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Sene 7 - No. 2197 leri telefonu : 20203 

HitlerııiJ1- aün gece 
söylediği nutuk 

"Eski düşmanlarımız 
bize hücum ederlerse 

hepsini ezeceğiz! 
Hitler " Bu saldırış Şarktan , Garpten , Şimalden , 
Cenuptan, nereden gelirse gelsin bugünkü Almanya 

bunu boğacak vaziyettedir,, dedi 

(Yazısı 9 uncu sayfada) 

Musoliniyi devirmek 
isteyen komünist şebekesi 

Dünkü tekziplere rağmen bugün 
yeni tafsil at veriliyor 

' 

CUMARTF.SI - 12 EYLÜL 1936 idare isleri telefonu : 20203 
' 

Fiatı 5 Kurut 

Türk - lnglllz dostluğu ' NÜFUSUNUN HEMEN HEPSi TÜRK OLAN 

ingiltere ile lskenderon - Antakya 
ticaretimiz beş mıntakası için mahalli 
misli artacak müstakil idare 

Sanayi planımızın tatbikı 
içirı lngiliz sanayii ile 
tf!şriki mesai ediyoruz 

Bir lngiliz heyeti 

Fransa -Suriye muahedesi 
hakkındaki dOşOncemiz 
Haricig• Vekilimiz Cenevrege giderk•n " dost 

Ankaraya geliyor Franaa oe Surigenin bıınu düşllnmüş oldulclarını 
lngilizlerle yapbğımız klering ümit etm•k isterim ,, dedi 

mukavelesi iftihar edilmesi Milletler Cemi .. .... ~~: 1ı1.., ,.. ........ 
IAzımgelen bir eserdir yeti konsey ve a •. ~ \ ""'\« •. "-

Londra, 11 (A.A.) - Anadolu ajan- samble ıçtıma arı • > · • • . 1 ..... , .... ~~ 

sının hususi muhabiri bildiriyor: na iştirak edecek o· • · 
Türkiye il~ İngiltere arasında iki ey- lan Hariciye Vekili 

lfilda imzalanan ticaret ve klering an - Tevfik Rüştü Aras, 
laşm~sı. Türkiye ile münasebetle bulu- Dahiliye Vekili Şük
nan Ingiliz ticaret rnahafilinde !llemnu- rü Kaya, Riyaseti • 
niyetle karşılanmıştır. Çünkü Ingilte - h B k" "b" 
renin eski tarzda anlaşma politikasın - cum ur aş atı 1 

da israr etmekte olması ve Arjantin he- Hasan Rıza ve ka • 
yetinin bir seneyi mütecaviz bir za - dm saylavlarımız -
mandanberi bu mevzular üzermde uğ- dan Esma ve Mihri 
raşmakta bulunması. nihayet Yuna - Bektaştan mürek • 

(Devamı 10 uncu sayfada) keb heyetimizin dün 

Kl·od Farer 
18 Eylülda 

sabah saat 9,30 da 
Kirinal isimli va • - ' 

purla Cenevreye ha- Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Aras ve Dahiliye Vekili 
reket ettiğin i yaz • Şükrü Kaya vapura girerlerken 
mıstık. 

Hariciye Vekilimiz Dr Tevfik Rüstü 

lstanbula g e 11• yor Aras hareketinden evvel bir mu -
harririmizle görüşmüş ve aralarında şu 
müka1eme geçmiştir : 

- İngiltere ile bir muahede yapıl • 
makta olduğuna dair haberler vardır. 
Bu hususta bizi tenvir eder misiniz? 

- Tüf kiye ile İngiltere münase -
betlerinin çok dostane ve samimi ol • 

(Devamı 3 üncü say[ada ) Antakya ve lskenderonu gösterir harita 

lztırap Komisyoncuları! 
Iskatçıların elebaşıları mektep 
çocuklarını kandırarak mezarlıklarda 

şebekeler kuruyorlarmış 
Mezarlıklanm1zın asrileştirilmesini daha bir asır 
bekliyebiliriz, fakat mezarlıklarımızın medenileş

mesini beklemeye tahammülümüz kalmadı 
Klod Farer Yazan: Naci Sadullah 

lngiliz ajansı şebekenin Terni şehrinde keşfedildiğini, Eylul ~yı içinde, memleketimize (Yazısı 9 uncu sayfada) 
bu~ehrinfu~derkinınm nezaret ~bna ahn~k~nn~muh~lif rnil~tl~e m~sup k~~~~ =~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

R d d k "k ld ... b"ld" • seyyah kafileleri gelecektir. 
oma a a tet ı at yapı ıgını ı ırıyor (Devamı 3 üncü sayfada) 

(Yazısı 9 uncu sayfada) 

Maarifte Islahat 
l alebenin iyi yetişmesi için sıkı kayıtlar konuyor, 

deva m m eselesi de yeni kararlara bağlandı, ilk 

t e drisat programlan tamamen değiştiriliyor 
Şehrimizde bulunan talim ve terbi

~e azaları ve ilk tedrisat müfettişlerinin 
l~tirakile talim ve terbiye reisi İhsanın 
i'Yasetinde dün bir toplantı yapılmıştır. 

Oplantl akşam saat 17 ye kadar de ~ 
Varn etmistir. 

Dünkü 'toplantının mevzuu ilk tedri
•at Programının kamilen değiştirilmesi 
olmuştur. 
. Bundan bir ay evvel bu mevzu üze

tınde görüsmek üzere Ankarada topla
~an komis~on çalışmalarını bitirmiş ve .~ 
"~•trıgelen bütün hazırlıkları ikmal ,·........,.~--,-~~ .. -

(Devamı 2 inci sayfada) Maarif Vekili Saffet Arıkan 

Müthiş bir facia 
Kirletildikten 

'"' sonra agaca 
asılan genç kız 

Sındırgıdaki facia kurbanı 
yarı vücudu vahşi hayvanlar 

tarafında yenmiş bir 

halde bulundu 
(Yazısı 9 uncu sayfada) ..... ... ' .... . ·- . ._ . ·-· . ........ ···----

KAR i KAT 0 R i S T RAMiZ 
Kıymetli karikattıristimiz RAMİZ 

bu haftadan itibaren bütün mesaisini 
yalnız «KAR1KATÜR» ınecmuas~na 
hasretmiştir. Bugllnkü KAR1KA TÜR 
me<'muasında Ramiz'i seve seve sey
redeceksiniz. 

9 Eylw 1922 günü Atatürk, kurtardığı lzmiri uzaktan, yüksek 
bir tepeden ilk gördüğü dakikada yanında idim 

Yaz•n: Yedek Kurmay E •tısı CeUU Dlncer 
[Yazısı 7 inci sayfamızdadır] 



Sayfa SON POSTA 
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2 Eylul l'"" 
-: 

r 
Hergü ' Resimli Makale a Lüzumsuz telaş, tehlik'li acele a 

Sözün K 
Vebaddn 
Daha 
Müthi~ 

•---Yazan: Muhittin Birgen --·· 

H emen he~gün gazetenizi açtığınız 

zaman bır sokak kazasına tesa
düf edersıniz. Şimendifer, otobüs, oto
mobil, motör, tramvay, araba, çarpış
ma, e1.me, ölme, yaralanma... Acaba, 
bunun sayısı nedir? Yekun ne oluyor? 

Tek tük, şurada burada geçen bu 
vak'alar, böyle münferit kaldıkça o 
kadar dikkati celbetmez. Fakat, bunla
rı hır toplayacak olsak o zaman na~,,ı 
büyiik bir Met karşısında bulunduğu
muzu anlarız. 

* Her şeyde istatistiğe meraklı olan 
Almanva. bu kazaların Alman niifu-.. 
suna verdiği zararı görerek bu mese-
le ile daha esaslı meşgul oluyor. Alman 
gazetclcıinde son zamanlarda dikkat 
ettiğim bazı rakkamlar bana çok kor
kunç göıiindü. Bir haftada AJmanya
da bu yüzden lfıakal yüz elli kişi öliı
yor, gene Jaakal dört bin kişi,derece 
derece ehemmiyetli, yaralanıyor. Ay 
da en aşağı altı yüz ölü, on altı bin ya
ralı. Senede, beş senede, on senede bu
nun yapacağı zayiat miktarını artık 
hesap edinız! Halbuki, yolda sür'at art
tıkça, nakil vasıtası tenevvii ettikçe 
her gelen senenin geçen seneden fazla 
zayiat yaptığını da gene istatistikler 
gösteriyor. Demek bu hal eski zaman
larda veba ve kolera gibi müstevli a
fetlerin yaptığı zayiattan daha müthiş
tir; onlar, bir istila hareketi yaparlar, 
sonra geçip giderJerdi. Bu yol kaza1a
nnın verdiği zararlar ise geçmiyor, bi
lakis, mütemadiyen artıyor. 

* Acaba bizde bu zayiat yekı'.inu se-
nede neye \·arıyor? Bizim elimizde bu 
yolda istatistikler olmadığı için yekunu 
bilemeyiz; fakat, şu cihet muhakkak
tır ki bizde de bu yekün, bizim nüfu
sumuzun nisbetine göre, ufak bir şey 
değildir. Hele, bu kazaların en çok 'u
kua geldiği yer, nüfus kesafeti hasebi
le, İstanbul olduğu için, bilhassa bu ba
kımdan mesele daha ehemmiyetlidir. 

* Ben çocukken de İstanbul sokakla-
rı gene bu sokaklardı. Bunların değiş 
miş olanları pek azdır Bilhassa büyük 
hareket yerleri,, şehrin hareket kanal
ları benim çocukluğumdanberi pek az 
değişmiş, pek az genişlemiş ve düzel
miştir. 

O zamanlar, insanlar çok az hare
ket ederler, ekseriya yayan yürürler 
ve nadiren kendi ikamet ve iş hudut
ları haricine çıkarlardı. 

Sokaklarda hareket eden nakil va
sıtaları da, insanlar gibi, yavaş hc>ı-c
ket ederlerdi; şimdi insanlar da, nakil 
vasıtaları da çabuk gidiyorlar. O za
manki hareket için dahi dar olan so
kaklara bugünkü hareketi sığdırmai~ 
elbet kolay değildir. Mademki sokak
ları genişletmek, köşeleri düzeltmek. 
bizim için yapılması bugün imkansız 

masraflarla elde edilebilecek bir şey
dir, şu halde bu sokaklardaki hareketi 
tanzimden ve bu işle çok ciddi bir su
rette meşgul olmaktan başka çaremiz 
yoktur. 

* 

------------------------------------------- Si 

Yazı Çok Olduğu için 

Bugün Konamıulı 

- •• 1 1 • ' · - •• 1 ·- ,_ .. ________ _...........,.. 

Maarifte 
Islahat 

Bu adam bir dakika bek
leseydi bu felakete uğramı
yacaktr, gülünç olımyacak
tı. 

Bu zavallı bir saniye a-1 Bu adam beyhude yere 
cele etmeseydi çocuklarını koşmasaydı terlemiyccek, 
yetim bırakmıyacaktı. üşiimeyecek, hastalanınıya

Uktı. 

İşimizi zamanında yap
malı, Jüzumsuz telaştan, 

tehlikeli şeylerden ~ekin
meliyia. 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

etmiştir. Buradaki toplantıda progra .. 
mm ne suretle sahai tatbika konulacağı 

SÖZ 
Mahkumların karıları 
ile bera be1 yattıkları 
Hapishanler 

En serbest hapisaneler Filipin hapi
saneleridir. Burada mahkumlar gece -
leri evlerine, karılarının yanına gitmek 
hakkına bile sahiptirler. Fakat son za
manlarda cereyan eden bir iki firar 
vak'ası, hapisane müdürlüği.inün baş
ka türlü kararlar almasına, ve mah • 
kumları serbest bırakmamağa mecbur 
kılmış. Ancak mahkumlar, karılçınn -
dan ayrılmak istemedikleri için, karı • 
larının, geceleri hapisaneye girebilme
lerine müsaade edilmiştir .. Şimdi mah
kumlar koğuşlarda çift çift yatıyorlar
mşı. 

Llvren•ln (herp plAnları bulundu 
Şöhreti bin bir türlü esrar halesi ile 

çevrili bulunan Lavrens'in A'.nıbistan 

seferleri esnasında, hazırlamış olduğu 
harb planları Londrada F orsebay is -
minde bir adamın dükkanında çıkmış

tır. 

Lavrens bu planları yıllarca evvel 
Şav müstear ismi altında bir kampta 
bulunurken uzun müddet arkadaşlık 
ettiği F orse' un oğluna tevdi etmiş, o 
da saklaması için babasına vermiştir. 

Kendisile 'konu~n gazeteciye Bay 
Forse şöyle demiştir: 

- Oğlum Şav0ın kim olduğunu bil
miyordu, hele onun Lavrens olduğu -
nu hiç aklına getirmezd.i. 

Ayrıca Lavrensin bir boya takımile 
bir plan defteri de çıkmıştır. 
_. ... ..-.---------------

ARASINDA) 
görüsülmüstür. ' . 

İlk tedrisat müdürü geldi 

lık tedrisat "müdürü lsmail Hakkı 
Ankaradan şehrimize gelmiştir. Mü .. 
dür İstanbulda mevcut ilkmekteple " 
rin kaffesini teftiş etmdtte ve mektep 
~muallimlerile tedrisat hakkında e
saslı temaslar yapmaktadır. 

•------------------------· 
~E~GüN BiR FIKRA 

Beşik · 
Eski devrin ağalarından biri oğ

lunu evlendlıdi. Ar.ıdau bir sene 
geçmeden bir tonuıu o1acağını 
müjdelediler. Ağa derhal beşikçiye 
gitti, bir beşik ı!'marladı. Beşikçi be
şiğin nasıl yapılacağı hakkında iza
hat aldıktan sonra parayı peşin al
dı ve oturduğu postekinin ucunu 
kaldırarak parayı oraya koydu. 

Ağa artık hergiin ge1ip gidi~·or, 

fakat beşik bir türlü yapılmıyordu. 
Aradan aylar geçti, çocuk doJdu, 
büyüdü. Delikanlı oldu ve evlendi· 
rildi. 

Bittabi evlendikten sonra da se
neler geçmişti. Bir gün bir çocuğu 
olacağım söy !edikleri zaman büyük 
babasının vaktile kendisi için bir 
beşik ısmarladığını hatırladı. 

Beşikçiye gitti, beşikçi sağdı. Be
şiği hatır1atınca adamcapz hiddet
le yerinden oynaştı: 

- Yoo()()(), dedi. Ben bu kadaı· 

aceleye gelmem! .. İstersen, nah kal
dır postek.iyi al büyük babanın pa-

Parisin mağaza 
Camekanlarında 
Hergonun mankeni 

Son zamanlar
da Paris.de.ki el - Maarif V elcilinin meşguliyeti 

c:::::= bise mağazaları, Maarif Vekili Saffet Arıkan İstan " 
ca me kan la ra bulda yüksek mekteplerin vaziyeti 

[ ~oydukları hal • hakkında esaslı tetkikler ve teftişleri-' 
._...__,_ mumu manken- ne devam etmektedir. Vekil dün de~ 
~:--_, Je rin ba \ila rı nı itibaren Dahiliye Vekili Şükrü Kaya • 

maruf şfuema ar- ya vekalet etmeğe başlamıştır. 
tistlerine benze • y . l cak ekt I 

__,_____ ciyorlarmış; me - em açı a m ep er 

__ , sela vitrinde Grc- Kültür Direktörlüğünün yaptığı tet-
ta Garbo ile Jan kikler neticesinde en fazla taleb~ olan 

Harlov'u le.arşı karşıya konuşurken yerler teshit edilmektedir. 
görmek lcabilmiş. Fakat asıl mühimi Şimdiye kadar yapılan tetkikler Ak
meşhur bir mağazanın Heryonun saray ve Kadıköyünde birer ilkmek " 
mankenini yapması, ağzına ·pipoyu tep açılmasının zaruri olduğunu ort~ 
vermesi ve Heryoya mükemmel bir av ya koymuştur. Maarif Müdürlüğü bu 
elbisesi giydirmesi imiş. İşin garip ta- semtlerde münasip birer bina aramak• 
rafı şu, Heryo ömründe bir kerecik ol- tadır. Daha hangi semtte ve ne kadar 
sun ava gitmif bir adam değildir . · ilkmektep açılacağı yakında belli ola
DOnr•nın en methur medru111u caktır. 

alda 
Mekteplerde talebeler için yeni 

kayıtlar 
A vusturyanın Graç şehrinde Mari 

Silbert isminde m~hur bir medyum 
geçenlerde 70 yatında ölmüı;tür. Ma -

rasını!.. T •--------------'* rinin tecrübelerini dikkatle takip eden 

Mektep talebelerinin iyi yetişmesi 
için ortamektep ve liselerde her tale
benin senede en az 3 defa muallim ta• 
rafından sorguya çekilmesi karariaş .. 
tınlmıştır. Bu sorguda talebenin aldıği 
numara sınıf geçmesine tesir edecektir. 
Esasen bütün tatil, imtihanlar \'e bay
ramlar çıktıktan sonra tedris senesi al• 
tı ay kadar olduğundan öğretmenle .. 
rin talebelerle müzakere devresi her j .. 

ki ayda bir yapılacaktır. 

iki asır süren pek çok ilim adamları hayretler içinde 
kalmışlar ve verdiği haberlerin doğru-

400 davacılı dava luğunu görüp fafırnuşlardır. 
On sekizinci asrın bidayetinde, Kro

lova-Gora' da mahallin papazına orada 
istihsal edilen kömürlerin üzerinden 

bir vergi tahsil etmesine izin verilmis, 
1 

papaz ölmüş bu hisse varislerine veril-
memiş. Varisleri dava açmışlar. Dava 
batından batına ilerlemiş ve nihayet da
vacıların adedi 400 Ü bulmuş. Dava iki 
asırdanberi devam ediyormuş, nihayet 
madenlerin bulunduğu topraklar Le -
histana intikal etmiş ve mahkeme de 
iki asırdan sonra salahiyetsizlik karan 
vermiştir. 

latanbulda çok aatalabllecek 
bir .. , 1 sat 111u•r•n• leltl 

Madam Mari Silbert ölüm tarihin -
den otuz sene evvel; gazetelerin ken· 
disinden bahsetmderi üzerine tanın -
mıştı. 

Bu medyumun hususiyeti Nel ismi
ni verdiği bir ruhu davet ederek kay
bolmuş veyahut öldürülmüş olan in -
sanların yerlerini ve cesetlerinin 
bulunduğu mahalleri haber vermesi ve 
istikbale ait keşiflerde bulunması imiş. 

Silberfin istikbali kaşifteki kuvve -
tine inananlar umumi harbin zuhur e
deceğini elli sene evvel bütün tafsila
tile k~fettiğini iddia etmektedirler. 

Hangi baceıı sakatı.? 

