Aydın ve havalisinde büyük mik • 
yasta manevra yapılacaktır. Manevralar 
7 teşrinievvelde başhyacak ve 7 gün s&l
rerek ayın 13 ünde bitecc>ktir. 



SON POSTA 

Şehrin temizliği için yeni Gürültü mücadelesi •• • k 1 Yük arabalarına lastik 

Palto çalarken yakayı 
ele veren hırsız ve muhım arar ar takılacak, bağıran 

esnaf tan ceza alınacak 
Belediye, tanzifatcılığı da itfaiyecilik gibi meslek 

haline sokmıya karar verdi 

Gürültü ile mücadele e tmek emri Mahkemede çalınanın palto değil , kendi yumurtaları 
evvelce verilmiş olduğu halde bilhassa olduğunu idH.ia etti fakat mahkum oldu 
üç şey ile mücadele edilememektedir: ' 

ı _Tramvay çanlan Küç~kçeknıecede Bakkal Hasanıc~ık yapma_ktadırlar. Günü~ birinde~· 
2 - Yük arabalarının gürültüsü T.'1nç, ~u.? sa~h! Aksarayda, pazar ye. ikı ortak, bır hesap m~elesınden k~V .. 
3 - Seyyar satıcıların bağırmaları. nnde u~ümlennı satt~tan sonra ara - g~y~ tutuşmuşlar~ır. Sılle t~kat do s. 

Buna bir de bazı huSUf,i otomobillerin basını bır kenara çekmiş, karşı tarafta- vuşurlerken, Tabanın parmagı nasıls . 
yasağa rağmen kullandıkları klakson ki kahveye girmiştir. Lfıtfinin dişleri arasına geçmiş, Lutfı 
da inzimam etmektedir. Yumurtacı olduğunu iddia eden Ce de chart!» diye ısırınca Tahanın par -

Belediye bunları da susturmak için mal isminde bir adam Hasanın araba - mağı ağzında kalmıştır. Lfıtfi bundan 
esaslı tedbirler alın~ bulunmaktadır. sına yaklaşmış, arkasına saklanmış, u- sonra da, ca? ~a~lile feryada başlı):a~ 

Tramvayların yolda giderlerken ya su_lca ~zam~, Hasanm palt~su~u ç~k- ar~adaşını bır ıyı pataklamış, :a~a?n 
ya gezenleri çiğnememek için çan çal- .n;ı:ış, ~lındeki sepete yerleştırmış, yu - ehn~en zor kurta7mış~rdır. Lut:ını .. 
malan geçit yerleri çivilendikten ve rumege başlamıştır. Hasanın orada du bu ışdcn dolayı bır muddettenben a . 
bu su;etle yayaların tramvay rayları ran bir ar~a~aşı da, Cemal~n bütün ~u ğ~:cezada dev~ eden mAuh_akemec;~ 
üzerinde bulunacakları yerler ayrıldık hareketle:mnı tarassut etmış, tam gı • dun karara baglc!nmıştır. Lutfi, do~1l .. 
tan sonra azalmış olacaktır. Arabala - derken, arkasından: ay hapse ve Tabanın kopan parmagı 
rın gürültü çıkarmalanna karşı da te- - He.mşeri .. palto bize Iazım .. nere - nın deyni olarak da 80 lira tazminat 
kerleklere ıastik takılacaktır. ye götürüyorsun? diye seslenmiştir. Ce vermeğe mahkum edilmiştir. 

Seyyar satıcıların bağırmalarına ma mal paltoyu s~petten çıkarıp yere fu - S S 
ni olmak maksadile evvelfi esnaf cemi- l~tmış, koşmaga başlamıştır. Etrafta - aray İnemaS 1 
Yellerine belediye tarafından tebliğat kı esnaf da arkasından koşmuşlar, Ce- Y . 937 938 . . . 

1. k ı l d c l d.. s ı em • mevsımım yapılacaktır. Esnaf şubeleri azalarını ma ı ya a ~ş ~!' ır. ema , un, u -
Temizlik ameleleri bundan sonra mektebden yeti§tirilecek bu tebliğden haberdar edecektir. Buna t~nahme~ u~w_ıcu sulh ceza mahk:me- YARIN AKŞAM AÇIYOB 

.. .. • k kl d b - ağıran sey sıne venlmiştır. Ywnurtacı oldugunu 

... 

İstanbul belediyesi şehrin temizlik rin muhtelif semtlerinde bolukler teş. ragmen so a ar aA agırıp ç iddia ettikten sonra kendisini şöyle Bu münasebetle yeni mevsim tçln nele] 
işini kökünden halletmek için yeni ve kil olunacak, yatmaları, yıkanmalnrı yar satıcılar evvela para cezasına, te - - d f tm. tıi • ' hnzırlndığını öğrenmek ve karllerlmlze bil ı 

asl bir karar vermiş bulunmaktadır ve talim görmeleri için büyük merkez- kerrüründe de daha ağır cezalara çar- mu a aa e ~ . r. dlrmek cmcllle Saray sineması dlrcktörlu -. 
es ı . . . . . - . . · . . pılacaklardır. Belediye bilhassa gece - Pazar yerınde yumurta satıyor • Cündcn öğrcndlklerlmlzl blldlrlyoruz: : 
Bu karar temızhk ışcılıgını meslek ha. ler bulunacaktır. Hepsının muntazam d "kl tl . d k dum Bir de baktım karşıdan belediye Bu sene programlarını zenginleştirmek i· 
· k ak . . · k · ynrısın an sonra motosı e erm e ço · ' lıne so m tır. clbısesı olacak, çızme, şap a ve saıre- k 

1 
""rülf" k polisleri geliyor. «Aman .. dedim; gör _ çln yenı direktifler ıttlhnz edlldlğl glbl e~ 

Nasıl Cumhuriyetin ilanından sonra leri itfaiye neferininki gibi iyi cinsten ve kula p~ra ayıcı gu u çı arma • mesinler.. cezayı yapıştırırlar.> Orada güzel ve en müntnhnp filmleri temin Içlt\ 
başıboş itfaiyecilik tam bir meslek şek yapılacaktır. larına manı çare aramaktadır. b" b d d A b k - hususi bir gayret snrfctmckle beraber hl~ 
. . . . . . . . • ır ara a uruyor u. ra anın ar ~ bir fedakftrlıktan çeklnmemlşlerdlr. Bllhası 
lıne sokulmuş ve ~u ~-ekıl. ~ey.derpe~ Ledelıcap tıpkı ıtfaıye mektebı gı- ( •ı h ft d 48 .sına gizlendim. Memurlar bana dogru sn. idarede bazı tebcddfilft.t ıcr:ı ve bai:ı ycnl· 
inkişaf eder.ek_ b~g~nku. a~ı:.1.tfaıye _dog bi bir de tanzifat mektebi açılacak, a- ŞÇI er a a a yaklaşıyorlardı. Bir kurnazlık düşün- ilkler llı'ive etmişlerdir. _ 
muşsa, temızlik ışı ve ışçılıgı ~e bö~le melelerin ve tanzifat işinde çalışanla - t J ki düın. Arabanın içinde bir palto gör - Bu sene._ Snray sinemasının gostcrcce~ 
ce meslek haline sokularak asn tanzı - rın bu sahadaki bilgileri arttırılacak _ Saa ça lŞaCa ar düm. Paltoyu alınca sepetteki yumur- büyü~. ve guzeı filmler arasında: 
f t 1 g· a d gru· gidilecektir Şeb . "zd t tk"kl . . b"t" ı·k 1 .. .. y .. BUYUK ÇILGINLIKLAR Paula Wessd.Y a cı ı o . .. · tır. runı e e ı ~ erını ı ıren - ta arın ustune attım. avaş yavaş yu- PRENSES TARAKANOVA NİNA PETROV . 

Bu husu~ta ~ır m~d~et evv~l. Fra~k- 1936 belediye bütçesinde temizlik tısat Vekaleti iş dairesi reisi Enİ:5 Be - rümeğe başladım. Memurlar bana doğ. NANIN GÜNAHI Fernand Gravey • isa Mi· 
Jı"'ord beledıyesı temı.zlik :~şkilatı nı - işleri için 269 bin lira ayrılmıştı. Bele- hiç Ankaraya gitmiştir. Enis Behiç mü nı yürüyorlardı.Bu sefer koşmağa baş randa, ŞAMPANYA VALSI Fred Mc. :Mur ~ 
zamname ve usullerı getırılerek tet - . . . . . .. .. .. _ .. b h teakıben yeni iş rnıntakalarında teftiş- }adım Arkama bakmıyordum. Bu a _ ray, MALAKALI KADIN P. R. wnm ve Ed· 
kik edilmiştir. Bizde de aynen bu şe - dıye temızhk ışlerı mudurlugu u u - ler yapmak üzere Karadeniz vilayet - daml~r yetişip beni yakaladılar «Pal - vlg Feuuıere, CESUR KAPTA:N Fred Bartb •lı 
birdeki usuller tatbik edilecektir. susl~ bir p~oje haz~:ıamıştı~: Bu sen~ lerinde ve ondan sonra Ege ve Mersin toyu çaldın!> dediler. Belediye 

0

polisle- ~:~ıveo:;n~~!a'T~r~~~ ~:JR= 
Tanzifatcılığn alınacakların, itfaiye Şehır Meclısınde _butçe m~zake_relerı havalisinde tetkikler yapacaktır. ri de ortadan kayboldular. Asıl şaştı - KOCA Cin Harlov wmıam Po~ell ve Myrne 

neferi gibi az çok bilgili kimselerden yapıl:rken bu prGJ~ de tetklk edile~e~ İş kanunile kabul edilen haftada 48 ğım, sepet yumurta doluydu. Onlar ne Loy, LA GARCONNE Marlc Bell ve Henr1 

olması gözönünde tutulacaktır. ve butçeden bu mıktardan 4 - 5 mıslı saatlik çalışma vaziyeti tatbik mevkii- oldu? Yumurtalar civcivleşip kanatlan- Rollnnd, KORKUSUZ .. ADAl\1: Hnrry Baurı 
Kendilerine şimdikinden iki, üç mis fazla tahsisat istenecektir. 1938 serte - ne girmek üzeredir Bu kararnamenin madılar ya Sepeti elimde burada TAMARA, JAPON GULU Se~e Haya_kn!~ 

. . k h l ·oo b . fak "k t t tb"k . . .. , ' CASUS AŞKI Gltta Alpn.r, ÇiFT NIKA•-\ lı fazla m_aaş ver!l:CC , :r ame emen- s~ e u ~~oıe u ~ı yasa a 1 •• e- tatbiki için 1 numaralı eınırna.me ha - gördüğünüz gibi bomboş gördüm. Wllllnm Powell ve Myrna LQy, NAPOLYO .. 
sup oldugu teşkılatın a~lı ~emu_r~ va- dı~~ek, ~ıl~are _tatbik _sah~~;ı but~ zırlanmıştır. Bu emirname, iş kanunu- Hasanın arkadaşı olan şahit, Cema- NUN ÇAPKINLIKLARI Jenny Juso. KONTEI! 
ziyetinde bulunacaktır. ı_t~~ı~~ _ ~ı~~ ~~~ _ ~-u~~~:S! _ ı::s~~tinde genışlelılecektır. nun ilk nizamnamesidir. lin bu ifadesini şöyle nakzetmi§tir: VALEVSKA ~harles Boycr ve Gret.n aıırbOı 

~--4' ~p--0-1•1-,·1·6-•• • Otelcilik kahvecilik, gazinoculuk, _Sabahın saat yedisinde pazarda NEŞ'ELER DIYARINDA Jean Klepurıı. 
De :,,, işfori . '. . 1 h . . . . .. Bunlardan maada yeni mevsimin 1kl şa· n..., ııı; : hancılık gıbı ışlerde çalı~n ar nrıç, polısın işı n e: Onlar dokuzdan, ondan heserl addlne seza olan HİND MEZARI TÜrl 

.. . l numaralı emirname ile diğer bütün sonra vazifeye çıkarlar. Ortalıkta ne çe sözlü ve KARTACA MUHAREBELER1 
ihracatımız için Yunan vapurları Haraççı kötu~ded bır hıraı.z işçiler haftada kırk selciz saat çalıştı - polis vardı, ne bir şey... Türkçe sözlü fllınlerln1 zlkrcdeblllrlz. 

ile anlaşma yapıldı ya • an ı.. .. rılacaklardır. Hakim Kamil, diğer şahitlel'i de din. Sayın ~üşterllerlne bütün hn.zır~~dıklıı ı: 
Navlunlnn yükselten ecnebi vapur Ç~t~lcanın Haraççı koyun?en. M~h- Halk ile çok yakından temasları ve }edikten sonra, Cemalin müdafaasını rını sayabılmek için sütunlnr~ız musnld 0 

· · ·· .. met ıkı akşam evvel gece aılesıle ne- • 1 "lik k h "l'k A .. . mndığından yenl mevsimin butün fllmJerı 
kumpanyalarile Denız Tıcaret Mudur- ' • ' . ' . . • . alakaları bulunan ote cı , a vecı ı tatminkar gormernış, sabıkalı olmadı- çok güzel ve zengin olduğunu müjdelemck1' 
lüğü arasındaki müzakereler devam et ra~~ so~aga çıkmış, mısa~lıge ~t - ve emsali işlerde çalışanlar için de 2 ğı ve çalman paltonun da kıymeti az ol- iktifa ediyoruz. 
mektedir. Kumpanyalar, navlunları u- m~ştır. Bıraz so~~ da eve rsız gır - numaralı emirname hazırlanmaktadır. duğu için, ancak 20 gün hapse, bir o ··-----------
cuzJatrn::ımakta ısrar etmektedirler. Fa- m~~ konsolun gozunde bulu~an l~~s, Emirname bunlar için haftalık mesai kadar da emniyet nezareti altında bu- ERTUCRUL SADi TEK 
kat Deniz Ticaret Müdürlüğü bilhass::ı mucevh

1
erat -~~ ~:a~a Emuteela . 1 n_e programını ihtiva etmektedir. lundurulmasına karar vermiştir. Bugece (BDyllkada) da 

d k "h · k 1 varsa a ıp goturmuştur. ve g ınce ı-
fın. ~ ı racatımızın gerıy~ a mama- . farkına varan Mehmet hadiseden • Hart diye ısırınca parmak Yann (YeşilkOy) de 
sı ıçın ucuz nav1un1a naklıyat yaoan şın . . • .. Dost lngı·ıı·z .. y , 1 t . t . t" ·İh- jandarmayı haberdar etmış, aynı i<OY- a · zında kalmış N D B B A B A 

untanb 'apur annl ıl emınl e mktış dır. den İsmailden şüphe ettiğini de söyle - f } • • . 
raca u vapur ara yapıma a ır. . . İ T . d b" j OSU gıtlı Taha He LUtfi, Zeyrekte, bir arsada 

. Y k d mıştır. smaı ın evın e ansızın ır araş- tezgah kurmuşlar, ortak olarak nnkaz- Vodvil 3 perde 
• unann~ru arap~ınu ~rma~~~.~~~uw~- ~y~W~~~~~h~~~~ ====================~========~ 

Evvelki gün Karadenizden gelerek cevheratla paralar bulunmuştur. Bu - yeliler i şerefine Amiral Şükrü Okan ta-
limanımızdan transit suretilc geçen Yu lunan kıymetli eşya sahibine iade edil- rafından Tarabyada Sümerpalas salonla
nan bandıralı Salamino vapuru dün Ça miş, İsmail adliyeye verilmiştir. rında verilen suvare çok muhteşem ve 
nakkaleden çıktıktan sonra Bozcaada Bir adam öldü, fakat kim olduğu samimi olmuştur. I 
şimalinde Tavşan veya diğer isrnile belli değil Amiral Wells sabah saat 5 de alkışlar 
Mavro adasında karaya oturmuştur. Evvelki gün, Taksimde umumi ne - arasında salonu terkederken, General 
200 tonluk olan gemi imdat istemiş ve la önü?.d:, yaşlıca bir ~dam birdenbire Cemil Cahid ve amirallerimize şu söz -
Çnnakkaleden Türk gemi kurtarma i•Ja yere duşup başından agır suret_te yara- leri söylemiştir: 
resinin Alemdar tahlisiye vapuru kaza lanmış, hastaneye kaldırılmış, ifade ve cBizlere karşı fevkalade müşfik dav -
yerine giderek kurtarma işine başla _ re~:c1iği için hüviyeti tesbit edil~me - randmız. Bunu hayatımın sonuna kadar 
mıştır. mıştı. unutamıyacağım. İlk fırsatta tekrar a -

Ecnebi mehafilde: 

Meçhul yaralı, hastanede hüviyeti ranıza gelmcğe çalışacağım. Türk ve İn-
anlaşılamadan ölmüştür. ,giliz bayraklarını yanyana görerek bil -

Bir kadın sokakta felce uğradı yük bir haz duymaktayım.> Yüksek mi-
Küçük Ayasofyada oturan 45 yaş - saCirlerimiz dün Karadenize hareket et-

Yun1ln elçisi geldi Jannda Safiye adındnki kadın Tavuk - mişlerdir. 
Bir müddettenbcri rnezunen mem- pazarından geçerken birdenbire yere 

leketinde bulunan Yunanistanın An _ düşerek bayılmış ve imdadı sıhhi oto- Sterlinin yeni resmi fiatı 
k arn elçisi B. Rafael dün şehrimize gel- mobilile Haseki hastanesine kaldırıl • Cumhuriyet Merkez Bankası bir 
miştir. Elçi bugünlerde Ankaraya gide- mıştır. Yapılan muayenede Safiyenin Sterline dün 629,75 kuruş fiat koy • 
cektir. felce uğradığı anlaşılmıştır. muştur. Geçen hafta bir Sterlin 630 -

63 1 üzerinden muamele görmüştü. 

Talebelerden Tifo a~sı 
şehadetnamesi istenecek 

Mekteplerde talebe kaydına başlan
mış olduğundan Maarıf Müdürlüğü 
ilk ve orta mektep!erle liselere gönder
miş olduğu bir tamimde her çocuktan 
birer tifo nşısı şehadetnamesi istenme
sini esas koymuştur. Son altı ay ;.ar -
fında aşılanmr91l1ş olan talebe, mck -
tepler açıldıktan sonrn behemehal :nek 
tep idareleri tarafından aşılanmağa teş
vik edilecektir. 

Ekmek fiatı 
Istanbul Belediyesinden: 
Eylfılün sekizinci çarşamba günün

den itibaren birinci nevi ekmek on bu
çuk kuruş, ikinci nevi ekmek on kuruş, 
francala on beş buçuk kuruştur. 

Bir a am incir ağacından düştü 
Alemdarda oturan Mevlud ·'.>ğlu 

Mustafa incir toplamak üzere çıktığı a
ğaçtan yere düşerek kasıklarından ağır 
sur.ette yaralanmış ve hastaneye kal -
dmJmıştır • 

--- .... -- . .. ....... . ... ---· .. --
Merzifon Şairleri 

Vehbi Cem 
l\f erzifonun yetiştirdiği . s ., kly
metli şaire ait emekli bir tetkik 
mahsuliidür. Fiatı • 40 » kuru~. 

Mevcudu bitmek üzere olan~n 
eser İstanbulda yalnu (Remzi 

'- Kitaphanesinde) satılmaktadır. 

Yannki Perşembe akşamı 
kapılarım sayın müşterilerine açan 

SARAY Sineması 
mevıime kendine llyıh g üzel bir filmle başlıyor. 

MUSlKJ •••• AŞK •.•• FACiA..... LÜKS 
CASUS AŞKI 

( Fransızca sözlü ) 

GITTA ALPAR - JULES BERRY - Jean Galland 
Bu gala açılış gecesi için bileUer gişeden satılmaktadır. 

ilaveten : BÜYÜK TRAKYA MANEVRALARI 
ve 1',0KS dUnya havadisleri. 

