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Yeni Çek hiikiimeti 
Almanya ile aniaşıyor 

Beneş diin istifa etti 
Pragda Fransa aleyhine büyük bir . 
toplanb yapıldı, sübaylar Fransız 
nişanlarını göğüslerinden çıkardılar 

............................................... ·-·······-·-
r-·······- Beneşin Çek milletine hitabi --······, · ı Çeıuıoı.,..q......, bugünldl vaziyelinde öyle 4eğitildilder o~mıı~~ur ki be- lstanbulun 
ı nim daha fula ik~.~~--ı.-.. 7Mii landm • kurtuluş bayrami 
'········································-·························· .... ·-····· ......... -· .......... -··-···-... ·····"' _ .. , __ 

Prag 5 (Hususi) - Merasime Sultanab-
Cumhurreisi Beneş 
bugün ıstifa etmiştir. medde ablan 21 pare 
~aten beklenrnekte topla batlandı 
olan bu istifa, sıyast Bugün İstanbulun lrurtulUfUllun 
mahfcllcrde hiç bır yıldönümüdür. Bu sevinçU ıüntl 
hayret uyandırma -
mıştır. tes'id etmek üzere genif bir prog-

Bcneş, 1935 sene • ram hazırlanmıfbr. 
sinde curnburreisli • (Devam& 8 1ICÜ ıayfad4) 
ğine intih~b edllmJg
ti. Yenı kabinesini 
henüz kurmu§ olan 
bnşvekil general Si • 
rovi. rnuvak.katen 
devlet rcisliğini de 
deruhte edecektir. 
Beneşin istifası mü 

nascbctile, radyo va~ 
sıtasilc halka kısa bir 
hitabede bulunan ge
neral Sirovi ezcümle 
demiştir ki: 

c- Memleketimiz 
iÇin yeni bir devjr 
başlamaktadır. Ga • 
Yemiz, bütün unsur-
larla kardeşçe yaşa - lıtifa ctdm doktcw BeMf 
rnaktır. Yeni idaremiz genif blr ademi 1 Bilhaua zıral lstihlalAtımıza kuvv.n ve-
:erkeziyet sistemine istinad edeoektlr. receliz.• (Devamı ll inci ıa11fa.d.a) 

Vekiller Heyeti 
dün toplandi 

Yakın da yapılacak koa
ırede Şeref levhasının 

stada tekrar alılması 
karar laştırılacak 

Betiktat klübü umumt kltibi Hik • 
met Balkan ve muhasebeci Sallhad -
din i.8tifa etmiflerdir. 

(Devamı 11 inci ıayfad4) 

l'························································ı 
( Münih mutarekesinden sonra 

dünya vaziyatine bak•' 1 
Fili•tincle, l•panycıclcı ve Çineleiri ı· 
hcabler ne ~an biteceh, ne 

netice verecekler? . 
YAZAN: 1 

Lord Loycl ~ General H. Emir Erkilet • 
Londra 5 (Hususi) _ Bugün Avam llik müzakereler tekrar f~ldığı zaman, Bugtın 9 uncu aaytada okuyunuı 1 J 

Karnarasında haricl siyasete müteal - (Dncr.mı H iA-:aayfcıdcı} '"----·······-·············-·-................ .,. » ... 

Fransız - Rus· paktı 

suya düşüyor 1 
Moskovadan 1 

yükselen ses 
"Artik Fransaya 
i namlabilir mi?" 

Mo1kova gazeteleri Jazıyorlar: "Fransa, Rusyaya 
sormaksızın Fransız - Çek pakbnı yırtarak Ki;c{ik 
Antantı da kaybetti ve Avrupada yalnız kaldı. lite 

Münihte teslim olmanın neticesi 1 •• 

Kü.çilk Antant toplantılarından bir intıb" · Yugoslaııya, Romanya ve Çftc•"'ı.ı
milmenilleri bir arada 

Moskova & - Moskova eazeteel yuı - kaıanmamıi, bilikia infiracia tl&pedif • 
:fOr: tür. Fransa Çekoslovakyanın phmıd1 

Münihte teslim olan Frall.S4l hiç bir teY (Devamı 2 nci sayfadA) 

Viyanadaki .Yahudileri 
Türkiyeye ~açıran ·bir 

şebeke meydana çıkarıldı 
Viyana da çahtan kumpanya kaçmak isteyen Yahudilere 
1200 lira mukabilinde sahte vizeler vererek uzun müd
det faaliyette bulunmuş, mesele adliyeye intikal eHi 

Misafir nazır kendisini karşılayan Son Posta muharri
rine " Türkiye topraklarına çok güzel bir h:tva içinde 
girdik. Bu, konuşmalarımızın da parlak ve rüzel 

olacağına işarettir ,, dedi 

Misafir ~r doktcw F"ftk ve r6fikan SiTkeci gannclcı 
(YUISI ll lacl aa,.ıJUia) 



Sayfa 

Hergün 
-··...,_. 

Münih'den sonra Fransa 

Y aıall: M1lldttln Bit CW 
ütün Fransız gazetelerinin müt

tefikan kabul ve tasdik ettikleri 

bir hakikat var: Münihten sonra yeni bir 
Avrupa başlıyor. Acaba bu yeni Avrupa 
içinde Fransanın vaziyeti nedir? Ne ola· 
caktır? Yahud ne olabilir? Bu S'Jaller, gü
nün sualleridir. 

Muhakkak olan ikinci bir şey var ki o 
da şudur: Fransanın 918 denberı Alman
yayı dört taraftan çevirmek, onun elini 
ayağını bağlamak siyaseti, son noktasına 
kadar iflas etmiş bulunuyor. Fransa lehi
ne ve Almanya aleyhine yapılan bütün 
ittifaklarm, bütün paktların son halkası 
Çekoslovakya idi. İki senedenberi, birer 
birer kırılan, kopan, düşen bu halkalann 
sonuncusu Çekoslovakya oldu. 

SON POSTA 

--Resimli Makale: 

{ t<OL.AVDtR, 

Fransanın Münihten sonraki vaziyeti· Amerikada dört yıl içinde yedi kişinin cci"ııına kıymış bir DosUarınız ve arkada§la'rınız arasında, bir tembellik bti-
ni tedkik ederken İngilterenin Almanya d d'ğ' · d hal ·· ·· alıcınız katili tuttular. Hakim katile: Kendisini cinayete sevkeden da ı sez ı ınız zaman onun er onune geçmeye Ç :ır • 

Birincltqrin 1 

Sözün Kısası 

Ne cevab veregdim? 

~ Tala 

V edi buçuk yaşında kızım Esfn1 

dün sabah pencerenin camın .. 

da, sonbahar güne~ keyfini süren &1• 
neklerden bir tanesini yakalamış, mlırl .. 
mini pannaklannın ucunda bana getirdi., 

- Baba! Şimdi ben bu sine~in kanad• 
larını koparıp ta salıversem, ne olur? 

- Fena olur, evl.adım! 
-Neye? 

- Canı yanar da ondan. Senin ufacıli 
kollarını birisi koparsa da seni koyverse 
canın yanmaz mı? 

- Evet amma_ sen sineği öldürüyor.. 
sun! O, yazık değil mi? 

- ..... . 
- Niçin öldürüyorsun sineji? 
- Muzır oldl.ığu için. 
- Muzır ne demek? 
- Zarar veren demek .. 

ile yaptığı dostluk anlaşmasını da unut- ilk tembellik, ilk brs ve ilk yalan kolay kazanmak arzusu .. 
mamak ıa.zundır. Mu"nı"hten sonra İngil _ hissin ne olduğunu sordu, adam hiç tereddüd etmeden: - Sinek ne zarar verir? na inzimam edince öyle kuvvetli bir tohwn teşkil eder ki, 
tere artık Almanyanın düşmanı değildir; - Tembellik, hırs, kolay kazanma arzu.su, ceval:ını verdi. hangi toprağa ekilirse ekilsin derhal filiz verir, keyif verici - Kanadlarında, ayaklannda mikrog 
hattA rakibi de de~ildir. Onunla liarbet - 7 cinayetten kendisine en kolay geleninin hangisi olduğu ıehirlere benzer, bir defa yakalananını bir daha kurtarmak taşır .. bir adamdan ötekisine hastalık bu 
mek için kendisince hiç bir sebeb tnsav- sualine karşı da: mümkün delildir. yahud da çok zordur. tık fena adımı at- laştırır .. fena bir hayvandır, basılı .. 
wr etmiyor. Bu tasavvur edilmiyen se - - Birincisi, dedi. çünkü ilk adıını te~kil ediyordu. mayınız, diğerleri onu mutlaka takib eder. - Madem 0 kadar fena . hayvansa .. 
bebler arasmda Fransa - Almanya mü - =======~=~~=====~==~======~=~~=================:= Allah onu neden yapmış? 

~:::::~=:~~~=:~ =~~ ;:.:g~~~·:::ı1:~::: ~~~~ 
Kllr§ısında yalnız kalmıJ demek. olur. Sidneyde , .... -............................ ·-····-·····--\ Torununun torununun 
HattA 914 den çok daha yalnız. o zaman Bisiklet ~:ampigonu Hergu·· n b·lr fikra Torunlarını 
Fransaya sımsıkı sarılmı§ bir Rusya var- Y 

dı; bunun yanında Fcansayımüdafaaya az Olan maymun -- Gören Ingiliz kadını 
metınij bir İngiltere bulunuyordu. Bugün · Boşuna telaş 
gene bir Rusya var, fakat, Alınanyadan Hasis bir 1skoçyalı bir gece yarısı. 
uzak ve Almanyaya doğru gidebilmesi, doktora haber göndermiş, çağırtmı§t. 
askerlikçe delil, ıiyasetçe imkinsız olan Doktor eve geldiği zaman; 1skoçyalı • 
bir Rusya. İngiltere iae Almanya lle kapıdan ka'ltladı: 
dostluk yapmıya karar ve~ görünüyor. - Sizi gece yarttı rahatsız ettiğim 
Çekoslovakya küçük ve hatta gayri siyasi için çok müteessirim doktor, dedi, va-
memleket olmu,ıtur. Lehistan Almanya ~yet umduğumuz kadar vahim değil-
ile anla~ görünüyor. Macarlar zaten mi~. Küçük oğlumun karımın bir li-
Almanyaya batlı. İtalya, Yugoslavya, Ro- ra.nnı 1/t.l.ttuğunu. zannstmi§tik.. hal-
manyanın vaziyetleri de mal11m. btıki riz gelinciye kadar kanm para-

Demek Fransa 918 de yapmak istedi~i sını hesabJadı. Yalnız on ktıT'tL§U ek-

..... ······ 
- Ha, babacığım ı 
Sustum .. 
Ne cevab vereydim? 

LAkin, kendi kendime de dedim ki: 

- Yarabbim, §U pis, iğrenç mahhiku, 
beni bir damlacık çocu~n ön\l.nde malı• 
cub etmek için mi yaratırsın?! 

E. Talu 
-·························· .. ·····························-· 

Franstz - Rus paktı 
suya düşüyor 1 
(Bcı tarafı 1 inci sayfada) 

şeyin tamamen aksi bir neticeye vAsıl o1- i ıı'kmiJ .. gördün~ 11a, boşuııa tel4§ et-
muş, Almanyanın karşısında birdenbire ! mişiz. sadık bir müttefiki ve Küçük Antantı 

yalnız kalmıştır? Evet, bunda hiç iÜ-bhe \ ................................................. ·-····-' kaybetmiştir. Bu antantın di~er iki uzvu 
yoktur; yalnız, garib bir hadise olmak vı·ndsor ou··ku ve olan Yugoslavya ve Romanya daha şim .. 
üzere, Fransa fUna dikkat etmi§tir ki diden Almanyanın yanında yer almış bu· 
karşısında pOrsilah dikilmiş duran Al - lunuyorlar. Filhaldka, Müpihte teslim O• 

manya, ona karşı düşman gözile bakını- Avrupa buhran1 ıan Fransanın sözüne artık kim inan:ı· 
yor! Hitler, son nutkuna kadar, her ve - bilir? Kim ona müttefik olarak kalabilir. 
sile ile bunu söylemişti. cArtık benim Londrada çıkan Sandey Dispeç ga- Bizzat Polonya dahi Fransa için tamn • 
Fransa ile hiç bir toprak al!i verişim kal· zetesi, Vindsor Dükünden buhranlı mile kaybolmuştur. Şunu beyan edelim 
madı. Ben Fransa ile dost olarak ya~a - günler geçtikten sonra İngiliz halkına ki Fransanın artık Avrupa da tek bir 
nuya karar verdim. Ben değil, bütün Al- bir mesaj göndennesini rica etmiş, müttefiki kalmıştır. O da İngilteredir. O 
manya siyaseti bunu böyle istiyor.. diye Vindsor Dükünün katibi şu cevabı ver İngiltere ki Fransanın sırlındm İtalya 
her zaman ayni §eyi tekrar eden Hitler, miştir: ile bir anlaşma yapmış ve bugün de Hit-
bu defa bu teminatı hem Chamberlain, cDük cenablan, bey'anatta bulun - 92 yaşma basan bu İngiliz kadını, ler ile anlaşmıştır. · 
hem de Daladier'ye verdi. İngiltere de bu mak arzusunda değildirler. Fakat ken- torununun forununun torunlanndan ln!irad, işte Fransanın teslim olması· 
teminata inandı ve Hitlerin samimi ol • • dilerinin ne kadar ferahlamı§ olduk - beşincisini beklemektedir. Bu çocuk - nın neticesi budur, ve bu olacaktı. Za • 
duiuna kanaat eeti~di ki A~anya. i~e Sidneyde hayvanat bahçesinin bi _ lannı tasavvur edebilirsiniz. la İngiliz kadınının sulhünden 100 ün- ten HiUerin de cMein Kampf:t kitabında 
dost olmıya karar verdi. İngıltere ıçm iki i esmini ö -'..:: ~ .. .. Dük cenablannın h§diselerin cere - cü çocUk do~u.ş olacaktır. Istediği de bu de~il miydi? 

!n ... nı... tanının ·· daf ba s et şamp yon u r g ruugunuz . .. Fransa. 6~ va mu aası - yanlannı çok yakın bır alaka ve me - k .1 1 · 15 Bir çok demokrat memleketterin gaze-
kımından bir ileri mevzidir; onu tehdid maymundur· Bisiklet üzerinde yıldı - rakla ta.ırib ettigw ine emin olabilirsiniz. wKadınlm üçturOC:.:

1
e evdenınlfbe:.. n 90b.- teleri Fransız taahhütlerinin bundan 

'b' sü.r' tı e cugu o uş .:n...u. ann an ,.. e ı- .., 
edenle hiç bir tarnan dost olamaz. nm gı 1 a e uçan maymun, en s v Dük cenablan, muvaffakiyet yolun- . · _ böyle ne kıymeti olabilece~nt sorma~a 

Bu tahlilin bize vereceği netice §U - diği dostlannı arkasına alır, onları da da çok az ümidli görünmekle beraber, ncik oğlu elan sagdırlar. Hepsi de ev- baJlamıştır. Enternasyonal efkB.rı umu -
dur: Almanya, yirmi senelik bir gayret - gezdirerek eğlenditir. Başvekile karşı vasfedilemiyecek ka - lidirler. 38 torunu, -44 torununun toru- mlye diğer bir sual daha soruyor: Fran-
ten sonra Fransanın bütün Avrupa siya- ı d bi . b Iki dAt ühimmi dar büyük bir itimad besledikleri için nu ve .f tane ele torununun 1orununun nnm Sovyetler Birliğine ve Fransız • 
setini yıkmış bulunuyor, fakat, bu defa Rarın anll 1rı veü t b Uer~dirmB mu·· asla ümidlerini kaybetmem~lerdir. torunu vardır, Sovyet paktma olan taahhüdlerinin kıy-

zların k b .. Mk b' ·· usya e o an m nase e ı . u • 
da Fransı arşısına u~. ır sur- b tl Almanya ale hine mütevec _ Dük cenabları. Mister Çemberlaynin En yaşlı kın 72 yaşındadır. Kendi _ meti nedir? Filhakika Fransa kendi el -
prlz ya~arak çıloyor: cBen _sızı~le. dos .- ~ ~ ~ ta.şımadıkç: Almanya tıc sulh politikasında muvaffak olacağına si küçük kızile oturmakta, sabahları lerlle ve Sovyet Rusya ile isti§arede bu-
tum!» dıyor. Fransa bu va~ı~~tı hıssetti. Fransa dost olarak yaşıyablleceklerdir. inanmı~ bulunuyorlardı.• saat sekizde kalkmakta, kendi yatağı- l~~ızın. J?'ansız - Sovyet paktınm 
Halkın çılgıncasına Daladıer ı alkışla • B' . in d d . 1 bl d.. ltmekt tak d temiz bır mütemmırni ve nuntakavi oark pak • 
ması da bundan dır. ır zaman ıç §Un an a emın ° a - E eel ge/megince... nı uze e, ya 0 asım - tınm da en mühim bir unsuru olan Fran-* liriz: Fransa Avrupada Almanya aleyhi- }ernekte, ve ekseriya da patates 1oya - Ç k ı ak akt 

F ka 
1 

. ne siyaset yapmıya, Almanyayı yeniden Buşir'de şayam hayret bir kaza ol- rak kızına yardım etmektedir. Kendi - sız - e os ov ıP. ını yırtDllJtır. 
Almanyanın ransaya r§ı 0 an ~nya- tecride çalışmıya tP~ebbUs edecek değil- mostur Fatma isminde bir kadın ko - · · ··sterilm ba )h 'In kt Malılın olduğu üzere Almanya ve Po-
ı· • d ğişm 0 1" ti b a ib t -y • 

0 sıne ış go ezse ~a5.1. _una_ a k A k • 
sc ının e esı a arne un an are dir Bu onun kendisi için yeni bir siya - casile vapura ·binmişler gilvertede yat- lonya ibu mınta avı tar paktma gırmek-
değildir En büyük deıı;.;ı, Magın· ot (Ma- · ' . ' ve hornur hornur homurdanmaktadır. te imtin t · ı dir B' al h bM 

• 6 • set yapmak ihtiyacını hissetmesinden m~Iar geceleyin uykusunda denize yu n a e nıış er · ınaen ey u -
jino) ~attına muka~U yaptığı Sie.gfried ileri geldili kadar Avrupa toprağının ha- varl~n kadın, kendisini denizde bul- tından ümidini kesen kocası onu sağ tün bu listernden bugün mer'Jyette an • 
(Zigfrıd) h~:Udır_- Bısmark ve Wilhelm len buna müsaid olmamasının da netice- muş, iki gün iki gece yüzme bilmediği salim karşısında göıilnce, dell gibi ol- cak ve ancak Fran.m: -.Sovyet paktı kal· 
lllmanyası ıçın duşman Fransa idi v: on~ sidir. halde denizde çırpındıktan sonra başka muş, sevincinden f1kır aıkır oynamış - mıJhr. Fransanın bugün yırttılı Fran .. 
karşı pek az istihkAm yaptı. Bugunkü M··'Lı'ttin Bı"rgen b' g . ta f d kurtanlmı.ş h t llZ - Çekoslovak paktındaıi sonra Fran-

Fc k d
. . d :u.n ır emı ra ın an , ayar ır. 

Almanya Ise ansayı en ısıne ost yap- sız - Sovyet paktmın ne gibi bir kıymeti 
mak için onun harbedebllmesine mani o- kalır? Hususile ki Fransa yırttıiı ır.ezkur 
lacak, onu harb ve taarruz sevdalarından 1 S T E R 1 N A N, 1 S T E R J N A N M Al muahede ile Çekoslovakyaya daha ziya-
vazgeçirecek büyük bir müdafaa hatb Bir meslekdaşa merak olmuş, bir müddettenberi: vücude getirdikleri söylenemez. de bağlı idi. Çünkü bu memleket faşist 
vücude getirdi. Almanya, lstikb:ılini - Beyoelu tütünefi ve gazetecileri acaba neden vitrinle- Meslekdaşımızm sunlini gazete liltununda kend~ kendine taarruzuna uğramıştı. 
Fransızlada Almanlar arasında daima BM ·· ··tt f kl · · · ! rinde ve askı yerlerinde ecnebi gazetelerle mecmuaJara bl- irad edecek yerde o tütüncülerden birine gidip tP. sorsaydı otun mu e 1 erının zıyaı ve in i · 
kavga mevzuu olan iki vilftyette aramı- zimkilerden çok yer veriyorlar? diye sorup duruyor. Bıraz ş-lbhesiz: rad.. ~<:te müteca.viz önünde teslim ol 
Yor. Fransa ile dost olmıya karar ver - Fr · · uk dd ı· · mesinin sebebi de zaten budur. gayretle bu tütünefi ve gazeteelleri bu tarzda hareketlerin- - Mari!et iltifata tibidir, bu lelJltte fransızca gazete se- manın ansa ıçın m n er ne ıccsı. 

den dolayı belki df' vatansevmezlikle itharn edecek ninkilerden on <iefa fazla satılır da onun için onlan easter- (A.A.) 
Şu halde, Münihten sonra Fransa, hiç :M:eslekdaşımız m~teessir olmakta haksız bulunamaz. rnek mecburlyetinde kalıyoruz, cevabını alırdı. 

ohnazsa uzunca bir zaman için kendisi- ,...~......,.,_..""" Bc__,.lu t-:itüncü ve gazetecilerinin camekAnla- a· al h b' ı k bah tın bu tand b Valansiya dün tekrar ni eskisinden daha fai1a emniyet altında ~ır~ .1._. ınaen ey 12 ası a a va a yaşıyan irkaç 
nnda her 1ürkün e(izüııii tırmalıyacak, dü~ncesını tahrik yüz bin vatanda§a türkçe konuşmak V Türk gibi düf{lnmek bombardıman edildi 

hlssedebilir. Nitekim bugünlük ediyor edecek bir manuıra vardır, fakat bu tütüncü ve gazetecile- mecburiyetJni yükliyememiş olan eski nesillerde olduirma 
cla. Fakat bir prt: Fransa, Avrupa p01i- rin bu manurayı md .ııevklerini veya hWerini okşaınak için inanıyoruz, ey okuyucu sen: 
tikasmdan, Avrupada hMdm rol oyna - 1 1 1 
mak sevdasından gene- hiç olmazsa bil' S T E R N A N, S T E R l N A N M A 1 
zaman :fçJn, vazgeçmelidir. l3unun tart-

Valansiya 5 (A.A.)- Şehir bugün saat 
15,30 da on tayyare tarafından bombar~ 
dıman edilmi§tir. İki ölü ve ll yaralı 
vardır. 



~ 6 BiriııclfC§rin 
SON POSTA 

sso ·ni ile Çemberlayn Japonya, Hariciye 
!bir yatta buluşacaklarmış Nazm bulamıyor 

Ispanyadaki !talyan gönüllülerinden 10 bin kişi geri 
alınıyor, Romada yeniden müzakereler başladı 

Londra S (A.A.) - İngiliz matbu -
atı, bilhassa Romadaki İngiliz büyük 
elçisi lord Perth ile İtalya haricıye na
zırı kont Ciano arasında yapılmakta o
lan müzakerelerle meşgul olmakta -
dır. 

Mntbuat, diğer taraftan, İtalyaya 
yeni bir Fransız büyük elçisinin ya -
kında tayin edileceği keyfiyetine de 
büyiik bir ehcmmivet vermektedir· 

Times gazetesi, İngiliz - İtalyan mü Yan rMmt İtalyan matbuatı daha ııım. -
zakerelerinin tekrar başlaması için en dlden İtalyan - İngillz münasebatınır. . s:ı. -mlmiyetinden bahsetmekt.edir. Manmafih 
münasib zamanın geldiği mütaleasm - yeni herhangi b1r anlaşmanın husulü nisan 
dadır. anlaşmasının tntblke girmesine ba~lı bu -

ulg r - Tür futbol 
luml r1 

l<arşılaşacal< a 
Daily Telegraph gazetesi, İtalyanın lundu~ndan bu, tkl memleket arasındaki 

İs.panya işlerine ademi müdahale me - samimlyetin açıkça tezalıürüne mant ol -
selesinde İngilterenin sarfettiği gay - maktadır. Son hAdiseler ve Mussol1nt'nln Mü 
l"etl · • b ' 'lAk "st rm ğe nihteki faallyett bugünkil siyasi 1artıarı mü ere wsamımı ır a H a . go e e htm surette d~tlnnlşttr. Bunun lçlndlr kl Ankara 5 (Hususi) - Bulgar - Futbol 
başladıgını kaydetmektedır. İnglltere ve İtalyanın vakt.lle akdedilmiş 0 _ federasyonu Türk federasyonuna mü -
bü ~ne ~~w ~azete, ~ans:ının Roma lan anlaşmanın merlyete girmesini kolay - racaat ederek bir kaç yıldanberi yapıl -

~tık elçılıgıne Berlındekı Fransız ~tlw laştıracak .blr formül bulmak üzere olduk - mıyan spor temaslarının tekrar başla -
~~sı B. Francois - Poncet'nin tayin e - lan kananti beslenmektedir. Bunun netlee - masını istemiştir. 
dıleceğini haber vennektedir. sı olarak dn Londra Habeşlstanın İtalya ta- Haber aldığıma göre bu önümUzdeki 
.. Daily Express İspanyadaki İtalyan rnfından fethinl bllt\kayıd ve şart tanıyn - aylarda veya ilkbaharda Türk ve Bul -

go~üllülerlnden derhal on bin kişinin caktlr. . . . . gar milli futbol takımları bir maç yapa-
gerı alınarak bu meselenin hallinde Londra 5 (A.A.) - İngılıı dıplomatık caklardır. 
mühim bir adım atılmasım beklemek- mahfelleri Perth ile Ciano arasındaki son -----------
tedir. görüşmelerin İspanya meselesine taallük Hif[er, Eden 
. Daily Mail, Perth ile Ciano arasın- etmiş oldu~nu bildiriyorlar. 
aa henüz bir anlaşma akdedilmemiş ol Bu noktal n azar testisinin şimdiye ka- V e D 1 ıf Kupper 'e 
makla beraber bir çok noktalarda mu- dar cihzarh mahiyeti haiz olduğu temin 
tabık kalmdığını ve önümüzdekı on edilmekle beraber, bunun müsaid bir haw C b • beş gün içinde Çemberlayn ile Musso- va içinde cereyan ettiği ve B. Mussolini eVQ verıyor 
~ini'nin Akdenizde bir yatta buluşarak tarafından Münih konferansından evvel 
Ingiliz - İtalyan meselelerini görüş - ve konferans esnasında aynanmış olan 
melerinin muhtemel olduğunu yaz - rol sayesinde kolayiaşmış olduğu bildiril 
maktadır. mektedir. 

izmir - zil i hatlmd tren altın a 
bir kamyon parçalandi, 1 ölü var 

1 O İlkteşrinde Bledivice, Karvina, 
Orlova, Dzieemirovice romtakası işgal 
edilecek ve ayın ll inde Bogumin, Riş 
Vold, Piotvnld rnıntakalarının işgalile 
harekata nihayet verilecektir. 

Mareşal Bluher gözden 
düştü mü? 

Moskova :s (A.A.) - Havas ajansı bil· 
diriyor: 

Bir aydanbcri, Mareşal Bluherin göz
den düştü~ hakkında şayialar dolaşmak
tadır. 

Bu şayialar şimdiye kadar teeyyüd et
memiş alınakla beraber, ısrarla devam 
etmesi yüzünden kaydına mecburiyet M
sıl olmaktadır. Mareşalin ismi Sovyet 
nıatbuatında son defa olartık 14 eylCllde 
~?rtinin Habarovskdcki konferruısının 
ıvanına aza seçildiği zaman geçmiştir. 

Filistin yüksek 
komiseri Londrada 

Londra 5 (A.A.) - Bu sabah tayyare 
ile Kudüsten hareket eden Filistin yük
sek komiseri Sir Haroln Macmichaelin 
Ingiltereye Filistin meselesi hakkında 
müzakerelerde bulunmak üzere hüku _ 
met tarafından davet edilmiş oldu~u ha _ 
ber verilmektedir. 

Londra 5 (A.A.) - Miistemleke bakaw 
nı B. Malcom Macdonald bugün öğle -
den sonra A vam karnarasında yaptığı be-

yan atta, Filistin fevkalade koıniserini 
Londraya çağırdığını, Filistin~ vaziye _ 
tin vahiınleştiğfni, fakat emniyetin ko _ 
runınası için hususi tedbirler alındığını, 
iki süvari alayının gönderildiğini, HUı -
distandan gönderilen üç piyade taburu
nun gelecek hafta Filistlne varacağını ve 
polisin takviye edilm~ oldu~nu bildir
miştir. 

Askeri harekat 
Kudüs 5 (A.A.) - Galillenin şimalin-

C inde bir şehir de ha 
Japonlarin eline geçti 

Tokyo S (A.A) - Domei ajansın -
dan: 

Çindeki askeri harekata müteallik 
olarak gelen telgraflar Japon kıtaatı -
nın bu sabah Kiyu -King- Nançang 
demiryolunun kırk kilometre garbında 
ve Hankeu'nun yüz on iki kilometre 
cenubu garbisinde kAin Joki şehrinc 
girmiş olduklarını bildirmektedir. 

Muhtelif üç yoldan ilerlemekte o -
lan Japon kuvvetleri, Yangçe'nin ce -
nubunda ve Hankeu - Kanton demir -
yoluna yetmiş kilometre mesafede kA
in bulunan ve Adeta kilid messbesinde 
bir mevzi olan Yangşin'i ihata etme~e 
muvaffak olmuşlardır· 

de askeri hareketler yapılmaktadır. A
silerden 12 kişi ölmüştür. Di~er taraftan 
bir kısım asiler Kudüs hükUmet dairesi
ni Işgal ederek binayı yakmak i.stemiş -
lerse de kaç.mıya mecbur kalnu§lardır. 

~eyahat notlan : 29 

Macarlarla Çekler 
birieşebilirler mi? 