Her talebenin iki ayda bir defa sor
guya çekilmesi için bir sınıfta 4 -, tale· 
beden fazla bulunmaması icabetmek• 
tedir. ·Bu cihet ehemmiyetle nawrı dik
kate alınmış ve gerek liselere, gerek 
ortamekteplere, binaların istiap ede " 
bildiği kadar şubeler ila~esi kararlaştı .. 
rılmısbr. Bu suretle çok sınıflı talebe" 
ler y~ni açılan şubelere taksim edileceli 
ve sınıflarda mümkün olursa 4.-, detı 

de az talebe bulundurulacaktır 

Galiba dünyanın her tarafında süt -
cülerden, ve karışık sütlerden şikayet 
ediyorlar ki, Viyanada bir profesör ga-

zamı, hangi taraftan bakılsa, i.plidai _ 
bir haldedir. Kurbanlar da ekseriya yet ucuza mal olan bir alet keşfetmiş- Devam meselesi 

bundan ileri geliyor. Bunu tanzim bir tir. Bu alet sayesinde insanlar sütün i
zarurettir. çindeki su mikdarını derhal anlamak-

Tanzim demek, ayni zamanda şeh- tadırlar. Süt bu kabın içine konmakta 
rin yaya gidenine de, vatmanına, şo- ve alet de prize takılmaktadır. Hususi 
förünc, arabacısına da medeni bir şeh- tertibat sayesinde camlı ve işaretli bir 

Bir kere bugünkü şehir hayatı so- rı'n hareket nizamını kültürünü vere- .. .. k. 'kd d h l 
kak hareketlerini bir tak-ım kaidelere goz sutte ı suyun mı arını er a 

Son zamanlarda İngilterede Lord 
Bayron hakkında mühim münakaşalar 
cereyan etmektedir. Bu münakaşalar 
edebi, ilmi, filin değildir. Doğrudan 
doğruya Lord Bayronun topal baca • 
ğma taalluk etmektedir. Bazı kimse -
ler Bayronun annesinden duydukları
na göre sağ bacağının, bazı kimseler 
de babasından işittiklerine göre sol ba
cağının topallığını ileri sürmüşler, ba
zıları da, onda öyle bir hastalık vardı ki 
bacağını bükemezdi, ne sağ bacağı, ne 
de sol bacağı topaldı, demişlerdir. Şim
di bu meseleyi meydana çıkarmak için 
uğraşıyorlarmış. 

Talebenin mekteplerden iyi çıkma"' 
sında devam meselesine de ehemmiyet 
verilmektedir. Bir yıl içinde talebe ô1 
gün gelmediği takdirde imtihanlara 
girmek hakkını kaybetmektediı. 

Mektebe gelmiyen talebenin de ~ 
vamsız.lık günlerine ait resmi raı:-or ge'! 
tirrnesi kararlaştırılmıştır. Geçen yıl 
lar talebe velisinin imzası kafi geli 
yordu. Bu yeni kararın bir çok tnlehı 
velilerini de sevindireceği tahmin edi~ 
mekted.ir. 

cek bir terbiye usulü takip etmek de- .. termektedı·r 
bağlar. Yolun muayyen tarafından git- gos · 

mektir. Nizamsız medeniyet olmaz, iki b ı k •ıdo 
mek, karşıdan karşıya muayyen usule 8 1 çıyı v ren 

medeni olmak için muayyen bir takım ••r•- b ı 1 
göre geçmek vesaire gı"bi. ....n • ' ı 

nizam ve kaidelere uymasını da öğren- Fl 'd h'll · d ] '> b 1 k Bu kaidelere her yerde her ?..aman · orı a sa ı erın e •) a ı çı av -memiz icap eder. Biz böyle bir terbi- l 
riayet etmeği mutlaka İstanbul halkına anırlarken belki de rakkamın uğur ~ yeye şiddetle muhtacız. 
öğretmek birinci vazifedir. Bundan Bu işle meşgul olan teşkilat demir suzluğundan dolayı müthiş bir balığa 
sonra tek veya çift allı yük arabala- bir elin idaresi altında bu terbiyeyi rastge1mişler. Bu balık şimdiye kadar at beşe kadar bir türlü teslim olmamış, 
nnın sokaklarda yaptık1an tıkama ha- k 'L. d görülmemiş bir şeymicı, balıkçıları o iki balıkçı mücadele esnasında 0··ımu··Y., Mektep kitapları sabfı ba,Iıyoı vermeğe azmetmedi çe ,uu aimi kur- ... 
disesile de fevkalade ciddi surette meş ban veren ve yol kazaları namını ~ı· kadar uğraştırmış ki ismini Şeytan ba- fakat nihayet balık yakalanmış, balıgın Ankara, 11 (Hususi) Maarif 
gul olmıya kat'i lüzum varclır. van afet bizde de gu··nden gun·· e kur- lığı koymuşlar. Balık öğleden sonra l 9 metre boyu, be4 ton da sikleti var - V k"ı · f d D l M b sııı• 

Daha sonra gerek şoförden, -gerek J " e fuetı tara ın an ev et at aa 
hanların miktarını arttıracaktır. saat iki de ağa diişmüş, ertesi günü sa- mış. kitap satıı;ına baı;lamast iç. in emir ve " 

arabacıdan, ufak ta olsa, herhangi bir =.:,::;::::;:::;;:;;:=:::;:::;:::;::::::;:::;:::;:::;:::;:;:::::;:~:::;:::::=:=:=~:=:==:==:=:=:=:==;::::::=:=:=:==:;;;;:::::;:::;::;:=:::::=:=::::~~ T T 1 t 
idrak ve iz'an seviyesi aramak da icap r J rilmiştir. Bugünden itibaren Dev e 

eder. ı• S T E R ı• N A N ı• S T E R ı• N AN M A 1 Matbaasında kitap satışlarına başlan8"' 
Halbuki bugün sokaklarda çocukla- ~ caktır. Mekteplerde okunacak kitap liS" 

rın bile araba sürdüklerini görüyoruz. teleri de bir haftaya kadar çıkacaktıt• 
Bir arkada.c:ımuz tanıdıg-ı 20 Türk ve 20 ecnebi orasmda tlostuından Yalovayı görmeyenlerin sayısı ancak 2 kış" i- ., Bir şoför için güzel direksiyon knllan-

1 

- - ........... ' ..... , .. , , . . 
aııkct yapmı5, unlatıyordu: dcıı ibaretti.» 1 y • ı· tı' 

mak, bir arabacı için dizgine hakim ol- talya - unamstan 1Care - «Heı>~ine de Yalovayı tal\ı~·ıp tanımadıklanm sor- Biz bu arkadaşımızı din]erken yurdumuzda ya .... -.yan 
mak kafi değildir. ı ·ıe 

Arabacı için yolu tıkamamak mec-j dum. 20 Türk dostumdan 16 sı İstanbulun hu '?İrin kö- ccnebiJcrin ~·urdumuzu bizden iyi tanıdıklarına inandık. Atina, 11 (Hususi) -
1 

ltak1ya.:
11
i 

b 
yünü hcuiiz göı·memişlerdi, buna mukabil 20 erm•bi Fakat ey okuytKu sen: Yunanı·stan arasında yapı aca ) 

uriyetini tam manasilc idrak etmek de 
liızımdır. ! ticaret muahedesi müzakerelerinde b~: 

* ı 1 ~ 1 l:. R 1 N A N 1 S T E R J N A N }! A ! lunacak olan heyet yarın Romaya " 

Hulasa, İstanhulun yol hareket ni-.L .. ----------·-------------....... --·-------------------..J cektir. 

• .,. . ' ......... 1 ·---·····- ·-· •• 1 . ..... _ 
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/Vüf usunun 
Hemen 

Qükreş mülikatında elde Bir Holandalı H~r,..8!,afı~~~~y:f>an 
:i" Suriyenin istiklali ve 

8 
muahede görülmesi bahse mevzu S enderun havalisi edı•ıen sı•yasAı netı•celer şı·rketle anlaşma duğuna şüphe yoktur. Fakat siyasi bir 1· k 

~ Lahey, , 11 (A.A.) _Anadolu değildir. s uriyenin, şimdilik nazari bir su· 
( ugoslavya Başvekilinin Bükreş seyahati Küçük Antant ajansının hususi muhabiri bildiri- - Fransa ile Suriye arasında ittifak rette istiklfilini tahtim edecek o~ 
devletleri arasında İşbirliğini bir kat daha takviye etti yor : muahedesi imza edildiğini ajanslar bil- lan itilafname, Fransa ile Suriye ara-
B Lahey'de Albatam Dragage et diriyorlar. Bu hususta malumat verir sında tesbit edilmiş ve bu esaslar, iki 

d ükreş, 11 (Hususi) - İki gün - ler. de Travaux Publics şirketi mem _ misiniz? taraf arasında parafe edilmiştir. Demek 
~enberi şehrimizde bulunan Yugos - Gazeteler aradaki dostluğun hiç bir leketimizde buğday mukabilinde - Söylediğiniz muahede etrafında oluyor ki Suriye dahi, bir müddet son-
··"Ya başvekili M. Stoyadinoviç kü • suretle sarsılmadığını beyan etmekte I müzakerat cereyan ettiği hakkında ma- ra istiklaline sahip devletler sırfü;ına 
ç k Ereğli imanını inşaya veya gemi l 11 antant konseyi içtimaına iştirak müttefiktirler. Küçük antantın yıkıl • lumatımız vardı. mza edildiğini ben girmiş bulunacaktır. tt inşaatına veya mümasili işlere u - A • trıek üzere Bratislavaya gitmiştir. mak üzere olduğuna dair ortaya atı • de sizin gibi ajanslardan öğrendim. Bu istiklalin şimdilik ve nazarı bir 
lk zun vadeli tediye esası üzerinden 1 · dil uh 11 -
•vt Stoyadinoviç istasyonda başta Ro- lan şayiaların hiç bir esasa istinad et • k Metni hakkında henüz sarih maluma· surette ta ıtım e . işi, m tevi 0 c ugu 
ı... iı:ttirake arar vermiı:ttir. hüku··mıeı ·n anc k ·· t tb"'· 
;•:anya başvekili olduğu halde pariak rnediği, bilakis daha ziyade kuvvetlen- ___ ,. ________ T ______ • tımız yoktur. Şurasını tasrih ederi~ ·ı a uç sene sonra a ır. 
oır l - k O l 1 I v d mevkiine gireceğindendir. Bu miiddet 

surette uğur anmıştır. diği bu ziyaret münasebetile teyid e- i, sman ı mparator ugun an ayn -
b B k •ı • zarfında Suriyenin Milletler Cemiyeti· 

l "-Umen gazeteleri dost ve müttefik dilmektedir. aşve f zn lan parçalarda milliyet esasında mÜs-o ne kabulü için icap eden fornıalite1er 
l~ş:.ekilin ziyaretinden bahsederken. Buradaki siyasi müzakereler esna • takil devletler teşekkülünü biz yeni tamamlanacak ve istiklalinin iHnı bu 
lıçuk antant devletleri arasında mev- sında Tuna üzerinde kurulacak olan Londra seyahati Türkiye daima memnuniyetle gördük girişle beraber ayni güne tesadüf etti-
~t işbirliğinin günden güne kuvvet - köprünün bir an evvel inşasına başlan- V kl ve temenni ettik. rilecktir. Maamafi Suriye ile Fransa a-
tırnekte olduğuna işaret etmektedir- ması da tekarrür etmiştir. .l Q aştı Lozan muahedesinde İmparatorluk- rasında yapılan ve bizim itilaf diye i-

l
' --- tan müdevver hükümranlık hukuku - simlendirdiğimiz, fakat Fransız matbu-

Spanyada şehirler Dört taraflı Şark Londrada ziyaret günlerine muzdan alakadarlar lehine feragat et- atının ittifak diye ad koydukları mu
tik. Binaenaleyh Suriyenin de Irak gi- ahede, Suriye istiklalinin verilişini ba-

ylkIJJyOr misakı ait program hazırlanıyor bi oluşu haberi bizi ancak sevindirir. zı kayıtlara tabi tutmaktadır. İdareme· 

'i alnız bir şehir üzerine 
(1150) bomba atıldı. Hü
kumet kuvvetleri ile asiler 
~rasında çarpışma devam 

etmektedir 

Londra, 11 (Hususi) - Hükumet 
kuvvetlerile asiler arasında çarpışma 
~~\·am etmektedir. Asiler tarafından 
·~atılmış olan San Sebastiyen'de ha
~at şeraiti gittikçe güçleşmektedir. 
ı. lvradridin müdafaası için tertibat a
snrnaktadır. Katalonyadan yeniden 
000 kişilik bir kuvvet gelmiştir. 

Bükfunet kuvvetleri, bugün, Tala
~ere cephesinde muvaf fakiyetle neti
~elenen hareketler yapmış ve bazı 
tıı.evkiler işgal etmişlerdh-. 
~ !3undan başka hükfımet tayyareleri 

1_,"tdeo üzerine 1150 bomba atnuş ve 
"<tllribat yapmıştır. 
~ Asiler ise Valensi Topa tutmuşlar 
e Malagaya doğru ilerlemişlerdir. 

~ Son dakikada alınan haberlere gö
~ San Sebastiyen'i kuşatmış olan asi 
~\"'etler tekrar taarruza geçmiş, ve 

hri bombardıman etmişlerdir. 
Fransız Sefirine Taarruz 

Türkiye, Iran, Irak, Ef
ganistan arasındaki misakı 

Suriyede imzalayacak 

Belgrad, (Hususi) - Zagrepte çı
kan Obzor gazetesi İstanbuldan aldığı 
malumata istinaden Türkiye, Irak, 
İran ve Efganistan arasında akdedile -
cek olan karşılıklı yardım ve dostluk 
misakı Suriyenin de hadil, olacağını 
yazmaktadır. Aynı gazeteye göre mi
sak ilk teşrin sonunda Ankarada imza
lanacaktır. 

Irak, Irak ve Efganistan murahas
ları cumhuriyetin 14 üne~ yıldönümü 
şenliklerinde de hazır bulunacaklardır. 

Suriye, Fransa mandasından çıktık~ 
tan sonra muahedeyi imza edecektir. 

Fransada grev 
Marsilyada 16 bin amele 

Fabrikaları işgal etti 

Marsilya, 11 (A.A.) - Madeni sa
nayi amelesi grevine istirak edenlerin ... 
mikdarı, dün takriben on altı bin idi. 
Grev, devam etmektedir. Gecenin ve 
gündüzün büyük bir kısmında fabrika
lar işgal altında kalmıştır. 

Londra, 11 (AA.) - Deyli Ekspres 
~Zetesinin Saint - Je~ - de - Luz'daki 
t lıhabiri, yirmi kadar Ingiliz, Ameri-
1.al\ ve Fransız gazetesinin San Sebas-
1~en'e yapmış oldukları bir ziyaret Ki d f 18 E ) ld ~asında canlarını kurtarmağa ne su- o arer y fi e 
~ tle muvaffak olmuş olduklarını an- fstanbula geliyor 
~ltnaktadır. Fransız Sefiri B. Herbet- (Baştarafı 1 inci sayfada) 
~gazetecilerin tahlisine muvaffak ol- 16 eylulda, Arandon Star vapurile 
~I' dan evvel limanda bulunan bir İngiliz seyyahları, 17 eylulda Jan La-
~ ansız harp gemisi ile şehri bombar- bor vapurile Fr hl 18 
~l't)an ettireceği tehdidinde bulun- lAld K r .:_ısız seyya .

31 rı,F ey· 
Uştur u a ra ıçe arya vapurı e ran sız 
G · seyyahları, 19 eylulda Şampilyon va-

tıı • azeteciler Sen Sebastiyen 'i terket- purile Fransız seyyahları, 22 eylulda 
~ I.!~: kalktıkları esnada bir takım te -
"11/u Mol Voka vapurile Alman seyyahları, 
t1ı z sahneleri görmüşlerdir. Gazete-

er fak t d F r· ·ı· 27 eylulda Anlantis vapurile İngiliz ~<ıı. e re a e en ransız se ıri itı ıp 
~ "'llınış, bunun üzerine sefir mütaar- seyyahları, ve 30 eylulda yine Şampil-
~lara hitaben: yon vapurile Fransız seyyahları gele • 

