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c Atatürkü oınıerken ~ Akdeniz konferansında 
Mustafa .,Kemalin Şamda tam bir. anlaşma oldu 

kurdugu ( Vatan ve 
H •• • t ) • t • Tatbikata Perşembe günü geçilecek, dün bir tebiliğ 
urrıye cemıye ı d.ld. s ·ı .. Ak-' ·· . , . 

neşre ı ı, ovget gemı erının uenız11 ınmeıerıne 
Evrensel ve tarihi işin, 1908 inkılabının esasını Şamda, .. .. • • • 

Doktor Mustafanın evinde aramak lazımdır [uzum kalmadı. Kontrolu 60 torpıdo muhrıhı yapacak 
"" 

Almanlar da Sovyetlere hOcum ediyorlar 
Yazan: AFET----

1 Türk tarih kurumu asbaşkam 1 
--~---

Osmanlı imparatorluğu devrinde Be -
§inci ordunun merkezi Şamdı. Oraya 
askeri akademiden yüzbaşı çıkmış iki a
dam sürülmüştü: Biri Mustafa Kemal, 

1 

diğeri Müfit (l) ..... Bunlar Şamda 29 un-
cu ve 30 uncu süvari alaylarında staj -
yer idiler. O devirde her sene Havranda 
binbir mesele icat olunurdu. 1905 te 
Havran meselesi cEmvali Mağsube> (2) 
adile ortaya atılmıştı. Oraya bir ordu gi
decekti. Hakikatte böyle bir mesele var 
mıydı, yok muydu, bunun izahını ve mu
hakemesini şimdilik bırakalım. 
Müfidin Mustafa Kemale müracaatı 
Şanım iki odalı, basit bir evinde otu

Lan Mustafa Kemale, çok sevdiği kah -
raman arkadaşı Miifit müracaat ediyor: 

- Haberin var mı, gidiyorlar? 
Mustafa Kemal soruyor: 
- Kim? Nereye? 

..-: 

l 

.,..,... 
(Devamı 8 inci sayfada) \ 

Puriç KÖ8e lıxıno/ Ra,ti Araı 4tntoneıko 
(1) Kırşehir saylavı Bay Müfit Özdeş. 
(2) Talan edilmiş mallar. 

Atatürk Şamda, (Vatan ve Hürriyet) 
partisini kurduğu zaman Ankara, 11 ( Husual) - Akdeniz lıonferanıı milzakerelerlnln 

lnk lşafına hadar Vekiller burada lıalacahlardır. Başvelıll ismet 

E d 1 • J • • • lnöna Kaatamona segahatlnl tehir etmiştir. ge e su ama iŞ erı ıçın Londra 11 (Husus1) - Akdeniz kon· • db 1 1 d feransı bu sabah tekrar toplanarak, dün-

yenı te ı·r er a ın 1 kü celsede verilen kararların tatbiki im
kanlarını görüşmüştür. 

Balkan devletleri mümessilleri, kendi-
B aş ve h il son seyahatleri esnasında Manisa ve lerine tevdi edilen Şarkt Akdenizin em-

Menemen ovalarının sulanma tslerile me~gul niyetini koru~ak -~azifesının ~_endn~n 
Y' için pek ağır hır yuk olacağını ioylemış-

Q / d u. Salihli civarında bir baraj yapılacak lerdir. 
Sovyetlere kaqı İtalyanlar 

Manisa (Hususi) - Başvekil Mani- Başvekil, tren hareket edeceği esna- Diğer taraftan, Roma hükQmet meha • 
saya tcşrü ettikleri zaman bütün ya - da da vali doktor Lütfi Kırdara: filinden ihsas edildiğine göre İtalya, 
pılan ve yaptırılmakta olan işleri ma - - Manisa örnek olacak, yeni Mani- Sovyet filosunun Akdenize her hangi bir 
hallinde tetkik etmiş, köylünün ve ~eh sayı yaratıyorsunuz, diyerek iltifatta vazife almasına kat'iyeUe kargı gelecek-
rin başlıca işlerile alakadar olmuş; bü- bulunmuştur. tir. 
tün bir gününü Manisada geçirmiştir. Jtf. Pariste nikbinlik 
Başvekil Manisadan ayrılacakları sırat Başvekil Manisa ve Menemen ova .. Pal'.is ıı (Hususi) - Akdeniz konferan· 
da Manisa valisine, hissiyatını şu cüm- !arının sulanması işlerile gerek İzmir- sının ilk toplantısmd~ ahnan müsbet 
lelerle ifade etmiştir: de gerek Manisada uzun boylu meşgul neticeler umumi bir nikbinlik havası do-

Anlaşmanın esasları l 
Alıdenizde umumi lıontrotil lnglllz ve Fransız 

donanmaları deruhde edecekler, Sovget 
filosunun Akdenlze inmesine lüzum kalmadı 

Londra 11 (Hususi) - Akdeniz kon
feransı bugün öğleden sonra ikinci bir 
celse akdetmiı ve aşağıdaki esaslar ü
zerine tam bir anlaşmaya varmıştır. 
Yapılan bu anlaşma ağlebi ihtimal 

önümüzdeki perşembe gününden iti -
baren tatbik edilecektir. 
Anlaşmanın esaslan şunlardır: 
l - Konferansa iştirak eden her 

devlet kendi kara sularının emniyeti-

ni korumakla mükellef olacaktır. 
2 - 1926 Londra deniz mua'hedesi 

ahkamı hilafına harekette bulunan de-
nizaltı gemileri korsan gemisi sayıla -
caklardır. 

3 - Denizaltı gemileri açık denizde 
yalnız su sathının üstünden gidecek -
Ier ve ticaret gemilerini iz'aç ettikleri 
takdirde korsan sayılarak, kendileri -

(Devamı 5 inci sayfada) 
- «Az zamanda büyük işler başar - olmuşlardır. Manisa ovasının sulanma- ğurmuştur. (Devamı 5 inci ıayfada) 

funı~&~b~~~~~emuwffahl-m~nencl~~pm~~~r~li~ ~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~ 

yetinize intizar ederim. Tebrik ede - bulunan baraja lüzum görülmemiştir. Roma n ya K ra,, 
:rim, işlerinizde size yardım edeceğim.• (Devamı Sinci sayfada) 

Şehirde nisbetsiz bir 
inşaat fazla lığı var 

lstanbulda 8 senede yeniden 8397 ev ve 1916 
apartıman yaptırıldığı anlaııldı 

Apartıman in§aatın dan bir göril.nüı 

(Yazısı 4 üncü sayfamızdadır) 

ikinciteşrinde 
lstanbula gelecek 

1 

Majeste Karol 

Bükreı, 11 (Hususi) - Stefani İtalyan 
ajansının istihbaratına göre, Kral Karo
lun geçenlerde satın aldılt Nahlin yatı 
yakında Köstenceye vasıl olacaktır, 

(Devamı S inci •fifa.da.) 

Türkiye başpehlivanlığı için 

Tekirdağlı Hüseyin bugün 
MüJiyimle karşılaşıyor 

lstanbul muhtelltl lzmirde Ankara muhtelttlnl 
gendi. Kürekte de lstanbul birinci geldi 

Dün orta114 güreıen al re.açiler mü.tabakadan ewel 
(Yum7md~). 



1 Sayfa 

Her gün -
· A vusturya 
/mparatorluHunn 
Yeniden kurmak liızımdrt 

Yazan: Muhittin Birıen -

N e zaman Merkezi Avrupanın ka
pısından içeriye girsem aynı mü-

phedeleri yaparım: Kültür. ~k~~ı?.dan 
Avrupanın en eski hazinclerını goğsunde 
taşıyan, eski insanlığın faziletli ve ne
zih duygularını yirminci asırda bile ha
la yaşatmıya çalışan bu memleketler, 
Avrupanın göbeğini teşkil eden bu Tuna 
havzası, aynı toprak, aynı tabiat, aynı 
iktısadi mahiyet ve aynı içtimai vasıflar 
içind birbirine bağlanmış birtakım mil
letlerden mürekkeb bir alemdir. Ayn ay. 
rı varlık ve ayrı ayrı dil sahibi olan bir-

kaç millet, bu sahada birbirine kanşmış 
olarak yaşarlar. Bunlar o kadar karış
mışlardır ki dünyanın bugünkü müna
sib şekillerine göre, ayrılmalarına imkan 

tasa'7'rur edemiyorum. Dillerinde bile 
tam bir istiklal yoktur: Almanca, ıslavca, 
macarca hep birbirine girmiştir. Arala-

rında bir hayli de türkçe kelime taşıyan 
bu dillerin zahiri ayrılıklarına rağmen, 

beraber yaşanmış bir tarih devrinin bü
tün ruhu bunların içinde hakim bulunu
yor. 

"Vaktile bu sahada Avusturya-Macaris
tan imparatorluğu diye bir devlet ve 
müşterek bir hudud vardı, Paris ve ci
varının birkaç tarihi ismini taşıyan üç 

muahede bu imparatorluğu yıktı ve bu
nun yerine birkaç devlet kurdu. Lehis
tan, Çekoslovakya, Avusturya, Macaris
tan, Romanya, Yugoslavya ve İtalya ara
sında taksim edilen bu imparatorluk, bel-

ki de tarihen eskimiş ve yıkılmıya mah
kum bulunuyordu. Fakat, onun yerine 
kurulmuş olan bu devletler ve bunların 
arasındaki paylaşma tarzı, burada yaşı

yan milletler hesabına değil, o üç mua
hedeni:n metinlerini hazırlamış ve al~ 
larını herkese cebren imza ettirmiş olan 
devletlerin, yani İngiltCie ile Fransanm 
ve daha ziyade Fransanın o tarihteki 
menfaat telakkilerine göre tanzim edil
miştir. Halbuki, bu milletler arasınd~_!i 

hayat, o gündenberi perişanlık isinde
dir. 

* Bir zamanlar İngiliz ve Fransız dev
let adamları arasında .Eğer Avrupada 

Avusturya imparatorluğu mevcud olma

saydı bunu mutlaka kurmak icab eder
di.> diyenler pek çoktu. 

Avusturya imparatorluğu, eski feodal 
şekille dahi bu memleketlere refah ve 
huzur getirmiş, bir taraftan eski kültü-

rü muhafaza etmekle beraber, yeni me
deniyetin bütün fütuhatını buralara sok-

muş ve yaymıştı. O haHle bile bu impara

torluk bu memleketler için bir nevi ni

metti. Fakat, feodal şekli ve Alman haki
miyeti ile muhafazası belki de mümkün 

olmıyan böyle bir imparatorluk yerine 

tam manasile federatif bir merkezi Av
rupa varlığı vücuda getirm~k, harb so
nu galibleri için işden bile değilken böy

le federatif bir varlık, belki de yarının 

Avrupa federasyonuna örnek olabilir 

korkusile, Fransa, meseıa, bugün Suriye
de yapmakta olduğu gibi, Avrupayı da 
parçalamıya ehemmiyet verdi. 

* Hepsi de bir araya geldiği zaman Av
rupanın içinde büyük bir nizam ve inti

zam, huzur ve asayiş ve belki de sulh ve 
medeniyet kuvveti vücuda getirebilecek 
olan bu memleketler bu suretle parça
lanmakla, Avrupanın göbeğine bir peri

§3lllık, bir ruh huzursuzluğu ve iktısadi 
§1lriş ve daimf bir mücadele ve husumet 

ocağı kurulmuş bulundu. Avrupanın bu-
·nkü ıztırablarında ve yarınki gailele-

SON POSTA 

Resimli Makale: X Kıymetsiz zaman yoktur X 

Orta yaşlı insanlar arasında artık geri gelmesin~ imkan 
olmıyan gençliği teessür ile yad edenler çoktur. Bunlar 
bugün ellerinde bulunan tam olgunluktan istüade edemi -
yenler, yarın ihtiyarlığın çökerek bugünü dE! aratacağını 

düşünemiyenlerdir. 

Yaşamasını bilen ve vaktini iyi tanzim eden insan için 
hayatın her safhasında geçen zamanda bulduğundan aşağı 
kalmıyacak bir zevk vardır. Dünün bugünden, bugünün 
yarından kıymetsiz olmadığını bilmeli, ona göre hareket 
etmeliyiz. 

ARA~DNDA ) 
Londranın hayvanat 
Bahçesinde bir 
Aile faciası 

..,. __________________________ . 
HERGüN BiR FIKRA 
Babanız doğramacı idi 

değil mi? 
l ngiliz ıairi J or; Mur'un babası 

doğramacı idi. Şair babasının 

doğramacı olduğunu kimseden sakla
mazdı. Bir gün bir mecliste bir genç 
adam E<Iire sordu: 

- Sizin babanız doğramacı idi de-
ğil mi? 

- Evet! 
- Sizi ·niye doğramacı yapmadı? 
Şair de sordu: 

Sizin babanız kibar bir adamdı 
"ğil mi? 

Londranın en eski 
Gazete 
Müvezzii 

Genç koltuklannı. kabarttı: 16 senedenberi Londranın sokak -

1 
- Evet! larıru arşınlıyarak, okuyuculara sabah 
- Sizi niye kib4r yapmadı? gazetelerini ulaştıran, 85 yaşlanndaki 

xuKanaaki resim Lonara ııayVAnat 
bahçesinde cereyan eden bir aile faci
asının bir safhasını tesbit etmektedir. 

•--------------• Fredrick Ashburn, mesleğinden ziya -

B ir P engoen yumurtladıktan birkaç 
dakika sonra ölmüştür. Bunun üzeri -
ne -Olen Pengoen'in bedbaht babası acı 

Parisle beyaz lıadın desile memnundur. Müvezziliğe başla
Ticareti yapan dığındanberi bir gün olsun, müşterile _ 

ıini gazetesiz bırakınıyan müvezziler 
Bir çele kralı, bugüne kadar yaya olarak 200 

acı feryad ettikten sonra henüz yumur- Paris zabıtası,. beyaz ~~ ti;areti
ta halinde olan çocuğunu gördüğünüz le meşgul olan bır çetenın uç azasını 
şekilde nüvazişlerle kucaklamış ve ü - yakalamağa muvaffak olmuştur. Son i
zerine yatmıştır. Acaba yakında doğa- ki hafta içinde Faris ve civarında üç 
cak çocuğu ile büyük matemini avuta- genç kız kaybolmuş ve izleri buluna -
bilecek midir? mamıştı. Geçen perşembe günü akşam 

ispirtonun oynadıgı f eci 
bir oyun 

üzeri Versay caddelerinden sür'atle gc 
çen bir otomobil içinden bir kadın se
si ~itenler ayni zamanda kadının ya -
nıncla bulunan bir adamın biçarenin 

Sarho~luğun insanın aklını başından .ağzını kapamakla uğraştığını da gör -
ne derecede aldığının son ve feci b_ir mi- dükleri halde otomobilin sür'atinden 
sali geçen gün Viyanada görülmüştür. yetişip yardım etmeleri mümki.in ola -
Abrus isminde bir amele arkadaşile bir- mamıştı. 

likte akşam işden çıktıktan sonra birkaç Fakat bu hali görenlerden bazıları 
meyhaneye uğrayıp fazlaca sarhoş ol- canlarını tehlikeye koyarak otomobili 
muştur. ~ki arit_a?aş~ otu~dukları ma- durdurdukları sırada yetişen üç kişilik 
halleye ~t~ek ıçı~ şımend~er yolund?n bir polis devriyesi, otomobili bırakıp 
geçmelen ıca~ ~ıyordu. 1k! .~afadar ıs- kaçmak isteyen haydutları yakalamış .. 
pirtonun verdığı neş'e ile gulup oynaya- . 

k 11 d t kt "k .1 . lardır. Genç kızın ve haydutların ıfade-
ra yo arma evam e me e ı en ı erı- . d . . . 
d b. t . 1 kt ld ğ ··r lerın en Parıste beyaz kadın tıcaretıle en ır rcnın ge me e o u unu go - . . _ 

.. 
1 

dir meşgul hır çetenın mevcut oldugu 
muAşber · k d anlaşılmıştır. Efradı pek çok olduğu 

rus ar a aşına: 1 1 b . d" - A 1 
B k t 

. _ .. 1 B an aşı an u çetenın ıger aza arı da 
- a şu renı goruyor musun. en .. 

b 
~ 1 .. ı- yakalanmak uzere bulunuyorlar. Fakat unun geçece6 • yo un us une upuzun 

yatar ve tren üstümden geçtikten sonra ?aha. evvel kaçırdıkları kızların henüz 
hiçbir yerim incinmeden tekrar ayağa ızlen bulunamamıştır. ··------... -. ...... -.......... ···-
kalka bilirim. Bunun için senin ile iste- durulmasına imkan ıt>ulunamamış ve 
diğn bahse tutuşurum. sür'atle gelmekte bulunan tren, Abrusun 

DiyCiek arkadaşının müdahalesine va- üstünden geçerek biçareyi param parça 
kit bulmadan pek yaklaşmış olan trenin etmiştir. Bu hali gören arkadaşı delilik 
yolu üzerine sCiilivermiştir. alameti gösterdiğinden timarhaneye 

Mesafe pek az olduğu için trenin dur- naklolunmuştur. 

bin kilometreden fazla yol katetmiş bu 
lunmak tadır. 

Paraşüt rekorcusu 11,037 
metreden atladı 

Üç tayyareden mürekkeb olan bir Rus 
filosu kutub tarikile Amerikaya geçer
ken kaybolan Rus tayyarecısi Levanevs-

ki ile arkadaşlarını aramak için hareket 
ettikleri sırada bu tayyarelerden birinde 
yer almış olan meşhur Rus paraşütçüsü 
Kaitovnov 11,037 metre yükseklik.ten at
lamak suretile yeni bir rekor kırmıştır. 

Paraşütçü bu yükseklikte pek fazla o
lan soğuğa dayanmak için kalın yünden 
müteaddid tulumalar giymiş, havasızlı

ğa karşı koymak için de bir hortumla 
burnuna bağlı olan bir oksijen ıişesini 

boynuna takmıştı. Tayyarenin pilotu 
11,037 metreye vardıklarını işaret edin-

ce paraşütçü paraşütlerinin mekanizma
sını bir daha gözden geçirmiş, sonra ken
disini boşluğa koyuvermiştir. Paraşütçü 
boşluğa düşünce saniyeleri saymaya ko
yulmuş, birkaç dakika geçip te aşağısını 
görmeye başladığı zaman da paraşütünü 
harekete getirmiştir. 

Paraşütçü hızla düşerken paraşütünün 

açılmasını müteakip düşme yavaşlayınca 
bazı uzuvlarının kırılmaması için para
şüte yaylı bağlarla bağlanmıştı ve para
şütün işlememesi ihtimaline kar§ı ikinci 
bir paraşütle de techiz edilmişti. 

:!t~r~ ocağın büyük tesiıi vardır ve o- r-----
1
-
5
--T--E--R----

1
.-N--A--N------------------------.::=====1:: 

Avrupanın en eski ve en fazıl medeni- İ S T E R İ N A N M A ! 
yet sahasını te§kil eden bu merkezi Tu

na havzasının bu vaziyetten kurtulması 
için eski Avusturya - Macaristan hudud-

lanndan daha geniş bir sahada, fakat, f e
odal ruh üzerine değil, büsbütün yeni ve 

insani medeniyet prensibleri üstüne ye
ni bir federatif teşekkül etmesi liızım

dır. Böyle bir teşekkül, belkj de bütün 
Avrupa birliğinin bir temeli olabilir. 

M uhittin Birgen 

Birkaç ay evvel İstanbul gazetelerinden biri kağıd fiatı

nın düşmüş olduğunu yazmıştı, dün bir başka nıeslekdaşı

mız çıktı, nynı mütalenyı teyid etti. Halbuki bizim bildiği

mize göre kağıd bir sene evvel tonu 8.5 İngiliz lirasına sa

tılıyordu, tedricen çıkmıya başladı, (10) u, (12) yi. (14) ü, 

(16) yı, (18) i buldu, ve şimdi gene aynı haldedir, hatta ge
lecek yıl teslim edilecek kfığıd için (17) lira istenilmekte, 

buna faiz ve sigorta ücretleri illıve edilmek suretile asıl fi
at 20 liraya getirilmektedir. HükCımetin gümrük resminde 
yaptığı tenzilata rağmen kağıd fiatı inmemiştir, bilakis çık
maktadır. 

Biz bir bu vaziyeti düşünüyor, bir de arkadaşlarımızın 
yazdıklarını okuyor, ve meselede tam olarak ifade edilme
miş bir hakikat bulunduğuna inanıyoruz, fakat ey okuyu
cu ıen: 

1 STER i NAN 1 STER I NAN M Al 

Eyh1l 12 ,.- ~ 

Sözün K1sası 
Bir nagmede 
Benden 

E. Tala __ ,,,. 

n 3 u bahse ben de kanşmıyayım de-
diın ama .. olmıyacak. Çünkü, or• 

tada bir anlaşmamazlıktır gidiyor. Biı 
tarafta, ekmeklerini ellerinden kaçırmak 
endişesile, bugünkü vaziyetlerini ısrarla 
müdafaa eden san'atkarlar, öbilr yanda 
da Türk musikisini behemehal meyhane• 
den kurtarmağa çabalıyan fikir ve yazı 
erbabı, ne zamandır, gazete siitunların· 
da karşı karşıya yarenlik edip duruyor• 
lar. 

Bitaraf bir okuyucu bu münakaşayı 
takib ederken, o gün serdedilen mütalca .. 
nın ve bu mütaleayı izah eden ifadenin 
kuvvetine göre, hazan birine, bazan öt~ 
kine hak vermek temayülünde buluna• 

rak, Nasreddin Hocanın kadılığına nazi• 
re teşkil ediyor. 

Hani ya, hoca merhum bir tarihte Ak· 
şehir kadısına vekalet ederken, davacıyı 

dinlemiş: cHaklısın!> demiş. Arkasından 

müddeialeyhi dinlemiş. Ona da: cSen de 
haklısın!> demiş. Bunun üzerine mahke• 
me muhziri kalkıp da: .Hocafendi. Her 

hangi bir davada iki tarafa birden hak 
verilemez .. > deyince, hoca düşünmüş, dil• 
§Ünmüş: c Vallahi, muhzirbaşı, sen de 
haklısın!> demiş. 

İşte, bu musiki münnkaşasmda, bita· 
raflar ekseriya böyle hocanın mevkiine 
düşüyorlar. 

Peki; hangi taraf haklı? Bunu kesip at· 
mak biraz güçtür. Her halde, gazinolar• 

da saz çalarak, türkü söyliyerek geçinen 

san'at erbabı: cBiz halimizden memnu· 

nuz!> dedikten sonra, bu davanın üze

rinde bu şekilde ısrar etmeğe, kendi ka· 
naatimce muhal görmüyorum. 
Dünyanın her bucağında mevcud kafc

şantanlar'ın, biz de göze batmasını icab 
-ettirecek ne var? 

Türk musikisini kurtarmak istemek 

güzel bir endişedir. Fakat onu kurlara· 
hm derken, saz.il~ ve sesile hayatını ka· 

zanan birçok vatandaşı batırmağa lüzum 
yoktur. Varsın onlar gene bilmem ne 
bahçesinde c Yanık Ömer> le cLeyla> yı 

okuya dursunlar. Bizim zevkimize uy· 

muyorsa, oralara gitmeyiveririz. İlle ra• 
kı içecek ve bizi öyle dinllyeceksiniz! di· 

ye zorlıyan yok. 
Beri tarafta konserler tertib etmemi· 

ze, musikimizi, akşamcılardan uzak, ağır 

başlı bir muhitte dinlememize mani olan 
da yok. 