Salonunu baştan başa yenilemiş, güzelleştirmiş ve büyütmüş olan 

lstanbulun en tık ve en kibar M E L E K 
halkının ı i n e m a s ı 

BU AKŞAM saat 9 da YENi SiNEMA MEVSiMiNE BAŞLIYOR 
llk proğramda dayanılmaz derecede eğlenceli - Neşeli - Kahkahalı, 

nefis bir Pransız k omedisi 

AZGIN SEVDALILAR Baş rollerde: 
GABY ~ORLEY - MARİE GLORY - ANDRE LUGUE'f 

Ayrıca : 1 - ŞANLI ORDUMUZUN TRAKYA MANEVRALARI 

sesli ve TÜRKÇE SOZLO BOYOK FiLM 
2 - Yeni P ARAMOUNT DÜNYA havadisleri gazetesi 

Numaralı biletler bu subahtan itibaren MELEK gişesinde sutılD18K· 
tad ır. Teleron : 40868 
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Çoruh en çok varidat getiren 
vilayetlerimizdelı biri oluyor 

Vekiller Hey'eti Ankarada mühim 
toplantılar yapacak 

ismet lnönünün lzmir 
F annda e k · .... eri 
rB"§tlırafı J inci •!/faB.tı' ~ 

ımalüma't almı§lar. :yeni direktifler ver -
ımişlerdir. 

!Başvekil gö~erin tedihi için gere
ken tedbirlerin vaktinde alınmasını, ana 
vatana .kavuşan göçmen k:arde§lerimizin 
-sıhhi vaziyetler.ile de ehemmiyetle meş
gul olunmasını, kendilermin bir an önce 
müstahsil hale getirilmelerini alakadarla
ra emretmişlerdir. 

Çoruhtan bir görllnttı 

Başvekile verilen izahat arasında bu 
yıl Eskişehirden celbedilerek İzmir vilfı
yetinae ekilen c.Alaı1a:t cinsi pamuklar· 
dan bir 'kısmının tutmadığı bildir~tir. 
Manisa valisi Lfüfi Kıraar Akaia cınsi pa 
multlarm Manis~ ııu.r.ılakasınaa gen\§ öl
çüde ekildiğin1, iyı ranClı.man alındığını, flll§Ve'lcil fuaT.Cia 

Artvin '(Hususi) - Artvin yakın 'Senelerde viliyet merke· yeti§tirecek kôknar, :vladin ağaçlarile doludur. 'Memlelcette 
ti olmuştur. Şavşat, Yusufeli, Borçka, Hopa .isminde dört :ka- yepyeni .sanayi olarak haşlıyan ve bugün İstan'bulda kontr
zası vardır. Umumi nüiusu 155,000 olup '300 köyü ~ardır. Bu· plflk fabrikalarında i§lenen yegane madde olan kızıl ağaç 
rası yakın bir zamanda büyük servetlerin ıidharma sebeb mebzulen Çoruh mın takasındadır. Kestane, kayın ağaçları aa 
'>lacak '"'C en çok vaıi datlı memleketlerden biri olacaktır. hesaba gelmiyecek derecede çoktur. Hulasa ormanlarile, ma
:Vı a et dahil1 nde faal ve gayri faal bakır, kurşun, simlı ıkur· denlen1e zengin olan Çoruh vilayeti Cumhuriyetin yaratıcı 
§Un, tımuvan, manganez, kömür ve onun ıyanmda demir ve ylikseltici teşkilô.tı sayesinde kısa zamanda inkişaf ede
madenieri mebzuldür. Türltlyenin <en 'Zengin ormanları Ço- cektir. Faaliyet her.gün biraz daha artmaktadır. Yarım asır 
l'uh vılayeti dahilindedir. Mesahai sathiyesi 8000 kilometııe- esaret hayatı geçirmiş olan bura halkı milli duygularından 
dir. Madenlerin hemen çoğa -ya Çoruh nehri vadisinde veya biç bir ieY kaybetmemişlerdir. Halit çalıŞkan, sağlam ve sıh
tliger dereleri kaplıy an dağlarda bulunmaktadır. 2lerde bu 

bu yıl Manisa pamuk istihsalatının, ge- arazi sulandıktan sonra dönümünden 
çen sene rekoltesinin bir buçuk misli 1000 kılo pamuk alınaca~ 'knnaai:inde -
fe\•kinde olduğunu, bilhassa Salihli mm- dil'ler. 
takasında pmnuk zer'iyatının köylüye 
büyük faydalar temin edecek vaziyette 
olduğunu arzetıni§tir. 

lle'hırler vasıta.qle madenlerden istifade ~dilecektir. Şimdilik hatlidir.. Bugün Artvinde yenilik namına her ne görülürse 
nıe'kşuf yüz elliyı mütecaviz maden vardır. Bu ımckşuf ma .. eski Konya mebusu ve bugün Çoruh valisi olan Refik Kural· 
aenler vaktile bir lJeyeti fenniye 'tarafından yapılan etüdler tayın eseridir. Halk kendisinden o derece memnun ve min-

nettar 1-= etrafında !Pervane gibi dönmektedir. Degv erli vali 

Manisa meb'usu Sami pamuk tohumu 
işine temas ederek: cBaşve'k.ilirn; bende
niz yedi .senedenberi Manisa mıntakasın
da Akala pamtiklarını tecrübe edıyo -
rum. Elde ettiğim netice tatminkardır> 
demiştir. 

.İzmir ve Manisa valileri, buğday istih
sal işlerinde Egenin her yerinde olduğu 
gibi bu iki vilayette de sevindirici bir inki 
~af görüldüğünü bildirmi.şlerdir. Bilhas
sa cMentana> cinsi buğdayların bekle -
nilen, yüksek evsafta buğday istihsaline 
meydan verdiğini söyle~lerdir. jzmir 
valisi Fazlı Güleç Menemen ve Bergama 
mıntakalarında bu yıl yapılan buğday e-

netic sinde tesbıt edilmiştir. Dağlarının altı bu çeşid hazine- 'AJ. 

lerle dolu olan Çoruh vilayetinin üstü ormanlarla süslüdür. bütün istirahatini terkederek Çoruh için ~alı§'maktadır. Bu
l.fovcud üç yüı bin 1hektara yakın ormanların yüz elli bin gün firtvin .kasabasını birkaç sene cvvelsile mukayese edcn
hektarı bugün ışliyen kfiğıd fabrikalanna mevaddı iptidaiye ler hayrette kalırlar. 
~ ........................................................................................... . 
Gazıantep mimarisij 
Mütehassıslar Antep ev

lerini ve yapılarını çok 
beğeRi,orlv 

Borçkadaki meçhul 
şehidin hüviyeti anlaşıldı 

kiminin, bu mahsulün ziraatile iştigal 
eden çall§kan köylümüzün yüzünü gül
dürdüğünü müşahede ettiğini arzetmiş
tir. 

Borrka (Hususi) - Borç opa - u un yer uu..ı.a ır ırme a,g - f ek til tkik.l . . k ka H 

I 
B··t·· kö' 1 ıtelef--1 b' b' · b vlan Başvekil sabah ve akşam ikişer saat 

ıGazianteb (Hususi) - &m haftalar 
!~de Bedin hayvanat aıstiti.isü müdü
lii profEsör Ramm~. Çin .ilimlerinden 
J>.ezı gibi bir~k faıuımnj emebilec Gazi
antcbe gelerek mahalijnde bazı tetkik
lerde bulundular. 

ı H~sinin de .hayran bulımdııju hir 
llDkıa nrsa bu da Ga%ianteb mimari üs-

~ . •. . . uarı gezın sure e te ermı ço ıc-
Kars JfOSeSı uzermde bJıl" kasabadır. Ço- maktadır. aslı b" kild lard 

• 27"- 11 · · ıl 1A s ır §e e yapını~ ır. ruh nehri kasabayı :ikiye ayırmlj bır va- ıs:ı..oy yo arı ıçm yap an p an ve prog- · B k'l f Lo ka d 
"'" ~-··yü d ram dahilı"nde ;azamt 1aaliyet vardır. A'lt- aşve ı uarın zan pısın an gi -ziyettedir. &J.Ç nahiyesi, 24 rAO ;v:ar ır. - 4.n. f 11 

k mııı kilom...+"e yeniden yol yaıpılınış~-r. rince uar yo annı dolduran büyük ka-Çoruhun sol sahiline yeni bil' Borçka a- v cıu w 1 b 1 v • d k 
Dokuz ;vilz kırk tarihine kadar .bu :mik- a a ıgı ışaret e erek: cBu ço güzel, 

sabası 1mrulmaktadır. Kasabanın elek- " f · t d ı · ttığ ·· ·· dar üç misli olacaktır. uarı zıyare e en erın ar mı goruyo-
tıi~ ikmal ıedilmek üzeredir. Cumhuri- Jıarekct · · a· ff k 1 

e;• Nor.mal senelerde vasati tütün rekolte- rum, ıyı şey ır, muva a o u -
VPt bayrammda bitir~ olacaktır. Mer- n o demek t"l bel d" . . ., - si 35,000 kilodur. Büyük mikyasta elma uy r> sure ı e e ıye reısıne 
kezde beş sınıflı bir ilk mek'teb yapıl- ve ceviz ihracatı vardır. Orman itibarile ve valiye memnuniy.et beyan etmi§tir. 
maktadır. Hükfunet konağı, belediye bi- . Her paviyonu ayrı avrı gezerek, her Türkiyenin en zengın ormanları burada- ·r-
nası, parti binasının temelleri -atılmıştır. dır. Her hususta kasabada bir 'terakki köşede teşhir edilen iç ve dış piyasa ma-
Mahsulatı fındık ve tütündür. 936 yılın- göze ıçalJ)maktadır. Yeni kaymakamın bir mulatile yakından alakadar olarak ihti
da yeni kaymakamın himmetile köylü- çok yeni işlerin başanlmasında amu ol- saslarını bildiren .Başvekil, fuarın geçen 
ye ıki yüz bin :fındık fidanı ~ktirilmiş, duğunu söylüyorlar. senelerle mukayesesinde büyük bir inki
bu rnikdar 937 yılında "750 bine çıkarıl- Burada zikre pyan iki §ey vardu:. Biri şaf gösterdiğini, teşhir ediliş şeklinin 
.mak suretile ha1kın serveti artırılmıştır. Çoruh nehri üzerindeki Borçka köprü- ınüsbet, muvaffaklyetli, gözlerJ doldura
--........ - ........ - ... ·-·-·-.. -· .... sü, dij{eri de ı:şehid abidesidir. Köprü Es- cu olduğunu söylemi§lcrdir. 
lübunda1d hususiyet İV• yapıların sağı- kova cirketi tarırfından 'Vapılm1s, asma 

:t· ., • Başvela1in çarşıda teikik:lcri 
lamlığıdır. demir köprüdür. Türkiyede birinci de-

1zmir 7 (Hususi) - Başvekil bu sabah Filhakika Gazi şehrin Fransızlar tara- Tecede olan bu 1köprü dünyanın ÜMincü 
d. b b ~- Gazi konağından çıkarak çarşı içine geç-fından on bir ay mütema ıyen om ar- köprüsü imiş ve '78.000 liraya yapılmıcz, 
kt k , ~na :t miş, ticari hareketi tetkik etmiştir. Muh-.dı.mana rağmen nasıl aya a aıau i- viiz on metre 'Clzunluğundadır. ~ltmda 

,_ · b • - terem Başvekil esnafın işlerile alakadar ğini lfıyıkile anlıyabilmel\, i_çın u iaraf- direk yoldur. Şebi(! abidesi ise barbi ıu-
:ı o1muş, sarfedilen faaliyetten memnun lara gelmelidir. Gazianteb evıeri ba§h mumide 1barada -şehid düşen bir alay ya-

l 1 k ., 'kaldığını 'fade eylemiştir. başına birer 'kale, ve bu lta e er oıay ko- verine aidılir. rşimdiye kadar kim '<>1du-
k k d uh 'Yaya olarak ordu evine kadar gelen 

lay tahrib edilemiyece a ar m kem- lğu 1be1li olmıyan 'bu tehidin .künyesi Mü- İsmet lnWıü burada İzmir kumandanı 
dir. !mar :plfmında dabi ibtı meziyet, gö?ıe daTaai 'Mılliye Vek'lle'tinaen getirilmicz 

v General Rasim tarafından 'karşılanmıştır. 
aımmıŞtır. 'Ye 914 ae 'Ruslarla müsaaenıe yapan se-

İ)'zfun Kurumunda Protesör Yansenin resim koleksiyQ- kizinci ıa1ayın yaveri Cerrahpaşalı 1De-
nundan neşrettiğimiz resim bir maballe miroglu İsmail Hakkı oıauğu anlaşıl-
içini göstermektedir. :nuştır. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor Kt : 

Başvekil öğleden sonra saat dörtte ü
züm kurumuna giderek yaş ve kuru ü -
züm sevkiyatı hakkında izahat almış, Av
rupada ıyaş üzümlerimizin ve me--yva1a
rımmn 'büyük rağbete mazbar olduğu
nu öğrenince memnuniyetini izhar et -
miştir. İsmet İnönü, lbundan sonra incir, 
üzüm .mağazalarında işçı1erin çalışmala -
rmı, Av:rupaya ihraç -edilecek iizumlerin 
amballij edilmelerini seyreylemiş-tir. 

- Şebk 
JMmda.. 

... Temsillere bajlıyaca
ğmı gazetelerde Qlaıdum 

11..n BeJ .. 

. .. tık temsil l'Kuru Gü
ıiilfü) İmlj. 

Hasan 'Bey - Sa'kın bü
tün tiyall'o mevsimi 'kunı 
prühüYle geçmesin. J,te 
~fena'! 

Başvekil Fuarda 
Başvekil saat beşte 'fuara gelere'lt :Bü

yük Britanya, Rusya ve Yunanistan pa -
viyonlarını ziyaret etmiş, verilen iza
hab dinlemiş, !kendilerine !teşekkür et -
m1ştir. 

ilene.men 'P&mutdan 
Menemenden yirmi lkişililc 'bir heyet, 

Başvekile, bu W!fte yetqtirilen yi ctns 

pallRllıbnmızı geürmiftir. Menemenliler 

Başvekilin hareketi 

İzmir 8 (Telefonla) - 'Şehrimizde bu
lunan .Başvekil bu sabah hususi trenle 
Manisaya hareket etmiştir. İsmet tnönü 
Manisada saat :on dokuza kadar kalarak 
müstahsil ile görüşecek ~e oradan An
kanıya [hareket edecektir. 

İzmirde bir nevi 
•• 

köy Universitesi 
kuruluyor 

İzmir 7 (Hususi) - Şebrimızde bulu -
nan Kültür Bakanı Bay Saffet An an 
İzmirin orta ınektep ihtiyacı üzerınde 
etüdler :yapmaktadır. 1zmirde 'tam eşkl· 
lfıtlı, modern, otuz ders odalı, laboratu
varlı iki or.ta mekteb ~ası kararlaş -
mıştır. 

Vekil K1zılçulluya giderek, 'teşriniev
velde açılmasına karar verilen ıve bir ne
vi köy üniversitesi şeklini alacak olan 
eski Amerikan kolleji çiftlığini ve mües
seselerini ziyaret etmiştir. 

Ayrıca beş sınıflı köy mekteplerini bi
tiren veya buna muadı1 tahsil görenler -
den teşkil edilecek cköy iş sınıflarl:t doğ
rudan doğruya köy ziraati ve köy ıktı
sadiyatı tahsil edeceklerdir. 

Bu ders yılı başında a~ılacak cEğitmen
ler, kursu, .eski Kollaj çiftliğinde faali· 
yet gösterecek.; yüz çavuş eğitmen k~ 
sa kabul edilecektir. Bu kurs talebele -
rinin otuzu Manisa vilayeti köylerinden 
ayrılmıştır. Teknik bağcı, tütüncü, pa .. 
.mukçu ve meyvacı olacaklardır. 

Baıo.ekll bugün 
lzmirden ayrılıyor 

(Bo§tarafı I inci sayfada) 

·şleri görü,şüleceği gibi memleket ·ş

leri hakkında da .esaslı kararlara l'a
..rılacaktır.. 

Jlli kaç ~n devam edecek .olan bu 
'toplmtila?'.dan sonra Başvekil hmet 
..inöılli 11ı1~ bazı 11ekiller y.ur.d içinde 
ı:tetkik seyahatlerine çıkacaklardır. 

* İcra Vekilleri heyetinin toplantısı 
münasebetile İzmirde bu1unan Başve
kil İsmet lnönünün ve Maarıf Ve1dli 
Saffet Arıkanın bugün İzmirden ay
rılacakları anlaşılmaktadır. J)alıiliye 

Vekili Şükrü Kaya ve Nafia Vekili 
Ali Çetinkaya dün akşamki trenle 
Anka'raya gitmişler ve· Haydarpaşa is
tasyon unda vali ve belediye Teisı tfo
hiddm 'Üstündağ ile vilayet, beledıye, 
pattı ·ıer-i gelenleri tarafından teşyi 
cdilmış1erdir. 

Milli Müdafaa Vekili General Ka
zıp Özalp da bugün Ankaraya .gide
cektir. İktısad V-ekili Celal Bayar da 
Zonguldaktan Ankaraya dönecektir . 

Dahiliye Vekaleti si.yası müsteşarı 
Abclülınuttalib Oker 'de aiiıı Anma
ya 'tt>nmüjtür. 

-



6 Say~ 

MUSİKİ DAV ASI 

İçkili yerler alaturka 
musikiyi öldürjiyor mu? 
Bestekar Sadettin, 

Peyami Safaya 
Hakkı Süha ve 

• cevap verıyor 

Bir alaturka · mmikt heyeti 

Bestekar Sadec?dinin gazett?rJzde çı- şişelerinden ve masalanndan dstiıcneye 

kan Türle musiki.!ine dair yamı üzerine, muhtaç olmadığına - herkesten e'i'vel 
Peyami Safa :ve Hakkı Sü1ı.a Gezgin ken- kendim • kaniim. Fakat, bugünkü ~ek
disine cevab verdiler. lindc rağbet gören musiki arzu edilen 
Hakkı Süha Gezgin ezcümle lÖyle di- sahalarda rağbet göremiyor ve eleman-

yordu: !arını aç bırakıyorsn, bu aciz ve kusur 
cSan'at yapmak ve para kazanmak ay- san'atkfırın omuzlarına mı yüklenecek, 

n ayn şeylerdir. Tarih, büyük san'atkar- demiştim. Bu sözlerimle bugünkü umu
lann san'atı daima para kazanmak için mi durumun sebebini anlatmak istemiş
bir alet yapmaktan üstün tuttuklarını tim. 
göstermektedir. Üstelik memlekette mu- Halbuki ben ne çalıcı ve ne de okuyu
siki, edebiyat ve resimden çok daha faz- cuyum ve ne de eserimin çalındığı ve o
la para getiren bir vasıtadır.> kunduğu yerlerden bir telif hakkı al-
Hakkı Süha, bu fikirlerini birçok mi- maktayım. Ben eserlerimi yalnız ulusal 

sallerle teyid ettikten sonra gene san'a- rejimin işaret ettiği gaye uğruna tev -
tın manasını beliğ bir §Ckilde ifade eden cıhe çalışıyorum. Bu eserler, notaları ve 
bir fıl..-ra ile makalesine nihayet vermek- plakları ile intişar sahasına çıktıktan 
tedır. sonra istiyen bunları dilediği yerde oku-

Peyami Safa, Tiirk halkını" alatırka yorsa ben buna ne karışırım. Bir musiki 
musiki üstadlarının konserlerine daima eserini, sahibinin arzusu hilafına ve mü
büyük bir rağbet göstermiş olduklarını saadesi haricinde istemediği yerlerde o
söylemekte ve meyhanede çalınan musi- kunmasını men'e salahiyeti varsa o va
kinin Türk musikisini yQ.§atacak bir cimi! kit mesele değışcbilirdi. Halbuki bu, dün
değil, bilakis öldürecek bir vasıta oldu- yanın hiçbir tarafında vaki değildir, ve 
ğunıı ilave etmektedir. Makale §U cümle vukuuna da imkan yoktur. 
ile bitmektedir: San'ntkfırın hakkı telıf aramak sure-

cPek yakın bir istikbalin Türkleri, bu tile vaki olacak şahsi müdahalesi de mak
meyhane zınltılanna ne alaturka, ne de sadı temine kafi gelemez. 
musiki diyeceklerdir.. Bilakis, bu sesin Bu, işin dış yüzüdür. Asıl mesele ise 
içinde milliye ve musikiye benzer .bir iç yüze aiddir. Yani musikinin ıslahı ve 
§ey kaldıysa, içki, onu da san'at tarihinin bir disiplin altına alınması mütalea edil
en şerefsiz mezarlarına doğru ite, kaka mek isteniyorsa, bizi hedefe ulaştıracak 
rurüp götürüyor.> yol bu münakaşa edilen yol deği.ldir. Bu 

Bugün, bestekar Sadeddinin bu mev- suretle muarazada bulunmak bir kör dö
zu etrafında kendilerine verdiği ceı•abı vüşünden ileri gidemez ve san'at ta bun-
neşrediyoruz. dan bir şey kazanamıyacağı gibi bittabi * ediblcrimiz de şu müdahalelerinden do-
Bazı müzmin yaralar vardır ki, arzcı. layı övünemez.ler. 

tiği bünyevi vehamet karşısında en ma- Hepimizi gayeye götürebilecek en kı-
hir operatörler bile o yaraya parmak do- sa ve verimli yola gelince: 
kundurmaktan çekinirler. ;Bu, ibence Bu da bence Türkün ruhuna, özüne 
Türk musikisi davası karşısında hatır- hitab edecek ve onun yüksek ve karak· 
}anacak en kuvvetli misallerden biridir. teristik vasıflannı hakkile ifade edebi-
Rakı içenlerin musiki dinlemesini, ya

hut dinliyenlerin rakı içmesini bugünkü 
musikinin sefaletine hamlederek san'atı 
kurtarmak ve ıslah etmek kaygusile mu
sikiyi içkiden ayırmak istiyen ünlü edib
lerimizden Peyami Safa ve Hakkı Süha
nın bu endişeleri samimi olsa bile tav· 
siyeleri bizi gayeye ulaştırmaya kifayet 
etmez sanırım. 

