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İLİMDE DE GARPLILA ACAGIZ 
-~-~---

On·versite Kadrosu Verildi 

l Heyecanll De"lkalar •• 

Bir müessese faaliyetine niha
yet verince bütün mensubininin 
işleri hitama erer. Bu itibarla 
hayatı nihayete eren Darülfünu
nun bütün mensubininin de 
vazifeleri bitmiştir. Burası ma-
lüm. Fakat hayatı hita-
m ren Darlilfünunun t bi· 
atile çıkta kalan mensupları 
arasından yeni kurulanlÜnivcrsite
ye kimler tayin edileceklerdir? 

Burasını sabahleyin hiç kimse 
bilmiyordu. Herkeste bir tereddüt 
ve bir heyecan vardı. Fakat (Son 
Posta) gelip te ilk sayfasına koy-

- -

]Jı'1krimin Halil Bes; 

duğu liste görününce anlaşıldı. 
Bununla beraber iı.anmıyarak 

Ne idik, Ne O .acağız? 
faarif \ ekili Re~it Galip Beyin 

diin ynpuğı ha bıhali tam olarak 
6 mrı ahifomizde hulacAk mız. 

Sait Paıa z.aJ~ Velıhi Brg mahkemede .. 

Şişli Aleminde Günün Meselesi! 

Büyükdere Otomobil Ya
rış1arını Kim Kazandı ! 

- ----
Sait Paşa Zade Vehbi B. Samiye Burhan Cahlt 

Hanıma Kupayı Bana Veriniz Diyor 

Dün İkinci Bir Dava Çıktı 
Geçenlerde Büyükderede bir 

otomobil yarışı yapılmıştı. Sami
ye Burhan Cahit Hanım birinci 
gelerek mevut kupayı kazanmıştı. 

. ~u hadise böylece örHilüp 
gıttikten sonra müsabakaya işti
rak eden Sait paşa zade Vehbi 
Bey, Samiye Burhan Cahit Ha-

nmıla, müsabakayı tertip eden 
müessese aleyhine bir dava açtı. 

Bu şayanı dikkat davaya dün 
Sultanahmet ikinci sulh hukuk 
mahkemesinde başlandı. Davada 
şu iddia ileri sürülmektedir: 

Müsabakayı tertip eden mü
( Devamı 8 U.ci aayfada ) 

Dün Dariil/innnun •on giinü idi, büyük kapının üzerind•n lmıi sil" d' 
. • d .. .n • le "' rn '• g•rıne genı 06an mu•unenın l yazıldı. l•tan6ul unlo•rsitesi 

iımlnl ıiz de okugabilirılniz 

>f 
Hayatı hitama eren Darülfü

nunun bütün mensuplarına hitaben 
keyfiyeti bildiren mektuplar ya .. 
zılmışb, imzalanmıştı. Bu mek• 
tuplarda: 

"Efendim, 
1 Mayıs 933 tarih ve 2252 

numaralı kanunla Büyük Millet 
Meclisi 31 temmuz 933 ten iti .. 
bnren İstanbul Darülfünununu ilga 
etmiştir. Binaenaleyh 31 temmuz 
933 tarihinden itibaren vazifeniz 
nihayet bulmuş oluyor. 1 Ağus-

( Devamı 8 inci sayfada ) 

Dün Darülfünunun .son günil olmak münasebetilc ı lalı.at 1ı•ı•eti de Jl" i/ 
ır k ·ı · · · · I ..,. .ıaarc " ·" ı ının rıgasetı a lıntlc toplandı, veril~11 kararları tatbik elti 

Yunan. Bulgar Hududunda Bir Gece Muharebesi 
- - --·-

Atinada Şiddetli Bir Heyecan 
Yunan Gazeteleri Bulgarlar ile Esash Bir Hesap Görülmesini istiyorlar 

Bütün Bir Kolordu Sefer her Edildi 
Atina, 1 ( Ağustos ) - Dör.. ı 

düncü Yunan kolordusu erkanı
harbiye reisi ile Selanik müddei· 
umumisinin Bulgar hududu civa~ 
rmda eşkiya taarruzuna uğrayarak 
soyulmaları Atinada tahmin edi
lemiyecek derecede şiddetli bir 
.sinir havasının uyanmasına sebep 

lif yolları tuttu ve sıkı bir tef
tişe geçti. Bu dakikaya kadar 
bu teftişin verdiği netice belli 
değildir. Yalnız son dakikada 
gelen bir telgraf haberine göre 
müfrezelerden biri hudut Ü.Ze
rinde silahlı bir Bulgar çetesine 
rasgelmiş, müsademeye girişmiş, 