- Ben okurken, ve çalarken, karşım'" 
da keyif çatan insanlar, mahmurlaşm~Ş 

gözler, çarpılmış ağızlar görmek isterim! 

Bana, kazancımı bunlar temin ediyor .. 

Diyen adamların hürriyetini tahdid e

demeyiz. Buna asla hakkımız yoktur. 

İşte benim de bu bahiste düşüncem, ka· 
naatim bundan başka değildir. 

Artık bu kakofoniye bir nihayet vere

lim. Ortalıkta mevzu kıtlığı mı var? 

~-.. ~.~/ak 

Dün hava kısmen bulutlu geçti 
Dün hava kısmen bulutlu ve çok az 

rüzgarlı geçmiştir. Hararet derecesi n • 
zami 28, asgari 19 
a yükselmiştir. 

Tazyiki nesirni dün CJ 
öğleden sonra 729 
u göstermiştir. 

Rutubet derecesi 
yüksek olarak kay 
dedilmiştir. Rüz
gar Fantyede 6 
metre sür'atle esmiştir. 

Dünkü bora 

Dün öğleden sonra saat beş raddelc • 
rinde şimalden garbe doğru biraz şid • 
detli bir bora olmuş; fakat çok sürme -
miştir. 
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Çinde 25 bin müslüman isyan 
etti, Şimale doğru yürüyorlar 

Ressam Nazmi Ziya 
vefat etti 

e H er Hitlerin Nüremberg 
nutku münasehetile 

Yazan: Selim Rqıp Emeç 

Japonlarla Çinliler atasında şiddetli muharebeler 
oluyor, bir çok kasabalar alevler içinde kaldı, Japonlar 

M üremberg'de toplanan Alman 
milli sosyalist kougresi .:nüna .. 

sebetile Hitler beklenen mühim nut • 
kunu söyledi. Hakikatı itiraf etmek i · 
çin kaydedebiliriz ki Alman Cumhuı 
Reisi Hitler bütün dünyanın bildikle
rinden fazla bir şey ne öğretti, ne söyle· 
di. Halbuki İngiltere ile Fransanın Heı 
Hitlerden bilhassa bekledikleri barış 
siyasetinin müsait bir surette inkİia • 
fmı temin edebilecek bazı umumi fı . 
ltirleri telkin etmek, hatta ortaya at . 
hı aktı. 

arasında da kolera başgösterdi 
Londra, 11 (H ususi) - Şanghaydan ı da tahaşşüd etmiş olan 25.000 ÇinliJ rına başl&mlflar ve bom1>alar atmışlar -

bildirildiğine göre, Paosham'dan Liu- müslüman, komünist fırkasının !tesiri dır. Bu esnada J apon gemileri havayı 
ho yakininde bir noktaya kadar giden ile isyan etmişler ve Kasugor'u işgal projektörlerile aydınlatıyor ve tayyare 
bin millik bir cephe boyunda şiddetli eylemişlerdir. Bunlar, Uruchi istika • toplarile ıiddetle mukabelede bulunu -
bir muharebe cereyan etmektedir. Bir metinde bir taarruz icrası maksadiyle yorlardı. Fakat bunlar da hiç bir netice 
Çok kasabalar, alevler içindedir. şimale doğru ilerlemektedirler. vermemiştir. 
_ Woosoung sahilleri boyunda da di - Japonlann bir muvaffakiyeti Japonlar arasmda kolera 
ger bir topçu düellosu yapılmaktadır. T k 11 (AA ) J k.. Şanghay 11 (A.A.) - J apon makama • 
Bu sahillerde Japonlar, Kiangwan'a h b? Y? J nİ · - d .. apon :rı :~- tından bildirildiğine göre Paoşan'daki J a
doğru bir ileri hareketi yapmak mak - ar ıhyesı, . apo darın . uhn tsal a e pon kıtaatı arasında 80 kolera vak'ası 
""'d"l b. h k . . b- Şang ay cıvarın a Çın a arının en km b 1 d 20 ... 1 .... H, .... ı e ır yan are etı ıcrasına teşe ''h' k··ı kt 1 d b' . çı ış ve un ar an aı o muıı .... r. 
b.. . 1 d. mu ım sev u ceyş no a arın an ırı ş ''d ki İn ·u _,...,. 1 ri 1 u~ etmış er ır. . 1 y eh , . 1 ım· ldukl ansı e gı z ~,oner e sa gın 

Bir kasaba istirdat edildi 0 an b'lud. pouk~· ışga e ış 0 a • üzerine mezktlr eyaletten ayrılmak için 
Şanghay 11 (A.A.) - Central News rını ı ınne e ır. emir almışlardır. 

ljansı, Çin kıtaatının Kalgan ve Yang- Neticesiz harpler Çan - Kay • Şek neticeden emin 
kao arasında Pekin - Suiyuan demir - Şanghay 11 (A.A.) - Reuter bildiriyor: Londra 11 (Hususi) - Japon ordusun-
Yolu üzerinde kain bir mevki olan Tcha Potungda Japon harb gemileri ile Çin sa- daki durgunluk büyük ve umumi bir ta
ikoupou'yu istirdat etmiş olduklarını hil bataryaları arasındaki harb bütün arruza hazırlık şeklinde tefsir edilmek-
bildirmektedir. gün ve gece devam etmiştir. İki taraf da tedir. 

25 bin Çinli müslüman isyan etti hiç bir netice elde edememiştir. Diğer taraftan Nankinde bulunan ma-
Tokyo J 1 (A.A.) - Mukden'den bil- Gece olur olmaz Çin hava kuvvetleri reşal Çan-Kay-Şek Çinin nihai zafere 

dirildiğine göre, Sinkiang'ın cenubun- Japon gemileri üzerinde mutad uçuşla - kadar mücadele edeceğini söylemiştir. 
~ ........................... ............................................................... . 

Orta tedrisat muallimleri ispanya, ltalyaya 
arasında yapılan nakiller karşı zecri 

tedbirler istiyor Ankara 11 (Hususi) - Orta tedrisat 
muallimleri arasında yapılan nakillere 
lit doğru listeyi bildiriyorum: 
Adapazarı ortamektebi tarih • coğraf

)a yardımcı muallimi Seniha Lfıtfiye A
dapazrı ortamektebi stajyerliğine, ayni 
hlektep riyaziye muallimi Yusuf Ziya 
Kayseri lisesi riyaziye muallimliğine, 

Akhisar ortamektebi tabiiye muallimi 
~iyazi Balıkesir lisesi tabiiye muallim-
..__u . ·- --- . .. . ·-·-·-· ...... -.. ... .,... 

23, u 24, 
U 35 ve U 36 
Den izaltı gemileri 

Londra 11 (A.A.) - Daily Herald ga -
&etesi, Campdenhill vapurunun üçüncü 
~ilhendis J. Morgan, bu gazete muhar -
l'lrlerinden birine vaki olan beyanatını 
Qe§retmektedir: 
İspanyanın cenubundaki Huleva li -

trıanına 19 temmuzda girdik. Bir kaç gün 
•0nra dört denizaltı gördük. Bunların ü
:erinde şu işaretler vardı: U 23, U 24, U 
5 ve U. 36, bu denizaltıların tekrar ha
~~ket ettiklerini gördüm. İşaretleri gri 
ır boya ile kapatılmıştı. Ve köşkleri ü -

~erinde yazılı olan harfler yerine kaldı • 
~lrnası çok kolay olan siyah kumaştan 
lrfler konulmuştu. 

Bur sanın 
kurtuluş bayramı 
Sursa 11 (Telefonla) - Bursa bugün kur 
tuluşunun yıldönümünü coşkun tezahü
l'at arasında kutlulamıştır. Şehir daha 
~ihıden bayraklar ve yeşilliklerle sü~ 

liğine, Balıkesir muallim mektebi re • 
sim - elişleri muallimi Rept Beıiktaı or
tamektebi resim - elişleri muallimlitıne, 
Gazi Terbiye Enstitüsü ve Hukuk me • 
zunu Suada Bursa kız muallim mektebi 
terbiye ve ruhiyat stajyerliğine, Bursa 
kız muallim mektebi tedris usulü mu • 
allimi Nuriye kız muallim mektebi ted
ris usulü muallimliğine, Manisa ilk ted -
risat müfettişi Hüsamettin Bursa kız 

muallim mektebi tedris usulü mu -
allimliğine, Edirne kız muallim 
mektebi musiki muallimi Nuruef -
şan, Kumkapı ortamektebi musiki mu
allimliğine, Fatih orta mektebi dok -
toru ve sağlık bilgisi muallimi dok • 
tor Reşid Sami, İstanbul kız muallim 
mektebi tabiiye stajyerliğine, Adana 
kız lisesi felsefe ve yurd bilgisi mual
limi Hayrünnisa, İnönü orta mektep 
Türkçe ve yurd bilgisi muallimliğine, 
Adana erkek lisesi riyaziye stajyeri Bür 
han Sivas erkek muallim mektebi ri -
yaziye stajyerliğine, Ankara kız lise -
si riyaziye muallimi Talha İstanbul kız 
lisesi riyaziye muallimliğine, İstanbul 
belediyesi kimyageri Talia Ankara er
kek lisesi fen bilgisi ve byoloji stajyer
liğine, Afyon lisesi fizik muallimi Tah
sin Eskişehir lisesi fizik muallimliğine, 

Ünversite mezunlarından Lutfiye Dün
dar Erzurum tarih • coğrafya stajyer -
liğine. 

. (Devamı yann) 

Bulgar karikatüristine göre 
Akdeniz konferansı 

Frankocular bir lngiliz 
Gemisini müsadere ettiler 
Londra 11 (Husust )- İspanya hüku • 

meti namına beyanatta bulunan Maarif 
nazırı, Milletler Cemiyeti toplantısında 

İtalyaya karşı zecri tedbirlerin tatbikini 
istiyeceklerini söylemiştir . 

Harp vaziyeti 
Londra 11 (Hususi) - İspanya hüku

met kuvvetleri Aragon cephesinde hayli 
faaliyet göstermektedirler. Frankocula -
rm bu cephede zayiata uğradıklan ve 
bazı mühim mevkiler kaybettikleri bildi
rilmektedir. 

Deniz muharebesinin neticesi 
Frankocuların elinde bulunan Mala -

gadan alınan haberlere göre, geçenler -
de yapılan deniz muharebesi neticesin
de hükumete ait Libertad kruvazörü Kar 
tagina limanına muvasalatından sonra 
batmıştır. 

Diğer taraftan Fransız membalarından 
bildirildiğine göre, Frankocu1ara ait Ka
narias kruvazörü ayni muharebede ağır 
surette yaralanmış ve Cebelüttanktan 
geçmiştir. 

Bir İngiliz petrol gemisi zaptedildi 
Londra 11 (A.A.) - Palmo de Major

que'dan Reuter ajansına bildiriliyor: 
Nasyonalistlerin Canarfas kruvazörü

nün Cezayir açıklarında bir İngiliz petrol 
gemisini zaptetmiş oldukları haber ve • 
rilmektedir. 

Ceutaya götürülmüş olan geminin is -
mi malOm değildir. 

Bu gemi İspanyol hükiimetinin elinde 
bulunan limanla_rdan birine petrol gö • 
türmekte idi 

Japon sahillerinde 
Şiddetli bir 

Merhumun 1eendi elile yaptıba portf'eri M. M~:'>lini'nin Almanyayı ziyare
Güzel San'atlar Akademisi kıdemli ti arifesinde, İspanya hadiselerinin ih· 

profesörlerinder ressam Nazmi Ziya ev· das ettiği bugünkü durum müvacehe • 
velki gece Süleymaniyede Kirazlı cadde- sinde ve sonbaharda baı:laması bek • 
de Avnipaşa sokağındaki 18 numaralı lenen mühim müzakerelerden evve! 
evinde vefat etmiştir. Almanyanın harici siyasetine vtlzuh 

Merhum, evvelki gün akademide pa- vermesi bu intizarın başlıca saikleri -
zartesi günü Bürhan Toprak ile buluşmak dir. Hitlerin sarahatten uzaklaşmasını 
üzere sözleşmiştir. Nazmi Ziya ev - izaha çalışanlar, Almanyanın kat'i ka· 
velki gece evinde oturmuş, k~uşmuş, ve rarını vermeden ev\rel hadisatın şu ve 
üzerinde hiçbir hastalık eseri görülme- ya bu istikamette inkişafı etmesini bek 
.miştir. Gece saat birde üzerine bir fena- lediğini iddia ediyorlar ki ne derece 
lık gelmiş ve füc'eten ölmüştür. Kalb doğru bir taluninde bulunmuş oluyor . 
sektesinden vefat ettiği anlaşılmaktadır. lar, bilinemez. 

Maarif Vekili Saffet Ankana, san'at- Bu, madalyanın Alman dış siyase . 
Jmrın vefatı telefonla bildirilmiştir. tine temas eden tarafıdır. Hitlerin, mil 
Cenazenin kaldırılmasını vekalet deruh- li sosyalist davası hakkında söylediği 
te etmiştir. sözlere ve ynptığı iddialara gelince, Her * Hitler. nasyonal sosyalizmin menfaati 

Nazmi Ziya: 1882 de İstanbulda Aksa- gayri kabili inkar olan Burjuva rejimi· 
rayda Horhor mahallesinde ufak bir ev- ni, kuvvete müracaat etmeksizin ve i· 
de doğmuştur. Babası Fatihin hocası Ah- şe yaramıyan muzır an'aneleri terket -
met Şemsettin Molla Gürant ahfadından mek suretile yepyeni bir nizamı içti -
Ziya beydi. Ziya bey zamanının dolgun maiye kalbetmeye çalıştığını ve bunda 
maaşlı mühim memurlarındandı. Hatta esas itibarile muvaffak da olduğunu 
bir aralık kendisine maliye nazırlığı tek- bildirdikten sonra hiç yoktan kudretli 
lif edilmiş ise de reddetmiştir. Nazmi Zi- bir ordu yaratan, pek büyük bir iş küt· 
ya ilk resim tahsilini hususi surette res- lesini harekete getiren, Alman şimen 
sam Rıza beyden aldı. Ve mülkiye mek- diferleri gibi muazzem bir teşkilatı mu 
tebini bitirdikten sonra 1902 de Sanayii vaffakiyetle işleten bir milletin çelik ve 
Nefise mektebine girdi. Orada sıra ile demir istihsalini de ihtiyaç seviyesine 
Barnia'dan, Valeri'den, Oskan efendiden yükseltmeye muktedir olacağını kay . 
ders gördü. Ve 1908 de Sanayii Nefiseden dettikten sonra ehemmiyetle üzerın:it 
mezun olarak Parise gitti. Paris'de Kor- durduğu nokta Almanyanın muhtaç ol 
mon atölyesinde beş sene çalıştıktan son- duğu gıda maddelerinin temin i mese -
ra mütareke senelerinde İstanbula dön- lesidir. Bundan da, Almanyanın müs -:. 
dü. Nazmi Ziya 1917 den 1921 e, 1923 den temlekelere o'Ian ihtiyacı davası orta . 
1927 ye kadar iki defa Sanayii Nefise ya çıkıyor. 
müdürlüğü yapmıştır. 1937 ye kadar da Herhangi umumi bir anlaşma şartı 
Güzel San'atlar Akademisinde profesör- olarak Almanyanın bu ihtiyacını i:eri 
dü. Bundan 24 gün evvel Güzel San'atlar süreceği de anlaşılıyor. 
Akademisi büyük san'atkarm 35 senelik Nasyonal soyalist partisinin başlıca 
eserini bir arada teşhir etmişti. muvaffakiyeti olmak üzere Her Hitle -

San'at hayatının en mühim bir rin tebarüz ettird iği üç esas şunlardır: 
hAdisesi olan bu sergi henüz kapanmadan 1 - Versay muahedesi tarihe ka . 
ant bir ölüm onu aramızdan alıp götür- rışmıştır. 

dü. 2 - Almanya hürriyetine kavuş -
Eseri elli senelik Türk resmi içerisin- muştur. 

de güneş dolu bir bahçe gibi uzayan Naz- 3 - Onun bu hürriyetinin bekçisi 
mi Ziya yeni müzemizde ve müstakbel kendi ordusudur. 
müzelerimizde Türk resminin mübeşşir- Hülfısası çıkarılan bu nutkun, yu -
lerinden olarak en mühim yerlerden bi- karda da kaydettiğim gibi dünyaya öğ-
risini alacaktır. retmiş olduğu yeni bir şey yoktur ve * bu nevi iddialar karşısında bir çok 

Merhumun cenazesi bugün saat 11 milletlerin özledikleri umumi teşriki 

de evinden kaldırılacaktır. Beyazıd- mesainin husul bulabileceğini bekle -
da namazı kılınacak, Sirkeci'den mek beyhudedir. 
motörle Kadıköyüne geçirilerek E- Matlup olan şey, Milletler Cemiye· 
renköyünde Sayrayıcedid mezarlı- ti çerçevesinden ayrılmamak ve bü · 
ğında ailesi makberesine defnolunacak- tün davaları, bu çerçeve dahilinde hal· 
tır. Vekil namına, mekteb namına çelenk- }etmektir. Buna aykırı olarak yapılan 

ler hazırlanmıştır. Bu büyük kayıptan her teşebbüs mevcut nizamı bozmak • 
dolayı teessürlerimizi beyan ederiz. tan başka bir netire doğurmaz. Bunun 

iz mirde 
Esrarengiz 
Bir ölüm 

beliğ misali bugünkü hüzün veriri du
rumdur. - Selim Ragıp Emeç 

llrnişti. Bu münasebetle tertib edilen 
~y çok güzel olmuştur. Nutuklar söy
lenrniş, bugünün ehemmiyeti tebarüz et
tirtlrniştir. Bursa sevinç içindedir. 

Dört çift evlendirildi 
!!ursa, 11 (Telefonla) - Halkevi sos

~~ komitesi tarafından bugün belediye 
ıresinde 4 çift evlendirilmiştir. 

Telgrafhane baş memuru 

Sovyetler 3 Japon 
Gemisini daha 
Zaptettiler 

Tokyo 11 (A.A.) - Leoul'den bil -~ ~ Tayfun oldu bir eğlenti sonunda ö.dü 
· tr; Londra 11 (Hususi) - Şiddetli bir İzmir ı ı (Hususi) _ Merkez tel - dirildiğine göre, Sovyetlerin karakol 

.......-. .-=....- ' tayfun Japon sahillerinde büyük talı- grafhane~i başmemuru B. Cemal, dün gezen gen:ıi~e:i, yenide~ üç ~apon ha -
,ribat yapmıştır. Kobe ve Yokohama li- gece memurlardan Bayan Sabihanın, lı~çı gemıs.ını zap:etmışlerdır . . ~u ge
manlarında münakalatın tamamen dur Bergamaya tayin edilmesi münasebe- mılerden bır tanesı Sovyet sahılıne on 
duğu ve diğer bazı şehirlerde 30 kişi - tile, evinde tertip ettiği eğlencede bu - beş mil mesafede .bulunuyordu. 
nin telef olduğu haber verilmektedir. lunmuş, fakat sabah öldüğü adliyeye 