30 ağustos tarihli Son Postada da çı
kan yazımda sayın ediblere cevab verir
ken, esasta kendilerinden ayrılmadığımı 
c ben buna muarız değilim. Çünkü Türk 
musikisinin ayakta durabilmesi için içki 

lecek her türlü musiki san'at eserlerinin 
bidayeten saHihiyetii bir inceleme ve 
seçme bürosundan geçtikten sonra ya
yıltılması yoludur. 

Güzel san'at1ar sayısına dahil ve ulu
sal terbiye müesseselerinin en önemli
lerinden biri olan musikiyi, inkıliıbın en 
kuvvetli ve canlı mataryeli tanıyacak ve 
rejimin en büyük ve müessir telkin va
sıtası sayarak işe başlıyacak olan bu bü
ronun göreceği işler pek çoktur. 

Bu meyanda musiki şunun bu -
nun manasız, gramersiz berbad güfte
lerinden de kurtulur. Böylece musiki-

------.. .. • ,,--... !1-ı_.... 

CONULISLERI 
Okuyucularıma 
Cevaplarım 
Ankarada Bay (S. S.) e: 

Hakimin müsaadesini almak şartile 
yaş haddini doldurmadan evlenmek 
mümkün olduğu gibi evlenme beyan
namelerinin müddetlerini kısaltmak 
ta mümkündür. Fakat hakimin böyle 
bir müsaadeyi vermesi için kuvvetli 
sebepler görmesi lazımdır. 

* cKaş, da Bay (S. C.) ye: 
Bana şimdiye kadar bu şekilde hiç 

bir müracaat yapılmamış olduğu içil' 

size verilecek faydalı hiç bir malUmat 
mevcut değildir. 

* Aksarayda Bay Ahmet Hulusiye: 
Dağ dağ üstünde durur, ev ev üs -

tünde durmaz derler bilirsiniz. Mesele 
çıkmadan evvel cezri karar almak el
bette müreccahtır. 

* Fatihte Bay cP. K., ya: 
Sevgi birdir, tecezzi kabul et -

mez, ya vardır, ya yok. Aşk başkadır. 
Merhamet gene başka. Hangisi hangi
sine galip gelir, tayin edilemez. Bu, 
bir karakter meselesidir. 

TEYZE 

,ı 

SO.N POSTA 

HADiSELER 
KARSBSINIOA 

Hocanın destisi 
Nasrettin hocanın ağzı dar bir des • 

tisi varmış .. Hocaya gelir öte beri so -
rarlarmış. Hoca bunlardan cevap vere
bildiğine cevap verir, cevap vereme -
diğine de: 

- Şu senin derdini anlat da bir ka -
ğıda yazayım! 

Dermiş. Dertli, derdini anlatır, hoca 
da kağıda yazar, yazılı kağıdı ağzı dar 
destiye atarmış. 

Hoca cevap versene! denilince hoca: 
- Hele bekle, mukabelesinde bulu

nurmuş. Yazdım, destiye attım .. Destiden 
cevabı çıkacaktır. 

İlk zamanlarda destiden cevap çı -
kacağına inananlar olmuş .. fakat des • 
tiye atılan suallerin hiç birine cevap 

'\ ,, : 

çıkmadıb11 anlaşılınca, dertleri !kağıda 
yazılıp destiye atılanlar hep birden ho
caya gitmişler: 

- Hoca, demiş1er, bu ~enin yaptığın 
nedir? Biz sana derdimize deva ol di
ye geldik. Sen derdimızi dinledin, ka -
ğıda yazdın, destıye attın .. Fakat des -
tiden cevap çıkmadı. 

Hoca gülmüş: 
c- Ben sizin derdinize deva o1abi -

lecek olsaydım, hiç derdinizi kağıda ya
zar da,.destiye atar mıydım? O ağzı dar 
destiden cevap değil, sizin derdiniz ya
zılı kağıt bılc bir daha çıkamaz.• 

Herhangi bir işin Cemiyeti Akva -
ma, yahut ta bir komisyona havale e -
dildiğini duysam Nasrettin hocanın bu 
hikayesini hatırlarım; ve kendi kendi
me: 

- Bu işin bir hal şekli olsaydı Cemi
yeti Akvama, komisyona havale edilir 
miydi? 

Derim. 
Şimdi Akdeniz meselesi için de kon 

ferans toplanacağını duycluğum zaman 
gene ayni hikayeyi hatırladım, ve: 

- Bu Akdeniz meselesini halletme
nin çaresi olsaydı, dedim, bir komis -
yon toplamaya biç hacet kalır mıydı? 

· ismet Hul\ısi ............................................ ·-················ 
mizc işaret edilen yolda bir veçhe ve in
sicam verilmiş olur. Bu -suretle düzenle
nen musiki mevzuatı beklenen ilerilik 
randmartını vermeğe başlar. 

Bilhassa yeni nesle birçok emeklerle 
telkinine çalışılan asıl fikir ve hisler 
de bozulmaz. Halk mahalle destancıları
nın bayağı neşriyatından da kurtarılmış 
olur. Ayni zamanda san'at eserlerinin 
kontrolu gi}?i san'at müntesiblerinin de 
tasnif ve tensikile de iş bir kat daha ta
maJ!llanmış olur. Böylece san'atkarlar 
ilim ve tekniğe ehemmiyet vermeğe a
lıştırılacağı gibi musikimiz de şahsi ve 
nefsi zevklere kurban olmaktan kurtarı
lır. Dünyanın hiçbir tarafında bu kadar 
kendi k<>ndine bırakılmış zavallı bir 
meslek yoktur. 

Halbuki bu meslek erbabı inkılnbımı
zın en mühim ve mutena kısmını tamam
lamak vazifesini Üzerlerine almış bulu -
nuyorlar. 

Türk musikisinde inkılap başlamıştır. 

Yalnız rejimin yüksek irşadlan ile gar
sedilen bu san'at fidanı daha henüz mey
va çağına girmiş değildir. 
Yukarıdanberi izaha çalıştığım şekil ve 

mahiyette alınacak tedbirler bu nazik 
fidanın çabuk boylanması ve semere ver
mesi için alınması mutlak icap eden ted-
birlerdir. (Devamı 20 uncu ıayfada.) 
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1 ARADIKL z 
Bir otomobilim 

var! 
Yazan : Salahattin Enis 

Başka bir yazımda bu nakil vasıtası 

için cölüm silindiri> tabirin kullanmış-

tım. O zaman bu
nu kullanırken 

bendeki ruhi ha -
Jet, tel dolaptaki 
ciğere yetişemiyen 

kedinin ona: cPis 
ve kokrwuş! .. > de
mesinden fark -
sızdL Serde gaze -
tecilik var ve arkamda yumurta küfesi 
yok, ya... Bu yazımda da onun lehinde 
bulunacağım. 

Her şeyden evvel şu noktayı itiraf et
mem lazımdır: 

Onun koltuklarındaki kuş tüyü yumu
şaklığı, ne sizin apartımanınızdaki kol
tukta; ne benim evimdeki kanapede var
dır. İnsan onun içine oturmuyor, adeta 
cehennemi sıcak bir havada serin bir 
banyoya nasıl tatlı bir mesti ile gömü
lür~. tıpkı o mestiye benzer. bir haz ile 
oraya gömü1uyor. 

Sokaklardan geşiçinin esen rüzgar
dan, duruşunun bir ceylan duruşundan 
farkı yok. Pınl pınl camlan, gıcır gıcır 
döşemelerile ey benim nuru didem oto
mobil! .. Bir de siı., bunun yanında pay
tonu, kupayı, talika arabasını düşününüz 
ve göz önüne getiriniz. İki beygirin güç
lükle çektiği bu acayib gerdunenin için
deki insanın sallantıdan barsakları ağzı
na gelir, tekerleklerin güril1tUsü kulak
ları sağırlaştırır, sert ve dik kanapelerin
de ise insan nasıl oturacağını şaşırır. O
tomobilin rahatlığı, sür'ati yanında bu 
hal ve şeklilc bu vasıtalara pekala bir 
cgcrdunci azab, diyebiliriz. 

Filhakika diyeceksiniz ki fena yollar
da otomobil de zıplamalar yapıyor ve 
sallanıyor; öyle sallantıya can feda ol
sun' .. Böyle sallantıda insan sarsılmıyor. 
Rahatsız ve sersem olmuyor; bilakis ya
tağı kuştüyü, yastığı kuştüyü, yorganı 

kuştüyü, hafif bir hamakta huzuz ve 
neş'e içinde sallanır gibi aerin bir haz ve 

Bir otomobilim 
olsaydı 

Yazan : ismet HulQsi 
- Bir otomobilim olsaydı! 
Diyordum, komşu evin bozuk 

gramofonunda bir 
ses çıktı: 

cAh olamaz, ah 
olamaz!, 

- Hay zembe -
reği kırılasıca! 

Dedim ve pen
ceremi kapadım. 

Bir otomobilim 

düzen 

olsaydı ben ne olurdum? işte 
şimdi bunu düşünüyorum. Herhalde bÜ• 
tün yaşayışım değişirdi. Bir otomobil bn· 
na bugünkü hayatımda eksik olan her 
şeyi temin ederdi. 

Bir otomobilim olsaydı, en lüks apar• 
tımanda oturur, en mükemmel lokanta· 
da kar.nımı doyurur, en iyi terzinin dik
tiği kostümleri giyer, en muhteşem ha• 
lolarda eğlenir, ve en güzel kadınlarla 
kur yapardım. 

- Bütün bunlar paraya mütevaklofl 
Diyeceksiniz. Hayır bütün bunlar pa· 

raya değil bir tek lüks otomobile müte
vakkıftır. Paraya mütevakkıf olan şey, 

yalnız o otomobil .. Bir kere otomobili al
dıktan sonra ötesi kolay. 

Mesela bir lüks otomobilim olsaydı. 
Lüks bir apartıman kiralamaktan çekin· 
mezdim. Aylığı vermesem de apartıman 
sahibi istcmiye cesaret edemezdi. O, şöy· 
le düşünürdü: 

- Lüks otomobili olan bir adam apar· 
tımanın kirasını iç edecek değildir yn! .• 

Lokantaya girerdim. Karnımı doyu
rurdum. Garsonu çağırırdım. Elimi cebi· 
me sokardım: 

- Cüzdanımı acaba otomobilde mi u· 
nuttum. Bir bakıversene. • 

Garson giderdi. Otomobile bakar; dö
nerdi: 

- Yok bayım. 
- Şu halde evde bırakmış olacağım .• 

Bir telefonunuz varsa telefon edeyim. 
Yediğim yemeğin parasını vermeden lo
kantadan çıkmam ya!. 

Garson ellerini uğuştururdu: inşirah duyuyor. 1 
Sonra diyeceksiniz ki arabanın teker- - 4{nan bayım ne zarar var, bir baş· 

lek gürültüsü olduğu gibi bunun da kor- ka zaman verirsiniz. 
na gürültüsü var. Lokanta sahibi gelir, bir kabahat işle-

Daha iyi ya... Onun kornası, yalnız miş gibi ezile büzüle: 
kendisine yol açmakla kalmıyor, üstelik - Rica ederim bayım. Ne münasebet 
halk, bir kalantorun da gelmekte oldu - başka zaman ödersiniz. . 
ğunu onun sesinden anlıyor, o, bu sesile - Peki, veririm, yarın geçerken vcrı· 
kendisine yol açıyor, herkesten üstün rim. 
bir mürur hakkı kazanıyor. Ey otomobil, - Her ne vakit isterseniz, lokanta si· 
ey irice bir eşek kamet ve cesametinde zin! 
ve fakat kalbinde on beygirin, on sekiz Otomobilime biner. Uzaklaşırdım. Ta• 
beygirin kuvvetini taşıyan medeni ve bii bir daha da o lokantaya uğramazdıın· 
madeni hayvan!.. Sefil arabayı, biçare Şehirde lokanta kıtlığı mı var? Ertesi 
atı, zavallı eşeği, kimsesiz katırı, ve ni- günü de bir başkasına giderdim. 
bayet bu sürü sürü iptidai vasıtaları se- Elbiselerimi en iyi terzi dikerdi. Tabii 
fil ve perişan bıraktığın ve bu yüzden taksitlerini ödemezdim ve terzi icraya 
geçinen yüzlerce ve binlerce ve binlerce müracaat edemezdi. Çünkü benim gibi 
aileyi muzmahil ve mahvettiğin için yer- lüks otomobilli bir adamdan ::ıened iste
den göğe kadar haz ve iftihar duyabilir· miye yüzü tutmazdı. 
sin. Devir senin, devran senin, an senin, En muhteşem balolara giderdim. Neye 
şan ve itila· senin~ hulasa her şey senin .•. gitmiyeyim? Ne para Hlzım1 ne pul, ne 

Senin kornan önünde. tekerleğin önün- de bilet! Lüks otomobil balo verilen ye
de, şasinin önünde, gözleri kamaştıran rin kapısında durduğu zaman bilet sor
keskin fenerlerin önünde hepimiz rükua mak münasebetsizliğini yapmıya kiJJl 
kapanmalı, secde etmeli ve senin bir fen kendinde cesaret bulur ki? 
mucizesi olduğunu kabul eylemeliyiz. En güzel kadınlarla kur yapabileceğifrlı 

Onun için şoförüme kat'i tembihim şu- şunun bunun kavun karpuz yiyebiJeCe' 
dur: ği, su içebileceği kadar basit bir şey. O· 

Yağmurlu havalarda caddelerde, yağ
murların husule getirdiği gölcüklerin üs
tünden hızlı geç.. Aman, merhamet 
tanıma!.. Bilemezsiniz bu, ne güzel 
bir manzaradır. Böyle yerlerde, otomobi
limin penceresine doğru llıtfon başımı 

çevirir ve bakarım. Otomobilimin lfıstik
lerinin fırlattığı zifosun, etrafta husule 
getirdiği panik, çok enfes ve eğlencelidir. 
O zaman sokakta yürüyen şu ufak tefek 
kimseler yok mu, öyle bir kaçışır, bir ka
çışır, bir kaçışırlar ki gülmekten kınlı-
rım. 

Bununla beraber munsifane olarak 
söyliyeyim ki ben, çok demokrat bir ada-
mım: 

Caddelerden geçerken, herkesin niçin 
bir otomobili olmadığını düşünerek çok 
zaman yüreğimin için için sızladığını 

duyarım. Ve sonra şu geçtiğim caddenin 
sağ ve sol kaldırımlarındaki karıncala

nn birer otomobili olduğunu tahayyül 
(Devamı 9 uncu sayfada) 1 

tomobil bu .. Hani mıknatıs iğneyi nasıl 
çekerse otomobil de öylece güzel kndıtlJ 
çeker. 

* Bir otomobilim olsaydı, dünyanın en 
mes'ud adamı olurdum. Bugün Boğaza, 
yarın Floryaya, öbürgün Avrupanın bil' 
mem hangi şehrine giderdim. TramvaYıı 
binenler gözümde küçülürler, yayn geze~ 
ler hiç görünmez olurlardı. Bir otom~~~· 
lim olsaydı, ben bugünkü İsmet JiulW>'1 

bu İsmet Hulusilikten çıkar, büsbiıtOn 
başka bir İsmet Hullısi olurdum. 

Sayın kariim .. o!mobilim olmadığına 
sen de sevinmelisin. Çünkü benim bir ~ 
tomobilim olsaydı, sizi gu""ldürmek içı~ 

1 .. ınil mevzu aramak işini bırakır, gön u dii-
eğlendirccek yer aramak sevdasına tJ 
şerdim. Ve senin velinimetim olduğu~
inkar eder, seni otomobilimin tekerle 
leri altında ez.mek için fırsat kollardırtl· 
İyi ki otomobilim yok! 

Jım.eı mdast 



8 Eylfil 

Yeni bir yıldız 

Joan Fentaine, Hollwoodda birdenbire büyük sükse yapan bir yıldızdır. Genç 
\1ı güzel olduğu kadar san'at kabiliyeti de çok yüksek olan genç kız şimdi 
li. R. O. radyo film kumpanyası hesabı na filmler çevirmektedir: Mütehassıslar 
ke ldisini daha şimdideh Katharine Hep burn ayarına çıkmış addetmektedirler. 

Clara BowŞi~~lar klübü,, 
lokantacılık 1 filmi yeniden 
yapıyor 

Şu dünya, ne garip, ne anlaşılmaz bir 
ieydir. İkbali de, idbarı da kör bir göz· 
le ve insafsızca da
~ıtıyor. Bir sani -
l'ede göklere yük

aelttiği, başını 
doııdürdüğü kim.

Releri bir saniye 
6on ra yerden yert 

~.1rnakta tcred • 
Ut etmiyor. 

İŞte bunun ye • 
lı ' . 1 brr misali: Kı -
~l saçlı, güzel 

~lara Bow'u kim ""Zara Bow 
b~tırlamaz? Vaktile beyaz perdenin en 
b lıYfiJeyici, cinsi cazibesi en kuvvetli ve 
.
1
Unun mucidi olan Clara, şimdi · kocas{ 

1 e b" l'k · ır ı te Holıvudda bir lokanta aç -
ll'ııŞtır. 

~ Şimdi müşterilerine hi~di sandoviçi 
eserken şöyJe demektedir: 

C·~- Kocamla- paralarımızı işe yatırdık. 
ta~~düğünüz gi~i burayı açtık. Bir lokan-: 
i . ının mesleğmde muvaffak olabilmesi 
Çın cinsi cazibesi kuvvetli olmalıdır.> 
~e hazin değil mi? 

kUçUk sinema haberleri: 
Şirley T emple, Mary Dik/ordun 
~evirdiii e•ki / :imleri tekrarlıyor 

ll'ı~ugün bir çokları .tarafından artık is
l)~ Unutulmuş olan sinema yıldızı Mary 
~ ikford vaktile bir çok filmlerde küçük 

lz Ve küçük oğlan rolleri yapmıştı. 
ll'ı l<iiçük san'atkar Şirley Temple'in 
b erısup bulunduğu cFoks> film şirketi 
~filmlerin tekrar çevrilmesi hakkını 

ry Dikford'dan satın almıstır. 

~~ek yakında bu film serisinin çevril
esine başlanacaktır. 

* Jean Murat, Mireille Ballin ile 
l ilm çeviriyor 

J CüzeJ sinema yıldızı Mireille Ballin ile 
tJ~rı Murat (Sahara) adında büyük bir 

S Çevirmeğe başlıyacaklardır. 
•ı ahara :filminin mevzuu meşhur Fran
~: ?nuharriri Maurice Dekobre (Sphinx 

tıuştu} eserinden iktibas edilmiştir. 

çevriliyor 
Bir Fransız kumpanyası tarafından 

çevrilip geçen sene şehrimizde de göste· 
rilmiş olan cKadınlar klübü> filminin 
mevzuunu çok beğenen bir Amerikan 
kumpanyası bunu tekrar çevirmektedir. 
Yalnız Amerikan stüdyosu filmde ba

zı tadilat vücude getirmiştir. Mesela 
cKadınlar klübü> filminde şayanı dikkat 
bir rol yapmış olan Else Argal namında· 
ki Fransız san'atkarının rolü tamamen 
çıkarılmıştır. Amerikalılara göre bu rol 
cuygunsuz> imiş. 
Fransızca cKadınlar klübü. filminde 

bir İngiliz kızı rolü vardı. Bu rol İngiliz 
yıldızı Betty Stockfeld tarafından yapıl-
mıştı. · 

Şimdi film Amerikada çevrileceğinden 
Amerikan stüdyosu tabiatile İngiliz kızı 
rolü yerine bir .Fransız kızt> rolü yarat
rnı_ştır. 