Harlciye Vekili 
Ingiliz IJe Sovyet 
Sefirlerini kabul etti 

Nihayet ..• 
Muhterem karileriın; Atinadan ba.§lıyarak Napoli, Kotdazfir, Parla ve İs -

viçrede üç hafta süren yorucu se ya ha tim az zamanda kokusu burnumda tü
ten vatanıının hududlarına girmekle nihayet buldu. Biraz da göuerimln te
davisi maksadile yaptı~m bu seyah atte gördüklerimden birer parçasını siz
lere anlattım. Sırası geldikçe gene müşahedelerlmden bu sütunlarda bP.hse-
?~ce~im. Yalnız şu noktayı notlarıma ilAve etmek isterim. Bugünkü ınrtlat 
ıçınde seyahat bir zevk olmaktan çı krnıştır. Buna r~men seyahat vasıtala· 
rının çok ileri gitmesi, Avrupa yollarının seyahat meraklılarını cidden tatmin 
edecek kadar inuntazam olması bilhassa bu mevsimde yüz bmlerce insanı 

belli ba§lı merkeziere çekiyor. Çeti n ıfJmrük 'kontrollarına, alır döviıı: mü
saadelerine rağmen bu seyahat iptilasını n&sıl ifade etmeli? Bana kalıran in· 
sanların menedildiklen şeylere karşı gösterdikleri ihtiras ... 

Dönü§te Belgradda tesadüf ettiği m Mısırlı bir zengin Tuna üzerinde yap· 
tığı gezintiden bahsederken bana dE:di ki: 

c- Bu yıl Mısırdan Avrupayn seksen bin kişi gitti. Bunlar Fransa, İsviçro 
ve Şimall İtalyada yazı geçirdiler. Sarfettikleri para on milyon Mısır lirası
dır!• 

Hesab ettim. Bizim para ile altmış milyon lira. O Mısırlılar ki eskiden Bo
ğazi_çine gelirl"!rdi .. yolsuz ve bakımsız Boğaz bütün tabii güzelliğine rağmen 
yenı Mısırlıları tatmin etmiyor. Fakat kabahat onlarda mı? 

Biir1ıan Ca1ı d. 
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Trakyada pamukçuluğun inkişafı 
için tedbirler alımyor 

Şoförler taksilerin 
tahdidini istediler 

üniversite 15 birinci 
teşrinde açılacak 

Amerikadan getirilen tohumlar üretilerek köylüye 
dağıtılacak verimsiz yerli tohum ortadan kaldırılacak 
Edirne (Hususi) - Trakyada pamuk tı yapmıştır. Bu toplantıda odaya ald 

yetiştirmek ve yetiştirmeyi tevsi ve ıs- muhtelif meseleler üzerinde görüşü! • 
lah etmek için on gün evvel şehrimize müş, borsa nizamnamelerine aykırı ha 
geldiğini bildirdiğim Ziraat Vekaleti reketleri görülen iki tüccar hakkında 
pamukculuk mütehassısı Bayyö ve pa- ceza kararı verilmiştir. 

~ öforler cemiyeti 1ehir yollarının bozukluğundan şika· 
yet ederek bunun otomobilleri yıprattığını ileri sürüyor 

Talebenin kayıd müddeti 
de o zamana kadar 

uzatıldı ~uk~uluk §U.~esi .ş~fi Necati, müfett~ş- Bir hafta zarfında Istanbul 
Piyasaya her gün yeniden taksi oto -

mobilleri çıkarılmaktadır. Yenı taksi o
tomobillerinin bollaşması karşısında eski 
otomobiller piyasadan çekilmi~ ve sayı

ll birdenbire azalın~ bulunmaktadır. Ya
pılan tedkikata göre İstanbulda mevcud 
olan taksilerin temizliğine ve yeniliğine 
'bir çok ecnebi memleketlerinde tesadüf 
edilmemektedir. Şoförler arabalarını bü
yük fedakarlıklar ihtiyar etmek suretile 
yenilemektc oldukları halde 1ehir yol -
larının bozukluğu bu emeklerini hedret~ 
tirmektedir. Şoförler yollarm bozuklu -
lundan şikAyet etmektedir: 

c- Bir çok para aarfederek otomobil -
lerimizi yenilemekteyiz. Biz bu şekli se
nelerdenberi ihtiyar ettiğimiz halde be -
lediye bu seneye gelinciye kadar bir gay
ret göstererek yolları yaptınnak cihetine 
ıttmedi. Şehir yollan düzeltildilf takdir
de hem arabalarımız vaktinden evvel es-

Müleferrik: 

Hayır cemiyetlerinin ilAnlanndan 
belediye resmi alınacak 

Hayır Cemiyetleri ilanlannın bele
diye ilan resmine tabi olup olmıyacağı 
Dahiliye Vekaletinden sorulmuştu, Ve
kaletıten gelen cevabda bunlardan da 
helediye iHin resmi alınmak lazım ge
leceği bildirilmiştir. 

Murabhaslarımız Pette timendiferler 
konferansına gittiler 

İçinde bulunduğumuz ayın yedinci 
Cuma günü Peştede toplanacak olan 
Semplon, Toros, ve Avrupa Orer şi -
mendilerler konferansına 'iştirak ede -
cek olan Türkiye - Irak - Suriye mu 
crahhaslan pazartesinden itibaren Peş
teye gitrneğe başlamışlardır. 

Buradan pazartesi günü hareket e
den Irak muraRhasından sonra evvel -
ki akşam Türk murahhasları, dün ak -
tam da Suriye murahhaslan Peşteye 
hareket etmişlerdir. 

Çatalcada ikinci hayYan aerg1si 
açılacak 

Ayın onuncu cuma günü Çatalca -
aa bu yıl açılması mukarrer hayvan 

kimemiş ve hem de yeni araba getinm•k 
için şevkimiz kırılmamış olur.» demek -
tedirler. 

Şehirde çalışan taksilerın sayısı bini 
bulmuştur. Şoförler cemiyeli taksilerin 
bundan sonra tahdid edilmesini istemek
te ise de, belediye prensip itibarile bu ci
hete yanaşmamaktadır. Şoförler cemiye
ti belediyeye yeni bir müracaatte bu -
lunmuştur. Bu müracaat te Avrupadan ge
tirilen ve piyasaya çıkarılan taksi oto -
mobillerinin yedek parçalarının tedariki 
kabil olamadı~ı ileri sürülmektt> ve ye -
dek parçaların gümrük resminde tenzi
lat yapılmasının temini istenmektedir. 
Yedek parçaları tedarik edilemiyen oto • 
mobilleri bir müddet sonra piyasadan ~ı
karmak ı:arureti hAsıl olmaktadır. Bele -
diye, şeförler cemiyetinin müracaatini 
tedkik etmektedir. 

Şehir Işleri: 

Muhtelif liselerden mezun olup ta 
Üniversiteye yazılmak istiyen tale -
benin bir çoğu yeni gelmP.kte oldu -
ğundan Üniversiteye yazılma müd -
deti birinci teşrinin on beşnıe kadar 
uzatılmıştır ve Üniversitenin açılışı o 
vakte bırakılmıştır. 

lik zıraat muşavırı B. Şevket Arı ıle . . 
birlikte Türkgeldi çiftliği, Tekirdağ, hmamndan yapilan Ihracat 
Keşan, İpsala, Uzunköprüde tedkikleri- Eylulün son haftası zarfında, İstan-
ni bitirmi§ler ve bunlardan B. Necati, bul gümrüğünden muhtelif memleket
Gelibolu, Eceabad ve Çanakkale hava- lere 304,438 liralık ihracat yapılmış -
lisindeki pamuk zer'iyatı hakkında in- tır. Bu ihracatın 22,5 75 liralığı Ro .. 
eelemelerine devam etmek üzere Ke- manyaya, 40,646 liralığı Amerikaya, 
şana gitmiştir. 24,5 19 liralığı Filistine, 19,462 liralığı 

Haber aldığıma göre bu sene mevsi- Almanyaya, 3,363 liralığı İngiltercye, 
Toptan meyva ve sebze satiŞI minde, yerli pamukculara Amerikadan 1,044 liralığı İtalyaya, 2,668 lirah~ı 

Y
alnlZ halde yapılacak getirilecek olan yüksek kaliteli pamuk Yunanistana, 10,661 lirahğı da Hayfa, 

tohumlarından verilecek ve çifteHer Mısır, İsveç, İsviçre, Bulgaristan, Tu -
Toptan meyva ve sebze satışı usu - tarlalarının ayrı bir kısmına bu tohu- nus, Macaristan ve Kıbrısa yapılmış -

len halde yapılabilmektedir. Fakat bir mu ekerek kendi ellerindeki yerli to- tır. 
çok müs'tahsil, malını hale götürmeden humun verdiği mahsul ile mukayesesİ
ötede heride satmaktadır. Hal dışında ni yapacak1ardır. Bir ayda 50.3321irahk yumurta 

ihraç edildi satılan mallar daha ucuza mal edildi - Amerikadan getirtilen tohumluk da 
ğinden, perakende satışlar da ucuz fiat- Trakyanın münasib bir yerinde üreti-
la yapılmaktadır· Hal kabzımalları be- lecek, birinci sene sonunda halk tecrü- Eylul ayı içerisinde İtalya, Yuna • 
lediyeye müracaatta bulunmuş, bunun besini yaparken pamuk müessesesi de nistan ve Almanyaya 2168 sandık yu .. 
önüne geçilmesi istenmiştir. Belediye üretmesini bitirmi~ olacaktır. murta ihrac edilmiştir. Bu yumurta • 
iktısad müdürlüğü şikayet i tedkik ede İkinci sene içinde rençberin elindeki lann tutarı · 50·332 liradır. Yumurta 
cek, toptan sebze ve meyva satışını yal yerli pamuk tohumları tamamen orta- ihracat~n 3

v
0•417 li:alığı İtalya~a, 

nız halde yapınağa çalışacaktır. dan kaldırılacak ve bütün çiftciler, ne- 1 7•1v
15 lıralıgı Yunanıstana, 2•800 lı • 

Sular idaresi hamamedara yeni ticesinden emin olarakları yeni tohum- ralıgı da Almanyaya yapılmıştır. 
bir tekiifte bulundu KontrpiAkc1~ar Ankaraya bir ıa zer'iyatıarını yapınağa başlıyacaklar- Konserve fabrikaları kontrol 

Hamamcılarla belediye arasında su heyet gönderecekler dır. Verimsiz olan yerli tohum nevileri edilecek 
bu suretle ortadan kalkacaktır. 

yüzünden başgösteren ihtilar devam Kontrlplakçılar bugün ög·leden ev- ı K f b k ı Halka pamuk üretmenin yeni usule- onserve yapan a ri a arın yeni -
etmektedir. Uzun tedkikattan sonra be vel milli Sanayi BirHennde bir toplan- b ed h d k t ı d'lm · s hh' v kAl b" ri de gösterilecek ve ica en to um en on ro e ı esı ı ıye e a e -
lediye sular idaresi bugünkü fiattan da tı yapacaklardır. ekme ve çapalama makineleri de hilku- ti tarafından istanbul belediyesinden 
ha ucuza su veremiyeceğini hamamcı- Bu toplantıda, yeni kontrplak ni - met tarafından temin edilecektir. istenmiştir. Sıhhiye Vekaleti, sebze, 
lara bildirmişti. Hamamcılar, su Ilatı - zamnamesinin tadili için Vekalet nez- Trakyada pamuk elyafını tohumun~ meyva ve balık konscrve fabrikala -
nın ucuzlahlmasını istemekte, diğer ta dinde teşebbüste bulunmak üzere An - dan ayırma işi için fabrikalar çok fahi~ nnı ıslah etmek, sıhhate uy.gun şekle 
raftan Kırkçeşme suyu üzerindeki hak karaya gönderilmesine karar verilen bir ücret almakta olduklarmdan bu- sokmak tasavvurundadır. Belediye ta· 
larını iddia ederek sular kanunu mu - hey'et seçilecektir. nun önüne geçmek için de Trakyanın rafından doktorlardan teşkil edilecek 
cibince şehir suyunun da kendilerine münasib birkaç yerinde çırçır makine- bir hey'et, fabrikaları birer birer geze-
parasız verilmesini neri sürmekte, va- Kültür i ş 1 eri: leri kuruıacak\.ır. cek, nümuneıer alacak, bu nümuneıe -
kıflar um um müdürlüğü misal olarak · b· k ı A bo t 1 d t hl'l 
gösterilmektedir. Maarif müdürü Ankaraya gitti Tir.aret odasi meclisi toplandi :ire~ek,ıs;:~~i; :aı:~a~Tı:r :~n: ~ü ı_ 

Belediye sular idaresi henüz cami - İstan~ul Maarif Müdürü Tevfik İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası muneleri Sıhhiye Vekaletine göndere-
lerdeki kırkçeşme sularını kapatama - Kut, yem ders ~lı hakkında ve ~ad • meclisi dün öğleden 'SOnra bir toplan- cektir. 
mq,~rlne~~t~~~Thameedeme-ro~re~~n~ı~hat wrm~ ~Be~====~======~=~=~~~~~~~~~~~~~~ 
m· t' B ı d' il ,_~1 'd . dün akşam Ankaraya gitmiştir. Maarif 

ış ır. e e ıye e vaıuı ar ı aresı a - M"d" .. b' k .. 
ra d b .. d 

1 
d u uru ır aç gun sonra temaslanm 

sın a u yuz en evve ce mev ana . . İ .. . 
çıkan ihtiUıfı Ştirayı Devlet tedkik et- ~~=~:.~.?!:~.::~ ... ~.1.~?.~~!.~ .. ~.?.~:;.~~~-ı.:: •.•...•• 
miş ve camilere verilecek şehir suyun- M evi Qd 
dan para alınmaması lAzım geleceği Tahran büyük elç1mlz B. Enlsln, genç ya-
yolunda karar vermiştir. Belediye su- şında vefat eden kızı Jale Enisin ruhu lçin 
lar idaresi hamam sahibierine yeni bir pazar günü ö~le namazından sonra Beşlk
tekiifte bulunmuştur. Bu tekiifte ha- ta.şta Sinanpa.şa camlinde mevliidü şerif k.ı

raat olunaca~ı allesi tarafından kendl.slnl 

Istanbul Şehir Tiyatrosu 

rı~ mını 
Bu akşam saat 20,30da 

Yanlışlıklar Komedisi 
ı~ı ... ıııııı 3 Perde 

nuuıı ı 1 Yazan: Şeksplr 

Türkçesi: Avni Givda 

TURAN TiYATROSU 
Halk un'atkAn 

Naşid okuyucu Seml 
ha Mi~el varyete1l 

Anadolu köy dU• 
aunu operet 3 perdt 

Da11a, Sol o, DU e to 

sergisinin ikincisi açılacaktır. Sergide mamcılann su üzerindeki haklarından 
iyi hayvan yetiştirenlere mükAfatlar feragat ettikleri takdirde kendilerine 
verilecektir· daha ucuz fiatla su verileceği bildiril -
Karabnk fabrikaaı mndnrn tayyare mektedir. 

seven akraba, dost ve ahbablnra ve herkese 
na.n olunur. 
······························································ 

TAKViM 

BALK OPBRB Tl 
Beyoğlunda eaki 
Halk operet ti

yatrosunda 

(ESKI ÇAÖLA YAN) 

yakında bqlıyor. 
ilk operet 

ile Karabfike gitti Hamamcılar yeni teklif üzerinde bir 
karar vereceklerdir. 1 inci T etrin 

Evvelki gün Londradan şehrimize 

gelen Karabükteki İngiliz inşaat şırke
tinin umumi müdürü B. Hopkensin 
dün saat 14.30 da hususi tayyaresile 
Karabilke hareket etmiştir. 

Otomobil plAkalannın değittirilmesi 
geri kaldı 

Rumf NDe 

1364 -Eylill 

23 

6 Arabi ıMıne 
1367 -Hız ır 
liH 

Yazan 
Mıtbmud Yesari 

? 
MUzik 

Seyfettin Aaa\ 

evvel açılmış, bunu haber alan Maarif Su tile 't'e damacanalan ~~~~~~~ LEV.~ AS 
Vekaleti bu mektebler hakkında taki- damgalanacak s. D. s. D. s. D. 
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bata başlamıştı. Mekteblerini vaktin - Kapalı su şişelerile damacanalann z. 6 16 Y so 12 ı so 

de~ e~v~~ aç~ş .. olan Y~hud~ ~e~.t~~- üzerlerinde kaçar litre su alacakları -i~~~~~~~~~~~~~~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiii-iiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ 
lerı müdurle.n ~un. maanf. müdurlugu- yazılı bulunacak ve bunlar ölçü ve a- .ııııj 
ne davet edılmış, ıfadelerı alınmıştır- yarlar müfettişliğinden tasdik edilerek SARAY Sinemasında Pazartesi günü de Ermeni mektebleri damgalanacaktır. 
müdürlerinin ifadeleri alınacaktır. .. 

Bu akşam 
BUyük blr teknik şaheseri... Fevkala.de bir temsil şaheseri... Hakikatı 

beşeriye şabeserl ... 
................................................. r .. •••••••••• OlçU ve Ayarlar müfet1işliği tarafın-

l\~tT 
biçakla n 

ve J 1 LE T 
tra~ makine
leri i ki ay n ~ar-

çadu. Bunlar 
birle~meyince 
mükemmeliyet 

temin oluna· 
maz • 

dan mühürlenınemiş bir çok şişe ve 
damacanaların kullanılmakta olduğu 

görülmüştür. Ölçü ve Ayarlar müfet - V AND K 
tişliği belediyeye yazdığı bir tezkere - Senenin ilk büyük 
de bu gibi ~işe ve damacanalann der- qk filmi terefine 

GONCLILER 
GALA MüSAMERESi 

hal müracaat edilerek damgalatılması-
Baş rollerde : JEAN GABİN ve MttlElu.E BALlN UO.Veten : FOKti Jurnal: 

nın temini, aksi halde teftişlere başla-
nacağından damgasız görülenler hak _ MUnibde HlTLER - DALADIER - MUSSOLINI - ÇEMBERLAYN mnlakatı. 

kmda zabıt varakası tanzim edileceği ~=========:..!F~ia~tl~a:r~d~a~z:a~m~~y~o~k~t~u~r·;..~B~il:e~tl:e~r..:e:v~v=e~ld~e:n:_•:•:b:l~ıy~o~r~ • ..;==========• 
bildirilmiştir. Belediye, keyfiyatten a- ~ 
Iskadarları haberdar etmiştir. 

Itfaiye mektebi yeni dert yılına 
başladı 

İstanbul itfaiye mektebi yeni ders 
yılına başlamıştır. Bu sene talebe ara -
sında diğer vilayetlerden gelen itfaiye 
efradı da bulunmaktadır. 

jPEK Sineması açıldığı zamandanberi EN BÜYÜK muvaffakıyeti kazanan 

3 Ahbap Çavuşlar Eğleniyor 
TIJRKÇE SiJZLIJ KAHKAHA TUFANI 

Gördü~ bartkulade ra~bet Uzerine birkaç gün daha temdld edilecektir. tıaveten: Münibte Çemberiayri - Dalndi er~ 
.._ __________ • Mussolini ve HJUer mDlakatı bUtO.n teferrüatile . .--------115:=-•r 



SON POSTA Sayfa 5 

Trakya etnoğrafya 
müzesi zenginleştiriliyor 

Bursaya ilk giren 
sübay kimdir? 

Arapkirde c nh bir imar 
faaliyeti başladı 

11 EyUll Bursa
nın kurtuluşu ınü • 
ııasebetile ayni gün 
Bursa için bir say -
fa tertlb etmiş, b 
sayfada bu büy • . 
günün hatıraları -
.ıı neşretmlştik. Tor 
tumdan S. Fikri lm
zasUe aldı~ımız blr 
mektubda denlll -

Yeni bir çarşı yapıldı. İnşa.:ına başlanan orta mekteb 
binası yakında tamamlanıyor. Birçok yollar da 

muntazam bir şekilde tamir edilmektedir 

Kültür Bakanlığa yeniden 110 parça kıym.etli . ~şya 
rönderdi. Tarihi camiler ve su yolları da tamır edılıyor 

~·or ki: 

c- Bursayn IH· 
ren süvarl alayııı.ı 

mensub oldu~unu 
söyliyen Ihtiyat sü- Önyüzbaşı S. Fikri 
var! müll'ı7.!mi bay Celiilln beyanatının, büyi':k 
bir kısmı doğrudur. Yalnız yazının ikinci sü
tununun başından nihayetine kadar olan 
sözlerin bir kısmında zühul olsa gerektir. 

Bursaya Ilk giren 33 üncü süvarı alayının 
üçüncü bölü~ü mülazlmlerlnden Antalyalı Arapkirden bir göri!niiş ve kaymakam Fuad Aksoy 
s. Flkrl (Şimdi Tortum kazası jandanna Arapkir (Hususi) - Arapkir hergün 
komutanı ön yüzbaşı) dır. Bu glri~ ıo Eylül biraz daha ilerleme~e başlamış bir kasa-
922 tarihinin akşamında saat 17 de de~ıı. 19 bamızdır. Bilhassa çar§ıda yapılan yeni 
Ue 20 &rasında olm~ur. 

Oi!ne Bursa sayfasındA üçüncü kolordu dükkanlar kasahaya yeni bir çehre ver-
komutnnı merhum General Şükrü Nalll _ mi§tir. Memleket pek dağınık olması, be
nın yazılannın ortasına koydutunus resim- leeliye büdcesinin de nisbeten azlı~ı şe
deki eli önüne kavuşturulmuş olan sUbay, hir dahilindeki yolların tamamile düzel-

. Bursaya Ilk giren ve yanmakta olan YeşU tilmesine mô.ni olmuştur. 
Etnografya müzesinden bir kb§e .. . Bursayı vangında.n ve dr.~a d ...... t rnn 

ı- .,.. ~· n an •ur n " Kazanın değerli kaymakann Fuad Ak-Ediı·ne (Hususi) _ Edirnede yük - müdürlük dairesi bu gune kadar P an Antalylllı s. Ftkrl (benim> dir. 
k k b . apamıyorlardı Ar- Zaterden sonra oarb cebhc.sl komutan _ soyun alikası ile ümran faaliyeti artmı§, 

se kıymet'te açılan Etnografya için bekliyere ır şey Y • K "tib g lecek seneye lı~ı tarafından yapılan tedldkatta, küçtik kasaba dahilindeki yollar, köprüler ta-
Ültür Bakanlığı daha 1 1 O parca kıy- tık bu seneden 1 aren e . · ·· bir mtitrezemle, düşmanla çarpışa çarpışa mire ba§lanmıştır. Malatya - Arapkir 'o-

rnetli eşya göndermiştir. Müze dikkat- kadar bu güzel eserler de Edımeyı iUS- Bursaya gtrdi~m sabit olmuştur Id, bu na - sesi üzerinde (150) den fazla arnele Ç3-

li bir tasnife tabi tutulmaktadır. Bir lemi~ olacaktır. çiz tedakiirlttuna rnüUtaten, Bursayrı Ilk lışmaktadır. Bu yolda bozuk olan 3 köp-
sene sonra ~imdı"k"ı verini de taşacak - Bunlard"n başka Komutanlık bi- giren sübaya verUmek ü?.ere, Berut eşrafın- .. . . . . .. ak 

'"" J "" dan Mlsbah Muhayylg tarafından, Garb ru taırur edılmıştır. Kasabanın must -
tır. nası da yapılmak üzeredir. Para ve cebhesl defterdarlı#ına yatınlan nakdt mü- bel plAnı yapılmı~, tasdlke gönderilmiş-

Amatör bir İl}giliz miralayı, Misler planı gelmiştir. kfı.tatı mezkftr detterdarı~m 4/Kfı.nunuev - tir. Pliınm tasdikinden sonra Mişelli kl!-
Börn bu müzeyi gördükten ve Edirne- vel/1340 tarih ve 10094 sayılı emlrlerUe, ve yündeki iyi su gecirllecek, bütün mahat-
nin büyük abidelerini ıgezdikten sonra s·o·"'gUd bu yil 7 m"ı.yon kilo keza ayrıca Bolu ahalhl tarafından Genel lele te zi dil ktir Bu suretle kasa-Kurmay B~kanlJtına yatınıan 11dncl bir re . v e ece · 
General Kazım Dirik'e şunlan söyle - d" mükfı.tatı da Genel Kurma::v Baştanlıfı da- ba temız suya kavuşmuş olacaktır. Mat-
miştir: yaş UzUm yetiştir 1 fre müdürlyetıntn 23/8f1340 tarihli emlrle - mur nahlye binası d.a tamamlanmak üze-

«- Yabancı gibi Edirneye geld!_m. Söğüd (Hususi) _ Kazamızda bu se."le rııe almıştırn. redir. Bet sınıflı bir mektebin de yaptı-
Fakat kendi evimden çıkar gibi ayrılı- üzüm mahsulü bağcıiarımızın yüzünü Gazetenizdeki re.sim, Bursaya gfrdlğ!m nlması kararlaşrmştır. !mar programına 
yoı·um-• gu··ıdu··recek bir bolluktadır. Bu sene\i gecenin crte.~ günn. sabahı, Bursa halkının kadar hükUınetin bulunduğu merkez ma-

ısrarı üzerine bölQ4iiınilz arkndaşlarUe bu - . 
Büyükkarıştıran köyünde Mimar mahsulün 7.000.000 kiloyu bulaca~ı tah- llkte Sultan Osmanın tüı'besl. önünde oektl- hallesinde bir dinamo ile resnu daireler, 

Sinanın iki eseri de yepyeni bir hale min ediliyor. Üzümlerimiz daha ziyade miotır.. çarşı ve çarşıya yakın evler elektrik Ht 
konmuş bulunuyor: Birincisi Rüstem Ankara ve Eskişehire sevkedilmekte, tenvir edilecektir. 
paşanın camisi, ikincisi bugün dahi te- bilhassa Sakarya haval\sindı.: yetişen ra - Çanpazar köyOne selektör Kültür vaziyeti 
razileri mcvcud olan Horhor sularının 7.akı üzümleri bu pazarlarda pek ziyade makinesi konuldU Kasahada inşasına başlanan orta okul 
3 kilometreden köye bol !tarzda boru - rağbet bulmaktadır. Ancak fiatların binası bitmek üzeredir. 
lnrla getirilmiş bulunmasıdır. Bayın - (3) le (5) kuruş arasuıd::ı olması bağcıla- Çanpazara bağlı köylerin buğday - Mekteb modern, geniş ve kirgu olarak 
dırlık Bakanı Ali Çetinkaya bu sular rımızı müteessir etmektedir. lannı kalburdan ıgeçirmek üzere bu se- yapılmı§tır. Taleb& kadrosunun bu yıl 
için 15.000 lira verdirmiş, suyu tarihi- Çok eskiden bağları ile meşhur olan ne buraya da T~akya genel enspektöl'- (500) olaca~ tahmiYJ. edilmektedir. Kasa
le birlikte meydana çıkarmış, üçte bi- Söğüd gün geçtikç2 yine eski halini al- lüğünün tensibile bir selektör makine- bada iki tam te§kilitlı, bir 3 amıflı olm&k 
rini asfalt yola, üçte ikisini Büyükka - maktadır. Şimdi bağlarımııda on beş yir- si verilmiştir. Benzinle işleyen bu ma- üzere (3) ilkokul ve bu okullarda (ll) 
rıştıran köyüne akıtmıştır. Bu işe halk 1 mi çcşid üzüm yeti.,qyor. Bilh~ssa c Ko- kine, yevmi 4000 kilodan fazla buğday öğretmen vaııdır. (500) den fazla talebe 
\•e v k fl u ··d ·· rı u·· gu~ •• de '-'ardım t temizlemekte ve halkın pek işine yara- bu mekteblerde ders görmektedirler. a ı ar . mu u J l kulu• ve « ri kara;, tabir edilen ;jzümler 
etm· k"" ·· k .. ·· ""k h"" d · de el - maktadır. İktısadi vazi.yeti 

ış. oyun uçucu .. u c~sı . şarapçılığa çok elverişlidir. Sö~ddt- Lir Bu suretle ıslah edı"len tohumlardan ğ k d· ı y.. 1 A k den g ı · b vlelıkle mına Da ları ço , üz ügu az o an rap ir-. e enı yapmış ve o_ - şarap fabrikası kuruduğu takdirde ucuz k f 
l'esıle cami de bitmiştir. gelecek sene ço isti ade edilecektir. de ziraat hayatı geridir. Kaymakamlık 

Uzun asırlardanberi tarihi 'kıyme - ve leziz şaraplar elde edileceği muhak- makamından bir ziraat memura kadrosu 
'otini taşıyan ve bir ~hir gibi adı bellen- kaktır. Karklarelinde hafriyat istenilmiştir. Bura köylerinde nisbeten 

Buğday hemen hemen ihtiyaca kafi ge
lecek derecede yetiştirHır. En mühım 
gelir membaı da (Manusa) denilen doku
ma işleridir. Her evde bir tezga~ vaıdır. 
Bu dokumalar Erzincan, Erzurum, Sıvas, 
Malatya, Elazığ, Tokad, Amasya, Zile t•c 
sair memleketlere satıltr. Kuvveut ve 
nisbeten de ucuz olduğu için köylü bun
ları tercihan kullatıır. Şimdiye kadar !p~ 
tidai bir şekilde kalan bu tezglthlhı tcş

kiHitlandırılırsa daha çok istifade edil
miş olacaktır. Şehird~ 700 den fazla tcz
g~hta (1400) arnele çahşır. Dışarıdan ~ıer 
yıl (60) bin liralık iplik ve boy:ı getirilir. 
Buna mukabi harıc~ (100) bin liralıkt ım 
fazla dokuma sevkedilır. 

Üzüm de Arapki.rin çok ehemmiyetli 
bir mahsulüdür. Buranın meşhur olan ve 
hazirana kadar tazeHğmı muhafaza eden 
üzümleri vardır. Bıı yıl bu mahsul diğer 
yıllara nazaran boidur. Fakat maı:ılc:..! f 
istif şekli yapılamıyacağından bu yıl ca 
harice gönderilmiyer.ck, sevkıyat anc.•k 
Malatya, Elazığ, Kcınahye, Sıvas gıl..i 

memleketlere münhası: kalacaktır. Bu
rada en ala §araplık siyah üzümlerin ;.i
losu (2) kuruştur. 