Bundan başka muhtelif yerlerde bildirilmiştir. 
( yüzlerce bina harap olmuş ve bir çok İhbar üzerine B. Cemalin cesedi mu-

~~~Z?"&@L--------~· • hayvan ölmüştür. ayene edilmiş, boğazında tırnak yara

Antakya 
konsolosumuz 

DAVETNAME SURETİ 
«Akdeniz konferansına teşrifinizi 

rica ederiz• 
( Da.l.gıç elbisesi mecburidif') 

lrlanda Başvekili Pariste 
ları görüldüğünden otobsi yapılmış -

Ankara, 1 1 (Hususi) - Paris kon· 
esrarengiz bir solosumuz Firuz yeni ihdas edilen An· 

takya konsolosluğuna tayin edilıniftir, 

tır. 

Paris 11 (A.A.) - Irlanda başve - B. Cemalin ölümü 
kili De Valera Parise ıelm~tir. mahiyet arzetmektedir. 
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4 Sayja 

manyaya giden hey' et 
azaları dönüyorlar 

Almanya ile yeni yapılan mukaveleye konan Triparti 
usulü bloke paraların ödenmesine yarayacak 

SON POSTA 

Şarkta yeni bir 
irfan müessesesi 

açılıyor 
İlkteşrinin on beşinde açılmasına ka 

rar verilen Eiaziz kız enstitüsü mü -
dürlüğüne tayin 

Eylfil 12 

ehirde nisbetsiz 
inşaat f zlalığı var 

• 
ır 

İstanbulda aon seneler zarfında, ev ve! çıkmıştır. Demek ki sekiz sene içinde is• 
bilhassa apartıman yapmak moda hali- tanbulda yeniden 8397 ev yapılmıştır. Ge
ne girmiştir. Bu yüzden bir kaç senenin ne 1927 senesinde şehirde 1,441 apartı • 
içinde Taksim civan apartımanlarla dol- man mevcut iken 1935 de bu miktar 3,157 
duğu gibi suadiyeye kadar olan Marma- ye fırlamış ki sekiz sene zarfında yenY 
ranın Anadolu kıyısında da bir çok ya- den yaptırılan apartırnanların sayısı 1,916 
lı ve köşkler yükselmiştir. Apartıman ve dır. 1927 senesinde şehirde npartıman, e<lı 
ev yapma hevesi yüzünde?\ arsa fiatlan han, pansiyon, bekiır odası ve saire binli 
garip şekilde fiat !arklan göstermeğe yekunu 135,444 iken, 1935 senesinde AL"l'lanya ile ticari müzakerelerde ler ve Türk piyasalarının beklediği 1 -

bulunmak üzere Berline giden hcy'et zahnamenin Jiazırlanması için Veıdi:iete 
fızasından iç ticaret umum müdürü izahat vereceklerdir. 
Mümtaz Rek ve raportörlerden Cabir Türk - Alınan anlaşmasında Tripar-

edilen İzmir kız 
enstitüsü müdür 
muavini Bn. Nu • 
riye Hekimoğlu 
şehrimize gelmiş· 
tir. On gün kndar 
kalarak Elaziz kız 
enstitüsü için mü 
bayaa edilecek ba 
lı eşyaların müba 

1 başlamıştır. Mesela İstanbul belediye bi· 146,379 a yükselmiştir. Sekiz sene zar • 
nasının arkasına isabet eden sokakta bu- !ında yapılan bina sayısı 10,935 kadar 
lunan bir arsanın metre murabbaı 25 li- tutmaktadır. 

şehrimize dönmüşlerdir. ti usulünün kabul edildiği anlaşılmak-
Hey'etin ikinci reisi İktısat Vekale- tadır. Bu usul ileride meydana gelecek 

ti müsteşarı Faik Kurtoğlu ve Ofis baş blokajların ödenmesine yardım edecek
kanı Bürhan Zihni ile hey'etin diğer a- tir. 
zalan bir kaç gi.in tetkikler yapmak ü- Tripartinin birinci memleketi Tür· 
zere J'\lınanyada ka1mışlardrr. kiye, ikincisi Almanyadır. Üçüncü yaasına nezaret e-

Faik Kurtoğlu ve arkadaşları şeb - memleket hakkında henüz ınalfunat a
rimize gelir gelmez Ankaraya gidecek- lınamamıştır. 

decektir. Elazi.ı Kız Enstitüsü 
Bn. Nuriye E-müdürü Bayan Nııriye 

lazize giderek, Şark ıslahat programı
na dahil bulunan klz enstitüsü teşki -
latını tamamlamış, memleket hastane
si binası olarak inşa edlien binanın kız 
enstitüsü olarak kullanılmasını muva
fık görmüştür. 

Ticare~ işleri: !;'ehir işleri: 

Dünkü borsa vaziyeti Belediye yeni çöp arabalan aldırdı 
Fransız frangı dün bir tevakkuf dev Bele~iye, şehrin temizliğini temin 

resi geçirmiştir. Gelen telgraflara gö _ ~.a~adıle sokak_larda ~00 ka~ar yere 
re Londra borsasında dün bir İngiliz gomulen 'Otomatik tertıb~tl·ı· çop kut~ -
lirası 139,06 franktan muamele gör _ l~rı bulundurulmasını duşunmekte ı -

.. .. B k F dı. 

Mektebin muallim kadrosu nazır -
lanmıştır. Bu yıl 200 talebe kabul edi
lecek, ayrıca akşam kursları da açıla -
caktır. Eliı.zizin münevver halkı, kız 
enstitüsüne büyük bir rağbet göster -
miştir. 

muştur. u ra am ransız parasının 

bir gün evveline nazaran 1 frank ka -
dar yükseldiğini göstermektedir. 

Ünitürk dün de bir gün evvelki dü
şük fiat olan 1395 kuruştan muamele 
görmüştür. Sterlin de ı kuruş inmiş • 
tir. 625 - 628 den muamele yapılmış -
tır. 

Asılsız bir haber 

Şimdilik bu fikirden vazgeçilmiş -
tir. Çöplerin toplatılmasında kullanıl • 
mak üzere beherine 50 şer lira Yerile
rek Avrupadan el arabaları mübayaa 
edilmiştir. Bu arabaların İstanbuldaki 
belediye atölyesinde yapılıp yapılmı -
yacağı tecrübe edilecektir. 

Eğer bu arabaların atölyelerimizde 
azami 20 şer lira sarfedilerek yapılına-

Mecidiye köyü 
Yolunda· bir ceset 
Daha bulundu 

sı kabil olursa şehirde yalnız bu ara - Mecidiyeköyü ile Şişli arasında as -
Mesajeri Datcn gazetesi şöyle bir falt caddeden geçenler, kenardaki heh 

balardan kullanılacaktır. 
haber neşretmiştir: Türk ticaret ata - değin içerisinde, bir delikanlınm kan -
şesi Yunan iktısat nezareti ile yaptı - Tanzifntçtlara yeni elbise verilecek lar içinde, ağır yaralı olarak yattığını, 
gı temaslarda yeni kabul edilen genel Tanzifat işlerinde çalışanların daha diğer tarafta da bir bısikleHn yuvar _ 
ithal serbestisi kararından bahsetmiş mükemmel şekilde giydirilmesi karar- lanmış olduğunu görmüşlerdir. Hfidi -

· laştırılmıştır. Yeniden elbise, çizme, sedcn derhal zabıta haberdar edilmiş 
ve bır ~k eşyaya kapılarını açan Tür- şapka ve ilaveten muşamba yapılacak- sıhhi imdat otomobili getirtilerek de ~ 
kiyenin Ingiltere ile serbest döviz esa- likanlı hastaneye kaldırılmak · t _ 

k b l tt
. v. • •• 

1 
. . tır. ıs en 

sını a u c ıgını soy emıştır. • . . .. • miştir. Fakat, fazla miktarda kan kay-
Tahkikatımıza göre bu haber yan • Festi Yal fotograf ıergısınde mukifat beden genç, Beyoğlu Belediye hastane-

lıştır. Çünkü serbest döviz usulü yal - kazananlar sine götürülürken yolda ölmüştür. 
nız Amerikada kabul edilmiştir. İn _ Festival münasebetile açılan fotograf Yapılan tahkikatta, bu gencin, Gar-
giltere ile anlaşmamız klering esasına sergisinde teşhir edilen eserler arasın- denbar garsonlarından Celal olduğu 
müsteniddir. · da yapılan müsabakada tarihi abideler anlaşılmıştır. Celfıl, geceleri işini bitir

fotograflan arasında 100 liralık birin- dikten sonra, Mecidiyeköyündeki evi
ci, 50 liralık ikinci ikramiyeyi zender ::ıe bısikletle gitmektedir. Evvelki ge -
Velica, 25 liralık üçüncü ikramive i ce de, her gece olduğu gibi, saat birden 

Üsküdard bir kamyon bir eve Çarptı 
~sküdar belediyesine ait Hasan oğ

lu izzet idaresindeki 18 7 numaralı çöp 
kamyonu Bülbüldere caddesinden ge
çerken birdenbire önüne çıkan Doğan 

adlı bır çocuğa çarpmamak icin oto -
mobili yan tarafa çevirmiş ve~ bu sıra-
da Şerife adlı bir kadına ait evin kapı
sına çarparak parçalamıştır. Başka bir 

•• • v Y :;onra arkadaşlarına veda ederek, bısik-
Kasım, taba manzaralara aıt fotograf - 1 ı· tl · gı't k ·· . . .. _. .. e ıne a amış, evıne me uzcre yo-
lo r arasında ıkınciligı Hasan Canturk, la çıkmıştır. Bundan sonra ne olduğu 
üçüncülüğü Suad kazanmıştır. başından nasıl bir hadise geçtiği ma -

Y erebatan 8arayı Ilım değildir. Maamafih, yolda gider -
Belediye tarafından satın alınması- ken, evine yaklaştığı sıralarda bir o • 

k 
.
1 

y b t tomobilin çarpıp bısikletile beraber 
na arar ven en ere a an sarayı üh v v k. 1 · d·1d· 1' hendege attıgı, yolda ımse o mama -

zayiat olmamıştır. 
mır e ı ıkten sonra gene seyyah.arm d b·ı· if d k t v k •ı h . . . . sın an ı ıst a e aç ıgı uvvc. e ta 

~ .... ~hsıs edılecektır. min edilınektedir. Bu noktadan tah -

n sarındaki 
kikata girişilmiştir. 

CeHil evlidir. Askerliğini bu yakın
larda bitirmiştir. Biri kız biri erkek ol
mak üzere iki de çocuğu vardır. --·-... ·-···· .. ············---················--·---RTUC RU L SADi TEK 

raya satılırken belediyenin önündeki ar- Şehrin 700 bin küsur nüfusu olduğuns 
saya da apartıman yaptıranlar her met- göre rnevcud bina adedi çok fazladır· 
re murabbaı yere 40-45 lira vermek mec- Vakıa birçok semtlerde kiralık ev, apal'' 
buriyetinde kalmışlardır. tıman vesaire bulmak pek müşkül ise de 

Son senelerde apartıman in~atı şehir- şehrin birçok yerlerinde bu gibi binala!' 
de bir kaç yere inhisar etmiştir. Hangi sayılamıyacak kadar çoktur. 
semte fazla rağbet görülmüşse yeni a - --·- ·· ·---- -·-···-·,--------~ 
partımanlar da oralarda yükselmiştir. Bir ı y • • J• 
iki senedenberi Suadiye civarına yeni enı neşrıyat _ 
köşk, ve apartıman yaptıranlar çoğal • 
mıştır. Bu yüzden bundan beş altı sene 
evvel buralarda arsası bulunanlar bun
ları nasıl satacaklarını düşünürken bu
gün hiç sıkıntısız metre murabbaını 60 
liradan satıvermektedirler. Önümüzdeki 
seneler zarfında yeni köşk, apartıman ve 
ev yapılacak semtleri şimdiden kestirmek 
imkansızdır. Bu işte de moda hakim ol
mağa başlamıştır. 

1927 senesinde şehirde 89,762 ev mevcut 
, iken bu miktar 1935 senesinde 98,159 a 

Teknik Avcılık bilgisi - T. B. K. Ankıır' 
bölgesi atıcılık ajanı Cemil Avcı sırf tecril • 
belere müstenit yazılarım toplıyarak bu 1sııı' 
altında kitap halinde bastırmıştır. Eser, re,,J 
lı bir kapak içinde 350 sayfayı mütecavızdit· 
Her avcı ve atıcıyı alakadar edecek bir çoJ 
bahisler vardır. 

Balkan ve Orta Avrupa gümrüklerinde ~ 
Ahmet Esat bu gümrüklerdeki müş:ıbed6 
ve tetkiklerini güzel bir elit içinde toplaJ:llıf 
ve kitap halinde bastırmıştır. 

Ziraat razetesi - Zlrant mektepleri ınc • 
zunları cemiyetinin aylık mecmuasıdır. 50tl 
Ü!: aylığı bir arada çıkmıştır. 

ı===I=n=h=is=a=rl=a=r =.U __ -.~~M~-iı-· d~u-.. _. r=l-iı...;.-ğ;.;..u-._. n=d=e=n===I 
I - Kapalı zarfla eksiltmeye konmuş olan Kayseride inşa edilecek karabarllt, 

dinamit, kapsül, tecrid depolarile bekçi kulübesi inşası ve etrafının tel örgülerle 
muhafazası işleri için teklif' edilen bedel haddi Iayikta görülmediğinden pazar• 
lıkla yaptırılması kararlaştınlmıştır. 

1I - Pazarlık 23/IX/1937 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 15 de Kabn • 
taşta levazım ve rnübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

III - Keşif bedeli (:1.1937,06) lira ve muvakkat teminat (895,35) liradır. 

IV - Şartname, keşifname ve sair eksiltme e\7akı (60) kuruş mukabilinde 
her gün İnhisarlar inşaat şubesinden alınabilir. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte% 7,5 güvenme parıı· 
sile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (5976) 

İstanbul P. T. T. Vilayet Müdürlüğünden: 
İdare ihtiyacı için 10 kalem suplon tel, Kroşe, Vida, Peşel Boru, Kut, PiP81 

Band İzolenin alımı pazarlığa konulmuş tur. Pazarlık 17/9/937 Cuma günü saat 
14.30 da Büyük Postane binası birinci katta İstanbul P. T. T. Vilayet Müdürlil~ 
ğündc müteşekkil alım satım Komisyon unda yapılacaktır. Muhammen bedclJ 
290 lira, Kat'i teminat 43 lira 50 kuruştur. Taliplerin daha fazla izahat alJJ111~ 
için çalışma günlerinde mczkl1r Müdürlük İdari kalemine pazarlık gün ve saıı· 
tin~~ Kat'i teminatlarile birlikte Komisyona müracatları. c6110> """""""" 

Haydarpaşa Lisesi 
Direktörlüğünden : 

Okulumuzda leyli ve nehari talebe kaydına devam edilmektedir. Leyli tal~ 
benin kaydı mektebin açılacağı 1 Teşrinievvel 1937 ye kadar devam edece 
ve icati ederse daha da temdid edilecektir. c6059> 
----~~~------·---------------------------------------------------~------------_./ 

SÜMER SiNEMASI 
Y ann akşam : Yeni sinema mevsimini 

EBEDİ SENFONi 
Şarkılı ve musikili filmile açıyor. 

Yarın gece (BEB~) Baş rollerde: FERNAND GRA VEY 
bahçesinde Salı 

va azası 

ve ALERM Vapurun çarphğ> yalı tarihi kıymeti olan yalılardan değil 
Dünkü nüshamızda Boğaziçinde birlbulunmaktadır. Kaptan vapuru yalının 

vap.u: kazası o.ld~ğun~. k~~detmiş ve bu çıkıntısından açmak ve anfor sula
tafsılatın~ _vermıştık. D~nk~ g~zete : ı rının sıkılamasından mütevellid va -
lerdcn bın vapurun Hunkar ıskelesı ziyetini düzeltmek için icap eden ma -
muahedcs~in imza edildiği tarihi ya-1 nevralara devam etmişse de mesafe 
lıya çarptıgını yazmıştır. Vapurun çarp pek kısa olduğu için vapurun burnu 
tığı yalı tarihi bir yalı değıldir. Dün - Bay Necibin yalısının bahçe duvarı rıh 
kü nüshamızda da yazdığımız gibi Bay t1mına çarpmıştır. Rıhtım bozulmamJş, 
Necibin yalısıdır. Hünkar iskelesi mu- ancak üzerinde bulunan 60 santim yük 
ahedcsi Beykoz köşkünde imza edil - sekliğindeki bahçe duvarı ile bu du -
miştir. Bu gazetenin bahsetmek iste - vardaki .parmaklık devrilıniş, vapurun 
diği yalıda da Köprülülerle Karlofça da bodoslaması hafifçe eğrilmiş ve bir 
muahedesi imza edilmiştir ve bu yalı- kaç saçı çökmüştür. Vaput9 delinme • 
nın adı Direkli yalıdır. Vapurun çarp- ıniştir. İki gün sonra seferlerine baş -
tığı yalı ile 30 - 40 metre arası var - lıyacaktır. 
dır. 

Kaza şöyle olmuştur: Şirketi Hayriye kazanın dümen bo-
zukluğundan mı, yoksa kaptanın ha -

53 numaralı vapur Anado1uhisa - tası yüzünden mi ileri geldiğini tetkik 
rından kalkıp Kanlıcaya giderken Kar- etmektedir. 

lofça muahedesinin ımza edildiği Di - Boğazdaki iskele tamir ettiriliyor 
rekli yalının teşkil ettiği küçük burnu Şirketi Hayriye Boğaziçindeki va -
kıvrılır kıvrılmaz anafor suları vapu- pur iskelelerinin tamirini bir mütcah
ru sıkmış ve sahile yakın düşürmüş - hide ihale etmiştir. Şirket, bu müteah· 
tür. Vapur tarihi kıymeti olan Direkli hide senede altı bin lira verecek, mal
yalıyı geçmiştir. Bu istikamette Bay zemesi kendinden olmak üzere tamire 

(SUADİYE) plQjında JACQUEL{NE FRANCELL 
giriş 25-40 meşrubat lıaveten : EKLER JURNAL son dünya havadisleri ve ayrıca ilmi bir filJll 

-------------------------y-ok_·ıu_r ____________ ~-----------------'-'_P ___ E __ K ___ ı~N--'-'----~~·~~-·-·-·-·-·~~-~~~ 

ALKAZAR Sineması 
Çarpmba gününden itibaren yeni sinema mevsimine 

BAY TEKiN AFRi ADA 
Şah eserile giriyor ••••• 

Bu film Dünyanın 8 nci harikası . . • • ve 21 nci asrın filmidir· 

-
MEL E K SlNEMASINDA: NEFiS - EGLENCELI - ZEVl\LI 

Fransızca sözlü buyuk komedi BUGÜN 

A Z fi 1 N S .E V D A L 1 L A B 
Ba, rollerde : GABY MORLEY - MARIE GLORY - ANDRE LUGUET 

Aynca : Pıramount dünya haberleri gazetesi ve ŞANLI ORDUMUZUN TRAKYA MANEVRALARI 
'fÜRKÇB SÖZLÜ VE SESLl FİLM Necjbin yalısı vardır ve bu yalmın bahj muhtaç her iskeleyi bu müteahhide 

çc duvarı 3 metre kadar denize ~ıkmış yaptıracaktır '•••••• Seanslar ıaat 2-4.15-6.SO ve 9 da Bugnn saat 11 de tenzilatlı matine 
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·çarşambada içme suyu 
meselesi halledildi 

Karamanda kanlı 
bir kavga 

Akdeniz konferansında 
tam bir anlaşma oldu 

Karaman (Hususı1 - Selerek çiftli
ğinde bir cinayet olıiıU§, bir ki§i öldürül
müş, bir kişi de alır surette yaralanmıı
tır. 

(Baştarafı l 7'd ıayfada) 
Bu münasebetle Fransa ile İngiltere a

rasındaki tunetli tesaııüd bilhassa te -
barüz ettirilmekte Te Alldieni.ıdie emni -
yetin muhakkak surette teessüs edeceği 
beyan olunmaktadır. 

Cenevrede 
Cenevreden bildırildiğine göre, Eden 

Cinayetin sebebi bir su kavgasıdır. De- ve Delbos bu sabah uzun bir görüşmede 
ğirmenci Yusuf oğlu Alaeddin ile Kadir bulunmuşlardır. İngiliz hariciye müsteşa
ve çüilik sakinlerinden. Demir oğlu Yu- rı Van Sitart ve Fransız hariciye müdürü 
,suf ve kardeşi Hacı ile Süleyman oğlu Masiğli de bu müzakereye iştirak etmi§
§iikrü su yüziinden kavgaya tutuşmuş- !erdir. 
!ardır. Bu kavgada Yusuf ~hı Alaeddin Eden ve Delbos bilahare Litvinofla gö-

3 yerinden vurularak ölmüştür. Kavga- rüşmüşlerdir. 
Münakalat voDan ;ya değirmenci Kadir oğlu Bekir de mü- " 

Paris 11 (Hususi) - Dün Nyonda ve
dahale etmiş, o da kim tarafından atıldı- rilen kararlar bazı murahhaslar tara -
ğı belli olmıyan kur§unlarla ağır surette tından kendi hükilmetlerine bildirilmiş 
yaralanmıştır. Jandarmalar kavgacılan ve talimat istenmiştir. 
yakalamışlar, haklarında takibata başla- Açık denizlerde göriilen.. denizaltı 
mışlardır. gemilerine karşı alınması lazım. gelen 

~güzel Wr fÖri11Üf tedbirler kararlaşhrıldıktan sonra, 

Çarşambadan yazılıyor: 3~ kil~metreısı.rdfde, köhn~ köp:n yıkılmı~! y:r~ne ye- Ordu deavİ dairesi Akdenizdeki münakalit yolları tes-
clan Sa~ba pesı yapılmış- nı, sağlam, gilel bir beton kopru ınşa e- bit edilecek va bu yOllarm emniyetini 

lir. Birçok Detak\ık arazı kurutulmuş- dilmiştir. . . . teşkil OIUDUJOr temine memur karakol torpidolannın 
la. Ç&r§:amba belediye&. ıçma suyu meae- faaliyet şekli ve sahası tayin edilece~ 

Çarşatllbada Yeplırmak üzeriDıdeki l· lesini de halle~r. Samsun halkı Çar· Ankaradan bildiril.diiine göre genel tir. 
şarnha mesirelerindea azami istifade et- kurmay.a bağlı bir cOrdu devai dairesi> Hava kuvvetlerinin iştiraki ve Ak -

Kastamonu da 
sıkınbsı 

SU mektedir. Samsun - Çarşamba trenleri, kurulacaktır. Bu maksadla bir kanun denizde hava taarruzla.rma karşı yapı
Sirkeci - Florya banliyö trenlerini andır- projesi hazırlanmı§tır. Burası Devlet ŞU- lacak hare.kit meselesi, Nyon'da henüz 
maktadır. Samsundan Çarşambaya gün- rasının benzeri olacak, subaylarla aske- mevzuubahs olmamıştır. Fakat deniz -

K staroonu (Hususi) - Aycılar, De
vecil r ve Aktekkc çeşmelerinin memba
ları Kaaçuk köyündedir. Sulucaöz suyu 
denılen bu suyun mecrası açıktır ve kur
bağalı, J[Osunlu çukurlardan geçmek
tedır. 

Tepe parklarına verilen İzbe suyu a
zaldrğından, Sulucaöz suyunun bir kıs
mı da. bu suya katılmış, bu sefer, çeşme
ler susuz kalmıştır. 

Safa mahallesinin eski muhtarı Emin, 
köyün zenginlerinden bir mikdar para 
toplam~, bu para ile, belediyeye aid su 
Şini üzerine almış, evlere, nöbetle, l>ir 