Diğer taraftan: Elsa Argal, Fransız mu
har,rirlerinden Jacques Deval ile evlendik 
ten sonra Holivutta kocasile birlikte bu
lunmakta4ır. Stüdyo bundan bjlistifade 
Betty Stockfeld'in rolünü Elsa· Argal'a 
yaptırmaktadır. Film renkli olacaktır. 

Charles Boyar, Ginger Rogers 
ile film çevirceek · 

Bundan sonra Fred Astaire ile artık 
film çevirmiyeceği anlaşılan kıvrak ve 
güzel sinema yıldızı Ginger Rogers pek 
yakında meşhur san'atkar Charles Boyer 
ile •Perfect Harmony> adında büyük bir 
film çevirecektir. 

Sinema mehafili bu film~n çevrilmesi
ni sabırsızlıkla beklemektedir. İlk defa 
olarak Ginger Rogers ciddi bir rol yapa
caktır. 

Charl.es Boyer kumara duştu 
Meşhur san'atkar Charles Boyer po • 

kere çılgınca merak sarmıştır. FHm çe -
virmediği vakit sabahtan akşama V(' ak
şamdan sabaha kadal' durup dinlenme -
den poker oynamaktadır. Pokerde hiç 
şansı yoktur. Boyuna kaybetmektedir. 

Kendisini-- seven ar:Caduşları san'atkarı 

bu huydan vaz geçirrneğc uğraşmakia -
dırlar. Bunun için her film çevirdikten 
sonra eline para geç!nc.:? namına boyuna 
arazi satın almaktadırlar. Bu suretle 
san'atkar Holivut civaFinda vaSi araziye 
malik olmuştur. .. • 

S ON POSTA Sayfa 7 

[ SP'' R ] B ütün dünyayı 
Bu hafta yapılacak eden bir aşk macerası 

meşgul 

T~~~~~~:pe~:~::!~:in Kral Faruk, nişanlısmı nasll seçti? 
Tekirdağlı · Hüseyin 

Mülayimle karşılaşacak 
İstanbul Halkevi tarafından hazır -

lanan ikinci serbest güreş Türkiye baş 
pehlivanlığı müsabakaları önümüzde ,. 
ki cumartesi ve pazar günleri Taksim 
stadında yapılacaktır. 

Derli toplu hiç bir teşekkülün malı 
olmıyan profesyonel güreşçiler daha 
düne kadar kisbetleri omuzlarında 
semt semt dolaşıp yağlı güreşler yap
tıkları sırada, onları bir disiplin al -
tına toplamağa çalışan Halkevinin ön • 
ayak olduğu bu müsabakaların ikincisi, 
herhalde geçen senekinden daha mun
tazam bir şekilde başarılmış olacak -
tır. Bu arada finale kalmaları yüzde 
doksan muhtemel olan Tçkirdağlı Hü
seyinle Mülfıyim de karşıfaşacaklar -
dır. 

İsimleri bize kadaT gelen Koca Yu
suf, Filiz Nurullah, Adalı Halil, Aliço, 

- Kurtdereli ve Kara AhmeUerden son
ra güreş meydanlarının bugünkü kah
ramanları Kara Ali, Tekirdağlı Hüse -
yin, Mülayim, Yarımdünya Süleyman 
gibilerin de eskiler gibi üç beş kuruş 
kazanmak maksadile yer yer dolaşıp 
zühurata tabi müsabakalar yapmaları 
açık söylemek lazım gelirse acınacak 

bir işti. 
Kuzu gibi muti ve itaatkar pehli • 

vanlarımızın şuradan, buradan yapııa
cak davı;?tlerde cüz'i bir para muka -
~llinde gidip saatlerce kuvvet ve ~ay
ret sarfederek hünerlerini gösterme -

Mülayim ve Tekırdağlı Hüseyin 

leri bu sahada ender yetişen büyük ka
biliyetleri ihmal değildir de nedir? 

Bu mevsim zarfında kısa fasılalarla 
İstanbula gelen ecnebi pehlivanlarla 
yapılan müsabakaların hemen hepsın
de göğsümüzü kabartacak neticeler al
dık. Dünyanın her çeşit pehlivanile 
muhtelif yerlerde güreşen, oyun tarz -
larmı, tecrübelerini arttıran 'pehlivan. 
larımız yaradana sığınıp ringe çıkıyor, 
her gelen pehlivanın oyun şartları hak 
kında ortaya attığı kaidelere göre has
mını ya ringten aşağı yuvarlıyor, yahut 
ta arzu edilen saniye hasmının sırtını 
yerde tutmak suretile galip geliyor. 

Ayni zamanda 29 teşrinievvelde İs
tanbulda yapılacak Balkan ·se~l::iest gu
reş profesyonel birinciliklerine iştirak 
edecek güreşçiyi de ·seçecek olan ou 
haftaki müsabakalar, hangi bakımdan 
olursa olsun büyük bir kıymet ve e _ 
hemmiyeti haizdir. 

Şimdiye kadar Halkevine vaki olaiı 
.müracaatlara göre tanınmış bütün peh 
l!vanlarımız bu müsabakalar için kay
dedilmiş olduklnrı halde Dinarlı Meh
medin müracaat etn1emesi geçen sene 
olduğu gibi onun bu müsabakalara is
tirak etmiyeceği hissini vermektedir.· 

Her türlü menfaatten uzak olarak 
tertip edilen ve güreş varlığımız için 
en ciddi bir hareket sayılan bu müsa
bakalarda Tekirdağlı Hüseyin, Müıa • 
yim, Yarımdünya Süleyman gibi Di _ 
narlı Mehmedin de er meydanında· Tür 
kiye başpehlivanlığı için çarpışması ve 
uzun müddettenberi ortalıkta çalkala _ 
nan manasız ve yersiz dedikoduların 
bertaraf edilmesini burada tekrar tek
rar arzu ettiğimizi bir defa da
ha yaz.mağı faydalı bulduk. 

Ömer Besim 

Bugün BUkreşte yapı lacak 
müsabakalar 

Uenç Mısır kralının mes'ut nişanlısı Feride, 
herkes kendisinden bahsederken, bakalorya 
imtihanını vermek için harıl harıl çalışıyor 

Müstakbel Mısır 

kraliçesi Feride - es

ki ismile Safinaz 

Zülfikar - ın halası o

lan Bayan Süha Tay· 
lan, elyevm Pariste / 
bulunmaktadır. Müs- !. 
tak bel kraliçenin 

halası, bu vesileden 
istifade ederek ken· 

disile görüşen bir 
Fransız gazetecisine 

şu beyanatta bulun· 
muştur: 

- Size yeğenim • 
den bahsetmemi is • 
tiyorsunuz değil mi? 
Hakikaten Pariste 

müstakbel Mısır kra-

liçesile çok 
olunuyor. 

Size kral 

alakadar 

Faruğun 

nişanlısının portre -
sini çizeyim: Safi • 
naz, çok sade ve çok tatlı bir genç kız -
dır. Şimdi tam 16 yaşında bulunuyor. İn
ce ve uzun boyludur. Saçları çok siyah
tır. Zeka ve şefkatle parlıyan uzun kir
piklerle çevrili çok güzel iri siyah göz
leri vardır. 

Kral Farukla tanışmaları da çok basit 
olmuştur. Genç kralın dÖt1 hemşiresi 
Fethiye, Faika ve Faize, Safinazla çok 
yakından arkadaştırlar. Onu sık sık sa
ıaya da\•et ederlerdi. Orada hep bir ara
da Ping-Pong, tenis oynarlar veya gez
meğe çıkarlardı. Genç kız bu esnada, ta
b iatile o zaman veliaht olan Faruğun na
zarı dikkatinden kaçamazdı. Fakat hep
si bu kadar. Mısır adetleri genç erkekle· 
rin, hemşirelerinin arkadaşlarile sık sık 
görüşme~ne müsait değildir. 

Bu devirlerden, iki genç arasında ilk 
sempaİilerin doğmasına sahne olduğu 
için bahsediyorum. 

Mısır kraliyet ailesi, Faris seyahatine 
çıkarken Safinaz ile validesi, bu seya
hate iştirake resmen davet edilmişler -
di. İşte bu güzel gönül masalı da bu se
yahat esnasında doğdu. 

Genç çiftlerin izdivaç tarihlerini kat'i 
olarak bilmiyorum. Çünkü uzun zaman
dan beri Fransada seyahatte bulunuyo -
rum. Fakat bu tarihin çok gecikmiyece -
ğini zannediyorum. Genç ve sporcu olan 
kral Faruk ayni zamanda çok ta demok -
rat olduğundan bütün Mısırlılar tarafın· 
dan çok sevilmektedir. Bundan başka 

her hangi bir ecnebi prensesle evlenme
yip bir Mısırlıyı tercih et mesi haiz ol -
duğu sempatiyi büsbütün çoğaltan bir a
mil olmuştur. 

Müstakbel kraliçe, mükemmel fransız
ca ve ingiliz.ce konuşmaktadır. 
Diğer taraftan başka bir Fransız ga -

zetecisi gazetesine Kahireden şu mek -
tubu yollamıştır: 

cGenç Mısır kralı Faruğun, bütün tah
minler hilafında ani olarak nişanlanma
sı üzerine, şimdi müstakbel kraliçenin 
İskenderiyedeki ikametgahının etrafını 
gazeteci ve fotoğrafçılardan mürekkep 
bir ordu sarmış bulunmakt3dır. 

I 

Müsta.1Coeı 1erafiçe 
kraliçe olacak olan genç kıza, kralın gön
derdiği bir buket çiçek ile kapalı bir kutu 
içinde zarif olduğunda şüphe edilmiyen 
bir hediye getirir. 

Yüksek makamların emri ile genç kı 
zın hiç bir fotoğrafı alınamamaktadır. 

Müstakbel kraliçe Mısır kraliyet aile
sile birlikte bütün bahar ve yaz esnasın· 
da Fransadan İsviçreye, İsviçreden İn · 
giltereye, Londradan Faris sergisine, Pa· 
risten Vichy'ye ve nihayet Mısıra yap· 
tığı seyahatlerde güzelliği, kibnrl •ğı ve 
tevazuu ile nazarı dikkati celb~tm 'şti. 

Eve müracaat eden gazetecilere gayet 
l<at'i, fakat o derecede kibar bir tavırla 

resmi kraliyet bürosuna müracant et
meleri bildirilmektedir. Burada resmi 
bir memur her gazeteciye ayni tavırla 

daima şu cümleleri söylemektedir: 
c- Sa Majeste kral Faruk, birinci de

recede asil ailelerden ve yüksek mah • 
keme azasından Zülfikar Paşanın keri 
mesi Bayan Feride ile nişanlanmıştlr.> 

Müstakbel kraliçenin asıl ismi Safi -
naz idi. Bilahare kralın arzusile Feride
ye tebdil edilmiştir. 

Müstakbel kraliçe hakkında resmi ma • 
kamlar haricinde iyi ve doğru mallımat 
almak için yapılacak iş çok basittir. Bu
nun için kızı elan Notre - Dame de Sion 
mektebinde talebe olarak okuyan bir 
FTansız ailesile tanışmak ve yahut biz · 
zat mektebinin soeurlerinden bir ikisile 
ahbap olmak kafidir. 

Çünkü müstakbel kraliçe 1930 sene -
sinde 10 yaşında olarak bu mektebe gir· 
miş ve şimdiye kadar inkitasız olnrak o· 
kumuştur. 

Bayan Feride mektep hayatında çok 
çalışkan bir talebe idi. Ve bu sene de e
debiyat şubesinden bakalorya imtihanım 
vermek için çalışmaktadır. Zira mart a
yında Mısır kraliyet ailesile Avrupa se
yahatine çıktığından temmuz imtihanla
.rınn girememiştir. Şimdi tcşrinievvelde 

.yapılacak ikmal imtihanına girmek ve 
lise mezunu olabilmek için Mısıra dön -
düğü B ağustostanberi biHiinkita çalış

maktadır. Mektep muallimleri kendisin
den çok memnundurlar ve hepsi genç 
Mısır kralının bu intihabım takdir ei -
mektedirler. 

Feridenin sınıf arkadaşları ondan ha

Bunların şimdiye kadar gördükleri 
manzara sadece kendilerine dik dik ba • 
kan muhafızlar, müstakbel kraliçenin 
küçük köpeği ve sarayi krali ile Zülfikar raretle bahsederlerken şöyle söylüyor -
Paşanın konağı arasında hususi bir tele- lar: 
fon kablosu döşiyen telefon işçileridir. c- Teniste, patinajda kimse onun ka _ 
Bundnn başka her sabah, kral Faruğun dar muvaffak olamazdı. Hele basketbol 
muhafızlarından biri, şubatın 11 inde oyununda mektebin şampiyonudur.> 

················~·····••+.•• .. ·····--· ... ···················· 
10.000 metre .mukavemet ile, yüksek Pantazisin en çetin rakibi olacaktır. 
atlama, gülle atma müsabakaları bu - 1.80 irtifadan aşan her iki atletten 
gün yapılacaktır. biri birinci olacağına göre yüksek at-

Bu mevsim yaptığı müsabakalarda lamada da büyük şansımız vardır. 
aldığı derecelere göre Balkanların en 10.000 metrede büyük bir netice 
iyi gülle atıcısı sayılan İrfanın bugün- beklememekle beraber atletlerimizin 

kü müsnbakada birinciliği elde etme _ s.ıra dereceleri almaları ümit edilcbi -
si çok mümkündür. lır. 

Bükrcşte yapılan sekizinci Balkan On beş gün evvel M 1 1 
, Romanyalıların birinci gün kazan -

O 1 k 1 .. b k 1 acar ara )apı. d kl f k . . y 
yun a~~nın sona a an ~usa ~ a arı - lan müsabakalarda üksek 1 _ ı .arı sayı ar ı ıçın unanlılarla çok 

na b ugun de devam edılecektır. ·- . y • a larken a çekışecekleri hesap edilırse bugünkü 
B ir inci gün ü yapılması lazım gelen y~gı burkul~n Pulatın arızası tama - müsabakaların bir rekabet havası için-

m ile geçmışse Yunan şampiyonu de geçeceği kolaylıkla anlaşı lır. 



8 Sayfa SOIN POS'TA JEYJUI 8 

Fi!istin ~rapları namına 1 Rusyada nümayişler başladı 
bır hey et Balkanlarda kadar ~:::::t:ö::~:·~vctnnmc-ldi~r:~: b~~1:::ış~~~sasında, esham ve]lngiitere tavassutta 

(BG.§tarafı 1 inci sayfada) de bu grupa dahil olacağını Mı.;ırın da ye müsbet, menfi bir cevap ıvermemiş • tahvilat fiatlannda 5--12 puvana kadar bulunuyor 
pazlarından Bay Nikola Huri. bu ittihada dahil ola.bilmek 'açin d~ po- tir. bir sukut kaydedilmiştir. Vazi,Yet suku-

iBay Go'ri, otuz yaşlannda zeki, bir 1litikasında bazı değişıldikler ynpaca • İtalyan cevabının, Roma ile 13C:lin n - ta meyyaldir. . Patis 8 (Hususi) - Moskova ile ııoıxı: 
Jdealisttir. Kudüste, okumuş, ~93.3 de ğını söylemiş ve sözü tekrar Filistine rasında cereyan etmekte olan muzalcc - Komada vazıyet . . . arasındaki gerginliğin had bir dcvrcY .• 
Amenikada Çinçinnti üniversitesinde, getire~k demiştir .'.ki: relerin intacından :soma verileceği zan • Roma '7 - Havas njansı ~ı~d~rıyor: . girmesi, Paris ve Londra siyasi nıahn{ı. 
Scie.nce Politique tahsilini bitirmistir. - Müstakil bir Filistin yurduna sa- ncdilmektcdir. :Bir İtalyan haStane gemısınm to.rpıl- linde endişeli bir hava yaratmıştır. :LO~. 

Papaz Huri de Kudüs'te doğmuş: 'hü )ıip olacağız. 'Bunun için de, kanuni İngiltere ric'at etmiyccck lendiğine dair ~la:ak 'bu nkşam şayıaıı:r dra hükümetinin .Akdeniz kongresi ar~ 
kümet medreselermde hocalık etmi~, yollardan yürUyoruz. Manhaza, Transa :ile ta_m~men. mutabık y~pılmıştır. Saliihıy~ttnr ın~ba1ıl, bu ha- .fesinde ıiki devlet arasında vuk~a gel:. 
sonralan istifa edince, halkın rey ve - Pek fila, dedim, Filistin istiklalini ~hnış ~ıa:ı ~iltere bukum_eu, A:kde - dıscdcn taman;ıil~ ~ıh.~b:raırı~: . ihtnafın daha ziyade genişlemesıne :ın a 
dntihabı ile papazlığa girm~. 1918 den alır da, bir hükumet kurarsanız, bu hü nizde hükü~ suren korsa~~a nıhayet Sovye~er Bırlı~ı buyuk e1çılığı kapı - ni olmak maksadile :MoSk.ova ve. ~o~. 
beri Arap milli kalkınma !hareketle - kfunetin şekli ne olacak?.. vermeğe kat'zyeUe azmetmıştır. IBu hu - sında daıma bekçiler bulwıduıı:~am~: e-çilerine tavassutta bulunmaları 1çın t 
rinde bulunmuştur. Zeki muhatabım, hiç düşünmeden: susun temini için hiç 'bir mani önünde tadır. :Büyük elçilik civ~ sükunetını limat werdiği bildirilmektedir. 

Kmıuşmayı, daha ziyade Arap itti- - Hükfunetin şekli :mi, dedi. !Bu .bu- ıric"'at ctmiy:ce'ktir. ~u~a e~ektedir. Civar ~o~d~ 
hadı katibi Bay Gori ile yaptım. Ken- susta müsbct bir kararımız yoktur. is- iftalyanın cevabı hıç bır tezahur vukua gelmenı:şt~. B~ Ev !kadınınm şeker 
disine seyahatlerinin sebep ve mak - tiklalimizi elde ettikten sonra Plebi - 1ı:ı-1yan. cevabı~ y~rın aKş~ma 'kadnr nunla beraber İtalyanın her urlu!~: K:uponu müsabakası 
sallarım sordum: c.it neticesinde krallık cumhuriyet şe- verılcceğı tahmın edılmektedır. Cevap- mnllere karşı hazır bulunduğu mu •• • • 

- cBiz, dedi, Arap ittihadı komite- killerinden birlni tercfu edeceğiz. ta bazı ihtirazi kayıtlar ileri sürüleceği kaktır. Son zamanlar.da siyaha. bo!a~n Dun netıcelendı -
:s;nin kararile Balkanlarda, yani Bulga Biz, ne faşist, ne de komünistiz. Şu- muhakkak sayılmaktadır. . m~ın: ~tardn denıznltı gemilerı Na - Ulusal Ekono:ın ve Ar!tırma ~u~-
ristan, Romanya Yugoslavyada ve Yu rası da muhakkaktır ki Arap bünyesi Romanya v_.e 'Yunanı ~n polı korfezınde durmaktadır. • munun gazetemız vasıtnsıle teı:·.üp • 
nanistanda, davamızı müdafaa etmek bu rejimlerden hiç birine tahammül e- Londra 7 (Hususı) - Yunanıstan ve Rus notasmm metnı tiği ev kadını şeker kuponu musaba·. 
iç.in dolaşmaya çıktık. Davamız gayet demez. Zira b'zim bütün jstinadgahı - Romanya hükumetleri Akdeniz konfe - . (A.A) T · bil- kasının birinci kısınma ait kur'a ki!Ş' 
li,..ık ve sarihtir Biz şuna kani bulunu- mız kur'ancİır ransına. iştirak edeceklerini bildirmiş .. d'~foskova6'1 ı~.', -t ih~ daJansıSov desi dün yapılmıştır.. Evvelce gazete • 

:r • • 1 dir ırıyor: ey w. ar ın e, - . . "rik-t!re • 
yoruz ki, Araplığın ayrılması bütün be- Gene tekrar ediyorum: Biz yahudi- er · yetler Birliğinin İtalyadaki büyük elçi- mızde neşredJen kupon~ bı ' .. 
şeri:}et için b'r tehlikedir. Zira Filistin- lcre karşı kin beslemiyoruz. Yalnız on- Roma ve l\loskovil gazeteleri l'ği, Sovyet Hükümetinin talimatı ü _ rek bu 1.-uponlar mukabilınde _gaz~t~ .. 
de bulunan Hıristiyan ve Müslüman A- larla beraber değiliz. Zira yahudilerin arasında düello :erine İtalya hariciye nazırı B. Ciano- mizden birer numara alan ~iJ.erit111. 
ı·aplar, daima birlikte hareket etmiş - tek başlarına hükfımet kurmnla:n mu- Londra 7 (Hususi) -:-1tn1!a ile.Sovyet- '- d.aki rotesto notasını tevdi et- zin numaralan arasında dun ,gazet~ 
lerd'r. Balkanlardan ve Yunanistan - haldir. Çünkü onların cınilli> denebile- ler arasında teati edilen şıddctli nota • Y~ ~gı P miz mümessilinin de huzurile ınu. 
dan sonra Oenevedeki hey'ete mlllfilti cck bir vasıfları yoktur. lardan sonra, bugün de Moskova ve Ro- mıştır: B" ı·-· b;n-n;ı, lçili-· İ _ Ekonomi \1e Arttırma Kurumunun ıs· 

t l . da ha tli b' d" Sovyetler ır: ıgı w.J ~ e gı, . • ·!mi..+ ir olaca&rız. Bay Gori, kendisinden ayr:ılacağın1 sı- .ma gaze c erı arasın rnre ır u- emilerinin So etler Bir· tan.bul şubesınde kur ı:\ çeki 'i""" • 

Biz şunların tnhakukunu istiyoruz: rada Atatürk Türkiyesinden derin hay- ello başlamıştır. . ~~:!~c!1:f g~erine karş(yaptıklan Y.ırmişer kilo. ~er kazananlar tıı· 
1 - Ffüstine yahudi muhaceretinin ranlıkla bahsetmiş ve memleketimizin .. . Ruslar ne diyor? r:ı~te~viz hareketler hakkında Sovyet Bu kur' ada yırm~er kiloluk 12 rs 

men'i, 2 - Toprak satımının ~lgnsı, her tarafında gıpta edilecek bir sükun .. Ko~unıst fırkas~m org:ı:nı P.ra~da, bu h"kiımctinin kat'i delillere malik ol _ ne şeker ikramiyesı şu numarala 
3 - Milli bir hükfımetin t~kili. ve asayişin hüküm sürdüğünü söyle - günkü başmakal~ınde ez~~e dıyor ki: d u - ke fiyeti üzerine İtalyan hükCı. _ çıkmıştır. 