h~tl3en Fransa'yı temsil ediyorum. eğer ceklerdir. 
~illa hakaret edecek olursanız üzeri - Bütün bu vapurlarla İstanbula ine
~~~e ateş etmesi içi.R gemime emir ve- cek olan seyyahların, ~;)()0 ü bulacağı 
~ee •. 

gım.> demiştir. tahmin edilmektedir. 
~ ~ünakaşa esnasında Madam Her - Söylenildiğine göre, eylulun on se-

tte.e de şiddetle vurulmuştur. kizinde İstanbula gelecek olan Kraliçe 

~ursanın 
l\urtuluş Bayramı 
~ Bursa, 11 - Bursa kurtulu
aıa~n dönüm yılı bugün Cumhuriyet 
~.1nda on binlerce yurddaşm katıl
~lı.l}lle emsalsiz bir coşkunluk içinde 

andı 

~lt 13urs~ en coşkun gününü yaşıyor. 
1q akşnm Uray tarafından Çelikpalas
l Oı·ctuya bir akşam yemeği veri1miş
~ı4ıı~rdınca bir gardenparti tertip e
~~i] 1~lir. Gece için fener alayı tertip 

tnıstir /\ . . 
l~lt tatürk anıtına otuzdan fazla çe

konmuştur. 

1 ... 1'ürk Mua11im1eri Dönüyor 
~I\" Url{ Muallimleri (fün akstım Kırı-

" f!"t • 
~i~ıe 1 ı:ıek üzere Moskovayı terket.-

Marya vapurunda, büyük bir şark se
hatine çıkan bir çok Fransız say lavları 
ve muharrirleri vardır. 

Kraliçe Marya vapurundaki bu he -
yetin içinde, meşhur Fransız muhar • 
riri Klod Farer'in de bulunduğu haber 
verilmektedir . 

Verilen malumata göre Klod Fa ~ 
rer'in içinde bulunc;cağı bu heyet Bur: 
saya da gidecek, ve oradaki tarihi ma
hallerde de tetkikatta bulunacaktır. 

lngiltere Krah Şuşnig'i 
kabul etti 

Viyana, 11 (A.A.) - Başvekil M. 
Şuşing, bu sabah İngiliz sefarethane -
sinde Kral Sekizinci Edvard tarafın • 
dan kabul edilmiştir. Mülakat takriben 

Ankara, 11 (Hususi) - Burada Zaten bu hususta görüşümüzü do~t 1- kanizmasının kurulması, mali işlerin 
günün en hararetli mevzuu başbakan rakın Cemiyeti Akvama duhulü mü • tanzimi, ordu temelinin atılması, veri
lsmet İnönünün Londra seyahatidir, nasebetile söylediğim nutukta açıkça leceği vaadolmıan istiklalin başlıca 

1 
şartlarındandır. 

dig~ er gazetelerin yazdıkları gibi smet ifade etmis, tim. Maamafi, Suriyeye verilen istikla-
İnönünün Londra seyahati mayısta Kendilerine karşı hissiyatımız, ve lin başlıca şartları bunlardan ibaret 
vuku bulacak değildir. Seyahat bu ay vaziyetimiz bu olan Suriyelilerle ara - değildir. Fransanın, yeni müstakil Su· 
zarfında, yahut da teşrinievvelin ilk mızdaki dostluk çok ileri olan Fransa· riye devleti nezdinde istisnai bir vazi· 
günlerinde yapılacaktır. nın yaptıkları ittifak muahedesinde he- yeti olacağı gibi siyasi ve askeri nokla· 

Londraya gitmiş olan büyük elçi men hepsi Türk olan 280 bin nüfuslu dan, Fransa ile Suriye dalına berabeı 
Fethi Okyarın başbakanın Londrada- İskenderun ve Antakya mıntakast için yürüyeceklerdir. 
ki ikamet günleri programını ihzar de mahalli müstakil bir idare derpiş et· Bundan başka Suriye topraklarınm 
ile meşgul olduğu haber verilmekte - miş olduklarını ümid etmek isterim. bazı noktalarında Fransız hav3 ve ka-
dir. Program tesbit edilip buraya bil • - Balkan Konseyi toplanacak mı? ra kuvvetleri bulunmakda devam ede-

1 d ld cektir. Fransız ve Suriye kuvvetlerinin 
dirilince seyahatin günü de kat'i o a • - Şimdiye kadar muta o uğu ü-

c silahları, Fransız kıt'alarmdakinin ay-
rak taayyün etmiş olacaktır. zere asamble münasebetile enevrcde y S ni olacaktır. ani uriye ordusu, si· 

lsmet lnönünün bu seyahatine 3İya- toplanacaktır. Balkanlar arasında tcıbii ~ı... F d lcuılarını ransa an tedarik edeceği gi· 
si mahafilde büyük ehemmiyet atfe - inkisafını takib etmekte olan büyük bi şimdiye kadar Fransanın Suriyede 
dilmektedir. dostluk münasebetlerini artık teyide temin eylemiş olduğu menfaatler dt 

Donanmamızın 
Yunan sularını 
Ziyareti 
Atina gazeteleri hararetli 
neşriyatta bulunuyorlar 

lüzum var mıdır?. hiç bir suretle haleldar edilmiyecJI.<:· 
Yunan gazetelerinin mütalealan terdir. 
Atina, 11 - Atina ajansı bil • Ayni zamanda Suriye milleti. dışar-

diriyor: dan ecnebi mütehassıs getirtmek ister-
Bütün gazeteler, Türkiye dtı;ı işleri se, bunları ancak Fransadan getırtecck

bakanı D. Teşfik Rüştü Aras'ın Ce- tir ve böylece, bir ara Fransa tarafın _ 
nevre'ye gitmeden evvel Elen başba • dan bir müstemleke olarak istismar e· 
kanı M. Metaksas ile görüşmek üzere dilmekte devam edileceği zannolunar. 

Suriye, bazı şartlarla dahi olsa gene 
cumartesi günü Atina'ya geleceği ha- ayn bir kıymet ifade eden hürriyetini 
berini büyük bir memnuniyetle kay • elde etmiş oluyor. Bu münasebetle biz 

Atina, 11 (Hususi) - Türk donan- d k d" 1 etme te ır er. Türklerin aklımıza gelen nokta, İsken-
masının, Yunan donanmasının İstanbu- h d' k" 

v • • • • • • • • • Etnos gazetesi. bu ususta ıyor ı: derun ve havalisinin atisi ve hususi va-
la yaptıgı zıyaretı ıade ıçın, ikıncıteşrı- T·· k El . b' l·~ · 'k' d 1 t da · dir y ah ur - en ıs ır ıgı, ı ı ev e a - zıyeti . eni mu edede, bu cihetir. 
nin sonlarında Yunan sularına gelece- b · .1 k k · ·k ·· ·· ·· d 
v. h"k. t t f d t bı· - mı arasında u temas ı e ara tt:r~stı gozonun e tutulmuş olacağını ümit et 
gı u ume ara ın an resmen e ıg .. d d k 1 edilmiştir. bir surette bir kere daha teeyyu e e • nıeme için ıiç bir sebep yoktur. 

Gazeteler, Türk - Yunan dostluğu- cektir. Esasen konuşmaların inkişaftm dik. 
nun yeni bir tezahürü olan bu ziyareti Atinaika Nea ise diyor ki: katle takip eden Cumhuriyet hi.~kume· 
alkışlamakta, hararetli yazılar yazmak- Türk - Elen dostluğu bugün Balkan t~nin. de .. bu h~s_usta ıa~~mgelen hassa-

tadlr]ar. Akd · · t. d b. al"ıtedı"r sıyetı gosterdıgınden şuphe edilemez. ve enız sıyase ın e ır re l S r R 

l 
Bu dostluk ayni zamanda beynelmilel' e ım agıp 

talyanınMilletler siyasetin bu mıntakasında sulh için de Maraş saylavının 
Cemi etine 3 artı bir zamandır. ---

y ş Sekizinci Edvardm Yunan cenaze alayı 
Brüksel, 11 (Hususi) - Milletler Vefatını teessürle bildirdiğimiz Ma-

Cemiyetinin önümüzdeki toplantısı ~ Krahna telgrafı raş Saylavı Mithatın cenazesi bugün 
na iştirak etmek için İtalyan hükume- Atina, l l (Hususi) İngiltere merasimle kaldırılacaktır. Cenaze I-Iay-
ti şu üç şartı koşmuştur: Kralı Edvard Korfu adasında bulunan darpaşa ha!>lanesinden kaldırılarak Sir-

1 - Habeş murahhaslarını toplan- Yunan Kralına Viyanadan gönderdiği keci araba vapuru iskelesine gctirilc-
tıya kabul etmemek. cektir. Merasim Sirkeciden başlaya· 

bir telgrafta Yunanistanda bulundu -2 - Habeşistanın ltalyaya ilhakını caktır. Cenaze, Sirkeci - Di\Tanyolu ta-
tanımak . ğu az müddet esnasında kendisine gös- rikile Beyazıda götürülecek, namazı 

terilen hüsnü kabulden dolayı teşek - k 1 d kt Ed" k d l 3 - Habeşistanı Cemiyet azalı~n- 1 ın · · an sonra ırne apı ışınc a-
küratta bulunmuş ve bu seyahatinin ki Şehitliğe gömülecektir. 

dan tardetmek . b ld hatırasını unutmıyaca&mı i irmiş • 
Cenevre, 1 1 ( A.A.) - Alman ajan-

sının istihbarına göre, Milletler Cemi
yeti Genel Sekreteri B. A venol Genel 
Sekreterliğe, Habeşistan meselesi hak
kında İtalyan hükümeti ile anlaşama
dığını bildirmi~tir. 

tir. 

Gelecek mayısta Londrada yapıla -
cak olan Kral Edvardın taç giyme me
rasiminde Kral Jorj'un bizzat buluna
cağı teyid edilmektedir. 

ltalya, Ras Guksaya nişan vardı 
Roma, l 1 (Hususi) - Müstemle • 

kat nazırı tarafından kabul edilmiş olan 
Ras Guksa, «İtalyan Yıldızrn nışanı 
ile taltif edilmiştir. 

rl'iı~··--~~~~!-~~!~~l~_!--------------~-------------1 ı ~ Su &Tıyordu, gide gide ıütı;ii dükkanına vardı 
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Adliye Vekilinin yeni 
kanunlara dair beyanatı 
Bir heyet yeni çıkan kanunlarımızın sureti tatbiki 
hakkındaki talimatnameleri hazırlıyor. Avukatlar 
arasında tasfiye ve tasnif mevzuu bahs değildir 

Vapur navlunları 
Tüccarlar tenzilatlı tarif enin 

tatbikini istiyorlar 

Bir teşrinden itibaren mer'iyet mev
kiine girecek olan meşhut suçların ta
kibi hakkındaki yeni kanunla, ceza ka
nununun tadil edilen maddelerinin tat
biki hususundaki talimatnameyi hazır- • 
Jamak üzere bir komisyon teşkil edil
miştir. Bu komisyon Adliye Vekaleti 
Müsteşarı Hasan Saffettin'in riyaseti 
altında Hukuk işleri Müdürü Şakir, 

Ceza işleri Müdürü Hüseyin Rıfr.ı, Zat 
işleri Müdürü Muzaffer, Hey'eti 
Teltişiye Reisi Sezai, Kalemi Mahsus 
Müdürü Şakir ve İstanbul Müddeiumu
misi Hikmet Onat'tan mürekkeptir Ko
misyo:r hergün hey'eti teftişiye odasın

Bundan bir müddet evvel vapur a
centaları yolcu ve navlun ücretlerinde 
tenzilatlı bir tarife tatbik ediyorlardı. 
Acentalar son zamanlarda ziyan et -
tiklerini ileri sürerek tenzilatı ref' et • 
mişler ve hem yoku ve hem de yük i
çin tam ücret almağa başlamışlardı. 
Bazı ihracat tacirlerinin Türkofise mü- Cenaze merasiminden bir intıba ,. 

racaatı üzerine Ofis ~ehrimizdeki va - Sırrı, Ün meslekdaşlannın göz yaşlan arasında göm üJdSJ 
pur acentalarını davet etmiş ve dün bu Evvelii gece, ani ölümünün kapka· kfüu vardı. Ve hepimiz, orada, yavafl 
hususta bir toplantı yapılmıştır. ra haberini, sonsuz bir teessürle aldı- bir nutuk yerine, ıztırapla çarpan kallr 

Cereyan eden müzakerede eski fiat ğımız Kurun yazı işleri müdürü A. Sır- )erimizi, ve yüreği parçalanan bir ha' 
üzerine mütabık kalınm~ıtır. Fakat a· rı Uzelli, dün meslekdaşlarının, dost , banın, yürek parçala}~ıcı hıçkırıklarıııs 
centalar bazı maddeleri kabul etme •. lannın elleri üstünde, mezarına ;ötü - dinledik. 
mekte israr etmektedirler. rülüp gömüldü • Bu mesleğe, her gün imzalarını gör• 

Acenta1ar merkezlerinden talimat Bugün, on ~ yıllık emekdar bir düğünüz, eserlerini okuduğunuz rrıe~ 
almak. üzere mühlet istemişler ve son meslckclaşlarından, bir daha kavuşa • hur muharrirler kadar, hatta onlar~a f: 
cevabı pazartesi günü bildireceklerini mamak üzere ayrılan matbuat men • çok fazla hizmet etmiş nice gazetecıle, 
söylemişlerdir. supları, tükenmiyecek bir mateme gö- vardır ki, isimlerini bile duymamışsı ., da toplanarak mesaisine devam etmek-

ted~:misyonun mesaisne yakından ala- Profesör Neş'et 
kadar olan Adliye Vekili Şükrü Saraç o•• merJ•D rahatstzlıg" 1 
oğlu dün adliyeye gelerek komisyonun 

dünkü toplantısına riyaset etmiştir. Şirpençeden rahatsızlığını teessürle 
Toplantıdan sonra kendisile goruşen Adliye Vekili Şükrü Saraçoğlu haber verdiğimiz çok değerli profesör 
bir muharririmiz, Adliye Vekili Şük- Meclise verilecek olan avukatlık Neset Ömerin sıhhati, operatör Fazıl 
rü Saraçoğlu demiştir ki: kanunu projesinde avukatların tasnifi · ff k' 1 · 

günkü. .. t ı t d k · k B' "' dd tt b · 1· ta b ld tarafından muva a ıyetle yapı an ı • c - Bu op an ı a omısyo- yo tur. ır mu e en erı s n u a . . . . .. 
nun mesaisini gözden geçirdim. Komis- bazı teftişlerde bulunmakta ve alaka- k~ncı ~melıyattan .so~ra: sevınç ve.rıcı 
yon azalarından mesaileri hakkında iza- darlardan izahat almaktayım. Adliye hır salah yoluna gırmıştır. . . 
hat aldım. sarayının yapılacağı hükumet binası- ! Dün, altı sa~t süren mü:.t~~ıh .. ~ır 

Komisyon, bir teşrinievvelde mer'- nın karşısındaki yeri gezdim. Aynca I uykuya dalabılen profesorumuzun 
iyete girecek olan meşhut suçlann ta- İstanbul hapishanesini de gezdim. Bi· sıhhatinde endişe uyandırabilecek en 
kibi hakkındaki kanunun tatbikatı et- nanın vaziyeti ve mahkfunlann yaşa- ufak bir arıza dahi kalmamıştır. 
rafında bir talimatname hazır]amakta- yış tarzlarını gözden geçirdim.> 
dır. Komisyona yeni direktifler ver- Dünkü toplantı saat 15 de başlamış 
elim. Pazartesi günkü toplantıya gene ve geç vakte kadar devam etmi§tir. 
ben nezaret edeceğim. Komisyon bugün de toplanacaktır. 

Eyüp - Yedikule yolu 
Cumhuriyet Bayrammda açılacak 

Sur haricinde lsta.nbulu Mamıara i-
Ecnebi ve akalliyet mektepleri 

muallimleri 
Yenİ mektep binaları le Haliç arasında amuden kat'eJecek 

Ecnebi ve aka1liyet mekteplerinin 
Türkce öğretmenleri kadrosu hazırlan
mıt ve dün Maarif Vekaletine gönde
rilmiftİr. Kadronun bir ay zarfında 
taadik edilip ;önderileceği umulmak

talimatnamesi olan asfalt yolun kamyon geçmeye 
. .. . . mahsus olan kısmı bitmiştir. Yaya ve 

Maarıf Vekaletı yem yapılacak ilk- arabaların geçmele ine ayrılan kısmın 
mektep binaları için yeni bir model ka- vapılmasına devam edilmektedir. y 0. 

bul etmiştir. Bu modelde mekteplerin 1 İun 29 birinciteşrinde resmi küşadı ya-
bütün sıhhi şeraiti ihtiva etmesi gözö- 1 kt 

pı aca ır. 
nünde bulundurulmuştur. Bu hususta -------

. w. . . bir de talimatname hazırlanmış, bütün 
Y cnı kadroda degı~ıklıkler. ve bazı vilayetlere gönderilmiştir. 

tadır. 

tasfiyeler yapıldığı haber verılmekte • Bu talimatnameye göre her kaza ve 
dir. Bu arada devamsız olduğu tesbit nahiyelerde muhakkak yeni talimat • 
edilen mualtimlerlc, hariçte ayni za - nameye uygun bir mektep bulunacak. 
manda ticaret, avukat:ık ve saire gibi bütçesi müsait olmıyan kaza ve nahi
işler yapan muallimler çıkarılmışlar - yelerdeki mektep inşaatına Maarif Ve
dır. Bunların yerine muallim mektebi kaleti yardım edecektir. 
ve lise mezunları tayin edilecektir. 

Şüpheli görülen yüzük satışı Boğulan kızm cesedi bulundu 
tahkikata Bir kaç gün evvel taşan Kaşımpaşa 

Necla isminde bir kızın çarşı içinde deresine düşerek boğulan Nazirenin 
kıymetli bir yüzüğü bin liraya satmak cesedi dün Haliçteki. tersane önünde 
isteyişi zabıtaca fÜpheli görülmüş, tah- bul~~mu~tur . . c:~ı m~a~~nc~. w:~en 
kikata başlanılmış, Gaziantebe telgraf tabıbı adlı vazıyetı .. şuphelı .. gordu.gu.n -
çekilerek bazı sualler sorulmuştu. den morga nakle luzum gostermıştır. 

Antepten gelen cevapta yuzugun 
kıza annesi tarafından verildiği bildi
rilmiş, fakat bu arada Ahmet isminde 
bir adam da zabıtaya müracaat ede ~ 

rek yüzüğün kendisine ait olduğunu 

iddia etmiştir. Zabıta bu iddiayı tetkik 
etmektedir. 

Belediyenin bir mektubu 
Gazi köprusünun inşaatında kazıkların 

~atladığını, bu Jiizden inşaaUn muvakkaten 
durdurulduğunu yazmıştık. Belediye şu mek

tubile haberimizi tavzih etmektedir: 

KonserYatuvar projesi 
Şehzadebaşında yapılması tekarrür 

eden modern konservatuvar binasının 
projesi dün Almanyadan gümrüğe gel-
miştir. 

Projenin bugün muamelesi ikmal e
dilerek gümrükten çıkarılacak ve der
hal konservatuvarın inşasına başlana
caktır. 

Yeni Zelanda kuş yemi ahyor 
Yeni Zelandaya memleketimizden 

ilk defa olarak kuşyemi sevkiyatı ya -
pılmıştır. 

Çok palamut çıkıyor 
Dün icara eulanmızda çok mikdarda 

palamut balığı çıkmıştır. 
Piyasada palamutun çifti toptan 

100 paraya ve perakende olarak da bü
yüklüğüne göre :ı kuruş i]e 5 kuruş a
rasında satılmıştır. 

ltalyadan memleketimize fazla balık 
talebi gelmektedir. 

Gümüşü altın yapan sahtekarlar 
Bohor ve Nesim ismindeki iki sabı

kalı Yahudi tedavülden kaldmlmış o· 
lan eski gümüş on kuru~luklardan bi
risini altın suyuna batırarak Marka is
minde bir adama l :> liraya satmışlar
dır. 

Altının sahteliği anlaşılınca Marko 
polise müracaat etmiş, Nesim ve Bo
hor yakalanarak adliyeye verilmişler

dir. 

Nöbetçi 
Eczaneler 
Ba ıece nöı.etçi eczaM.lu şunlanlır: 
İstanbul cihet~ikr: 

J 

mülmüş bulunuyorlar. nızdır. , 
Dün saat on birde, Cerrahpa~ has- Gazeteciliğin en mes'uliyetli külfe~, 

tanesinden kaldırılıp, Kocamustaf~ • lerini, yı~l~rca omuzla~ında .şerefli ~ 
paşa camiinde namazı kılınan, ve Sı • bayrak gıbı, ve adsız hır nefer feraga 
livriknpı mezarlığına gömülen tabutu· Je sessiz sedasız taşıyan bu arkadaşhır~ 
nun arkasında, bir çok saylavlar, ga • bizler «matbuatın meçhul kahr~01an 
zete sahipleri muharrirler, Sen Jan lanı) deriz. 
d'Ark mektebindeki bir çok talebeleri, Onlardan birisi olan Sırrıyı, :~ l iiJ1• 
bir çok dostları, hatta bir çok gazete cü yaşında, yani en olgun çağında. t.0~ 
müvezzileri vardı . rağa vermenin azabını tasarlıyabılır ~ 

Onun gazetecilikteki muvaffakiyet- seniz, bütün matbuatın bir göz ya 
lerinden; ve mütevazi fakat kuvvetli çağlayanı kesilmesindeki sırrı kavrı}'~ 
şnhsiyetinde biriktirdiği nadir meziyet- bilmeniz işden bile olmaz. ,, 
lerden bahsolunuyordu. Biz, dün onu toprağa, sade terte .. 

Ve herkes, sade A. Sırrıya değil, o- miz, fedakar bir arkadaş, feragatkaf• 
nun geride yardımcısız bıraktığı ana- bir aile erkeği, kamil ve asil bir insan: 
sına, babasına, ve hemşiresine de ağ- iyi yürekli bir muallim gibi değil, rnıı 
Jıyordu . kaddes bir sır gibi gömdük. fJd 
Sırrının çelenklerden görünmiyen me- Çünkü Sırrının, on beş yılı şer~ 

zarı başında, hislerini sade göz yaş • dolduran bütün verimleri, bütün hıı • 
larile ifadeleştircn insanların hazin aÜ· metleri bir sır kadar gizli kalmıştı. 

Artist olmak 
isteyenlere 

Şehir •riyatresu Direktörlütünden: Dram 
Te o~rct kısımlarında ~ahne san'atkirı ol· 
nıak ttya Balet kadroHnda çalışmak ÜHJ'e 
orta tahsilini lüt.i.rm.iş ~enç kızlar alı.Dacak

ur. Benslilerin aileleriıtin munfakat ki • 
fıUarila n iki fototrafla %1 Eylül tarihine 

kadar mektupla •öracaatlan. 
Tiyatromuz tarafından bu sene teşkil edi

lecek Koro heyetinde, sahneye çıkmaksızın 

çlışmak i'itJJen pzel sesli kadın n erkek • 
luin fotoğraf n adreslerile beraber ZOEy • 

liıle ka«lar mddııpla •Üracaatlan. - ·- ... , ___________ _ 
BOyOkada iskele 

tiyatrosunda 
Halk Opereti 

Bu akşam 21.45 de 

SiRiN TEYZE 
• 

Yann akşam 
Narlıkapı Şafakda 

HALiME 

Kırmızı derililerle öldü
resiye savaşlar!... insan 
ve vahşi hayvan avcıları 

MllHiKANLARIN 
SONU 

Et hyatlart ucuzlatalacak 
Belediye et fiatlarını ucuzlat~ak ;

çin tetkiklerine devam etmektedır. 
nakliyatının parasız olarak beJccliY' 
tarafından yapılması düşünülmüş ol ,
makla beraber İstanbul halkına her t~ 
rafta ayni fiatla ve ucuz et yedirrrıe 
gayesile daha başka tedbirler aranrrı2l51 

kararlaştırılmış ve bu hususta mezbah• 
müdüriyetin in de fikri sorulmuştııt• 
Mezbaha müdürü hayvan nakliyat .~', 
rifesi ve saire hususat hakkında rrı~ 
taleasını tahriri olarak belediyeye bı "} 
direcektir. 

Tamir edilen yol ve rıhtım 
1 

Bebek ile Rumelihisarı arasındaJ 
rıhtımın dünden itibaren belediye t•" 

rafından tamirine başlanmıştır. .
11

• 

Yıldızda başlanılan katranlı yolun;,.. 
şası da 10-15 gün sonra nihayet bu 
caktır. 

Nıtan rr•t' 
Bayaıı \'usatın kızı Bayan Nesrin ile 

3 
.... 

• (9 .... 
çu Sübaylarıınııdan Feridun Erturkan il" 

2%) nin Ni an merasimleri Bakırköyuııfle 11
4, 

1 
- ,~~ :yük anneleri Bayan l\lub~rranın ~a ~ 

bir çok mümtaz zevatın buz.urlarlle yapıJdl 
1 tır. Genç ni anhlara saade,!. dileriz. ../ 
ı-. -........ , . . . . . . . --·--.. 

ALKAZAR sinemasınııı 
Yeni sinema mevsimi b~şl•~ 
Üç gnndenberi muvatrakıyetJ 

F ennimore Cooper'in müthiş y 
1 
L o 

1 
RglöMsterHKenA p TAN 

romanı T rader Horn mümes-
silleri tarafindaa 

Yeni Zelandada bu sene kuşyemi 
mahsulü o/o 00 olduğundan memleke
timiz kuşyemlerinin fiatı gittikçe yük
selmektedir. 

Aksarayda ıEteın Pertev), Alemdarda 

<Abdiilkadir}, Bamköy\ınde CHilaJ), 

Beyazıddn tBeJkis), :Emmonünde ISa -

lih Necati), Fenerde CEmıJyadi), Kara - t 

gümrükt.c cSuadJ, Küçukpazarda illa -
san Hulusi), Samaıyada rreolilos), Şeh
remininde CA. Hamdi), Şeh:zadeba.şmda 

(Ha!U) . 

d VIKTOR MAC L:AGLEN ıtO 
Yakın a....... coNcHtTA MoNTENr:o 

!,,~==~~'=======~ 
1 Bu hafta İ P E K Sinemas1nda 

Ozüm Kurumu reisi gitti 
Beyoğlu cihetin(ıdiler: 

Galata.da (Hüseyin Hüsnu), Bas.köyde 
(Barbut), Kasımpnşada <Vasıl), Mer - M A R T H A E G G E R T H 'in 

Köprü lcln temel atına gününde çakılan 

bir lı:azıkdnn ba.şlı:a hiç bir kazık çakılma -
mı§dır. Çakılan bu kazık isP. tecrübe kazıcı 
olup erns kazıklardan değildir. Ve kazıkla -
rın tazyika tahammülü hakkında da hiç bir 

tecrübe yapılmamıştır. Yalnız şantiye ter -
tıbatı henuz lfıyitlle ve fenni bir şekilde ik
mal edilmediği için tecri.ıbe kazı~ı olarak 
yapılan kazıklardan bir ikisi fena kaldırma 
yüzünden çatlamıştır. Mesele bundan ibaret 

olduğundan projelerin Fransaya gonderilme
d mevzubahs olmadığı gibi inşaatın ve iş

~rin durdurulmasına bir ı:.ebeb de yoktur. 

işlere mukavele ve şartname dairesinde de
vam edilmekte olduğunun ne~ıini saygılarım

la rica ederim. 

Üç gündenberi şehrimizde bulunan 
lzmir Üzüm Kurumu Direktörü Is • 
mail Hakkı tetkiklerini dün bitirerek 
İzmire dönmüştür. 

kez nahiyede tDellasuda), 4Klnyoll), Gaorge Alexa•der ve Fellx Bres-rL .. 
Şişlide <Nargileclyan) . ile beraber temsil ettiği ve mevsimin gürOimemiş ilk filmi olan 

Usküdar, Kaclakiy \'C Adalardakiler: G Ô N Ü L D E D. İ K Q D U L A R J ., ... ıe"'· 
Büyükadada cŞinasn, Heybelide CTa - Urt... •· 
naş) , Kadıköy Pa2af'Yolunda <Rifat), sevimli ve eğlenceli film, blltnn lstırnbul hRlkmı koştmuyor. . 
Modada CAlatddinı . Üsküdar Çarşıbo - P.'ıRAMOUNT .JURNAL Sflneniıı en son dUnya havallislerı 

•ıwi~·~ Fen i~ıeri l\lüdiirii :_;;y~u_n_da __ <_it_u_·ha __ d_). _________________ -1~ .. .;~~~.;. .......................................... ........ 
'--~~~~~~~~~~__:___~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

llu nu Kescroğha 

lsmail Hakkı lzmirin ihracatı hak -
kında lktıs~t Vekilile temas etmiş ' 'e 
bu hususta Vekile tafsilat vermiştir. 
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MEMLEKET HABERLERİ 1 Yirmi Birinci Tertip 
- Tayyare Piyangosu 

B .. yük Demir fabrikasının ~-'!~ırgıda . Beşi11ci keşide dün ---ı;;-şladı, h J ki b J d ~ ulun rekoltesı kazanan 
şunlardır: azır 1 arı aş· a ı da!·s~~~~g~a~~.~:~~~Üı~e~:~!::~!~\!s~ numaralar 

Karabük 15 bin nüfuslu bir sanayi şehri olacak, bit muamelesi ikmal edilmiş, bu yıl 15000 Lira kazanan 1 
Sındrrgıda 1.:mo.000 bin kilo tütün 

15306 fabrikada 2 bin daimi amele İşe başlıyacak istihsal edileceği anlaşılmıştır. Amele 12464 50 Lira kazananlar 

~ yevmiyelerinin iki, üç .misli fazla ol - 128351 
!:'.: rnasına rağmen geçen sene rekoltesin- 21587 

29713 25859 11923 21698 
ıssı 25234 24659 19258 

12618 25546 8280 26643 

.. 

Pazar Ola 

- İstnnbul Ticaret Odası l ... Haynt pahuhhğmı tct· ı 
tlıiihim bir işe girişmiş Ha· I kik ettinni~ .• 
lan Bey.. l 

den çok tütün Tstihsal edilmesi zirai Sonları ( 64 ) rakamlarile biten bil- : 29255 
kredi kooperatifinin çiftçiyi gen is, .. l . . r . 1736 tun numara ar yırmışer ıra amortı 

10352 

15568 
14525 
29690 

28309 
7336 
8073 

27159 7219 
10844 22339 
17465 10723 mikyasta himaye etmiş olmasıdır. l (i2 alacaklardır. / 

3088 
ortağı olan kooperatif bugüne kadar 3000. Lira kazananlar 23290 

25875 6486 21295 19344 

çiftçiye 63 bin lira dağıtmıştır. Ayrıca 1202 29013 
Ziraat Bankası da kooperatife dahil 21735 

29411 9796 1409 14382 
6312 10199 1731& 1(i799 

olmıyan köylüye yardımda bulun - 1000 Lira kazananlar 21146 
muştur. Müstahsil gördüğü bu genış 16846 · 5422 11430 5942 

13231 14205 24598 4075 
20321 27204 21898 9794 

401 26629 
yardımdan çok minnettardır. 500 Lira kazananlar 18248 

6321 28803 
29916 5612 27904 13840 

Taşköprüde doktor 
Ve eczane gok 

Diyor Klı 

Hasan Bey - E sonrn? .. 
- Sonrası yok .. 

r---,,-..---------------

Hnsan Bey - Desene 
gene sonu ofnnyan her ma
sal dinlcmcğe başlayaca· 
ğız!. 

26247 21304 5220 13952 
10489 680 28378 22398 
17521 20191 19283 

150 Lira kazananlar 

8930 21512 29501 
14322 15724 17862 

6027 3108 28454 
8739 28545 18325 

27562 21658 6038 
17666 23768 26384 
12584 28975 5473 
21921 747 28860 
19405 12355 16506 
22243 14807 1891 
22617 21301 7831 
21352 25981 11508 

7309 19471 28107 
8550 22030 24485 

20004 23159 28476 
12510 4187 23654 
12241 18893 14037 
29691 23003 24536 

3817 1755 9187 
16959 8648 29761 

5213 28716 13035 
17538 10074 4805 

14290 17392 
4611 

17019 1318 
6838 23574 
5783 4271 

21250 
9630 
5865 

141 
14242 
12597 
17156 
19596 
14187 
18394 
21798 
29471 
21856 
8630 

26415 
538 

3276 
•oıs 
13086 
11103 
21069 

20468 
29394 

2583 
7042 

11207 
12809 

3743 
22425 
23328 

5329 
29650 
15276 
15602 
10140 
16336 

625 
18161 
25764 
13150 
25156 
26022 

23560 26887 
20830 21060 

176 388 
18644 10644 
28534 12306 
14432 25660 
4681 3670 

14922 12870 
13886 3660 
28501 2521 
24699 28998 

5207 6825 
6412 17007 

15258 10951 
26705 285l 
26109 17130 
10284 25646 

7853 26703 
26330 8805 
10568 15112 
15244 4886 

28424 __ .. .-......................................... __ 

25468 MÜKAFAT 
8983 20 bin liralık mükafat en son çekilen 

2554 şu 40 numara arasında beşer yüz lira 

26054 olar.ak taksim edilmiştir. 
2144 19434 3794 28842 12876 14484 
9904 29662 16482 29547 1948 11020 

23057 5888 2703 4918 5040 
17784 28200 28818 28583 1332 
6384 20179 10506 25346 9808 

20182 
12705 
6056 

2987 10155 6014 4253 15601 
28101 19424 11419 23031 20430 

20580 
8182 

25518 11979 17578 16541 3895 611 

Devlet kuşunu 
ürküten talisiz 
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Fenni bahisler : 

Bulutların Üzerinde 
bulunan altın damarı!. 

• • * 
Tıp aleminde iki mühim keş'if: Ştı.ker h<\stalığının l 
ilacı dimağ ve bilhassa alkol hastalıklarına iyi 
geliyor, ses mevcelerile hummayı nefasi has- ı 

talığının önüne geçiyorlar. 

Bulutların üzerinde altın madeni bu
lunur mu? .. Evet Peruda böyle hir nl
tın madeni vardır. 

Bu maden deniz 
sathmm 4500 
rnetre iizerinde -
dir. Zenginli'<. ve 
Gervete doyamı -
yan insanlar, o 
yükseklik
lere diinyanın en 
nodern makine -
lerini çıkararak 
ılltın istihsaline 
başlamışlardır. "' 

'4500 metre yüksekliğe çıkt1ğın1z za
man altınızda bulutların rüzgarlara 
kapılarak serseri -serseri dolaştıkları -
nı görürsünüz. 
Amerikanın en zengin damarlarını 

bah'Tlnda saklıyan bu madeni, iptidai 
Amerika kavimleri bilirlermiş. İspan
yolJar oralarını fethetmeden evvel, 
yerJi halk iptidai usullerle altın istih -
sal edermiş, fakat zaman ilerleyip tc 
dünyanın başka taraflarında altın da
marları keşfedilince, Avrupalı mali -
yeciler oraları yüzüstü bırak~şlar .. 

1932 de bu maden tekrar b!ıra gel-
01iş. Peru'lu sermayedar bir grup bu 
(Üzel damarlan işletmek için teşcb -
oüsc girişmiş. İstihsal işlerinde kul· 
!anacakları ağır makineleri, her ne pa
hasına olursa olsun bulutların üzerine 
nakletmeğe karar vermişler, ve karar
larını da tatbik ederek 700 ton ağırlı
ğındaki makineleri oralara çıkarmış -
lar. 

mckkdir. Alkol tahribatına karşı vücu
dli zinde tutmaktadır. İnsuline alkolün 
hiic:eyrcleri tah-
rip etmesine bu 
ifrazat vasıtasile 

mfuıi olmaktadır. 

zı asistanlarının 

da yardımiyle ev-