Arapkirin adli teşkilatı işi 
Pek eski ve nübs itibarıle de oldukçrı 

kalabalık kasabalardan sayıliın Arnpkit·
de beş aydanberi adli teşkilatı muvakl<a
ten 45 K. M. uzaklıkta olan Kcmaliy!! 
kazasına bağlanmıştır. İki nahiyesi ile 
beraber 25 bin nüfustan fa7.la kalabalığ 
olan bu kasabada bilhassa asliye hukuk 
işleri çoktur. Yaş tashihi ve bu gibi kü
çük davalar için 45 K. M. uzaklıkta olan 
Kemaliyeye gidişle::i halkı pek mutnz:ır
nr etmektedir. Çiftçinin iş mevsimi ol
ması dalayısile işlerini bırakıp gidem~

dikleri için birçok hak sahibi hakların
dan vazgeçmek mecburiyetinde kal:nış
lardır. tniş olan Büyükkarıştıranın bu ham - Bafra kaymakamhg"'l Kırklarelinin cenubundaki höyük - hayvancılığa ehemmiyet verilmiştir. 

~~~i~~UMilin~zw~m~~~- le~eha~yd~l~ş~.HaMydn•~==~====~~====~~~============= 
llılmış damları kırmızı kiremidie çe - Kaş Kaymakamı Sadi Cidal Bafra ticesinde kıymetli eserler çıkması bek- Balıhesirin Kayapa Boyahad hükumet 
ı:-irmekle 'tamamlıyor. Burada 3000 a - kazasına nakledilerek gitmi§tir. !eniyor. Nahigesinde güzel Doktoru Jstanbula 
P~ıb~~ru v~~e ~t~m~&-~================~~=~~~=====~- k L 1 ~ • ~Undi de meyvalıklar, cevizlikler, yon- ( Bursa belediye intihabı bitti 1 Topra HBP yapı ıyor .. ayin edildi 
~lıklari~ny~i~ôn~url~~o~ ~-------------~~-------------J Balık~~b~lı~~n~l~etme~ Beya~~ (H~ 

Atsfalt yolun asayiş karakonanndan Bursa ( Husu • kezinin sekiz saat batısında bulunan susi) - Boyabad 
l>iri datıi yeni Karıştıran köyünün sır- Kayapa nahiyesi; üç yüz evli, 1 SOO nü- hükumet doktoru 
lt 3İ) - Birinci teşri· 
ında yapılıyor, güzel anıt ve tavuk is- fuslu, bağlı bahçeli, şirin bir kasaba - Suad Tezsezer 

i.asyonlarile süslcniyor. Örnek köyle - ·lin birinci günün • cıktır. Bir ismi de cOsmanköy:. olan Haydarpaşa hnst:ı-
rhı en ileri adımları olan ve üç yıl ön- den başlamak ve Ü· ~bu yeşil köşenin toprağı ziraale elve - nesı dahiliye asis. 

1 
ee bir harabcden ibaret olan Büyükka- çüncü günü hitam rişli olduğu gibi toprak kap imaline de tanlığına tayin c~ 
rıştıran ~imdi tanınmaz bir köy ol - bulmak üzere bele- pek müsaiddir. dilmiş ve yeni va-

muştur. diye aza seçimi ya. Toprak kap yapan ve adedi ona ba- zifesine başlamak 
Edirne şehir ])1ünı iizcrinde çalışınalar pılmıştır. Şehrimi . \ liğ olan ocaklann faaliyeti gün geç - üzere buradan ay-

Prof. Eglinin Edir·ne şehir p1anı 1 ~ikçe artmakta, çıkardıkları sade ve rılmıştır. Burada. 
D ah ·ı· k zin sekiz ayrı yer • ' 
bul ~~~~~~ş~i~afia Vekaletlerince ·a - lerinde intihab şu - sırlı kaplar, memleketin her tarafında ~~n~~zğ~e:ıi~~: ~~: 

satılmaktadır· Bu on kap· tezgAhı, bü -
. Şehrin 1/5000 önlasar planı bele - beleri açılmış, akın, tün yaz mevsiminde faaliyete geçerek tün köylerin sıh- Dr. Swıd Tezsezer 

dtyeye gelmiştir. 'Bir hcy'et tarafından akın gelen halk seçme hakkını mensu!- 'J!dukları Yeşil şubesine gele - k k hat bakımından çok büyük hızmetleri t d • yüz binlerce küp, testi, avanoz, sa sı, 
ke kik edilmektedir. İş ve Ziraat Ban- kullanınışlardır. Parti başkanımız rek reylerini vermişlerdir. Resimler vazo, kase vesaire yapmakta ve bu yi.iz görülmüştür . 
. anlarile Posta Telgraf ve Telefon da- ve valimiz Şefi'k Soyer ilk günü saha- valiyi sandık başında reyini kullamr- den memlekete bir hayli para girmek-
ıre.<;i ve İnhisarlar Vekaletinın Baş - hın saat yedisinde iki oğlu ve bayanile ken gösteriyor. tedir. Hele Kayapa güveçlerile pişkin Kaş köyleri yo:larr 

~- Basan Bey bir kaç 
gundenberi gnzetelerin ilan 
sayfalarında görüyorum ... 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

... Şampanya fiatları a -
damakıllı ucuzluyormuş-. 

. . . Zannedersem daha da 
ucuzlıyacakmış._ 

Hasan Bey - Desene 
bundan sonra zenginler 
şampanyayı da ağızlarına 
koymıyacaklar ..• 

toprak tencereleri pek meşhurdur. Kaş kazasının köy yolları ikmal e -
Birkaç sene öncesine kadar kürek diliniş ve Kaş ile Elmalı bağlanmış -

ve ayakla çiğnenip karıştırılan tezgah tır. Yakında Kaşa ilk otomobil mera -

çamurları, şimdi Balıkesir demirci us- =si=m=l=e=g=i=r=ec=e=k=t=ir=. ==--======== 
talarını.n, yaptıkları bir nevi ckarış - pamuk ziraatini ilerletmeğe çalışan na
tırma makineleri- ile hazırlanmakta ve hiye halkı, au gibi çalışkan, zeki ve 
bu suretle tezgah işlerine hız verilmek- kabiliyem insanlardır. Nahiyenin üç 
tedir. sınıflı mektebinde de müdür Fahrmin 

Nahiyenin bjr yıllık müdürü olan bayanı öğretmen olarak çalışmakta -
Fahri, kasabanın her sokağına kaldı - dır. 
rım döşetmiş ve bütün çalı avluları Bir yandan ziraat ve san'atle para 
kaldırarak evleri kireç yaktırıp bada- kazanınağa çalışan halk, diğer yandan 
na yaptırmış, vilayete giden 8 s:ıatı:k da fazla mikdarda koyun ve sığır ye -
yolun da tesviyei tilrabiyesini ikmnl tiştirmekte olduğundan içlerinde ihtl -
ettirmiştir. Karnını doyurduktan son - yaçla yaşayan fakir, hemen hemen yok 
ra fazla mahsulünü satan va bilhassa gibidir. 

• 



[ Hldiaelv Kartumda__, 

Yeni bir moda 
u bir moda imi§; kadmlar vtı - detlend.iQt zaman ko~asını t&va aapına 
cudlerinin elbiseleri dışnda ka - benzettiji için yapt~. 

* lan omuzlarma, sırtlanna, bacaklarma 
yağlı boya resimler yaptırıyorlarınış. .Derler ki: 
Ben, henüz vücudüne resim yaptırmı~ ka- -Bir dirhem et, bin ayıb örter. 
dının kendlsin.i görmedim amma, dünkü İnsanlar için bir dirhem et neyse, tah-
gazetelerden :Ikisinde resmJnı gördüm. :ta yapılar için de boya ayni ~ydi. Ve 
Kadının pudrah, biraz da allıklı sırtının bu yüzdendir ki; kadınlar tnhta gibi in-
orta yerinde bir çocuk resmi vardL celdikçe boyaya ralbet edıo.r oldular. Ve 

* bu 'i"ağbeti o kadar arttırdılar ki nihayet, 
boyalı resimlere kadar el attılar. 

Münasebetli veyahud münasebetsiz.. • Boya, erkekleri az çok aldatıyordu. Bo
bir kere moda oldu ya_ bütün dünyaya yalı resim daha çok aldatacaktır. 
yayılacaktır. Yakın zamanda sırtları, kol- Yüzü çizgilerle btınıtmuş kadın, iki 
ları, bacakları yağlı boya resimli kadın - yanağına iki harita resmi yaptıracak; ve 
Iara burada da rastlıyacağız. Tabii re - bu resimlerde yüzündeki çizgi yerlerini 
simler aynı olmıyacak, her kadının yap- maviye boyıyacak; glirenler: 
tırdığı resimle kendi zevki, ve yaşay:ış _ Resimler çok güzel yapılmış, bil _ 
tarzı arasmda bir münasebet buluna - hassa maviye boyalı olan nehirler pek 
cak. bariz görünüyor! 

Bir kadını gördüğümüz zaman vücu - Diyecekler. Fakat kadın yüzünü yıka -
dünün şurasındaki burasmdaki resimlere dı~ı zaman nehir yerlerinin, yüzündeki 
bakıp hakkında bir fikir edinebileceğiz. çizgilerden başka bir §ey olmadı~ anla _ 

Mesela bir kadınm kolunda bir tava fllacakl 
resmi görürsek: 

- Ne iyi diyeceğiz, i§te kadın dediğin 
böyle olur. Sokakta §ık olmasma §ık; e -
vinde yeme~ini de pi§irmesini biliyor. 
Koluna tava resmi yaptırmasından belli! 

Amma, bu dü~ncemizde de yanılmış 
olabiliriz. Kolundaki tava sapmın ma -
nası belki bizim bulduilumuza taban ta -
bana zıddır. Kadın, o resmi koluna; evde 
yemeğini kendi pişirdi~i için değil, hid -

* Bütün bunlar neyse, fakat bu modanın 
korkulacak taraflan da var. Ya maazal
lah koea.sına kızan kadın; vücudünün bir 
tarafına, mesela en görilnür yeri olan al
nına kocasının resmini yaptırdıktan son
ra, bu :resme iki da etek kula~ı taktınp 
aoka~a çıkarsa, hiç te hoş blr fey olmaz 
deAiJ mi? 

ı_ Bunları biliyor mu idiniz ? =ı 
Eski Ingilierede mUflis kıyafeti 

17 nci asırda 
İngilterede ifias 
edenler, kanun 
mucibince yarı -
sı kahve rengi 
yarısı san ku -
maştan yapılma 

bir elbise giyrnek 
mecburiyetinde i- tf 
diler. Ve bu el -
bise ile de borc -
lannın son kuruşunu ödeyinceye kadar 
dol~ırlardı. 

* 19 üniversiteli ~em le ket 

İngilterede on bir, Galde bir, İskoç
yada dört, İrlandada üç üniversite var
dır. 

Bir "Garib Ömer, 
Hikaye~i 

· - cZengin arabasını dağdan aşırır, 

fakir düz ovada şaşırır .• 
cZengin, aile sahibi olur. Ben bir 
garib Ömerim. Ev, aile ~ahibi olmak 

lsterim. Amma, kazancım azdır. Zen -
gin değilim.• 

Diyen Ömer üç yüz yirmi aokuz te
vellüdlüdür. Bundan yedi sene evvel 
evlere su verinniş. O zaman bir kız 
görmüş, sevmiş, fakat kızı Örnere ver
memek için İstanbula kaçırmışlar. 

Örnerin sevgilisi şimdi lstanbulda 
sesini plaklara veriyor, yanık yanık: 

eYetim kalasm Ömer,» 
c Benim olasın Ömer .... 

Şarkısını ça~ırıyor:muş. 

Ömer mektubunun soounda diyor 
ki: 

c- Şu benim dediklerimi, acele Son 
Postaya yazınız: Plaklara sesini veren 
kız bana gelir. O !:lana gelmese 
bile, kızını evlendirecek zen -
gin bir insan okur da kızını bana ver
mek ister ... 

* Bu garib Örnerin adresi bende sak • 
lıdlr, istiyen olursa vereceğim. 

* Ankaradan mektub vaozan okuY\1 • • 

Esaretin ilk ilgası teşebbUsD 
Kral Vilyaının ~ 

krallığı. esnasm - ,.... 
da 1833 de veri- -
len bir parlamen
to kararile bütün 
İngiliz iomur -
gelerinde esaret 
ilga edUmiş ve e
sirleri bulunan -
lara da bunlan itlak etmeleri içip hü -
kfunet 20 milyon İngiliz lirası tazminat 
vermiştir. 

• 
Avrupanın buğday hazineleri 
Vaktile Avru -

parun buğday 

;hazinesi Sicilya 
idi. Harbden ön -
ce de Uk.ranyaya 
bu isim verilmil
tL Zira Ukranya 
Avrupanın bü -
tün memleket -
lerine en fazla buğday ihrac eden ülke 
haline gelmişti. 

cum, Bi. N. nin kal'lfık bir işi var. 
Bir gün bir genç kızla tanışmış, ssr

bo~uş, genç kıza: 

- Seni alırım! 
Demiş, ayılmca da dedf~ne pişman 

olmuş. Fakat kız bu ~ze inanmış, o -
kuyucumun ailesi nezdinde te~ebbüs
te bulunmuş. Okuyucumun ailesi de 
muvafık bulmuşlar. Bir müddet böyle 
geçmiş, günün birinde okuyucum baş
ka bir şehirde iken kız e~yasını topla
yınca okuyucumun babasının evine 
gitmiş. 

Okuyucumun babası vaziyeti oğlu -
na bildirmiş. Evlenmelerine §iddetle 
taraftarmış. Okuyucum soruyor: 

- Bu kın alma~am fena mı olur? 
İyi olur diyemem, evini terketmi~, 

.ııenin evine gelmiş bir kızı atmak do~
ru de~Udir. Hem madem Id ailen de bu 
kızı şana münasib görüyorlar.. Senin 
de başkasına gönlün yok. t~ bu radde
ye geldikten sonra artık evlenmellsin! 

* :Ankarada Bay cH., ya: 
Anlattı~ımza göre esaslı bir mua -

yeneye ihtiyacınız vardır. Bir hasta -
neye gidiniz ve oradald. mütehassıs 

doktorlara vaziyetlnizi anlatıp mua -
Jeneniıi isteyinlz. 

TEYZE 

BON POSTA 

~ 
Kocanız için de 

•• •• •• orun uz 

Şık ve pratik bir erkek ceketi: Orgü 
düzdür. Yün kalın ve ne pek açık, ne de 
pek koyu reiik olmalı. 

Önünde, üstten di.kilmi§ üç cebl var. 
Arkası tokalı ve robalıdır. Robadan ba~
lıyan iki pli tokanın altmda nihayet bu
luyor. Bu, süs olmaktan %iyade, barekete 
serbesti vermek içindir. 

Aldığınız kumaşiann 
cinsinde yanılmamalısınız 
Bu tecrübelerin bir kısmı ma~azada 

kimse farkınefa olmadan yapılabilir. Bir 
kısmı ancak evde tatbik edilebilir. 

a) Isıtıcı bir yünlü almak istiyorsanız 
kumaşı ışığa tutup bakınız. Eğer aydınlık 
kumaşın bir yanından öbürüne geçiyor
aa ısıtaca~ına inarunayıruz. 

b) Tırnağ'!nızla kumaşın n escini arala
mıya çalışınız. Delik açılır.sa kumaşın 

çabucak deforme olaca!ma, dikiş yerle
rinden atacağına işarettir. 

c) Hakiki İngiliz tüirtlerini kendile -
rine has is kokusundan tanıynbilırsiniz. 

d) Yüzleri dümdüz olmıyan fantezi 
:Yünlülerin iyiliği elyafının inceliğinden 
belli olur. 

e) Fanila kwnaşlar dokunduğunuz va
kit elinize ne kadar yumuşak gelirse o ka
dar iyidir. 

f) Kaşmirler de son derece yumuşak 
olmalıdır. 

Bunlar mağazada yapacağınız deneme
ler •.. 

Evde kumaşın bir telini yakarak birçok 
,eyler anlıyabilirsiniz. Mümkünse bir 
parça örnek kestirir, ahr, eve getirip bu 
tecrübeyi yaparsınız. 

Saf ipek yava~ yavaş yanar. Alevı sön
dUrürseniz ipliğin ucunda kolayca ezile· 
bilen bir yuvarlacık görürsünüz. 

Pamuk çabuk yanar. Ucunda beyaz bir 
nokta belirir. Hemen hiç kül bırakmaz. 

Yün de ipek gibi ağır a~ır yanar. Fazla 
olarak yanarken kabarir, kızarır ve tu
haf bir yanık kokusu verir. 

g) Keteni pamuktan ayırdetmek için 
başka bir usul vardır. Ufak bir parçayı 
birdenbire suya batınnız. Çabucak ısla
nırsa ketendir. Isianınazsa pamuktur. 
Çünkü pamuk suya karşı durur 

Her kadın bilmelidir: 

Erkeklerin fötr §Spkalan pek kolay te
mizlenir. Önce kuvvetli kuvvetli fırça
larsınız. Sonra (essenc de naphte) le bü
tün kirlerini, lekelerini ateşten uzak bir 
yerde temizlersiniz. Bir sııat havalanmıya 
bırakırsıniz. İçinin derisile fötr'ün arası
na kurutma kAğıdı koymayı ve il~ kağıdı 
sık sık değiştirmeyi unutmazsnız. 

Birincltepin 6 

Babasının katilini öldüren 
Halil mahküm oldu 

Ağır tahrik sebebleri ve yaşı dalayısile Halilin 6 sene 
hapsine ve 1000 lira tazminat vermesine hükmedildi 

Bir müddet evvel Galata nhtımında İlyas m verescsine verilecek 1 000 lira 
babasının katili İlyası öldüren 16 ya - tazminatın, Halilden alınması da ka .. 
şmda Halille, suç ortağı Seferin muha- rar alıtma alınmıştır. 

kerneleri Aiu'cezada dün neticelenmiş- Bakkalan terazisini ahp kaçan 
tir. 

Yapılan muhakeme neticesinde, ha- biri yakalandi 
disenin şu suretle cereyan ettiği anla- İsmail isminde biri, dün Sultanali ... 
şılmıştır: medde bir bakkal dükkfınına girerek. 

Maktul İly~, evvelce meml;k~~n- tereyağı istemiştir. 
de .. suçlu Halilm babası Ha:anı oldur - Fakat, bakkal tereyağını tarttığı Sl"' 

mAuş_, n_~s yaka~an:ırak, Go_n:n so:gu rada, bir aralık tezgahtan uzaklaşınca, 
hakımlıgıne venl.miştir. Bılahare 11 - İsmail terazi ile yağı alarak kaçmağa 
yas m müşahede altına a~muı _ i~ . ba~laınıştır. ' 
İstanbula sevkln: _ıüzum gorülm~t:rr. Derhal yakalanarak, dün müddeiu• 

. Ba~a~ırun katılinf:n İstanbula ge~ - mumiliğe teslim edilen suçlı.f, Sultan .. 
rılecegını duyan Halil ise, ondan in'tı - ahmed 2 ınci sulh cezada yapılan sor " 
kam alnıağa karar vererek, bir taban- gusunu müteakib, tevkif edilmiştır. 
ca tedarik etmiş ve nhtımda gelen va- · • • 
purlan gözıemeğe başlamıştır. Marnuriara hakaret eden bın 

Nihayet bir gün, Galata nhtlmına tevkif edildi 
yanaşan bir vapurdan, İlyasm iki jan
danna arasmda çıktıtım ,görmüştür. 

Halil, jandarmalada İlyasın tam ö
nünden geçtikleri sırada, tabancasını 
babasını öldürene tevdh ederek, ateş
lemiş ve onu öldürmüştür. Bu sırada 
arkadaşı Sefer de yanında bulunmuş 
ve o da elinde bir silAhla kaçarken· ya
kalanmıştır. 

Yapılan muhakeme neticesinde ha
disede doğrudan do~ya yardım ve 
alakası görülemiyen Sefer, 1 O ay müd
cletle hapse mahkUm edilmi§tir. 

Halilin ise, bu fiili taammüden iş -
Iediği sabit olmuş ve bu husustaki mü
dafaası da gayri varid görülmüştür. 
Hareketine uygun Türk ceza kanunu
nun 450 inci maddesine göre verilen 
ölüm cezası, ağır tahrik sebebierin -
den dolayı 1 5 seneye ve yaşından do -
layı da 6 seneye indirilmiştir· Ayrıca, 

Po liste: 

Çemberlita§ta fazla sarhoş olaraK, 
ortalığı velveleye veren ve polis me .. 
murlarma hakaret eden Ahmed ismin'" 
de biri, adliyeye verilmiştir. 

Suçlu, Asliye 1 inci ceza mahkeme· 
sinin kararile, tevkif edilmiştir. 

16 yaşında bir katil Uç rena 
hapse mahkOm edildi · 

Tepebaşında top yüzünden çıkan bir 
kavgada, Sabahattin isminde bir genel 
sustah ile yaralıyarak öldüren 16 ya • 
şında Alımedin muhakemes( Ağırce :
zada, dün bitmiştir. 

Yapılan duruşma sonunda, kendi ili 
ran ve diğer delillerle suçu sabit görü· 
len Ahmed, hadisede Sabahattinin a • 
ğır tahrikleri ve suçlunun yaşı nazara. 
alınarak, 3 sene müddetle hapse mah'" 
kfun edilmiştir. 

Askerlik işleri: 

Bir kaçakçı kadın yakalandı Şubeye _davet 
Evvelki giln llmanıınıza Kelen Daçya va - ı - 316 - 333 do~umlu iki seneilk erlerle 

purunun yolcularından Ev1 adında bir ka - bir buçuk senelik gayri miisllm erlerden 
dın, içinde blr çok kaı;ak tuvalet euuı bu- 316-330 dahil do~umlar 25/Blrtnclteşrln/938 
lunan el çantasını nhtım üzerinde blr ço - gtınlemeclnde müretteb olduklan mahaller• 
cuğa gizlice verirken alvil muhafaza me - gönderlleceklerdlr. 
murları tarafından yakalanmıştır. 2 - Bu do~umlu erierin htzmet.ı tilliye .. 

Kaçak eşyalar mmadere dllmlş, bi mah- lerine mukabil bedel vermek l.sUyenlerlıl 
kemeye nr1lm1§tlr. nakdi bedelleri 24-. ı lnclteşrtn. lt38 günü ak-

Metreani yaralıyan seJJar fanuna kadar kabul edlllr. 
koltukçu yakalandı 3 - Bunlardan yalnız denız sınıfında!l 

t.mılnde birisi olan erler 14. Blr1nc1teşrtn. 938 gftnU sevk• 
Seyyar koltukçu Dursun tabi oldu~ndan bu sınıf erierin nakdl be .. 

kıSkançlık ybiinden metresını ktlrekle ba : delleri 13/Blrinc1teşJ938 akşam.ı.na kndaıl 
şındnn yaralam.ıttır. Suçlu yakalanmıt ve kabul edilecektir. AlAkadann malftmu ol ~ 
tahkikata baflanmı.ştır. mak üzere llln olunur. " 

10 yapnda bir hizmetçi 

hır11zlık yaptı Kızılay 2850 talebeyi iqe edecek 
Patma adında bir kadın polise mtiracaat , . .. .. . 

ed rek yUztlk veı."Jair eşyamnm ça.Imdıtını ve Kızılay Hey etı dun mumessıl dok • 
ııı!netçı ıo J84mdakl Pembeden fliphelen - tor Neş'et Usman'ın reisliğinde bir toP 
dl~inl söylem~ttr. Yapılan tahtUtatta suç lantı yapmıştır. Bu toplantıda bu serıe 
tebeyyün etmlt, euaıar istlrdad olUDmuş - de Kızılay tarafından bakılacak olaı7 

tur. • • • • • 2850 ilk okul talebesinin İlkt~rindeD 
Bır eroın tiryakiaı yakalandı itibaren iaşelerine baslanması karar -

Dalatta dola4tı~J, görülen sabıkalı eroin 1 t 1 t B t 1• t d Kı }ş, 
ttryaldsl ve aatıcılarmdan Şeflt 1ıdmll bir aş ı;ıA mış ır. u o_p an ı a zı . ~ 
~hıs çevrilerek üzerı aranmıt ..,. 20 san - teşkılatının Cumhurıyet bayramına lj 
tlgram kadar eroin bulunarak müsadcre o- tirak şekli de görüşülmüştür. 
lımmuş ve sabıtalı suçlu mahkemeye verll-
m~tfr. · 
Bir karpuzen bir balıkçıyı yaraladı 

Dün saat seklzde Samatyada ba-
lıkçı Yaşar, seyyar karpu.zcu Hü-
seyin lle kavga ettn14, Hüseyin Ya -
şan çakı lle yaralaml§tır. Yaralı b.utaneye 
kaldırılmış, suçlu yakalanm~ır. 

Bir hırsız yakalandı 
Dün gece Balıkpazarında şekerel Kefo.J!lı 

sucukçu Şako, ve balıkçı Koçonun dükkfın • 
larına girip çekmeeelerinden para vcsa.U'11 

çalan tomncı 20 yaşında Dimitri yakal~n " 
mıştır. Çaldığı para ve eşyalar bt1rdad e " 
dllmlş ve tahkikata b~lnnmıştır. 

iki ah bab çavuşlar: Denizde bulunan şişeler ne işe yarar? 

, 
( 
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25 sene sonraki Türkiye 
nasıl olacak ? 

Doktor Fet hi Erden, avukat Arif M er ey ve 
General Halil'in cevabiarı 

IX 
Türk Hekimleri Do.tlalı ve Yar· 

dım Cemiyeti Umumi Katibi Dr. 
'Fethi Erden, •ualime: 
. - Meşrutiyet ile 
nı.cmlekette istib
dad yıkıldı; faka\ 
fikir hareketi na. 
nuna bir şey ya. 
pılamadı, cevabı· 

nı verdi. 
Balkan muhar~ 

'besi ile 1914-1918 
harbi her türlü i. 
leri hamlelerine 
fasıla verdi. Sonra 
tstiklfll harbini 
yaptık ve yalnız, tehlı'Aeye düşen vata
nımızı kurtarınağa uğr~tık. 

Türkiyenin asıl inkişafı 1923 den yanJ 
Cumhuriyetin i!anından itibaren başlar. 
:Su devre yükselme ve ilerleme zamanı 
diyebiliriz. 

Fakat henüz çok yeni olan Cumhuriyet 
ıejimini eski kafalarda tamamen terner· 
küz ettirmenin ne kadar güç olduğu her· 
kesçe malılındur kanaatindeyim. Buna 
l'~ğmen, değil bizim, hatta ecnebilerin 
bıle hayranlığını mucib olacak derecede 
?~mleler yapıldı, velud bir inkılab seyri 
ıçınde fevkalAdelikler yaratıldı. 

Yalnız, ben, bunları da kafi görmüyo
rum. 

Bundan sonra, fikir ve zihniyet üzerin· 
de tekamüle gitmesi icab eden bir Tür
kiyenin lüzumuna kailirn. 

Neden derseniz, Cwnhuriyetin başlan· 
gıcından bugüne kadar, inkılabın içinde 
rol almış bazı elemanlar bile hep eski 
zihniyette yaşamış bulunan kimselerdir. 
Nesil değişmeden eski zihniyet bakiye
lerini tamamen ortadan kaldırma~a im
kan yoktur. 

Böylece: yani aradan 25 sene geçince, 
sırf Cumhuriyetin kiilütür :ve mantalite
sinden feyiz ve ilham alan bir nesil iş ba
§lna gPlmi§ olacaktır. İşte, Cumhuriye
tin, inkılabın büyüklüğünden ders alan 
bu nesil, memleketin istikbali içir., mua
sır teHikki ve terakkilere nazaıan geri 
kaldığımız sahalarda eserler vücude ge
tirmek işini tamamen başaracaktır. 

O zaman yani 1963 senesindeki Türkı
Ye fcvkaladc ilerlemi~ bir memleket 
manzarasını alacaktır. 

Bence, sunlinize verilecek cevabın e~ 
sas ve hülasası bundan ibarettir. Bu hu· 
ıı~ta yani, fikri, ilmt, bedii, iktısadt ve 
tıcari sahalardaki yenilikler hakkında 
birçok şeyler söylenebilir. Lakin, bütün 
~~lar, görüşüme nazaran, tf>ferrüat ka· 
.ıhndendir~ Dava, anlatmış olduğum 

Zıhniyct ink.1labının başarılmasıdır ve 
nıuvaffakiyet te buna vabest~dir. 

X 

i' Avuk~ SalahaJdin Aril Merey 
'Yor ki: 

b -:.25 sene sonra 
ugun üzerinde 

Çalı~ılan ve tarna
nten tatbik rnevkJ. 
ine konmak iste
n.en ınkılab prcn. 
Jıpleri tahakkuk 
•tmiş bulunacak
tır. 

Bilhassa medeni 
kanunumuda borg 
lar, tıcaret ve icra 
iflas kanunlan iç-

tiınai bünyemizc daha uygun bir şekle 
konulacaktır. Adli teşkilat daha 
se · rı çalışacaktır. 25 sene sonra ummu· 
:Yorum ki üç ay sonraya talik edilen bir 
dava eelsesine tesadüf olunsun! Ayni za. 
lllanda 1963 senesine kadar bugün inşası 
tasavvur olunan ve ma lesef yerinin mü· 
nakıı aları henüz bitmiyen adiiye sarayı 
t?mamlanmış bulunur da hak ve adaletiJ) 
~ıddıyc t ve yukseklıği ilc rnütenasib bir 

ckor içınde çalışmak imkanını buluruz. 
Dı r sahalara yelince: Şübhe yok ki 

ger k k"l .. b" u tur, gerek san'at meselelerinde 
uyuk tcrakkilcre şnhid olacağız. 1963 

~~n<' ne kadar okuma, yazma bUmiyen 
~- vntandaşın kalmıyacağım, orta ve 

~ks('k tahsil mücss selerinin ihtiyaca 
~~.vnb verecek bir hale geleceğini dü§Ü· 

Uyorum. 

Zirat ve sınat hususlarda da bugünkü 
vaziyetirniz ile kıyas kabul etmiyecek ka
dar ileri gidilece~e kanürn. Hem umu
mi refah seviyesinin yükselmesi, hem de 
JıükUmetin çizdiği programlarla vatanı
rnızın uzak köşelerinde bile büyük bir 
endüstri faaliyetine şahid olacağız. 

Bu rneyanda deniz ticaret filornu~un 

tonajının artacagını ve yeni gemilerle 
asrileştirilece~ini tahmin P.diyorum. Bu 
suretle kara yollarının - gerek şirncndi
fer, gerek asfalt, gerek şose - deniz yol
larına bağlanması ternin olunacak ve zi
taatin ıslahı sayesinde artan müşterile
rimizin malları emniyet ve sür'atle gön
derilecektir. 

Sözlerime nihayet vermeden önce, ku· 