32 Yahudilere de bütün akalliyet hu. miştir. - Sovyet gemı ve denızcıleri, :nerede u~. Y filkk t' . ker Yukar 759, n 16, 1164, 172, 410, 409, 10 ' 
kuklanndan istifade edebilmelerini te- B. Gori, son söz olarak propaganaa- 1olursakodlsuntı· himayetsiz dkeğilldi~rtdir. ?n- ~ae:~z:~~~ :d~ı:nçe ha~ekctlcr: 687, ~ 127, ı~, 497, 688. ıiar 
min edeceğiz.» r.m ehemmiyetini ileri sürmüş ve; arın u re ı ana va anı en opragın- . dif "t" kte la Onar kilo s -er ilaızanaı . 

Muhatabım bundan sonra PiJistin- . _ Su uyur düşman uyumaz de _ da olduğu gibi, topraklan haricinde de Port: Saıte kar. 
2
g
2
odurmCe .0 . n1 ;~ Onar kıloluk ·12 tane şeker ila'nrıll" 

' ' k d'l · · d · him d ekt' · 30 Agustosta saat e ezayırm ..JI r , <leki kansıklıklar etrafında rnalfunat miştir. en ı erını aımn aye e ec ır. . da h" - T' yesini de şu numaralar kazanmışın 
·-:.: F · t d ı tl · · bilin l'dirl ki kilometre sarkın ucuma 'llgraynn ı ''ermiş son günlerdeki tahr.ikfıtın Si- ibrabim Boyi a§ıs eve er ıyı e 1 er ' . . • . . . b' İtal an dır: 

)Onistl~rin eseri olduğuna iı;aret ede- Sovyet gemi ve bayrağına karşı tecavüz- mırınzef Sovy~~ gem~ ~ t ~a 171 872 897, 255, 252, 142, 602, 
ıek demiştir ki: :. Kız tele beye aslıerılik de bulunanlar cezasız kalmıyacaklardır. deni;a~tı .gemısMı t~pulra dm an r ~ ı~alz~ 898, J 1 Ô, 874, 249, 22. 

S t d b 'b'l h dd' 1 b"ld' sı hudısesı ve arı en as a _ lar - Bütün Arap v:e Müslüman dünya- Der.ol verı·ıeck ovye or usu u gı ı ere a ın ı ır- . .. .. 1 ı·ıd •mat B~c;er kilo şeker kazanan 
·~ ğ d · h d mesı gotüren ve ey u e ..... ıı,ıt smın bizimle birlikte olduğuna eminiz. me e aıma azır ır.> . 6 30 da Skiros adasının 15 mil açıkla- Beşer kilo .şeker kazanan :nwnnra.• 

Mekteplerin açılına tarihi olan 1 teş- ı 1 ı k lık · u ·ı ı d 
- Bir Arap kongresinin top1anaca - rinievvclden fübarcn orta mektep, lise, ta ynn an orsan ve emaye e ı - r;nda batırılan Blagov Sovyet gemisi - şun ar ır: 456 

ğından bah ediyorlar? ham eden bu makale, misli görülmemiş k 
1 

.. bih 1ıücumdur 678, J J 66, 387, 245, 681, 586, 
8

1 

• .. muallim ve yüksek mektepler kız talebe· hk' ·-- b' ı· 1 1 ne arşı yapı an muşa · 996 1196 766 564 600 891 94 5 ' - Evet 8 Eylulde, yani bugun Şam tıı ırauu'. ır ısan a yazı mıştır. İtal hu"'-··-eti a ik deniz volla- , , , , , , ı 
sine nmeli ve nazari askerlik dersleri ve- yan l\.um 1 ç " o 9 50 87 893 319 318 civarında Buludan sayfiyesinde bir A- . _ . Italynnlann hücumu d .. ef eden ve normal dip _ 9 , l , 4, , , , · 

. . rılmcge başlanacağı hnber verılmekte - İt 1 tel . . 'dd t rın a seyrus er iki. • .kil k k nl rap kongresı toplanacaktır. Kongreyı . . . . a yan gaze erıyse, aynı §1 e v:e 
1 

tik münasebetleri haiz bir mem _ şer o şc ·er azann ur r 
Şamdaki Filistin müdafaa he 'eti ha • dır. Bu dersler meyanınd~ naklı~ecılığe, taşkınlıkla Sovyetlcre hücum ederek, oma: . . · · Şu numaralar da ikişer kilo şekC 

Y bavacılıl:n ve muhabcrccıl~e aıt ders- M k h"'-·· .. A b b 1 d' lekete aıt bulunan 1;1caret geınilerıne zırlamıştır. Arap dünyasından ve Hjn- os ova UAumetını sya ar ar an ı- k ıl b hareketlerin yalnız kazanmışlardır: S 
<iistanm islfun ülkelerinden gelen 300 ler de bulunacaktır. ye tavsif etmektedirler. . arşı .yapt an ~l . ile deg·iı fakat 1037, 88, 292, 1174, 1287, 577, 31, 1o

7
, 

' ınsanıye prensıp erı 08 1 5 5 ı 1 15 70 , murahhasın iştirakile toplanacak n:an F F d k iki ki G~ze.teler Sovyet :ıotasından ma~at, umumi etle kabul edilmiş en basit bey 686, 228, 490, 1 ' 1 ' ,. ;5, 
hu !kongrede yalnız ve yalnız Filistin ran~IZ asm .a arlŞI 1 ar yeru bır cihan harbı doğurmak ve dun- lmil ~ b kuk k 'delerile tezad ha. 505, 703, 95, j 180, 704, 21, 230, 6. 
mc elesi müzakere ve münakaşa edile· Paı:~. 7 (Hususı) ~ Fransız Fası - yada bir bolşevik ihtilfili koparmak ol - ~~de ~uıı::ıduğun~ muhak'lrnk kabul I06, 331, 112, 860, 429, 1058, 23 ı, 1~~: 
cektir. Kongrenin alacağı nctieeden nın mühim merkczlerınde. bazı karı. • duğunu yazmaktadırlar. . ktir. İtal anın gemilerinin Sov 1114, 5 H, ı 059, 71 O, 1123, 1142, 2 ı, 
ümidvanz Zira bütün Arap dünyası • şıklıklar çılonış ve zabıta ıile halk hır- Messagero diyor ki· eylıyece Yda - i ed 575 576 778 1085 890 1189, 58 '1 

· b. . . . t' · yet bayrağı altın seyruse er en ge- • ' ' ' ' 
080 51 ı, 

mn karan olacalrtır. ırıne ~ırmış ır.. . . Sovyetlerin bu manevrası, İtalyayı, il karşı yaptığı tecavüz hareketle· 888, 912, 1141, 636, 702, 1 • 
00 Filistinde yeni öldürüldüğünü bahsetti Camılerde mıtingler yapılmı§ ve ti- Akdeniz konferansına •ştira'k hakkın • 11:1 ere. anda birinci maddesi, rı • 430, 642, 795, 803, 956, 11<>9, 828, 5 ;t: 

ğiniz zat bir lider değildir. Hayfa eş - carethaneler .kapanmıştır. dnki ilk niyetlerini yeni blr tetkike tabi ~ı;d arnı :an diğer akid olan tnrafa 422, 690, 360, 90, 974, 985, 200, z sı, 
rafından İbrahim bin Halildir. Bu hu - p d .h .1 I tutmıya sevketrnektedir. İtalyanın, Ak - kı aralnız gerek bir veya bir kaç ü- 12, ı 11, 423, 793, 239, 601, 794, 1~ 19 susta hiç bir rnalUmatırnız yoktur. aragUV8J 8 1 fi A deniz konferansı huzuruna ~suçlu, sı - ~rş~.Y~ vlet ile !'birlikte hiç bir su _ 253, 868, 246, 770, 444, 989, 421, 

17
' 

Bay Gori, bundan sonra, Arap fü:- Paris 8 (Hususi) - Paraguvaydan ge - 'fatile çıkması ihtimali bile düşünüle • çu~cu ~arbde ne de knraaa denizde ve 792, 62, 5 72, 289 l 75, ;;9 7, 488, 140, 
12

' 
hadından bahsederek Irak, Yemen ve len .haberlere göre memlekette büyük bir mez. ~e e ;eh h g· bir tecavö~e kalkma • ı 153, ı 001, 75 7, 431, 173, 786, 9 

91
: 

Hicaz arasında bir anlaşma yapıldığını ihtilal patlak vermiştir. İbt.ilfilc.ilcrln ba- , Londra 7 (Hususi) - Siyasi bulanık ava at e~ünd~nü tazammun eden 2. 347, 1122, 238, ıı 26, 1201, 889, 9 
391 istiklalini kazanır kazanmaz Suriyenin §lllda kolonel Sranco bulunmaktadır. vaziyetin akisleri mali sahada da hisse- ~~c:f So~etler Birliği _ İtalya paktını H 40, 771, 995, 760, 1197, 869, 6 

. . a~ ihlal eylemektedir. 978, 727, 52, .1129, 58~, 609. 
* Son Posta ,. nın edebi tefrikası : 26 nel~r dılerdın? . . .. Yukarda mevzubahs hadiseler dola- . Hediyeler dnğrtılıy~r uıdtı 

- Hakanını, sana derdim ki: 'Eger .1 S t B' 1.•. b~·yük el,..i':gı·· Ikramiye kazananlardan Istanb. -41 

b . . - b . .. ıı·-· yısı e ovye ır ıgı u :y '• ' .. d . 'b enle.. .. · enı sevıyorsan, eger em;m .guze ıgı- So\ ~tler Birliği huk\ımeti adına ve bulunanl?.r bugun en :ıtı aren v orııİ 
me hayransan bana bunu 1sbat et. Ba- ry etl B' ır· h"kiimetinin talima- bir ay muddet zarfında ulusal ekorı .. 
na zümrüd, yakut, pırlantalarla bezen-

50~{ ıt~ ır ;~. u tini en kat'i bir ve Arttırma Kurumunun İstanbu~ ~1.1"' 
miş bir plak .al, elmaslı bir kol saati, zi- ~1 1 

e a y~nst edumeSovyetler Birliği besine müracaat edere'k hediyelerırıı ·se. 
bo'bu bir manto al. Kapımda otomobi- s~re;te ~ e 

0 
et ~:· a - altında se _ lacaklardır. Taşradan kazannnlar ~ .. 

lim, şehirde apartımanım, sayfiyede h.~kefumetıd, Sotv:;aret g~mfıcrine karşı 1. kendilerinde bulunan kupon nuınar~ııl 
" J l k" kl . l Mes' d 1 rus er e en ıc ... . 1 .. b' kt ~ 1.Jlll=-Yazan: SELnM ZZET ?şd ~nm o su':1. .. ~ .. obili~~ 'k'~ se- talyan deniz kuvvetlerinin yukardaki larıle adres ennı ır me up a un ts· 

nı aıma severım, çun u rım ·ı be- .. • h k t1 . • k s· a _ Ekonomi ve Arttırma Kurumun SıJ 
Bu Hakan bütün bir ülkeyi a· nım, çö'Uerin binbir sırrını saklıyan nim her istediğimi yapabileceksin!.. t:cavuikar ad~ et.erınl U: ~erte · ıy tanbul şubesine yollayacaklardır. t1 

· · lmı d' mil! t b' b' k b'l' · D d k .. H k hk h 1· 1 "ldü' sı gerek mad ı ne ıce erının am mes- lduklO vucunun ıçıne a s, ye ı e e :ney- ın ır şar ı ı ırım. anse er en, vu- a an ka a a ar a gu ve gözde- . . . . .. • t. tahı il _ gibilerin ikramiyeleri vermiş o • 
dan okumuş, .kabileleri kendine zebun cudümün binbir kıvrılışı, kırılışı var- sine tekrar sordu: uliyetmı ltalyan hukume ıne n e adreslerine posta vasıtasile gönderıle 
etmişti Saltanat, .. ~tişam -ve debde~e dır, binbir türlü dans bilirim. Binbir - Bu isteklerini alacağım, hazi- der. . ·-· .. .. . ·-· . cektir. .. 

39
t 

ıondaydı. Fakat bütun bunlar onu eg- masal bilirim, Hakarumı binbir gün nem, saraylarım senin olsun, seni be- Sovyetler Bır1ıgı buyuk elçılı?ı, ıs- Gerek 1stanbuldan bizzat ınu~: 
8 

.. 

:l~d~~:rıdu: Canı sıkılıyor, .kendineJ eğlendiririm. Benden ne .istiyorsun, ğ:ı1dim, kendini ~~ .sevdi~din .. şimdi tikba1de bu gıôi .teca~zler~ 1rn.Pı su - edip ve gerek Ftaşradan mektupla 1~~e-
gonlune b!l' cglence arıyordu. emret. soy le bakayım, ..hfilis kan bır Türk la- rette ııihayet verilmesı keyfıyetmde ":e miyclerini isteyenler Kurwna kendi ve 

El çırptı. Hakan gözdesine mendilini attı, son- zı o1 aydın, sevgilinden ne isterdin?. bu hadiseler neticesinde Sovyetler Bır ri tarafından hazırlanmış bir şuruP rC' 
Bir dudağı yerde, bir dudağı gö1de ra ellerini çırparak etrafındakilere işa- Üzüm gözlerde bir şimşek çaktı, kal- 1iğinin gördüğü zararlar ile yu'kard~ki reçelin Teçetesini vereceklerdir. 'Btı 

9
, 

lb~r nrap girdi içeri. H~m bar~ r:t verdi: Odamda gözdemden b~ka bin! 'kıskançlığın dişleri kemiriyormuş g~i~er ~ür<~~~batından veyahut aıle- -çetede, ismi geçen reçel 'Ve ışurubtffl ~e
kuhyası olan arap, yedı yerden :y-edı kimse kalmasın. gıôı helecana kapıldı ve beyaz ~leri- lerının gordugu zararın tam surette sıl •yapılacağı anlatılacaktır. Bu rcçetlr"' 
kere selam Yeııdi, sonra elpençe divan Siınszyah, kuzguni siyah lıak:ın1a; ni gıcırdatarak: tazminı işinde ısrar etmiye Sovyetler ~eri toplayan u1usal ekonomi ve urt. 

0 
.. 

durdu: beyaz, 'bembeyaz, pembe tenı!i kadim - Sevgilim seni hiçbir kadının sev- Birliği hükumet 'tarafından saliıhiyet • ma kurumu içlerinden beğenilcn1c11 r'' 
- Emret. başbaşa knldı1ar. mediği, sevemiyeceği kadar seviyorum. tar kı1ınrnıştır. yırnrak bunlar arasında da bi:rer ılt~°l'"' 
- Bana gözdem Amberbuyu gön - Hakanın odası, 'kumru ~afcsi gibi se- Siyah gözlerini, beni okşıyan ellerini, Büyük elçilik ayni zamanda tcca - çekerek kazananlara ikramiye vere 1 ıı· der. virnli, gönül alıcı idi... 1pek ve atlas be"ni saran kollarını sevıyonım ... Fakat ~.'ÜZ harekeUerini yapmakla uçlu bu - tir. En son olarak reçete müsnbnk95 ol· 
Arap gene y~di yerden ~:ed~ sel~m <>lmıyan yerlerde altın ve gümüş var- bütün bunlardan fazla sevdiğim bır şey lunan kimselerin misal teşkil edecek da kazannnlar reçetesini bazırla~~c;clC' 

~ıp çı!rtı ... Bıraz sonra suzgun goz- dı. Duvarlar, kanla paslanmış kılıçlnr, var: Sen! Ben sadece sana, senin rubu- bir surette cezalandırılması hususunda doklan reçel ve .şurubun yapılın; .. tltlitl 
2u, knlbı sevd~~ı Amberbu geldi. Ha - silfıhlarla süslenmişti. Altın ve gümüş na, benliğine, me\·cudıy.ctine iısıkım! ısrara da salahiyettar edilmiştir. lini getireceklerdir.. Bir 3üri heY c ııciJc 
kan, heykel vucutlu gözdesini dizleri- bohurdanlarda öd ağacı ve günlük tü- Dileğim sadece senden ayrılmamak. Moskova 7 (A.A.) - Sovyeiler Birliği- huzurunda bu reçel ve şuruplar te rııı~ 
nin d bine oturt:u·.. tüyordu. Yüksek kubbenin ortasında Hnkan bu sözlere daha çok güldü, bol nin bir çok şehirlerinde muazzam genç· edilecek en iyi şurup ve reçel ynP t1 • 

-. An1nt, dedı, soyle... sarkan kocaman arapkarı bir liımbad:ın bol güldü ve dedi ki: lik tezahüratı vuku bulmuş ve parti ile olanlara ikrarnive dağıtılacak, bU 50pıı Üzüm gözlü Amberbu uzun kıvırcık odanın içine munis bir ışık yayılıyordu. - Kara gözlü sevgilim, çıkar maşla· hükfunetc tam sadakat :ve şef Staline de retle ev kadını ~r~el müsabnkası 5 

k~rp~le_:i~~ ~ırpı~~ır~ı, üzüm gözleri- .. ~n,. ~ltm işlemeli ~avi .atlas kuş- hını... ateşli bir muhabbet izhnr olunmuştur.. ermiş olacaktır. J{tırtl' 
nı suzdu; uzum gozlu kadın, Hakanın, tuyu sedınne uzandı, gozdesıne so!ml- Kadın sessiz söz dinledi, maşlfıhı vü- .Sovyct ~çileri ayni zamanda Akdcnız- Ulusal Ekonomi ve Arttı:rnın . il .. 
d.iş~sini görmüş erkek bir pa~ gö~le- du, müşfik bir nazarla genç kadına cudünden süzüldü, ayak ucuna dü~tü de faşist .korsanlığına karşı sonsuz hid - munun ıistanbul şubesinin acıresı ş 
ırmı andır,a.n ka~ı. kudurmuş gozlerıne bakarak dedi iti: ve heykel vücud1ü Amberbu, ko1larını .det ve nefretlerini ıwe sosyalist ~atanı dur: ıil• 
!baktı ve dedi ki: - Ey gönül }'ıldı~ eğer sen şehiıfü ikavuif;urara:k 'bekledi. müdafaa.Y.a .her aıı .k~ amade bu - ıBahçekapı Dörnüncü :ır.aklf ~· 