mi:kdar çamurla sn temin edebilmiştir. 

Halk, bulaşıklarını oluklarda yıkamak
tadw1ar. 

Beledı~, Aycılar, Deveciler ve Aktek:
hde 400 den fazla evden, yılda oluk ba
tma üçer Hra para almaktadır. 
• Bu para ite susuz çeşmelere su getiril
lllesi 'V'e halbn bu derdden bır an evvel 
bnarılması temenni edilmektedir. 

Turgutlunun 
Karlrıluş ba11r111111 
Ttırgttdlu (Hususi) - Turgµdlunun 

hrtuhışunan yıldönümü parlak bir §e
ltilde J::uUulanmış, Turgudlu halkı Cum
huriyet meydanında toplanmış, 15 yıl 
&ııce- ordun.un şehre girişi aynen temsil 
~ kurba.nlar kesilmiş. nutuklar 
aö.ylıenmiş, §iirler okunmuş, Atatürk 
he.ikc-U.ne çelenk konulmuş, gece de Cum 
huri.y me~-danında eğlen.cel re devam 
e.dilmı tir. 

Karamanda ekmek ve hamam 
fiattarr 

Karaman (Hususi) - Belediye encü
nıenı, son toplımUsında ekmeğe ve ha
mamlara yeniden narh ve ücret koymuş
tur. Ye.w. na.r•a göre, birilı.ci ekmek 10,f>, 
&inci 9 kuruştur~ 
Huıam \icretlel'i cı., en • », m çok 

DO kuruş olar~ kacar:ı..,tırılmıştır. Ta
lebe, asker, kadın ve çocuklar için ha
~ri 19 hrnrş olarak te.sbit 
~lir. 

de üç defa gidip gelme bileti 40 kuruş- ri makamlar hakkında mafevk makam- altılar meselesi halledilir edilmez bun
tur. Hele pazar günleri, bütün Samsun, lar tarafından verilen kararlara vaki iti- Iarın da miinakap. edileceği tahmin o-
Kirazlık, Derbend mesirelerine giderek razlnr burada tetkik olunacaktlr. lunmaktadır. 
eğlenmektedir. Dairenin reisi or veya korgeneral ola· Almanlana Sovyetlre hücumu 

Çar§amba, küçük bir kaza merkezi ol- cak, kor veya tümgeneral rütbesinde iki Berlin 11 (A.A.) - Nyon konferan-
masma rağmen, bütün Karadeniz sahil- ve baremin 3 ve beşinci derecesinde sı münasebetile Alman matbuatı şid -
!erini tatmin edecek kadar bol ve ucuz olmak üzere adli ve askeri dört hakimi detli neşriyatta bulunmaktadır. 
sebze, meyva, hububat vesaire istihsal bulunacak, iki de yedek azası olacaktır. Sovyet hariciye komiseri. B. Litvi -
etmektedir. Yeşilırmak deltasının mün- Bıı dairenin hükümleri kat'i olacak, hiç nof'un İtalya ve Almanya aleyhinde 
bit ve feyyaz topraklarından, mahsul bir makam tarafından tasdikine ihtiyaç söylediği sözleri kaydeden cZwfüf -
normal olduğu senelerde, 20 milyon kilo olmadan infaz edilecektir. Uhr - Blatb gazetesi, bu vesile ile Sov-
kadar mısır, 10-15 :milyon kilo .fasulye, ve yet hariciye komiserinin şahsına §id • 
bal mikdarda patates, tütün, elma vesa- Marmarada bir detli hücumlarda bulunmakta va bun -
ire alınmaktadır. Çarp.mba elmalarınuı al tlJ L-f' dan böyle Almanyanın Sovyet harici -

ı,.ı_.~o r "° &I . .. v ... komiserinin bulundu;ı..· masaya as-
şöhreö vardır. Kalitesi de Amasya elma- ,,.... l!S\oL 
sından daha üstündür. Bu elmaların en Dun, Marmara açıklarında bır moto- la oturmıyacağını yazmaktadır. 

rün batmasiyle neticelenen bir deniz ka-
fazla istihlfık edildiği mıntaka da İstan- zası olmuştur. 
buldur. Maamafih, az mikdarda, İskende- Limana gelen mal\lmata göre, Saadet 
riyeye kadar da ihraç edilmektedir. ve Yıldırım adlı iki motör, Silivri civa· 
Kazanın 6720 nüfusu, 1226 evi, 667 dük- rmd'a Ambarlı denilen mevki önünde 

kam, ?O kahvesi, 14 hanı, 7 oteli, 15 res- birdenbire karşıl8ŞDU§Iar, manevra ha
mi dairesi, 19 firmı, 3 hamamı, 196 muh· tası yüzünden çarpışmışlardır. Çarpışına 
telif esnafı, 3 ttıt defirmeni, bir elektrik sonunda Saadet motörü batını§, mürette
santrali, bir asri ~ası. 1 aygrr de- batı güçlükle kurtarılml§tır. Silivri U
posu, bir sıfat iStasyoım, bir • sineması man reisliği h4diseııin tahkikine el ~OY• 
vardır. mu~u~ 

···················~·--········--······························ 
Mecidözünde muhtar, bekçi kıyafetleri 

Mecidözü (Hususi} - Yeni gelen kaJ nyıbm Kbrm DiDCK ile jandarma ko
mutanı yüzbaıı Altan bü.tün kPY muhtar lannuı ~ ~er, 
kendilerine muhtarlık vazifeleri hakkın da ders ~. l6y 'bebileriı,ıe de 
bir örnek ~ise yaplınruilarcbr. Resirs dıe ibHe kÖJ ı.tdleri. altta ela k6,. ..ın
tarlan yeni IcyafeUeri ile görGlmekted fr-. 

Anlaşmanın 
Esasları 

( BfJ§taraf, J inci *'l/ffl<ia} 
ne karşı ona &öre a11amale yapılacak· 
tır. 

4 - Har ~ mı- cleni.ıtı -
lıir ticaret ıemiaini batmhe ~. 
imha edilecektir. 

5 - Btı kararlar Boma hükılmetine 
tebliğ edildikten sonra, İtalya da km.
eli kara sulııtıDI emniyet allına ~ğa 
davet edWeeekür. 

i - İngi.11> ve Fransız donanmaları 
müştereken, Akdenizd~ nm.omt kon • 
~olü deruhde edeceklerdir. 
~laşmanm birinci :maddem mm:i .. 

bince, Sovyet tiloswıun Akdeıize inme
sine hacet kalmamaktadır. 
Anlaşmada, İspanyol denizal.tı ve ti

caret gemileri için aynca hususi ah
kıtm vardır. 

Diier noktalar 
Nyon l l (A.A.) - Anlaşma hak -

kında yapılan bir beyanata göre, kon 
feransa iştirak eden hükfunetler, İs
panyada döv6şmekte olan iki taraf : 
tan ne birine ne ötekine muhasım ta
raf hukukunu istimal etmek kuvve
tini vermek niyetinde değildirler. 

Nyon anJaşnmsma iştirak eden hü
liiınetlere ait h1ç bir demzaltı gemi
si taliın için tahdit edilen bazı mın -
taklar haricinde, yanında bir de.Diz 
istü. gemisi bulunmadığı halde 4-
•ize açılmıyaeaktır. 

Pazar Ola H•••• a.w Dlror IO ı 
Deıvletlert ticaret gemileriae. b .. 

ıarlaştınlacalı bazı: deniz. ~llannı 
'takip eylemelerini tavsiye edecek -
lerdir. 

- Hasan Bey, gazetede ~ 
lnlıdlla. 

Hasan Bey - Gene Çin, 
.Japon havadislennden mi 
....... meJrshı f 

- Ha.yll", İspanyaya omab n-
Ierce gönüllü gidi,.ormuş 
da.~. 

· Hasan U.,- - Bemı pze
a. mt ...._? 

- Evet, niye sordun? 
Hasan Bey - İn tiha.ı: ha

Yadislerinin. ~zetelere ıadmu.,.. delil mi idi! 

• u.ı,ııw. JW1hıiW 

Nyon t t ~A.A.) - Röyter muha " 
birinin öğrendiğine g&e, Ak~
de kontrol için yüzde kırkı Fransız 
olmak üzere asgari 68 t.orpid0ı muh
ribi kul anılacaktır. 

İtalyanın vaziyeti 
Roma 11 (A.A) - Röyter muha

biti b"ldiriyoc: 
Nyon anlaşmasının derin surette 

tetkiki netıcesinde İtalya, 'Sanıldlğına 
göre, tasvip edilen plana iştirak da
vetini müsait surette kacy.layacak .. 
tır. Yalı»~-~~-- deii:. 
fakat .... i ··+bela k ., i ... 
•lmaiııi şart kcı pnr ...... 

Kon/ er ansın 
Neşrettiği 
Tebliğ 

Nyon 11 (A.A.) - Akdeniz konfe -
ransmın bu akşam neşrettiği tebb~ -
de ezcümle deniliyor ki: 

Bugün ö~leden sonra toplanan k()
mite içtimaı esnasında, Balkan an • 
tantı namına B . .Puriç beyanatta 'bt.t • 
luarak aşağıdaki teklifleri yapmıştır: 
1-Her sahil devlet kendi kara su

larında inzibah temin etmelidir. 
2 - Her sahil devlet, iıf bırliği içın, 

diğer sahil devletlerle muzakereler
de bulunabilmelıdır. 

3 - Kararlaştırılacak hatlara gö -
re en işlek denız yolları üzerinde in -
zibat Fransa ve İngjltere tarafından 
temin olunmalıdır. 

B. Puriç, Balkan antantı devlet -
lerinin, konferansa iştirak eden dı • 
ğer Akdenize sahil devletlerin bu lta
rarlara iştirak eyliyeceği ümidinde 
bulunduğunu da ilave eylemıştir. Bul
garistan delegesi B. Köse İvanof, B. 
Puriçin beyanatına müzaheret etmiş
tir. 

Bunun üzerine B. Delbos, bir me 
tin proje tevdi eylemiş ve proje, 
hükfunetlerın tasvıbi kaydi ibtira
zisile tasvip olunmuştur. 

Projenin müzakeresi esnasında, 
KaraCienize sahil devletler müınes -
silleri, denizaltı gemiler'nin bu de
nizde ticaret serbestisini tehdit ey
ledikleri takdırde, bu harekata ni
hayet vermek üzere aralarında gö
rüşüp karar alacaklarını bildirmiş
lerdir. 

Proje, imzayı müteakıp mer'iye
te girecektir. 

Reis, bunun üzerine, konferan
sın çabuk bir surette muvaffakiyet
li başarılarda bulunduğunu, bey • 
nelmilel hukukun yeniden tesisine, 
Akdenizin tathiı:ine ve umumi sul
ha yardım ey Iediğini ve aynca, 
konferansta temsil edilen devletler 
arasında daha geniş bir anlaşmaya 
gô1iirebilecek bir bağ yarattıwnı 
kaydey lemiştir. 

Bütün delsg_eler namına B. Anto -
nesko. gµçlüklerden pek çabuk bir 
surette muzaffer olan B. Delbosa te .. 
şekkür etmiş, B. Delbos da mukabe~ 
ten deleg_elere teşekkür eylemiştir. 
Konferansın imzaya tahsis edilecek 

olan önümüzdeki toplantısı, gelecek 
hafta bidayetlerinde yapılacaktır. 

Aalca,.ada 
Meın:ıı11ai11•t 

Ankara, 1l - Nyon konferansında 
esas itibarile anlqmwc:ı varıldığı Juı
beri btm.ıda memntıniyet ııyandır

tnafiır. 
Gece Ankara Palast;a bulunan BfJ§

vekilimiz inönü ile diğer vekiller, 
Hariciye VekAleti vekili Si asi Müs
te§aT B. Numan Rifat Menemencioğ
lu konferansın bu ilk muvaffakiyetli 
eserini takdirle karşılamışlardır. 

Başvekilimiz, Nyon'da bulunan H~ 
riciye Vekili Doktor B. Tevfik Riştü 
Anıslcı telefon.la bizzat ~ 
konferansın mesaisi hak~nda mitem-. 
mim iıahat a?nt.ıltır. 

E_.de ••/.ama / flerl 
f~li.a..taıtla) 

Salihli civan.nda bir baraj yapılacak • 
tu:. Manısa ve Menemen ovalCU"Ul.ln su 
lanması için. su s.eviyesini toprağın fev 
kiu çıkaran regülatörlerden istifadl 
edılecektir. Hisarlıkla Değirmeadett • 
nin ağzında su depoları meydana ge. 
tirilecek, kışın araziyı tehdit eden f'ctz
la sular bu depoda toplanacak, yazın a
ı azi sulanacaktır. Bu suretle Gedizın 
sularının harcanmasında büyük bir kıs 
kançlık österilecektir. 

Roman11a Kralı 
lstanlJula gelecell.. 

(Bcııta.r11l\ 1 inci sayfada). 
Yatın m.ıı:vasalatmdao. SOllra,, ikincitef

riaııiııt. Kral Kani -.,,.ahaı. ÇlkacM w 
bu ır?zreWt& W-b..r ilıt '8a ..._.. 
ıa. 9e- ..,,_ ...... .., ...... 



fJ Sayfa 

To kapıda Gülsü ü çiğneyerek 
öldüren ş o ör mahküm oldu 

Bir kaç gün evvel Hasan isminde 
bir şoförün idaresindeki otomobil Top
kapıdan geçerken, şoförün dikkatsiz ve 
çakır keyif bir halde bulunması yü • 
zünden, Gülsüm isminde bir kadına 
çarpmıştı. Gülsüm ama olduğundan 
apartunanının önünde durduğu sıra -
r ada, karşıdan gelen otomobilin bir -
d enbire kaldırım üzerine çıktığının da
h i farkına varamamıştır. Çarpışma şid 
d etli olmuş ve kaza zavallı kadmm ö
lümile neticelenmişti. Suçlu şoför der
hal yakalanarak adliyeye verilmiş ve 
sorgusu yapıldıktnn sonra tevkif olun
muştu. 

mahkfun olan Mehmet isminde bir suç-
1 u, mahkumiyet müdd;etini tamamlı -
varak evvelki akşam serbest bırakıl -
~ıştır. Fakat, Mehmet yeni bir hadise
den dolayı dün tekrar adliyeye gön • 
derilerek, 1 inci sorgu hfıkiminın hu -
zuruna çıkarılmıştır. Mehmedin bu ye 
ni suçu da, tersaneden battaniye v. s. 
gibi bazı eşya çalmış olm.asıdır. 

Kendisi ise, bunların Ismail ve Ce
vat isminde diğer iki arkadaşı tarafın
dan çalınmış olduğunu iddia etmek -
tedır. Suçlu Mehmedin yapılan sorgu
su neticesinde, yeniden tevkifine lü -
zum görülmüştür. ------

SON POSTA 

HADi S ELE R 
KARsısn DA 

Kurbağa sesi 
Bu ayın on altısında Japon radyo -

lan bütün dünyaya kurbağa sesi dinle
teceklermiş .. 

Yani siz o gün radyonuzu açtığınız 
zaman vakvakayı duyacaksınız .. ya din 
leyeceksiniz, yahut ta dinlemeyüp rad
yoyu kapayacaksınız. 

Şaka yapmıyorum. Kurbağa sesi de 
mekle paraziti kasdetmiyorum, masal 
anlatmıyorum .. Bir Fransızca gazetede 
okuduğum ciddi bir haberi naklediyo
rum .. 

Japonlar buna neye lüzum gördü -
ler? İşte benim de bilmediğim cihet bu 
ya! .. 

* Yağmur yağmıyan çöle günün birin-
de yağmur yağmış, bir bedevi Arap 
bir destiye yağmur suyunu doldurmuş. 
Kendi kendine düşünmüş: 

- Ben bu suyu halifeye götürsem 
herhalde memnun olur? 

Suçlu şoför, dün Asliye 4 üncü ce
za mahkemesinde yapılan duruşmasın· 
da, kendisini şöyle müdafaa etmiştir: 

- Yol kalabalıktı, diğer taraftan 
karşıma bir gazoz arabası çıktı.. Ona 
çarpmamak için direksiyonu sağa kır
dun. Bu sefer de ama Gülsüm karşıma 
çıktı. Otomobili ani olarak durdurma -
ma da imkan yoktu. 30 kilometre sür
a tle giden bir araba, bir anda durdu -
rulamaz. 

Yola çıkmış; desti omuzunda gün -
düz yürümüş, geee yürümüş nihayet 

Kartal sergisi açıldı, Edir- sora soruştura Bağdada vasıl olmuş. 
k. w • d Fakat öyle yollardan geçmiş ki Bağ -

Hayvan sergileri 

ne apı sergısı e ayın . dada gelinceye kadar hiç su yüzü gör-
19 unda açılacak memiş. Dosdoğru saraya gitmiş, hali-

Kartal kazasına mahsus hayvanlar fenin yanma çıkmış, destiyi uzatmış: 

Duruşma neticesinde suçun şoför 
Hasanda olduğu sabit olduğundan, suç 
lunun bir sene müddetle hapsine ve 
30 lira da ağır para cezasıyla tecziye -
sine karar verilmiştir. 

Sahibi olmadığı otomobile 
tasarruf etmek istemiş 

için Pendikte hazırlanan hayvan ser -
gisi dün açılmıştır. Sergiiıin açı!ış me
rasiminde vılüyet baytar müdürü E -
tem, Kartal kaymakamı, baytarlar, ka
za ve parti erkfuu köylü hazır bulun
muştur. 

· Bu sergide hükumet damızlık bo -
ğalarının boz ırk İngiliz hayvanların -
dan doğan erkek ve dişi yavruları ile 
damızlık hükumet aygırlarından men
şe veya sınıf şehadetnamesi olan tay-

Emniyeti suiistimalden suçlu Şük- lar teşhir ettirilniektedir. 
r ü isminde biri adliyeye verilmiş ve Teşhir edilen taylar için 18, boğa 
sorgusu yapılması için Sultanahmet ve dişi düveler için 37 mükafat var -
1 inci sulh ceza hakimi Reşidin huzu - dır. 
runa çıkarılmıştır. Kazalardaki hayvan sergilerine an-

Şükrünün hakkındaki iddia, ken - cak mıntakalanndaki hayvanlar teşhir 
disine ait olmıyan bir otomobili baş edilebilmektedir. Asıl büyük ehli hay· -
kasma satmış olmasıdır. van sergisi ayın 19 unda Edimekapı _Ya Emir, demiş, çöle yağmur yağ-

Suçlu kendini şöyle müdafaa et - dışındaki belediye temizlik işleri ah1r- dı. Yağan yağmurun suyunu toplad\m. 
miştir: larında açılacaktır. On beş gün halka Kendim içmeye kıyamadım, sana ge -

- Ben bu otomobili 200 liraya sa - açık olacak bu sergi İstanbul valisi ve tirdim. 
tın almıştım. 100 lirasını verdim, di - belediye reisi Muhittin Üstündağın Halife destiyi almış, Araba biraz pa-
ğer taksitleri ödeyemeyince, hakkım • himayeleri altındadır. ra vermiş ve adamlarına: 
da böyle bir iddia ortaya sürdü!er. Sergide teşhir edilmek istenilen hay _ Bu adamı alın ve Dicleyi göste -

Suçlu, bu sırada hakimin elindeki vanların kayıt muamelesine dünden i - rin! 
dava arzuhalini görünce: {ibaren sergi yerinde başlanmıştır. At Demiş. Arabın önüne düşmüşler, yü 

- Hah, işte demiştir. Yaptığımız se- şubesine, kısrak, erkek ve dişi taylar, rümüşl~r, Dicleye varmışlar. 
net bu olacak .. Ta kendisi... sığır şubesine ise boğa ve inek!er kay- Arap nehri görür görmez şaşırmış: 

Fakat, bunun dava arzuhali oldu - dedilmektedir. Kısraklar için 15 mü - _ Demek Bağdada da yağmur yağ-
ğu kendisine söylenince, bu sefer bazı kafat vardır. dı ha, hem de çok yağmış ki hala sular 
şahitleri olduğunu, onlan dinledikten Birinciye 80, ikinciye 60, üçüncüye çekilmemiş. işte ben bunu bilmiyor -
sonra kendisini tevkif etmelerini iste - 45 lira mükafat dağıtılacaktır. Taylar dum. 
miştir. için ise 19 mükafat vardır. Birinciye * 

Suçlu Şükrü, sorgu sonunda tevkif 70, ikinciye 50, üçüncüye 35 lira m ü - Düşünüyorum: 
olunmuştur. )<afat tevzi olunacaktır. Boğalar için Acaba Japonlar da kendi memleket-

Hapishaneden çıkar çıkmaz 8, inekler için 19 mükafat ayrılmıştır. lerinden başka yerde kurbağa yok mu 

t k h 1 v b 1 Bir hayvan arka ar.}aya beş defa zannediyorlar da bütün dünyaya kur -
e rar ırsız ıga aş amış sergiye iştirak edip mükafat alabil - bağa sesi dinletmeğe kalkıyorlar! ... 

Hırsızlıktan 2 ay müddetle hapse mektedir. ismet Hulusi 

Bir erkek 
Nümunesl 
Galatadan postaya atılmış bir mektup 

aldım. İmza yerinde Aks.M.S. harfleri var, 
1lk sntırında dn: 

- Sayın büyüğüm, hltnbı. 

Yerim müsait olsaydı bu mektubu oku
yucularıma aynen okuturdum, bu sayede 
de okuyanlnnn gözleri önünde hazan gör
lbiye nlıştığımız bir erkek tıpl beliriverirdi. 
Çaresiz bunu ynpamıyacağım, fakat mek
tup sahibinin karakterini anlatmak lçin 
bir satırını aynen nakletmek de Ufl: 

- Bir çok kız ve kndınlarla dahn zi,Y&de 
tendi arzuları ııe tanıştım. Son zamanıur
da l.şlerlmln fazla olması beni cldden dert 
olan bu hMlseıerden kısmen olsun kur -
ıarmıştı, diyor. 

Anlattığı htkAyeye gelince, onu da hll
lAsa edeyim : 

• On gün kadar evvel yolculannı u~ur
lamak için vapura gitmiş, orada ayni 
maksatla gelen bir kızı görmüş, gönlünu 

§lmdl bu genç hayrette: 
- Evime olsun bir cevap yollamadı, bir 

hafta bekliyeceğlm, cevap gene gelmezse 
kendisine bir mektup daha yazarak aıt1k 
aldkam knlmndığını söyllyeceğlm, ne 
dersiniz? diyor. 

* Allnhım, bu ne kndnr tenakus, ne kadar 
tefahür, ne kadar safsata! 

Bir defa tecrübe sahibi olan bir genç 
ilk defa göreceği bir kıza bağlanmaz, der· 
hal yanına ynnaşmaz, konuşmaya teşeb
büs etmez, ederse randevu istemez. Genç 
kız da takdim edilmeden yanaşan erkekle 
konuşmaz, konuşunca bir genç kız değil, 

bir genç fahişedir, a yavrum bu hlkAycnln 
doğru olduğunu farzedellm, bu kadar 
tecrübe gören sen, bunu neye anlam:ıdın? 

Mektubun aynen naklettiğim ilk satır
larından sızan tefahürc gcllnce, bu bana 
geçenlerde a1dığım bir mektubu hatırlat
tı; o da btr erkek eli ve yazısı: 

- Gencim, güzelim, yakışıklıyım, cüın
lelerlle başlıyordu. 

Bigada kar sıkmtısı 
Biga (Hususi) - Kıştan gömülen kar

lar, kuyuları iyi muhafaza edilemediği 

için daha yaz ortasında ve tam sıcakla
rın şiddetle devam ettiği şu mevsimde 
eriyip bitmiş ve şehir karsız kalmıştır. -
Amerikada açılan 
lkizler kongresi 

__..., 
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Dünyanı 
• ns nla 

e gar·p abiatli 
ı ve macera arı 

Vapurda yaşayan adam - Ağaçtan inmeyen koca .. 
insan sesinden kaçan milyarder - Yiyecek ve g iyecek 
masraflarının on seneli~ini birden ödeyen zengin 

· · Kaptan Con Milyarder Peruter 

Tayn isimli İngiliz gemisinde, vimdi· ı zı, elektrik yoktur. Kütüphanesinde yal• 
ye kadar misline rastgelinmemi' bir yol- nız on sekizinci asırdan evvel ba~~lm~ş ki. 
cu vardır. Zira bu yolcu, hayatı müdde- taplar vardır. Hatta, masanın uzennde, 