Bıılgar Tıudqdrınd8 bir mii/r•ze Yunan E/zuna 

oldu, Hüküm et derhal bütün ı fak at k{lranlık erken çöktü~.. ve 
kolordunun hareket~ ileçere raz.1 dalgalı oldugu.. · · gu "f 

d b d blr 
~ ~m mu-

hu ut oyun a taraına Y•P• rezenin sıvışmasına • ı 
li h 1. ö .. • b" I manı o a-

masını ve ş p e ı g recegı utUn wnamııoıtır kinci bı'r ··f d 
b 

,.... Yf • mu reze e 
eş ası tutmasını emretti. biraz ilerde b--ka b · t ·ı 

K 1 rd L~.. •· • b ı_ ..... ır çe e ı e 
o o 11 a~m uıen mu te~ -.arıılqmııtır. Bu karplqma 

adeta bir muharebe şeklinde 
ab~ha kadar sürmüştür. S 
dakıkada bizzat kolordu kuman
danı da hadise mahalline gitm. 
ve harekatın idaresini ele a~ 
mıştır. 

Bu dakikada Yunan toprağından 
Bulgar toprağına giden b"tü 1 l ·1 u n yo -
ar ı e b.~lumum geçitler kuvvetli 

efzun mufrezcleri tarafından tu
tulmuş bulunmaktadır Ani l 
h-'-~ · a~' an 

UKumet fırsattan istifad d k 
'k'd b' e e ere 
ı ı e ır tekerrür eden bu hay-
dutluk vak'alannı k''k" d • 

1 
o un en te-

;~z emek arzusundadır. 
ıyasi t~şebbUs yapllmadı 
.Mamafı hükumet Sofya kabi

nesı nezdinde henüz sisasi bir te-
şebb" · · use gırışmemiştir. Bunun se-
bebi taarruzu tertip etmi olan 
haydutların hüviyetleri hakkında 
istinada medar olacak bir vesika
nın bu dakikaya kadar bulunma
mış olmasıdır. Bunun için tarama 
a.meliyesinde tutulacak eşhas uze
rınde bulunacak vesikaların tet
kiki beklenmektedir. 

Fakat Yunan gazeteleri hükü
meti fazla teennisinden dolayı 

( DeY.amı 8 iaci aayfada ) 
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[Halkın Seai JI j - ... \~ Giinlin Tarihi ) 