rulan demir ve çelik fabrikalarile Tür
kiyenin motorize edileceğini de söyliye· 
ceğim. 

XI 
General Halil urt ve yük•ek bir 

•e•le fU cevabı verdi: 
- 25 sene sonra 25 milyon nüfuslu, 

kA.milen milli vahdetine sahib, birinci 
haftada 2.5 milyonluk bir ordu çıkarta -
bilen, bu orduyu uzun bir harbde besli -
yebilecek olan bir Türkiye tasavvur e -
derim. 

Ayni zamanda bu ordunun silah ve 
cebhanesi kAmilen yurdun içindı;- kuru -
lacak fabrikalarla temin olunacaktır. 

Mernleketirnizde nakil vasıtaları o de
rece tekemrnül edecektir ki herhangi bir 
cebhede bu ordunun üçte ikl mevcudu} 
üç hafta zarfında tecernrnüünü tamamlı
yabilecektir. 

- Askeri bakırndan fikrinizi öğrcnnf!ş 
oluyoruz. Diğer hususlar hakkındaki, 
mesela kültür sahasındaki düşünceleri
nizi de söylemenizi rica etsem, sayın ge
nera1im. 

- Ordu, esasen memleketin umumi 
mektebi sayılır. Orduya cahil gelen, bil
gili gider. Orduda gençlik, yalnız bılgi 
değil, kudretli bir karakter de kazanır. 

' Binaenaleyh, 25 sene sonraki Türkiyo 
kolu bükülrnez bir Türkiye oıacaktır! 1 

Sabih Alaçaın 
······························································ 

Nazill:de tapu kayıd'arı 
düzeltiliyor 

Nazilli (Hususi) - Anadoluda köyı:.i

nün çok rnüşkülut çektiği işlerden biri de 
(arazi tapusu) işleridir. Birl<aç defa tek
rarladığımız gibi tapusuzluk ve satılan 
bir arazinin ileride bila kayıd ve ş:ırt dö
nülmesi korkusu adeta arazi.üzerindeki ta 
sarruf emniyetini tehlikeye düşürrnek

tedir. Yirmi beş sene evvel satılrnış olan 
bir bahçe veya tarla hiçbir engelle kar
şılaşmadan dönülebilmekte, elde bir se
nedden ve hatta sağlam verilmiş bir söz
den başka bir ernare olmadı~ından, saLş
tan dönen açıkgözler yirrnı senelik rnol 
sahibine bir tazminat verrneğe bile mec
bur edilememektedir. 

Köylerde arazinin tapu kayıdlan çok 
eskilerin üzerinde olduğundan tapu çı· 

kartmak çok uzun emeklere ve bü~...ık 

masraflara rnütevakkıftır. Şimdiye kadar 
hep intikal yaptırmanııı masraf ve rn~lş
külatından· korkularak senedie satış ya
'">ılagelrniştir ve bu sebeble kayıdlar ka
nşmıştır. Yeni alım satun yapanlar da 
tapu çıkartırken aylarca beklemekte ve 
fazla masrafa mecbur kalmaktadırlar. 

Mernlekette arazi alışverişini kolaylaştır
mak, vatandaşları zorl!Jktan kurtarmak 
için tapu işlerindeki bu kırtasi rnuameJa
tın kısaltılması lizımdu. Eski kayıdlaıın 
üzerinden de bir inkılab silindıri geçire
rek köylünün eline bugünkü tasarrufla
rı üzerinden birer tapu kağıdı verip kır
tasi bir temizlik yapılmalıdır. 

Hükfunet birkaç yıl önce seyyar tapu 
heyetleri çıkararak köylünün arazi ve 
emlAkini mahallinde tedkik edip köy şe
hadetnameleri ile bugünkü sahibieri üze
rine tapuya ba~lamak çarelerini düşün
müJtü. Bu tasavvurun sür'atle tahaklm
ku ve tatbiki büyük bir zarurettir. Bun
lar yapıiıncıya kadar tapusuz ve &enedle 
satılan bir yerin üzerinden üç sene ge
çince dönülemernesi keyfiyetinin de te
min edilmesi lAzımdır. 

Bu cihct arazinin işlenmesi ve imarı 
ve tasarruf emniyeti üzerinde büyUk 
faydalar dofuracaktır. 

SON POSTA 

Fransizlar ingiliz 
Başvekili ne bir ev 
hediye edecekler 
İngiliz gazetelerinde gördük: 
İngiliz başvekiline sulhü kurtardığı 

için o kadar çok telgraf, o kadar çok rnek
tub gelmiş ki posta idaresi bunların sev
ki için hususi bir servis açmak mecburi
yetindc kalmış ... 

Sonra başvekilin zevcesine o kadar çok 
çiçek buketi yollanmı§ ki başvekalet dai
resinde bunları koyabilecek yer kalma -
mı ş .. 

Fakat İngiliz başvekilini ihata eden 
şükran ve minnet dalgaları yalnız İngil
terenin içine ve müstemlekelerine mün
hnsır değil. 

Bir Fransız gazetesi: 

- İngiliz başvekiline bir hedlye vere
lim, fikrini ortaya attı. 

Bu hediye ne olabilir? 

Başvckil dere kenarlarını sever, balık 
avlamak, kendisinin başlıca eğlencesidir. 

Ve Fransanın dere kenarlarından bi -

rinde bahçe içinde minimini bir ev satın 
alıp anahtarlarını tapusile birlikte Çem

berlayne yollamak fikri galebe e•tı. DPr
hal bir iane listesi hazırlandı. 

Parisli meslekdaşımı.z son nUshasında 
haber veriyor: 

- !ane listesine verilen paranın ye -

Londralı. bir yavru, başvekalet kapısında 
saatlerce bekledikten sonra dışarı çıkan 
başvckile yazdığı teşekkür mektubunu 

veriyor 

klın u 24 saat içinde 100,000 fı angı bul -
muştur. 

Fakat hcdiyeyi yalnız İngiliz başve -
kiline mi vermeli? 

Pari-Suvar okuyucularına soruyor: 
- Fransız başvekiline de bir hediye 

vermek icab etse neyi tercih ederdiniz? 

İşte bu suali işiten bir posta rnüvezzii
nin sözü: 

-Ben bir harb malulüyüm. Daha kim 
bilir kaç kişi malUl kalmaktan kurtarıl • 
dı, teklif ediyorum, bütün maluller te -
kaüd aylıklarından bir ş~y ayırsınlar, 
toplanacak paranın yekünu ile bir hedi· 
ye alınsın. 

İşte diğer bir cevab: 

- Ben bir harb yetimiyim, yetimliğin 
ne olduğunu bilirim, ve benim gibi bin
lerce kişiyi yetim kalmaktan kurtarana 
şükran borcumuz vardır, evet, evet bir 
hediye alalım. 

* 
Bu sütunlarda bir resim görüyorsunuz: 

Küçük bir çocuk sabahleyin erkenden İn
giliz başvekalet dairesinin önüne gel _ 
miştir, elinde bir ~ektub var, başvekilin 
karısına verecek, içinde ne yazılı oldu _ 
ğunu bilmiyoruz, fakat tahmin edebili _ 
riz: 

- Kendisini yetim kalmak tehlikesin
den koruduğu için Çe.mberlayne teşek
kürlerini arzedecektir. 

Nitekim başvekil zevcesile birlikte so
kağa çıkıyor. Çocuk mektubunu uzat • 
mıştır, her üçünün yüzünde de rnenınu
niyct okuyoruz. 

········ç~~~p····;~~·u·;;;~~i····b~·öü~··· ····· 
toplanacak 

Çorap Kotôn encümeni, bugün de 
Milli Sanayi Birliğinde toplanacak, ve 
te§kili mukarrer olan kooperatif hazır· 
lıkları üzerinde görüşmeler yapacak -
tır. 

Sayfa 7 

SEYAHAT MEKTUBLARI: 51 

Yazan: Vaifi Rıza Zobu 

İrana niçin gittim, diye 
soran okuyuculara cevab 

7'cıllranın kapıtanndan bın 

Ben diyorum ki: Karagöz ve orta oyu
nu Uzakşarkta do~uştur .. Avrupaya da 
oradan geçmiştir .. hıristiyan ve islirn di· 
ni rnensublarının ayrı zevkleri bu oyun
ları başka başka şekiliere sokmuş. Fakat 
esas ana duvarını bozamamıştır .. 

karak harikalar meydana gettrenlcr: ll· 
rtler, Dedeler, Bekir a~alar, Teliaizade 
lerdir .. tereddüdsüz söylerim ki: .. şark 
musikisi. Türklere medyundur. Onu en 
§erefli mevkie çıkaran Türkler olmuştur. 

Şark musikisi için de buna yakın şey
ler düşünüyorum. Mesela: Şarkbların, 

yani hepimizin lrullandı~ımız rnusikiye, 
hiç birimiz başlı başına sahib çıkarnayız,.. 
Arab, İran, Türk, Çin, Japon rnusikisi di
ye, birbirinden ayn rnembalara malik bir 
musiki yoktur.. hepimizin benimseyip 
kullandığı bir cŞark musikisiı. vardır .. 
Çini de, Japonu da, Türk'ü, lranı, Arabı da 
bu rnusikinin sahibiclir. Hepimizin kul
landığı, ayni kaynaktan, fakat ayrı yol
lardan gelmiş; binaenaleyh ~eşnide fark 
etmiştir.. bunda da rnuhitin ve ikiimm 
çok tesiri olmuştur .. karlı dağlardan, ce
hennem gibi çöllere kadar giden nağme
ler, tabiatin -esiri olmuş: Uzalmı§, kısal
mış, hızlanmış, ağırlaşmış.. şark millct
lerinin bugünkü milli rnusikilPrini din
lerken insan onlann nasıl bir ana ve bır 
babadan çıktığını açıkça anlıyor .. arala
rındaki fark: Kardeşlerin giyim, kuşam, 
ve zevk değişikliğidir .. beş kardeştirler. 

Ayni kandan ve özdendirler. Amma biri 
şık, biri sünepe, beriki zeki, ötekı abdal.. 
Şark musikisinde de bu farklar bariz 

bir surette görünür .. 
İftiharla söyler ve iddia ederim ki: Bu 

şark rnusikisinin en mütekamili, san'at 
noktasından en üstünü bizim mnsikimiz
dir. Osmanlı Türklerinin yaptığını hiçbir 
kavim yapamamıştır.. esası bir olan, fa
kat eline geçirdiği tohumu binbır aşlıc 

ıslah edip erişilmez bir san'at haline so-

* Şark rnusikisi ilk nerede başgöster-

miştir?. Bunu bilmiyorum. Bilgim, bunl! 
iddia edebilecek kadar kuvvetli değıl.. 

bu rnühirn işin tedkikile, Türk musikisi
nin iki üç üstadı uğraşıyor .. yalnız bir 
şey aklıma geliyor. Diyorum ki: Herhal
de bu san'at, şarkın en eski kavminden 
çıkmıştır .. şarkta en eski ve eskiliği nıs· 
betinde de en kuvvetli kültüre sahib han· 
ki knvirnse rnusikirnizin tohumu da o 
kavmin arasında filiz vermiştir .. bu mi· 
rası, öyle zannediyorum ki, ancak Tiirk· 
le, Çin paylaşınağa kalkabilir .. bunu da 
kabul ettikten sonra şöyle de düşünebi· 
liriz: 

Eğer Çin tarihlerinin kayıdlarına göre 
miladdan iki bin sene evvel Çinin şima· 
lindeki cHung-Yu:t, yani şu, Avrupalıla· 
rın Hunlar, şarkllların da Koyunlular 
dediideri Türkler Çine demirciliği, çini· 
cUiği, kapkaçak imalini soktularsa, bu 
kadar varlıklı ve san'atkar bir milletin 
musikisini ve oyunlarını da Çine götüre 
cekleri akla yakın gelmez mi?. 

* İranın sabık Hamburg general konsola 
su, birkaç sene evvel Almanyada, müzilı 
festivalinde bulunmuş .. Konseri veren 
san'atkarlar, rnüzeden çıkardıklan esld 
aletlerle, en eski Alman havalarını çal· 
mışlar .. dostum dedi ki: 

(Devamı 10 nca sayfada) 

···········································································································-··············· .. 

Kınalıadanın 
Elektriğinden 
Bir şikayet 
Okuyucumuz avukat Alkiyoyadis 

Gençusta yazıyor: 
Kınalıadanın güzellik ve temizliğini 

kirleten, ağaçlarını kavurup kurutan 
ve ohalinin sıhhatini tahrib eden elek
triktcn, bütün adamız halkı bizardır. 

Bilhassa İskele başında bulunan Mo· 
tör civarının hali ve kavrulmuş ağaç
ların perişan vaziyeti cidden acınacak 
bir haldedir. 
Altıkadarların nazan dikkatini eel -

betmenizi rica ederim. 

* 

minden muaf tuttuğu halde ham ba .. 
kır tüccarları yeni tarife üzerinden 
gümrüksüz getirmekte oldukları ba ~ 
kırları da hala eski piyasa fiatına sat
maktadırlar. 

Arada beher kilo başına 20 kuru~ 
gibi büyük bir fark ne oluyor? 

Bu vaziyet karşısında Anadl"'lu tüc· 
cnrları fiatların düşmesıni beklemek
te ve İstanbul bakırın ucuzlamasına 
intizaren mal çekmernektf'dir. Bundan 
İstonbulun b:tkırcıları fevkal"ıde mil
tezarrır olmaktadırlar. Mc Plcyi alu -
kadar merciin nazarı dikkatine arze -
derim. 

* Biga sokaklan pislik içinde 

flaın balor fiatlan neden düşmcdi? Bigada Ali Katırcıoğlu yazıyor: 
Okuyucu.lanm.!Zdan Laleli Cumhu -

Tiyet caddesinde Y aktı.b Kaya yazı -
yor: 
Hükılmet müteaddid ham maddeler 

rneynnında ham bakırı da gtirnrük res· 

Kasabamızın sokaklan pislık iç nde
dir. Kaldırımlar tamirsizlik ve bakım· 
sızlık yüzünden birer çukur halini al
maktadır. Ahikadar makarnların naza
rı dikkatini celbetmenizi rica ederim. 



8 Sa~fa 

Holivudda bir sinema 
konservatuarı açılacak 
Aranılan evsaf: Güzeilik: % 10, Zeki : % 20, 
Şahsiyet: %20, lrade ve hüsnüniyet: %10, Artistik 

kabilivet: % 30, ~1uhtelif evsaf: % 10 
Yazan: S. Goldwgn 

Bn yil.bek iicreı alan sincmn yıldızlanndan Mae West 
Sinema san'atkArlarını halk arasından Fakat henüz iki film çevirdikten sonra bu 

seçmek zamanı çoktan geçmiştir. Halk san'atkArlıır rntidhif taleblerde bulunma
tabakası içinden çok yüksek, pek ~ok de- ğa başlıyorlardı ... Bu da film kumpan
ğerli san'atkaların meydana 9ıkarıldıAını yalarını hayli zarara soktuktan maada 
tasdik ederim. Fakat bundan çok ta zarar slnemacılıkta bir nevi ahlaksızlığa yol 
eördük. Bu suretle seçilen san'atkarlar açıyordu ... 
günün birinde o derece yüksek talebler- Bence sinema konservatuarı, güzel 
de bulundular ki az kalsın ainema sana- san'atlar akademileri. gibi devlet miles
)iİ tehlikeye düşeoektL Düşündük, ta- sesesi olmalıdır ... İmtibanlar resmi ma
ltndık. Nihayet şu karara vardık: istedi- hiyct iktisab ederse verim o nisbette faz
ğimiz evsafta, istediğimiz tarzda san'at- la olur ... 
karlara malik olmak için Hollywoodda Bugün açıldı~ı takdirde bu konserva
yahud Los Angeleste bir sinema konser- tuardan elde edilecek ilk hayırlı netire 
vatuarı açmamız lazım geliyor. Bu kon- ancak on sene sonra meydana çıkacak
servatuarda sinema san'atına tam mana- tır. Geç olacak, fakat temiz olacaktır. 
sile malik san'atkarlar yetiştirilecektir. S. Goldwyn 
Bu sayede sinema san'atkhları çekirdek
ten yetişmiş olacaklardır. Bu da sinema 
için tarif kabul edilmiyecek kadar bü
yük bir kazançtır ... Öyle ya ... Tiyatro
culuk için, §an için konservatuarlar bu
lundulttan sonra, bunların ıkisim de ge
ride bırakan büyük sinema sanayiinin ne
den bir konservatuan bulunmasın? .. 

Sinema konservatuarına girecek olan
lar çok büyük bir titizlikle seçilecekler
dir. Seçiailer vazifelerinde evvel! hal
kın, sonra da prodüktörlerin arzularını 

gözönünde bulunduracaklardır. 
Yedisi sessiz, sekizi sesli olmak üzere, 

on beş yıllık sinema hayatımııda şunu 
öğrendik ki halk yalnız •Cinsi cazibe. ye 
meftun de~ildir. Zekaya, kabiliyete, 
san'ata çok büyük bir ehemmıyct ver
mektedir. 

Konservatuara girmek için derecııler 

tesbit eyledik. Bu dereceleri aynen aşa
ğıya yazıyorum: 

Güzellik: % 10 .. 
Eskiden bu nisbet yüzde elli derecesin-

de idi. 
ZekA:% 20. 
Şahsiyet veya cinsi cazibe: ~Cı 20. 
İrade, işde hüsnüniyet: % 10. · 
Hele bu son dört sene içinde irade ve 

hüsnüniyete hiç bakılmaz olmuştu. 
Artistik kabiliyet: % 30. 

Sinema konservatuarı film kumpanya
ları. arasındaki yıkıcı rekabete nihayet 
verPcektir. Bu konservatuar sayesinde 
kumpanyalar vasıflarını iyice bildikleri 
san'atkarlar alacaklardır. 

Şimdiye kadar film kumpanyaları roJI
yonlar sarfettikten sonra güç hal ile bir 
kaç değerli san'atkar elde ediyorlardı. 

Sinema y1ld1zlar1n1n 
garib mukaveleleri 

Sinema yıldız ve san'atkarlarının film 
kumpanyalarile akdeylemiş oldukları 
mukavelenamelerde bazan çok garib 
maddeler bulunmaktadır. 

Mesela: Crosby yüksek bir san'atkar 
olduğu iddiasındadır. Bu yüzden film 
kumpanyası olan Paramounta ilAnlarda 
isminin filmin isminden evvel dereedil
memesini şart koşmuştur. 
Kumpanyanın mütevali ısrarları kar

sında Crosby geçenlerde bu iddiasından 
istisnai bir surette vazgeçmi~ ve ismini, 
son çevirmiş olduğu (Sug You Sinners) 
filminin isminin üzerine yazılmasına mu
vafakat eylemiştir. 

Cecil B. de Mille - Kumpanya He yap
mış olduğu mukavelenarnede cdasına bir 
projeksiyon makinesinin konmasın! ve 
maiyetinde daima bir makinist bulundu
rulmasını taleb etmiştir. 

Claudette Colbert - Mukavelenamesi 
mucibince filmler münasebetilE' çekilen 
fotograflarmı kabul veya ademi kabul 
hakkına malik bulunmaktadır. Snbahla
rı da istediği vakit yatanından kalknca
~ını tasrih eylemiştir. 

Bob Burus - İstediği vakit filmlerinin 
muhaverelerini yazmak veya ~adil eyle
mek hakkına mnliktir. Çevirecek olduğu 
filmierin muhaverelerine çok ehemmi
yet vermektedir. Kumpanya ona senaryo 
verdiği vakit muhavereleri tadil eyleme
mesi hususunda ricada da bulunmakta
dır. 

SON POSTA 

Iki kişilik 
Karı koca lokantaya gitmJf .. 

lerdi. Y ernekle beraber salata da 
geldi. Erkek salatayı çatalile ka· 

r~tırdl. Garsonu çatırdı 

- Gar!on. 
-Bay?., 

- Bu salata iki ld§llik mi? 

-Evet! 

- Öyle ise niçin içindeki ao-
lucan iki tane de~il! 

* 
Izin günlerinde 

Memur on beş gün izin alınıt

tı. İznin bitmesine beş gün kalt 

İ§inin ba§ına döndü: tef: 

- On gün daha izniniz vardı 
Dedi. 

Memur dü§ündü: 

- Biliyorum amma, çok yo. 
ruldum da .. - Kentfıne gel, ben heykeZ değHım, mcdelim! 

Gördiiğüm içio 
İki eski arkadaştılar. Bir alqam ıney

§iin.tiyorum. 

Dedi, öteki (iildüı · 

-Sen mi? 

hanede oturmuş

lar, çakıştınyor

lardı. Şuradan bu
radan konuştular. 
Biri: 

- Ben bir oto
mobil almayı dü-

- Neye gülüyorsun, 

- Gülünmiyecek gibi mi, fU ayakkab-
lannın altlarındaki delikleri gör de on

dan sonra otomobil almayı dür:in! 

- Onları gördü!üm için otomobil al
mayı dü§Üllüyorum ya, kışın yaAmurlu, 
karlı havalarda yaya yürümem, ayakla-

• 
rım su almaz. 

- Karım, bugün çama§ır yıkayor, ço
cukları da beraber aldım, geldim. 

Birincitcşrin 6 

Nereden biliyor 
Sırnaşık a§lk, kendini se\·:ınt

yen nişanlısının evine geldi. 

Itapıyı ni§anlısmın küçük kar• 

de§i açtı: 

- Ablan bugün benim gcl.ı-

:eğimi biliyor muydu 1 
- Biliyordu. 

-Nereden anladm! 

- Sabahleyin erkenden soka~ 

la çıktı da .. 

* Ultimatom 
Kocası eve geldiği zaman, kl14 

dm çıkıştı: 

- Evvelki akşam, gene cvd 

dün sabah geldin .. dün akşamsa~ 

bugün geldin.. eğer bu akşama 

gene yarın eve gelirsen; ben il' 

seni bırakırt annemin yaı.ınll 

döncrim. 

Çok değişmiş 
Biri sarışın, öteki esmerdi, ikisi de se• 

vimli ve cana ya
.kındılar, birkaç ay 
birbirlerini gör
rnemişlerdi. Tek· '"'*-"'A.:.v:.~ 
rar görüştükleri -
zaman sevindiler: 

- Nasılsm? 

-Ya sen? 

Hemen en esaslı şeylere geçtiler. Es~ 

mer sarışma: 

- Sen yokken, nişanlın çok değiştJı 

dedi, artık eskisi gibi şurada burada g~ 
riinmüyor, her rastgeldiği kadına bale• 

mıyor. 

- Hakikaten çok değişmiş, benim de 
haberim var. 

- ????? 

- Ben burada yokken evlenmiş te! 

------~----~~1 
-Ses çıkarayım, deme, bayan görse bile; saat yediyi Şpiker - Şimdi !ize, söğüdler gölge~inde akan berrak 
yirmi be§ geçiyormuş, der gider. bir derenin $esini dinleteceğiı. 

----------------------------------------------------------------------------------------------~ 

- Şu üç lirayı. al, senden üç ay evvel 
borç almı§tım ya .. biraz geç iade edi
yorum amma .. 
- Teşekkür ederim, ben unutmu§
tum bile .. 
- Bunu evvelden niçin söylememi§-
tin?. 

Başım ağrımaz 
Yumurta alıyordu; yumurta satana 

sordu: 
-Günlük mü? 
- Valiahi billahi günlük. 
Yumurtaları sattı, yumurtaları alan 

gittikten sonra; kendi kendine konuştu: 
- Başım ağrımaz, tavuklar aeceleri 

yumurtlamıyorlar ki! 

Aksilik 
- Ava gidiyorum. 
Der evden çıkardı. Bazan da: 
- Balığa gidiyorum. 
Der, gene evden çıkardı, o gün de ev -

den çıkmıştı. Saatlerden sonra eve dö • 
neceği zaman düşündü: 

- İşte aksilik buna derler, dedi, evden 
9ıkarken ne dediğimi unuttum. Şimdi bir 
yerden bir tavşan mı alıp eve dönmell • 
yim, yoksa bir balıkçıdan balık mı al -
malıyım? 

Bir tek biletle, çoluk çocuk hep bb1i kte linemaya girebUmek mümlcflnda1'. 

- Ben bütün bu milcevherlerden, bt' 

elbiselerden, bu kürklerden bıktıfll· 

Hepsini atmak istiyorum. 

- Lüks merakın geçti demek.. rıe 
!tiL 
-Hayır, yenilerint alacağım d~ 
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ünih mü arekesinden sonra 
dünya vaziyeline bakış 

Filistinde, İspanyadave Çindeki har b ler 
ne zaman bitecek, ne netice verecekler? 

Yazan: General H. Emir Erktlet 

Münih konferansmm gönüllere verdi
ği açıklıktan istifade için biraz da dün
Yanın öte taraflarında ne olup bitti~tne 
bakalım; filvaki gergin bir Çekoslovak
ya meselesi halinde kendini açığa vuran 
Orta Avrupa Alıruın davasınm, bilhassa 
son üç dört hafta zarfında, doğurduğu 
tehlikeler ve heyecanlar biribirini o ka
dar büyük bir hızla velyetti ve fikir ve 
dimağlan o kadar bürüdü ki başka vak'a 
ve başka davalarla u~aşınayn kimsE:oe 
hal kalmamıştı. 

Münih konferansı bazı hakları yerine 
getirerek bir Avrupa ve belki de bir ci
han harbini menetrni~ idi. Fakat işte İs
panya iç harbi, iki seneden fazla bir za
mandnnberl, b!itün fecaatl<'rile devam 
etmekte ve bir buçuk yaşına varmak ü
zere bulunan Çin - Japon silahlı ihtilfıiı 
da uzayıp gitmektedir. Biri, Atlas Okya
nusunun sıcak sulannın aşındırdığı Av
rupanın oenub batı köşesinde, diğeri bü
yük dış denizin kemirdiği doğu Asyanın 
Çin illerinde, iki adsız fakat yaman harb, 
bu suretle, hergün blnlerle can •:e ocak 
söndürür ve binlerle medeniyet eserleri
ni yakıp yrkarken, yanı başımızdaki Fi
listinde, gene iki yıldır, fecaat ve şidde
tini hergün biraz daha arttıran diğer bir 
iç veya müstemleke harbinin belirdiğini 
görüyoruz. 

[Filistinde 
o 

Cenub sınırlarımızdan yalnız 400 Km., 
takriben Çatalcadan Ankaraya kadar ö
tede ve tamam dört asır hükmümüzde 
kaldıktan sonra, 20 yıl evvel büyük ha::
bin galibierine terke mecbur olduğumuz 
o kara bahtlı diyarın merkezi olan Ku
düsten gelen 2 birincitcşrln tarihli bir 
telgraf Şafam ve Ramalnkta İngiliz kıt'a
ları ilc Asiler arasında !ki çarpışmada a
aUcrden (yani Arablardan) en az 52 ki
linin, İngilizlerden bir polis zabitinin öl
düğünU ve 2 İngiliz askerinin yaralandı
lım ve haftanın tatil günlerinde karı
Ilklıklar yüzünden aynen 70 kişinin öl
düğünü haber veriyor ve di~er bir tel
graf tn, Filistinin eylUl ayı zayiat bilan
çesunu bildi:riyordu: 246 sı Arab (asi) 
olmak üzere 359 ölü ve 1749 yaralı ve İn
gilizlerden de {asker ve polis) 8 ölü ile 
36 yaralı. Bundan sonra da bir Arab çe-
te .. sının Tabnriyeyi basarak burcda 411 
;eyahud ll4 Yahudi öldüroldüğünü Hay
nda pathyan bir bombadan birkaç Ara

•bın t ı f e e oldu~unu ilAh. gazetelerde oku-
duk. 

Filistinin bizim için bugün haiz olduğu 
~hcmrniyet yalnız hisst ve tarihi olmakl:ı 

almaz. Doğu Akdcnizin ayni sularının 
Yaladılh H yf ı t>• n n kıyılan skenderundan 
yalnız 255 mil ötededir. Bundan başka bu 
eyalet komşumu S . . -b·· d z unyenın o :ır yanın-

t n ve dost Mısırla aramızda bulunmak-
ndır. Bu sebeble burada sükOn ve istik-

rar b' • k 
1 
ın ır an evvel tecssOs etmesi ile ala-

a ı olmamaklt~lllU% mümkün olamaz. 

t [ı;ıt;:t Arab ve Yahudi menfaatlerinin 
e 1 abii olmıyan bu memlekcttc sükô.n 

acaba n ıl tc · as sıs olunabilecek?!. Bjr 
yandan bakılırsa Filistin Arabiarının Js-
tekleri haklıd 0 1 . ır. n ar, kendi yurdlarına 

Yahudi muha~eretinin ve 'Arab toprak: j sür'atle ilerlemelari, harbi nasyonalist
larının Yahudılere satılmasının menJnı ler hesabına geri vurmuştur. Çünkü ge
istiyorlar. Filvakl, 1918 de Filistinde yal- neral Frnnko, ordusunun ve İspanyol ve 
nız 100.000 kadar Yahudi varken 1937 ıle İtalyan topçusunun ve tanklarının en 
1.300.000 den ibaret umum nüfusun rnühim kısımlarını, 80 kadar bombardı-
390,000 ini Yahudiler teşkil ediyor ve man ve 150 de a'\·cı ve harb tayyaresi ile 
Yahudi eline geçen zira!lte elverişli ara- beraber, Gandeza bölgesinde topladığı 
zinin yekô.nu 157.000 Km. murabbaına ve iki aydanbcri hükumetçiterin Eber 
baliğ oluyordu. Yahudiler para ve teknik garbına geçirdikleri Katalanyalı fırkalar 
sahibi olduklarından iktısad cihetile de gene en şiddetli ve kanlı taarruzlarda bu
Filistine hakim olmıya vP. bütün ticaret lunduğu halde hükô.metçilerin buradaki 