- Sesim hun!er <JeSine lbemer bakı· bir kadın olsa3dut »enden meler ıister, (Ar:ltası 'Var) ıunduklarmı beyan etmijlerv. çünci .b't 24 IDUll'WIS. 
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Soa Poataına tefrikuı: 33 

Denıııerln Maky&V:eli 

Kaptan ·eum Bum 
Çeviren : Ahmet Cemalettin Saraçotla 

Hindli asiler, nöbetçileri birer dipçik darhesile yere yıktıktan 
sonra kalblerine birer hançer saplamış, bırakmışlardı 

Bu kanlı vak'a cereyan ederken esir
ler kulübelerine çekilmişlerdi. Kampta 
en kıdemli zabit bulunmak sıfatile ku
Jnandayı deruhte ettim. cEmden> ef -
tadından bazılan asi Hintlilere iltihak 
etmek, onlarla elbirliği yapmak isti -
Yorlardı. Mani oldum vf: 

- Asilerin muvaffakiyet ihtimalleri 
hemen hemen yok gibi bir şey. İngi
lizler limandaki harp gemilerinden ka
raya efrat çıkarıp asilerin üzerine sevk 
edince isyan hemen yatışır ve bu va
ziyet karşısında sizlerin haliniz nice 
olur? İngilizler isyanı hazırlamış olmak 
töhmetini size atarlar ve sonuncumuza 
kadar hepimizi kurşuna dizerler ... de
dim. 

f'.osta,, nın Hikayeleri ...._ ___ 

SADAKA 
Yazan: Andri Therive Çevir&r l'aUe Berçmen 

Fakat ben bu sözleri henüz bitirmiş- _ Alınız, bunlar sizin için... Bir hatıra ... Bir hatıra .. 

tirn ki gözleri dönmüş elli kadar Hintli Yüzünde hiçbir ~ana ·yoktu. Yaşı da ı açık olsun!. Nereden geliyordun böyle?; 
iizerimize atıldılar ve beni yakaladık- sank~ belli değildL Hakiki ismini kimse Mareşal eme. şöyle bir i~aret. çaktı. Bu .. 
la ·b· k t 1 b d' J r Elektrikli tel maniasını gel'ip bfraz ""1ruaukten sonra I 5 ı ld kl ve ne d• n gı ı ·arga u um a e ıp omuz a ı- ır· :1- bilmiyordu. Ona sadece mareşal diyorlar- n~n a: c ~rserı er ~e ge ı1 erı . .: 
na kaldırarak: felı erini istediler. Buna da müsaade karar verdik. Şimdi artık kampta sü- dı. Mareşal Louis .. Ceblerinde polislere ve gıdeceklerı yolu bılmezler.> demek ısti 

_ işte reisimiz!.. Biz reisimizi bul _ etm ıdim. Kendilerini üsera kulübeleri- kıinet avdet etmiş, sinirler yatışmıştı. jandarmalara gösterilmek için bir sürü yordu. 
duk! diye haykınşmaya başladılar. ne kapattım ve: Asaba gelen bu sükıinet1e beraber ara. vesikalar vardı. Fakat o, ne bir efendi _ Sen şark eyaletlerinde bulundu~ 

Bu kandan gözleri dönmüş, hiddetten - Burada kalınız, dedim, bir kılınıza mızda bulunan Lehliler ve Alsas Lo- ve ne de bir şahsiyetti. Sadece topal bir muydu? 
kudurmuş adamlardan birisi başından bil~ halel ,gelmez. ~en k~pın kuman- ren~ile~ gibi . yarım ~anlar~~ .. deh- adamdı ..• 0 kadar! _ Evet, Komerside .. 
sarığını çıkararak kafama doladı. Kim- da~ını der uhde ettun. Bız Almanların, şetlı bır endışe uyandıgını goruyor- Sen Jermen bulvarında dolaşır ve gö- _ Ha, şimdi hatırladım.. Seni oralal'\ 
h.ilir bruıımda 0 sankla neye benz~i- ~silerle bir alış ~erişimi~ ~ok. Onl~rın dum. İsyana sanki Hindliler. değil rülmemeğe çalışarak izmarit toplardı. da görmüşlüğüm var .. 
Şı.ındir? Şişko ve sarhoş bir şark hu - ısyan ~a.rek~tıez:ıne .. de ~tırak etmı~o- de bu ada~lar ka~lardı ve ıl~ he~ Üstü başı toz içindeydi. Omuzuna geniş Mareşal anlaşılmaz bir sesle homur 
kurndarına tabii.. bizim esir arkadaşlar ruz. Lak~n şundı ~usel.lah bulundugu- y.e~an .~k~al~n geçtık~en s~nra şıındi bir kayışla bağlı bir gaydayı yanından dandı. 
el çırparak beni a1kışlayorlardı ama m~zdan ıcabı~da s~l~rı . ı:ıuhafaza ve tıril tırıl titnyorlar, şi?detlıi cezalara hiç ayırmazdı. Kocaman ayakkabıları, - İşin, gücün yok mu? 
benim içimden kan gidiyor, dört buçuk mudafaa ederız. Sızın ıçın yapılacak çarpılacaklarmı zannedıyorlardı. Öyle yürürken bu muntazam ve kibar cadde- - Hayır, dolaşırım böyle .. Canım ne-
atıyordum. yegane ~ey rahat rahat ve sükunetle hissettim k.i ellerinden gelmiş. olsa bu de müz'i~ gürültüler çıkarırdı. resini çekerse oraya giderim .. 

Asilerin şefi sılatile alkışlanmam bulundugunuz yerde kalmaktır. korka~ herıfler kaç~ama manı .olac~- Bir kahya gibi geniş adımlarla, fakat Şoför bu kadar konuştuğuna canı sı-
henim isyanla alfıkadar olduğumu is- . ~ampt~n ~.açıp kurtu~ak yolu ba- ıa:,. ~aksadlan da ısyana teşvık cur- biraz topallıyarak yürür ve gözünün bir kıldı. Onun böylelerine karşı pek merha
Pat ederdi ve bu takdirde asileri "kur _ ~ıt~ı ve hıç şuphe. yo.k kı ~~n fırsattan mun~ ~hsım etrafında U>plam~.k .. ve tanesini kırparak öbürile etrafı gözet- meti yoktu. Küçük mösyöyü bekliyordu. 
§Una dizecek müfreze için n iri ne ıstıfade etmek fıkrınde ıdım. Zaten kendı azız canlarını kurtarmak duşun- ler .. ve vakit vakit eğilerek bir sigara Ondan sonra madamı gezdirecekti. 
§ahane bir hedef tahtası vücu~e g~tir- k~mpta kalmak be!1im için tehlikeli i- cesinden ibaretti. (Arkan var) artığını yoldan alır ve parmaklan ara- Deminki soguk tavrını alarak topala: 
llıiş olurdum. Diğer taraftan bir Alman dı. İsyanda oyna~ıgıın rol meydana çı- / sında kararmış ucunu ezerek geri kalan - Hadi, bahtın açık olsun! diye ho-
2abiti üniformasız bir halde ve asilerle kacak olursa !ngılizler ~ana her halde Bir otomobilim var kısmı, eski avcı ceketinin sağ cebine rnurdandı. Sonra yerine geçip yerleşti. 
bitlikte harp etmezdi, edemezdi. Eder- e~allah demıyecekler~ı. Ya. kurşuna (Ba§tarafı 6 ıncı sayfada) atar.. Topal henüz uzaklaşmıştı, ki arabanın 
se Şerefini ihlal etmiş olurdu. dızılecek "veyah~d da ~gır h~pıs cezası- ederek bunun husule getirdiği mahşeri Mareşal Louis ne mütevazı ve ne de yanına on iki yaşlarında bir çocuk koşa· 
. Beni omuzlarında taşıyan asilere na ~hkuAm edılecektıın. Bınaenale~h manzarayı hayalimde canlandırır ve o za- mağrurdu. Caddede dosdoğru yürür ve rak geldi ve şoföre birden sordu: 

bıraz sükfınet gelince: herçı badabad kaçıp kurtulmak benım man tereddüdsüz hükmümü veririm: ayakkabılarının gürültüsüne aldırış et- - Kimdi o? Bir dilenci mj? 
_ Hayır, dedim, hayır dostlarım! ıd· ~ink~~rzb o~u1ştub'. «l~koht anka> ile diğekar ye- - Otomobil mi? .. O, benim gibi efen- mezdi.. - Evet, Mösyö Robert! İzmarit toplı-

.... A ı ışı enım e ır ı e çmıya rar diler için ... Yayan yu .. rümek mi? Bıra- İnsani d" · d yuka b k yan bir serseri .. Ona otomobildeki izma-oız lmanlar size yardım edemeyiz ve . 
1 

a· arın ızın en rısına a -
ben sizin şefiniz olamam. Bizim silah- ver:mış er ı. . kın, karıncalar rahat rahat yürüdükleri mazdı. Bu itibarla caddedeki lekelerden, ritleri verdim. İyi yaptım değil mi? 
larımız ·ok. Başbaşa verd~ ve geceye kadar sab- yollarda yürümelerine devam etsinler ..• atılmış kiğıd parçalanndan, köpek- - Ona bir paket vermediniz mi? Doğ-

R b)' v d b v d rederek geceleyın tabanları kaldırmıya Saldhattin Eniı lerden ve mösyölerle madamların temiz rusu iyi yapmadınız .. Bana yirmi frank 
ep ır agız an agır ılar: . . d b .. lr verin!. 

- Sizlere silah veroriz, istecmğiniz k~ndur~r gı~ ayakların an a~a _Nasıl? 
kadar silah veririz Silahımız da bol 1 R A D v o 1 hır feY gormezdı. - Yirmi frank verin, diyorum. Biı 
Cephanem· de · ' İ K A Ş E Kimseye yol vermez; çünkü herkes on-

ız .. · •ts• d"ği · · kil k 1 meteliğim yok.. Ona vereceğim, çabuk B k d·1 · b' · k ha dan ü ın ı ıçın çe ere ona yo ve-
en en ı erme ızım ara mu - - - Fakat bunlar merhamete layık in-

l' B rirdi. h~be1erinde tecrübesiz olduğumuzu ve ug UnkU progr•m sanlar değiı... 
ız denizcilerin ancak deniz muharebe- k - Canım çabuk olun, çabuk!. l ı ._lil ın Yolun bir köşesinde bir izmariti alma 

erinde iş görebileceğimizi ileriye sü- .Y ÇarpmJta Robert yirmi frangı, aceleyle ı:.oförün 
l' iSTANllUL için eğildjği vakit kendini lüks bir oto- :.. 
k erek asilere riyaset etmek şerefinden mobilin yanında gördü. Daha doğrulma- elinden alarak koşmağa başladı. 
'13'endimi mahrum edeceğimi söyledim. Ötle neptyatı: dan arkasından alaylı bir ses duydu: Topal çok uzaklaşmamıştL 

U kat'i imtinaım karŞ'lsında aralarında 12.30: PlWa Türle mu.slklsl. 12.50: Ban- - Mösyö! Mösyö! Şoför size bunlan 
b· db 13 05 M htelif 1.. - Hey, dostum, bir dakika dur!. ır müddet görüştüler sonra içlerinden ' • u P .t neşriyatı. vermeg~ e unutmuş! Durun? 
b · Bu güzel bıyıklı, uzun kirpikli ve bir ırisi, herhalde elebaşıları olacak, ba- .U..m netıt:yatı: Topal durdu ve döndü. Çocuk ona yak• n generali andıran şoför Fransua idi. Ma-a doğru ilerhyerek: 18,30: Pllkla dana mu.slldsl, 19,30: Konfe- la..::mıc:tL Elindeki paraları avucuna dol-

rans · Be ~1 H lk ı reşal ona batınca, şoför ilave etti: :.. :.. - Bu gece sizlere silah dağıtacağız, · YOı; u a ev namına <Müzik>, durdu. Mareşal, teşekkür etmeksizin a-
dea· · b d b Thl 1 k d' 20 Bimen Şen ve arkad1a41an tarafından - Dur sana istihkakını vereyim!. k 

. ı, ıca ın a u sı a ar a en ı ken- Türk musikisi ve halt kıl 20 30 ö- Sonra otomobilin arka tarafına aeçe- vucundaki küçük servete ba tı. Ağzın-dın · . ..d f d . . s· . . . p.r arı, • Bay o " di 
ızı mu a aa e ersınız. ızm ıçm ya- mer Rıza tarafından arapça söylev 2045: rek, mösyönün sigara tabağındaki bir da, şoforün ver ·ği izmaritlerden biri 

Pılacak şey limana kaçıp bir vapur bul- Nezihe ve artadaııan tarafından ttle ~u- vardı. Robert sordu: 
...... avuç izmariti avuçladı.. Mareşale bun-.. ,ak ve buradan kurtulmaktır. İşte ka- slldsl ve halt p.rtııan. <saat a7arı>. 21,15: - Sigara içmiyor musunuz siz? Bana ,.. o k t 22 lan verdikten sonra şoför: t-ılar apaçık duruyor. Başınızın çaresi- r e~ ra, ,ıs: Ajana ve borsa haberler1 tütün yasak!. Yarın size bir kutu sigara 
ne b k 1 22,30. Pllkla sololar, Opera ve operet par- G R 1 p N ı -Dur rnadammkinleri de vereyim! a ımz.... çaları. d di vermek için sizi nerede bulayım? 

V h e .• ' e ep birden çekilip gittiler. b Mareşal, elinin tersile ağzını sildi. Son-
li k.k k k y A a J N K 1 p a O G a A il Mareşalin ce i dolmuştu. Bir şeyler 

a ı aten ampın apıları açıktı ve mırıldanarak §Oförden müsaade istedi. ra titrek bir sesle: 
biı kollarımızı sallıya sallıya dışan- 1 EJli 193'1 Perşem.. Sizi gOnlerce ıstırab çekmekten 0 zaman Fransua gülerek cebinden - Lüzumu yok çocuğum, lüzumu yok! 
)'a çıkmakta tamamile serbestik. La .. isTANBUL kurtanr. - Niçin .. 
kin ben kaçıp kurtulmadan evvel yer- Ölle laefriyatı: bir sigara çıkanp ona uzattı: Küçük, ona, zengin olanlann muhak-
de yatan cesedlerin muayenesini hah- 12.30: Plltıa Tllrle musllclaL 12.50· Bna- En flddeW baş, diş, adale at- - Al bunu da yak! Fakat bu son ha! .. kak sefaletin ve medeniyetin ıstırablan-
l"iyelı'lerı'me ernrettı'm. Ö,,.le ya.• Bun - ~. 13.05: Muhtelif plilc nqrt:vatı. rılanm, DfQtmekten mltteveWd Topal bu aöz üzerine küçük gözlerinin 1 t k . r la J bQtQn IUCI ve sıuJan k~r. içile gülerek: na lakayd kalmadıklarını an a ma ıs ... 
tın arasında henüz canlı olanlar bu - ütam .....-l1a&ı: Nezleye, romatizmaya, 1n-1r1..... Ah d , d. 

1 
yordu .. 

~Unabilirdi. Halbuki zahmetimiz bey- 18.30: Plltla dans muaWsL ıuo: Spor kU'ŞI çok mGesstrdfr. aA&.._.. dı- ' omuz yavrusu. ıye mırı dan- Yanyana beş on adım yürüdüler. Son· 
Ude imiş ve Hindliler işlerini temiz musahabeleri: Etref Şefik tarafından. 20: Mideyi bozma, kalbi ve b,. .. ,,. ·· ra mareşal küçük arkadaşına elile işaret 

iörın ·· 1 Badi ve arkadatlan tarafından Türle mwıl- uu- Şoför kasketini sallayıp: 
uş er. lda1 ve ahlk şarkılan. 20.30: Ba7 ömer Rıza reklerl yormu. - Çek bakalım şimdi! dedi. Taliin ederek: 

Nöbetçileri bir dipçik darbesile yere tarafından Arapça söylev. 20.f5: Bayan Emel J .. d ~ _ ···--.... --·-·-.. --- - Biraz bekleyiniz!. deyip uzaklaştı. 
l'ıktıktan sonra kalblerine birer hançer ve arkadaşları tarafından Türle muslklsi cabında gun e .J kaşe Bl d k dl d Birkaç dakika geçince döndü. .Kirli 
daldırmışlar. Tamam yirmi üç ~esed ve halk tartıları, <saat Ayarı>. 21.15< Orkes- alınabilir. F B Bm en n en elinde iki tane kocaman sigara tutuyor-
8aydım Hepsi de İngiliz ve Malezyalı tra. 22·15: AJana ve borsa haberleri. 22.3o: Ayrılan du. Sigaraları çocuğa uzatarak: 
0lınak ~arti1e yirmi üç ölü.. Plltla IOlolar. opera " operet parçalan. KarıBını vurdu - Alınız, bunlar sizin için .. Bir hatı-
h· Biz ölü saymakla meşgul iken küçük Jstanbul Defterdarlımndan •• Ceyhanın Adatepesi köyü civarında ra .. Bir hatıra .. 
ır grup Avrupalı kampa girdi. Bun- o· oturan Ayıcı aşiretinden Murad a. Ve gözünü memnuniyetle kırptı. 

~l' emin bir ilticagah arıyan yabancı- Senelik muhammen kıymeti dında birisi 8 aylık karısı olan ve bu Şimdi, kunduralarını takırdatarak, 
1' tdı ve hepsi de sivillerden ibaretti. Lira Kuru§ kere kendisinden ayrılarak bir arada neş'eli ve biraz da mağrur bir halde, sa-

Unlara tercüman olan zat: Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesinde pire Mehmet so- yaşayamıyacağını söyliyen Ayşeyi Cey dakanm ağırlığından kurtulmuş gibi ser-
- Bize yardım edemez misiniz? di- kağında kain eski 6 yeni. 2 sayılı ev: 234 handa handa, karnından ve sağ böğü - best serbest yürüyordu .. 

)e sordu. Rovelveriniz var mı? Büyükderede Tepebaşı sokağında kiin 17 sayılı ev: 1 ründen bıçakla ağır surette yaralamış - ----------------. 
- Evet, cevabını verdim, kampa gel- tır. Murad, suçu ış· !edikten sonra kaç - Yarınki nushamızda: c11 ~. Yukarıda yazılı malların bir senelik icarı 10/9/937 Cuma günü saat 14 de 

t gırn zaman silahlarımı muhafaza et- 1 mak isterkAn elindeki bıçagw ıyla bir • R d bn ihale olunacaktır. car bedeli dört müsavi taksitte ve taksitler peşinen tahsil ... a n e v u 
.,; olunur. Talihlerin yu··zde 7,5 pey akçelerini muayyen vaktinden evvel yatıra- likte halk tarafından yakalanmıştır. Ya .ı eni ~elenler silahlarımı kendileri- A d 

":... rak mezkuAr gu"nde Defterdarlık Milli Emlak Mu··du .. rlüguw"nde mütec:o'kkil "'"'bez ralı yşe A ana memleket hastanesine ~ vermekliğimi söylediler. Redd~din- Y'" - -s 
et Öldürülmiiı;ı olan muhafı-'--- tü- komisyonuna müracaatlarL (M,) (5617> getirilerelt tedavi altına alınmış ve Mu _,, .ı;.wuw rad da adliyeye teslim edilmiştir. ,__ ___________ __, 

Yazan: ismet HultiBI 
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Son Poata'mn liyul tefrikuı : 19 
. . . . . 

- ... : "" - - . '. . .... .. - :- . . .... 
. .. ·~< Talil Paşanın 

son günleri . ·-; . 