Umumi Af Ne Gazi Hz. Ierine 

~~~~;.~~~~ö:~ Taksim :1 Tütün Deposunda }fuj!1~~!~!!!!1!!tü B•y 

iJan edilecektir. Af yalnız, ka- K 1 B • H A de M e y ld .. bu •abah fehrimize geJmiıtir. Tevfflc 
nuoi müddetlerini ikmal eden ve an 1 ır a ıse 1 apı 1 r Rqtü Bey Ya1ov•ya giderek Fran81z 
namıısile yaşamak: istiyen va- e mSefirat ileedebceerkatbı're.rl Gazi Hz. ne arzıtazi· 
tandaşla.ra ait olacaktır. Bu hu-
susta halkımız diyor ki: Mozaylkçlhk Sanatı 

Feyzullah B. ( ~ultanahmet Şafak Depo M .. d .. .. .. A 1 H T Güzel sanatlar akademisi mimari 
mağazasında) U urunun me e asanı a- tube•i talebesinden Salih Adil ve 

- Cümhuriyetin onuncu yıldBnü- Ameli hayat muallimlerinden İbrahim 
mü büyük ve mukaddes bir bayram b il y 1 d "" idd• Ed•ı• Beyler Profesör Vitemorun yanında 
olarak tes'it edilecek. Bu vesile ile de anca e ara a ıgı ıa ) ıyor =.~zab8i~1ç8ilımkıılaröt.:fre1rn. mek üzere çalışml-
Millet Meclisi kazaen hapishanelere 

1 
• ... 

düşen vatanda,lara bir şefkat e-seri Zabıtaya yapılan bir ihbara ve bir maıına mani oldu. Odaya ec:u.cı SUmmer bankta 
gösterecektir. Y aptıklanna nedamet lddiaya göre, tütün inhiıar idare.inin çatırıldı, bı ıımı auddar, ve beni dı- Devlet demir yollan sabık müdürü 
V 1 h h J d 1 kr 1 Tak•im ıubeıinde kanlı bir &~dise ıan bırakma..J' 1 r Ba'"rdım çaıınrdım• e 18 a ı a e en er te aJ' namus a- a ' l.LLIA • 6 ' a• ffA•İm Bey Sümmer Bank Meclis i ·ı k k olmut ve ıube miidürü Kenan Bey Fakat oda çok sağırdı. Top patlua ., 
n e azanma ve yaf.ımak için haya- bir amelevi tabanca ile varalamıtbr. İdare a:zahatna intihap edilmiştir. 
t d.. kl d B b ,,. ı ditandan duyulmuyordu. Şikayetten 6 ... 

a onece er ir. an edmayeler Henüz bir iddia ve ıa_yia mahiyetini vaı geçmekliğ'im içiıı bcına para tek· bir Kumaş Fabrikası Yand' 
milletin bıı aıil tefkatini garez ve geçmiyen bu h!dlı~ hakkında tahkikat lif ettiler, kabul etmedim. 20-25 gün- Uıak, 31 ( Hususi ) - Hacıgedi~ 
kinlerine nl t ediyorlarmıı. Bu şıma- yapbk. • lük izin vereceklerini, tikayet edersem kumaş fabrikasından abş çıkb ve ma .. 
rıkhğı ve şerirliği kimse affedemez. Taksim ıube müdürü Kenan Bey bir dalia tütünden elmiek yiyemiye• aleaef süratle genişledi ve bütün fab-
Af sabıkalı §erirler için değil, tesa• bu iddiayı kat'i ıurette tekzip ederek ceğimi söylediler. Ben de korktum. rikanm yanmasına sebep oldu. 
düfen kaderin tokadını yiyenler dedi ki: O gündenberi şikayette bulunamadım. Hacıgedik fabrika51 mühim bir mü-
içindir. - Makamım mevki bir yer oldutu Haun Efendiniu zevcesi Sabriye esseıeınizdi1 bu kazaya uğraması şch· 

>f için buraya göz dikenler çoktur. Bu Hanım da, kocasının bütün lddialanna rimizde büyük teessüre liebep oldu. 
llyas B. (Ahırkapı 71) dedikoduyu da onlar uydurmuşlardır. J9tirak etmektedir. . GörUlmemiş Bir Meyva 

B Kenan Bey tarafından tabanca ile Ayni dt:poda çalı~an amel~lerden y 5 b b il v 
- ütün hür vatandqJar ıevınır- ba~ından yaralandı.mm ı·ddı'a eden ve d e e ze o ugu 

1 k ,_ d • b il .. JS• bir kaçı da bu iddialara iıtirak e e· Ad 
er en Ka enn ir c" ve.i olarak zin- boksör namile anılan istifçi amele rek şunlan söylemişlerdir: b abnaıı' 31 - Bu sene meyva ve 