ve sanayii ellerine geçirmeye başlamış- Pinel - Fayon cebhesini Gandezanın do
lardı. İşte bu hallerden ve memleketin ttUsunda nehre doğru biraz çökertmekten 
büyük bir sür'atle elle!'inden çıkmakta başka bir muvaffakiyet elde erlernemiş
olduğunu görmekten endişelencn Filıs- tir. Bu gidişle. hükô.rnetçUeri Eber neh
tin Arablnrı 1936 senesi ilkbaharınan baş- rinin batısından tekrar doğusuna atmak 
Iannın çaresine bakrnıya ~arar verNek için daha epey bir zaman istiyecektir. 
Yahudi göçünün derhal durdurulmasını Çünkü bu bölgede arazi çok çetin v~ ke
istediler. Fakat mandater hükumet olan siktir. Bir tepe, bir siper veya bir dereyi 
İngiltere Filistin Arablannın bu istekJ€· almak ve aşmak için birçok hazırlıktan 
rini is'af edemezdi; çünkü, 2 teşrinisa-=ıi sonra burasını yüzlerce top ve uçak ile 
1917 tarihli Balfor beyannarnesi ile Filıs- dövmck ve sonra binler1e hnfH ve a~ır 
tinde bir Yahudi yurdu kurmayı taahhüd makineli tüfek himayesinde tanklarla i
etmişti. Ayni zamanda doğu Akdeniz sa- leriemek ve nihayet küçük ve malıaHi 
hillerinin ve bilhassa, !ral< petrolünü Alt-I bir muvaffakiyet elde etmek için ins:m 
denize akıtan borunun nihayetlendiği, ve malzemece çok ağır telefata katlan
Ha~fanın, İngiliz donanmasının bu m;i- mak icab etmektedir. Hüla~a bu bölgede 
him merkezinin emin ve dost olnuynıı cl- iki aydanberi süren muharebe her iki ta
lerde bulunması İngiliz impar~torluP,u raf ve bilhassa nasyonalistler için bir 
müdafaa siyasetine ve yakın doğu İngil;z yıpratma savaşından başka bir şey de
sevkulceyşine uyarnazdı. Bu sebeble Bal- ğildir. Dar bir cebhede yapılan bu gibi 
for beyannamesi ile yapılan taahhüdü savaşlardan ise hiçbir kat'i netice alına
yerine getirmek mutlak lazımrlı. mıyacağına göre bu cihetten harbe bir 

Ancak Filistin Arabiarının muhalefeti son verilemiyeceği aşikardır. 
fiiliyata intikal ederek Yahudiler~ olan Teruel ile deniz arasındaki mıntakada 
tasallut ve tanddileri fazla bir ştddet bu- dahi iki aydır, mahalli taarruz ve 
lunca Filistinin Arablarla Yahudiler ara- mukabil taarruzlar neticesi her iki ta
sında taksimi mevzuu bahı;oldu ve bu- rafta ancak pek ufak hareket ve tashih
gün İngilterenin üzerinde durduğu sen ler olmak ve Saguntonun 17 Km. kadar 
hal tarzı budur. Fakat Filistin Arabları şimalinde, sahilde bir noktadan başlıya
bunu da kat'iyen kabul etmiycrek muha- rak Sierra de Spadan'ın şimal kısmında 
lefet ve isyanlarını son dereceye çıkar- şimale doğru bir kavis çizdikten sonra 
dılar ve İngilizlere de taarruza başladılar. Viverden ve Sierra de Javalambra üze
Yilistinde Arab ve Yahudi menafiinı te- rinden Teruelin cenub doğusu yakınına 
lif etmenin irnkfınsızlığı bu suretle de an- giden nasyonalist cebhe hattı hemen he
laşıldıktan sonra o halde İngilterenin Fi- men iki ay evvelki vaziyetini muhafaza 
listinde ffiikun ve asayişi nasıl temin ede- etmiştir. 
ceği v~ Filistin çı~azından nasıl çıka- Millicilerin, temmuzun son haftasında 
cağı sorulabilir?. Ingilizlerın Filistindc Estromador romtakasında yaptıkları ta
takviye edilmiş polis te~kilfıtı ile, tatbik arruz da hükOmetçilerin Portekiz hudu
ettikleri tedib usulü mutedildır. Falı.at duna doğru en çok yakla§an Don Benito 
bunun sökmiyeceği anlaşıldığından ve çıkıntısını kesrnek ve nihayet yeni bir 
İngilterenin Yahudilere karşı olan taah- mukavemet ve müdafaa tErtibatı karşı
hüdünden dönrniyeceği de aşikar bulun- sında Mohedas - ValdecabeUero • Caoe
duğundan o halde, daha şiddetli ve daha za del Busy umumt hattında duraklamak 
şümullü bir tedbir ve trıdib usulü tatbi- ile neticelenmişti. 
kinden başka bir çare olmadığı kendili- t'ipanyadaki genel muhareb~ vaziyeti 
ğinden anla§ılır. Bu hesabca, Filistinde tek bir kelime ile hülasa edilmek icab 
sükun ve .emniyetin tesisi, şu veya bu -:u- ederse umumt bir tıkanıklı~ıı uğramış 
~etle, ne~~ede bir emri vaki olsa da bu, denilebilir. Bu sebeple gerek nasyonalist 

cm az ır zaman zarfında o1amıyacak ve gerek halkçı tarafın işın içinden nasıl 
ve hem de. an~ak Filistinin bilhassa şi- çıkacağı ve İspanyada banşın nihayet na
mal ve sahıl bölgelerinde epey bır hara- sıl ve ne zaman temin olunabileceği ge-
biyete bedel olacaktır. ne sorulabilir?. Fakat bunlara kat'i cevab 

1 
/spangada kimse veremez! Çünkü İspanyada muha-

- rebe edilen arazinin sarp ve dağlık olma-
sı seri ve knt'i neticeli harekAta müsaade 
etmemektc ve her hareket nihayet yeni ~spanyada dahi yakında bir barı§ te-

nun ~tmek ümidi yoktur. Burada h b . . , mu a-
r~. e vazıyetı, 2 ay evveline nazaran, bu-
gun Frankocular lehine ilerlemiş say 1 _ 
maz. Bilakis, hükô.metçilerin geı:en t;~. 
muzun son haftasında Eber nehrinin gar
bına ansızın geçerek Oandezaya kadar 

bir mukavemet ve müdafaa hattı karşı-
sında duraklamnktadır. Hasını partilerin 
uzlaşmru;ı ihtimali de varid görülmcmek
tedtr. Çünkü İspanya harbi bir iç harbdir 
ve siyasi ve askeri olmaktan ziyade mU
fekkirevtdir. Arada çok kan akmıs ve 

1 Yurddan röportajlar 

as I ola Harp u 
----------------------Eski vilayet merkezinde 3- 4 bin hane var. Fakat 

bunların ancak 500 ü meskunmuş... Diğer e·.:.·l~rin 
halkı hep Elizığa hicret etmişler ... 

Harputtan oır y,..,.nzara 

Doğu illerinde tarihi bir §ehir, 17 nci genişlemiş, şarkın hakikaten ıtr UU!d\.ll• 

asır şövalyeleri çekilince kartal yuvala- resi olmu§ken, Harput, Ernıenilcı icn 
rına mcsken olan tepelerde bütün ha~me- kalma bir kilise ile kalesinin Uzerine tit~ 
tini kaybetmiş, nahiyeleşmiş, fıciz duru- nyerek, mazisinin büyüklüğü ile öğü.
yor. Kerpiç evleri bombog, sokaklannda nüyor. 
kimseler gözükmüyor. Bir zamanlar do- Az daha unutuyordum, Harputun bir 
lup ta~an dükkanlannı §imdi tahta ke- ı de meşhur Arab babası var. 
penkler örtmüş. Herkes Elazı{t vilayeti- Daha Elazığda iken işitiyorduk. Bir 
nin inkişafından ne kadar memnuniyct- evin bodrumunda yeşıl bir sandukanın 
le bahsediyorsa, tarihi Harputun da her- içinde Arab baba yatıyor. Hem de nasıl 
gün biraz daha zavallılaşmasından o ka- biliyor musunuz? 
dar müteessir... Hemen asırlara yaklaşan ölümüne rağ-

Bir zamanlar, Elazığ ovasınrlan Harpu- men tırnakları ve etleri ile ... Kireçli a
ta kıvnla kıvrıla çıkan şosede arabalar- raziye gömülen naşların çürümedikleri
dan, küfeli katırlardan, hattA deve ker- ni çok i~itmiştik. Fakat Arab baba, sene
vonlarından geçilmezmiş. Harputun lerdenberi, bir yığın sertle§miş et ve ke
mümbit bahçelerinde yetişen sebzeler, mik yığını, bir mumya kurusu halinde 
meyvalar aşağıya indirilir, sağa sola sevk sandukasında yatıyor. Anahtar, bodru
edilirmiş, şimdi, Harputa, pazar günleri, mun anahtarı ııahiyenin fenerlerin: ya
akar suların yanında ağaçların gölgesin- k~ n adamda ... O hiç yorulmadnn, nadir 
de neş'elenmek istiyenlerin kafileleri gi- zıyaretçileri bekliyor. Herkes, bu Arnb 
diyor. Çomağını omuzuna vurarak şoseyi baba sırrının mahiyetini öğrenrne~c ça
arşınlıyanların yerine, iki tane ilkmek- lışıyor. Sizinle beraber bu mumyayı sey. 
teb yavrusu, hergün Elazığa inip duru- redenierin yüzüne bakıyorsunuz ... Hep-. 
yorlar. Yılankavi yol tenha ve fakir. o sinin nazariarında ayni ibhamı, cAcaba 
yavrulardan biri: ne ola. sualini okuyorsunuz. 

- Koşar adım gidersek yol tam bir Zavallı Arab babanın kafasını oa göv· 
saat çekiyor, diyor. Bazan bir ahbab ara- desinden ayırmışlar, kafa tası z:ıval· 
basma rastgelirsek 0 zaman keyfimiz ye- lının omuzlarının üzerinde yatıyor. 0-
rine geliyor. nun hakkında da birbirini tutmıyan çeştd 

Akş çcşid efsaneler var ... 
amın alaca karanlığında Harputtan 

Elazığa bakınız ... Dünyada az gördü~- Bir gün kuraklık olmuş, sema, nimeti· 
nüz bir renk armonisi göreceksiniz. Gü- ni esirgemiş, Harput halkı beklemiş, bek· 
neşin sararttığı ovaların yer yer ye§illik- lcmiş, sabrı tükenmiş, ellerini scmays 
!erine, mor dağların gölgeleri vurunca açmış yalvarmış, dua etmiş, fakat hiçbiri 
öyle mat bir renk oluyor ki, bulundu~ fayda vermemiş, bunun üzerine, birisi a-

tılmış: 
nuz, tepe size daha yüksek geliyor, 
ve eski Harputun kuruldu~, - Arab babanın kafasını fırlatıp nch-
taş yığınlarından aşağıya bakınca, başı- re atalım, yağmur yağar demiş ... 
nız dönüyor. Bir rivayete nazaran bunu yapmışlar, 

Harputlular, kazak olurlarmış, hakları onun için şimdiki kuru kafa iğreti imiş. 
b . Diğer bir rivayetenazaran daha büyu-k 

var, en bile orada birkaç saat kalınca, b .. ır gunah işiiyeceklerini anlıyarak dcr-
tabiatin, haşmetine kendimi kaptırdım, hal kafa tasını yerine koymuc:lar ... 
kendimi tabiatin üzerinde hissettim. El. ıt azığ modem Türkiye Cuınhuri'-'ctinin 

Bana izahat veren yavru haklı idi: d J mo em bir §ehri olmağa yüz tuttukça ta-
- Burada kimse hastalık bilmez, her- rihi kilisesinden başka bir §ey kalmıyan 

kes babayi~ttir diyordu. Harput bir gün toprak yüzünden kitab-
Gözünüzü yumunuz!. Rayalinizde es- lara intikal edecek. Türk münevvcri, bir 

ki bir kurunuvusta sitesi canlandırınız, zamanlar bulutlarla yarışan, sarı yüzlü, 
kalesi,.meykii, hep dövüş ve savaş fikrin- yalçın, aksi çehreli Harput sitesinden 
den mülhem... b h -.:ı 1 k b' a St'Uer er en, ır varmış, bir yokmuş 

Eski vilAyet merkezi Harputta üç dört d' ki b ıyece er ... 
in hane var. Fakat bunun ancak be~ yü- Evet okuyucular, Harput bir vnrmış ... 

zü meskô.nmuş. Diğer hane halkı hep E- Bir yokmuş! .. 
lazığa hicret etmişler. Elazığ büyümüş, C. B. 

partiler biribirine sonuna kadar knsJe terakki etmiş değlldir. Niponların şimdi
karar vermiştir. ki sevkulceyşt hedefleri §iibheslz, Çin or· 

Harbi kızdırıp uzatan bir amil de §ii~ dularının en büyük kısmının etrafında 
hesiz yabancı yardım ve müdahalesidir. toplanmııl oldukları Hankaudur. Fakat 
Bu olmasa, belki harb, bir tarafın ve a~- Çin mareşalı, hükô.metin merkezini bu
lebi ihtimal nasyonalistlerin kat'! galebe- radan garba nakletti~ için bizzat Han
si ile, çoktan bitecek ve memleket harb kau baş ehemmiyetini kaybetmiştir. E
felfiketinden kurtulmuş olacaktı. Bu- ğer Japonlar Çin ordusunu bureıda irnhu 
günkü harb vaziyeti karşısında scrdolu- edebilirler ise ancak o zaman Hankau 
nabilecek yegane mütalea, general Fran- zaferi büyük ve kat't bir neticeyi haiz o
kanun, hükô.metçileri Gandeza bölgcsin- labilir. Yoksa eP.eı· Çin ordusu buradan 
den Eber nehrinin doğusuna tamamile da kurtularalt Mavi ırmak boyunca ha
geri atmadıkça herhangi ehemmiyetli ve tıya gitmiye muvaffak olursa Çinde harb 
kat'i mahiyetli yeni bir harekete girit- daha çok uzıyacak demektir. 
rnek imkAnına malik olmayı~ı ve binnen- Japon ordularının büyük kısmı a) Jar
aleyh İspanyn harbinin daha uzun bir danbcri, Mavi nehir boyunca, g61 ve ha-
müddet devam cdeceğidir. taklıklar arasından ve bilhassa ku\ vetll 

1 Çinde 
deniz ve hava filolarının himayesinde 

. Hnnkau'ya yakla§rnaya ve bıı mUhim as: 

Çinde de harb vaziyeti, Japonların ge- ~:r~a~;r!~~:tı~enubla olan demiryolu 
çen 19 mayısta kazanım§ oldukları Hsüc- dır Ha , ı kesrneğe çnb~lamnkta
how zaferinden, yani 4,5 aydanberi fazla ı . nkaunun cenubla, yanı Kanton 

1Devamı lO ncu. sayfada) 
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1 Valevska M. 

No un aşk roman' 

Tercüme eden: Mebrıne Sami 

Zabtiye nazırının casusu 
Bu teklifi kabul etmek her ne ka -

dar benim için pek güçse de ve tahmin 
edeceğiniz gibi böyle bir vaziyet ge -
rek kadınlık, gerekse imparntoriçelik 
haysiyetime çok ağır geliyorsa da te -
reddüd etmeme imkan göremiyorum. 
Razı oluyorum. Ben Napolyonun saa -
detini. saltanatını,n ve Fransanın huzu
runu istiyorum. Gösterilen bu çareyi 
kabul etmekle onun minnet ve şükra
nını biraz olsun celbedebilirsem ne 
mutlu bana, dedi. 

Mare vazifesinin umduğundan çok 
daha kolayca bittiğini görmekle mem
nun ve mütebessim eğildi: 

- Bu kadar necibane hareketiniz 
karşısında duydue-um sonsuz hayranlı
ğı \'C hürmeti söylememe müsaade bu
yurunuz. Esasen impanıtor da bunu 
beklivordu ve zatı alinize ne kadar mü
teşekkir kalacağını ~imdiden ai"lede -
bilirim. 

Jozefin gülümsiyerck teşekkür etti 
ve sesine her zamanki okşayıcı abengi
ni vererek: 

- .. Te zaman yola çıkmalıyız, mösyö 
Lö Dük? diye sordu. 

- Şayed muvafakat buyurulursa, 
yann sabah efendimiz. Bu akşam üstü 
gelir, yolculuk hususunda yapmış ola
cağım hazırlık ve tedbirleri arzederim. 
Şimdilik Parise döneceğim. İmparato
run bazı emirlerini daha, yerine getir
mek mecburiyetindeyim de ... 

- Ha, aklıma gelm:şken sorayım. 

Tabii madam Valevskanın bu tasavvur
dan haberi vardır de((l mi? Ne dedi? 
Kimbilir nasıl sevin.mistir! Evladı icin 
ne umulmaz, harikuU\de bir şey! Ne 
tali h! 

Elinde olmadan gözleri yaşardı. 
- Henüz madam Valevskanın bir 

şeyden haberi yo~ efendimiz. Fakat 
bizzat majesteniz böyle bir vaziyeti 
kabul etmek lutfünde bulunduktan 
sonra, onun da imparatorumuzun sö -
zünden çıknuyacanını tabii buluyorum 

- Demek ki, şimdi onunla görüşrne
ğe gid •yorsunuz? 

Bu kadar ani bir sorgu karşısında, 
Man' bir an durakladı ve sonra: 

- E\·et efendimiz, oraya gidiyorum, 
dedi. 
Kadın gene içini çekti ve mırıldandı· 
-Geçen sene. Marrak'da iken bu hal 

kimin aklına gelirdi?. 
Ve birden yeni bir endişe ile: 
c Allah vere de kadın, bu i§e razı ol

sa!• dıye düşündü· 
Her vakitki zarif halile de Mareye: 
..:..... Şu halde akşama görüşürüz. Ma

dam dö Bassonoya selam ve se\rgiler1
-

mi söylersiniz aziz Büküm, diye izin 
verdi. 

O da: 
- Kusur etmem efendimiz. Bu i~ti

fahnııa pek müteşekkir kalacaktır. 
Dıyerek ve tekrar tekrar eğilerek 

çıktı. 

kabulünü rica ettiğine• dair bir pusula 
yazıp gönderdi. 

bu defa onun halindeki garabet ve yü
zunun çatkınlığı karşısında birden 
dikkat kesildi. Sözde acele işleri var
mış gibi yaparak, Mare başmühürdar
la oturmuş. imparatorun son talimatı

nı görüşürken, hemen sıvışıverdi. 

Picardın kulat!ını bükmeğe, casusla
r•ndan birini dörtnala Malmezon 'a 
gönderdi. 

Bir yanda o, tam beş aylık ayrılıktan 
sonra, güzel düşesini sıkı sıkı kucakla
mak zevkini tadarken, öte yanda, ( 1 5 
ağustos rütbe terfiinde unutulmıyarak 
kendisine Dük d'Otrante ünvanı veri
len) Mösyö Fuşe cenablan da vaktini 
büsbütün başka bir işe hasretmiş bu
lunuyordu. 

Mare Parise varır varmaz, Fuşe de Uşaklardan Piccard, üç sene evvel, 
Napolyondan kendi nezaretine aid ge- Fuşe tarafından Jozefinin yanına yer
ten emirleri almak üzere Cambaceres leştirilmiş ve her şeyi görüp işitmeğe, 
tarafından çağırtılmıştı. Başmektubcu. şatonun içinde olup bitenleri hemen 
oradan çıkınca, imparatoriçcyi ~örme- ona yetiştirrneğe memur edilmişti. 
ğe gideceğıni saklamak Iüzumunu ne- Aldığı bu yeni haber üstüne, Pic
dense duymamıştı. Fakat bu ziyaretin card, mavi salonun kalın perdelerin
sebebi hakkında ağzından bir tek söz den birinin arkasına saklandı ve impa
çıkarmamıştı. Her vakit Mareyi apaçık ;atoriçe ile Dük dö Bassananun konuş
görrneğe alışmış ve hatta bazan da o- tuklarım tek bir kelime kaçırmadan 
nun gevezeJiikleri shyesinde birçok dinledi. 
mühim havadisleri öğrenmiş olan Fuşe, 

Kafdağının arkası 
(Baş tarafı 7 inci sayfada) j çaresi bulsaydım, EfganLc;tana da uzana-

- O kadar bizim havalar!\ benziyordu cak, oralarda da, bu merak ettiğim ~ey
ki, bu çalınan eserlerin Alman musikis1-ı !erin peşinden koşacaktım, amma olma
nin esasları olduğuna in:ınamadım. Prog- dı; Kabile kadar gidemedim .. 
ramdaki kayıd.da bir yanlışlık olacak dü- "* 
şüncesile orkestra şefile gidip görüşttım. Benim bazı meraklı okuyuculanm vnr .. 
O da bu eserlerin en eski Alman musi- mütemadiyen mektub ynzıp, şark.ı seya
kistne aid olduğunu söylediği zaman hay-~ h~~timin sebebini soruyodar .. işte .~ki gü:ı
retler içinde kaldım.. dur cseyahat notları. ::trasınd:t boyle ay-

Bizim şark musikisinin bir zamanl.ır kırı bir tarzda konuşuşumun sebebi .. js
Avrupa ortalarında saltanat sürduğ:.ine tedim ki: Sevgili okuyuc!.llarıma bu uzun 
bu canlı bir misal olamaz mı?. Bu konse- yolculuğumun sebebini anlatayım .. 
ri dinledikten sonra nasıl iddia etmpyiz Vas!i R. Zoou 
ki: cHunlar, Cermen topraklnrına. gel- •··•••·•••·•·••••••••··•·····•·••··••••·····•·••••·•·••·•····• 
dikleri zaman kendi musikilerini de geti
rip müstakbel Alman milletme hediye 
bırakmışlardır• diye ... 
Bazı kimseler vardır ki: Ttirk 

musikisine cBizans nağmeleriıt der .. neve 
istinad ederek bunu söylerler bilmem .. 
Bizanslıların bizimkilere benziyen tek e
serlerini görüp dinleınışler midir? Hiç 

1 
zannetmem .. eğer fevkalfıdeden, böyle 
bir eser bulmuşlarsa, l;>en, tercddüd et
meden diyebilirim ki: O da, Hunların, 
Avarların, Bizans surları önünde teren
nüm ettikleri nağmelerin akisleridir .. 

"* 
Bunların hepsi boş laflar, asılsız iddia

lar olabilir. Amma, herkes aklını pazarn 
çıkarmış ta, dönüp dolaşıp gene kendi 
aklını satın almış .. işte ben de onlar 
gibi, bu düşüncelerime hak verip, böyle 
olduğuna karar verdim .. fakat c bu, böy
ledir!. diyebilmek için de elde vesika ol
malı.. şark musikisini, gene şarkta, doğ
duğu, büyüdüğü yerle.:-de nramalı .. 

Musiki ve tiyatronun her zaman ber&
ber yürüd:.iğünü kabul edenlerden oldu
ğumdan: bir taşla iki !mş vuı:mak heve
sile, cUzak• şarkın cyakın.t yeri olan İ
rana gitmeğe, onların eski tiyatrosunun 
ve eski musikisinin izl~dni aramağl dü
şünerek yola çıkmağa lt arar vermiştim ... 
Eğer müsaid şerait, ve rahat bir yolculuk 

HASTANELER 
.MEKTF..BLER, BANKALAR, VA
PUR İDARELERİ, iSTASYON
LAR, OTELl ... ER, KAZİNOLAR 

elhasıl umd'mi halaları olan 
yerlerde 

PİS VE Iı,ENA KOKULARI 
gidermek ve her tarafa intişar 

eden ve hastalıkların membaı olan 
MİKROBLARI öldürmek için 

Amerikada hazırlanan 

"PURO 
" 

lardan 
mutlaka aptesanelere asmalıdır. 
Aptesanelere hafif ve hoş bir 
koku dağıtır ve bu dağıtma 6 ay 
devam eder. PURO alaturka ve 

alafranga için ayrı ayrı 
yapılmıştır. 

HER EVDE MUTLAKA 
BULUNDURtJNUZ. 

MOBil V ALARI N lZI 
GÜVELERDEN muhafaza ve çü

rümemesini istiyorsanız ayni za
manda eşyanm da muhafaza 
etmek istiyorsanız gene bu fabrika-

nın gardroblar için yaptırdığı 

Saat on bir sularında idi. Mare he
men Houssaye mkağıına gidebilirdi. 
Fakat arabasına binerken caydı, evve
la kendi konağına uğramağa karar r 
verdi. Nöbetci eczaneler " PURO, ıardan ahnzt 

Sarav mensubu kadınların en güzel 
ve gö.,delerinden biri olan, çok sevdiğ1 

fakat aşkına soe-uk soğuk kendini sev
dirmekten başkn hiçbir surette muka
bele etiniyen karı ını, bir an evvel gör
rneğe ran alıyordu. 

Sa br hleyin şaf k vakti, evine vardı-! 
~nda. kızdırmak korkusile kadını u
y-and rmağa bile ce~aret edememiş, el
oısesi'li değiştirın h men çıkmıştı. 

İmı:-aratoriçenin yanın:dan, vazifesi
ni n vaffakiyetle n ticelendirmiş ola
rak rılışı, kontes Valevskaya yapı!a
cak zivareti gözünde bırdenbire kolay
laştır vermişti. 

Kendi kendine: 
-- Oraya da ö~l den sonra giderim, 

ne ç k'lr? diye dü "ndü· Yalnız ihtiya
ten · <~İ mparatordnıı getirdiği bazı ha

Bu g-ece nöbetcl olan eczaneler şunlar-
dır: 

istanbul eihetindekiler: 
Aksarayda: (Pertev), Alemdardn: (Eş

ref Neş'et), Beyazıdda: <CemU>, Samat
yada: (Rıdvan), Emlnönunde: (Bensa -
son), Eyübde: (Hikmet Atlnmaz), Fener
de: (Emllyndl), Şehremlnlnde: (Hnmdll, 
Şehzadebnşmda: (Aşaf), Knragümrüktc: 
<Fund), Küçükpazarda: (Hullısl), Bakır

koyünde: (İstepan). 
Beyotlu clbetindekller: 
İstlklfıl caddesinde: (Kı:ı.nzuk), Onla -

tada: ll.smet>, Takslınde: (Nlzameddln>, 
Kurtuluşto.: {Necdet), Yenl§ehlrde: (Po.
runakyan), Bostanbaşmda: ( İtlmad ) , 
Beş1ktaşta: (Nal! Halld). 
Boğaziçi, Kadıköy ve AdalardakDer: 
'Üsküdardn: (İskele başı), Sarıyerde: 

(Nuri>, Kadıköyünde: (Moda, Merkez>. 
Büyfikadnda: (Şinasi Rıza ı, Heybellde: 
(Tanaş). 

berleri arzetmek üzere, saat üçe doğru ""'---------------'~ 

Cüz'i bir masrafla hem mobilya
nızı, hem içindeki kıymetli eşya

nızı GÜVELERE karşı korumuş 
olursunuz. 

SİNEK, SİVRİSİNEK, TAHTA
KURUSU, PİRE, HAMAM BÖ
CElit, KARINCALARI, Amerika
da birinci mallarla hazırlanmış ve 
diğer mürnasilleri gibi fena kok
rnıyan ve tesiri muhakkak olan 

''PURO, • may1 
kullanınız. Birinci mal olmakla 

beraber fiatı çok ucuzdur. 
Umumi deposu: M A Z O N ve 
BDTTON Ecza deposu, Yenipostane 

arkası No. 47 
Toptan alanlara tenzilat vardır. 

Birincitcşrin 6 

Askerlik babisieri 
(Baş tarafı 9 uncu sayfada) 

lle idamesi mutlak surette lazım ve Çi
nin naüdafaası noktasından hayat! bir e
hernrniyeti haiz olan muvasalasım birin
ci derecede temin eden demiryolundan 
Japon kıt'alan bugün, ve henüz 100 Km. 

den fazla uzakta işler de Nipon tayya -
releri bu demiryolunu, ancak pek az is
tifade kabil olabilecek veçhile tahrib et
mişlerdir. 

Yangzenin (Mavi nehir) cenubunda bu
lunan Japon kuvvetlerinin en ileri kı

sımlan bugün Kiukiang'ın 46 Km. batı 

şimalinde Wuhsüe hizalarındadır. Mavi 
ırmağın şimal k.ıyısındaki kuvvetler de 
birçok muharabeler netices!nde, Kiu
kiangın 66 Km. şimal batısında Kuangtsi-
dedir. Daha şimaldeki Nipon kuvvetleri
ne gelince bunlar da sıra ile Taibu, Tsi
enschan, Huaschan, Tuschhantschen, 
Yehkiatsi, Kush batılarında bulunmakta 
ve Schangtsckeng ve Loschan bölgelerin
den batıya doğru harbederek ilerlemek
tedirler. 

Ayni zamanda Şansinin cenub batı kö

şesini işgal ve Kayfeng doğusuna kadar 

la yaptıkları şey, Hankau Çin müstahkem 
ordugahının ancak ileri arazisini, o da 
pek ihtiyatlı surette işgal hareketleridir. 
Tahmine göre Hankau'ya taarruz için 

ileri harekata anoak, Hankan'dan 150 
Km. şiınalde, demiryolu üzerinde 
Wuscheng Kuan geçildikten ve Hankau 
müstahkem ordugahını şimalden şarka 

ve cenubu şarkiye doğru büyük bir ka
vis halinde ihata eden Tapich veyahud 
Huai Yang Şan da~larının hakim tepe 
ve geçidierinin önlerine vanldıktan son
ra başlanabilecektir. 

Asıl taarruz, Mavi ırmak boyunca mı 
yoksa şimalden mi olacak, bu şimdilik 
belli değildir. Bugün malum ve a~ikar 

olan bir şey varsa o da umunu muharebe. 
vaziyetinin büyük taarruz kudretine ma-
lik bir Çin ordusu için mütefcrrik Japon. 
ordularını kısım kısım yakahyarak tepe~ 
lemek fırsatının mevcud olmasıdır. Fa -
kat taarruz değeri olmıyan ordular, bu 
vaziyeıleri görseler bile, bunlardan istifa 
de imkanlarını elde edemezler. 