tince kendisine vapurda bir kabine tut- on sekizinci asırda çıkan gazeteler bu " 
muştur. lunur ve mimar bu gazetelerden 1780 ih· 

Yolcu, mütekait bir İngiliz zabididir. tillllinin safahatını merakla takip eder. 
On beş senedenberi, kendine ikametgah Garip bir milyarder 
olarak bu gemiyi seçmiştir. Kaptan Con Dünyada garip insanlar ve garip mil• 
isimini taşıyan bu garip ve daimi seyyah yarderler azaldı. Zira milyardeler azaldı. 
diyor ki: Maamafih, hikayesini anlatacağımız A -

- Karada, daima ayni yerde oturan merikalı milyarder Edmond Pernter, bir 
insanları bir türlü anlıyamıyorum. Bü - gün hayretle gördü ki, kulakları, insan 
tün ömürlerince ayni toprak üzerinde sesine tahammül edemiyor. İnsan sesi 
kalıyorlar. Ben değişikliği severim. Bu· duydu mu, sinirleri boşanıyor. 
gün Fransadayım, yarın Brezilyada, iki Derhal bir doktora gideceğine, Pen
ay sonra Sidney veya Bostondayım. Her silvanyada hali bir arazi satın aldı. Ora· 
yerde dostlarım var. Onlarla görüşü - ya, çelikten bir köşk yaptırdı. Öyle bir 
rüm. İki gün sonra Allaha ısmarladık. 

köşk ki, odalarından ses duymak imkanı Başka bir iskeleye. Ben bu gemide ken-
dime, ölene kadar bir kabine kiraladım. yok. 
Ve öyle bir yolcuyum ki bir türlü gide- Milyarder bu köşke yerleşti. Hizrnet
ceğim yere varamıyorum, Her gittiğim çiler tuttu. Hizmetçiler kendisini gör • 
yer ,evimdir. müyordu. Milyarder, kahvaltı ettikten 

Zavallı mütekait, cbir türlü gideceğim iOnra, hali bahçeye çıkıyor, hizmetçiler 
yere varamıyorum> diyor. Biraz daha o zaman yukarı kata çıkıp ortalığı te • 
sabrederse ebediyete intikal edeceği is - mizliyorlardı. Her şey riyazi bir kat'iyet-
keleye varır. le hesap edilmişti. Milyarderin yemeği, 

Üç defa zengin olmuş fakat... bir asansörle, kendi dairesine gönderili • 
Alınız size bir başka garip adam. Bir yordu. Kimseyi görmüyordu. Bir gün 

Holandalı büyük bir mirasa konmuştu. milyarderin yemeği asansörle gene yu· 
Biraz sonra servetini kaybetti. Lakin bir karı çıkarıldı. Fakat yemek, el dokunul· 
daha zengin oldu, fakat gene iflas et - mamış bir halde aşağı indi. Hizmetçiler, 
mekte gecikmedi. Bir üçüncü defa zen- efendilerinin korkusundan çıkıp baka -
gin olunca, aklı başına geldi. Ve bir da- madılar, yemek yemek istemediğini zan· 
ha fakir kalmak ihtimalini düşünerek nettiler. Fakat bir kaç gün akşam ve er
şöyle bir iş yaptı: Holandalının bütün 
merakı, Pariste yaşamak idi. Bu mera • 
kını şimdi tatmin etmiş bulunuyor. Fa • 
kat arzusu yarıda kalmasın diye bir ted
bir düşündü, hiç olmazsa Pariste on se
ne yaşıyabilmeği temin etti. Tanınmış 

bir lokantaya gitti, on senede ne kadar 
yemek yiyecek ise hepsinin birden para
sını verdi. Sonra berberinin, terzisinin, 
tütüncüsünün, hatta çiçekçisinin ve gi • 
deceği tiyatronun bile on senelik mas • 
raflarını peşinen ödedi. Şimdi Holandalı, 
bir daha iflas etse bile, sevdiği Pariste 
rahat rahat on sene yaşıyabilccektir. 

Tuhaf bir koca 

Bundan bir kaç ay evvel New-Jersey 
mahkemesi bir talak kararı verdi. Zengin 
bir adam aleyhine, karısının açtığı talak 
davasını görmüştü. Bu adam, kendini 
haydutlar tarafından daimi bir takib al-
tında zannediyordu. Bir gece, uykusu a-
rasında bir gürültü duydu, haydutlar 

tesi sabah ayni şey tekerrür edince, me • 
rak edip yukarı çıktılar. milyarderi, yer· 
de, eli, kolu bağlı, bir halde, fakat ölil 
buldular. 

Meğer bir hırsız, eve girmiş, onu bağ· 
lamış, kasayı soyup kaçmıştı. Milyarder 
bağırmış, çağırmış, lakin yaptırdığı çe -

lik duvarlar dışarıdan ses duyulmasına 
mani olduğu kadar, içeriden işittirilme
sine de mani olduğundan, orada halsiz
likten ve açlıktan ölmüştür. 

Sandık burnundaki 
kaza 

Belediye bu kabil bütün 
gazinoların kontrolünü 

emretti 
geldi zannile sıçradı, bahçeye koştu, bir Sandıkbu"rnunda bir sünnet düğü • · 
ağaca çıkıp yapraklar arasında saklandı. nü esnasında gazinolardan birinin de· 
O gündenberi, onu ağaçtan indirmek ka- nize çökmesi ye bu yiizden bir çok 
bil değildir. Orada yatıp kalkıyor. kimsenin yaralanması ile net1celencn 

Bu kadan fazla olmakla beraber, ta • kaza hakkında belediye fen işleri mü· 
bii kendisine ait. Lakin adam, karı51nın dürlüğü tahkikata başlamıştır. Mühen· 
da ille ağaca çıkıp kendisile beraber o- disler vak'a yerine giderek kazanın han 
rada yatmasını istemiş. Ve işte karısı bu gi sebeplerden doğduğunu tesbit etıne· 
yüzden talak davası açmış. ğe başlamışlardır. 

On sekizinci asırda yaşayan bir adam Ayrıca belediye fen işleri müd~r~k~: 
-·· k 1 d k" b 1 d' übendıslı Londranın tanınmış mimarlarından bi- gu aza ar a 1 e e ıye m "bi 

risi kendisine Bedfordshirc kontluğu lerine birer tamim yollıyarak bu kgı • 
' · · d l kta olan on 

birden bu kıza kaptırmış, hemen yanıışıp 
konuşmuş, randevu istemiş, kız kalben 
razı fakat tcreddudc ıryeıtenmlş• ıdınblllr 

belki de razı olacakmış, fakat bir sui te
sadüf mani olmuş, nihayet kız vapurdan 
çıkmış, bu da nrknsından yurümti;ı, kız 
evine girmiş, aradan bir kaç gün geçince 
bu genç evin önunden geçlyorrnu7, kızı 

pencerede görünce hazırladığı mektubu 
kapının aralığından atmış, cevap lsterlm 

Frenklerin tavsız güzel bir erkek tıpi 

vardır ki adına Bellfttre derler. Cidden 
güzel olduğu ve güzelUğlnl sun1 vasıta
larla da arttırmaya çalıştığı takdirde 
muhitinde istijıfaf uynndırır, kendini gü
zel sanan ve ona göre hareket eden crke
ı;ın uyandırdığı his ise sadece tlkshıme
dlr, her iki tıp erkeği de hayatta bekliyen 
husrandır. Okuyucuma sözlerinde ve ken
dini ölçmeslnde itidal tavsiye edeceğim. 

Dinlerse ve danlmazsa ... 

dahilinde on sekizinci asır üsllıbunda bir· gazıno vesaıre e yapı ma . d. • 
·· L~ki · b k trollerin ihmal edilmemesini bıl ır Amerıkada İndiana'da mim ikizler koşk yaptırmıştır. a n, mımar,. u a- . . 

cemiyetinin senelik kongresinde, bu darla kalmamıştır .. Hem ~unds. bı~ ~e~. - mıştır. 

c:Uyc bağırmış, kız menli ışarcU yapm19. TEYZE 

Yıl tamam 500 ikiz hazır bulunmuştur. kaladelik yoktur. ~-ıra İngılterede ıkı yu.z d. 
k - kl k kt M Bir adam, balıktan zehirlen 1 Bu münasebetle şenlikler yapılmış eğ .senelik evler ve oş er pe ço ur. ı-

lenceler tertip oİunmuş ve ilk defa' 0 _ mar, köş~ü~ ~çinde b~lu~~n her şey.in Sirkecide İskenderiyc otelinde ya • 
1 k k ·şı· k d b" ç"ft ft de on sekızıncı asırdakı gıbı olmasını ıs- tan Safi oğlu Eşref dün Balıkpazarın· ara ongreye ı ıra e en ır ı u- t balı -
zaya da - ön planda bulunanlar- me- temiş ve öyle yapmıştır. da bir balıkçıda yediği palamu 
rasimle yemin ettirilmiştir. Bu latif i- Mesela, hizmetçiler ve kendisi hep o ğından zehirlenerek Gureba hastane 
kizle~in isimleri Helen ile Melen'dir. zamanki gibi giyinirler. Köşkte, havaga- sine kaldırılmıştır 
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Yıldız olmak nıı istiyorsunuz ? 

Türkiye başpehlivanlığı için Istanbul muhteliti 
T k• d "l H•• . b .. lzmirde galip 

Sinema kralı 
Hollywood' a 

• 
sızı derhal • 

"" çagırıyor 

e ır ag ı USeyın UgUD Ankara muhtelitlni 

Mülayimle karşılaşıyor ı-o mağlup etti 

" Hollywood tam manasile bir sinema mektebjdir. O 
kadar film çeviriyoruz ki sık sık içinde san'at aşkı 

bulunun veni elemanlara muhtaç oluyoruz " 

.. 
I 

İzmir 11 (Hususi) - İzmir enter -
nasyonal fuarı münasebetile tertip e -
dilen Ankara - İstanbul ve İzmir karı
şık takınılan müsabakalarına bugün 
başlandı. İlk maç büyük bir memleket 
turnesine çıkan Doğu karışık takımıy
la İzmir - B - takımı arasında yapıldı. 
Müsavi bir tarzda cereyan eden ma -
çın sonunda DJğu takımı 4 - 3 galip 
geldi. 

Bundan sonra Ankara karışık takı
mile İstanbulun milli küıne dışında ka
lan sekiz klübün oyuncularından teş
kil edilen muhtelit çarpıştı. Hakem İz. 
mirden Mustafa idi. 

İlk devre yirmi dakika kadar müsa
vi cereyan ettikten sonra Ankaranın 

yavaş yavaş hakimiyeti ele aldığı gö-
• rüldü. Bilhassa sağdan yapılan hücum-

.... • - Ortada Y ld " Bekirin müsabakas ndan heyecanlı bir an lar İstanbul kalesini müşkül vaziyete 
" ı ı m . .. ı. . . düşürüyordu. Bir kaç tehlikeyi oüyük 

İstanbul Halkevi tarafından tertıp e-1 uç kategorının, yani başın, başaltının bir şansla atlatan İstanbullular oyunu 
dilen başpehlivanlık müsabakalarınuı ve büyük ortanın Türkiye şampiyon - tekrar müsavi şekle sokarak Ankara 
ikincisi Taksim stadmda oldukça ka • ları belli olacak. k 1 · · · t b 1 d 1 39 d lab " .. .. a esını zıyare e aş a ı ar. uncu a 

alık bir halk kütlesi önünde musaba - Bugun yapılacak musabakaların en kikada bir İstanbul ak n nda Şahap o-
ltadan evvel pehlivanlar halka takdim e- mühimi, hiç şüphe yok ki TekÇ!dağlı 'lk 1 .. ı .. 

1 
t -

dildiler ve müsabakalar başladı. Hüseyinle Mülfıyim arasında, yapıla - yufnukn ıld veDson gbo unuk.aldmab~att'mu -
-·•-• k 1 •. t' va a o u. evre u se ı e ı ı. 

Orta &&1Uet ca o an gureş ır. İ . . . . • 
lık müsabaka Karamürselli İbrahim ile Türkiye şampiyonluğunun bu iki kıncı d~v~ede ıkı taraf da gol yapa-

Paramount yıldızlanndan Clau. 
dette Colbert v~ Dorothy 

Lamour 
Itoca Ahmet arasında yapıldı. Bir ara- zorlu namzedi senelerdenberi bir tu·· rıu·· m.adılar. Bılhassa Ankara .takım. 1 4o ~a-

k k k d t k k ı t d h- Avrupada bir tetkik seyahati yapmak 
lık Koca Ahmet haklın çalışmağa baş- karşılaşamıyorlar. Vakıa bugün, Tekir- ~ 8 a ar e a e vazıy.:.ın e a - üzere geçen hafta Parise gelen meşhur 
ladı ve en birinci dakikada bir kafa ka- dağlı Hüseyin resmen Türkiye şampi- k~ .?y~amışsa da. elde ethg~ f!rs~~a.n Paramount kumpanyasının banisi ve si
Parak İbrahimi mağlUp etti. yonu bulunmaktadır. Fakat herkes bi- b.ır tu~lu gole tahvıl edememıştır.. m nema kralı diye tanınan Adolphe zu • 

İkinci müsabaka Karamürselli İbrahim liyor ki, Tekirdağlı Hüseyin, bu ün va- ~ı ~akık~da ~nkarada~ Ha;:.n~a. Ista~- kor, yeni filmleri ve sinema işleri hak • 
Ue Şileli Rahmi arasında oldu. nı, o müsabakaların yapıldığı sırada bu 

1 
an emlda w çadrpıştı ar. tısınkıntt'l e kında bir mÜharrire şu beyanatta bu _ 

llahmi çok sür'atli bir şekilde hasmını . a~ ~rı yar~ ıgın an oyunu er e ı e:. lunmuştur. 
torJamağa başladı. Ve rakibini yere al- I~ı uç dakıka son:a sert oy.nadıV.arı ı-
Oıasilc üçüncü dakikada yenmesi bir oldu. çın Ankaradan Alı Rıza ve Istanbuldan - Amerikaya avdetimde Jack Benny'-
Yıldırım B kir ile Ali Ahmet ara _ Daniş Hakem tarafından oyundan çı - nin rol aldığı filmi çevirmeğe başlıya-

•ında yap iane üçüncü müsabaka çok kanldılar. Böylelikle sertliğe doğru gi- cağım. Bu san'atkar Avrupada o kadar 
~vkli old~. den oyun tabii şekilde devam etmeğe tanınmış değildir. Fakat Amerikan rad-

lier iki güreşçi de bu sıkletin iki iyi başladı. Ankaranın baskısı altında so~a yosunun en sevilen şahsiyetidir. Bu film-
Pehlivanı idiler. eren maçta İstanbullular 1 - O gahp den maada, Cecil B. de Mille'in çevirecek 

Neticede Yıldırım Bekir sayı hesabile geldiler. olduğu (Korsan) filmi, renkli olarak 
ekseriyetle galip ilan edildi. l Kurak musabakalarmda lstanbul Men Uvih Wings filmi ve Afrika çölle -

rini tasvir eden bir film çok güzel ola -
Bapıtı ı· e~d·ı İlk müsabaka Sındırgılı İbrahim ile \ ga ıp g . caktır. Bunda başrolü Dorothy Lamour 

tnver arasında oldu. İbrahim, Enveri İzmir, 11 (Hususi) - Bugün İz - yapacaktır. 
h~en bastırdı. Bu oyundan sonra güzel : mirde yapılan Türkiye kürek şampi _ Olympe Bradna yeni bulduğumuz bir 
hır salto yaptı, fakat tutturamadı. \ yonluğunu Orhanın idare ettiği Gala - yıldızdır. Çok kuvvetli bir san'atkirdır. 
. İlk devre böyle bitti. Ve ikinci devre - tasaray futası kazandı. Bir Fransız kızı olan bu san'atkar az za-

llın yirmi ikinci dakikasında tek file ya- Bugünkü şarpi müsabakalarında manda ingilizceyi öğrenmi§tir. Kendisi 
l>arak galip geldi. Bürhan ve Şeref (İstanbul) birinci ve pek yakında en büyük sinema yıldızları 

Yozgadh Celal - Pomak Ahmet ma- ikinci oldular. Nazmi (Kocaeli) ü - arasında yer alacaktır. Tanınmıı Fran-
çı.nın ilk dakikalarında Yozgadlı rakibi- çüncü oldu. sız san'atkarlarından Georges Bigaud'u 
Ilı Yere aldı. Sağdan soldan hücumlar Dünkü güreşlerden. bcı§ka bir enstante . ____ ............. -.... ... angaje ettik. Şimdi Holivuttadır. Fa -
Yapmak til - - cu- dak'kada ga rum. Fakat her sefer talih aksı·ı:ı- ecli- kat bir ~eden evv~ film çevirmiyecP.k· ,, sure e on uçun ı - sakat bul M'"lA · hl. 1 .LA 
qp geldi. unan u ayım pe ıvan a B yor. Hevesim içimde kalıyor ve bir tür 

Baş pehlivanlık şılaşmadan kazanmıştıı. 1ü tutuşamıyoruz. Fakat bu aksilikler 

1 
:Su müsabakalardan sonra başpehlivan- Güreş müsabakalarını yakından a- benim asabımı bozuyor. Çünkü ben ar-

ar ringe geldiler. Kur'a çekildi. kip edenler, bu iki zorlu rakibin b.r - tık dedikodulara tahammül edemiyo -
. İlk gürefi Mülayimle, Adapazarlı A - birlerine ne zamandanberi meydan o - rum. Ve Şampiyonluğu haksız kazan-

l'ıf, ikinci müsabakayı da Tekirdağlı Hü- kııduklarını hatırlarlar. madığımı herkese isbat etmek istiyo -
'eyinle Babaeskisi İbrahim yapacaklardı. Vakıa bir çok kimseler, bir çok tc- rum. Ben palavradan hoşlanmam. Fa -
Başpehlivanlık musabakaları birer şekküUer, bu iki pehlivanı gi.ireştir - kat yarın (bugün) arkamdan beni çe -

~at olarak tesbit edildi. Ve miisabaka - meye ,ve bu dedikoduları nihayetlen - kiştirenlere, Tekirdağlmın kim oldu -
r başladı. dirmeğe teşebbüs ettiler. Fakat bu te- ğunu göstereceğim!• 

Milliyim - Adapazarlı Arif şebbüsler daima neticesiz kaldı. Bir de Çoban Mehmet ise: 
b l.ıüalyim, çok hakim bir şekilde güreşe fasında Tekirdağlı Hüseyi~ ortaya ko- _ Ben, diyor, ik_i pehlivanı da çok 
aşladı. Arif Mülayimin bacakianna sal- nulan parayı az buldu. Bır defasında· yakından tanının. !kisi de üç senedir 
:ırmak suretile oyun kapayım derken müs~ba~aları tertip ed_:ı:ıe~e iti.mad et benimle mütemadiyen idman yapıyor-
endini yerde buldu. rnedı. ~~r def.asın.da Mulayım hır ma .: lar. Benim gördüğüme göre, Tekirdağ-
l.iülayim hücum ettikçe Aril kapanı - z_er~t gosterdı. Bı_: defas.~nda .gene Mu lı Mülayimden çok atak ve çok daha 

)ordu. Bu suretle bir müddet Mülayi - layım sakat oldugunu soyledı. kuvvetli bir pehlivan. Fakat buna mu-
~in altında bocalıyan Arif on altıncı da- .. ~iz. dün, s!'8dyomda, Tekirdağlı ve kabil, Mülayim de Tekirdağlıya nisbe-
ıkada mağlUp oldu. Mulayım pehlıvanlarla, onlardan sonra ten çok daha usta, daha tecrübeli ve 
Tekirdağlı Hüseyin - Babaeskili ra, Çoban Mehmetle görüştük. daha nefesli bir güreşçi. ' 

'l' İbrahim Mülayi me~hliva~: . Binaenaleyh, Tekirdağlı güreşin ilk 
}ı ekirdağlı Hüseyin • Babaeskili İbra- - Ca~ı~, dıy~r, bır p~~lıvan~: «Ye dakikalarında, Mülayime çok faik gü _ 

il'l'l maçında İbrahim kiloca çok azdı. A- necek mısın, yenılecek mısın?• dıye so reşeccktir. Fakat eğer 25 _ 30 dakika i
iakta bir müddet mukavemet etmeğe ça- rulur mu? Ben yeneceğimden emin ol- çinde Mülayimin sırtını yere· getire _ 
;Ştı ise de dördüncü dakikada rnağllıp masam, o kadar insan içinde meydana mezse, işi bitiktir. Çünkü otuz dakika 
~ du.: Ve Tekirdağlı Hüseyinle Mülayim çıkar mıyım? Be~jrn şu üç sene içinde .sonra, Tekirdağhda nefes tükenecek, 
lıgun çarpışmak üzere Finale kaldılar. çok hakkımı yedıler. Yann (bugün) buna mukabil, Mülayim fena halde 8 _ 

~ k yenilen haklarımın acısını faizile çı - çılacak faikiyeti de zaferi de kazana-
e irdağlı, Mülayim ve karacağım!> caktır., ' 

Cobanın bugilnkü maç Tekirdağlı Hüseyin de; kendisinden Bakalım, çok sabırsızlıkla bekle -
liakkındaki 1/kirleri Mülayim pehlivan kadar emin. O da diği.miz, ve heyecanını daha şimdiden 

I ı diyor ki: duyduğumuz bugünkü müsabaka, şam-
l' Bugün saat on albda, Taksim stad - - Ben, Mülfıyim pehlivanın karşı - piyonluk tacını hangi pehlivana nasip 

ı 

tir. Amerikaya, .Holivuda, stüdyolarımıza 
tamamile alışması lizım. İngilizcesini de 
kuvvetlendirmeli. Bir san'atkardan iyi 
film beklemek için onun evvelemirde 
muhite alışması llzımdır. 

Marlene Dietrich de bizim için büyük 
bir film çevirecektir. Filmin ismi c French 
Without Teras> tır. Rejisörü Mitchcll 
Leisen olacaktır. 

Claudette Colberte gelince: Şiddetli biı 
gripe tutulmuş olan bu yıldız iyileşir iyi
leşmez Gary Cooper ile birlikte (Seki • 
zinci) filmini çevirecektir. 

Renkli filmler hakkındaki fikrimi so· 
ruyorsunuz? Renkli filmler güzeldir. Fa
kat renkler her mevzu için kullanıla -
maz. 

Renkli filmlerde henüz mühim bir 
tekemmül elde edilmemiştir. Fakat ya • 
kın bir atide bunda muvaffak oluna -
caği şüphesizdir . 

Halen renkli film çevirmek hem çok 
müşküldür, hem de çok pahalıya malol
maktadır. 

- Holivut sinemaya hakim vaziyetini 
daha muhafaza edecek midir? 

- Buna hiç şüphe etmeyiniz. Bir de -
fa tam yirmi beş senelik bir hakkı ta -
kaddümümüz vardır. Sonra bizde ser • 
maye çok kuvvetlidir. Münasip gördü • 
jümüz bir film için derhal 1,250,000, hat
tı 5,000,000 dolar sarfedebillri~ Avrupa 
stüdyolarından hiç biri bu hususta bi -
zimle boy ölçüşemez. 

Sonra bizde san'at'karların, rejisÇ)rle-. 
rin ve operatörlerin en muktedirleri bu
lunur. Bunları bir iki saat zarfında se -
ferber hale vazedebiliriz. 

- Yeni yetişecek olan san'atkarlar hak
kındaki fikriniz? 

- Sinema san'atkan olmak istiyenlcr 
muhakkak Holivuda gelmelidirler. İsti -
datları varsa muvaffak olurlar. Holivud 
tam manasil~ bir sinema mektebidir. O 
kadar film çeviriyor.uz ki sık sık yeni ele
manlara muhtaç oluyoruz. Yeter ki bu 
yeni elemanlarda csan'at aşkI> bulun -
sun! 

Claudette Colbert ile Kay 
Francis'in arası açıldı 

~~:nunda, dün başlayan serbest güreş ına çıkacağına hfila inanamıyorum. üç edecek? 