.SON ,OSTA 

Mu•llıi davaaı 
(Bq tarafı 6 na aahifede) 

Musikimizin ilerlemesi için ne yap -
malıyız? '.,~···~--·· =·=-== Şahsa ve mahdut bir zümreye hitabe
den bir musiki eseri ne kadar yüksek o-

yazan : Arif Cemil lursa olsun asıl kütlenin duygularına ter-

Paristeki Rus sefiri tarafından Moskovaga çekilen bir cüman olamıyacağı gibi, zümre ile küt-
,/, d • • 'T'... k ı 1 lenin arasını açmaktan başka bir iş te 

telgra1 ta şu satırlar tJCJT ı. ı ur ıer macera aramıyorıar, görmüı olmaz. Duyguları, diifünüflerl, 

Almanganın muzaffer olmasına da çalışmıgorlar / • zevkleri ayn olan iki zümreyi bir yolda 
. . • birleştirmek imkinunbr. Ancak san'atin 

Mecliste hazır olanlardan diğer bır dan dogruya hazurundan bir zatla Ta. ruhunu ve özünü tefki1 eden ulusal duy-
zat dedi ki: lit paşa arasında cereyan ettiği için o gu ve hisler karpın.da zümre farkı kal-
- Hakikaten, bu vesikalar çok mühim zat da paşaya: kar. Burada ipret ettilim nokta yalnız 

dir. Fakat, bizim ordu henüz harbe gir- - Biraz evvel İngilizlerin buna razı musikiye ait delildir. Bizde fimdiye ka
memişti, bütün cephelerde serbestti. ohnıyacaklarmdan bahsettiğim zaman dar her san'at tellkkisi zümrevt olmut
Bulpr ordusu bu vaziyet kaqı.smda onların tamamiyeti miilkiyemizi tah· tur. Nitekiıiı Türk edebiyatının malfun 
fstanbula ve Boğazlara akın yapamaz- riren garanti etmeyi teklif ettiklerini safahak bu iddJamm en beliğ bir misali 
dı ki! söylemiştiniz. Ondan sonra İngilizlerin dejil midir? 

Talat paşa, şu cevabı verdi: bu fikirlerini değiştirdikleri şabit oldu Şimdi sayın ediplerimizden soruyo • 
_Bir şey yapamazdı ama, herhalde mu? diye sordu. rum: Edebiyatta yapılan ve yahut ya • 

ordumuzun mühim bir kısmını işgal TalAt paşa dedi ki: pılması beklenilen ıslahat ne ise bunu 
ederdi ya. Matlup olan da bu idi. Ba- - Bir çok hldiseler İngilizlerin bu aynen musikide de tal~ika mecbur. bu-
kınız Rus hariciye nazın gene 1 O ağus- fikirleririi değiştirdiklerine delilet e- lunmuyor muyuz? Edebiyatla musiki bi
tos tarihli bir telgrafnamesinde Paris diyor. Hadiseleri sırasile takib edersek rer mütemmim ve tamam olduklarına gö
ve Londra sefirlerine ne diyor: bunu daha lrıolay anlıyabiliriz. Sofya- redir ki ayni. zaman~ edebiyatımız~ da 

c Fransızların Cezayir kolordusunun dan be~nilen cevab 12 ağustosta Pe- c~ıyhar• ~;r edebiyat old~iu ıti~~ 
Fransaya nakli işi bitmiştir. Bundan tersburga vardı. Fakat Sasonof bu ce- edilemez mı. Ş'l halde bata ~ aittir· 

İngil . Fr fil lan Alman vabı matlüba muvafık bulmadı. ~\ ... ıru .. Bu ulusal davada phıslann vazife ve sonra ız - ansız o • ._.\&UA , . . be 
A t ha ·1 · ka ha· Bulgans· tan diyordu ki: mes uliyetleri tahsla edilmekle müs t vus urya rp gemı erme rşı ti lın b.llr ·? 

k te b·1· Tü. ki · ı '- •Bundan evvel ve1W'D;"' oldugu· karar ne ce a a ı ım re e geçe ı ır. r yenm ge ece. ----, • ... n.; edebi h" fikir. 1 ..;.,.. ·tmik 
günler zarfında düşmanlanmız tarafın· lan değiştirmesini icab ettirecek hiç- . .ın~uu, ıs ve , e& &&& rı 
da harbe · t· k tm · uht lclir bir vak'a zuhur etmedigın·· i mülihaza ıfadesınden bafka nedir. Meselenin ma-

ış ıra e esı m eme • hi t· oo· 1 oi h d da ld .ı... 
On . . Alın - A t harp eden ve millete karşı der'uhde ettigı·. ye ı y e unca • er ava o ua ... 

un ıçın an vus urya ·b· kabah ti 1nız balı yük!. t 
gemilerinin Boğazlardan geçmesini mes'uliyetı vekiller heyeti, Bulgarista- gı 1 ~ a ya . a . ya . e • 

ed k tedb. 1 · ı ll • nm tam bir bitaraflık gu-deceğini ve mek ınsaf ve hakkamyet ile telif kabul 
men ece ır erm a ınması ed . ., K Hıı. .din f 

d Şa t b inıkA h 1 1 memleketinin müdafaasını göz önünde er mı. oca c&rnı ıu maru mıs • 
zım ır. ye una an ası o ursa ·ıe d k · · ki T "hi 
Rusyanın Karadeniz filosu, hem Tür- bulunduracağını Rusya imparatorluğu raı . eme istıyorum : c arı yazan 
ki h d Ka d · sahilindeki hüktimetine ibliğa karar varmiızür.• benım, yapan siz> bunda sırf karın do -yeye, em e ra enız • -----, k il · dirm k k il 
diğer devletlere karşı en kuvvetli bir Rusya hariciye nazın Sasonof, bu yurma ;~ a e g~ .. ~ a~~ake 
tazyik vasıtası olarak kullanılabile - Bulgar cevabında cTürkiyenin hareki- ç~~ınan la~~~ san a ışçısının sun u -

cektir.• . tını ihlil etmek teahhü~ü· nden bahso-
11r:ı:~ vi~ bunları daha munsi. 

~te Sasonof bu suretle bır an ~el lunmachğı için Bulgarıstanın bu teah- fane ve ldiline mütalea edeceğine ebıl
~azları Alman. v~ Avusturya g~4; hüdü reddettiğini kab~e mecbur oldu. nim. 
rıne kapatmak ıstıyordu. Halbuki biz Onun için Babıilile muzakereye devam sddeflt· Kaynak 
o esnada yalnız seferberlik ilin etmiş- etmek yolunu takibe karar verdi: Mü· "' 

lıtanbul Borsası kapanıı 
fiatlan 7 - 9 - 1937 

tik. Sasonofun bu son telgrafından, şa- him olan cihet bu müzakereler esna
yet cYavuz•la cMidilli•~ Boğazlardan sında Türkiye hakkında beslenilen ha
içeriye kab\ll etmeyip bitaraf kalsay· kild maksadlann gizlenmesidir. Neşro. 
dık ne h'1e ~leceğimiz kolayca onla - lunan vesikalar bunu aşikir bir suret· ._ ___________ _. 

şılıYQf. Bu- iki harp gemisi b~ Rusya· te isbat etmektedir. 
ııuı l(arpd~iz filosunun taeyikindell 1 o ağustos 1914 de Parist.eki Rus ae-
kurtarvuı oldu. fareti müsteşarı ile Fransa hariciye ne-
Osmanlı devletinin tamamiyeti mill- 7.llretinin siyasi müdüriyeti muavini 

kiyesinin garanti edl1mesi baklnnda Ponsot arasında bir mülakat vuku bul
Rusyadan gelen teklifin samimi oklu- du. Türkiye meselesinin konuşulduğu 
ğu üçüncü bir nokta ile de sabit oluyor. bu millAkata dair Part.steki Rus sefiri 
Sasorıof, gene 1 O ağustos 1914 tarihin· İsvolaki tarafından Rusya hariciye na
~ İstanbul~ Rus s_efirine çektiği zırına çekilen bir telgrafnamede töyle 
bır telgrafta diyordu ki: deniyordu: 

c Sofyadan bir cevap almadıkça En. •Genç Türkleri ve onların fikirlerl
ver paşa .ne cereyan ed~n _m~re - ni iyi bilen Ponsot şu fikiTdedir: Türk
lerde vakıt ka~~ayı. goz ~nunde bu_- ler macera aramıyorlar, Almanyanın 
lundu~nuz. Tür~ıyenın ~ğrudan doğ· muzaffer olmasına da çalışmıyorlar. 
ruya bıze teveccüh eden bır hareketin-
den korkmadığımızı hatırda tutunuz. (Arkatı """' 
Ayni zamanda, münakaşa esnasında 
görüşmelerin dostane mahiyetini mu
hafaza etmekle beraber, hoşumuza git
meyen bir hattı hareket takip olunduğu 

Nllbetcl 
Eczaneler 

takdirde Türklerin bütün Anadoluyu a. .... .aıtll o1aa 11 =11• ....... 
ıtehlikeye koymuş olacaklarını, çünkü uı 
bize bir fenalık yapmağa muvaffak o- ....._. ..........._: 
lamıyacaklannı, bizim ise, Fransanın Ataarayda: <Şeref>. Alemdarda: (Bilad). 
ve İngilterenin müttefiki sıfatıle bü..,"\- Beyazldda: <Aaador>. SamatJada: <Rıd-

"'w van> . Emlnöntınde: <Hüseyin BOmtı>. 
Türkiyenin mevcudiyetini mahvede - BJibde: (Bltmet Atlamaz>. l'enerde: 
\.,ileceğimizi kendilerine anlatınız.• <Vltan>. Şehremininde: <Hamdi>. lebza· 

a·· ·· k" R la d debquıda: (ÖnlTeralte). Karagtlmri\kte-oruyorsunuz ı us r, Sofya an <l'uad>. Kilçilkpazarda: <Bltmet Atıa-
ıı.lacakları cevaba göre hareket etmek nwı>. Batırltöyilnde: (İstepan>. 
üzere bizimle olan müzakerelerinde lleJotla clbeUndeldlel': 
v.ıkit kazanmaktan başka bir şey yap- tatwll caddestnde: (Galatasaray, oa-
nıyorlardı. Bize vuracaklan ilk dar- rlh>. Galatada: 1Hldayet>. Kunututta: 
beden emin olduktan sonra ne bitaraf- <Kurtulut>. Maotada: <PeJzl>. Bettttat-
hğımıza, ne de Almanya tarafından ta : <Süleyman Becet». Sanyerde: <Oe-

man>. 
harbe girmemize ehemmiyet verme - "tıllldfl. KadlklJ .,. ~= 
den İstanbulu ve Boğazları almak için ÖltGdarda: <AhmedtJe>. Kadıt6Jbde: 
tepemize bineceklerdi. <SUdet, Oımwı Bultll>. BtlJtlbdada: 

B harbe 
. (Balk). Beybellde: (JlaOO. u gırme münakaşası doğru- .._ ____________ _. 

lstanbul Liman Sahil Sabbi1e Merkezi Sabnalma 
Komisyonundan : 

Fare itWı ameliyesinde kullanılmak il7.ere IO ton çubuk kükilrcl kapalı ad 
usuliyle satın alınacaktır. 

A - kükürdün tahmin bedeli kilosu 20 kuruştan on bin liradır. 
B - Kükürdün prtnamesi İstanbul L imam sahil sıhhiye merkezi levumwı

dan parasız alınır. 
C - Eksiltme 21 Eybll 93'1 Sah &Gnü saat on bette Galatada Kara Jıılustafa

paşa sokağında mezklir merkez satmalm a komisyonunda yapılacaktır. 
D - Eksiltme kapalı zarf usuliyle ya pılacalmdan isteklilerin mühürlü tek· 

lif mektuplarını eksiltmeden bir saat evvel komisyona vermeleri prttır. 
E - Muvakkat teminat parası yedi yüz elli liradır. 
F - Eksiltmeye girecek olanlar 93'1 seneli Ticaret- Odalı vesikalaruıı ibraza 

mecburdurlar. 
G - Eksiltmeye girecek olanlann saat on dörde bdar teminat paraı.rmı 

merkezimiz veznesine yatırıp JQBtbıRla nm 11maıan ı••rndlr. Allll tdıdlr4le • 
.Utme7e jiremezler. _... 

.... ..,.y .. 
Palt8 ...... ....... 
Atim 
~ 
lotJa ........ 
Prat 
9l1aaa ....... 
BtrUa 
Vt.l'IOft 
BudaPllW 
BOknt 
BeJcnd 
Yokobama ....... 
atoldw>lm 

Aoaht KapaıııJ 
629.75 . 629.75 

O, 7.87S 0,7854 
21.1125 21.11 
14,9694 14,958' 
t.'685 4.fi65t 

•• 78 •.78 
S.4275 3,4206 

61.5175 61.5175 
1.4275 1.4271 

22.5486 22,5486 
t.1928 4 \920 

12.°'81 12.0681 
l.'618 1.9614 
t.1875 4.1875 
S.9888 S.98138 

1()6. 7090 l06. 7090 
M.4588 M.4580 
2. 7280 2. 7280 

20.1925 2t. 3925 
S.08 3.08 

••••• 
ADI.dolu flll. .. • 
PlllD 
A. em. 1' eo ftdell 
Bomontl • Hektar 
Allan fbMDtG 
Mertlll Mnnm 
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.. 
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00,0 
o. 

00.03 
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O.Ot 
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oo.oo 
10,20 
91. 
O,QJ 

--o.oo 

TABii GÜZELLiK-

Tablt gtızel gOr1lnmete muvaffak 
olmak için en tabii şekilde; clld 
hekiml~rlnin uzun zaman çalışarak 
buldutu formo.te gOre hamlanan 

Yalla, w•I••• ,,. acıbade111 

hila·-; 

1 Devlet Demiryollan ve Limanları işletme Umum idaresi illnlan 
Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı 4 Gurup m11•eme 

her gurup ayrı ayrı ihale edilmek şartile 23. 9. 1937 perşembe günü saat 10 da 
Haydarpaşada Gar binası dahilindeki sa tınalma komisyonll tarafından açık .. 
siltme ile satın alınacaktır. 

Bu i§e girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesika ve hizalarında ,asalı 
muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona müra
caatlan lizımdır. 

Bu i§e ait gartnameler komisyondan parasız olarak dajıtılmaktadır. 
1 - 220 adet şofaj sal ve sol tam 1evk musluğu 150 adet şofaj irtibat ı.th· 

lı 100 adet şofaj irtibat orta rakoru muhammen bedeli 2295 lira, muvakkat te
minatı 172 lira 13 kU?U§tur. 

2 - 1100 Kg. 'muhtelif 111 verme tozu, 200 Kg. Boraks, 200 Kg. Reçine, • U 
Tinol kaynak pastası muhammen bedeli 1174 lira, muvakkat teminata • lira 

s kuruftur. 
3 - 14t0 Kg. muhtelif eb'atta ~ saç muhammen bedeli 1008 lira, ..nk· 

kat teminata '15 lira • bnqtur. 
4 - 8'700 Kg. muhtelif eb'atta yuvarlak ve lima d~ ve 4000 Kilo U. elemi· 

ri, 210 adet muhtelif eb'atta ve takriben 10920 Kg. demır levha mnhammm 'be-
deli 3192 llra, muvakkat teminatı 239 lira 40 kU.I'U§tur. (llOI) 

---Cins ve mikdarları, muhammen bedelleri, muvakkat teminatlan apfıcla aJft 
ayrı gösterilmiş olan üç kalem malı.eme 22/10/937 Cuma günü saat 15 den iti• 
baren ııra ile kapalı zarf UIUlü ile Anka rada idare binasında satın ahnacaktu'. 

Bu işe girmek istiyenlerin muvakkat teminat ile kanunun tayin ett1ll ftllka• 
ları ve nafia müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar ko
misyon reislı.iğine vermeleri Jhu1ıdır. 
Şartnameler parasız olarak Anbrada Malzeme Dairesinde, Haydarpmpda 

Tesellüm ve Sevk Şefqinden cJalıtılmaktadır. (5917) 

Cinsi lııfikdan 

3000 
LiatesiDıde 

Muhammen bedel 
Lira 

Muvakkat ._...ı 
Lira ıt. -Mafnezyumlu meş'ale 

Manometre 
Sürat kontrol saati ve te
ferrüatı (Haushalter ve 
Rezsny sistemi) , 

---

-4500 
2000 

8500 

33'1 • 
150 • 

Muhammen bedeli 16.000 lira olan 200 ton Hematit döküm piki 'JJl/9/'61 Pa• 
zartesi günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare bfn•amdl •· 
tın alınacaktır. 

Bu ige girmek istiyenlerin 1.200 liralıkmuvakkat teminat ile kanunun taJia et
tiği vesikalan ve Nafıa müteahhidlik vesikası ve tekliflerini ayni &in .. ı 
14.30 a kadar komisyon relsliline vermeleri llzımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinde, Haydarpmpda 

Tesellüm ve Sevk Şeflilhıde dağıtılmaktadır. (5883) 

----Muhammen bedeli 343'150 lira olan 25000 ton Krible Alman maden lııJ lrll 
18/10/193'1 Pazartesi ~I ... t 15,15 de kapalı zarf usulü ile Anbrada idare 

binasmda satın alınacaktar. 
Bu ite girmek istiyenlerta 17500 liralık muvakkat teminat ile kanunua taıiD 

ettlll vesikalan ve Nafia müteahhitlik vesikası ve tekliflerini aJDi ala .. ı 
H,15 ıe kadar Komiayon Reisliline vermeleri llzımdır. 
Şartnameler 1'119 kurup Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde •blmeHechr· 

(1111) 

ılWllıııı. 

Muhammen bedeli (10.800) lira olan sabit asetilen cihazı ve buna mlw.ai 
tebeke malzemesi 15/10/1937 Cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usulil De An• 
karada idare binasında •bn alınacaktır. 

Bu ige girmek istiyenlerin (810) liralık muvakkat teminat ile kanunun tQID 
ettill vesikalan, resmi gazetenin, '1.5.1936 gün ve 3297 veya 1.7.193'1g.38'5 lfo. h 
nüShasında intişar etmış olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve teklif· 
lerini ayni gf1n saat 14,38 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lbımchr. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpmpda 

Tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. (5728) ------
Ankara Mektepleri 

Satmalma Komisyonundan ı 
Cinai 

Yeril Kok 
KOmtırO 

Mıktan 

2'67 Ton 

Krlple KOmtırtı 290 Ton 

Muhammen Muhammen 
Flab bedeli 

KUl'Uf Lira Kr. 

2800 68796 00 

6380 00 

" 75 Teminab 
Lira Kr. 

5159 50 

,78 60 

MlnakMt 

Tarlbl ...0 

1 - Komisyonumuza ballı yatılı oltullarm ilıtiyacı olan miktar, muMmmell 
bedel ve ilk teminatı karplannda yazılı kok ve kriple kömürleri ayn aJft b .. 

palı zarf usulile münakasaya konulmuştur. İhalesi 20/9/937 Pazartesi aOD' 
saat 15 ve 15,30 da Ankara Mektepler Muhasebeciliğinde yapılacaktır . 

2 - Eksiltmeye gireceklerin 937 yılı Ticaret odası ve 2490 sayılı kanunun 1 
ve 3 cil maddelerine göre ellerinde bulunan belgelerle komisyona gelmeleri. 

3 - İsteklilerin tekif mektuplarım 2490 sayılı kanun hükümleri dafnıdDde 
ihale saatinden bir saat evvel komisyona makbuz mukabilinde vermeleri ve 
prtnamesini görmek istiymlerin mektepler muhasebeciliğinde komisyon tMlbi-
ne müracaatlan ilin olunur. c30'1lıt d'llb 

Nafia Vekaletinden: 
14 Eyl\ll 937 Salı günü aat 11 de Ankarada Nafia Veklletl Malzeme ...,... 

Komisyonunda 21,000 lira muhammen bedelli 100 beyalr kuvvetinde 1 '1'lrbO 
elektrik grubunun pazarlıkla eksfltmesi yapılacaktır. Eksiltme prtnı.....:. • 
teferr\\atı Ankarada Vekalet Ma!zeme Müdürlüğünden parasız olarak alm,...ur' 

Muvakkat teminat 15'15 liradır. 
İsteklilerin Veklletten talimatnamesine göre alınmıf olan maheme .......... 

hitliği vesikası ve teminat mektubu veya makbuzile birlikte 14 Eyldl 11'1 s.lı 
günü saat 11 de Komisyonda bulunmaJan llzundır. c2984> c55'1'1• 

TÜRK ANTRASITINIZI 
Kış mevsiminden evvel almanız menfaabnız lktızasındandır. Her tldl 

sobalarda, malta ocaklanndA kullambr. 