H. Emir Erkilet .............................................................. 
ilediyerek burada kuvvetli bir grup teş- 1 1 
kiline muvaffak olan Japonların bundan yeni neşriyat L-----------------------------sonra takib ettikleri maksadın Hankau'u 
~imalden de ihata etmek olduğu tezahür 
etmiştir. Hülasa bugün, yani Hsühow za
ferinden 4,5 ay sonra bile, Japonların ha-

Çonk - Çocuk Eslrgeme Kurumunun 
haftalık çocuk mecınuasıdır. 106 mcı sayısı 
çıkmıştır. 

Ülkti - Halkevleri Merkezinin bu deAerll 
dergisinin 68 lncl sayısı çıkmıştır. 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kurulut tarihi : 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Tüı k Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticart her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

• 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablannda en aı 

50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki 
ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 

2,0il0 " 
1,0.)() ,. 

4 " 500 
4 • 250 

40 " 100 
100 , 50 
120 " 40 
160 " 20 

" 
" 
" 
" 
" 

4,0JO ,. 
5,000 , 
4,800 , 

tt 3,200 " 
DİKKAT: Hesapl~daki paralar bir sene içinde 50 liradan ~ağı 

düşmiyenlere ilcramiye çıktığı takdirde ro 20 fazlasile verilecektir .. 
Kur'alar tenede 4 defa, ı EylUl. 1 Birinci kanun, ı Mart ve ı Bulrım 

tarihlerinde çck.ilecektir. 

~ 111111111111111111111111111111111111 iltltlllllllllllllllllllllllll n llllltlltllllllllllllllllllllllllllltllllllllll, .. 
~ Türk Hava Kurumu ! -~y··K . ~ 
~ 6. cı K eşi de : ll 1 Birinci T eşrin /938 dedir. ~ 
~ Büyük ikramlge: 200.000 Liradır .•. ~ 
~ Bundan ba,ka: 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, lO.OOOliralık ~ 
~ ikramiyelerle ( 50.000 Ye 200.000 ) liralık iki adet mükafat vardır... ~ 
§ DJkkat 1 Bilet alan .he~k~ 7 !.Bi.rin~ Teırin /938 günü ak- ~ 
5 · pmına kadar biletını değiJtirmış bulunmalıdır... Itti 
~lllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIfHIIfW 
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A • a ya ı 
(Bag tarafı 1 inci sayfamızda) 

Beneşin nutku 
Prag 5 (Hususi) -Bu akşam radyoda 

halka lhitaben bir nutuk söyliyen eski 
cwnlnırreisi Beneş, istifasının sebebleri
ni şöyle anlatmıştır: 

c- Çekoslovak devletinin bütün teş -
kilit esasları değişmiş buhınuyor. Daha 
Münih anlaşması nkibinde L..-tifa edecek
tim, fakat kuvvetli bir kabinenin kurul
masını bekledim. 
Çekoslovakyanın bugünkii. vaziyatinde 

öyle değişiklikler olmuştur ki, benim da
ha fazla iktidar mevkiinde kalmaklı~m, 
ınemlekctin yeni tanzim cdcce~i hayata 
engel olabilir. 
Çckoslovakyanın, artık komşularile hiç 

bir ihtilafı yoktur. Memleket şimdi da -
ha mütecanis olmuştur. Bundan sonr,a 
dahili ve harici siyasette hiç bir güçlük 
kalmamıştır. 

Milletimizin ve yurdumuzun istikba -
linden eminim. Sizin de emin olmanızı 
ve yeni bir gayretle çalışmanızı tavsiye 
eylerim.::t 

Çekoslov kya vnla{lıyor 
Siyasi mahfellerin kanaatine göre, Be

neşin istifasından sonra Çekoslovak - Al
ınan nıünasebatmın ıslahı kabil olacak ve 
iki Inenıleket daha kolayca snlaşacaklar
dır, 

Yeni cumhurreisinin intihabl., meb'u -
san ve AyAn meclislerinin müşterek top
lantısında yapılacaktır. 

Yeni Harici ye Na:ıın 
Roma 15 (Husus!) - Yeni Çekoslovak 

kabinesinde hariciye nazırı tayin edil -
ıniş olan Romadaki Çek elçisi Frnntisek, 
Praga hareketinden evvel bugün Kont 
Ciano ile uzun bir mülAkatta bulunmuş
tur. 

Yeni nazır Romadaki Alınan, Macar ve 
İngiliz scfirlcrilc de görü§mÜ§tür. 
Almanyaya ilhak edilecek yeni arazi 

Berlin 5 (Hususi) - Çekoslovakya hu
dudunun tnhdidi ve Münih anla§masının 
tatbikile tavzif edilmiş olan beynclmilel 
komisyon, işgali evvelce kararlaştırılan 

Südet mıntakalarından başka, nüfusunun 
YÜzde 51 i Alman olan di~er mücavir mm 
takalarında ayın 10 na kadar Almanyaya 
ilhakını tensib etmiştir. 

Komisyonun sabahki toplantısından 
sonra, Azalar arasmda .ihtildf çıktıAı ia
Yi olmuşsa da, bilahare bu haberin don
ru olmadı~ anlaşılmıştır. 
Koınisyon, Alman hariclye müst~arile 

Berlindeki İngiliz, Fransız ve İtalyan bü
YÜk elçileri ve Çekoslovak elçisinden mü
te§ekkildir. 

h·· ü eti 
aniaşıyor 

ı - Bütün Macar aiyas! milcrimlerinin 
tahliyesl. 

2 - Ç(Utoslovak ordusunda hizmet e -
den bütün Macar askerlerinin derhal ter-
hisi. 

3 - Çekoslovakyanın Macarlarla mes-
kUn kısımlannda asay;f.şin temini için 
müfrezeler teşkil edilerek bunların muh
telit bir kumanda heyetinin emrine ve -
rilmesi. 

4 - Bir sembol mahiyetinde olmak ü-
zere hududdaki şehirlerden ikisinin :Ma
car kıt'alan tarafından i§gali. 

Macar hükumeti müzakerelere Korna
romda 6 ilkteşrinde bo.şlanmasmı teklif 

SON POSTA 

ingiliz ve Frans1z 
meclislerinde 
(Bil§tarafı 1 inci ıayfad4) 

Con Simon, aşağıdaki karar suretini 

Al an ik ısa n azı ı bu 
sabah An araya var ı 

vermiştir. uhr Alman iktısad nazırı Dr. Funk ve ba- - Güneşin böyle parlaYl§l, her haiQe 
Meclis, hü.kQ.metin son b an es • yan Funk beraberlerinde Dr. Valter ve konu~alanmızın da parlak ve güzel o-

nasında harbin önüne geçrneğe muvaf- kalemi mahsus müdürü Knote olduğu lacağına işarettir. 
fak olan politikasını tasvib ve de - halde dün konvansiyonel trenine bağla - Doktor Funk muharririm.ize İstanbul .. 
vamlı bir ba~ temini için olan iS-Y - nan bususi vagonla İstanbula gelmiş - da havaların hep b6yle güzel olup olma .. 
retlerinde kendisine müzaheret eyler·:t lerdir. dığını sormuş ve· arkadaşımızm misafir .. 

Con Simon diyor ld: Misafirler istasyonda vali ve belediye lerin §ansına bir haftadır böyle güzel git-< 
Münihte yapılan şeyin en iyi §eye reisi Muhiddin UatündaJ, emniyet mü - mekte oldu~u cevabı üzerine: 

mukaddeme olduğu ve mevcud bulu - dürü Salih Kılıç, Almanyanın İstanbul -O halde demin söyledi~ gibi mü• 
nan fenalıkların artacağı hakkındaki general konsolosu, ~t mümessili, ti- zakereler de iyi bir hava içinde ccrcyan 
teşhislerden hangisinin doğru olduğu - caret odası erkanı tarafındRD karşılan - edecektir, demiştir. 
nu ancak tarih söyliyece.ktir. Bu nok - lls üfr __ ,ıı._ 

~lardır. Bir po · m" ezesi .ı.=wıı res- Misafir nazır bundan sonra şunları 
ta hakkında şimdi hiç bir kimse hüküm mini üa etmiştir. söylemiştir: 

etmiştir. 

veremez, fakat hükfnnet yaptığı hare - İstasyona toplanan .Alman kolonisi ta- -Türkiyenin resmt misafir! olarak ge .. 
ketin tasvibini isterneğe mecburdur. rafından Nazi usullle lAmlanan Dr. liyorum. Bu akşam :Ankaraya hareket e
Dün bu tasvibi Daladye istemiş ve hü- Funk, beraberindeki zevaUa do~ruca Pe- deceğim. Orada Başvekil ve İktısad Ve .. 

Taymisin teklifi yük bir ekseriyetle almıştır. (Alkı~lar) rapalas oteline gitıniştir. Orada bir kililc görüşeceğiz ve Almanya - T-:irkiye 
Dörtler 

Londra 5 (A.A.) _ Times ·gazetesi, Çe- müddet istirahat eden misafir nazır saat ticari münasebatı~ın inki.şafı eso.sları Ü• 
Con Simon, bir dörtler paktma mu- 11,30 da vil§.vete gelerek vali ve beledi- . d k I ». 

koslovnkynda yüzde elliden fazla Ma - anz olanlara cevaben hükllınetin vazi- J zerın e onu~a ar yapaco.ısıZ. 
car bulunan kısımların Macaristan ta - İ ye reisi Muhlddin Üstünda~ Ziyaret et - Çekoslovak meselesi etrafında sorulan 

yetini tasrih ederek, ngilterenin Av • mic:tir. Müteakiben Dolmabahçe sarayı- bir suale de Dr. Funk: 
rafından tedricen ic:gali lehinde bulun - 1 1 · h kk d F İ '~' ,. rupa mese e en a ·ın a ransa, - na gidilerek defteri mahsus imzalannuş-
maktn ve Prag hükfunetinin bu sahada talya ve Almanya ile istişareyi asla tır 
ne kadar acele ederse Çek - Macar mü- hertaraf etmediğini ve bununla bera - Saat 12 30 da vali ve belediye reisi Mu
nasebatmın o kadar dostane bir mahfyet ber İngiltere hükümetinin büyük kü - hiddin U~tündal iadei ziyaret etmiştir. 
alacağını, ka~etmektedir. çük diğer milletleri hariç tutan bir Dr. Funk saat 13 de otomobili Tarab-

Komünistlerin talebi d?rtler dire~tu~a.ı:nı derpiş .e~ediği - yaya giderek eski Alman sefare~anesin-
Prag 5 (A.A.) - Bütün Çek komünist nı resmen bıldirmı? ve d.emı~tır Id: de bir müddet kalmış ve öııe yeme~ni 

matbuatı Çekoslovakyanın şimdiki bari- Sovyetlenn vazıyctı Bcyo~luna avdetinde Tokatlıyan otelin-
4i siyasetinin degiştirilmesi lAzım gel- Sovyetl~~ Bt:"li~nin Çeko~!o~~~ya- de y~. Nazır akşam üzeri Galata 
di~i noktasında müttefiktir. nu;- garantısıne ıştira~ e.d:c:gını umid rıhtımmdan husust bir vapurla Haydar-

Alman - Çek ticareti edıyoruz. Sovyetler Bırliğinın bu ~ - pa§aya geçınif ve Ankara ekspresine ta-

c- Almanyanın istedi~ olmuştur YG 
artık Çek meselesi diye bir §ey knlma ,. 
mıştır. Her halde Çekoslovnkyn ile kom .. 
§Uluk dolayısile siyasi ve iktısadt iyi mn: .. 
nasebetler tesis edeceğiz. Zaten son va • 
ziyetin vukuu sıralarında Beriinde dc~il· 
dim, on iki gündenberi merkezden ayrıl· 
mış bulunuyorum ve ben de son h§d.fae.. 
leri ve alınan karar ve neticelerı gazete.. 
lerden takib etmekteyim~ demiştir. 

Piyasada meıımuniyct Berlin 5 (A.A.) - Hariciye nezareti r:tıe .harc~et etmesi fevkalM: m~ - lolan hususi bir vagonla Ankaraya ha
ile yakından temasta bulunan bir organ h~dır. Hukfunet, ~oı.:etıer Bırli~ıni reket etmi~tir. Nazıra ilç gündenberi İs- Alman ik.tısad nazırı Dr. Funkun mem• 
olan Danziger Vorposteiı, Südet mana - mus:ak~el herhangı bır Avrup~ tarzı tanbulda bulunan ve tüf'ın mübayaasile leketimizi ziyareti, iktısadi ve mali me. 
tığının Almanyaya geçmesinin iktısad! tesvıyesınden hariç tutmak nıyetinde meşgul bulunan Renisma Alman firması hafilde olduğu gibi Almanya ile iş ya • 
akislerini tedkik ederek cAlınanya ile asla değildir. ikinci müdürü Her Enkelin riyasetindekl pan tacirlerimiz arasmda da büyük bfr 
yeni Çekoslovakya arasında iktısndi mü- İşci partisi meb'uslanndan Grin Alman ticaret heyeti de refaknt etmi§t3r. memnuniyet ve alAka uyandırmıştır. 
nasebetlcrin çok daha sıkı tekiller ala - vud,_ ~~ete it~mad beyan edilmi - Misafir nazı.nn beyanatı Almanyada imzalanan son Türk - Al • 
bileccği::t mütaleasını serdetmektedir. yecegıni soylerniştır. Dün sabah kendisini YeşUkoyde karşı- man ticaret anlaşmasından sonra haylf 

O k Çurçile göre bir pazarilk Iıyan bir muharriri.miı: misafir nazıra se- inki=f eden iki memleket arasındaki ... _ 
çüncfi mınta a n·ıaıı uh f kA fl d :.-- 1-l."' .ı .. are, m aa:~ r ş: er e~ yahat intıbalarını sormuş, doktor Funk: cari münasebatın bu zıyarctten sonra 

Berlin 5 (A.A.) -Ordu başkumandan- Çurçıl .soz alarak ezcumle demış.tir kı: c- Tü"rkı"ye hududlarına gır· erken uyu- · 
1 seyrıne devam edeceği muhakknk görtıl .. 

lığlnın bugünkü tebli~de, genera von - Hıtler, evvelft. tabancasını göstere- yordum. Gözlerimi açtı~ zaman par - mektedir. Bu yıl içinde Almanyaya mem• 
Reichenau ordusunun üçüncü mıntaka - rek. bir lira istedi. ~aş.vek!l ~u lirayı lak bir güneşle karşılaştım. Havanın bu leketimizden mühim mikdarda ·hububn' 
nın son kısmını da işgal etmek üzere bu verınce, bu defa ikı lıra ıstedı. Pazar- '·-dar mu"'kemınel olnontna pek memnıın 

JU.I -,- ve tiftik vesaire gönderilecek ve Alman· 
sabah saat 8 de harekete geçtiii bildiri!- lık yaptılar ve neticede bir lira, dok - oldum.~ , yadan makine ve yarı mamul cşyn idhal 
mektedir. san üç kuruş otuz paraya uyuştular. Demiş ve gülerek·ilave etmiştir: edilecektir. 

Çdd~ h~iyeHe 1~,Mün~eyç~macl~mabu~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Prag 5 (A.A.) - Çeteka ajansı tarafın- dan ibarettir. Halbuki bu anlaşma da
dan nevredilen bir tebliAe göre hudud ha evvel diplomatik kanalile de yapı - Viyanadaki Yahudileri Türkiyeye kaç1ran şebeke 
mıntaknsmdaki Alman halkı sük11netini labilirdl· 
muhafaza etmekte ise de silAhlı çeteler Mes'ul1er (Baş tarafı I inci ıayfamızda) 1 tekarlar tarafından taklid edildiği anlıı • 
Bohemyanın cenubt garbisinde, Alman Çekoslovakyanm bugün duçnr ol - Bu mühim pasaport kaçakçılığının ma- şılmıştır. Bunun üzerine tahkikata daha 
kıt'alan tarafından işgal edilen arazi ci- duğu vaziyetİn mes'ulleri İngiltere ve hiyeti, Son Posta muharririnin yaptıgı fazla hız verilmiş ve bu iş sıkı bir kon .. 
vannda gayri mepıı bir faaliyet göster- Fransadır. Eğer daha vaktinde İngil - tahkikata nazaran ~dur: trol altına alınmıştır. 
mektedirlcr. Bu çeteler Kasperskelioski tere Çekoslovakyaya yardım edeceğini Almanyanın milli hududları dahiline Yalnız bu şekilde sahte pasaportla 
de bazı umumi binalan tahrib etmişler - bildinniş olsaydı, Almanya bu cesare- girmi§ bulunan Viyanadan, harice çıka - memleketimize gelenlerin pı.ısaportların
dlr. Bir polis müfrezesi bayişin iadesine ti alamazdı. cak hiç bir mıueviye, vizeli pasaport ve- daki vizenin sahte olduğundan ho.berdar 
memur edilmiştir. Çemberlayn, ancak ~ işten geçtik - rilmemektcdlr. Bu suretle, mııseviler is- olmadıkları anlaşılmıştır. 

Mussolini yeni Çek Hariclye ten sonradır ld, Çekoslovakyaya yar - tedikleri bir memlekete ildebilmek im - İstanbula gelen bu vaziyetteki muse -
dı d ği · b"ld" d" kAnını bulamamaktadırlar. Nazınnı kabul etti m e ece nı ı ır 1• viierin pasaportlarını, bu gibi muame .. 

Yeni kabine Orta Avrupa devletleri İşte, bir çok musevileri tuzağa dü~üre- 1JI 
Roma ~ (A.A.) - B. Mussolini, dı«~ ba- k 1 aht . 1 1 ah t . tıtla meşgul bir acentadan yüksek üc .. 

Prag 5 (A.A.) _ Yeni Çekoslovakya Y Garb demokrasilerinden tamamen re ' on nra s e vıze er e scy a ım - tl uk b"li d 1 
h kanlığı vazifesini deruhde etmek üzere w 0 kA e b k b tl d · ı· re er m a 1 n e a dıkları, fakat bu a-
üktı.-c": b"ılhassa nı:a""daki zevattan hayal inkisanna ugramtc olan rta 11nını v ren şe e e, u f&r ar an ıs ı - t b uın "" ~ 15' Pr h k t tm kte lan ç k ..... 1 "i cen anın ir sahtekAr şebekf'..si tarnfin .. 

ıtıürekkebdır· .. aga are e e e 0 e oı~n e- "·vrupa ile devletlen· ~ım· di artık Al - :fade maksadile ortaya çıkmışb.r. .n k b ı t ..... ico+ir .n -ı dan idare olunduğundan haberdar .ou • 
Başvekil ve müdafaa nazırı: General çisini a u e-u~~ · manya ile anlaşma çarelerini araştı - Son zamanlarda İstanbula gelen bnzı lunınadıkları tahakkuk etmiştir. 

SiroVi. Mülakatta B. Ciano da hazır bulunmu§- racaklardır. musevilerin, pasaportlarını muayene e • 

llarlciye nazın: Şimdi Roma sefiri o- tur. # Bunun neticelerini sonra görece - den İstanbul zabıtası, vizelcrin sahte ol-
lan Frantisek. B •kt ki b ğiz.~ masından şilbhelenerek, tahkikata lü -

Dahiliye nazırı: Cemi. eşi ' aş u Unün Lordlar Karnarasında tcnkidlcr zum görmü~tür. Bunlardan bazıları ad -
Maliye nazırı: Kalfuss. Lordlar Karnarasında da, muhafaza- liyeye sevkedilmiş ve tahkikat derinle~-
Adliye nazırı: Fajnor. idare hey• eli karl pal'tisine mensub Lord L1oyd, hU- tirilmi§tir. 
Diğer ellietten bildirlldi~ine gore ya - kfunetin siyasetini tenkid etmiş ve a - Böylece, tahk:ikatın tekemınUlU netice -

kında Slovakya için hususi bir nezaret nihayet sukut etti daletin sulhten üstün olduğunu söyliye sinde §iibheli göriilen pasaportlardaki vi-
ihdas edilecektir. rek, İngilterenin kendi ideallerine sa- zelerin sahte oldu~ ve Viyana konso -

En son olarak adliyeye sevkedilen ve 
sulh ceza hlikimi huzuruna çıkarılarak, 
sorgusu yapılan Hügo ismindeki bir mu
sevi: 

- Ben, bu pasaportu 1200 lira muka
bilinde elde ettim. Fakat, sahte vizeli ol
duğunu bilmiyordum, demiştir. 

Tahkikata, müddeiumumilikçe devam 
edilmektedir. Fransa aleyhine toplanb (BQ.6tarafı 1 inci sayfada} dık kalmadığını esefle beyan etmiştir. losluturnuzun imzası ile mührünün aah-

~~5(AA.) - ~~ag~~- lı~~~~~~~ B~ ~~S~A)-~rl~~~n==b===ek,======~================~ 
h , 4 Vik ceva verer Lehistan tarafından 30 ne ~ekilde kullanılacağma dair hiç bir 

nin Prag muhabiri bildiriyor· Prag klü- üzerine idare eyeti •zasından Ali Rı- bültenlerinde . ont Bükmastem'in EylO.l tarihli ültimatomu hakkmda İn- ifşaatta bulunm~. yalnız kırk saat-
bünde Fransa aleyhinde büyük bir top - za ve Orhan da istifalannı vermişler - aşağıdaki takriri intişar etmiştir: '"ltere hükUmetine hfç bir tebliğat ya-
lantı · · ak dir A K bAd" ı · 6' lik hafta kanununu ihlal etmiyeceğini 

yapılmıştır. Bu toplantıya ı§t.ir • vam arnarası, son u ıse er ıa - pılmış olmadığını söylemiştir. 
etıniş olan bir çok büyük rütbeli sUbay- Bu suretle idare hey'eti sukut et - nesile, mecburi askerlik hizmeti usu - . . söylemiştir. 
lar, ilim adamları ve Fragın yüksek sos- miştir. Yeni kongre toplanması icab et !ünün tesbiti için bazı tedbirler itti - Bnşv:kiı nihayet, Rüten mıntakası- Çekos1ovakyanın harici siyaseti 
Yeteslne mensub zevat _ki burtların hepsı mektedir. haz edilmesinin r.arurl olduğu kanaa - nın Lehıstan ve Macar arasmda tak - Paris 5 (AA.) - Ayan meclisi ha-
unıurni h b d h· f . h 1 t . tir simi meselesine Münih te temas edil-

ar de Fransız klt'alann n ız - Evvelki akşam geç vakit klüp ileri ını ası e mış · ,. mediğini beyan etmiştir. riciye encümeni, Çekoslovakyanın ha -
ın~t eden eski muhariblerdir - 20 sene gelenleri Reis Ziyanın Ye§ilköydeki e- Çemberlayn m cevab1an Dal d . tediğ" sal.Ah" • Id ricl siyasetinin yeni bir tedkike tabi 
:ud~etle göğüslerinde taşıdıkları Fran- vinde toplanın~lardır. Biltün klüp 1 _ Başvekll bugün Avam Kamarasın - 8 

ye ıs 1 ıycti n 
1 tutulmasına hemen hemen ekseriyetle 

z Dışanlarını ve harb madalyalarını el- hH~ ,_ d Şe f da Çek m'""'elesine taall1lk eden bir çok Paris 5 (Hususi) - Meb'usan mec-
lerine kııx.. b zasının arzu e.,""64 ıs.ongre e re ve ""' . . .. nk 1 d kahi b karar vermiştir. 
i . cıa,d sepetini alarak birer irer HUsnu·· tekr"r klUbe alınacaklardı.r suallere cevab vermek mecburiyetın _ listnın du U top antlBln a r ir çıne at 1 d " ks ri 1 itim d ,____ 1 b Haricive encümeni bu husu~tıı Baş-

nıış ar ır. · de ka ,_, • ._.tır. B. Çemberlayn 1 TA11rl _ e e yet e a .l\.8..l.ii.. nmış o an aş- J 
R ki Bundan b~ka stadın kapısına ş f .... '""l -. vekili en kısa bir müddet zarfında en-

~,.;ks Prag üniversitesinin rektörü Sla- -~·1 n_,_.__ ere nlevvele kadar '•gal edilecek mıntaka- vekil Daladye, bugun de gerek meb -... levhası ~\öd-A.WI BPc:iktaştan ayn "l cümende izahat vcrrnPğe davet ctıni§· 
ve ıneşhur Çek generali Mcdek Fran- . • .., . .. - ların ekseriyet itibarlle Çek mUda!aa usm, gerek Ayan meclisinden mali ge-

sız reisicumhuruna birer mektub yazarak lanlarla teşekkül eden Şeref klübu de hattının haricinde olduğunu ve bey - niş salAhiyet almıştır. Bu salahiyet tir. Başvekilin bu izahatı Cuma günü 
artık Fran i I ak kongreden onra tekrar B-lkta~a dö T · · · 1 15 · kada •· 1 vermesi muhtemeldir. 
1 sız n şan arını taşıyamıyac - . - s - nelmilel komisyonun işgal edilecek mm eşrınısanın n ne r mer ı o a-
nrını bildinnişlerdir. 'f necektır. takadaki toprakların ve di~er malıe - caktır. 

Macaristncın teklifleri d menin kaldınlması meselesini tedkik Malt geniş salMıiyete müteallik, hü-
p Budnpeşte 5 (A.A.) - 3 ilkteşrinde Almanya a bir cas us. etmekte olduğunu tasrlh eylemiştlr. kt1met tarafından teklif edilmiş olan 

raga tevdi ettiğ" notada Macar hükft • /danı edildl Diğer taraftan Başvekil, bu komis- tek roaddeli kanun lAyihası, alAkadar 
ltıetinin Macar - Çek müzakerelerinin yondaki İngiliz delegesinin Almanyada encümenlerden geçtikten sonra, ıneb -

dostane bir hava içinde cereyan etmesi .. Berlin S (A.A)~- Casusluk oür - rehine olarak mev'kuf bulunan Çekle - usan meclisinde 78 e karşı 331 ve 8 -
Için, Çekoslovak hükumetine aşa~ıdaki munden dolayı olume mah.kfun olan rin blr an evvel !erbest bırakılması yan meclisinde -i e karşı 286 reyle ka
tedbirlerin alınmasını teklif ettili Macar Sarumelfield'in balta ile kafasmm te- için ısrar etmek üzere talimat aldıA't - bul edilmiştir. 
telgraf ajansı tarafından bildirilmekte - sildiği Alman istihbarat büroru tat'a - m bildinniştir. Başvekil Daladye, meclisde yapılan 
dir: fından bildirilmektedir B. Çemberlayn başka bir suale de ısrarlara ra~en, verilen salAhiyctin 

Balhan antaıılı 
Deniz komitesi 
Belgrad 5 (A.A.) - Balknn :mtantı 

devletleri deniz komitesi, 12 teşrinievvel
de Split'de toplanacaktır. Konferans, se
kiz gün devam edecektir. Murahhaslar, 
konferansı müteakib Yugoslavyanın 

Adriyatık sahillerini ziyaret edecekler • 
dir. 



SON POSTA 

"Son Posta,, n1n Hikayesi 

GÖKTEN INEN HEDIYE 
Ay sonlarında, bir delikanlının, kuyum 

cu dükkfmlarının önünde durarak üze
rinde 50 lira yazılı bir broşa baktı~nı 

ve içini çektiğini görürseniz hemen yaf
tayı yapıştırmız: Bu delikanlı flşıktır! ... 

Eski zamanlarda, zevk ve saia günle
rinde, böyle bir derde müpt~lii olınu§ bir 
genç aya bakarak iç çekerdi, şimdi ise, 
bilhassa ay sonlarına doğru üzerinde 50 
lira ynzılı olan bir broş ta ay kadar 
tutulam.ıyacak, el sürülerniyecek gibi 
uzak bir nesnedir. Nazariyeyi bir tarafa 
bırakalım da hakikate geçelim. Broşa ba
kan delikanlının ismi Pirsi idi. Kuyum
cunun levhasında da Hamrnerton ve Şe
riki adı okunuyordu. Broşun hakiki de
ğ<>rini anlamak istersel! - eseflerimizle 
kaydedelim ki - gene nazariyeye baş vu
racağız. Fakat, renlite bakımından, eğer 
delikanlı bu broşu bir hovardalık edip 
te alsa ve Marisine verse, genç kızın se
vincinden top gibi sıçrayıp boynuna atı
lacağı muhakkaktı. Broş ta genç kızın 

özlediği şeydi hani. .. 
' "Fakat, dt>likanlı, cebindeki birkaç man
gırı şakırdattı dürttü. Tam bu sırada, bi
risinin seslendiğini duydu. 

Çeviren • • lbrahim Ho yi 
dolandırdım sandın. Kabahatım büyük, 
biliyorum. Amma sebebi var .. dinle .. ha
tırlıyorsun değil mi, senden parayı git
meden bir gün evvel almıştım. Üzerinde 
adresin yazılı olan kartını not defterimin 
içine koymuştum. Pariste tren dc~iştirir
ken düşürmüşüm. Özrün kababatinden 
büyük diyeceksin amma, doğrusu bu ... 
İnandın değil mi? .. Beni adi bi.r dolandı
rıcı diye telakki etmene tahammül ede
mem. Namuslu olduğumu isbat için de, 
seninle konuşmam, sana seslPnmem kafi 
değil mi? 1 

- Hemen parayı ödeır:ek mi istiyorsu
nuz?. 

- Elbette .. hem bu kadarcık paranm 
ne ehemmiyeti var? 

Pirsi, gene namuslu kalmak için son 
bir gayret daha sarfetti, fakat o ana değin 
ömründe harama el sürmemiş iken, meç
hul delikanlının epeyce şişkin bir para 
cüzdanı çıkardığını görünce scsıni çıkar