dana girenlerin de hürriyetlerini ia- Hasan şunJan aöyfemektedir: _ Hasamn zerre kadar kabahati se ze o uğu geçen senelerde görül-
de etmek tabii pek hayırlı bir it - Hadise ıünü öğle paydosunda yoktur. Kenan Bey tarafından yara- memiş bir derecede ve çok ucuzdur. 

1 Hak~ b ı'dik. Amele kızların u-stlerı· t 0 -• .. n- ı d - d d ,,,,. d Ek • · d Y akıc• ve bunaltıcı sıcaklar her o ur. umetimiz unu yapacakbr. u.. an ıgı a o6 ru ur. meğimız en gün fazlalaşmaktadır. 
Fak t b J ak di · 'd ma.şb. Bunlara üstlerini temMeme- korktuırn•muz İt>İn - zabıtaya haber 

a u yapı ne ye gı er ayak 1 . 6 .. T Doktor farın Gezlntı·sı b J k k Jerini söyledim, Eksper ızzet Bey bu Aenan Bey tarafından yaralandığın, veremedik. 
ırsız 1 

' şa avet yapanlar, cinayet sözlerimi i•itir i•ilmez bana .. atb. ..w Ebbba Muhadenet Cemiyetı· Per-
i r J • k 'il b b ., ., • iddia eden amele Hasan ~ ş ıyen erı anun ve mı et iç İl' za- Biraz ıonra da vaziyeti Kenan Beye Zabıta hadiseye vaziyet etmiftlr. ıembe günü akşamı bi.r mehtap gezin• 
man affetmiyecektir. tikayet etti. Kenan Bey beni odasına başıma iaabet etti. O esnada odada Dün Kenan Beyin ifadesine müracaat tisi yapacaktır. Şehrimizin bütün ma-* çağırttı. Bana birkaç tokat attı. Hak- bulunan yabancı bir adam Kenan Beye edilmittir. Zabıta tahkikatı, tehditle ruf doktorları ailelerile birlikte bu 

Sadrettin Bey (Bevkoz Y alıköy Ça- •ızlık ettiklerini aöyledim. Bunun dönerek: örtbas edilmek istenildiği iddia edi- gezintiye ittirak edeceklerdir. Marma-
~ ır caddesi 7) • • üzerine, tabancasını çekti ve üzerime - Ne yapıyorsun çıldırdın mı! dedi. len bu kanlı ve esrarengiz bidiaeyi rada ve boğazda bir ay ışığı gezintisi 

Dahiliye Vekiletinin tamiminden iki el ateş etti. Kurtunlann ikincisi Ve bu suretle üçüncü kurşunun çık- pek yakında aydınlatacaktır. yapıldıktan sonra Suadiyeye çıkılacak-
- br. Gezinti senenin en mutena eğlen• bazı ferirlerin aftan istifade için kin- 'C' h M J G p B T b ceıi vasfuu haiz bulunacaktır. 

!erini aöndürmek iatedi.kleri anlaphyor. 1: af İ a/mÜ ÜT- ÜIDÜŞ ara İr ı OT Q EmlAk Umum MUdUrU 
Dahiliye Vekaleti bunlann aftan ia-

tifade edtmiyeceklerini temin ettik- lügwü Taşındı Bankaya Getirilenler Hep Esrar Bulundu DUn Geldi 
ten sonra akan •ular durur. Emlak Umum Müdüril Rüıtü Bty * Çeyrek .. Küçükpazatdan geçmekte olan on gün mezuniyetle dün İstanbula 

Bt-yaz.ıtta Fatih Malmüdürlü- h M ı · ti 
Hasa.n Liıtfi B. ( Aksaray Lauga. Devlet bankası İstanbul cubesi amal urtaıa ıüphe üzerine yaka- ·ge mıt r. 

"acldesı· 0 7) iriinün i•gal ettim bina üniversi- y J k d k" l..J'! - k küf M V 1 
, . " •- -Y 

60 birkaç gündenberi gümüş müba- anmış ve a.r 8810 a 1 Kuçu e- • • 
- Af ve merhamet uslu ve na- teye verildiği için Defterdarlık yaasile ehemmiyetli bir surette nin içinden 104 parça mantar ıek- 83Ş erJ ıyor 

muslu adamlar içindir. Sabıkalı ıe- bir yer anyordu. Fakat bir ay meşgul bulunmaktadır. Jinde eUi~er dirhemlik esrar bulun. Belediye dünden itibaren memur-
rirleri cemiyet affetmez. Oolann ~ sonra yeni teşkilata göre Malmü- Bankaya .şimdiye kadar satılan muştur. lannm Ağustos maaflarını ve Temmuz 