~~~~~~~ veln bu hastalığa 
t: .....- karşı bir aşı ara-

Otomobil yolu şöyle dursun, katır nıakla meşguldü. 
geçiai bile olıruyan bu yerlere buma - Doğum esnasında kadınların ölümü-
kineleri tayyarelerle nakletmişlerdir, ne sebep olan bu hastalığın tahribatına 

evvela bir grup yaya olarak yukarı çık- mani olmak için yapılan bu teşebbüs
mış, uzun araştırmalardan sonra mü - ler mes'ut neticeler vermemişlerdi. 
sait bir tayyare sahası bulmuşlar, ora- Doktor Mutt bunun üzerine başka 
sını tesviye etmişler ve 464 tecrübe u- bir çare düşünmüş ve bulduğu aşı da 
çuşundan sonra nihayet tayyarenin biri vücuttaki mikropların dolmasına mani 
oraya indirilmiş. olan unsurları itlaf etmek için oEies mev-

Bugün dünyanın diğer kısımlarından celerine baş vurmuştur. 
bir bulut denizile ayrılmış olan bu ma - Evvela işe bir alet yapmakla başla • 
denden milyonlarca dolar kıymetinde :rıııştır. Bu filet suyun içinde 8000 ihti-
altın istihsal edilmekte imiş. zaz yaptığı ıçin, yukarJ<ia zikrettiği • * miz mikroplan öldürmiye kafi geli-

tnsuJine'in dimai rahatsızlıklarma yormuş. Bu keşü evvela hayret ve son-
iyi geliyor ra da takdirle karşılanmıştır. 

İnsuline şimdiye kadar münhasıran 
şeker hastalığında kullanılan hususi 
bir jlfıçtı. Son zamanlarda Bickel is
minde bir Biyolojist yaptığı tetkikler 
neticesinde insan vücudünc zerkedilen 
İnsuline'nin vücutta bazı guddeleri ha
rekete getirerek ifrazat yaptırdığını 
tesbit etmiştir. 

Bu ifrazat, vücutta ve biJhassa di
mağdaki bazı rahatsızlıklan izale et-

Bir köylünün Hava Kurumuna 
teberruu . 

Tokat (Hususi) - Tur hal nahiyesi
ne bağlı Bahçebaşı köyiinden Hacı 'Ah
met, Zile Türk hava kurumu'na ' 100 
lira teberrü etmiştir. Tokat ha.va kuru
mu bu hayırsever yurddaşa bir rozet 
hediye etmiştir. 

·cöNÜ.L İSLERİ 
" B•n •vlenir sem 
Eski s•vgilimi 
Unutabilir miyim?• 
Kastamonuda oturan bir okuyu -

cum •B.ay İ. Ö• anlatıyor: 
c20 yaşındayken bir genç kızı u

uktan uzağa seviyordum. Bu kız ni
pnlıydı. Sonra evlendi. Bir müddet 
GOnra da kocasının ölümii ile dul kal
dL Bu sırada ben de nişanlıydım, ev
:ıcmmek ıztırarında bulunuyordum. 
Faknt gençliğimin ilk sevgilisinin dul 
kaldığını işitince eski aşkım uyan -
dı. Şimdi evlcndi!,ıiın takdirde bu aş
kı unutup unutamıyacağımı dü.'jü -
nüyorum.• 

Bu okuyucuma hiç merak etıne -
mesini söyliyeyim. Gençliğinin ilk 
ıenelerinde görrliiğii kızı sevmemiş, 

sadece hakkında bir istek duymuş
tur. Zira sevgi tanışmadan, anlaşma
dan, karşılıklı hislerin DyglW -

Jugundan doğar. Uzaktan bir ba
kışla bunlan temin etmek ise mfün
kiin deiudir. Şüphe yok ki nişanlı .· 
smda, müstakbel karısında meziyet
ler, yenilikler keşfedecek ve onların 
karşısında eskisini unutacaktır. 

* Bu haf ta Kastamonudan aldığım 
mektuplarm sayısı epeyce çoğaldı, 
fakat bu sonuncu~u biraz Jatife)·e 
benziyor. İmzası A. dır. Söylediği 
fU: 

•Henüz 14 yaşındayım. Bir genci 
seviyorum. Hep yanında bulunmak 
istiyorum. Onun da beni istediğini 
biliyorum. Fakat, kanunen evlenebi- , 
lecek çağa geldiğim zaman beni ni .. 
kahla alıp alrnıyacağmda mütereddi
dim.> 

Dedim ya, bu bir latife olacak, 
~ünkü 14 yaşında bir çocuğun kale
minden ç.lkmışa b~n.ıc>miyor. 
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GAZETE SAHİFELERi 
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AR ASINOA Bi R ROPORTAJ 
Eşref Şefik töbe mi ediyor, yoksa itiraf mı? -
Avrupaya gitmeden • vv• lki ve sonraki Peyami 
Safa - " Açık Söz,, ün müvezziler koşusuna dair -
" Httber,, in güz me garııına girenler niçin sevindiler? 

Y•zan ı N•cl aadull• h 

«Tamı da Eşref Şefik ağabeyimiz bu
yuruyorlar: cHatır, gönül, klüpçülük, 
teşkilatçılık bizim için dalına ikinci 
planda kalacaktır. Sporda tutacağımız 
yol budur!• 

Acaba üstadımız, bundan böyle, spor
da doğru davranacağını mı anlatmak 
istiyor, yoksa, hatırı, gönlü, kliipçülü
ğü, teşkilatçılığı ikinci plana da atsa, 
kemafissabık dalına elden bırakmıya
cağıru mı itiraf ediyor? 

* Müsabaka tertip etmek hastalığı , 8i· 
ğer gazetelerimizden Açık Söz refi -
kimize de geçmiş. O. da, müvczziJel' 
arasında bir koşu yapıyormuş. &ınki 
biçarelerin, sabahtan akşama kadar 
koştukları yetmiyormuş gibi. 

İ şin garibi gazete, onlara: cıHaydi 
bakalım, diyor, idmanlara başlayın!~ 
İnsanın gayri ihtiyari: •A açık sözlU 
refikim... Hiç müvezzi de mi görme -
din? O zavallıların idmanı kestikleri Yani, bu yazısı bir ctövbe• mi, yok-

sa bir citirafıt mı? var mı ki?• diyesi geliyor! 
• Ben bu sorgunun cevabını, •kari - * 

ne» yle dahi çıkaramadım! cAkşam> ahbabımız da, Şifa Yurdu· 
Hem düşünün ki ben, fütürist res - nun 11 inci yıldönümünde yapılan drt" 

!:Sayan Müzeyyen samlarımızın eserlerine bile iyi kötü vetten bahsediyor. Hastanenin başhe • 
nenin üzerinde olan radyo müessese - bir mana verebilmiş bahadırlardanım- )timi ,davetlilerine söylediği nutkunu 
sine getirdiler. Staj devresi filan geçir- dır. , şöylece bitiriyor: 
meden derhal orada konserler verme- * - Çok muhterem bayan, ve bayla -
ğe başladım. Cumhuriyette Peyami Safa, A vru - rım... Müessesemiz, her şeyden evvel 

Sesimi herkes beğeniyordu, radyoda pada on beş günde gördüklerini .bir sizindir... Onun için, yalnız bugünkii 
okumağa başladıktan iki ay sonra Sa - aydır anlata anlata bitiremiyor. cÇok on birinci yıldönümü vesilcsile değil, 
hibinin Sesi ve Kolombiya müessese - gezen, çok yaşıyandan fazla bilir!• der- her vakit için sizleri burada görmek is
lerinden teklifler aldım ve plak doldur- ler. Ömrü uzun olası üstad, epey yaşa- teriz!» 
mağa başladım. Müsamerede tesacliüen mış, fakat hiç gezmemiştir. Ben: «Acaba, diyorum, doktor d:i • 
şarkı söylemem işte beni böylece, kü :. Yani eskiden bilgisi bir taraflıydı. vetlilerine neden bu kadar kızdı? '{a
çük yaşımda şöhrete ve san'atc ulaş ~ Şimdi bu eksiği de tamamlandı. Ben bu- zıdaki resme dikkat ediİıce, bu rorgıı
tırdL na Hinı .namına sevinmiş, kendi hesa - nun cevabını buldum, ve misafirleıiP 

Alaturkanın radyodan kaldırılma- bıma da dehşetli üzülmüştüm. çünkü: bu davete müstahak olduklnrım anln-
sile berabeı· ben de oradan ayrı1dım. istifade ettiğim o canlı fıkralarını dım: Çünkü çay sofrası harman ycıi .ı 
Radyoda iki sene kadar çalıştım. şimdi büsbütün alimane yazacaktır. ne çevrilmiş. 