TOPTAN VE PERAKENDE SATIŞ YERLERi : 
MERK.EZİ : ott.KRlST VOKER ve Kal Ltd. Galata Yolcu Salonu ~ 
euıda Tahir huı 5 ncl kat TeL 44815 ve 44916 
ıtfflUÇF.ŞME : KURl.TÇIŞME CADDESl No 21>-99 Tel. 86. 218 'f8 18.lt 
~: VlPIBl KQÇ lCARBT IVt lf Baakaa k.,._nda 



1
------------------------------------------------------------I nhisar ar U. Müdürlüğ~nden: -----·------' 1 - Şartnamesi mucibince bir adet buhar kazanı kapalı zarf usulile eksilt -

meye> konulmuştur. 
lI - Muhammen bedeli 19500 lira ve muvakkat teminatı 1462,5 liradır. 
III - Eksiltme ll/X/937 tarihin~ rastlayan pazartesi günü saat 15 de Kabataş

t.ı İnhisarlar levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler parasız olarak her gün yukarıda adı geçen şubeden alına

bilir. 
V - Münakasaya .Sulzer, Skoda, Gri mm~, Vcrcinigte, Kesselvverke, Kruppe, 

l(denschel, Steimmüller, Erste Brünner, M. A. N. Wolff, Stranch, Und Schmidt 
Ve Stork> gibı yalnız birinci sınıf fabrikalar iştirak edebilirler. Bu fabrikalar
dan rnaa,da firmalar münakasaya iştırak etmek istedikleri takdirde. bnlundukla
tı şehir sanayi ve ticaret odalarından birinci sınıf fabrika olduklarına dair 
'!'ürk konsolosluğunca musaddak bir tasdikname ibraz ve itasile mükelleftirler. 

nu yolda tasdikname ibraz edemiyen cfsmi yukanda yazılı olmıyan> fırmalar 
münakasaya iştirak ettirilemez. 

VI - Teklif veren firmala:-, münakasa tarihinden bir hafta evvel fiatsız tek
liflerile planlarını ve sair bilumum lüzumlu evrakın Galatada İnhisarlar Umum 
11üdürlüğü rnuskirat Fabrikala::' şubesine tevdi edeceklerdir. Şube teklifleri 
tetkik edecek ve bunları şartnamey(? ve matluba uygun bulduğu takdird.:! mü
llakasadnn bır gün evvel oeMünakasaya iştirak vesikası. verecektir. Bu vesikayı 
haiz olmıyanlar münakasaya iştirak edemezler. 
. VII - Mi.ıhürlü teklif mektubu, kanuni vesaik ve eksiltmeye iştirak vesika· 

S.ile "<- 7,5 teminat akçesini ihtiva edec<!k olan kapalı zarflar eksiltme günü en 
geç saat 14 de kadar yukarıd:ı adı geçen Komisyon Başkanlığına makbuz muka-
bılinde verilmiş olmalıdır. c5533> 

l - Şartnamesi mucibince bir adet çift devirli otomatik tabı makinesi ka-
l>alı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. "' 

lI - Muhammen bedeli 6000 lira ve muvakkat teminat 450 liradır. 
ın - Eksiltme 25/X/937 tarihine ralft ltiyan Pnzarfosi gilnü saat 15 de Kaba

taşta İnhis::ırlaı"Levazım ve Mübayaat şu besindeki alım komisyonunda yapıla-
~~ . . 

IV $artnameler parasız olarak yuka rıda adı geçen komisyondan alınabilir. 
V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyen lerin, fiatsız teklif mektublannı ve ka

~loğ~arını eksıltme gününden en az bir hafta evveline kadar İnhisarlar Tütün 
abrıkalar Şubesi Müdürlüğüne vermeleri lfızımdır. 
VI - Mühürlü teklü mektubu, kanuni vesaik ve % 7,5 teminat akçesini ihti

\ıa edecek olan kapalı zarflar eksiltme günü en geç saat 14 de kadar yukarıda 
&dı geçen komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. c5911> 

,.,,,,,,,,,,, 
a l - Şartnamesine tevfikan 4 ü 62 X Mve 4 ü de 63 X 96 eb'adında olmak üzere 

adet Lito taşı pazarlıkla satın alınacaktır. 

t lI - Pazarlık, 17/IX/937 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 15 de Kabataşta 
evazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

lII - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. 
ıv - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme pa-

l'alarıylc birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c5737> 

~ 

l - Şartname ve nümunesine tevfikan tütün denkleri için cl25,000> adet beyaz 
S\ıl cbaşı bağlı> pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık, 20/IX/937 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 16 da Kaba -
\aşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
~ - İstckhlerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme para

~tıle bırlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c5703> 

~ 

. ı - Kapalı zarfla eksiltmeye konmuş olan Kayseride inşa edilecek karabarut, 
dinamit, kapsül, tecrid depolarile bekçi kulübesi inşası ve etrafının tel örgülerle 
~\ıhafazası işleri için teklif edilen bedel haddi layikta görülmediğinden pazar-
1ltıa yapbrılması kararlaştınlmıştır. 

1,,~ - Pazarlık 23/IX/1937 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 15 de Kaba -
~•a levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

llı - Keşif bedeli (11937,06) lira ve muvakkat teminat (895,35) İiradır. 
b lV - Şartname, kcşifname ve sair eksiltme evrakı (60) kuruş mukabilinde 
er gün İnhisarlar inşaat şubesinden alınabilir. 
. V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme para-

tile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (5976) 

·~ 

l - Şartname ve nümunesine tevfikan pazarlıkla 10,000 metre Amerikan be
~ satın alınacaktır. 
t ll - Pazarlık, 16/IX/1937 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 15 de Kaba -
% Levazım ve Mübayaat şubesındeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
lll - Şartname parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
lV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

~atalarile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (5702) ...........__ __ _ 
AN KARADA 

Türk Maarif Cemiyeti Lisesi. 
1937-38 ders yılı tedrisat:t yPni yaptırılan Kolej binaııında başlanacaktır. 

İlk, Orta ve Li:>e kısımlan vardır. Yıllık ücret İlk 60, Orta 80, Lise 100 ll
tadır. Kayıt re fazh tafsilat içın cAnkarada Türk Mt:ıarif Cemiyetı Lise-
si, Müdürlüğüne müracaat edilmesi. c4996, 
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Saraçhane başında Horhor caddesinde 

Erkekler 
KIZ 

ERKEK 

kısmı : Münirpaşa konağında - Kızlar kısmı ile ilk kısmı : yeni yapılan binada 

HA YRiYE LiSELERi v~~~~~~ 
Ana - 1Jk - orta - Lise kısımlarını havidir. Fen ve edebiyat kolları vardır. llk sınıfiardan itibaren ecnebi lisanı 

mecburidir. Mnnirpaşa konağı erkekler kısmına Mllnirpaşa konağı karşısında leyli bir liseye lazım olan blltun 
mnş~emiltıtı havi bnytık bahçeli yeni ~ apılıın bina da kız lisesi ile ilk kısma tnh!fs edilmiştir. Kızlar kısmında 
tedrıs~t tamamile ayrıdır. Nelıart talebecten arzu edenler mektebin hususi otobUsile naklolunurlar. Kayıd mua
melesıııe başlanmıştır. Hergl\n sabah, saat 10 dan akşam 5 e kadnr müracaat kabul olunur. Telefon: 20530 

, ...................... 11111. ESKİ FEYZİYE ~-----------------, Kız ve 
Erkek IŞIK Li 

tsr ANBUL - NIŞANT AŞı 
SES Geceli • 

1 Gündüzlü 

Memleketimizin en eski husust lisesidir. Ana, 1Jk, Ortl\ ve Lise kısımları, :Fen ve edebiyat kollun vardır. 
1stabulun en havadar ve sukin bir muhitinde Teşvikiye Karakolu karşısında ve TeşYikiye camii ittisaIIndedir. 
J{ayıt için hergOn ondan 17 ye kadar müracaat edilebilir. İsteyenlere mektep tarifnıımesi gönderllir. Telefon : 44039 

Yeni tarzda 
Fevkalade 
Bir Pudra 

BULDUM ' Şayanı hayret yeni bir usul sayesin - j 
de istihzar edilen bu pudra, o kadar ha- ı 

fiftir ki havada uçar. O derece incedir 
1 

ki yüzde gayrimer'i durur ve yüzü ince 
bir güzellik tabakasile kaplar. Hiç bir 
kimse sehhar güzelliğinizin tabii olmadı
ğını iddia edemez. Hemen bugün yeni 
chavalandırılmış, Tokalon pudrasını tec
rübe ediniz. Evde veya yazıhanenizde 

bütün gün çalışınız. Yüzünüzde hiç bir 
parlaklık eseri gözükmiyecektir. Bütün 
gece dans ediniz, teniniz daima taze ve 
sevimli kalacaktır. Teninize cazib ve de
vamlı bir güzellik vermek istiyorsanız 
yeni chavalandınlrnış> Tokalon pudra -
sını kullanınız. 

ooYCE ORIENT BANK 1 
Dreıdner Bank Şubeai 

Merkezi: Bertin 

TiiTlriyetlelıi pbeleriı 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: İst. Tütün Giinırüğü 

f * H.,. tirli banka iıi * -----------......... __ _ 
Son Posta 

-==a.-. .... .._. .... ::=o-=s=====-=-=====--= 
Yevmi. Siyasi. Bavadl.s ve Balk gazetesa 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25. 
İSTANBUL 

==------=-==--=-oc=.-=----==-= 
Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün .J:ıakları 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FIA TLARI 

TO'RKtn 
YUNANİSTAN 

BCNEBİ 

1 6 
Sene Ay 

Kr. Kr. 

3 1 
Ay Ay 
Kr. Kr. 

WJ 750 ~150 
234) 12'20 710 271) 
2700 140[} 800 300 

;;;;;i;I; -

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

Celen evralt geri oe:rilmn. 
llanlmtlan mu'aliyet alınma, 

Cevap için mektuplara 1 O kuruşluk 
Pul ilavesi lazınıdır. 

Posta kutum: 741 İstanbul 
Telgraf : Son Posta 
Telefon : 20203 

Nafia Vekaletinden: 
Diyarıbekir - Cizre - Irak hududu hat tının 65 nci kilometresile Jrak hududu 

arasındaki kısmının etüdü ve ayni hattın Diyarıbekir ile Irak hududu arasın -
daki kısmının aplikasyonu \'e bu hat üzerindeki bir iltisak noktası ile Tatvan 

arasındaki kısının etüt ve aplikasyonu kapalı zarf usulile eksiltmeye konul • 
muştur. 

1 - Eksiltme 17/9/937 tarihinde saat on beşte Vekaletimiz demiryollar inşaat 
dairesinde eksiltme komisyonu odasında yapılacaktır. 

2 - Bu etüt \ e 'aplikas~on işinin :mu hammcm bedeli iki yüz altmış bin liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 14150 liradır. 

4 - Bu işe ait mukavele projesi, eksiltme şartnamesi bayındırlık işleri genel 
şartnamesi, istasyon mevkileri hesabatı mr aid 210 numaralı tip ile diğer müte
ferri evraktan müteşekkil bir takım münakasa evrakı on üç lira mukabilinde 
demiryolları inşaat dairesinden tedarik olunabilir. 

Bu eksiltmeye girmek istiyenler 2490 numaralı arttırma~ eksiltme ve ihale 

kanunu mucibince ibrazına mecbur oldukları evrak ve vesikalarla Vekaleti -
mizden verilmiş 937 senesi içinde muteber etüt müteahhitliği vesikasını havi 
teklif zarflarını mezkür kanunun tarifatı dairesinde hazırlıyarak 17/9/937 tari
hinde saat on dörde kadar demiryolları inşaat dairesindeki komisyona makbuz 
mukabilinde vermiş olmaları lazımdır. ,5779, ,3093, 

Türk Hava ({urumu 

BUYUK PiYANGOSU 
S. inci ke,ıde 11/EylUIı1937 dedir. 

Büyük ikramiye: 50.000 liradır ... 
Buncan başka: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikramiyelerle 

(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır .• 

DiKKA T: 
Bilet alan herk~es 7 Eylül 937 günD ,akpmına kadar biletini 

değiştirmi.J bulunmalıdır. Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı 
sakıt olur. 

lstanbul Defterdarlığından : 
Lira Kuru~ 

Samatyada Hacı Hüseyinağa mahallesinin Yalı boyu sokağında 
kain eski 33 yeni 35 sayılı ve Nizama ter kedilecek kısım hariç 

olmak üzere 86 metre murabbaı arsanın tamamı: 

Boğaziçinde Yeniköyde Ayanikola maha Hesinin Köybaşı cadde

sinde kfıin eski 127 yeni 145 nurnarataj 151 sayılı 504 metre mu-

120 40 

rabbaı hane ve sahiltıane arsasının 7 de 4 payı: 864 

Boğaziçinde Yeniköyde Ayanikola rnaha Hesinin Köybaşı cadde-

sinde kain eski 192 yeni 190 sayılı ve 216 numaratajlı 65 metre 
murabbaı derununda su hazinesi mevcud arsanın 7 de '4 payı: 65 

Beşiktaşta Sinanpaşa mahallesinin Beşik taş caddesinde kain eski 

49 yeni 72 sayılı ve altında bodrumu olan dükkanın tamamı: 950 
Beyoğlunda Tomtom mahailesinin İstiklal caddesinde kain eski 
291 yeni 301 sayılı dükkanın 4320 de 243 6 payı: 3722 
Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesinin Aşıklar sokağında kain 
eski ve yeni 3 sayılı evin 40 da 9 payı: 326 25 
Hasköyde Kiremitçi Ahmet Çelebi maha Besinde eski Harap çeş-· 

me yeni Sinagon Azziz sokağında kain eski 23 yeni 51 sayılı 

bahçeli evin yarı payı: 425 

Yukarıda yazılı mallar 10/9/937 Cuma günü saat l4 de satılacaktır. Satış be

deline istikrazı dahili ve yüzde 5 faizli hazine tahvilleri kabul olunur. Talible-

7in yüzde 7,5 pey akçelerini muayyen vaktinden evvel yatırarak mezkur gün 

ve saatte Defterdarlık Mjlli Em15k Müd ürlüğündc müt~ekkil satış komisyonu-
na müracaatları. (M.) (5600) 

Yüksek r.1 ühendis Mektebi Direktörlüğünden : 
Eksiltmeye konan Tahmini Pey Eksiltme Gon ve Şekli 

eşyaııuı cinsi Mıktan Fi at Akç.esi tarihi saati 

Elbise 148 takım 2439 K. 271 L. ı 7·9-937 14 Cuma Açık 
Palto 85 adet 1893 D 121 » 17-9·937 15 Cuma Açık 
Siyah elmas de.stere 24 • 280() D 51 • 20-9-937 14 Pazttrtesi • 

Mektebimizin muhtelif ihtiyacından olan yukarıda cins, miktar, muhammen 
bedel ve ilk teminatları yazılı üç kalem eşya açık eksiltmeye konulmuştur. Ek -

siltmeleri hizalarında gösterilen gün, tarih ve saatlerde yapılacaktır. Şartname
leri görmek istiyenlerin her gün ve eksiltmeye girmek istiyenlerin belli gün 

ve saatte GümiişsOyundaki .mektep bin ası da}ıilinde müteşekkil komisyona 
müracaatları ilan olunur. c5622> 

• 

-
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12 SaJfa 
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KUV4YST· SU~UBU 
Çocukların bilhassa kemiklerinin 
te§ckkülabnı kolaylaştınp kuvvet

lenmesini temin eder. 

ONU: 
PER"fEV ŞURUBU 
ile büyümüt yUz binlerce ço
çuğun ebeveyninden sorunuz. 

MüNiR NUREDDiN 
1 Eyli'ılden itibaren 

Panoracıa bahçesindeki seanslarına nihayet verdiğini sayın 
dinleyicilerine arzeyler. 

lstanbul Belediyesinden : 

' 

İstanbul Belediyesi Turizm şubesine mukayyet tercümanların rozetleri en 
son 20 Eylül 1937 tarihinde değişmiş ola cağı ve bu tarihten sonra eskilerinin 
muteber olamıyacağı ilan olunur. (5990) 

SON POSTA 

KANZUK 
NAS1~1lAC1 

DOKTOR JEMSİN 
AMERİKADA UZUN TETKi
KAT NETiCESi OLARAK 
BULDUGU BİR FORMÜLDÜR. 
KANZUK NASIR ILACI 
en eski nasırları bile kökün
den çıkanr. Ciddi ve ıayanı 

itimat bir nanr ilicıchr. 
İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 

BEYOGLU -lsTANBUL 

BE.Şlll KEMAL-HAHMUT C.EVAT 
~CZAl'tl.sİ 
sı•Klcl 

-----------
-- - - . 

A s A N 
Yağsız kar ve acıbadem ve yarım ya§lı 

gündüz ve gece ve deniz kremlerlle 

ACIBADEM Y AGI 
KREMİ 

Çilleri, sivilceleri, ergenlikleri i:z.ale eder. İ>ünyaoı1' 
en son icadı kremdir, ihtiyarları gençleştirir, 

gençleri güzelleştirir. 
HASAN lamln• ve markaaına dikkat. - ---

~--·----· Bu akşam 

TAKSiM 
Belediye Bahçesinde 
KEMANİ NECATI TOKYAY'ın 
18 inci san'at yıldöoümü lstanbulun sayılı ve maruf aan'at 

aı kadaşlannın iştirakilt: kutlulanacaktır. 

Programı çok zengin olan bu gece için 
m:ısalannızın temini rica olu~ur. 

Telefon : 43703 

J 
Dünyada birinciliği kazanan 

saatleridir. 

Ber yerde arayuus. 
~ 115 birinci mükafat.~,,, 

lstarıbul ikinci lfla.s Me-
murluğundan: ıJ)t 

Miifils İttihadı Maaden Türk A11°11ıs· 
Şirketi hakkındaki iflAsın taıcfınlDd.SIOa 19'1 
tanbul İkinci Ticaret mah.kememıoe '11~ 0' 
tarlhlnde karar verilmiş olduğu bUl.PJlle 
zere Han olunur. (34679) ~ 
---· 1 • • • - - - - . . .... . 

İlan Tarifemiz 

Aziz Vatandaş_ ben· canda dinle! Birinci •ahile 400 ,,_,,, 
ikinci •ahile 250 » 
O çüncü •ahi le 200 » 
Dördüncü •ahile 100 Jf Sırf müşteri celbctmek maksadile üzerlerine Türk iımi konup piyasada sahlan bir çok bıçaklar vardır, halbuki bu Türkçe isimJi •tra~ 

bıçaklarının ekıerisi ecnebi malı olduğu Üzerlerinde yazılı MAt E iN GERMANY markasından bellidir. · 
S•yın Vatanda! ı haricden gelen bu traı bıçaklarınıo üzerindeki .Türkçe ismine aldanma, kendi menfaatini gözet ; beyhude yere paranı 

111emleket dışına çıkarma ; ıu hakikatı unutma : 

''Yerli malı kullanmak memleket borcudur. 
Sayın karde!.,! öz yerli (EMiR) ve (HAKIKi RADIUM) trq bıçaklarımız yurdumuzda kendi karc!eşlerimizin elile meydana geldi

ğinden kıymeti bir kat daha fazladır. Binaenaleyh işçilerimizi korumak, paramızı dııarıya çıkarmamak, tasarrufa riayet etmek mukKddes 
bir vazifedir. · 

Aziz Volanda..!.! Ecnebi traş bıçaklarına tercihen her türkün kullanacağı yegane trq bıçağı yalnız yerli ( E M 1 R) ve ( RADIUM ) 
bıçaklandır, çünkü bu yerli bıçaklar cins ve metanet itibarile dıJarıdan gelen ve Üzerlerinde (MADE Jn GERMANY) yazılı brq bıçakların· 
dan çok üstün ve ucuz olup artık bu ecnebi bıçaklarına kat'iyyen ihtiyaç bırakmamışbr. -Bunu denemek için bir tecrübe kafidir. Her yerde 
ısrarla arayınız ve alıp güle güle kullanınız. 

Fabrikası : Radium Ticarethanesi ıstanbuı • Galata 
Okçumu•• caddeal 104·'!!!.! 
Telefo11 42878 

Dikkat : Vll ci lzmir Enternasyonal 

Telgrafı RADIUM· lstanbul 
Poata kutuau 1313 
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iç aahileler 60 ,. 
Son •ahile 4() » 
Muayyen bir müddet zarfı~~ 

fazlo.ca mikdarda ilan yapt1rac8 iS' 
lar ayrıca tenzilatlı tarifemizden ... e 
tifade edeceklerdir. Tam, yarım t>il' 
çeyrek sayfa ilanlar için ayrı 
tarife derpiş edilmiştir. ııid 

Son Posta'nın ticari ilanlannıı dil· 
d ·· caa~ e işler için şu a rese mura • 

melidir: ıt1'eıı. 
tıtmcıhk KoUektlf şesl 
Aşır Efendi cadd ' 
Kahrnmanzade ıuıı 
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