madı. Meçhul delikanlı: 

- Tomkins, sen de bu kadarcık para
nın ne ehemrniyeti olur, diyeceksin ve 
Abbaziacia bulunduğumuz zamanlar ge
celeri bunun gibi kaç elli liralar harcadı-

-Vay canım, iki gözüm Tomkins. Se
ni gördüğüme ne memnun· oldum bi~
mezsin ... diyordu. 

- Yanlışınız olacak, diye mırıJdandı. ğımızı söyliyeceksin, amma borç borçtur, 
Delikanlı n~'eli bir kahkaba fırlattı ve buyur .. diyerek Pirsiye 6 tane onluk lira 

Delikanlı aldırmadı. Bütün serveti olan 
onun sözünü kesti: uzattı. 

- Hakkın var. Filvak.i, Lovranoda otu- Pirsi, banknotları aldı. Kiiğıd paralar 
birkaç mangırını gene şıkırdatmaya ko- adeta parmaklarını yakıyordu. Fakat ken-

Id F k b ruyorduk. Amma, vaktimizi daha fazla 
yu u. a at u sefer omuzuna bir el do- di kendine ı::öyle bir muhakeme yu-rüttii: 
k d d • Abbaziada geçiriyorduk, dedi. :.-
·un u ve ayni ses a eta: Bu delikanlının muhakkak surette biri-

T ki b · tl t k d w·ı · Pirsi, sabırsızl:ınnuıva baı:ladı: - om ns enı a n aca egı sın a.. --, ıt sine borcu var. Bu birisinin ismi de Tom-
diye çıkıştı. - Fakat ne diyorsunuz, ben Lovrano kins. Delikanlı, hakiki Tomkinsi bulun-

Pirsi, o zaman kendisine hitab edildi- neresi bilmem, sizi de tanımıyorum. cnya kadar kim öle kim kala? .. Madem ki 
ğinin farkına vardı. Yanı ba~ında, yakı- Beriki, tınmadı, kederli kederli: borcu var. Ödemek te istiyo.r ve madem 
§ıklı, şirin şirin gülen, güzel di~li, fakat - Ya! ... diye üzüldü. Sonra ancak ki beni de Tomkins sanıyor. Şu halde ha-
ömründe hiç görmedi~, tanımadığı bir Şövalyeye vergi bir sevimlilik ile söy- na ödese ne çıkar?. Ve bu suretle vicda-
delikanlı duruyordu. Pirsi: lendi: nını temize çıkardıktan sonra, paraları 

- Affedeısiniz, zannederım kt sizin- -Haklısın dostum. Yerden gö~e kadar kayıdsız bir tavırla yelek cebine yer-
le ... diye~k oldu. haklısın. İşte onun için sana seslendim lcştirdi. 

Meçhul delikanlı sitemli bir tavırla: ya ... Beni fena bir insan san ma sakın... Meçhul delikanlı Pirsinin elini sıktı, 
- Beni tanunadın mı? .. Doğrusu bek- Ödünq verdi~in 60 lirayı unutmuş deği- ayrılırken: 

lemezdiın bunu yahu!... Dur ben sana lim. _ Bu iş de bitti Tomkins. Geç kaldığı 
hatırlatayım. Yardım edeyim: İki sene Pirsi alık alık bakındı ve ağzından: için aUet. Beni zemrnetme e mi?- dedi. 
evvel.. Abbaziada .. eylulde.. üç hafta - Ben .. ben .. den başka bir söz çık.: Pirsi bütün kalbi ile cevab verdi: 
mükemmel bir tatil geçirmiştik ... Hahr- madı. _Ne münasebet dostum. Çok teşekkür 
ladın mı? .. dedi. Meçhul delikanlı, Pirsinin konuşması- ederim Mister ... Yahu bak jı;minizi bile 

Pirsi, ömründe Abbaziaya ayak bas- na meydan vermeden sözüne devam etti: unutmu~urn .. 
mış değildi. Özür diledi; 1 - Tabii, bir daha görünmeyince seni (Devamı 13 ncü sayfada) 

Torik işaretle ifadei meram etti. Me
mur: 

- Peki! dedi; 
geliniz benimle ! 

Çıktılar. Fa -
kat dışandaki 

manzara zavallı 
Toriğin bütün Ü· 

midlerini kesti. 
Orada, yanyana 
dizili on tane ka· kül gibi idi. Dalgın 
dar, üstleri bey - nazariarında ehem -
lik hattaniyeler • miyetli bir endişe -

le örtülü, karyola duruyordu. Ve bir nin izi okunuyordu. 
kaç tanesinin içinde, o aralık istirahat Peykenin üzerine 
halinde bulunduklan anlaşılan polis - yı~lır gibi çöktü. 
ler uzanmış, yatıyorlardı. Toriğin bu hal kar-

Memur, Toriği buradan geçirerek, şısında: 
yüksek duvarlarla çevrilmiŞ ufak bir - Nen var, Tak
avluya çıkardı, ve kapısı üstten ve alt- vor? Ne oldu? .. Su
tan yarımşar arşın kesik bir abdestha· aline: 
neyi işaretle: - Ben b .. u ye -

-Haydi, çabuk ol! dedi· mişim! cevabını 
Torik orada kaldığı bir iki dakika verdi. 

zarfında, kendi kendine şu suali sordu: - Neden? Hay -
- Bizim ahpar nerede acaba? O ge· rola? 

ri dönmiyecek olursa ben yandım. Dil - Beni için en -
bilmem, kendl başıma bir ha lt edemem. dezirabl deorlar. 
B~ni şu herife muhtaç eden kara bah- - Ne demekmiş 
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En Güzel Mecmua ~----· .. 

Cumartesi günü ç1k1yor ••• 
------------------tsr ANEUL TRA~11V AY ŞIRKETI 

Üniversite ve Yüksek mekteb talebel;rine 

1 LA N 
Tenzilatlı tarjfeden istifade etmek hakkını balışeden ve evvelce verilm.iıı 

olan 1937/1938 mekteb senesine mahsus sarı kartlar 1938/1939 senesi için 
değiştirileceğinden, Üniversite ve Yüksek mekteb talebeleri 16 İlkteşrin 
1938 tarihinden evvel yeni kartlarııu alınak üzere Tramvay Şirketinin Ga· 
latada, Tünel arkasında, Söğüd sokağında Hareket kalemine vesikalarile 
birlikte gelmeleri ilan olunur. İstanbul, 30 EylUl 1938 

DİREKTÖRLtiK 

Baş, /)iş, Nezle, rip, Romatizma, 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal kes~r. 

- - Icabında günde 3 ka~e alınabilir. - -

-60-, 

- Hepsi de Fran
sızca bilmoor. Ba -
zısı Almancadan 
gayri W ağnamoor. 

Alınanca ise bana 
söylemez. 

- Dene be yahu! 
Belki bir bilenıne 

murdandı. 

Bütün bunlara sebeb, içeriye uzanan 
korkunç kafanın arkasından dev gibi 
bir iri kıyım vücud ve o vücudün sının 
da gizlenen elin tutrnakta olduğu sırun 
kırbaçtı. 

O kırbaç ta, onu sallayan adam da 
bu muhitte ayni derecede meşhur idi 
ler. Torikle Takvordan, ve Arnavuddan 
maadası sabıkalı oldukları için bunla· 
rı tanıyorlardı. Ve işte, bu acaip hare 
ketleri, bu havf ve haşyetleri bundan~ · 

Herif, hücrenin her tarafına, serlj 
bir nazar gezdirdikten sonra, gök gü • 
rültüsünü andıran bir sesle, gene Al · 
manca bir şeyler söyledi. 

Çinli gene uludu.. Lehli, peykenin 
arkasına biraz daha sindi.· Habeşli, 

çatarsın. gumba, gumbasının temposunu birazı 
Takvor kurtuluş daha hızlaştırdı.. Arjantinll, dizlerinin 

olmadığını anladı. bağı çözülüp yere çömeldi.. Arnavud 
Naçar, kalktı, ka - alık alık baktı .. 
pıya gitti, tık tık Takvor, her şeyden bihaber, müte -
vurdu. bessim bir çehre i1e herifin yanına var-

Ne gelen oldu, ne dı: 

de ses veren. Torik: _ Pardon müsü, dedi, arkadaşım so~ 
- O öyle olmaz! 

dedi.Yumru~nu sık 
adamakıllı kütlet. 

- Kütledoorum. 

roor .. 
Ayni gök gürilltüsü koptu: 
- Vas vollen zi, şıvayneray ?! ('). 

tım utansın! o? 
Çıktı. İşi herhalde mülayimliğe dök

mekten, kendine acındırrnaktan başka 
çıkar yol yoktu. O da, çıkarsa şayed. 

- Beni bunda ıs 
c- Nen var, Takvor? Ne oldu? .. • . _ Daha sıkı. - Jı nı kompıran pa Alman parlevu 

Fıranse? ( .. ) 

Kendisine kılavuzluk eden memu -
run önünde tebessümle baş kesti .. 
cmersi!ıı diye bir de teşekkür etti. Me
mur. biraz dürüşt fakat ayni zamanda 
babacan bir tavırla onu omuzlarından 
itmekle beraber, homurdanır gibi söy
lendi: 

• 
- Haydi, çocuğum! Bu akşama ka -

öar bizim misafirimizsin .. içeride uslu 
ıuslu oturmana bak! 

Yazık ki 'torik bu sözlerin manasını 
anlamamıştı. Anlamadığı için de, mü -
tevekkilane başı önde, köskös hilcreye 
girdi, eski yerine geçti, oturdu· 

Biraz sonra kapı tekrar açıldı ve Tak
vor geldi. Fakat ne halde? Beti benzi 

temoorlar. ı olursa iş fena idi. Yalnız olmuş olsa, ne ı Takvor kapın:n kanadına olanca 
-Sebeb? ise ne .. Gurabt efendi ile kansının mev- kuvvetile vurmaga. başladı. . 
- Bilirim ben? Yirmi d6rt saatten cudiyeti tahammül olunmsı bir ağırlık İçeriden kalın bır ses Almanca bır 

seni kapı dışan edece~z demi~ iseler, teşkil edecekti. küfür savurdu: 
onun ötesinden babarım yoktur altık. Takvora döndü: - Donnerve~teri 

- Vah, Takvorcuğum, vah! Fakat - Baksanal dedi; sen giym14in hük· Kapı, bir ltışte ardına kadar d~ -
insan merak edip de: cSuçum nedir?• münü. Artık bir şeyden pervan olma- yandı. Palabıyıklan, enli ve gür kaı a-
diye sormaz mı? malıdır. Şu herlflere benim tarafun - rile hemAhenk, tokmak ~urunlu, lokma 

- Sonnuş~. cevab etmediler. dan sor: Ben ne olacağım? gözlü öfkeli bir surat ıçeriye doğru 
- Mutlaka gene yahudi sanmışlar - - Soramam· uz~dı. . . . . 

dır· - Ulan, ne çıkar be? Elçiye zeval Öbür köşede sızan Çinli gözlerim açıp 
-Yok! Bunda yahudiler selbezdir - yok. ulumağa başladı; Lehli, oturdu~ pey-

ler. Onlara dokanan yoktur. - Teminden zor ilen konsolos etti- keyi hemen siper ald1; Ha~eşli Zambo-
-Bana dair de bir şey söylediler niz; şimdik de elçi oloorum! ki: cGumba .. ~m~a·.• diye bir hava 

mi? Ben 1todesi boylıyacak mıyırn? - Değil, canım! Münasebetsizlik et- tutturdu; Arjantınh Kodo§ cestepeta•ya 
-Bilmem. Lafı olmamıştır. mesen el. Bu adam soruyor de. uğr~ gibi, olduğu yerde ~ond~, .kal-
Torik acı acı d~ünceye daldı. T!k - - Kime deeyim? dı; Arnavuda gelince o da dışlerını gı-

vor bu suretle kendilerinden ayrılacak - İçerideki memurların birine. cırdatarak kendi dilinde bir feyler ho-

Bir gürleyiş daha! 
Müteakiben de, kırhacı tutan el ha -

valandı .. indi.. Şırrak!. Takvorun sır -
tma. Acı bir feryad .. zavallı suçsuz er
meninin feryadı .. bu sefer, yan erme -
nice, yarı türkce: 

- Aman, mayrik!· Öloorum! Ka, 
vuur!. 

Upuzun ve incecik sırım böğrüne 
dolanmış, vücudilnü ateşten bir çem -
ber gibi kuşatmıştı. 
Duyduğu acının şiddetinden, baygın 

bir halde yere yuvarlandı. 
(Arkası t1m') 

<•> Ne istiyorsun, domuz? 
{ .. ) Almanca anlamam .. Fran41zca tona

fllYOr musunuz?. 

... 
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Selanikle dağa kaldırdan AmerikaiJ ka 

Ist n 
- Evet, matmazeL. buna, ben ınan· 

- sakın hatınnıza ba olacagun. Amma, .. 
ka bir şey gelmesin. Bu sözl~riıne, hu 
riyet haklannızı tahdid edıyorum g 
bi bir rnana verilınesin. 
-O halde?.· 
- O halde mi? .. O halde .. siz~ ?" 

~. bir valısı g 
rnanıı jmparatorlul'ı ... nun . b; 
bi değil· tehlikeyi gören ve bıle~ .. 
insan sıfatile mAn i olacağım.·: _Duş~)· 
n .. ·· b"r kere matmazel.. sızın g unuz ı , .. t 
Akile. alime, zek'!.ye, hasna -~e ~us e.: 
na bir genç kızl, göz göre gore oyle.? 
kan ve ateş deryasına nasıl atabılı 

• ? 

n m .. Ekselans!.. Bu kadar yüks_;k " 
insani hislerile mütehass\s oldugunu 
lçin sizi cidden tebn'k ederim. ·· Anca ı· 
fU ~ar ki; ben, Amerikada !tararıın· 
Verdikten sonra, oradan kalktım, yal 
ını bu iş için buraya kad:_r ge_~d~_m. · 
Arkada§lanma karşı verdigım sozu ta· 
l"narnile yerine getirmeden avdet e?.er·. 
sern, mesleğimdeki kıymet ve mevkıım 
derhal kaybederim. Onun için. her şe
Ye-. hattA, ölüme rağmen hile seyaha· 
time devam etmeliyim. 

Vali Tevfik bey, pek müşkül bir va-
ziyet karşısında kaldığını anlamıstı .. 

- Pekala matmazel... Artık benım 
şahsi ve vf~dant vazifem bitti. Sirndi 
resmi bir lisanla konuşımya başlıya -
lım ... Hükfunetin valisi sıfatile, müra
caatinizi nazan dikkate almıya merbu
rum. Ancak şu var ki; böyle mühim 
meselelerde İstanbuldan i9'ti7.an et -

' 1 rnedikçe, hiç bir şey yapamam. ma._m.a-
zel. Onun için bana mUsaade :r e~ınız: 
lstanbulla muhafbere edeyim. Net1ceyı 
&ize bildireyim. 

_ Ne zaman cevab alabilirim ekse-

lans?. 
Tevfik bey, omuzlanru kaldırdı. Elle-

rini iki tarafa açu. Başını bir. :ar~f~ 
Çarpıtarak Mis Estonun gözlerının ıçı-
ne baktı: 

- Ben, derhal.. ve hatt~. tell?"a_fla 
arzumızu dahiliye nezaretine bıldı -
receğim. Artık oradan ne zaman cevab 
gelir. Tabiidir ki, bunu bi1emem. 

Diye rnınldandı· 

* Mis Eston odadan çıkar çıkm~z, ~ali 
T_evfik bey derhal zile bastı. Içerıye 
giren odacıya: 

- Mektubcu beyi çağır .. çabuk. 
Diye bağırdı. 
İki dakika sonra, odaya giren ~ek : 

tubcı.r ıbey, vaU paşanın çehresındekl 
telaşı ve perişanlığı görür görmez fena 
halde şaşırdı. 

Vali sabırsızlıkla söze başladı: 
- Mektubcu bey!.. . 
- Buyurun, beyefendi bazretlerı. 
- BelAlar mübareki. 

k- Hayrola, efendim?.. Yoksn gene 
an lı bir mUsademe mi?. 
- Daha kötü, Azizirn; daha kötü ... 

~eptınızın sandalyasının altına bomba 
o:vacak bir h M ise ... 

t··M~ktubcu, bu slSzlerden o kadar ürk
u ki, hemen başını eğerek yere baktı· 

Ve .. ı d .. şoy e<:e lli§tiği sandalyanın altın a 
gozlertıe bomba aradı. 
na~e~: bey, meseleyi rnektubcuya 

hill eDerhaı.. hem saraya, hem de da
A Y nezaretine birer şifre yazınız. 

Y
.rn.an, bir saniye bile vakit geçirme -
ın ız. 

DeQ1. 

b fradan, Yanm saat geçmeden İstan
u a şu iki •ifrell telgraf çekildi: 

-1-

1\fabeynı h UınnYtm cenabı meluMne 

ŞİFRE~şkitabott eelllesine 

Takrfbe 
mer ~ yirnıı ~~ dakika evvel. A-
y" :a hfikt1ınett konsolos vekili mös
• 

0 erikllsin delAletile Amerika teba
dSından Mis Eston ~Inde genç bir 
Anıerikah kız, makamı aciziye müra -
C<ıat ederek, kend1mlln gazete muhbiri 
olduğunu vo Bu.l.iar cşldyasının cevc-

Yazan: Ziya Şakir. 

Vali şifreli telgrafı ok ur okumaz kaşlannı çattı, 

langahı olan maha1lerdc dol_aşarak o -
ralarda cereyan eden vakayı hakkında 
tedkikat ve tahkikat yapmak :r -
zusunda bulunduğunu beyan ve ıfa
:Je eylemiştir. Her ne kadar bir takım 
osbah scrdile, mumaileyh~nı~ bu ar
zusuna mürnanaat gösterılm~ş ve ?u 
tehlikeli seyahatin önüne geçılmek ıs
tenilmiş ise de; gayetle cür'elk_ar, ve 

da azım. kar olan mumaıleyha. 
arzusun . 
Amerika i.ebaasından olduğunu ve 
b'l'umum ecnebilerin malik oldukları 
h~klara malik bulunduğunu iddia. ve 
<?iddetle ısrar ederek serbestc: seya?~
tine müsaade ve refakatine lısan bılır 
bir zabitlc bir kaç asker verilmesini 
taleb etmektedir. İcra kılınacak mua
mele; ehemmiyetle uz ve istizan olu

nur. ferman. 
11 EyJCıl 1319 

-2-

SeH1nik valisi 

Tevfik 

Dabiliye nczarcti celiJesine 

ŞIFRE: . 
Amerika konsolos vekili vasıtası~e 

'layet makamına müracaat eden Mıs 
~~ton isminde bir gazete muhbiri, Bul-

gar eşkiyasınm cevelangahı olan ma -
hallerde dolaşarak tedkikat ve tahki -
kat icrasına müsaade talebinde bulun
muştur. Keyfiyet, ehemmiyetli görül -
mekle ma'beyni hümayun cenabı melu
kane .başkitabetine arzedilerek, bu bab
da yapılacak muamele istizan olun -
muştur· Berayı malfımat, arz olunur, 
ferman. 
tl Eylfı11319 SeHinik vnli~i 

Tevfik 

Aradan r ... saat geçmeden. dahiliye 
nezaretinden şu şifreli telgraf gelmişti: 

Sclônik vilayetine 

SiFRE: 
Gayetle mabrerndir 

c. 11 eylul şifreli tele. Mis 'Eston 
dertilen gazete muhbiri hakkında icra 
olunacak rnuamelenin. şerefsadır ola
cak irndei seniyeye göre. başkitnbeti 
celileden alınacak emir vechile icrası 
tabii ise de : bazı buc;usi esbaba binaen 
şu noktaların da öğrenilmesine lüzum 
hasıl olmuştur. İşbu Mis Eston denilen 
gazete muhabiri, kaç yaşlarında kadar 
vardır. (Arkası tıa'") 

Sayfa · 

İki kontrol mimarı veya mühendisi 
aranıyor 

T. H. K. Başkanlığından: 
T. H. K. için Ankara veya İnönünde çalıştırılmak üzere bfr sene mliddctlc iki 

kontrol mühcndisı veya kontrol mimarı aranmaktadır. 
Tallb olanlar, tercüme! hallerile diplema ve hanservislerinin kopyelerini ve ÜC· 

ret tekliflerini 10/10/938 tarihınc kad::ır Türk Hava Kurumu ba§kanhğınn gön-
dermelidirler. (7106) 

Devlet Demiryollari ve limanları işletmesi Um um ıdaresi ilaılla 1 

Muhaınmen bedelleri ile mikdar ve vasıfları aşağıda yazılı iki grup malzeme 
her grup ayrı ayrı ihale edilmek 1artlle 13.10.1938 Perşembe gtinii saat 10,30 da 
Haydarpa§ada Gar binasındaki satınalma komisyonu tarafından açık aksıltme 
usulü ile satın alınacaktır. 

Bu i§e girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiii vesaik ve her gruba aid bizala
rında yazılı muvakkat teminatlarile birlikte eksiitme günü saatine kadar 
komisyona müracaatları lAzımdır. 

Bu işe aid tartnameler Haydarpaşada gar binasındaki komisyon tarafından 

parasız olarak da~ıtılmaktadır. 

1 - 800 kilo köşebend deınıri 60 X 60 X 8 m/m, 11800 kilo U demiri 120 X 55 X 1 
m/m, 3800 kilo lama demiri 8 X 50 m/m muhammen bedeli 1730 lira muvakkat 
teminatı 129 lira 75 kuruştur. 

2 - ll kalemden ibaret abdesthane ve hamam malzemesi (termosi.fon, rnusluk 
taşı, sifon gibi) muhammen bedeli 3128 lira muvakkat teminatı 234 lira 60 ku • 
ruştur. (6908) • 

Urfa Viliyeti Daimi Encümeninden: 
Diyarbakır - Urfa - Gazianteb yollarının telikisinde ve Urfa şehri içinde ve 

Karakoyun deresi üzerinde in~n edilecek 22 metre açıklı~da betonarme kemcrli 
köprü c39259» lira 56 kuruş muhammen bedel üzerinden ve vahidi kıyasi fiat 
esasına göre kapalı zarf usulile 17/9/938 tarihinden itibaren bir ay müddetle ek
siltmeye konulmuştur. 

ı - İhale 17/10/938 tarihine müsadif Pazartesi günü saat ll de Urfa vilayeti 
daimi encümeninde yapılacaktır. 

2 - Bu işe aid evrakı fenniye: Proje, mukavelename projesi, metraj, hüHlsai 
keşfiye, kapalı zarf usulile eksiitme 1artnamesl, betonarme büyük köprüler, 
fenni şartnamesi, hususi şartnamelerle bayındırlık işleri genel §artnamesinden 
ibarettir. 

3 - Muvakkat teminat mikdarı 2944 lira 47 kuruştur. 
4 - Istekiiierin teklif mektublarına aşağıdaki evrakı ba~laınaları şarttır. 

A - Yukarıda mikdan yazıh teminat akçesinin hususi muhasebe hesabına 

Ziraat Bankasına yatırıldığına dair mak buz. 

B - tsteklilerin 20000 liralık bir köprü veya c20000. liralık betonarme inşao.t 
ynpbklarına dair ellerinde ınevcud vesika vesair bonservislerile L'1aleden asgari 
sekiz gün evvel Urfa vilayetine mliracaatla alacakları ehliyet vesikası. 

C - Teklif sahibierinın mensub oldukları ticaret odasından aldıkları 931! se
nesine aid vesika veya musaddak sureti. 

D - İsteklilerin mühendis olması. olmadığı takdirde bu işin mes'uliyeti fen
niyesini deruhde ettiğine dair Nafia Vekaletince ehliyeti musaddak bir mi.ihen
disten alacağı taahhüd senedi. 

5 - İsteklilerin arttırma, eksiitme ve ihale kanununun umumi hükümlerile 
kopalı zarf usulile eksiltmeye dair olan maddeleri ve eksiitme şartnamesi ahkfl
mına ve yukarıda yazılı maddelerin icablarına riayet eylerneleri şarttır. Aksi 
hnlde hiç bir mazeret kabul edilmez. 

6 - İstekliler bu işe aid evrakı fenniyeyi ve şartnameleri Urfa, İstanbul, An
kara, İzmir, Adana nafia müdürlüklerinde tedkilı: edebilirler. 

7 - Posta ile gönderilecek teklif mektublarının ihale saatinden bir saat evve
line kadnr eksiitme komısyonuna vP.tmesi şarttır. Postada vuku bulacak ge
cikmelerden dolayı kOmisyon mes'uliyct kabul etmez. c6906, 

Hikaye: Gökten 
inen hediye 
(Baş tarafı 12 inci sayfada) 

- Grin ... 
- Sahi, sahi ve adresinız. 
- Longstrit 17. 
Pirsi, ilk fır.satta, aldığı bu 60 lirayı 

geri yollamaya karar vermi§ti. Bunu yn· 
pacakti da .. 

Sevimli delikanlı ile el sıkıştı ve ku
yumcu Hammerton ve Şerikinin dılkkA
nına girdi. 
Beş dakika sonra da, küçücük bı oşun 

en mes'ud sahibi olarak ve sevgilisinin 
sevincini kura kura mağazadan dışar1ya 
çıkıyordu. 

Pirsinin dükkAndan çıkışını göz('tliyen 
sevimli meçhul delikanlı yanında duran 
iri yarı birisine: 

- Gördün mü?.. Koca Hammerton 
kurnazların şahıdır. Buna ra[.rrnen, para
ların sahte oldukunu çakmadı. Tecrübe
miz muvaf!akiyetle neticelendi. Artık e
limizdekilerini sürmekten korkmayız ... 
dedi. 

Yazan: Peter Fabrizius -

Yazan: 1smet Hulilsi 

............................................................•• 
F3tuğrul Sadi Tek Tiy trosu 

e TAKSIMDE e 
Abide knr§ısınd 
Cumartesi kşıımı 

umuma 
Pazar aa t (13) de 

talebeye ( 16 ) da umuma 

OTELLO 
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f Niğde tahrirat kaleminde- başlayıp lstanbulda ~ 
i darağacı altında biten memuriyet hayab: 110 j ~----• 
... ,. ···············································································································'" 
evlet kap1s1nda elli yil 

Yazan: Eski Dahiliye Naz1r1 ve eski me b' us Ebubekir HAz1m 
• 
Ingiltere lig maçları 

hararetle devam ediyor Bulgar komite mensub1arına ai d olan makbuz un üzerinde: "Ey ahali korkmayır. :z 
·AJJah sizinle beraberdir , , diğer tarafında da bir bayrak üstünde: "Ya ölüm, 

J• hürriyet , kelimeleri yazılı idi Aaton Villa Portsmouth'u 2 - O, Everton Liverpool'u 
2 - 1, Fulham Manchester City'yi 5 - 3 yendi. 

Bu suretle yaya yollanndan maad~ 
dört sıra ağaçlar arasında ikisi beşeı 
ve ortadaki on beş metrelik olmak üze 
re üç şose yapılarak Osmanlı meınle · 
ketinde, hatta İstanbulda bile mis!• 
mevcud olmıyan güzel bir şehrah 

vücuda gelmiş bu unacaktı· 
İnşaata başladıktan az bir müddeı 

sonra azlolundum, muvaffakiyet csbı· 
bı hazırlandığı için halefimin bu güze' 
teşebbüsü ikmal edeceğini kuvvetle u
muyorum. 

Demiryolu kumpanyaları tarafmdar. 
yaptırılan binalardan yalnız demiryolu 
işlerine mahsus olanlar vergiden istis
na edildiği ha 1de, şark demiryollar 
llrumpanyasının l'manın yanında ve de
niz kenarında yaptırıp rüsumat idare
sine ve :tüccara ıcar edegeldiği büyük 
binalardan yirmi beş senedenberi ver
gi alınmadığını öğrendim. 

Bu husustaki tahriratım Devlet Ştı
rasına havale edilmiş olduğundan: 
cDedcağaç mutasarnfınm iş'an muhik 

ve bu ihmalin sair mahallerde de vukuu 
melhuz olduğundan bu gibi müessesa
tın müterakim vergilerinin tahslli için 
umum vilayetlere ve maliye nezareti
ne tebligat yapılarak hukuku hazine -
nin muhafazası lazım gelir.• 

Diye karar verilmişti. 
Kumpanya, borclarını vermek iste -

mediği için bu mülkierin icar bedellPri 
haciz edilmişti. 

Dört sene kadar sonra valilikle M:ı
nastıra giderken Dedeağacı ziyaret et
tim 

39 metre genişliğindeki caddenin or
tasına ince bir şeıid gibi beş metrelik 
bir şose yapılmakla ikltifa edildiğini. 
demir borularla su getirilmek üzere 
belcdiyece alınan resimleıin, bu mü
him iş için bir para aynlmıyarak ta -
mamen sarfedilmiş olduinınu elli bin 
metrelik kıymetli arsanın halile dur -
auğunu, hastanenin hazin bir metro -
kiyetle mühmel bırakıldığını, hü -
kUınet bahçesinde sağ kalan ağaçların 
büyiidüğünü, fakat yüzlerce saksı çi
çek. limon, portakal, mandarin fidan -
larının yağma edildiğini gördüm. 

Fere ılıcasında inşası takarrür eden 
ve tahsisat havalesi de o zaman gelmiş 
olan jandarma karakolu yapılmamıştı. 

Tarafundan yaptınlan otelierin de 
ihmal yüzünden harab olmakta bulun
duğunu işittim. 

Demiryolu kurnpanyasından almacak 
yirmi beş senelik vergiden de hiç bir 
şey alınınadığını işittim, teessürüm kat 
kat arttı. 

İşte, hükfunetce her kaza ve viiiye • 
tin halen ve atiyen anlaşılacak ihtiyac
Iarına göre ehemmi mühimme takdim 
suretile peyderpey yaptınlmak lıizırn 
gelen şeylerin rnafevk makamlarca da 
redkik ve tasdik edilmiş bir programı 
bulunsa, her kaymakam, her vali bu 
program dairesinde muameleye rnec -