- Radyoda ve stüdyolarda pJaklarn Diyor, ve eskisi kadar da anlıyama - * 
okurken hiç heyecan duydunuz mu? maktan korkuyordum. Haber ceridesi de, bir yüz.me yarı-

0, omuzlarını silkti: Bliyük Avrupa anketini korka korka şı tertip etmiş, bu yarışın propaganda: 
- Bunlar benim için tabii şeylercli1 okumıya ba~ladım: smı yapmıya çalışıyor. Muharrirlctlı 

diye cevap verdi. Üstada, Paristeki otelinde, kendisiııi bu maksatla, harıl hı:tnl, bu yarış gti -
- Okuyucularınızdan hiç mektup bir kadının beklediğini haber vermiş - nünde . gördüklerini yazıyorlıır. Size 

alır mıydınız? len yemin ederi ki, aşağıdaki satırları. ya-
- Çok ıildım, hala da altyorum. - Benim, diyor, Türk genç, bana gı- rışa propaganda· olsun diye yazıları 0

. 

kimisi sesiİni takdir ediyor, lümi be _ yaben bağlı, meçhul bir kadına lakayt yazılardan birindl;n alıyorum! 
ğenC:liği şarkıları sık sık okumamı ri _ kalmama imkan olmadığı için, odama c: .. Bir aralık ta, Bürhanın düdt1 

.; 

ca e?iyor. . · çıktım ve yattım! ğünü kuvvette öttürürken duyduk: l\~e" 
İtalyadan da bir kaç mektup' aldım. Ki~ Sonra öğrendim ki, beni bekliyen ğerse arkamı dan Ankara vapuru ge " 

- crenç fı'lhakika esmer fı'lhakika Tü' rk Jiyormus. Eg~ er başhakem hcaber ver -
misi kendilerine plfik hediye etmemi is- n ' ' - ~ 
tedi, kimisi de benden fotoğraf iste _ tü. Çünkü iri gözlü bir kadındı.• meseymiş, çok büyük bir tehlike v?r ~ 

Buyurun bakalım: Acaba bu bir §e· mış.ıo 
di. F~kat ben biraz maceraya karan Ü · zıı-:ı ye lfıkayt kalamayınca yatağa uzanmak •... sküdar hizasına geldiğimız ·' 
bu gibi taleplerin hiç biri~ine cevap ver- cAvrupai bir alaka> mı? man, motörümü2de bir hesaptır bnı:ııa· 
medim. ~~111 Avrupadaki Türk kadınlan hep es- dı. Ben denizde on yüzücü kaldı!:. 

- Şiındi musiki hayatına tekrar gir- -···-· ... - .......................... - ... --- söyledikçe, İzzet itiraz ediyor. Ve oı· 
diğiniz için memnun musunuz? yormuşsunuz öyle mi? talıkta bir münakaşadır başlıyor. '9 •• 

- Elbet diye tehalükle c·evap verdi. Güldli. . « .. . Müsabaka nihayete eriyor .. H~~i 
Şimdilik radyoda çarşamba ve cu- - Ben miitcvekkil bir insanım, de- kes giyinmiş, fakat bir elbisenin S8h1 

ma günleri okuyacağım. Ve sahipleri di. Öyle ywnur.taya filan kulak as - yok. Bir telaş, bir kıyamet .. > 
hayatta olmıyan kimselerin · eserlerini marn, sesimin üzerine düşersem, daha Ve böylece devam eden yazı :zÖ' ıcce 
tercih edeceğim. fen a olacak gibi geliyor bana... bitiyor: 

1 
Arasıra da halk türkülerini progra- Biz böyle tatlı. tatlı konuşurken, dn- «Istanbula döndüğümüz zaman. lı'_ 

ma ithal edeceğiz. ha tatlı bir ses içeriden feryadı kopar- mühim (!) yüzmiye giren bütün spOI' 
- Bayan Müzeyyen dedim. Sesini7.i dıı kiiçiik uyanmış ağlamağa başfamJ!5· cular neşe içindeydiler.• 

bozmamak için her sabah yumurta içi- tL ( Devamı 10 uncn sa~·fada) 
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9 EylUla ait 
bilinmiyen hatıralar 

• 
9 Egliil 1922 günü Mustafa Kemal; kurtardığı lzmiri 
uzaktan, yüksek bir tepeden ilk gördüğü dakikada 

Dünya birincisi Lavelok 
atletizmi bırakıyor! . .. .. 

Bir doktor olan Lavelok Amerikada son yarışını ı 
yaptıktan sonra sporu terke karar verdi 

yanında idim. Büyük Başkumandanın ağzından 
çıkan ilk cümle şu oldu : Hitamuhii misk 

Yazan: Yedek kurm•r blnb•tı Celll Dlncer 
Berlin olimpiyadının akılları durdu

ran derecelerinden birini elde eden 
fzmir ~) Eylulde, 14 sene evvelki bilsin ki bir başkumandan. sırtına, Yeni Zelandah Lavelok Amerikada son 

k\lrtuluşunu kutluladı. yalnız şekli düzeltilmiş, bir nefer ka - ı defa koşacaktır. ' 
LJ eylul her Türk için, aşağı yukarı, putu a-iyerek en ileri lcıtaatın peşinden Büyük rakiplerini mağlüp ettikten 

ayni tahassüsle yol açan bir tarihtir. koşmak ve takibi adım adım sevk ve i- başka miithiş bir dünya rekorunu ya-
F'akat bu tarihi ne zaman i?_itsem, ne dare etmek rolünü kendi üzerine de a- pan bu atlet üç t~_rin~e~velde .olim.pi-
"arnan görııem bende çok canlı bir in - lırmış 1.. O, büyük karargahlardaki in- yadda mağlüp ettıgı . b~tun .. rakıplerıne 
tıbaın hususi hahrası uyanır: Bu hatıra sanları; sırmalı, deste deste nişanlı el- karşı Amerikada yenı hır musabaka ya-
b ·· d.. l'k b' · b' 1 · · d h . 1 · ··k il f pacaktır. ugun tam on ort sene ı ır mazıye ıse er ıçın e, şe ır erm mu e e sa - · . . .. 

l l il · d . Londra hastanelerınm bınnde dok-rtıaliktir, fakat tıpkı düne ait bir fotoğ- onu ote erın e oturur ve muharebeyı t 
1 

y . z 
1 

dal ll t A .k 
f .. . or o an em e an ı a e men a-

ta · klişesi tazeliğile hafızamda yaşar. yuzlerce kılometre uzaktan sevk ve j. d b. .
1 

.. . d k kt n w a ır mı uzenn e osaca ır. 
QU canlı ve tarihi intıbaı yalnız nefsime dare etmege çalışır biliyor. Bunu böyle · 
hq_sretmegw e hakkım olmadıöını bildi - b·ı 1 d l k Lavelok'a karşı bin beş yüz metre 

., ı en zaten ya nız 0 eği i !.. Çarpış- olimpiyat jkincisi ve bir mil dünya re-
ğirn için onu her hangi bir vesile zu • tığımız ordunun en büyük birlikleri- kortmeni olan Amerikalı Glin Kanin-
hurunda muhataplanma anlatmakta ne emir ve kumanda etmek mevkiiude gam ile olimpiyad 800 metre üçüncüsü 
hususi ve tarif edilmez bir zevk duya· olanları bile böyle düşünüyor• veya yn- Kanadalı zenci Edvard koşacaklardır. 
tını. Bu zevki bugün daha geniş bir pıyor ... (2) Yeni Zelandalı atlet bu müsabaka 
ll"ıikyasta duymaktayım. Çünkü o ha- Arabacıyı meraktan kurtarıyorum.: ile son yarışını yapacak ve atletizmi 
lıtayı daha geniş bir muhite nakletmek <C- işte Gazi Paşa, büyük Mustafa terkedccektir. 
aibi bir vesile ve imkan karfısmda bu- Kemal odurh>... Ovens'e Bir Sene Boykot Cezası Verildi 
hınuyorum: Ne yazık ki o sırada elimde bir fo • On birinci Berlin olimpiyaqmdan 

Milli mücadelemizin en mahrumi - to~raf makinesi yoktu .. dünyada: hav- sonra Stokholm'da İsveç takımıyla 

----

}'etli, en müşkül safhalarını yirmi ü - ' .et, taaccüp, takdir, tebcil ve ilah:-:-. beynelmilel müsabaka yapan Amerika 
ÇÜncü fırka ile beraber yaşamıştım. Bu BüyQk Başkumandan tzmlre vardığı gUn manasına.gelen ne kadar kelime varsa takımına yorgunluğu dohıyısile iltihak La\'elok olimpiyadlarda rakibini biiyiik 

b 1 b etmeyen Ovens Amerika amatör f ede- farklarla mağlüp ederken 
trnc1tdar ve kahraman fırkanın ku • cümle ıııu oldu: Hitamuhu misk ı (1) un arın ütün medltilleri bu adamın 

1 T d I rasyonu tarafından bir sene müddetle verdiği bu karar Ovensin heni.iz re.s-tna.ndanı 9imdiki . stanhul komutanı Hakikaten her 'ey <<mis gibi bitmiR>>, yüzün e fop anmıl?tı... Elindeki tüfek b 
~ T • oykot edilmiştir. men profesyonel ilan edilmediğini gös-
~orgeneral Ömer Halis Bıyıktay idi. başkumandanından <cllk Hadefir.iz Ak- bir tarafa, kolundaki dizginler öbür ta- Amerika atletizm federasyonwmn termcktedir. 
ı5 ağustos 922 tarihine rastlıyan son denizdir!» emrini alan Türk İstiklal or· .rafa düştü ... Dudakları, bir insan ağ -
"~ biiyük taarruzumuz başlamazdan duıu bu hedefe yıldırım hızile varmıştı. zının alelade ·t'\l\reketlerinden çok daha Balkan oyunlarına gidecek/ Uşakta beş şehir müsaba-
bır buçuk ay kadar önce fırkamdan ay· Bence bu hatıra tarihe mal olmalı.- manalı bir kıpırclanışla oynadı. Sonra, ati etlerimizin son seçmeleri kası yapılacak 
tılarak birinci ordu brargahında bir dır. Bunun için de orada, (Belkahve)- ellerini göğe kaldmp yüziinü avuçla-

·1 } d k 1 Yedinci Balkan oyunlarına iştirak Merkezi Bursa olarak yapılacak beş 
Vazife almam icabetti. Bu ıuretle son de, Atatürk.ün - ellerini arkasına baö. rı e sıvaz a ı; ırmızı yazma mendi i-• edecek olan atletlerimiz bugün Fener- şehir atletizm maçını memleketin her 
büyük taaruzumuzun hazırlanı!lı icrası, lıyarak durup uz' un, uzun lzmı"rı' ıey • ni gözlerine bastırdı. · · Ve bana hiç bir b h t d d t ·· b ·· f - f 1 ... a çe s a yomun a son ecru e musa- tara ına yaymagı, esas aa iyet olarak 
'başkumandanlık meydan muharebesi- rettiği - ve <cmiı gibi bitti f » dediği yer- ~ey söylemed~n. dua ederek, sevinç bakalarını yapacaklardır. .kabul eden Atletizm federasyonu bu 
llin cereyanı ve takip safhalarını pek de bu aahneyi aynen canlandıran bir 8- gözyaşları dökerek yavaş. yavaş yo - Bugün yapılacak müsabakalarda müsabakaların ikinci' merkc7Jn i de U
:Vakından görmek ve bütün bu safha- bide dikilmelidir. Ben bu sahnenin bü - lun lovnmım döndü ve gözden kay·· muvaffakiyet gösteren atletler Atina- ~k olarak kabul etmiştir. 
larda vazife almak eaadetine eriştim. tiin tefcrrüatı hakkında her türlü iza- boldu... daki müsabakalar için kat'i olarak se- 19 mayıs 1937 de Uşakta yapılacak 
llu saadetin en büyüğü - garp cephesi, hatı mahallinde vermeğe hazırım. Bu manzara lzmirli Türk'ün Ata ,. çilrniş olacaklardır. Tesbit edilen proğ- ,müsabakalara Afyon, Kütahya, Denız-
büyük erkinıharbiye ve başkuman • * türk'e karşı olan ~ükran ve minnet duy .. rama göre müsabakalara saat 10 da li ve Manisa şehirleri iştirak e<lecckh'r-
danlık karargahlarınm bizim ordu ka· Bu sırada aüzel İzmirin se- gusunun ilk tecellisi idi.·· başlanacak ve bütün atletik mlisabaka- dir. 
l'argahile, hemen her zaman, bir arada ması ve denizi püslü görünü - Celil Dincer lar yapılacaktır. Atletizm Federasyonu şehirler ara-

hulunmaları hasebile - gerek garp cep- yor . Acaba bu bir yangın (2) General Trikupis, esir edildik· Yarınki Boks maçı smdaki müsabakaları önümüzdeki se-
hcııi kumandanı general ismet İnönü'- ba~langıcını haber veren duman mı?.. ten sonra, (Usak) da Atatiirk tarafın- ne bütün memleketlere ynyıl"ış oln-
tıün, gerek mareşal Fevzi Çakmak·ın, Pek kestiremiyoruz. Süvarı ve atlı pi- dan kabul edildiği zaman Türk Ba-> Galatasaray klübü tarafından davet ,caktır. 
aerckse Atatürkün hu üç tarihi sima- yade kıt'alarımızm İzmir istikametin- Kumandamnın, harekatı bu kadaı· ;)'h• edilen Romanyalı boksör yarın Tak- -·~ ........ ·- -· . . • ,_,.. 
llın 1 muhtelif ahval ve şerait içindeki de geçip gittikleri muhakkak. Fakat kından idare etmesine ~aşmış ve keu- sim stadyomunda ilk müsabakasını ya- vaffakiyet gösterdiği takdirde ikinci 
l'llhi haletlerini büyük bir merak ve henüz resmi hiç bir rapor gelmedi. Bü- di umumi karargahlarının bu işi (İz- pacaktır. müsabakayı gelecek hafta Galatasara-
ilpta ile tetkik edebilmek imkanından yük kumandanlar arasında bu mevzu- mir) den idare etmeğe kalkmasına te- Teoderesko ile ilk maçı yapacak olan yın ve memleketin en iyi boksörii Me-
d """;:r etmişti. - C. D. Romanyalı bok~ör bu müsabakada mu- lih ile çarpışacaktır. 
oğuyordu. Bugün temas etmek iste- da görüşmeler oluyor. Benim gözlerim -=============================================== 

diğim 9 eylw hatırası, pek çokları ara- hep yolda ... Nihayet tek atlı ve iki te- --
••ndan bir tanesidir: kerlekli bir arabanın yaklaştığın! gö • 

Büyük taarruz yapılmı~, düşman rüyorum. Aral>anın içinde bir şeyler 
0tdusunun büyük kısmı imha edilmiş- var. Dikkat ediyorum : Koltuk, kana
ti pe gibi ev eşyası .. arabacının elinde de 
L • Şimdi harekatın takip safhasında 
llUlunuyorduk. Ben, vazifem icabı, oi- bir tüfek var; harp tüfeği!.. Arabacı-
d ya yakla~ıyorum: 
' karargahının en ileride hareket et• 

ltıeıi liwmgelen kademesinden de da· «- Hemşerim, nerden geliyor • 

~- ileride bulunuyordum. lzmir-Kasa- sun) !.» 
oa hattı üzerindeki AhmedJi istasyo - Evvela beni şöyle bir süzüyor son· 
tıundan sonra emrimize bir Berliye ra, elile işaret ederek, cevap veriyor: 
k «-- İzmirden f n 
t~rnyoneti verilmişti. lzmire doğru çe- Daha sonra arabasındaki eşyayı gös-
ılebilen dağınık düı:en bir kısım Yu - tererek ilave ediyor: 

tıdn kıf alarmı akıllara durguniuk ve-
H- Yerli bir Rumdan alacağım var-

tcn bir çabuklukla takip eden Tiırk sü- d K k b ·ı ··d d' 
" . . d . NIF ( . d 'k· K ] ı. açaraya orcımu eşya ı e o ı..: ı.» 
ilrı ve pıya esı şım ı ı ema - p kAIA (1 · ) d 

h.:.~-) k ha ha d w «- e a a; zmır e ne var, ne 
=-~ asa sım gar ogru aşmış· k b. · k ı d (İ 
~d 9 1:"!.1 n-)•) •• •• be · d w yo : ızım as ere ·rast n ın mı, z • 

ı. ey w ., __ gunu saat şe og· · ) ki 1 ' 
tu I -~-'_:: k l b 1. mır e ya aşmış ar mır .. ı; 
1 a tımıZOC1Iİ amyonet e u sevim ı Ef d. 1 b ht b · f 
(& b h. · d k (Belk l •<- en ı, on ar sa a an erı z .. 

•a a ızasm an geçere a 1 • ın;ı in içfode at oynatıp duruyorlar; 
"e) ye vardık. Burası, lzmire doğru u- d , q sen ne iyorsu!1 r .. » 
d 

nan ve gittikçe alçalarak nihayet B h b · } d kA h b' ·· u a erı ıemen or u er anı ar ı-
\l~leşen arazinin en hakim noktası · - . . · · · b k · 

dır B 
1 

1 • h . k .. f • ye reısıne yetı~tırıyorum; . a~ uman • 
. u sebep e zmır şe rı ve or ezı k d b"ld' · ı B k hu,. . .. ... . , . . . • dana · a ar ı ırıyor ar. aş uman • 

t adan gorulebılır. ~uraya va.rınca dan Mustafa Kemal arabacıf• . yanına 
illlJyonetten atlaaık ve sevinçten ya- çaö rıyor ve kendisine bir kaç sual 80• 

tara ·· z1 · · 1 -- 1 1 · · ., . n go erımız e guze ıı:mırı seyre ruyor. O , evvelce söylediklerini tekrar-
tıaldık. Dörder, beşer clakika fa~ıla ile lı V(Jf ... 

"e k '"hl b. · · k d 1 • tile ~.ral.rkga arının l lırmcı 1 a .. e~e e • Birnz soma tekrar arabc..c.nm yam-
ır ı te genera smet nonu, ma- na vaklasıyorum ve Atalürk'ü göste-

~~al F. · Çak k 'h · k - . t)ı evzı ma ve nı ayet u - rerek ~ nruyorum: 
."ndan Mustafa Kemal de gf"lerek ay- <ı- Şimdi seninle konu~an bu ku -

tıı n k d b"JI . _ı • d"l ' . 
lier o. t.a. a oto~o .. ı .~rınoen. n.1 .ı e~. mandan kim, biliyor musun? ... » 
bq bırısı tahassusunu ve sevıncını hır u- Sizin tabur kumandanı mı?.. ı> 
bil;~a şekild~ iz~ar ediyordu. Otomo- sualile cevap veriyor. Bişare . adam ne 
~il den çevık hır hareketle yere atlı -ı ( 1) ccl\'lis gibi bitti!» mana~ına gelen 

n Atatürlt'ün ağzından çıkan ilk • · · · 

BİR. KlSIM HAMALLAR 
AÇ KALDıKLARINt 
SÖYLİYORLAR 
Dün cİst.nnbul merkez halinin dış bö-

lük ham::ılları ıı tarafından yazılmış bir 

mektup aldık. İstekleri yazımızın başına 

koyduğumuz başlık ile hülf4sa ~llebllir. 

Fakat mektuplarının bazı parçalarındır. 

baıı teferruat v:ı.r ki okunması ve bilinme
si faydi.$2 değildi!. Onun içindirki yazıyı 
ayne~ .koyul·oruz : 

* . 
Bl_zler hemen hemen bep~miz <Eski 

Meyvahoş> ıamanındanberi burada sıra
sına İöre 1k1 yüz kilodan f~a yükleri 
bile · sırtımizla taşıyarak gece v~ gündüı 
b!r lokma ekmek parası için didinen <Ye
ni halin l dış bölük adile anılan r~mi bir 

teşkilfıtm hamallarıyız. 