usabakalannın finalleri yapılacak, ve senedir bu güreşin rüyasını görüyo - Selim Tevfik 

Hollywood'dan gelen haberlerden 
anlaşıldığına göre tanınmış artistlerden 
Kay Francis, mensub olduğu Waı ı1er 
Brothers şirketile geçenlerde yeniknen 
konturatının feshedilmesini taleb et
miştir. Bunun sebebi evvelce kendi51-
ne verilmiş olan Tovaritch filmındeki 
rolün her nedense kendisınden alınarak 
Claudette Colbert'e verilınesidır. Du 
yüzden iki artistin de arası açılm1~·1r. 

Marlene Dietrioh Paramount hesalnna Kay Francis şirketten haftada 125 
çevirdiği bir filmde bin frank alıyordu. 



8 Sayla SON POIJTA lllJIAI ıı 

Tayyare Piyangosunun beşinci Mustafa Kemalin Şamda 

k .d . b .. b·ıı· kurduğu ( Vatan ve 
eşı esı ugun ı ı Hürriyet ) '~e'.Oıiy~li 

50,000 ~E! ~~E ~~E :E f~~ :i~E ::!! 3

M::ü;air18iift~l;arafü~ :~ 1nyı.~i:şt;:~1ıy;;~:y!~::~umu••· :~;~;:~;~~~;:~~ 
lira kazanan 

25372 23699 7891 27284 - Nasıl olur? Benim hwıdan haberim na hususi bir vazife verilmiştir. Eğer siz 

1 Keşideden sonra doI'abtan yeniden yok, ve bu olamaz;;. bu vazifemde bana kontrolör olmak ister· 
50 flra kazanan ar 40 numara daha çekilmiş ve 20 bin li- _ Gidiyorlar, hem bu akşam... seniz ben bunu temin ederim. Yal1111 

7 9 8 8 20086 31885 22308 9855 15167 13271 ralık mükafat şu numaralar arasında İki arkadaş atlarına biniyorlar, evvela şimdiden söylemeliyim ki bu kontrol n~ 
I 26733 6132 36826 3580 36495 '1801 beşer yüz lıra olarak ta~im edilmiş· Mustafa Kemalin staj yaptığı 30 uncu ticesini kimseye bildirmiyeceğinize aıııt 

13136 17833 23543 2399 18680 20555 tir. süvari alayı kumandanının yanına gidi - bana namusunuz üzerine teminat ver ' 
Sonları ( 88) rakamlarile biten bü- 36281 30863 17022 845 26018 25509 8282 35495 20462 13718 35004 34641 yarlar. Mustafa Kemal alay J.."Ulllandam- meniz lazımdır. 

tün numaralar ikişc lira amorti ala- 5 'Z2 6965 24056 18032 26426 25856 19143 22302 8589 34606 8064 31285 na soruyor. Mustafa Kemal, Müfidin yüzüne bakb 
caklardır. 13321 31059 4153 29995 28140 31854 38606 27081 35740 3723 25824 14615 • - AlayıDlZ' bir vazife almış gidiyor. ve kendi kendine, şöyle bir muhakefll~ 

t 5, O O O ;fü1 :E ~i ~fü~ ~fü~ mE ;EE ~E1 ~ili1 :~IE ~:: ~E~ ~~~i:::r~; :~~:t~!: ~1I€:~:§:~f E~~~i: 
lira kazanan 

26874 30259 11495 23061 39267 38656 1 Q 000 liralık mfikAfat Kumandanın cevabı: mahiyetini anlamak, kendisi ve arkadaşı 
26027 21427 27927 37227 39483 19646 En so~ çekilen ( 29489) numara da ' - Siz bu alayda stajyersiniz. Kwn~- için bir kazançtır. O, bu tecrübeyi ye.· 
38020 23017 9849 2291-l 8768 10453 on bin liralık mükafatı kazanmıştır. da ettiğ~ bölüğün asıl ~danı .bo- pabilınek için en nihayet bir adamı tusu;; 
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19523 -- füğün kumandasını almıştır. Sız erkanı- lanndan dolayı affetmiş olacaktır. :aı 

S• k •d h lı harb zabitisiniZ; böyle çetin işlere gele • adamı kusurlanndan affetmek bin adB' 
33768 25490 19814 28377 9462 26550 il eCI e ey can mezsiniz. Ben sizin Şamda kalıp iStira- mm kusurunu ele geçirmek için yapıla• 

Sonlan ( 92 ) rakamlarile biten bü- 15881 28325 19319 10620 20191 3790 b • l k • hat etmenizi tercih ettim. Maaşınız veri- bilir bir fedakarlıktır.> 
tün numaralar ikişer lira amorti ala- 28603 16982 20535 16035 36811 3817ıl il a lp lecektir, merak etmeyiniz; Mustafa Kemal bu mülahaza ile oıı9 
caklardır. · 11845 16376 27173 16949 23971 32044 Mustafa Kemalin aldiğı. bu cevab, pek .söz verdi; Müfit de kendisine iltihak et· 

30805 32871 30142 37755 25010 17106 polisten kaçmak fstiyen tabii Ôlarak, Müfidin 29 uncu süvari a • ti. 3,000 lira kazananlar 
36401 

1,000 lira kazananlar 
21707 18644 

500 lira kazananlar 

.39568 11024 17938 20485 18701 bir Alman beş el silah lay kumandanından alacağı cevabın ayni Havran köylerinde gasp 

1 hl k kal d olacaktı. Şamdan çıkan mürettep büyük ıcuv .' 
30 lira kazanan ar a ara ya an I İki arkadaş, boynu bükük, çıkıyorlar vet, sanki bütün Havranı sömürecek~; 

5147 17400 Dün gece saat 11 de Sirkecide heye- Müfit şu mütaleada bulunuyor: Süva- bi, tertibat al~. Havran mubtelJI 
35842 16138 canlı bir takibi mütealcib bir Alman ya- ti fırkası kumandanına şikayet etmek ... mıntakalara ayrılmış, her mıntakaya bil 

83362 24070 kalanmış, yarım saat kadar bütün Sir- Mustafa Kemal buna lüzum görmüyor: kuvvet tahsis olunmuştu; bunların vaıi· 

13670 10300 16435 707 
21050 5554 836 38804 
19Ml 998~ 16761 18011 

26776 17749 keci halkı bu hadise ile meşgul olmuştur. - Müfitciğim, diyor, bunlar o kuman- fesi o mıntakadaki köyleri soyroaktL 
1 30617 10985 22794 37986 30062 24748 Bu ada H rbe t V g t d da 23 -

24449 6034 m _ e r .. ~ esu ~ ın danla beraberdirler. Ona müracaattan İlk Havrnn köyünde Mustafa l{elll11, 37512 36103 36028 7195 5450 21281 yaf:.ında old g li b AI fiti 

3998 37985 16825 8110 
1367 4398 38211 3210 

9638 5692 dır• u unu soy yen ır man- bir r:.ey çıkmaz. Oı:du kumandanına gi • ve Müfit, bölük kumandanının misn 27595 • rt 
37124 928 · delim.. Beliti ondan da bir §ey çıkmaz; fa. olmuşlardır. Köy odasında, piliç kıZ8 · 

32076 37925 10062 14223 
7643 17422 10820 19508 

200 fire kazananlar 32652 28496 Gece Meserret oteline gitmiş, boş bir k t hi d ğ"l ikii umızı· · umumllef:. • maları ve digyer nefis yemekler yeni)'ol'· t k . t . b. li k - ı· . a ç e ı se ş ye ~ 
19257 11639 11942 14325 4072 18843 18575 24683 ya~ kıs ~ t~e ka~b· ra yata ucre ını titmiş olur.uz. Ertesi sabah Mustafa Kemal, yüzbaşı)'ll 

8440 28671 5493 25531 
23991 34592 7299 15552 

21047 _,5708 20520 18047 32069 18187 12519 18261 verır: e 0 lis l.n~e; y ? iki arkadaş mutabık kalıyorlar. şu teklifte bulunuyor: cSeyahatimiz eS' 
.11287 25157 13593 35978 16500 21743 27876 36898 - uraya po an ugramaz ya.... O d kum danı müşir Hakkı Paşa - nasında müşterek masraftan hisseroiıe 

22805 23969 26100 18789 
30290 181 1386 4415 

26238 38047 11220 5755 25806 3017 1688 18406 diye. sormuştur. Otel katibindeiı tatmin· dır .v u an düşeni hemen mi verelim? Yoksa en sO' 
3107 21084 kfır cevab aldıktan sonra da: • Müracaat usulsüzdür. nunda tediye etmek üzere bir defter rıı1 

28480 14369 3829 11429 

1720 25604 3641 23743 5302 26869 12134 - Ben biraz dolaşır gelirim diyerek 1k d ~ d 100 il k 1 i erkanıharb yüzbaşısı, o6 ru an tutarsınız?> ~ ra 8Z8n&n ar 30163 1305 pasaportunu bırakıp gitmi§tir. doğruya, mÜ§ir Hakkı Paşanın resmi rna- O, defter tutmak usulünü tercih et 

11526 2311 37296 29999 
19564 13899 9695 7112 

13442 35406 31989 26841 2621 18330 69688 22468 Otel katibi pasaportu otel defterine kamının kapısına gidiyorlar ve yaveri ve öyle yapıldı. 
30367 1695 38555 1012 17062 6769 20959 36496 kaydederken bu pasaportun müddeti vasıtasile müşir paşayı görmek istedik- Havranlı köylüler, her gün ve her ge-

1870 15699 1653 23023 
32299 24573 34817 23802 

23216 17545 3845 11867 29814 28293 9319 10443 geçmiş olan. ve Türkiye vizesi bulunmı- !erini arzediyorlar. Hiç vaki olmamış bu ce, bir takım insanlar ve bu insanııır~~ 
yan bir pasaport olduğunu görmüş, şüp- hareketi mü§ir paşa çok küstalıane te • bindiği hayvanlar tarafından, yiye<:cP 
helenmiş, keyfiyetten zabıtayı haberdar ıakki ediyor ve onları kovuyor. Sokak or- itibarile, mahvediliyor, bu kafi değilJtlij 
etmiştir. Zabıta memurları da bir kısnn tasında kalmış gibi bir vaziyette iki at- gibi o insanlardan on senelik vergi iste' 
otele gj.dip, bir kısmı da otel civarında kadaı:: artık birbiri.le konuşmıyacak ka • niliyor, herkes kudretine göre bir ve~ 

3216 36129 14441 17336 
22954 5839 9830 37352 

Adalar Mal Müdürlüğünden : 
Sıra No. Adı Sanatı Adresi İhbarname No. Senesi 

ı 
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9 QS Milto Sebzeci H. Ada berber 7-21 936 dolaşıp Alınanı beklemeğe b~ınışlar- v fa K ki 
1 

re" 
oğlu sokak No. 18 dır. Saat on bire doğru Alman sallana dar müteessirdir. Nihayet Musta e • beş mecidiye, bir veya i · ira vere ııJ 

y k d mal. Müfide: kendini kurtarıyordu. Bölük kuınandll 
u an a adı işi ve eski adresi yazılı mükellefin yeni adresini bildirmemiş ve sallana otele gelirken memurları gör- _ Biz de giderizt diyor. Müfit soruyor: bu işde son derece meharetli bir adaaıdl· 

yapılan a. raşt. ır:mada da bulun. a.mamıı:: olduğundan 936 sene"ı .. e aid kazanr, buh· müı:: ve alab>tl-f::ır.ine kaçmaya bHlamt<:. ,. 11' 
, ~ :s ._,. ~ ,. , - Nasıl? Havranlıların Osmanlı imparatorlu6tl tan vergılcrıle zamlarını havı ıhbarnamesı· kendıs· ın' e tebliğ ~;ı-.~:" oldu.ırt..-.__ tır Bu kaçu:: rnemu .. ların bu··sb"t" ·· ·• 

~ .......... ~ o\AU- • ~ " u un şup- - Olduğumuz gibt .• Yani şimdi atla- asi olduklarını ve bu adamları mahv " 
dan hukuk usul, muhakemeleri kanununun 141-142 inci maddelerı·ne tevfı'kan hesfni celbetmiş, Almanı durdurmak kü <J' 

bl rmuza binmi§ bulunuyoruz; emirber ne- kahretmek lazım geldiğini bir hü rn _ ... te iğ yerine geçmek üzere keyfiyet ilan olunur. c6027• mümkün olamayınca polisler havaya beş ı v" 
- 1 k !erlerimiz de var. Havrana giden kuv .. larak tatbik ediyordu. Mustafa Kema. d• 

j b ı L• J f e adar silah atmışlar ve Alınanı da De- vete, olduğumuz gibi iltihak ederiz. Müfit bu hükmün yanlışlığını. yerin stan u ıman ş)etme daresinden : nıirkapıdaki otobüs durağında yakala-
ı - Bu olur mu? ve gözlerile, görüyorlardı. ) 

t 
~rtıısat. Velk3aletilz:ce tasdik edilen ve 15/9/937 de ıner'iyete girecek olan yeni mayn muvaffak olmuşlardır. Almanın - Niçin olmasın? İki ayrı düşünce: Biri para topJnıtıtl 

arı e crı~ Ey ulden itibaren gişelerimizde satılacağı ilan olunur. c5906JJ kim olduğu polisten ne için gizlenmek Ve, Mustafa Kemalin dediği gibi, gidi- ve bu parayı paylaşmak düşüncesi, diğ~ 
-==:~~~;=:=:=====:=~=;=:=:-==:==~:::ı:s:ııc::::~~=-;_=-:==:a=~~====~is~te=d~i!ği~ta~b~k~ik~o~Iu~nın=a~k~ta~d~ı~r:.:. =ı:::::.-=ıcm yorlar. ri bu para toplama mezalimine isyan e 

" Son Posta • nın edebi tefrikası : 29 karanlık görünen ışığı altında, sende!~ . Şam • Şemiskin yolu üzerinde mek düşüncesi ... 
yerek, sallanarak birkaç adım attı son- İki süvari alayı. birçok topçu batarya- Kuncytara'da 1 ~ 
rn yüzü koyun kapandı. Başı uzun' müd ları ve esterli piyade taburları büyük Mustafa Kemal ve Müfit, Osmanlı 1t, 
det havada kalkık kaldı: Amberbuya bir kuvvet halinde, yürüyorlar. Bu kuv- namı altında yapılan bu büyfilt haydtı tı 
bakıyordu... vetlerin kumandanı Bay L\ltfidir. Mus - luğun ne olduğunu anlamışlardır. J3tl~ 

tafa Kemal ve Müfit, ellerinden.. alınmış yapanlar hl.lkikatcn haydut insan!Dr , Amberbu onun için cansız bir ccsed- f te 
di h olan bölüklere iltifat etmiVı>rek, atlarını Bu hakikati anladığı dakika, Musta n ·, atta cesed bile değildi... Bu bir .,~ 
hortlaktl. Amberbu onu kahretmek bu kuvvetlerin başının yanına sür.üyor- mal, Müfide şu sözleri söyledi tJ 

Y SEL ~ J I lar ve: cBiz de beraberiz efendim:t di • - Hatırlar mısın Müfit, Şamdnn ~1._ azan: l'tM ZZET. maksadile dünyaya gelen bir cadıydı.. aJt -
Amberbu bulundugw · 51·· " u yorlar. Henüz bu iki adamı tanımamıc O· kuvvete iltihaka karar verdiğimiz d . . u yen, 0 umu u- Hakan da şarab şişesini açtı, i...+i. .1.:ıjakan fin!liyerek sehpaya doğru e- ~ 1' • 

nutmuştu. Hınd kumaşına sarınıyor, Bütün çöl gece . k.o . ~~ . t' mekledi. lnn kumandan onlal'ın yüzüne bakma • katla karşınıa bir süvari mülfızimi ç.~ ; 
saçl b. b' k'l · d · nın ynuna gırmış 1• makla ve sadece selamlarını iade etmekle mı§tı, - bana: cBeyim, size büyük b~.,f 

ıakrmka ınl ır şe ı 'd'enyor u. Bır Gökte ay parlıyordu. Asumanı safak- Yaklaştı, yakl!ıctı. .. B~ı, Amber - !)}" 
ara ı umaş arın arasın an parlak bir tı Kuml t b- •. .b. '""''dı. b kl ""'l li al iktifa ediyor. Başka konuşm'.1 yoktur. metim vardır. Bu sefere gitmeınC ı11: 
Şe k d . Alt ı· b' . ar a eş ocegı gı t "':i.... yordu. unun aya arı a tına ge nce y :vardı: Kuvvetler, o günün. akşamı Şemiskin- tavsiye ederim> demişti Ben sormuştıı • 

Y ay 1
• ın çerçeve 1 ır ayna... Sehpanın gölgesi ay altında .. ba • • - - Ambe b r Amberbu seni 'lf-1' 

Hakan bu sırada gözlerini Amberbu- lı büyu-yor Am~..ı..u __ 1_ ufmuklau .:.aga te g·· d~·r u.~ .. g" 1 ~ g- d cenne- de çadırlı ordugahta, son neferine kadar Niçin? Süvari mülazimi şu cevab~. cltı 
d . • u.::ı: u \U.CA. ra U· on t:nıım, uzum oz u oz em sa- yerleşiyor_ Yalnız açıkta ve aç kalmış iki mişti: cHayatınız. tehlikeye girebUU:....tı:ıf 

an ayırmıyordu. Işini b~ an e~v~l bi- zanan uzun gölgesini görüyordu. na cennette köşkler hazırlattım, seni adam vaı:: Mustafa Kemal ve Müfit On- onun için> .. Ben bu adama tekrar: N~'r , 
tirmek, sonra şarabını ıçmek ıstıyor- Şışede durduğu gı'bi durmazmış> şa. mereklerin arasına koydum, melekler lada kimse meşgul değildir. Yalnız gece dedim. o bana cSeni öldürürler. Bil', 
dui ·-· . rab t~sirini göstermeğe başladı. Baka- cariyen oldu. Daha benden ne istiyor- yarısına doğru onların emirber nefer - mez.siniz ve d~mezsiniz bcylın;. ~i' 

stedıgını yaptı... nm butün kanı şakaklarında: u~ldu- sun? leri büyük bir filiceı:ıaplıkla bu iki arka- gün bütün Suriye ordusuna ş{ıınil il' 

H * yo~d~ Düşünmeden, di.işünemed:n göz BU yalvarmanın boğuk aksinden daşa kendi evlerini teklif ediyorlar. Bu müşterek menfaat vardır; siz bu II'~ıı· 
eyecanla sordum; Ierini etrafta gezdirdi, bir aralık Am- çölde derin bir sessizlik oldu. Hukan ev, neferlere tahsis olunmu~ çad.ırdır. te mani olacak gibi görünüyorsunuz, ~ 

- Kızı astı mı?. berbunun gölgesini gördü... kızın ellndeki aynayı gördü, içinde ay Neferler: cBiz açıkta kalalım, ziyanı yok, nu kimse kabul etmez, hayatınız ıneV 
- Astı ya... ..Kumları ~ışırdatarak yuvarlanan rüz ışıldayan aynayı.. siz çadıra buyurunuz• diyorlar. Biraz zuu bahistir> cevabını vermişti. e•r 
- Öldü mü Amberbu?.. gar yakın bır fırtınayı haber .v~riyor, Haknn korkarak doğruldu, dirseğine sonra da daha büyük bir ülüvvücenap ile İşte Mustafa Kemali bu scyahate .. :,eı1 
M zı · 1 . . . Amberbuyu salıncakta sallar gıbı sall'ı- dayanarak kalktı Kara gözlerile pırıl bu iki arkadaşa, içerlerine saman doldu- keden amil o adamın musırraııe 5~ a um masa mı dıkkatli dınledi - yorcl Amberb li d k' · 

ğim, aHikadar olduğwn için çocuk gibi u. . ~nun e n e. ı. a~ıaya pırıl yanan aynaya baktı ve bir sırtlan ruhnuş iki çuval getiriyorlar ve bunları olmuştur. 
. . . . ~. . .. akseden ay, ço1un ortasında ıkile~yor- gibi haykırdı: yatak diye yere seriyorlar. Kuneytarn ordugahı fıll' 

scvmıyor. Sevındıgını gozlerinin için- du. Şarab bitmek üzerevdi. L k ~ 1 k ··ı d · tattı 
d k. t b .. d 1 J - e e.. o ugursuz e e.. o me en Ertesi gün süvari 30 uncu nlayın bölük Kuneytara, Osmanlı Türklerı 

1 
.; , 

e ·ı e essum en an ıyorum. · · B. d b. hakanın ·· 1 · ah · d. b l k d ı d b. ·· b d T .. k Ç k zl · · t yet' c, O ır en ıre gozleri önünde evve sıy tı, şım ı ayaz anmış... uman an arın an ır yuz aşı geceyi aç an ur · er e ennın o urup 
.. - ~~ele .e~e·:: A~berbu kara ü- ay karardı, çöl karardı, dünya simsiyah Koltuğınıun altındaki siyah leke be • geçirmiş olan Mustafa Kemal ile Müfidi melerine tahsis edil.mis bir köydür· ı;· 

zum gozlerının sonecegıne, pembe te· oldu. Şimdi artık asuman dönüyor, ay yaz olmuş... kendi çadırına davet ediyor, onlara bir köy ve civarında bir o;duguh kurul~1\,. 
ninin sararacağına, dudaklarının mora. dönüyor, yıldızlar dönüyor, çöl dönti- Amberbu dayanamadı, uzun, kıvrak, çay ziyafeti veriyor. tı. Mustafa Kemalin ve Müfidin nnıfo'11ıı 
racağına, dilinin .'>arkacağına inanını- yor, bütün dünya dönüyordu. Rüzgar çölün kumlarında ve ufuklarında aksi- Bu yüzbaşı vaziyeti ve bunu fcnbettiren dnmlar olduğu anlaşılmıştı. Or~u .. tıO 
yordu, inanamıyordu. Bunun için elin- lar durdu, sesler sustu, sanki kainat de· sedalar uyandıran billur bir kahkaha ve idame ettirmekte olan adamların giz- kurulması kendilerinden rica c<Jild•· 
den aynay1 bırakmadı, ölümünü gör- rin bir vecd içinde idi. attı. li noktai nazarlarını senelerdenbcri de- arkadaş bu vazifeyi yapmağa gittilcf· 
mek, seyretmek istedi... Ve tuhaf de- Hakan kalktı. Hakan ürpererek geriledi, titreyerek vam eden tecrftbesi sayesinde biliyordu. Kuneytara ordugahında heyeea:. ' 
ğil mi, nefessiz kalmadı ve elinde a7- Hakan sendeliyor, hakan iki yana yal kumlara kapandl. O, Mustafa Kemal ve Müfide şu teklifte Ordugah Kuneytaranın yanında 
ııası, azraili beklemeğe başladı. pa vurarak yiriiyorda. Ayın, gözleriae (Arkası var) !>whmayor. (DetHımı trJ uncu sayfada) 
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10 Say(a 

st fa Kema Şa 
(Vatan ve Hür ·y t ) 

(Baş tarafı 8 inci sahifede) 
rulmuştu. Oranın Çerkez Türkleri o ka· 
dar misafirperver davrandılar ki her ge
ce davetler yapıyorlar, misafirlere Çer
kez tavuğu yediriyorlardı. Bir gün, kuv
vetler kumandanına şöyle bir haber gel
di: Etraftaki Çerkezler ordugahı basa -
caklar ... Bu haber Mustafa Kemale ka -
dar intikal etti. O, şu kararı vermişti: 

Vaziyeti gidip kendi gözile görmek. Bu
nun üzerine Müfide: cBenimle beraber 
geh dedi ve iki arkadaş, yanlarında bi -
rer emirber neferi olduğu halde dört na
la sürdükleri atlarile garb istikametinde 
yol almağa başladılar. Bir aralık bir te
peye geldiler; atlardan indiler; Mustafa 
Kemal o tepenin üstünden karşıdaki va
ziyeti tesbit etti, ve gece vakti Türk or
dugahına baskın yapacak olan bir cem
mi gafirin orada toplu olduğunu gördü. 
Tam bu esnada idi ki karŞı taraf kuv • 
vetlcri Mustafa Kemali görmüşler ve beş 
on misli süvari kuvvetile onun üstüne sal 
dırmak üzere harekete geçmişlerdi. Mus
tafa Kemal sükunetini bozmaksızın Mü -
fide şunu söyledi: Atına bin ve takip et .. 