bur tutulsa selefierin bin müşkülAt ve 
hatta meşakkatle vücuda getirrneğe 
muvaffak olduklan iyi eserler, halef
Ierin ihmalile hedrolup gitmezler! 

-64-

Bulgar tUccar vekilinin ifşaalı • 
Yıldız sarayının inanılmaz sUidltu 

Hatıralarım 63 numaralı kısmında 
soylediğim vechile Dedeağaç Bulgar 
tüccar vekiline muvakkaten vekAlet 
e~en Yoef şu suretle ihbarda bulun -
muştu: 

--Silmem haberiniz var mı? (Trak
ya ve Makedonya Bulgar ihtilAl komi
tesi~ namile gayet muzır ve gizli bir 
cemiyet teşekkül etti. Bu müessese, 
günden güne kuvvetleniyor. 

Cemiyetin İstanbul heyeti merkezi
}' ini teşkil eden eşhasın en mühim 
ve nafizleri Resm•li Simon Trayçe Ra
def. Manastırın zengin Bulgarlanndan 

Arsenal Sunderland'Ia berabere kaldı 

h~ 'l.ltl/11111/1/l 

Makedonya komitesi memub lanna aid olan makbuz Son maç14nn birinde gol ile biten bir hüctım 
birinin oğlu olan V· Robef ( 1) ile mü - para vennekle mükelleftir. Ben de yüz İngiltere lig maçlarının sekizinci haf _ koşma.n11flardır. Sunderlanaın ıı:ı yan fi .. 
teveffa doktor Şişmanofun oğludur. elli kuruş veriyorum. Bir aylığa mah- tası oyunları her tarafta ayni hararetle fı biraz bozuk oynamakla beraber her f~ 
Fakat bunun adını bilmiyorum. sus makbuz senedi de şudur. devam etmi§tlr. devrede de takım zaman zaman daha bl-
Bunların üçü de elyevm Galatasaray ~ Bu, adetA bir banka çeki gibi itina ile Oyunlarm devam §ekline bakılırsa §im- kim oynamı§tır. Sunderiand dokuzun 

sultanisinde talebedirler. Bu sene dip- • basılmış olan bir sened idi. Ortasında- dilik en müşkül vaziyette bulunan Ar - cu, ~rsenal ise on dördüncü vaziyette 
loma alacaklar. ki beyzi yer içinde eli bavraklı bir ka- scnal takunıdır. Henüz ikiden fazla ga- dir. 

Bir çoklan gibi ben de bu komitenin "· ~. efradındanım. dın resmi vardı· Başı üzerinde: libiyet elde edemiyen Arsenal üç defa be-- Maçta 50,000 ~i bulunmuştur. 
rabere kalıni.J, üç defa da mağlub ol • Manchester: 3 • Fnlbom: S 

Kendilerile hem fikir olmadığım k A h ....,_. d• c Ey ahali kor mayınız. Ila sizin- muştur. . .ucinci lig takımlarının bu oyunu 
halde mahza zararlannı azaltmak ve le beraberdir.~ ve bayrakta da: Birinci lig liderliği, maçlarm başm - pek hararetli bir şekilde cereyan ctıni§ • 
hatta bütün biitün dağıimalarına ça - « Ya ölüm, ya hürriyet. kelimeleri .danberi yerinden oynamıyan Everton ta- tir. Devre 3-2 Fulhamm galcbesilt bit • 
lışmak maksadile içlerinde bulunmayı yazılı idi. kımmdadır. miştir. 
tercih ettim. İk ııJ Beyzi yerin iki tarafında ( Potefin Derbi ve Aston Villa başta giden ta - inci devrede Manchester bir, FulhS 

Komite mensuplan, kudretlerine gö- k diri iki duası) başlıklı Bulgarca bir manzume kımı emin oyunlarla takib etme te er. sayı yapmıştır. 
re cemiyete her ay muayyen mikdarda müdericti. Lig maçlarının sona ermesi için takım- Fulham ligde birinci, Manchester ~ 

ların henüz otuz dört maçı olduğundan sekizincldir. 
0) Robef Manastı.r vilftyetl idare mecllsl M kb · · d k' k d 0 1 a uzun uzerm e ı a ın sman ı şimdiki dereeelerin hayli de~işeceği cüp • Bı"rincı· lig campı'yonu maruf ManC ' 

li.zasından bir Bulgarın o~lu ldl. Uzun müd- 6 ~ ~ 
det Bulgar çetelerlle birlik olarak her türlü bayrağını çiğneyor, direğini kırıyordu. hesizdir. hester ikinci ligde çok müşkül bir va · 
cinayetleri lrttkfıp etti. Sonra 1313 /1903 se- Önünde de bir Türk askeri yatıyordu. Aston Villa: 2 • Portsmouth: O ziyettedir. 
nesinde Manastırda umumi müfettJş Hüse- üç haftadanberi sakat olan Broomun Maçta 25,000 kişi bulunmuştur. 

~=n=~==i=p=~=~==d=~=e=t=~=e=re=k=a=f=~=d=ll=~=·===========(=A=r=k=a=~=oo=r=)=~rm~il~~~M~~~~ 
yunu daha rahat kazanabilmek imk.Anıru 
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SOLDAN SA~A: 

ı- Kaynana. 

-

• 

2 - Deslmal-borçlu. 

• • 
• • 

1-• ~ - Ili 
• -• 

3 - Blr nevi kll.se-Ulştlrllmlş. 

• 
- • 
ı-

- -

4 - Güzel kokulu bir nesne-başka taraf. 
5 - Taharrl et-.ııan'at - kasabın sat.tı~ı. 
t - Çok nadlrse. 
7 - Kanunla kapatılan yerler - llftve. 
8 - Zannet.mek - temizle. 
9 - Çok olmıyan - nefer - ne çok. 

10 - Parti - Emmek masıarından muzarJ, 
müfred, üçüncü oahıs. 

YUKARIDAN AŞAOI: 
ı - Flrar etmek-sıra. 
2 - Aşlretler-tıav§an köpe~ı. 

3 - İhtlralı: etse - genlşllk. 
4 - Komşu bir devlet-yemekle yenilen. 
15 - İyi - merkezi biikfunetlınlz. 
6 - Kazın kardeşi. 

7 - Örf - 1st1fham n1dası. 
8 - Bir nevi tahta - tasvir. 
9 - A~ın Içindeki - biraz eski. 

10 - Kız kardeş kocası - cemi edatı. 
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ivvelki bulmacanın halledilmiı ıekU 

vermiştir. 

Oyunun 28 inci dakikasında A. Villa 
merkez muhacimi kuvvetli bir §iitle ilk 
sayıyı yapmıştır. 

Devre 1-0 bu vaziyette bitmi§tir. 
İkinci devre hemen hemen müsavi bir 

§ekilde geçmiş, oyunun bitmesine on da-
6 Blrincite~rln 1938 peqembe kika kala sataçık Broomdan pas alan 

Ak.~am neşrlyatı : soliç takımının ikinci sayısını yapm~tır . 
18,30: Dans muslklsl (Pldk), 19: Konferans Aston Villa ligde üçünoü, Portsmouth 

Fatıh Halkevi n::ı.mına avukat Cemalertdin 
Fazıl Ertan <İstanbulun kurtuıu~u> 19,30 Ke- on birinei vaziyettedir. 
man konser!; All Sezln, plyano refakatlle, Villa parkta oynanan bu maçta 50,000 
19.&5: Borsa haberleri, 20: Saat lyarı, Falde ki~i bulunmuştur. 
ve arkadaşlan tarafından Türk muslklsi ve Everton: 2 • Liverpool: 1 
halk şarkıları, 20,30: Ajans haberleri, 20,-n: Ligde birbirini kovalıyan bu iki takım 
Ömer Rıza Do~rul tarafından arabca söylev, 
21: Saat A.yan, 21,05: orkestrn: 21,30: Rıfat arasındaki maç bütün oyun müddetince 
ve arkadaşları tarafından Türk muslkisl ve pek zevkli ve o nisbette heyecanlı bir ie
halk şarkıları, 22,10: Hava raporu. 22,13 Vi- kilde cereyan etmiştir. İki tarafın oyun 
yolonsel konser!: Muhlddln Sadak, plyano esnasında gösterdiği fevkaladelikler, hal-
refakatlle, 22,50 Son haberler ve ertesı günün k ku 1 "b' h dan heyt 
programı, 23: Saat Ayarı, İstlklft.l marşı. ı pa maç arı gı ı eyecan • 

ANKARA 
(7 Birincitcşrine kadar olan progra

mın öğle ve akşam neşriyatJan tccriibe 
mahiyetinde yeni stüdyoda yapılacak· 
tır.) 

S Blr:lncJteş-rln 1931 Peqembe 
ö~u:: NEŞRİYATI: 
12.30: Alaturka pl§.k neşrlyatı. 13: Haber

ler. 13.15: Kanşık plAk ne.şrlyat.ı. 
AKŞAM NF.ŞRİYATI: 
18.80: Karışık plfık neşrtyatı. 19.15: Türk 

muslklsl ve halk oarkılan (Sıı.llhaddln). 20: 
Sao.t A.ynrı ve arabca neşrlyat. 20.10: Haber. 
ler. 20.15: Türk muslklsl ve halk onrktları 
(Sad! Hoşseıı ve Radlfe Neydlk). 21: Şan 
plA.kları. 21.15: Stüdyo salon orkestrası. 22: 
Haberler ve hava raporu. '22.15: Yarınki 
program. .............................................................. 
Milli tak1m güreşçileri T.tırkiye 
gUreş b'rincilerile karşilaş1yorlar 

Güreş federasyonu tarafından tertib 
edilen Türkiye güreş birincilik müsa -
bakalarında derece alan güreşçilerin mil
li takıma terfi etmeleri maksadile eski 
milli takım gül'eşçilerile kar§ıl~ırıl -
malan takarrür etmişti. 

Eski milli takım ile, yeni şampiyonlar 
arasındaki bu müsabakalar 29 teşriniev
vel cumhuriyet bayramında Ankarada 
yapılacaktır. 

cana sürüklemiştir. 
İlk sayıyı Evertan merkez muhaciıni 

pek nefis bir şütle yapmıştır. 
Everton müdafaasının sert ve hatalı bir 

çıkışı penaltı ile ve nihayet te bir golle 
sonra ermiştir. 

Bu berabere vaziyet iki tarafın gayre
tini arttırmış ise de son dakikada korner 
atışından bir sayı •yapan Everton devre
yi 2-1 bitirmiştir. 

İkinci devrede yapılan bütün gayret
Iere rağmen oyunun neticesi değişmemiş
tir. 

Evertan en başta, Liverpool ise dört 
puvan geride dördüncü vaziyettedir. 

Maçta 70,000 kişi bulunmuştur. 
Arsenal: O - Sunderland: O 

İngiltere liginde en azılı iki takımın bu 
oyunu Sunderlandın sahası olan Roker 
Parkta yapıl.ınıştır. 
Şüt yağmuru şeklinde cereyan eden bu 

oyunda Arsenal merkez muavini ile iki 
müdafiinin anlaşmasından hasıl olan bir 
müsellcsin pek parlak bir oyunu olarak 
gösterilmektedir. 

Oyun esnasında top tenis topu 
sür'at ve çabuklu~ile kaleden kaleye 
yer deği§tirnıiştir. 

Arsenalin merkez muhacimi Drake ve 
arkadaşları bir sayı çıkarabilmek için 
hiç bir vakit topun peşinde bu kadar 

Bir boksörümüz 
Memleket dahilinde 
Turneye çıkıyor 

r 

:Ankara Güneş klübü boks5rlerill~ 
Mehmed Sürenkök memleket dahil ~ 
bir çok maçlar yapmak üzere bir ıurtı' 1 
çıkrnı§tır. Mehmed Sürenkök Mala~ 
yaptı~ı iki maçı büyük blr farkla lt 
~tır. 

Galatasaray morakaba heyed 
toplantisi 

6 
Galatasaray yeni mürakabe heyet\,; 

nümüzdeki cumartesi günü toplantı 1 
devam mahiyetinde bir içtima yaP'~/ 
tır. İçtimada Azaların hazır bulunıtl 
dilenmektedir. 

lskoçya • Irianda milh ma91 
Her sene muayyen tarihte yapı~ 

adet olan İskoçya - trlmda milll t~ 
ları arasındaki futbol maçı, cuıtl ;i 
günü İrlAndada B~lfastta yapıtae i 
İngiliz takımlarında oynıyan İskoÇ ,ll 
İrl1lnda1ı oyuncular bu maçta yer 
caklardır. 
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Beyoğlu İstiklil caddesi No. 34 

Gebze Sulh Hul...1lk M bkemesio -1 
den: ' 

Gebze Hazine avukatı Zülfikar O .., 
zan tarafmdan Konyada eski 44 sayıh. 

ve Gebzede çalışmış olan müsakkafatl 
tahrir komisyonunun azasından Hay .. 
rullah aleyhine Gebze sulh hukuk: 
mahkemesinde ikame olunan alaca~ 

davasının 28/ 9/ 938 tarihli celsei mu c: 

hakemesinde müddeialeyhin ikamet -1 

gahının meçhul bulunmasından teblt .,.. 
ğat yapılamaın~ olduğu görülerek na: 
nen 'tebliğat icrasına karar verilmiş o~ 
duğundan yevmi muhakeme olan '7/1 f11 
938 pazartesi saat 1 O da Gebze s~ 
hukuk mahkemesine gelmesi gelmecH 
ği takdirde hakkında gıyabi muamet 
yapılacağı ilm olunur. 4/10/938 1 16~ 

ı İnhisarlar U üdürlüğünden : 1 
-------------·~--~~-------Mubnmmen eksiitme 

Cinsi Mıktan Beberl be. tutan Muvnkkat saati 

Kasa: Lira 
I... Kr. S. L. Kr. L. Kr. 

Lira -

Altın : san kilogram 17.157.834 
BANKNOT 

Sermaye: 15.000.000,00 Ldstik hortwn 180 metre 7 50 - 1350 - 101 25 14 -

UFAKLIK 

Dahildeki ~luhnbirler: 

Türk Urruıı 
llariçteki Muhabirler: 
Altın : Safi ldlogrnm 9.054.614 
Altına tahvlll tabıı set best 
dö"fizler 
Dl~er döv1zler ve Borçlu kllrlng 
bakiyelert 

Bazine Tahvilleri : 
Deruhte edilen cvrakı nakdlye 
knrşılı~ 

Kanunun 6 - 8 lncl mnddcle
rtne tevtıkan hazine tarafından 
Vl'lk1 tedJynt 

Senedat Ciizdanı : 
HAziNE BONOLARI 
'I'İCARİ SENEDAT 

Esbaın ve Tahvilat Cüzdanı : 
(Deruhde edilen evrakı nnk· 

A - (diyenin karşılı~ı Eshnm ve 
(Tahvilllt ttıbart kıymetıe) 

B - Serbest esbam ve tahvUAt 
Avanslar: 
Bnıineye kısn vad. nvnns. 
Altın ve Döviz üzerıne 
'rlhvııtıt tızerıne 

llissednrlar : 
uhtclif • 

24.US.866,15 
H.652.653,00 
1.239.240,63 

834..406,60 

12.736.038,33 

17.001,45 

12 990.419,22 

158.748.563,00 

500.000.00 
74.523.339,85 

89.474.548,48 
6.767.649,60 

7.688.500,00 ı 
228.578,11 

9.259.087,09 

40.025.759,78 

ihtiyat Akç 1 r 
Adi ve fevkalado 
Husu.st 

Tedavüldeki Banknotlar : 
SSU06,60 Deruhde edilen • evrakl nakdlye 

Kanunun 6 - 8 1ncl maddeleri 
ne tevtlkan. h&zine tarafından 
vAki ted!yat 
Deruhde edllen ewakı nakdlye 
bakl,yes:l 
Kareıı.ıtı tamamen altın olarak 
Ulh·eten tedaville vuedUen 
Reeskont muknb111 Uft.vcten teda. 
vaz ed. 

Türk Lirası Mevduatı : 
143.690.614,00 Döviz taahhüdatı : 

Altma tahTill bbU d5vlzler 
Di~er döT!zler ve alacaklı kllr1nl 

'15.023.339,85 bakiyeleri 
Muhtelif: 

46.242.198,~ 

1'1.176.185,2\ 

t-500.000,00 
12.083.676,92 

-

2.712.234,11 
8.000.000,00 

168.H8.563,00 

1s.osa49,oo 

143.690.614,00 

19.000.000,00 

84.000.000,00 

1.113,65 

45.559.623,70 

8.712.234,11 

198.690.814,00 

14.465.728,27 

45.561.737,35 
84.389.205,70 

Sicim • 0000 Kilo ·, 74 - 3700 - 277 50 14 30 
İnce kınnap 300 :. 1 08 - 324 - 24 30 14 45 
Zamkı arabi 450 , 76 - 342 - 25. 65 15 -
Mühür kurşunu 1500 , 27 60 412 50 30 95 15 30 
I- Şartname ve nümuneleri mucibince satın alınacak yukarıda yazılı beş ka· 

lem malzeme ayrı ayrı açık eksiltıneye konmuştur. 
II - Muhnmmen bedelledile muvakkat teminatlan bizalannda gösterilmiştir. 

III - Eksiitme 13/X/938 tarihine rastlıyan Perşembe günü bizalarında yazıh 
saatlerde Kabat~ta levazım ve mübayaat şubesindeki ahm komisyonunda ya • 
pılaaıktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen §Ubeden alınnbileceAt 

gibi nürnuneler de görülebilır. 
V- İsteklilerin eksiitme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvcnme 

paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (6886) 

I - İmıir - Bornova banliyö §imendifer hattı üzerindeki Çı~ılı istasyonundnn 
idaremizin Çamaltı tuzlasına §artname ve projesi mucil:)ince yapılacak su 
isalesi arneliyesi kapalı zarf usulü ile eksiltıneye konmuştur. 

II - Ke§if bedeli 20323 lira 13 kuruş ve muvakk.at teminatı 1524.39 liradır. 
III - Eksiitme 14/X/938 tarihine rastlıyan cuma günü saat 15 de Kabata§ta 

Levazım ve Mübayaat fUbesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV- Şartname ve projeler ].02 kuru§ bedel mukabilinde inhisarlar umum m{l .. 

dürlüfü levazım ve mfibayaat 1ubesile Ankara ve İzmir ba~üdürlü[;inden 
alınabilir. 

V - Eksiltıneye iştirak etmek fstiyenlerin fennl evrak ve vesaikini bilbass 
on bin liralık bu gibi i1lerl muvaffakiyetic yapmış olduklarım gösterir vcsikayı 
ihale gününden 3 gün evveline kadar inhisarlar inşaat §ubesine ibraz ederek ay. 

. nca ehliyet ve eksiltıneye i§tirak vesikası almaları lAzımdır. 
J'ckü.a 364.819.Ş19,43 Yekaa 884.819.519,43 VI - Mühürl{l teklif mektubunu kanwıt vesaik ile 5 inci maddede yazılı inşaat 

I Temmuz 1938 tarihinden itibaren: 
lakonto haddi % 4 Altın üzerine avana % 3 

Seferibisar asabası içme suyu ek iltme Ilanı 
1. - Sefcrihisar kasabasına getirilecek içme suyu i§i kapalı zarf usulile ek

ailtıneye konmuştur. Yapılacak iş: Suyun 9 kilometre mesafeden isaelesi, depo 
\'c kaptaj inşasiyle tevzi şebekcsidir. 

2. - Bu i§in muhamrnen keşif bedeli c59672,60:ı. liradır. 
3. - Bu işe aid şartnameler ve evrak §Ulllardır: 
A. - Eksiitme şartnamesi. 
B. - Fcnni §artnnrne. 
C. - Mukavele projesi. 
D. - Bayındırlık işleri genel §artnamesi. 
E. - Vnhldi fiat cedveli. 
F. - Keşif cedveli. 
G. - Projeler. 
İstiyenler bu şaı tn am e ve evrakı c2:ı. lira c98:t kuruş mukabillnde Sefek--

sar belediyesinden alabilirler. 
4· - Eksiitme 28/10/938 Cuma günü saat 15 de Seferibisar Belediye dairesin

de Yapılacaktır. 
. 5· - Eksiltmeye girebilmek için Türk tabiiyetinde olmak v qa~daki vesa
ıki ib raz etmek lazımdır. 

A. -Bu iş için c4238,13:t lira muvakkat teminat makbuz veya mektubu. 
. B. - Nafıa Vekulctinin 1218/938 tarıhvc 67/11624 sayılı emirlerine JÖre 'bu if 
ıçm alınmış chliyet vesikası ve ticaret vesikası. 
d· 

6
· - Tcklif mektublannın 4 üncü maddede yazılı saatten bir saat evveline ka

ciır .. r Belediye eksiitme komisyonu relsliii.ne makbuz mukablli verilmlll lkım-
. c7093;, 

• 

Dr. HAFIZ CEMAL 
"(Lokman Beldm) 

Dahlll7• teııassuı: Pıı.u..>:dan ınaa.4a 
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Muayyen bir müddet zarfuıc!a 
fazlaca ,-mikduda Ilin ~Ptıracak
lar ayrıaı tenzllitlı tarüemizden 
lstifade edeceklerdir. Tam, yarım 
ve çeyrek say! ilinlar için ayrı 
bir tarife derpli edilnıiftır. 

Son Posta 'nm ticart Ulnlaruıa 
aid ~ler için fU adrese mtı.racaat 
edUmelid!r: 

tııııCılık Koll*W ım.q 
~ 

ADbra ea44eS» 

§Ubemizden alınacak eksiltıneye fgtirak vesikası ve muvakkat güvenmc parası 
makbuz veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarflarının eJt.. 
siltrne günü en geç saat 1~ de kadar yukarıda adı geçen alım komisyonu ba~kan· 
lığına makbuz mukabilinde verilmesi lAzımdır. (6893) 

,.,.,.,., 
I - İdaremizin Karaıı~aq barut deposu tapa, saçma, fişelt anbarlarmda §art

name ve proje..cf muclbincc yaptırılacak kerevet inşası pencere tecdid ve tadili 
ve tamir işleri eyeti umumiyesi birden açık eksiltıneye konmuştur. 

n - Ke§if bedeli (2941.80) lira ve muvakkat teminatı (220.60) liradır. 

nı - Eksiitme 18/X/938 tnrihlne rastlıyan Salı günü saat 14 de Kabataşın Le
vazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şnrtname ve pro,ieler (15) kuru§ bedel mukabilinde söziı geçen §Ubedcn 
alınabilir. 

V- İsteklllerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7.5 güvenme para~ 
larile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (7070) 

Istanbul Jandar m Satınalma Komisyonund n: 
Tabmin lik 

MJkdarı bedoli teminatı 
ad ed Cinsi Lira K. Lira Ku. 

1250 Ambala.j san~ 1500.00 112 60 
ı - Cinsi, mikldan, tahmin ve ilk teminat bedelleri yukanda yazılı üç boyd 

1~0 aded ambalAj sandılı 17/Birincitcşrin/988 Pazartesi günü saat lG de Ged ~ 

p §ndaki Jandarma satın alma komisyonunca açık ekslltme ile satm alınacak~ 
2 - Şartname eb'ad ve evsa! pusulalan herg(ln adı seçen komisyonda ve nd· 

mune İltanbul jandanna etYıı ve levaıım wnbarmda g~rhlebJlir. 
S - 2490 sa:Jl]ı kanundald teraiti haiz alanlarm belli gün ve sııntte temf! 

uı moktub vqa m.akb\l.llarUe QedJkp adak! komiiyonnımııda bulunmaları. 
· c7042, 
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90 dereceli lıalis limon çiçekleri 

Dünya tiriyat mütehasstslan bir araya gelse Hasan kolOnyasının bir oam1asın1 vücuda getiremez. 
Nesrin Limon çiçekleri Hasanın gavrusudur. Losyon ve Lavantalar birer şaheserdir. 

Hayat; Heyecan ve neş'e ile kaimdir 
Doktorlarımız tasdik ederler ki; hastalıklarımızın çolu ruhidir. 

Zattan, cesaretsizlikten, korkudan, melankoliden, üınidsizllkten dolar. Menş~i ise kansızlıtın meydana geti'rdill dur
gunluk dediğimiz heyecansızlık ve neş'esizliktir. Bugün hastaneleri boşaltacak yegAne ilaç da budur: Heyecan ve neş'e 

Bir hastaneye gidiniz, hastalarm elemlerini, endişelerini güler bir yüz ve itimadla kaldırınız, yani durgun ve yor

gun kanlarını harekete getiriniı; derhal yataklarından kalkarlar, evlerine ko~arlar. İşte insan makinesine maddt ve 
manevi bu kudretleri vermek, hayatı saadetlerle geçirmek, her teşebbüs ve azimde muvaffak olmak demektir. Bu da, 

mevsim değişmelerinde kanın kırmızı yuvarlacıklarını tazeleyip çoğaltmak ve tabii bir şekilde harekete getinnekle 

olur. Bu yüksek kudreti sizlere, ancak: 

Kan, kuvvet, iştah şurubu temin eder. Fosfarsol; tatlı bir iftah verir. Kanı, kuvveti çoğaltır. Zeki ve hafızayı parlatır. 
Gormek, koklamak, işitmek hassalarını arttırır. Sinir ve adaleyi sallam1aştırarak uykusuzluğu ve fena düşünceleri gide

rir. Mide ve barsa!ı tenbih ederek, muannid inkıbazları geçirir. Bel gevşekliği ve ademi iktidarda büyük rol oynar. 
Velhasıl, insan makinesine lazım olan bütün kalori ve enerjiyi vererek, hayatı neş'e ve heyecan içinde yaşatır 

FOSFARSOL' u diğer mukavvi ilaçlardan ayıran başlıca hassa: 
Devamlı bir surette kan, kuvvet ve iştiha temin etmesi ve ilk kullananlardn bile azami bir hafta içinde tesirini gös -

tcrmesidir. Yüce Sağlık VekAlctimizin resmt müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 

Bir Inkılap ve Oç Renk 

JITAN ŞEFTALI 
trubıne) (Ptche~ 

• 
fiNDIK 

(Nolaette) 

COTY'nin Pariate Bole 
de Boulogne methalin· 
deki laboratuaranda ya· 
rattlaa yeni pudra renk· 
leri, yaz1n sacak canla· 
haana elidinize bah9ede· 
cek ve yakuşbracaktlr-

Pudra tekniOinde •••· 
dllmemi• bir inkllaptır. 
Iateyin iz. 

tiUZI!L.LtK HEM HAKKlNlZ 
,..I!M VAZIFENIZDIR. 

MEŞHUR FRANSIZ MARKASI 

Meşhur EKMEK KADAVIFI Fırın• 
latanbulda Çarşıkapıda lrgatpazarı aokağında 56 No. fınnda 
EKMEK KADA YIFI imaline ba,Iandığını ilan eder ve taşradan 

aipari1 kabul eder. 

Gece Telefon servisi için memur alınacak 
Istanbul Telefon Miidüriyetinden: 

Kışlık elbise 
ve 

Pardesüleriniz 
haztrlanm1ştar. 

Liradan itibaren 
T rençkot pardesüler 13,75 
Gabardin pardeaüler 20,75 
Erkek muşambalan 8,50 
Çocuk muşambaları 6, -
Paltolar 14, -
Kumaş pardesliler 10, -
Kosttimler 12, -
Çocuk elbiseleri 4,50 
İpekli kadın muJambalan 15, -

S0MER BANK 

YERLI ALLA 
PAZARLARI 

Istanbul - Beyoğlu • Ankara 
İzmir • Adana 

.................. .r 

Erkek kadın ve çocuklar için 

Trençkotlar, Renkotlar ve 
Waterproofs muşambalarmm 
Her clnate zengh• kolekal
yonler~n• her yerden ucuz 
tlet ve mDaalt ••rtlarla 
BeyoGiunda BAKER maa•· 

Çünkü 

Radyolin 
Diş doktorunun bütün ht.stalanna 

söyledi~i gibi dişleri sadece pariat
nıakla kalnuyarak onlan mlkroplar

dan, muzır salyalardan ve bamızlar
dan te~izleyip çelik gibi sag"lamlık 

veren yegane iksirdir. 

Her aabah • Her öOierl• - Her 
ak,em yemeklerden aonre 

.... v .· 
.· ' 

KABilLIK 
Barsak:, karacıter ve 
midenin kusurlu lfle

, mesi demektir. Bu no 
uzvun Iyi Işlemelini 
temin Için muhakkak 
gece yatarken ve sa
bab aç karnına bir 
kahve kaşıgı MAZON 
meyva tuzu alınız. 

. Alınması gayet lltll 
tesiri ta bit ve kolaydır. 

Mazonmeyv 
TUZU 

DUD ilmi taJclid odilebUJr, 
fakat aa terlı:ib, aa de t.

airi tak.lid edUemes. 

............................................... ...__.... .. 
Soo Posta Matbaası ................................ 
Neırıyat Müdürü: Selim Rtıgıp ••tt 
SAHiPLERt· S. Ragı.p EMEÇ 

• A. Ekrem USAKLIGtL 

ÖKSÜRÜK ŞURUBU 
'' Sirop Pectoral ,, 

E.ki ve yeni biıtnn ökaürükleri geçirir, balgam söktUrDr, brollflan 
temizler, nezle ve gripten korur, röğüsleri zayıf olanlara bilbuaa 

tayanı tavsiyedir . 
INGILIZ KANZUK ECZANESI 

BeyoAiu letanbul 

Tarağa isyan eden saçlar 
Ekseriya bulunduklan yeri terketmek arzusunda 

olanlardır. Binaenaleyh 

Saçlartn1z1 itaate Allştıranız 
· Bunun en iyi çaresi 

Mesai bir ayda on beş gecedir. Laakal orta mektebdcn mezun olmak ve devlet 
hizmetine girme vasıflarını haiz bulunmak şarttır. Fransızca bilenler tercih olu
nacaktır. Bir lstida ile doğrudan doğruya Müdüriyete müracaat olunması. (7212) 

zalarırida buluraunuz. 

'---------------------~ ~~ .............. .. 
Meşhur Alman güzellik mütehassısı Profesör Doktor E. W 1 N T E R 
tarafından 

formülü yapıla~ 
--

Pudracılık san'abnın ve kimya fenninin eD son faheseridir. Her tene ve her simaya yaraJan ve cildi barikulide CMzibeli ve güzel gösteren 
aon moda renklerde VENÜS pudralarım aayın bayanlara tavsiye · ederiz. Deposu: Nureddin Evliya Zade müesaesesi, latanbul 