(Eski Meyvahoş) zamanında hepimiz 

Anadolunun şurasından, burasından gel
miş; iyi okuma ve yazmamız olmadı~ın -
dan hamallık ederek geçinmek için bu -

• raya girmiş birer gençtik. O Vakitt.enberi 

aradan zaman geçti. Şimdi içimizde yaş-
lanmış üç, dört, beş ve hatta :ı.ltı yedi ço
cuk babası olan kimseler bile vardır. Kö
yümüzdekı aile ocağından ayrılmış" ol -
m~unı~ 'rağ~en blle biz burnsını bir at-

le yu•·ası ve anne kucaiı blldtk ve ona 
bir evladının gosterdiğl muhabbetle sa -
rıldık. Şu gfmlere kadar bütun fırbna -
lara göğüs gererek ondan ayrılmadık ve 
bundan sonra da ayrılmıyncağız. 

* , Geçen sene <Yeni bal) yapılıp da açıldığı · 

ıaman yapılan teşkllatta açıkta kaldık. Fa

. kat kıymetli belediyemiz bizi bu kadar se-
~elik emeğimize mukabil mağdur bU"ak-
mamalı: için (bal'in sebze kısmında} bir 
teşkilat kurarak adına 1D1ş bölük hamal 
başılıtı> dedi ve bizi bu teşkll:l.tın emrine 
verdi. O ıamandanberl mikdarını bile yaz
maya utandı~ımız {pay) la ge~1nip &idi

yorduk. Ylne geçen senen\n son aylarına 
doğru bizim bu halimiz nazarı dikkate a-

lındı . ve bize hfıl dahilinden harke yapı
lan taŞıma işi de verildi. Buna pek çok 

memnunuz ve belediyemizin şu lylliğinl 

biç bir zaman unutamıyac:ığız. İlk zaman
lar hal içinde bulunan nereden geldikleri 
ve kim oldukları bilinmeyen küfeci ve pe

rakende hamalların şa,~kınlığından istifa

de ederek oldukça çalışabiHyor ve eski ha-
limlzi aratmayacak kadar ekmek paramı-

:zı çıkarab1Uyordnk. 

* Fakat artık b:ı şikfı.yetimlzt yaım.'\ğa 

mecbur kaldığımız"şu günlerde ınnınnız. td 

bir çok f.t~eler çoluk çocıığumu7.la aç ya-

tıyoruz. Bu acıklı halimizi hlze yakın olma-
sı icap eden al!kadar makamlara anlattık. 
Bunlardan aldığımız cevap, ve yapılacağı 

vaadedllen şeyler o kadar neUcesiz ki aı1Jk 
dayanamadık. Bizler de birer va1an çocuk
larıyız. Ve elbette bl7Jm de bu haldı şlka-
yetimiz dinlenir ve nazan dikkate alınır .. 
ümid1le bu dileğlmizi yazına~a meebıır 

kaldık. 

* Bdediyeye merbut butun hamal teşkl

•lt\tlarındakl bölüklerin mmtakasınd:ı.n _ha
riçten hiç bir hamal ve küfec!nln yuk a l
ması belediyece yasak edilmiştir. Bu vazi
yet İstanbul belediye hududu dahilindeki 
yüzü geçen hamal bölüklerlnln lırpsinde 

Tardııt. Eğer bÜna muhalif bereket Mren

ler olursa zabıta ku'ı-vetile ynkal:ımr \e 
hak!ımnda knnuni takibat ynpıhr. 

Biz de bu teşkilattan biriyiz. Faka t !bu 
böyle olduğu halde hfıl dal1ili ~ibi muhım 

bir yere her ç~it küfeci ve h a mal serbest- · 
çe girip çıkarak bizim ckmt'&1ınizi elimiz
den n hyor ve buna da hiç bir kuvvet m!ı.nl 
olmu)or. 

Daha fazın mağdur knlın:ımıza meydan 
\"eı1lınemek için bu kabil kimsclı •riı\ ı.a tn

t:ı kuvvetile h!H içinden uıaklaştınlnıala-

rmı lstiyoı-uz. 
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Kahramanlık, aşk, heyecan ve macera r Hikiige 1 Ressamın Lirası... J 
l.--~~----~--~------------------------------KORSANIN KIZI 

Yazan; Kadlrcan Katli 

Midesinde sancılar başlamıştı. Ar -
tık fırçayı tutan elinin titrediğini, göz
lerinin re:nW.eri silik gördüğünü inkar 

Sn Posta'nın tarihi tefrikası Numtlra : 69 edemiyo:rdu. o zaman doğruldu. Paleti-

Çünkü düşman gemisinin barut fı- nın imdadına koşuyordu. Bu sırada yo-J Cevabını verdi. ni de firçasını da bir kenardaki masa -
çı1arı patlarsa İlyas Reisin de onunla lunun üstüne gelen ve suda çırpınan - Ben de az biliyorum. nm üstüne fırlattı. 
birlikte batacağı!la, yahut yanacağı - İspanyol askerlerini de topluyordu. Sandaldakiler bu sözlerin türkçe ol- Olduğu yerde gerindi. 
na şüphe yoktu. Küçük Ali ölümle pençeleşiyordu. duğunu anlamışlar: Esnedi. 

Üçüncü bir İspanyol gemisi Jan Mehmet te onun gibiydi. - Türko Türko... - Vay canına ... Amma da aclKınışım 
Portondoyu ve askerlerini alıyordu. J Y akup yüzerek kendi gemisine git- Diyerek üzerlerine yürümüs,lerdi. ha!... eli 

t Diye söylen ·. 
spanyollar Türk gemisile olan bağ- mek için uzaklaştı. Bir İspanyolu kurtarularsa sadece Dar ve pis ve bir sokak üstünde kü -

Jarı kesmişlerdi. - Reise haber veririm, sizi kur • iyilik yapmış olacaklardı. Fak.at esir ya· çük bir pencereden dışarı bakan ar -
Zaten İlyas Reis te İspanyol gemi • tarmıya geliriz. kaladıklan takdirde mükafat vardı. kaclıışına döndü: 

sinde çıkacak olan yangından zarar Diyordu. .. ....... - .............. _ ........ i~~.~ .. "!'.~?- - Jülyo, orada ne yapıyorsun? 
görmemek için leventlerini çabucak y akup uzaklaştığı sırada Ispanyol Solgun bir gençti bu ... 

k Beyoğlu dördüncü sulh hukuk mahkeme -
gerj çe iyor, uzaklaşma.ğa çalışıyor • gemisi onların yanlarından geçiyordu. - Hiç ... 
du. Denizdekileri toplıyan sandaldakiler sin~e~: • - Haydi, pencereden bakmak kann 

Her iki gemide de bir kargaşalık l d ·· d ·· 1 b l k Şışlı halaskar Gazi caddesi 285 numaralı doyurmaz. Bugün çok acıktım. Git te 
\'ardı. on arı a gor u ~~ ve aş an_ açı ve Asri apartımanın 2 numaralı dairesinde o- bizim Cakamod.'.ln bir şeyler -::ı ltver. 

J vücutları da su ıçınde olduğu için İs· turmakta ve Sirkeci Sanasar"an hanının aı- Hem de güzel o:::eyler olsun ... 
ki gemi birbirlerinden ayrılmışlar - l ak kl ] Eli ., '.' 

dı. , panyo sanar ya aşb ar. erini u- tında 46 numarada Serkis Kasapyan şirketi - Fakat ... 

1 zattılar. azasından iken ölen Serkis Kasapyanm te _ - Ne var? 
lyas Reis bu sırada Jan Portondo-

Küçük Ali ile Mehmet ellerini ver- re.kesine mahkemece el kanulmuştur. ilin - Para var mı diye soracaktım da ... 
Ya yardıma gelen gemiye aborda ol • mediler. tarihinden başlamak üzere alacak verecek _ Ne çabuk unuttun. Markettinin 
tn.uş, kendisi en önde olduğu halde dö- Meh:net: ve sair suretle alakadarların bir ay miras- tavanına yaptığım resim için daha dün 
\'Üşüyordu. ctlarm üç ay içinde Beyoğlu dördüncü sulh tamam bir lira almadık mı? Dün ak -

K - Kaçalım ... 
oca Ali Jan Portondonun gemisi - hukuk mahkemesine baş vurmaları aksi tak- şam epeyce içtik, yemek te yedik am-

ne smklarla dayanarak, kürek çeke - - Dedi. dird~ müddetinde baş vu.rmayanlar hakkında ı ma gene artmıştı. Ceketimin cebinde -
tek uzaklaşıyor, ayni zamanda levent- Küçük Ali: kanunu medeninin 561,569 uncu maddeleri dil'. Onu veririz. Haydi sen hemen git.. 
lerin tamam olup olmadıklarına bakı- - Ben yüzme bilmıyoruın... hükümleri tatbik edileceği ilan olunur. (7!3) Bu sözleri söyliyen adam· uzunca 
:Yordu. boylu, solgun bir gençti. Adı Rafaeldi.. 

lşte Kırlı Hasan İlyas Reisin yanın· ı t K • 
1 

' On beşinci asırda İtalyada şöhret yap-
da kılıç saUıyoT. Mansur onun sa - . z ır ap omısyoncu an e maka üzereydi. Fakat onun ne ölmez 
.. eserler :yapacağını ve adını san'at ta -&ında bulunuyordu. Aydınlı Durmuş 
· lstanbul mezarlıklarında, işlenmek _ 1 kl rihine ne parlak bir şekilde, hiç silin -
ıse cnun sol tarafında ve geniş göv - mezarı arımızın asrileşmesini bekle- memek ve kararmamak üzere yaza _ 
d ·ı d . d l .b. h te olan bir ~ekavet var ki, önüne geçil- meye bı' asır daha k tl bil' · f k esı e, emır en yapı mış gı ı er ge- T r a ana ırız, a at cağını henüz kimse kestirememişti. 
1 d d mesi için, bütün emniyet kuvvetlerı· - l ki ed ·ı · · eni evirip atıyor u. mezarı anınızın m em esmesını Jülyo bir çocukluk arkadaşıydı ve 

Fakat, Uzun Veli nerede?.. mizi seferber etsek yeridir. beklemeye tahammülümüz kal~arnıs- ondan daha kü -

Yazan: Kadircan Kafh 

bir tek mangır bulamadı. 
- Tuhaf şey ... Bu para nereye git .. 

ti? Yabancı yerde yatmadım. Kalaba• 
lıkta gezmedim. Nereye gider bu? 

Jülyo merak ve heyecanla bakıyor -
du. 

Para bulunamıyordu. 
Lokantacı çırağı da hala bekliyordu. 

Rafael birdenbire elini başına götür • 
dü. Mühim bir şey hatırlamıştı. Elleri 
yana düştü ve acı acı gülümsedi. 

Hatırlıyordu: 

Dün gece geç vakit eve dönerken yol
da bir dilenciye rastlamış ve coşkun .. 
lukla bütün parasını ona vermişti. 

Çırağa döndü: 
- Ustana selam söyle. Parayı ak • 

şama gel de al .. 
Akşama kadar elbet bir çaresini bu

lurdu. 
Hemen sokağa fırladı. 
B~ vurduğu yerlerden boş döndü. 
Yorgun bir halde atelyesine girdi. 
Şimdi ne yapacaktı? 
Gözü masanın altına kaydı. Orada 

bir boş tabak vardı. Öğleyin yemek yer ... 
ken kendisi koymuş, çırak ta almayı u~ 
nutmuştu. 

Tabağı aldı. 
Oraya bir altın liranın resmini ya:poı 

tı. 

O kadar güzel olmuştu ki sahiden al• 
tın sanılıyordu. 
Çırak geldi. Rafael tabağı ona uzat

tı: 

- Bunu al ve hiç ellemeden oldu "' 
ğu gibi ustana götür. 1 
Çırak alık alık bakıyordu. 

Tabak yan geldiği halde içindeki lira 
ne sağa, ne sola 

Çopur İsmail de görünmüyor. Bizleri yere vurmak için, en zayıf tır. NACI SADULLAH ' çüktü. Marketti 
Gardiyanlardan biri Koca Alinin anımızı gözleyen bu şakiler bence, dağ ( ı) Çocuklar.ın adresleri bende de bir meyhane - Yarınki nushamızda : 

kayıyordu. 

Rafael çık~ştı: 
- Sakın elle " kolunu tuttu: başlarında yol kesen rnüsellah hay - ,mahfuzdur. ciydi. Meyhane _ 

_ Oraya bak .. Hasan orada kal _ dutlardan daha az tehlikeli değildir • sine kendi adını 
ın ler. Musoliniyi devirmek istiyen vermişti. ış ... 

_Hangi Hasan).. Bilmem şu; mezarlıklara pusu ku. komünist şebekesi Jülyo sevi -

H ran iskatcılardan bahsettiğimi anlamı- nerek dışarı . fır~ 

Güzin Eldiven 
Mağazaaı 

Yazan : / .. H. IMSET 

me ... 
Haydi! 

Çabuk .•• 

Aradan on beg 
dakika geçmemişıl 
ti ki lokantacı - Ezineli asan... Dün Paris radyosuna atfen ft.a1ya • ladl. 

ı::- • el H b. ı · yan var ml ~ 
ı.:.zın İ asan genç ır eventtı. Ve bilmem, üfürükcülüğün, büyü _ da Muso1iniyi devirmek isteyen bir ko- On dakika sonra lokantacı Cakomo-
Koca Ali. gösterilen tarafa baktı. münist şebekesinin yakailandığını ilk nun çırağı ressamın odasındaki tek ma-

Tu·· k ı di be k d 1 l cü1üğün, falcıhg~Ln cürüm sayıldıg~ı bir l k 1 even on Ş a ar spanyo un o ara yazmı~tık. Londra gazetdern • sanın üstüne çorba, domuz sucuğu ve 
ortasında, ~kağından kanlar akarak zamanda, mezarlık ıskatcılığını, meş- de de ayni günde çıkan bu haber üze- beyaz ekmek getirmişti. 
dövüışüyordu. Birdenbire elindeki kı- ru bir kazanç yolu )'eklinde görebil - rine ltalyanın Londra sefiri gazetelere İki delikanlı karşı karşıya geçtiler. 
' d k ı h ı k ı_ b ld memize imkan görülebilir mi~ yük b' · tih ·1 dil nç ta üştü ve a a a ı ta xay o u. gönderdiği bir tebliğ ile bu havadisin Bü ·· ır ış a ı e ye er. 

Ölmemişti. Çünkü İspanyol gemisi Sevgisini, bir daha açılmıyacak bir asılsız olduğunu bildirmşitir. Bu tekzip İkisi de pek mes'ut görünüyorlardı. 

Cakomo kapıda göründü. 
Ressam sarardı. 
Fakat Cakomo onu yerlere kadar ~ 

ğilerek selamladı. Sonra lira re~minl 
yaptığı tabağı ona uzattı: 

- Dalgınlıkla btmu bozduk. K usu • 
ra bakmayın. Lütfen düzeltiniz ve pa• 
ranın üstünü de kabul etmenizi rica &-bo~aldığı halde oralarda onun ölüsü çukura gömen bir insanın ıztırabm - telgrafı dün ajans vasıtasile İstanbula Karşılıklı gevezeliğe başladılar. 

Yoktu. dan komisyon alınması, manevi bir d l . . . Vaktin nasıl geçtiğini bilemiyorlar- derim. 
. tt' k" k h~ 1 A a ge mış ve gazeteler neşretmıslerdır. Dedi. Masanın üstüne dört altınla bil 

Ba~ka bir kürekçi de yeni bir haber emaye ır ı, cezasını verme te aıa 1 l L d fi · · k, · dı. 
T "k' . . . heb" b' .. 1~ k l ta yanın on ra se nnm te zihıne B" t k ı vuruldu ve lo yıgvın mangır koydu. \'erdi: gecı ışımızın se ıne ır turu a ı ~ d'" L dr d h" ır saa sonra ap -

ragmen un gece on a ra yosu a- kantacmın çıragvı göründü. Masanın üs- Ve ilave etti: 
U V 1. . o-ru··yor musu z ... yatıramıyorum. d" . Ak• 'd w b"ld" R d • . b d ~ zun e ıyı g nu r B d.. . '-!- -ı- .. ba ısenın va ı oı ugunu ı ıren oyter tünden tepsiyi. ve tabaklan aldı. Kapı- - Sizin liralarınızın egen un aıı 

Onu götürüyorlar. Esir düşmüş... en un, arız rırır 0 unun mezarı - ajansının şu haberini bütün dünyaya nın önünde durdu ve sordu: çok yüksektir. Lakin benim gücüm bv 
Bu da dogw ru idi. sında; ıskatcıya karşı yürekten isyanı t H be _] kadarına '-•etiyor. Kusura bakmayınız. ' f d h d yaymıs ır. a r 'uaur: - Sinyör Rafael parasını sonra mı J 

Koca Ali Çopur lsmaili de gördü. bir deda ad~ ukydumk. . . Londra, 12 _ Sabah saat 2,15 _ verecek? Tabağı almak için gene çırağımı gön-
Bunları reise söylemek ve hemen korda ~n oner en oluma gıren hır Romanın şimalinde bulunan Umbria Ressam doğruldu. deririm. 

onların yardımına koşmak istedi. Fa - ar a ~· d d' b'lm . b l . eyaletinin Terni ,ehrinde büyük bir _Şimdi ... Şimdi... Yeniden ressamı büyük bir saygl ile 
~t biraz aonra kocaman bir bomba gi~ .. - . e~, e ı, .. 1 -~ın un arın ıç- komünist teşkilata meydana çıkarıl • Duvarda asılı olan ceketini aldı. Bü- selamladı. 
bi patlıyacak. olan lspanyo1 gemisinin yuzlermı ... Şu gordugun adam, bura~ t B h be ı l ah- t.:.]· d tün ceplerine baktığı halde elleri boş Çıkıp gitti. 

ı k l 1 b dır B mış ır. u a r ta yan m aıı ın e d kt Derler ki bu tabak, bugu .. n de dün • ~iinıkün o1duğu kadar uzaklarma git- ya ge en ıs atcı arın e e aşısı · . u-' d b .. t .d ed'lın" t" T k.Wt kal1yordu. Ora a para yo u. 
l h . d kl L -iki b" k · e ugun eyı 1 ıs ır. es a a Pantalonunun ceplerini karıo:::tırdı, yanın en büyük müzelerinden birinil' lllek gerekti. On1an kurtarayım der· nun a ey ın e yazma a, oc ır arı b b' k l · kif ed• ·ı · ~ 

' k bed k · ç k h h mensu ır ço ame e tev 1 mış- masanın tek çekmecesini yokladı. Fakat en değerli parçalarındandır. qnhu-thkwntkriwg~iyiby- ey ~~.ünü~~ ~~-ı d" B 1 d hl ?O~~~~~~~~~=~~~~==~=~~~~~==~=====~ .. .. 1 . . er ır. un arın arasın a u unan ..., = 
betmek ihtimali pek çoktu. bkah, butun 

1
staknbul gazetelerını, her • kişi şebekenin elebaşısı addedilmekte-- Hitlerin dün gece söylediği nutuk 

Jan Portondonun gemisinin iki ta- esten evve 0 ur: dı"r . ı baruz·· ettı.rdikten sonra harici siv_ aset ..... Londra, 11 (Hususi) - Nasyona ..r rafındaki Türk ve İspanyol gemileri Kimler ölmüstür? Cenazeleri nere • Ş b k . d k 1 ·ı b de ilişerek demiştir ki: · ' . e e enın mey ana çı arı ması e Sosyalist kongresi münasebetiyle u- - -
Ondan yirmi otuz kulaç kadar uzaklao:::- den kaldırılacaktır, nereye gömüle ~ b b T . h . . f . t k" .. . 