Mustafa Kemal, Müfit ve emirber nefer-
leri atlara bindiler; Mustafa Kemalin de-
18.let ettiği istikametlerde dörtnala yol 
aldılar. Bu suretle düşmanı şaşırtarak ka
.rargaha geldiler. Mustafa Kemal düş -
man vaziyetini izah etti. Artık ordugah
ta onun sözü dinleniyordu. Kumandan 
LUtfi bu izaha göre tedbirler aldı ve Çer
kezlerin hücumu vaki olamadı. 

Kuncytara şarkında bir köyde 
Bir gün Mustafa Kemal, arkadaşı Mü

fitle beraber Kuneytara şarkında bir 
Çerkez köyüne gidiyor. Köylü bu ge -
lenleri ilk önce iyi görmüyor; iyi karşıla
mıyor, bunları da soyuculardan sanıyor. 
Buna rağmen Mustafa Kemal ve Müfidi 
alelusul evlerine kabul ediyorlar. Mus
tafa Kemal bir müddet bu köylülerle ko
nuşuyor ve çok geçmeden onlar Mustafa 
Kemalden hoşlanıyorlar, ona söz veriyor
lar: cSiz, diyorlar, ne derseniz yaparız, 
fakat devlet diye şimdiye kadar kafamı· 
zı ezen bu idarenin emrettiğini yapma-
yız .• 

Nnmuskfıranc bir anlaşma 
Kuneytara civarmdaJ? Osmanlı kuv

vetleri oradaki köylerden birıni imha et
mek için yukarıdan bir emir alıyorlar. 
Bu köyün üzerine sevkedilen kuvvetin 
kumandanı Bay Lutfidir. Mustafa Ke -
mal ve Müfit bu harekette sakittirlcr. 
Tam köyün karşısına gelindiği zaman 
inanılmıyacak bir manzara görülüyor: Bu 
tek köy o gelen bütün Osmanlı kuvve -
tini mağliip edebilecek tertibat alınıştır. 

O vakit kuvvet kumandanı (Bay LUtfi) 
Mustafa Kemale müracaat ediyor, cNe 
yapalım?. diyor. İtiraf etmek lazımdır ki 
Mustafa Kemal bu köyü mahvetmek is· 
temiyordu; çünkü o bu köy halkını inkı
lap ve ihtilal namına kazanmış bulunu -
yordu. 

Şimdi emir ve kumanda Mustafa Ke -
male intikal etmişti. Mustafa Kemal bir 
kısım kuvvetleri Müfidin emrine vere -
rek onu bir istikamette köye sevketti ve 
diğer bir kısım kuvvetleri de Çerkez 
kolağası Bay Mehrnedın kumandasında 
olarak merkezden hücuma kaldırdı. Mus
tafa Kemal, Müfidi öyle bir cepheye sev
ketmişti ki, Müfit buradan hücum ede -
mezdi ve esasen hücum etmemesi lazım
dı; çünkü o köyün halkı daha evvel Mus
tafa Kemale bağlılık sözü vermişti. Çer
kez Bay Mehmed aldığı emir üzerine 
merkezden hücum etti. Mustafa Kemal, 
ciaha ziyade bu Bay Mehmedi takip için, 
onun peşi sıra giderek köyün içine girdi. 

Burada Mustafa Kemalin gördüğü 

manzara şu idi: Köylüler Çerkez Bay 
Mehmedi kuşatmışlar, taş ve topaçla öl
dürmek üzere idiler. Bu sırada idi ki Mus 
tafa Kemal köye girdi; köylüler kendi -
sini görünce etrafını aldılar ve: cSen ne 
dersen o olsun. diyerek Bay Mehrnedi 
Mustafa Kemale bağışladılar ve affetti
ler. 

mus sözü olarak alınmıştır. Bugün dahi 
onlar Mustafa Kemale vermiş oldukları 
sözü, ve Mustafa Kemal onlara verdiği 
sözü tutmaktadırlar. 

Ordugahta bir adilik 
Müfit, Mustafa Kemalin yanına geli -

yor ve şunları söylüyor: 
- Bütün bu seyahatte çok para kaza

nılmış, benim hisseme oldukça altın isa • 
bet etmiş. Dün akşam bu altınları bana 
getirdiler; vermek istediler. Ben tered
düt ettim. Bu tereddüdün sebebini so -
ranlara: cÇünkü bu, bizim alışmadığı -
mız şeydir; arkadaşım Mustafa Kemal 
bunu terviç ediyor mu ?:t diye sorduğum 
zaman bana: cMustafa Kemale senin al
dığının bir kaç misli verilecektir, dedi
ler ;ben de cMüsaade buyurunuz bir ke
re kendisinden sorayım• cevabını ver -
dim. 

Müfidin bu sözlerini dinliyen Mustafa 
Kemal, arkadaşının bir hataya düşmüş 
olmasından ürkerek: cSakın, paraları al
mış olmıyasın ?:t diyor ve Müfidin derhal 
~Hayır> diye cevap vermesi üzerine ona 
şu sözleri söylüyor: 

- Müfit, sen bugünün adamı mı ol -
mak istiyorsun, yoksa yarının adamı mı? 

Müfit, zaten teklif edilen parayı ka
bul etmemiş olınanın verdiği bir gururla 
.ve pek samimi bir ifade ile: 

- Elbette yarının adamı olmak isterim. 
diyor. Mustafa Kemal kendisini takdir 
ediyor celbette alamazsın; ben de alma
dım ve alamam> hükmünü veriyor. 

Sahtekarların orduca teşhiri 
Bir gece Mustafa Kemalin ordugah -

taki çadırı sarılıyor. Kendisi ölümle teh
dit ediliyor, hesap ve kitaplara mani ol
mak istediği için ... 

Mustafa Kemal bunlara ~ sözJeri söy
lüyor: 

- Arkadaşlar, ben gerçi mekteplerde 
riyaziye okuyup öğrendim, fakat bu si
zin hesaplarınızdan bir şey anlamam. Ta
bii sizin hesaplarınız en doğru olmak 
icabeder; fakat bunu ordu merkezinde 
kontrol ettirmekten çekiniyor musunuz? 

Buna chayır• cevabı alınca: 

- O halde, diyor, mesele yoktur; mü
saade ederseniz yarın bir arkadaşımızı 
Şama göndeririz; orada en yüksek mu
hasip kim ise bu işi ona hallettiririz. Be
nim riyaziyeciliğim bu hesap meselesi
ne akıl erdirmeğe kafi gelmiyor. Efen -
diler ben namuslu bir adamım. Benim
le arkadaş olanların da namuslu olma -
ları gerektir. Sizin bana bahsettiğiniz he
saplara benim aklım ermiyorsa ve bunu 
Şama gönderip tetkik etmeği teklif edi
yorsam buna bir şey derneğe hakkınız ol
mamalıdır. Yarın Müfidi Şama gönde • 
receğim. 

Mustafa Kemal kuvvetçe ve muhitçe 
öyle tedbirler alınıştı ki bu hesap sahte
karları ona mukavemet edemiyecekler -
di. 

Kuneytnradan Şama 
Mürettep kuvvetler hırsızları çok dik

katli idiler. Onlar Mustafa Kemali imha 
etmeği düşünmüşlerdi; fakat Mustafa 
Kemal bunu anlayıp tedbirli bulundu ve 
arkadaşı Müfidi Şama gönderdL 

Dürzü sınırlarında Mustafa Kcmnl 
Artık Mustafa Kemal, akılda tutulma

sı lazım gelen adam olmuştur. Osmanlı 
kuvvetleri Cebelidürüzl'e karşı karşıya 

dır. Osmanlı kuvvetlerinin merkezi 
cBusrulharir:t dir. Osmanlı devrinde bu 
cBusrulharir•, dürzülerin daima muvaf -
fak oldulaklan bir merkezdir. Mustafa 
Kemal orada bir Türk kumandanının me
zar taşında şu yazıyı okudu: 

cHüsnü Bey Karrasede kurban gibi ol
du. şehit.> 

Karrase, Mustafa Kemalin mensup ol
duğu kuvvetlerin bulunduğu Busrulhari
rin yakınında bir yerdir. 

Busrulharir merkezinde toplanmış o -
lan Osmanlı kuvvetleri talim ve terbiye 
ile meşguldür. Onun yukarısında dürzü
ler gayet kuvvetli süvari ve piyade kı -
taatile, bir gün, bu Osmanlı kuvvetine 
taarruz ediyorlar. Taarruz eden kuvvet-

0 köyde bir seans ler çok faiktir. Talimhanede bulunan Os-
Muhtarın odasında ... Mustafa Kemal, manlı kuvvetlerinin kumandanı derhal 

Müfit, kumandan Lutfi ve köy ağasl. Mustafa Kemale müracaat ediyor: Ne 
Mustafa Kemal söylüyor: cBir hede - yapalım? diyor. Mustafa Kemal cevap 

!e, bir emele yürüyeceğiz. Birbirimizi ceriyor: cTalim ve tatbikatınıza devam 
tanımıyan kuvvetleriz. Bu hedefte, bu e- buyurunuz.• 
melde beraber kalacak mıyız? Hep bir- Kumandan teliışla: Fakat görmüyor 
den cEvc>h diyorlar. Bu cevet• sözü bir musunuz, hücum ediyorlar demesi üzeri
mühür ve imzadan daha yüksek bir na-l ne Mustafa Kemal şu cevabı veriyor: cE-
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vet görüyorum"";-ancak ben oniarı bilirim; 
onlar namuslu adamlardır kendilerine si
lah kullanmıyanlara karşı sllah atmaz
lar.• 

Nitekim öyle oluyor. Osmanlı kuvvet
lerine hücum edenler mukabele görme
yince şaşırıyorlar, konuşacak adam arı -
yarlar. 

Onlarla Mustafa Kemal konuşuyor, 

kendilerini o gece misafir ediyor, şefle
rile arkadaş oluyor ve ertesi gün hep -
sini yerlerine iade eyliyor. 

• Bir sahtekarlık 
Bu hadisenin ertesi günü Şam jandar

ma kumandanı olan bir miralay, müret
tep kuvvetin bulunduğu yere gelmişti. 

Kumandan Bay Lutfi ile göı-üşüyordu. 

Mustafa Kemal de bu içtimaa davet o
lunmuştu. Şam jandarma kumandanı 

Dürzülerin püskürtülınesindcn dolayı 

Bay Lutfiyi tebrik ediyordu. Çok namus
lu bir adam olan kumandan: Hayır, di -
yor, biz püskürtmedik; onlar gittiler. 

Jandarma kumandanı ısrar ediyordu: 
Hayır bu meseleyi zatışahaneye arzeder
ken behemehal püskürtüldü diye yazmak 
lazımdır mütaleasında bulunuyordu. Şam 
jandarma kumandanı zatışahaneye ya -
z.ılacak telgrafın müsveddesini kaleme 
almasını Mustafa Kemalden rica etti. 
Mustafa Kemalin cevabı şu olmuştu: 

- Ben böyle bir sahtekarlığa alet ola
mam. Esasen ortada galip mağliip da 
yoktur. Fakat hakikati söylemek lazım
sa onlar kazandılar. 
Şam jandarma kumandanı: Sen henüz 

cahilsin; zatışahaneyi anlamamışsın de
di. Mustafa Kemal bu sersem adama şu 
cevabı verdi: Ben cahil olabilirim, fa -
kat zatışahane olan zatın cahil olmaması 
ve sizin gibilerin mahiyetini anlıyabil • 
mesi lôzımdır. 
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aı· Paşanın 
son günleri 

Yazan : Arif Cemil 

Talii.t Paşa umumi harbe g:rmemize tekaddüm eden 
günlere ait siyasi vesikaları okumıga devam ediyordu 

«Sadrazam Fransanm seferberlik i-, le ortaya atılıyorlar ki bunlara karşı 
lan ettiğini bildirmek üzere kendisini mukavemet göstermek gittikçe zorlaşı· 
ziyaret eden Fransız sefirine Türkiye- yor. 
nin bitaraflığını ilan etmek niyetinde Bana kalırsa itilaf devletleri Türki
olduğunu ckendiliğinden> söylemiş- yeye öyle vadler yapmalıdtrlar .ki 
tir.> bunlar, Alınan vadlerinden az bile ol· 
Sadrazamın, kabine karan olmadan sa Türkiye hükumetini ihtiyatsız bir 

bu gibi beyanatta bulunması tabii çok karar vermekten alıkoyacak kadar kıy· 
gülünç bir şeydi. Zaten onun beyana- metli olmalıdır. Üç gün evvelki beya· 
tından bahseden sefir telgraflarının natmız tahriren tekrar edilmelidir ve 
çoğunun altında «sadrazamın nüfuz ve o vadlerin on beş, yirmi sene için rnu· 
tesiri yoktur> gibi kayıtlara tesadüf e- teber tutulacağı hHdlıilmelidir. Btı 
diliyor: müddet zarfında Türkiyeye tam bir ik· 

Sonra Cavide gelelim, bakınız o za- tısadi istiklal bahşedilmeli ve kapitü
manki maliye nazırımızın kendi başına Jasyonlar kaldırılmalıdır.> 
yaptığı teşebbüsler nelerden ibaretti: Alman askeri heyetinin bu ahval ve 

İtilaf devletleri, bizim Rusyanın İs- şerait altında Türkiyeden çıkarılma· 
tanbul ve Boğazlar hakkındaki emelle- sı mümkün olup olmıyacağı sefaret 
rinden daima endişede olduğumuzu müsteşarımız tarafından sorulması ü
bildikleri için her şeyden evvel bu hu- zerine Cavid, Türkiyeye gösterilecek 
sustaki endişelerimizi gidemıeğe çalışı- faydaları ,askeri heyetin çıkaniınasına 
yorlardı. Fakat, evvelce de söylediğim bağlı bulundurmak mümkün olduğu ce
gibi bu yolda sarfettikleri gayret bir vabını vermiştir. 
takım şifahi vadlere inhisar ediyordu. Cavid Adalar meselesini hiç mevzUU 
Sadrazam ve Cavid gibi bitaraflığı ilti- bahsetmemiştir. Bu cihetin doğrudan 
zam eder gibi görünen arkadaşların nü- doğruya Türk ve Yunan murahhasla· 
fuzları, Yavuz ve Midilli kruvazörleri- rı arasında hal ve tesviye edileceği dü· 
nin İstanbula gelmesi üzerine azaldığı şüncesile o işi açmamış olsa gerektir· 
zannedildiğinden Rusya hariciye nazı- Malum olduğu vechile Talat paşa Yu
rı Sasonof Babıaliyi birtakım yeni va- nan delegelerile müzakere etmek için 
adlerle oyalamağı muvafık görüyordu. şimdi Bükreşte bulunuyor.> 
Sasonof'un yeni teklifleri şunlardı: Talfıt paşa Rus sefirinin bu telgrafı· 

«Türkiyeye Limni adasını vadede - nı okuduktan sonra arkadaşlanna dedi 
riz. O da diğer adalardaki haklarından ki : 
vazgeçer. Yunanistana da buna muka- c- İşte Cavidin bize sormadan nasıl 
bil kat'i surette Sakız ve Midilli adala- hareket etmekte olduğu bu telgraftan 
rını vadederiz. Yunanistanın Limni a- iyice anlaşılıyor. Bunda memleketin 
dasını kaybetmesine mukabil Epir kıt- zararına yapılmış bir teklif olmıyabi· 

Netice asını ona vermeğe razı oluruz. Limni lir .Fakat, kabinede ikilik mevcud ol-
Bu yazının başındaki ilk cümleye dö - adası Boğazların müdafaası noktai naza duğunu yarınki düşmanlarımıza fusaS 

nelim: Şamda, Hamidiye çarşısında, üç rmdan ehemmiyetli olduğundan ta - ettirmek, her halde doğru bir hareket 
Türk zabiti. Bu zabitler Mustafa Kemal, mamiyeti mülkiyesi hakkında ciddi te- olmasa gerektir. Bahusus, bu münfe
Müfit ve LUtfidir. Bu Lutfi Havran ha- minat isteyen Türkiyenin bu arzusu da rid tesebbüsler memleketin nefine 
rekatını idare etmiş olan kumandandır. yerine getirilmiş olur.> yapılrn~ktan ziyade kabinedeki nüfu: 
Çarşıda yürürlerken Mustafa Kemal dik- Bu vadlerin kafi teminat yerine geç zunu artırmak, söz geçirmek ve kendi 
kat ediyor: Bay Lutfinin ayağında çiz - miyeceğini şiddetli bitarafi1ğı iltizam tabirile cbize karşı bir silah olarak kul· 
me, pantalonu var; fakat kundurası bir eden Cavid bile anlamış olacak J:i bu- lanmak» için yapılırsa!> 
çizme değil, alelade bir ayakkabıdır. Bu, nu gidip Rus sefirine anlatmış. Istan- Cavidin bu münferid teşebbüslerine 
eğer bir yanlışlık eseri değilse, muhak • buldaki Rus sefiri Giers tarafından biz harbe girinceye kadar devnm etıni§ 
kak bir sefalet manzarasıdır. Mustafa 19 ağustosta Rus hariciye nazırına çe- olduğu Rus sefiri Giers'in diğer tel· 
Kem~ bunun sebebini Bay Liitfiden so- kilen bir telgrafta şöyle deniliyor: graflarından anlaşılıyor. Giers 6 eylul 
ruyor. O, şu cevabı veriyor: cBeni evde arayıp bulamıyan Cavid 1914 tarihli bir telgrafında diyor ki: 

- Kemal, hakikat gördüğün gibidir. gidip sefaret müsteşarımız ile konuş- «Hususi bir mülakat esnasında Cavid 
Bundan başka pantalonum yok. muştur. Tamamen hususi bir mahiyeti itilaf devletlerinin sefirleri tarafından 

Üç arkadaş çarşıda yürüyerek bir kö- haiz olan bu mülakat esnasında Cavid gösterilen tavır ve hareketten :şikayet 
şede, içine ancak iki üç adam sığabile - şunları sö:/,emiştir: etti. Ve bunun Türkiyeyi harbten u~ 
cek, hücre kabilinden bir dükkanın ö - c- Buı-ıdan üç gün evvel İngiliz ve bulundurmağa ça1ışan mutedil fikirli 
nüne geliyorlar. Burası tüccar Mustafa- Fransız sefirlerile müştereken vaki o- nazırların faaliyetini güçleştirmekte 
nın (1) ticarethanesidir. Dükkanın ö - lan beyanatınızın ehemmiyeti inkar e- olduğunu söyledi. Cavid, Paris sef~ 
nünde duruyorlar. Ayağında ayakkabı dilemez. Bununla beraber, Alman nü- Rıfat paşa tarafından gönderilen blr 
yerine nalın bulunan bir adam takır tu- fuzu altında bulundukları için harb~u- telgrafı gfıya diğer kabine azasındatl 
kur yilrüyerek kendilerine doğru geli- yane fikirler besliyen heyeti vekile ar- gizlemiş. Bu telgrafta Rıfat paşa ile 
yor ve dükkanda oturacak yer olınadıg"ı k d ı ı ·· d ı tın k · · o a aş arımız a muca e e e e ıçın Fransız hariciye nazırı Delkase ara-
için dükkanın önüne bir kaç sandalye b t t a·1 d"' .. l 1 hareket 

eyana mu e ı uşunce er e sında cereyan eden bir mülakat ~sna· 
koyduruyor. Mustafa Kemal meraklıdır: d a·v k d 1 · · k"f b" · 
Dükkanın içini görmek istiyor, giriyor, e" en ıger ar a aş arAılrnçın 

1 
a ı b"ırlh sı- sında hariciye nazırının cTürkiye ta· 

lalı yerine geçemez. an ar, ı as- 'k 
raflarda bir takım hafif eşya var. Orta- sa son günlerde 0 kadar cazib vadler- mamiyeti mülkiyesi Fransa için artı 
da uzun bir masa duruyor. Bunun üstün- ........... - .... ·········-········---·- bir akide değildir.> sözünü sarfettiğin· 
de felsefeye, inkılaba, sosyalizme, tıbba terhanede yattım, sonra sürüldüm. Çok den bahsolunuyormuş. 
aid fransızca kitaplar var. Mustafa Ke - kıymetli arkadaşlarımız vardır, inkılabı (Arkası var) 

---mal bunlan karıştırıyor ve ticarethane yapmalıyız. 
sahibine soruyor: Müfit ayağa kalkarak bağırıyor: 

- Siz tüccar mısınız, filozof musu - - Behemehal yapmalıyız. 
------------------------'"'\ r 
Nöbet el nuz, doktor musunuz nesiniz? Bu kadar ciddiyet ve kat'iyet karşı -

Tüccar Mustafa şu cevabı veriyor: sında Bay Liıtfi: Ben, diyor çoluk çocuk Eczaneler 
Tüccarım, bu kitaplar eskiden kalmış sahibiyim. Namuslu bir adam olduğum Bu gece nöbetçi olıın eczaneler p1l -

şeylerdir. Unutmamak için arasıra oku- için size tabi olurum, fakat benden bir lardır: 
b kl · · İstanbul cibetindekiler: 

rum. şey e emeyınız. Aksarayda: (Şerif), Alemdarda: <:E : 
Aradan günler geçiyor. Bir gece Mus· O dakikaya kadar arkadaşlarını sadece sat), Bcyazltte: (Asador), sıı.matynd~· 

tafa Karnal, Müfit, doktor Mahmud (2) dinliyen Mustafa Kemal: O halde, diyor, CErotllos>, Emlnt)pünde: (Ben snson : 
ve Liıtfi, tüccar Mustafanın evine gidi - siz buradan derhal gidiniz; bizim bun - Eyüpte: ( Hikmet Atlamaz ), Fenerde· 
yorlar. Şamın çıkmaz karanlık bir 60 • dan sonra konuşacağımız şeyleri sizin (EmllyadD, Şchremlnlnde: < ııaındl >~ 

d. ı · · d ğ"ld" Şehzadebaşındn: (Asaf), Karagüıntill' • kağında bir evin kapısını çalıyorlar. ın emenız caız e ı ır. tc: <Fuat), Küçükpnza.rda: < ınıane• 
Tüccar Mustafa ,elinde bir lfimba ile ka- O gittikten sonra orada kalanlar inkı- Cemil), Balmköyünde: (Hlltu). 

pıyı açıyor, cBuyurunuz:t diyor. Iaptan, inkılap yolunda ölmekten bah - Beyo~lu cihetlndekiler: 

Şamda dünya karanlıktır; bu ev de settiler. Mustafa Kemal: Mesele ölmekte istikiaı caddesinde: (Kanzuk). Da~ 
karanlıktır. O gece, yalnız, doktor veya değil, ölıneden idealimizi yaratmak, yap- de: (Güneş), Topçularda: < sporldiSdll" 
tüccar Mustafanm elindeki Iamba ıc:ık mak ve yerleştirmektedir. Taksimde: <Ntznmettin), Tarlab:ıŞUl ııı: 

:.. · (Nihat). pş.ışllde: (Halk>. ~ · 
vermektedir. Bundan sonra doktor Mustafa, bütün <Nail Halit), Snrıyerde CNurl>. 

Toplantı doktor ve tüccar Mustafanın 
1 
hararetile Mustafa Kemale bağlandı. Adalar ve Anadolu clhetind~kÖ'" 

evinin bir odasında oluyor. O gece orada inkilap yolunda çalışmak Üskfidarda: (Ömer Kenan}, ~. 
- İhtilôl yapmalı, inkilap yapmalı. üzere bir cemiyet kurulınuş ve buna Va- yünde (Saadet), (Osman HulOsl), Bilı.ııJ· 
Bunu söylıyen doktor veya tüccar Mus- tan ve Hürriyet adı verilmişti. yükadada: (Halk), Heybelladada: ~ 

tafadır; devam ediyor: Suriye • Makedonya - ·-·--.. ·--· ~ 
- Ben Tıbbiyenin son sınıfında iken Mustafa Kemal Suriyede mümkün o- (" 

bu emeli takip ettiğim için evvela meh- lanı yaptıktan sonra Makedonyaya geçi-
yor ve Şamdaki eserini Makedonyada dn 