T • era er erm se rının aşıs er anın· gün Nuremberg·de muazzam numayış-
tnı~lardı. Denize bakanlar orada bir cektir? Hangisin~ g~tmek daha karlı o- dan bir ço~ da, ihmalleri ü • ler yapılm1ştır. Nümayişlere 140 bin 
direk rı1mıs olan Ku··çu'"k lın? Hangisi fakırdır~ . . 1 k . ·ı . k . b" . . 

parçasına sa . B" .. b l l l zenne, 1şten e çe tm mış ve nezaret kişi iştira etmış ve ır geçıt resmı ya • 
Aliyi, Parmaksızın Mehrnedi de gör· utun u sorgu arın cevap arını, yı • lt l l d 

ı .. .. ..b I . div. a ına a ınmıs ar ır . pılmıştır. 
trıüı:ılerdi. Fakat onlar kendilerinden arca surmus tecru e erın ver gı ya ~ B k ·· ·. b k ·ı ]"k d 1 1 l ] yapılan bu geçı't 

T ' k' u omunıst şe e esı e a a a ar o - Gece meşa e ere 
~iyade Jspanyollara yakındılar. Par • man ihtisasla öy.le meharetle bulur ı d k , d"l b ki l . d h b 1 u aırı zanne ı en azı mse enn e resminde Hitler de azır u unmuş ve 
lllaksızm Yakup görünmüyordu. şaşarsın! .. . . Romada tevkif edildikleri bildirilmiş- kıtaatı teftiş etmiştir. 

Koca Ali bunların hepsini İlyas Rei- Bunlar, bugun, mekteplerımıze el U• d b h b h .. "'d t . N . 1 . h l d . . se e u a er enuz teeyyu e menıış- ümayış enn eyecan a evam et • 
ee haber verdi. zatacak kadar ılen varmış bulunuyor· t" 

Lr. etmiştir. 

«Eski düşmanlarımız, günün birinde 
bize saldırmak cür'etinde bulunacak 
olurlarsa, onları oldukları yerde, ta
mamen, ezeceğiz. Bu saldırış şarktan, 
garptan, şimalden, cenuptan \ 'e nere· 
den gelirse gelsin, bugünkü A lrüanyı. 
bunu boğacak vaziyettedir. 

Almanyadaki bugünkü rejim mu· 
vakkat değildir. Ebedidir. Bunu her~ 

Geriden gelen Türk gemileri de o lar. Bu şebekenin yakalandığını bütün Hitler, bu nutkunda Nasyonal Sos-
~aınana kadar yetişmi~ler, birer İspan- Masum mektep talebelerini, mezar· dünyaya yaymağa muvaffak olan mü- yalistlerin idareyi ele aldıkları günden Hitler nutkunun sonunda Eol&evik-
l-'ol gemisine çatmışlardı. lıklarda ~.n:_nmeye teşvik ederek, ve him bir A,merika gazetesinin muhabiri, beri Almanyarun kalkınması için sarfe- lere karşı son derece şiddetli hfü·um-

kes bilsin ... » 

lıyns Reis aborda oldugu~ ikinci Is- onların kuçuk avuçlarına konulan ku- b hah . d•y• d d I • ? ı dilen mesaiyi kuvvetli cümlelerle te- larda da bulunmuştur. 
.. . u . mı vm~n w o~~ -~s~ ====~=========================== 

l>anyol gemisinin grandi direğine ka - ruşlardan yuz~e alar_ak .g~çme~ bu a • at içinde ltalyayı terketmeğe davet e- bağlanmış bir ipte, yarım bir vücut heyecan uyandırmıştır. 
dar ilerlemisti. Jspanyollardan o zama- damlar, kaç bıçarenın ısttkbahne kıy- d'l · t" sallanmaktadJr. Fakat, bu hadiseden biraz soma, ya-• s1 d b'l . ... ı mış ır. 
!la kadar yandan çoğu ölmü~ veya ya- mı, ar ır, ı semzr ------- - Köylüler, bu yarını ccsecUn morar- pılan bir ihbarın şüyuu, facianın gizU 
•alanmıştı. Diğerleri de ya kendilerini Yalnız ben, üç zavalh yavru biliyo- Müthiş bir facia mış yüzüne dikkatle bakınca, büsbütün bir cephesini meydana c;-ıkarrm~tır. 
denize atıyorlar, yahut teslim oluyor- rum ki (1), bu ıskatcı reisinin iğfaline SındırgJ, (Hususi) - Burası, bira- şaşırmışlardır. Bu ihbara göre, biçare kızcağız, bir 
ı.~tdı. kapıldıkları için me~teplerinden, ati- ya yakın bir zamandanberi, görülme· Çünkü, iple boğazından asılımş ol:ın delikanlı tarafmdan köyden zorla ka· 

Jan Portondonun gemisinde i~te )erinden, hatta evlermden, anaların - miş, duyulmamış bir facianın dediko- bu ceset, Fatma adında bir kızcağıza a- çırılarak ormana götürülmüş, ve ber-
tc~ın bu sırada birdenbire büyük bir dan, babalarından, kardeşlerinden, ar- dularile, heyecanile çalkanıp durmak- ittir. bat edilmiştir. 
f>atlayış oldu. Alevler ve beyaz du • kadaslarından olmuslardır. tadır. Fatma, «Medrese Boğazı» köyünden, Kızın peşinden epey zamandır koş-
trıanlar bütün güverteyi kapladı. Ça ~ Biİmem, sönen o~aklardan, ve yıkı· Kazamız civarında, «Medrese Boğa- İbrahimin kızıdır. tuğu halde yüz bulamad1ğı söylenUetı.: 
t l d d k d d bir köy vardU" Bu köye bir bu delikanlı, kızın, ba(!ına gelenleri if; ltdılar duyulmağa başladı ve koca lar taze hayat ar an yüz e yüz ar zı» a ın a . . G.. r . Zavallı kızın vücudunun belinden s.a etmesinden korkm~(!tur. ~ 
tek l d k Jd B. k d alarak, aks, amları sandal safasma çı • buçuk saat mesaf __ ed_e_ ıse_, unse ı ıs- v h . h anl " ı. ne ateş er için e ·a ı. ır aç a • k b yük b aşaglsı, ormamn aç ve va şı ayv a- Ve bu korkuyla da, ilkinden daha 
ıtıka sonra lspanyol gemisi sulara gö- kan bu ıskatcı reislerinin: minde oldu ça u ır orman mev- n tarafından parça parça edilmiş, ve müthis. bir canavarlık yapını~. namu-
trı··ı d Y ··ı··ı 1 d. tt.. " cuttur. ·ım· tir -u Üyoı ve gömüldüğü yerde döne ö- - aşasın o u er .. ıye a ıgı na- .. 1 o·· r yem ış . sunu berbat ettiili kız<'agv_ ızın, ha\_-atına 
tı k d d .. l Yirmi gun evve, unse ı ormanına K'" 1 .. 1 b"lt b. . tt b k ~ 

e çukurlasan beyaz köpükler ve dal· raları ne za~a~a a ar uyacagız ·. giren köylüler, ormanın bir yerinde oy u er, ı a _ı o .~azıy~ .. e J.~·a a- da kıy1ms, ve onu, boğazuıdan ağaca a-
~al b k. d ı B d b} y rum Ben de aynı ~u mıyacakları cesedı koıe goturmusJer- 1 'kı t B d ı·k lı an ar- ıra ıyor u. en e ı mı 0 • • "' .- hayret ve dehşetle duralamı.~lardır. b"" .. k· b . sara { uza asmJS ır. u e ı an z 

J b ,, V b d L dir. Cesedin köye getirilişi uyu ır · · an Poıtondo yeni gemisile ba ası· aı:i soruyorum. e en ıyorum ıu, Karsılarındaki a~acın kalın dalına altına alınmıştır. 



'tO Sayfa SON POSTA: EylUl 12 

Türk-İngiliz dostluğu İttihatçılar Devrinde 

lngiltere ile ticaretimiz beş misli artacak 
(Baştarafı l inci sayfada) 3 - Devlet ve belediyeler mübaya-

- ~~ "11 fVlUHALEFE ı Vr 
Naf.ı doğdu, Nasll yaşadı, Nasıl öldü'? nistan ve diğer bazı memleketlerle ay- atı, hudutsuz olarak hususi ve umumi 

iarca süren müzakeratın menfi akibeti klering yolu ile yapılabilecek ve anlaş
san aylarda muhtelif şayialara meydan matla teklif edilmiş muayyen şerait ve 
\•ermişti. Bilhassa müzakere safhala - ahval dahilinde muayyen nisbetlerde 
rmın mahremkalması hususunda iki devlet mübayaatı tarih sırası haricin -

Son Posta·nın siyut tefrikası t - 52 - Yazan: Ziya Şakir 

tarafca takip edilen prensip bu endişe- de de ödetilebilecek. 
leri kuvvetlendirmekte idi. 4 - İngiltere transiti ile gelecek ko-

Osmanlı hükumetinin ve Tiirk milletinin asırlardanberi felaketini hazırlayan 
sebeplerin en büyüğü yabancı milletlere verilen ( imtiyazat) idi 

İspanyadaki vaziyet, İtalya mevru - lonyal ve diğer reckspo~t mallar rnu - [Ben .. Ve, Sen Sinod meclisi; ke- kiyaset ve kesreti malumat ile temey-
aatı bedellerinin eski İtalyan ticari ayyen hadler dahilinde Ingiliz kleringi miklerinin artığını Avrupadan İstan - yüz) etmiş bir (şahsiyeti mümtaze); 
borçlarına mahsuben blokajı için yolu ile girebilecek. bula getirdiğiniz, ebbi muhteremini- olan prens Sabahaddin Beyin, • bi
İngiltere hükumetince verilmiş ve 5 - Hususi ve umumi klering mua- zin (istirahati ruhu) için dua eylemek- lerek, bilmiyerek .. Düşünerek, düşü -
tatbika başlanmış olan karar ve melatının kfıffesinde yüzde 70 ve 30 teyiz. nemiyerek - söylediği bu sözleri (se
binnetice İtalyan ihracatınm da- esası yani Cumhuriyet Merkez Bankası [Kelamımıza hitam verirken .. (Sen net makamında) telakki ederek enzar 
ralması, Türkiye ile müzakere emrine yüzde 30 serbest döviz şartı S od) l b 1 k C b H kk ve efkarı umumiyeye kasden arzedil-
neticesinin meçhul bulunması, bilhas- vardır. in i e ir i te; ena 1 a ın, za-

f h h ·ı · · h f t rnek lazımdı. sa üzüm, incir, ve zeytinyağı piyasa - 6 - Türkiyede açı1~cak sergi ve pa- tı a arnetpena ı erını mu a aza e -
sında muhtelif spekülasyonlara meydan nayırlara getirilecek Ingiliz eşyası i- mesini; ve .. Yüksek, medeni teşebbüs- İttihatçılar, rumca gazetelerden bu 
vermiştir. çin: Yüzde 30 kaydı olmaksızın ve Türk lerinizle muvaffak eylemesini temen- sözleri ogrenir ogrenmez; evvela, 

Bebts Clering namı altında neşredil- rejimine nazaran kabili idhal olmak ni eyleriz.] prens Sabahaddin Beyin bu derece 
miş ve Romanya, İspanya v~ İtalyaya şartile yüzde l 00 husust takas imkanı Demiş, ve kesmişti. cür'etkarane lisan kullanacağına ve 
karşı tatbika başlanmış olan Ingiliz ka- vardır. Prens Sabahaddin Bey; artık dut bu kadar pervasızca vaatlerde bulu -
l'arnamesinin nevema Türkiyedeki 11 7 - İngiliz kleringi hesabına Cum - yemiş bülbül gibi susacak değil yaL --· · ··· 'G~~·~t~' ·~~yf· ··;İ~~""' · ... -
numaralı para kararnamesinin 32 nci huriyet Merkez Bankasında mevcut ve Elbet, bu sözlere bir mukabelede bu-
maddesi hükmünün Türkiyeye tatbik bir milyon isterlinge yakın bakiyenin k (•Bastarafı 6 ıncı sayfada) 

lunmak elzemdi. Buna binaen artı • edileceği resmi haberlere atfen ileri hususi takas yolu ile tasfiyesi imkam Sen, yere kapanıp ta toprağı öpme • 
sliri.ilüvordu. Hazine sekreter perme - verilmiştir. Sabahaddin Bey de dile gelmiş; (meş- diklerine sükret. İnsan o pa -
nantı ;e ticaret nezareti müsteşarların- 8 - Eski anlaşmaya bağlı listeler ve rutiyetin banisi) ne yakışan bir lisan tırtıdan sağ· salim sahili selamete çı ~ 
dan birinin riyaseti altında 12 kişilik tarife tenzilatı, eski 4 numaralı ilste ile, şöylece şahane bir cevap vermişti. kıp ta sevirunez de, ne zaman sevinir a 
İngiliz heyetinin muhtelif nezaretler tarife tenzilatı, eski 4 numaralı liste [Hakkınızda, hürmeti fevkalade his- ·ı · .. ·· ? 

ı ~ı gozum ... 
mümessillerile her gün artan adedi, pi- yukardaki 2 sayılı fıkra veçhile tadil e- settiğim gibi, nezdinize geldiğim şu * 
yasada, halline uğraşılan meselelerin dilerek aynen muhafaza edilmiştir. sırada, kalbimi dolduran meserreti be- Biraz da havadislere göz gezdirelim: 
gittikce çetinleştiği zehabını kuvvet - 9 - İngiltere hem eski anlaşmada yan ederim. Mesela, iki çocuk, sandala binmişler, 
lendirmişti. mevcut listelerden, hem de Türkiye u- Size, yalnız ortodoks hıristiyanların kürekleri kırılmış, dalgalar, bu kazı • 

Bu bakımlardan, herkesin şu dakika- mumi idhal rejiminden istifade ediyor. l E z.edelerı' Hayırsı zadaya atmış. 
reisi ruhanisi olmak sıfatile deği .. · n da malumu olan netice, yalnız mem - Türkiye eski anla~mada mevcut .huku- Dü~ünün bir kere: Şu adaya dalga -

d. kaciim zamanlardan şimdiye kadar me- ., nuniyete değil, ayni zamanda büyük kunu muhafaza e ıyor. lar tarafından atılıp ta canlarını kur-
hayret de uyandırmış bulunmaktadır. Protokol : deniyeti bilcümle milel ve akvama taran kaçıncı kazazededir bunlar? 

Bu, İngilterenin birinci defa olarak İmza ve teferrüata ait tali hususlar ha neşri isal etmiş; ve şu yirminci a - Ve biz hala, 
0 

mübareke cHayırsız> 
akdettiği hakiki iki taraflı ilk klering ricinde bilhassa Türkiyede kurulacak sırda, devletimizde vukua gelen (in - der dururuz. o adada c:hayır> değil, 
anlaşmasıdır. İngiltere ticaret nezareti çelik-demir fabrik~ları dolayisile teş- kılabı azim) de (1) bize kıymettar iş- b\zde insaf yok. 
ticaret mukaveleleri dairesi şeflerin - kil edilecek Türk, Jngiliz şirketlere aid tiraklerini arzeylemesi mukadder bu- ,;\Iaamafih, nankörlüğümüzü anlamak 
den \'e İngiliz heyeti azasından Mister hükümler vardır. Bu şirketlerin muay- lunmus olan bir milletin reisi bulunmak için daha nice havadisler var: Mese -
King'in tabirile: Bu iki tarafın da iiti - yen satışları klering satışları hüküm. - sıfatile. hitap ediyorum!.. ıa. Kasımpaşada bir kadın, kurbağa 
har etmesi lazımgelen bir rekordur. leri haricinde kalmakta ve yalnız çelik B" .. k A-1. h' t ·1ı t. · · şeklinde bir çocuk doğurmuş. !}adın 

'k 1 k ·d· T" k İ uyu .. ı ımme mı e mızın .. Çok müskül, müzakeresine bile yanaş - - demir fabrı ·a arı ta sı ı ve ur , n- V k'l' b 1 d ~ .d . k mü<:teki. Görüyor musunuz feleğin hik-
k .::mk.. ·· .. "l ·· 1 ] . . . k ·1 ·d a "d d'k e; ve ı ı u un ugunuz ı arenın ıy- ... b ma mu unsuz goru muş mese e er gıliz şır et ere aı masraı.ıar o en ı - . . . d·ı . . metini? Önümüz kış. Sokaklar gene a-

iki tarafın da memnuniyetini mlıcip şe- ten sonra kalacak mikdarın yüzde 20 si, metı, hakkıle takdır e ı.mıştır. taklığa dönecek. Allah bunu düşüne -
killere bağlanmış bulunuyor. İki tara- lering anlaşması ve bakaya devam Binaenaleyh, (ahlafı izamımız ta- rek, kullarını kurbağa şekline soku -
fın da aşağı yukarı fasılasız mesaisi sa- ettiği müddetçe yüzde 30 u serbest dö- rafından müteselsilen riayet ve hür - yor da, gene memnun olmuyoruz' 
~esinde çok kısa bir zamanda netice - viz, yüzde 70 i mal hesabına olmak il- mete mazhar olan milletinize; o im - * 
ye yarılmıştır. Tarafeyn heyetinin kar- zere klering hesabına devredilecek ve tiyazat, hakkile verilmiştir .. Sizi temin Ya Maryam adında bir kadının, min-
şılıklı telkin ettiği hürmet, samimiyet geri kalan yüzde 80 inin yüzde 30 u ederim ki, ben de .. Rüfekayi sayim de .. tarafillfilı göbeğine kadar sakallı olu
\'e itiınad bu muvaffak~y.etin amille - yeniden s~r?cst döviz . he~abımıza ~lı- 0 imtiyaza tın yalnız muhafazasına de- ~una ne dersiniz? 
rinden başlıcası sayılabılır. narak, gerısı devletce. Ingiltereden Ya- v •1. hatta takviyesine çalışacağız.] · Eğer tabiat, bu galatında devam e -

Anlasma : pılacak mübayaat ve Ingiliz firmaları - gı D . . der de, bütün kadınlan sakallı yaratır-
AnıaŞma, 18 maddelik bir metin ve nın Türkiyede yapacakları taahhütle - emıştı. sa, bayanların işleri var. 

bir protokoldan terekküp ediyor. rin tesviyelcrinde kullanılacaktır. Tabiidir ki bu sözler, patrikhanenin Çünkü, «sakalım yok ki sözüm din -
Klering hesap ve muamelatı itibarile Anlaşmanın ana hükümleri hemen köhne tavanları ve günlük kokan du- lensin!» sözüne rağmen, yüzlerinde tüy, 

yeni ~ekil, diğer her hangi klering an- hemen bunlardan ibarettir. Memleke - varları arasında saklanamamıştı. Er - hatta kaş bile bulunmadığı halde her 
!aşmamızın aynidir. Yani: timiz iktısadiyatı için bu vaziyetten tesi gün, bütün Rum gazetelerine taş- sözlerini geçiren kadınlar, o takdirde 

ı - Umumi klering'e tabi olarak kabili istihsal faydalar aşikardır. mıştı . Ve hatta; bililtizam taşırılmış- sakalı muhakkak ele verecekler demck-
Ti.i:kiyeye idhal edilecek İngiliz mal - Bu anlaşma iki memleket arasındaki tı. Çünkü: tir. 
Iarının bedeli mecburi olarak Cumhu- dostluğu en esaslı şekilde tarsine hiz- Bir cepheden, (hanedanı salta • 
rivet Merkez Bankasına yat1rılacak, met edecek elemanlardan biri olmak 

w nat) a mensup bir (prens); İngiltereye idhal edilecek Tü.rk mal - vaziyetindedir. Bu v.aziyete ~unzam 
Diğer cepheden; (siyaseti aliye) eriarı ise gene mecburi olarak Ingiltere- İspanya vaziyeti ve Italya ile Ingiltere 

deki Klering Ofise ödenecektir. Umumi arasında devam eden ahdi vaziyet tüc- babından müstakil bir fırka lideri; 
klering alım satımlarında tediyat tarih canınıza İngiltere ile ticaretimiz~ öni.i- Diğer bir cepheden de; - patrik e -
sırasile ve karşılıklı hesapta para bu - müzdeki yıldan itibaren laakal iki mis- fendinin tasavvur ve tasvirlerine na -
lunmak şartiledir. line ve yakın bir atide Iaakal beıj mis- zaran - (zatı fahametpenahileri, aklı 

2 - Eski anlaşmada hususi takas line çıkarmak ve bu mühim piyasayı 
hem mütekaddem müsaade şartına bağ- yeniden kazanmak için emsalı:;i~ bir 
lı hem dört beş maddeye münhasırdı. imkan vermiş bulunmaktadır. Daima 
Yeni anlaşmada kuru üzüm, incir, fın- hatırda tutulması icap eden mühirr. nok
dık ve ceviziçi, ham kürk ve deri müs- ta şudur: 

( 1) Hangi ( inkılabı azim ) ? .. Sa
bahaddin Bey, memlekette henüz is -
tibdadm siddetle hiiklinı(erma oldu • 
ğundan b~hsctmekte idi. 

* Yazımı bitirmeden önce, hayırlı bir 
is te görmalc niyetindeyim: 
• Okumuşsunuzdur tabii: Gazi köprü -

süni.in temeline çakılan demir kazıklar 
kırılmış, ve inşaat durmuş. Şimdi, o kı
rılanların yerlerine, sekizer demirli 
ka2ıklar çakılacakmış. 

Eğer belediyemize sapa sağlam ka -
zıklar Iazımsa, tavsiye ederim: Bir ke
re de çalgılı gazinolarda arasınlar! 

Naci Sadullah 

tesna olmak üzere bütün Türk malları- İngiltere serbest ve rekabet müca - ~inin adresini de hatırda tutmaları ıa - İngiltere Kredi dairelerile Brassert şir-
na teşmil edilmiş ve bunlardan aşağı- delesi en kuvvetli olan bir piyasadır. nmdır: keti arasındaki kat'i mukavele Lon-
daki mallar için mütekaddem müsaade Bu piyasayı temelli ve rasyonel şekilde İrlanda iJe anla~ına yapılıyor drada imza edilmiştir. 
istihsali şartı kaldırılmıştır. kazanmak istiyorsak İngiltere ile mü- Londrn. ı l (AA.) - Anadolu ajan- Türkiyede ve İngilterede teşkil edi-

Tamamen veya kısmen yün veya i- badelatımızda daima dünya fiatlarını sının hususi muhabiri bildiriyor: : lecek şirketlere ait esasları havi tali 
pek veya sun'i ipek, her nevi halılar, nazara almayı tüccarımız, 'l'at~ni bir İngiltere ile ticaret an1aşm:ısı mü- mukcıvele de yakında Londrada imza 
gülyağı, ham ve işlenmiş sünger, neba- vazife saymalıdır. Bilmükabele Ingiliz- zakeresine memur hey'etimiz Irlanda- edilecektir. 
ti boya maddeleri - cehri ve saire - tıb- ler de fiatlarını daima normal tutmalı nın talebi üzerine bu memleketlerde İngiliz İnşaat Hey'eti Geliyor 
bi nebat, çiçek, kök ve yaprakla r, yap- \:?bu vaziye.t hariciqde~i h~rek:tıerden ! bir ticaret anlaşması tanzimine rncmur Londra, 1 1 (A.A.) - Anadolu ajan-
rak tüti.in, kıyılmış tütün, si~ara, her tuccarım;z, Iktısat Vekaletın~ .ıcah~da edilmiştir. sının hususi muhabiri bildiriyor: 
nevi şarap ve likörler ve esanslar, af - mahremaı:e habe.rdar elmelıdır. Bıl .- lrlanda mi.izakerelerin~n hilamın~a~ Avam Kamarası azasından, beynel-
yon. taze meyva ve sebzeler; karpuz ve hassa yenı. hususı t~~as yolu ehen:n~ı- sonra hey'et reis. Kurcloglu ve II:ıncı- milel parlamentolar konferansında İn-
palamut haricinde taneli madde- yetle ve dıkkatle tuccarımızca gıdıl- ye umum müdiiı-lerinden Hulfısi Fuad giliz lll'y'eti reisi M. Sommervillc, be-
ler ve hulasaları ve çarr, ka- meğe değer. Togay ayni zamanda memur edildikle- raberindcki İngiliz meb'uslarla birlikte 
buğu, elişi dantela ve işlemeler, kuru Macarlar, bu yıl ilk defa olarak, İs - ri Arjantin ve Brezilya anlaşmalan i- konferansı müteakip Eylulün 15 ine 
sebzeler, meyva konserve, usare ve ez- panya ve İtalyanın sevk imkansız1ığı çin bu iki m0"l1leketi heyetile de temas doğru İstanbula ve oradan Ankc:ıraya 
meleri, sebze kom~rve ve usareleri, yu- karşısında İngiliz piyasalarınt çeşitli edecek ve cHı~er mü~avir fızalar hemen gC'lerek muhtelif temaslarda bul.una-
murta ve yumurta tozu, slit tozu, ba - taze meyvalar ve bilhassa karpuz ka- dönccoklerdir. caktır. ıvr. Sommerville, bilhassa Ingi-
lıkyağı. bal, meliıslar, ham ve işlenmiş vun ve elma ile do1durmuşlardır Taze Demir Ve Ç<•lik .:Fab .. ikaları it:in Iiz ucuz ve bahçeli inşaat ı:irkctleri 

mermer ve oniks'l<'r, keten ve kenevir, domates itibarile Bulgarlar ayni yol - Anla~ma Imzalnndı namına Ankarada ve diğer büyük şe-
den iz kaplumba~aq kabukları, balık' dan gidiyor. Londra. 1 i ( i\.A.) - Anadolu ajan- hiı'lerimizdc yeni mnhalleler tesisi mev-
densi, sun'i inci im:ılincle kullanılan ve Kısaca : sının hususi muhabiri bildiriyor: zuuııu tetkik edecektir. 
tatlı su balıkbnmızdan çıkan balık Türkiyede yeti~en \'eya Türkiyec.len İngiliz sanayi ve finans 5.lernine Mumaileyh bilhassa Emlak ve Ey-
pulları , kuru ve her nevi konserve ba- kabili ihraç hiç bir madde yoktur ki bu mensup hir ht:y'et Türkiyede :-<mayi tam bankasile anlaşarak bu bankaya 
lık. pamuk, pamuk küspesi, iiziim, in- piyasada vasi nisbetlerde alıcısı bu - planı tatblkatınd<.ı teşriki me:-ai ~artla- tevdiat ) apmnk veya bu banka hcsabı
cir haricinde her ne\·i kuru mcyvalar, lunmasın. Gayret ti.ıccarlarımıza kalı - rını mnhallen tetkik etıncl~ ve alakadar na mııclel mahcıllc1er tesis etmek isti
fındık \'C cevizıçı haricinde her nevi yor. Bu anlaşmaya ve her hanE{i madde Türk daireleri le temasa gelmek üzere J- or. 
kabuklu meyvalar. çipre, zcvtin ve üzerinde alım. satıma \'e alıcı ve satı- yakında Ankara:>~a gidecektir. M. Sommcrville, Avam Kamarası
zeytinyağı, hububat, balık yu~1Urtası cılarına aid mallımat için tüccarlarımı - Karabüktc kurulac.:ak demir ve çe- nın yıllardanberi zinü(uz azalarından 
ve havyar. l zm müracaat edebileceği devlet daire - lik fabrikalan finan.,m,ın işi hakkında bil'i ve tanınmış bir profesördür. 

rıacağına inanmamışlar; tahkikata ko 
yulmuşlardı. Hakikatin bu merkezde 
olduğuna kanaat getirince de, hayret• 
lerinden dona kalmışlardı. 

Osmanlı hükumetinin ve Türk mil 
Ietinin asırlardanberi felaketini hazır• 
lıyan sebeplerin en büyüğü, yabancı 
milletlere verilen (imtiyazat) idi. Zer· 
re kadar akıl ve şuur besliyen her 
Türkün, (imtiyazat) denilen bu çatal 
kazığı çıkarıp atması, karıp parçalama· 
sı lazım gelirken; prens Sabahaddin 
Beyin nasıl dili varmıştı da, bu sözleri 
söyliyebilmişti. 

Demek ki, prens Sabahaddin Bey 
Avrupada, sadece sülün gibi boyunu 
gezdirmişti. Hür milletlerin, hür hü • 
kumetlerin ne gibi şerait altında yaşa· 
dıklarını, terakki ettiklerini tetkik et• 
memiş; (tam bir istiklal) in hangi şe• 
raite istinat ettiğin~ öğrenememişti. 

(Arkası nr) 
11S1-•1ı1•· · ·· · ·· ·· ······ · ··•·11 •-su GEÇMEZ 

" GÜZELLİK ,, Pudrasmı 
Tecrübe ediniz 

yapınız 

T okalon pudrası, terkibindeki imtiyaı:· 
lı yeni (Çifte köpük) cevheri aayennde 
cildin parlf'klığına nihayet veriyor. Bu ba• 
ait prova ile bizzat tecrübesini yapınız. 

Parmaklarınızdan birini «Fini Matı> 
yeni Tokalon pudrasına bulaşttrımz da su 
bardağına batırmız. Parmağınızı bardak• 
tan çekince ne ıslanmış ne de parlamıt ol• 
mayıp kuru ve «mat» olduğunu görecek• 
ainiz. Pudrada (Çifte köpük) olduğu için 
rütubete mukavemet eder. Bunun içiııdir 
ki T okalon pudrası 8 saat sabit kalır ve 
böylece bütün suvarede sıcak salonda dan! 
edebilirsiniz. Teniniz, ilk girdiğiniz taze 
ve nermin şeklini muhafaza eder. Yetlİ 
«Fini Matıı T ok•lon pudrası ne yağmur· 
dan ve rüzgardan ne de terlemeden müte• 
essir olur. Burunun parlaklığına nihayet 
verildiği garanti edilmektedir. 

Operatö r • Urolog 

Dr. Mehmet A li 
idrar yolları 

hastalıkları müfohussısı. KöprObaşı 
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12 Sayfa SON POSTA 

İNGİLİZ, FRAN IZLA 
bile taklid edememişlerdir. Kat'iyyen paslanmaz, yüz defa tıraş eder. Alameti farika 
ve ihtira beratı vardır. Paslanmaz HASAN tıraş makinesile HASAN. tıraş fırçası, 
HASAN tıraş pudra, ko ony~ları, HASAN traş sabunu, kremi tıraşın bir dakikada 
ve zevk içinde yapılmasını temin eder. Mutlaka HASAN markasını israrla arayınız. 

· HASAN Deposu: A kara, İstanbul, Beyoğlu 
~1'iillıillll-~ ~::~ç;a::~~ş;si H AY R iY E L İ S E S İ G~:!üz 

ANA - İLK - ORTA - LİSE - TAM DEVRE 
Okulumuz her zaman gördüğü teveccüh ve rağbet üzerine ilk sınıflardan itibaren yabancı dil 
tedrisatını yeni bir teşkilatla kuvvetlendirmiştir. Kızlar kısmı ayn bir dairedir. Mektebin hususi 
otobüslerile nehari talebe hergün evlerinden aldırılır. isteyenlere tarifname gönderilir. Kayıd için 

hergün saat 10 dan 16 ya kadar Direktörlüğe müracaat edilmelidir. - Telefon: 20530 

'---------------------------·--------------------' Nişan taşında . . " . ·: .. .; ~~-. . . ~ 
Eski L • 

1 SES • 
1 IŞIK " F eyziye ,, 

Memleketimizin en eski hususi lisesidir. 
Ana, nk, Orta, ve Lise kısımlan vardır. Yatılı ve yalısız talebe kaydı için her gUn mUrucaat edilebilir. 

İsteyenlere mektep turifnmnesi gönderilir. Telefon : 44039 · 

,,.·:-: ... < 1141:.... ...... ·.~· ·:-ı".·. - ~ ...... <'.l."t-.•·""C'--~ 
.. ~,ı;,.; .. ~!·· ~~·, •..J -.'fjU ~· ·. · t• .J;\r ., •1'.1 .... .iıı.I':..~~ 

istiklal Lisesi 
Dlrekt6rllllnden: 

ı - tık, orta ve Lise kısımlan için Kız ve Erkek, yatılı ve yatısız 
tealbekaydına bıt.şlannınıştır. 

2 -Kayıd 1çin hergtın saat 10 dan 16 ya kadar okula mnracaat edilebilir. 
3 - Bu yıl ancak mezun olan veya tasdikname ile uyrılan talebenin 

yerine az mikdarda yeni talebe alınacaktır. Okula girmek isteyenlerin 
bir an evvel ııınrucnntlnrı tavsive olunur. 

4 - EylUlün on beşine kadar kaydını yeniletmiyen eski talebenin mtı
rucaııtları kabul edilmiyecektir, 

6 - İsteyenlere kayıd şartlarını bildiren tarifname gönderilir. 
Şehza<lebaşı, polis karakolu arkasında. Telefon: 22534 

, TARSUS AMERICAN COLLEGE 

AMERİKAN ERKEK LİSESİ • 
Tedrisat 1 Birinci tetrlnde batlar 

Tam devreli Lise olduğu Kültür Bakanlığınca tasdik edilmiştir. 
Türkçe, İngilizce, Fransızca okunur. Ticaret dersleri vardır. 

LeyU Ucret 220 llra, Nehari Ucret 40 llr•dır. 
Kayıd muamelesi yapılmaktadır. 

Bolu İli Orman Direktörlüğünden: 
Bolu binin Gerede ılçesinde hudutları şartnamede yazılı Geyik gölü 

pevlet ormanından " sekiz ay içinde imal ve ihraç olunmak üzere ,, 
numaralanmış ve ölçülmüş gayri mamw 3684 metre mik'ab ve 139 
desimetre mik'aba denk 2387 adet devrik köknar ve 359 metre 
mik'ab ve 967 desimetre mik'aba denk 183 adet devrik çam ağacı 
bir ay müddetle kapalı zarf usulile arttırmaya konulmuştur. 

2 - Arttırma 25/9/936 Cuma günü saat 15 de Bolu Orman 
Müdürlüğünde yapılacakbr. 

3 - Beher gayri mamôl metre mik' ab köknarın muhammen bedeli 
232 kuru~ ve çamın 282 kuru~tur. 

4 - Muvakkat teminat 718 liradır • 
5 - Şartname ve mukavele projesini görmek isteyenler bu müd

det içinde her gün Boluda ve lstanbulda Orman Müdürlüklerine ve 
Ankarada Orman Umum Müdürlüğüne müracaat edebilirler. (971) 

-..---~ Slnlrll ve clAcırlarl zayii olanlar .._ ___ , 
Bunaltıcısı caklarda rahat nefeı almak ve sinirleri teskin etmek için 

A · Losyonunu 
kullanınız. 

Ciğerleri te zler. Çam ağacının bütün şifai tesirlerini haizdir. 
Çam losyonile banyo yapınız, cilde güzellik verir. Kokulan izale 

eder. Asabi zafiyetleri geçirir. Ferahlık ve neş' e uyandırır. 
• Şttesl 60 kuruştur. BUyUk eczanelerde bulunur. 

Yüksek Mühendis Okulu Direktör
lüğü den: 

936-937 ders yılı için okur yazılmasına başlanmıştır. Yazılma iıi 

1 Eyliil Salı gününden 22 Eylül Salı akıamına kadar «Cumartesi ve 
Pazardan ba§kaH her gün saat 9 dan 12 ye, 13 den 16 ya kadar Gü
müısuyundaki okulda yapılır. 

isteklilerle daha fazla bilgi edineceklerin yukarıda yazılı gün ve 
ıaatlerde okula gelmeleri ilin olunur. «301» 

ROMATİZMA 
LUMBAGO 
SiYATiK 

ağrılan T ES Ki N 
ve izale eder. 

Har eczanede arsyınız 

CILDlnlZI 
f ehllkeden koruyunuz. 

Herhangi bir kremin ona 
lllzunıu olan gıdayı verec~· 
ğini zannediyorsanız bu tec
rnbe sıze pek pahalıya mal 
olabileceğini derhatır edi
niz. Hiçbir krem size Krem 
Pertev kadar sadık kalamnı, 

Son Posta 
iLAN FIA TLARl 

- Gazetenin esas yazısile bir eÜ· 
tunun iki satırı bir (santim) 
sayılır. 

2 - Sahifesine göre bir santim ilan 
fiatı ~unlardır: 

S:ıhl!e : 1 - 400 kuruş 

• : 2 - 250 • 

» 3 - 200 • 

» : 4 - 100 • 

Diğer yerler : 60 ıo 

Son sahife : - 30 • 

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

4 - İnce ve kalın yazılar tutacakla· 
rı yere göre santimle ölçülür. 

.............................................................. 
Son Posta Matbaası 

Neşriyat Md. : Selim RHgıp EMEÇ 

SAHiPLERi [ A. Ekrem UŞAKLlGlL 1 S. Ragıp EMEÇ 

VENÜS GİBi GÜZEL KALMAK 
iSTiYORSANIZ, DAiMA: 

\411ii.S 
Venüs Kremi 
Venüs Pudrası 
Venüs Ruju 
Venüs Allığı 
Venüs Rimeli 
Ven üs Esansı 
Venüs Kolonyası 
kullanınız. 

Deposu: 
NUREDDİN .EVLİYA ZADB 

TlCARETHANESl 
lstanbul 

Kadıköy Havagazı 
Şirketi Abonelerine İlan 

Şirketimizin Kadıköyünde Muvakkithane caddesinde 8S 
numaradaki Kadıköy şubesinin 14 Eylül 1936 tarihindea 
itibaren iskele caddesinde Kadıköy Kaymakamlığı karşısında 
"ELEKTRİK VE GAZ EVİNE,, naklediltoceği sayın müşteri
lerimize ilan olunur • 

Direktörlük 

Türkiye Ziraat Bankasından: 
Bankamızca alınacak seksen bet adet portatif yazı makinesi kapalı .-lıf 

la eksiltmeye konulmuttur. Eksiltmeye ittirak tartları: 
1 - Teklif mektubu «teslim müddeti tasrih edilmelidir.» 
2 - Görülüp tecrübe edilmek üzere teklif edilecek makinelerden 

adet. 
3 - Müteharrik aksamın analiz raporu 
4 - o/o 7,5 teminat akçesi. 
S - Yedek aksamın ayrı ayn fiat listesi. 

Ankarada Banlca Levazım Müdürlüğüne verilmelidir. 
Eksiltme müddeti 15 Eyliil 936 aktam saat on dörde kadardır. 
Banka tercih hakkını muhafaza eder. «1035» 

........................................... 1111111! ... 

U G U ·R G i E S ·ı 
GENE UÖUR GiŞESi GENE ÖUB GIŞB 

Büyük ikramiyeler kaynağı olmuştur. 
Adres: Karaköy caddesi postane karşısındadır. 

Uğur gişesi Ömer R. Uğur 
~----··--~ Telefon: 40021 ·-------• 

Uzunköprü Türk Hava Kurum11 
Şubesi Reisliğinden: 

Uzunköprüde yeniden yaptırılacak olan çahtma yeri binası 7 /9/9:1' 
rihinden itibaren on bet gün müddetle açık eksiltmeye konulmuttur. ~~ 
keşif 3023 lira 26 kurut olup muvakkat teminat 227 liradır. ~ 
2.2/9/936 salı günü saat 14 de Uzunköprü Hava Kurumu Şubesinde 1' • 
pılacaktır. istekliler bu ite ait keı;if evrakın istanbul ve Edirne Hava W 
rumu tubelerinde .de görebilirler. «1190» 

TüRK ANONiM ELEKTRiK Şi K TiNiN 
o u Ciheti Abo elerine İlall 

Şirketimizin Kadıköyünde muvakkithane caddesinde 83 
numaradaki Kadıköy şubesinin 14 Eylül 1936 tarihinden 
itibaren iskele · caddesinde Kadıköy Kaymakamlığı karşısında 
"ELEKTRİK VE GAZ EVİNE,, nakledileceği sayın müşterile
rimize ilan olunur. . 

Direktörlük 