(1) Çorum saylavı Dr. Bay Mustafa kuruyor. 
Cantekin. Evrensel ve tarihi işin, 1908 inkıla -

(2) Mustafa Kemalin müfrit inkılapçı hının esasını Şamda, doktor Mustafanm 
arkadaşlarından biri. evinde aramak lilzım gelir. 

Şoför aranıyor 
İyi direksiyon kullanan blr vaf"or ara: 

nıyor. Bekll.r olması veyahut on b6Ş ~ 
de blr izne razı olması oarttn"· ı -
şarUarı anlamak lçln KÖROÖLU ına 
baasına müracaat etmelldlr. ,,,,,,,.,-
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1 l ıtanbul Belediyeıi llinlan 1 ___ , ____ _ 
Beherinin muhammen bedeli 

178 tane kaput 12 lira '\ 
1 
1 30 takım maa kasket amir elbisesi 14 • 

418 takım maa kasket e!rad elbisesi 10 • 

İtfaiye Amir ve efradına yaptırılacak elbise kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmllf'ur. Kumaşın nümunesile prtn amesi levazım müdürlüğünde görülebi • 
lir. Ebiltme 27/9/937 Pazartesi günü saat 1!5 de Daimt Encümende yapılacaktır. 
İstekliler 2490 No. lı kanunda yazılı vesika ve ~ lira 20 kurufluk ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber teklif mektuplarını havi kapalı zarflarını yu
karıda yazılı günde saat 14 de kadar Daimi Encümene vermelidirler. Bu saatten 
sonra verilecek zarflar kabul olunmaz. (B.) (6125) 

ıwıww • 
Beş sene müddetle Suadiyed~ Başıbüyü k köyü civarındaki dereden ve kenarla-

rından kum çıkarma işi açık artırmaya konulmuştur. Buradan senede en a:a: 
480 ton kum çıkarılacaktır. Bir ton kuma asgari 7 kuruş bedel tahmin edilmiştir. 
Şartnamesi levazım müdürlüğünde görü le bilir. İstekliler 12 lira 60 kuruşluk ilk 
teminat makbuz veya mektubile beraber 13/9/937 pazartesi günü saat 14 de Da· 
imi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (5670) 

Bakırköy ikinci ilk okulun tamiri 
Beykoz ağaçlama fidanlığına yaptırıla
cak inşaat ve tamirat. 
lisküdar ve Kısıklı parkında yapılacak 
tamirat. 
İstanbul 8 inci mektep tamiri. 
Silivri ilçesine bağlı Korf allı köy mekte-

Keşif bedeli 

907,98 

3377,48 

795,66 
1550,48 

İlk teminatı 

68,10 

253,31 

59,67 
116,29 

binin tamiri. 6334,03 475,05 

Yuknrda keşif bedelleri yazılı tamirler ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. 
keşif evrakile şartnameleri levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 
N.Iı kanunda yazılı vesikadan başka Nafia müdürlüğünden alacakları fen ehli· 
}'et vesikasilc ve hiza]arında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile be
raber 13/9/937 pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdır-
lar. (İ.) (5712) 

--------~----------~----------~-------------------------lstanbul P. T. T. Vilayet Müdürlüğünden: 
İstanbul Büyük Postane binası bahçesindeki mevcut sundurmalardan istifa

de etmek suretile bir an bar binasının ke şifnamesi dahilinde yaptırılması açık 
eksiJtmeye konulmuştur. Eksiltme 27/9/ 1937 pazartesi günü saat H de Büyük 
Postane binası birinci katta İstanbul P. T. T. vilayet Müdürlüğünde müteşekkil 
alım satını komisyonunda yapılacaktır. 
Keşif bedeli 3000 lira muvakkat teminat 225 liradır. Taliplerin mukavele, 

eksiltme, bayındırlık işleri umumi, husu si ve fenn! şartnamesi ve proje keşif 
lıUJasasile buna ilişik diğer evrakı görmek ve muvakkat teminatlarını yatır-
lrıak üzere çalışma günJerinde idari kal eme ve eksiltme gün ve saatinden bir 
hafta evvel İstanbul Nafia Müdürlüğüne müracaatla en az iki bin liralık bu işe 
benzer iş yaptıklarına dair alacakları fenni ehliyet ve ticaret odası vesikasile bir· 
likte komisyona müracaatları. .{6111) 

Konservatuvar Direktörlüğünden: 
Talebe kaydına ve eski talebenin kaydını yenileme muamelesine bqlanmııtır. 
Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri uat ikiden beş buçuğa kadar müracaat 

edilir. 

1 Bicinciteşrinde derslere başlanacak ve kayıd muamelesine nihayet verile-
"ktir. (6058) 

"Havalandırılmış,, I 

Yeni 
Pudra 

E.smerve 
sarııınlara 

TABlfBiR 
gJizeOik. verir. 

Güzellik mütehassısı Parisli bir 
kimyagerin §ayanı hayret keşfi: 

~elce mevcudiyeti bile tahayyül 
~lemiyen on misli daha ince, daha 
ı._ if ve havada uçurulup tekrar top
~n yegane pudra haline getiren 
) iaü bir kimyagerin şayanı hayret 
~lli usulü, Tokalan pudrasının ima· 
d· de tatbik edilmektedir. Bunun için· 
ı: ki, Tokalon pudrası, cildi bir güzel
~tabakasile kaplıyarak yüze mun-
1' l'nan ve mütesaviyen yayılır ve fıde
~ t.bii bir güzellik temin eder. Bu 
~a ile .Makyaj edtlmiş' rnanza
~ ı veren Adi ve ağtr pudralar ara-

da ne büyük fark deği! mi? Ayni 

~nda Tokalon pudrasında krem 
't iü vardır. Pudranın tamam 8 sa-
111 cilde yapışmış kalmasına sebeb 
'· llr. Tokalon pudrasını kullandığınız 
~ltdj 'lt rde, en sıcak salonlarda bile tek· 

Modellerimizi kopya, biçimi· 
mizl taklld ediyorlar. Birinci 
nevi lngWz kumaşlarından 
KADIN, l!RKEK ve ÇO
ÇUKLARA mahsus trenç. 
kotlar, muşambalar, kove~ 
kotlar ve gabardin parde
sUlerhı zengin çeşitlerini 

ucuz fist ve şeraltle takdim 
ediyoruz. 

MÜSAVi CINSTI! ISL. 
DAl'9A UsTONOz. 

Ballar Matazaıan 

-··········· .. ·····-·-···-·---·-···--·--
Son Posta 

-============ ...... --===----..... =----. 
Yevmi, S1yaal. Baftd.l.a W Halk pzeıe.I 

Yerebatan, Çatalçeşıne sokak, 2J. 
tSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütiln haklan 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE 

TORKtn 
YUNANİSTAN 
ECNEBİ 

• 
FIATLARI 
1 • a 1 

Sene Ay. Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr • 
ı--ı-----

1401) 700 iOO 150 
23U 1220 710 270 
2700 1400 800 300 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

Gelen •vraJı •m ocrilma. 
ILinlaTdan mea'aliyd alınma. 

Cevap için mektuplara 10 kurufluk 
Pul lllvesi 11.zundır. 

P•ta kutulu: 741 İstanbul 
Telıraf : Son Posta 
TeWon ı I0203 'Pudralanmıya hacet yoktur. Uzun 

danı 1Uvarainden 110nra bile teniniz 
1---------------------------..1 terü taze kalacaktır. 

SOM POSTA 

BOtnn cihanda elli senedir daima Qs
tnn ve eşsiz kalmışbr. 

KREM BALSAMIN 
Bnytl.k bir bilgi ve uzun bir tecrUbe 
mahsulO olarak vtıcuda getirilmiş 
yegane sıhhi kremlerdir. 

KREM BALSAMIN 
ŞObretinl sOz ve şarlatanlıkla değil 

sıhhi evsafını Londra, Paris, Berlin, 
Nev - York gOzellik ensttttııerinden 
ytlzlerce krem arasında birincilik mO· 
katatıru kazanmış olmakla isbat et· 
miştlr. 

DiKKAT: 
KREM BALSAMİN 

GOndüz için yağsız, gece için yağlı 
ve halis acıbadem kremleri olarak 
dört nev'i vardır. 

KREM BALSAMIN 
Otedenberi tanınmış hususi vazola

nnda satıldılt gibi son defa sureti 
mabsusada imal ettirdiğimiz gayet 
şık ve beraber taşımıya elverişli hu
susi tOpler derunOnde dahi satılmak
tadır. 

Fiatça daba ebven olduğu kadar 
pek kullanışlı ve zarif olan : 

KREM BALSAMIN 
Tüpleri bQtOn nevilerile tanınmış 

ecza, ıtriyat ve tuhafiye matazala
rmda bulunur. 

INGILtz KA..~ZUK ECZANESİ 
BEYOCiLU • lsTANBUL 

DOYCZ LEVANT LİNl'E 
O. M. B. ILUIBURG 

Doyçe LeftD' Unye Hamburı A. 
o. Hamburı. At.ıaa Levant IJnye 

A. o. Bremen. 
Hamburı, Brem, AnTers, htanbul 

" Bahrlsiyah arasında azlme' n 
udet muntazam poataıar 

istanbuld& beklenen npurlar 
Achala vapuru 18 EyUlle dotru 

Mllos vapuru 12 J:yUUe dolru 
Manlaa Tapuru 18 Byltlle doğru 
Akka vapuru 22 Byldle doğru 
Burıaz, varna, Köstcnce ıçtn 
llmanımızdan hareket edecek 

npurlar 
Manisa npuru 18 Eyltlle dofnı 

Yatında Hamburı. Brem, Anven 
ve Roterdam limanları için 

hareket edecek npurlar 
Achala npuru 20 Byltlle doğru 

Fada w.ul& lflh Galata'da Oft.. 
kimyan b&JllllU DOYÇB LEV ANTB 
LtNYE npar aeentaııtma 11ıüracaa&. 

Telefon : '4760 - "44769 

lm7'a ır 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum ıdaresi illnlan 
Muhammen bedellerile miktar ve vasıflan aşağıda yazılı 4 Gurup malzeme 

lıer gurup ayrı ayn ihale edilmek §artile 23. • 1937 per§embe günü saat 10 da 1 

Haydarpaşada Gar binası dahilindeki satınalma komisyonu tarafından açık ek· 
ı;iltme ile aatın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesika ve hizalarında yazılı 
muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona mura• 
caatları lazımdır. 

Bu işe ait prtnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
1 - 220 adet fbfaj sağ ve 10l taraf sevk musluğu 150 adet ıofaj irtibat başlı· 

fı 100 adet §Ofaj irtibat orta rakoru muhammen bedeli 2295 lira, muvakkat te
minatı 172 lira 13 kuruştur. 

2 - 1100 Kg. muhtelif su verme tozu, 200 Kg. Boraks, 200 Kg. Reçine, 50 Kg. 
Tinol kaynak pastası muhammen bedeli 1174 lira, muvakkat teminatı 88 lira 

D kuruştur. 
3 - 1440 Kg.-nıuhtelif eb'atta çelik saç muhammen bedeli 1008 lira, muvak

kat teminatı 75 lira 60 kuruştur. 
4 - 8700 Kg. muhtelif eb'atta yuvarlak ve lama demiri ve 4000 Kilo U. demi

ri, 210 adet muhtelif eb'atta ve takriben 10920 Kg. demir levha muhammen be-
deli 3192 lira, muvakkat teminatı 239 lira 40 kuruştur. (5905) 

TOROS 
KIZ TALEBE YURDU 

ŞEHZADEBAŞI CADDESİ 
Memleketin her tarafından Üniversiteye devam için İstanbulda top -

!anacak talebe Bayanlara mahsus resmi ruhsatı haiz pansiyondur. 
Talebelerin bütün ihtiyaçları ayrıca hiç bir eşya tedarikine lüzum 

kalmadan Yurdça temin edilir. 
Sabah kahvaltısı dahil olmak üzere ayda 11 liradır. Üniversite kar

şısında İstanbul Lokantası namile maruf lokantada Yurd talebelerine 
tenzilatlı fiatlarla hususi bir salon tahsis edilmiştir. 

Nafia Vekaletinden: 
Diyarıbekir • Cizre • Irak hududu hattının 65 nci kilometresile Irak hududu 

arasındaki kısmının etüdü ve ayni hattın Diyarıbekir ile Irak hududu arasın • 
dak.i kısmının aplikasyonu \•e bu hat üzerindeki bir iltisak noktası ile Tatvan 
arasındaki kısmın etüt ve apllkasyonu kapalı zarf usulile eksiltmeye konul • 
muştur. 

1 - Eksiltme 17/9/937 tarihinde uat on beşte Vekaletimiz deıniryollar inşaat 

dairesinde eksiltme komisyonu odasmd a yapılacaktır. 
2 - Bu etüt ve aplikasyon lfinin muhammen bedeli iki yüz altmış bin liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 14150 liradır. 

4 - Bu işe ait mukavele projesi, .eksiltme şartnamesi bayındırlık iıleri genel 
prtnamesi, istasyon mevkileri hesabatı na aid 210 numaralı tip ile diğer müt~ 
ferri evraktan mütetekkil bir takım münakasa evrakı on üç lira mukabilinde 
demiryollan inşaat dairesinden tedarik olunabilir. 

Bu eksiltmeye girmek istiyenler 2490 numaralı arttırma, eksiltme ve ihale 
kanunu mucibince ibrazına mecbur olduklan evrak ve vesikalarla Vekaleti • 
mizden verilmiı 837 .enesi içinde muteber etüt rnüteahhiUiği vesikasını havi 
teklif zarflarını mezktlr kanunun tarifatı dairesinde hazırlıyarak 17/9/937 tari
hbıde aat on dörde kadar demiryollan inşaat dairesindeki komisyona makbu~ 
mukabilinde vermiı olmalan llzımdır. c57'19• c309311 

lstanbul Liman Sahil Sıhhiye Merkezi Sabnalma 
Komisyonundan : 

Fare itllfı ameliyesinde kullanılmak üzere 50 ton çubuk kükürd kapalı zarf 
usuliyle satın alınacaktır. 

A - Kükürdün tahmin bedeli kilosu20 kuruştan on bin liradır. 
B - Kükürdün prtnamesl İstanbul Limanı sahil sıhhiye merkezi levazımın· 

dan parasız alınır. 
C - Eksiltme 21 Eylfil 937 Salı günü saat on beşte Galatada Kara Mustafa

pap ıokağında mezkQr merkez satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
D - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacağından isteklilerin mühürlü tek

lif mektuplarını eksiltmeden bir saat evvel komisyona vermeleri prttır. 
ıc - Muvakkat teminat parası yedi yüz elli liradır. 
F - Eksiltmeye girecek olanlar 937 senesi Ticaret Odası vesikalarını ibraza 

mecburdurlar. 
G - Eksiltmeye girecek olanların saat on dörde kadar teminat paralarını 

merkezimiz veznesine yatırıp makbuzlarını almaları lazımdır. Aksi takdirde ek-
siltmeye giremezler. c5860:t 

Liseler Alım Sa hm Komisyonundan • • 
Erzakın Mikdan Beherinin tahmin bedeli İlk temınatı Eksiltmenin yapılacağı Eksiltmenin 
Cinsi Kilo Kuruı s. Lira Kr. gün ve saati fekli 

Beyaz peJDir 15800 36 767 55 15/9/937 Çarşamba 
Kaşar • 8200 55 saat 14 de. Kapalı zarf 

Zeytinyağı 12.500 65 609 38 15/9/937 Çarşamba 
saat 14,15 de. Kapalı zarf 

Kok kömürü 50 Ton 1950 73 13 15/9/937 Çarşamba 
saat 14,30 da. Açık 

Sabwı 9200 Kilo 40 276 15/9/937 Çarşamba 
saat 15 de. Açık 

Kavun 17000 Kilo 5 50 
Karpuz 16500 • s 15/9/937 Çarşamba 
Üzüm Çavuş 9000 il 22 381 75 saat 15,30 da. Kapalı zad 
Uzüm Yapıncak 9000 • 15 

Komisyonumuza bağlı yatılı ilklerin Mayıs 938 sonuna kadar ihtiynçlan olan yukarıda mikdarı, muhammen bedeli, 
ilk teminat, eksiltme gün ve saatıerı hızalarında yazılı yiyecek ve yakacaklar yanlarında gösterilen şekilde eksiltmeye 
konmuştur. 

Eksiltme İstanbul Kültür Direktörlüğü binası içinde toplanan Komisyonda yapılacaktır. 
İsteklilerin şartnamelerdeki y.ıwlı kanunt vesikalardan bapa Ticaret Odasının yeni yıl vesika ve teminat makbuzlan 

ile birlikte belli saatte eksiltmelere gelmeleri ve kapalı zarflannda eksiltmeden bir saat evvel Komisyon BafbnlıiJna 
tevdileri ve prtnameleri &örmek llzere Komisyon Sekreterliline milracaatlan. c562b 
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H A s 
Yaösız kar ve acıbadem ve yarım yagh 

gündüz ve gece ve deniz kremlerlle 

ACIBADEM Y AGI 
KREMİ 

Çilleri, sivi1ce1eri, ergenlikleri izale eder. Dünyanın 
en son icadı kremdir, ihtiyarlcırı gençleştirir, 

gençleri güzelleştirir. 
HASAN l•mln• ve markasına dikkat. 

SON POSTA 

#fm .. DiKKAT!~-. 
Yavrularım yaz hastahkla
rmdan korumak istiyen 
annelerin nazarı dikkatine: 

Çocuklnr için en 1yt gıda ana sü
tüdür, :fakat her hangi bir sebeple 
bu sütten mahrum kalaıı çocukla
ra. verilece:.t en iyl ve mükemmel 
gıda Amerlko.da mütehassıs dok-

torlar nezdinde hazır

lanan ve memleketimiz 
doktarlarmca takdir 

edilen: 

S. M. A. 
markalı 

Vitaminli süttür 
Fazla tafsilat istiyenlerc: Meccanen 

literatür gönderlllr. Galata posta 
kutusu 1255 

Her Eczanede Saf ılır. 

TABli GÜZELLiK ... 

~-~~" 

Tabir güzel görünıııeğe muvaffak 
olmak için en tabii şekilde; cild 
hekimlerinin uzun zaman çalı~ arak 
bulduğu formüle göre hazırlanan 

Yaah, Y•A•ız ve acıbadem 

kullanınız, ------------

Sıhh t ve güzellik 

Sağlam ve güzel dişlerle 
Sağlam ve güzel dişler de 
s~bah, öğle ve akşam günde 3 defa 

RADYOLiN ile temin edllff 
Dişlerinize çok dikkat ediniz. 

Bazan en üıtad doktorların bile aebeb menpini 
bulamadıklan bir hastalığın, diş iltihabından ileri 
geldiği pek çok tecrübelerle anlaıılmıfbr. 

Oflnda 3· dela · dişlerinizi lırçabrarıll wı dal_. 
. 

RADYOLiN 
Kullanarak d şlerınizi koruyabilirsin,z. 

•• Operatör • Urolog ... ~ ' 

KASADA 
SAKLADIÖINIZ 

DAllA 

.. Sandalya ve Mobilyanın 
Hem ucuzunu, hem güzelini almak için lstanbulda Rız11paşa yokuşunda 

86 No. ASRİ MOBİLYA mağazaıını ziyaret ediniz. 

AHMET FEYZi Tel. 23407 
-----

.. Yuv• • ilk kıann 

YENi NESiL OKULU 
Tesisindenberi talim ve terbiye alstemlndekl ciddiyet ve intizam İstanbul 

Kültür Direktörlüğünün takdlrloe mazhar olmu§ ve geçen senedenberi de resml 
mekteplerle mu:ıdeletı tasdik: buyuruJmuştur. 

Ecnebi dlll tedrisine çok ehemmlye\ verilen bir müessesedir. Modem teşkllMlı 

mükemmel bir YU\'a sınıfı vardır. Kayıtlara başlanmıştır. Pazartesi çarşamba 

günleri öğleden sonra 14 dım 18 • kadar caıaı~ıunda Molla Feneri caddesin -

" 

Dr. Mehmet Ali 1 
ldrar yolları 

hastalıkları mütehassısı. K öprnbaşı 
> Eminönü lııın Tel: 2HHıl .._.-;J 

İlan T a.rif em iz .. 
Birinci ' •ahile 400 kuras 
l kinci •ahile 250 » • 
V çüncü •ah ile 200 » 
Dördüncü •ahile 100 » 
iç ıahileler 60 » 
Son •ahile 40 » 

Muayyen bir müddet zarfında 
fazlr.ca mikdarda ilan yaptıracak • 
ıar ayrıca tenzilatlı tarifemizaen is· 
tifade edeceklerdir. Tam, yarım ve 
çeyrek sayfa ilanlar için ayrı bir 
tarife derpiş edilmiştir. 

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

Uncılık Kollektl:f Şlrketı. 
Aşır Efendi caddesi, 
Kahramaıızade ll ın 
Ankara caddesi 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp EMEÇ 

s. Ragıp EMEÇ 
SAH1PLERİ: A. Ekrem USAKLIGİL 

İSTİKLAL LİSESİ Direktörlüğünden : 
1 - İlk, Orta ve Lise kısımlanna gündllz ve yatı, kız ve erkek talebe kaydına devam olunmaktadır. 
2 - Henaz müracaat etmlyen eski talt!benin kayıdları kapanmıştır. Bu;ıdan sonra yapılacak müracaat 

kabul edilmiyecektir. 
S - İsteyeniere mektebin kayıt şartlarını bildiren tarifname parasız gönderilir. 

AdttS: Şehzadebaşı Polis karakolu arkası. Telefon: 22534 

Saraçhane başında Horhor caddesinde 

kısmı : MUnirpaşa konagmda - Kızlar kısmı ile ilk kısmı : yeni yapılan binada Erkekler 
KIZ 

ERKEK HAYRiYE LiSELERi YATILI 
YATISIZ 

Ana - İlk - orta - Lise kısımlarını havidir. Fen ve edebiyat kollan vardır. llk sınıflardan itibaren ecnebi lisanı 
mecburidir. MOnirpaşa konağı erkekler kısmına Mnnirpaşa konağı karşısında leylt bir liseye lazım olan bOtün 

mtıştemlltıtı havi bllyük bahçeli yeni rapılan bina da kız lisesi ile ilk kısma tahsis edilmiştir. Kızlar kısmında 
tedrisat tamamlle ayrıdır. Nebıu1 talebeden arzu edenler mektebin hususi otobnslle naklolıınurlar. Kayıd mua· 
meJeslıae başlanmıştır. Hergtln sabah, saat 10 dan akpm 5 .e kadar mnracaat kabw olunur. Telelon: 20630 

KU·'2U 
SIR 

ÇlŞM[ 
VAZİY[TİNOEDiA, 

ONU rAİZl.E. 
lıANIGAVA VE~NIZ I 

.. 
~ususı S'ARTLARIMIZI 
. SO~UNUZ 

,----------------------------~ 

GÜNEŞ - RÜZGAR. DENiZ 
Oç SIHHAT kAVNAÖI 

Bir iki hafta sonra salon hayetına dalacak baalUID cilde 
yapacağı tahribattan müteessir cletlller çlbaldl 

KREM PERTEV 
ile yaptığı masajların cildlerine vereceji taravettea • aec # 

senelerin verdiği • tecrübe ile o kadar emindirler ki 

NEOKALMiNA 
GRıP - NEZLE - NEVRALJi BAŞ 

DIŞ AGRILARI - ARTRITIZJI 