daima rlndandır. Affın kayıtsız, ıart- dürlüklerinin varidat ve masraf gümüşlerin ekserisi 20 şerlik ola- Hamal Murtaza bunları Küçük- ücretlerini vermiye başlamıtbr. Dcf-
sn hapishanelerin bo.falblacağı ,ek- kısımJan müstakil birer müdürlük rak tesbit edilmiştir.. Ve müba- pazarda mektep sokağında oturan terdarlık hazırlığını bitirdiği için bor-
Jinde 41nlaşılması dotru dejildir. Da- yaa edilen gümüşlerin henüz kat'i Mehmet ve kansı Haticeden aJarak, droJannı hazırbyan devlet memurlan 
biliye Vekaleti bunu izah ettiği içia olarak kurulacakları cihetle bu bir yekiinu yapılmamışbr. iskeleye götürmekte olduğunu söy- da bugün Ağustos maaşlannı tılacak-
çok isabet etti. nokta )tibara alınmış ve varidat · Bankaya gelen gum·· üş sikke- lemiştir. lardır. 

Yapılan tahkikat neticesinde ee-
kısmı Defterdarlık bina.sına taşın- lerin hesabı carısı Ankarada rarlann Orhangazili Yahya isminde Deniz Faciasının Sebebi? 24 Saatin 

Hadiseleri 
Kazlıçeşmeden geçmekte olan 

tren bacasından çıkan kıvılcımlar, 
o Mrada bulunan otları tutuşturmuf 
ve sirayetine meydan veriJmeden 
söndürüJmüttür. 

,/',,. Balatta Yorgi nam ile maruf 
Osman Nuri ve Arap Oıman iaminde. 
iki kafadar, Remzinin kulübesinde 
esrar çekerken yakalanmıtlardır. 

,,. *• Sabıkalı İshak isminde biri Ga
lat ada Türklüğü tahkir ettiğinden 
dolayı yakalanmıtbr. · · 

,,. ** Sucu Atlmet isminde • birisi . 
Yagkapanında esrar çekerken yak.a
lanmı.şhr. 

ı • • • 

* *• Şirketi Hayriyenin 67 numarala 
vapuru, Beşiktq önlerinde ishak ve 
Sa!amonun kayığına çarparak parça
f a-:nıştır. 

,,. *• Sebz.e halinde sebzeci Ahmet 
Efendinin km Sevim, oynarken dü-
ıerek ayağa lnnlmıtt: r'. 

mış, masraFlosmı için de Fatihte merkez tarafından tutulmaktadır. birine ait olduğu ve Mehmedin evine Evvelki gün Kala\nıtta bir deniz 
.!...:- , ... uıtıman tutularak oraya Dün malumabna müracaat emanet oJarak bıraktığı anJaşılmışb.r. fbacia~ı 0Jdu~un~ ve Ahmbet isminde 
nakledilmiştir. Ayni binada bulu- ettiğimiz şehrimiz Devlet bankası ,.:::.hk~mze üterek oğulduğunu 
nan Muhassesab zatiye müdürlü- müdürü bey bu hususta demiş- lstanbullular Vergilerlnl Verilen malumata göre. Hasan 
ğünün çıkmıyacağı hakkında Ma- tir ki: tamamen Verdiler kaptanm küçük kardeşi Ahmet, mo-

v k l d b - Şimdiye kadar külçe haJin- Lıtanbut vilayetine geçen senenin torun baş tarafında ağabeysinden giz-
liye e a etin en yeni ir emir de bankamıza hiçbir gu-müş sa- Ji olarak rakı içerken muvazenesini 

idi • · · b b • ki · d · bütçeJSinde 20 küsur çeşit vergi için b d . d C ge ğı ıçın u şu e es yerın e bJmamışbr. Esasen bu gibi gü- kay etmiş ve enıze üşmüştür. e· 
19,6 3.000 lira tahakkuk attirilmııti. t d- d · d k 1 kalacaktır. müşler bekletilmeden darpaneye ıe un enız en çı an mıf ve morga 
Defter lık bu sene hazirana kadar nakledilmiştir. 

Cümhuriyet 
Meydanlar.ı 

Cüumh uriyetiıı onuncu yıl- ; 
dönümü tesit edilirken mera .. 
sim için .köy, kasaba, ve. _şehir
lerde tesbit edilecek meydanlara 
ileride Cümhuriyet meydanı ismi 
verilecek ve her yıl Cümhuri~ e
tin yıldönümü bu meydanlarda 
tes'it edilecektir. 

gönderilmektedir. Diğer taraftan bu vergiden 18,204,000 lirasını tahsil Bı·r Bı·sı.klet Bı·r 
sikke olarak mübayaa edilen 20 etmiştir. Bu yekU.Oe gfüe tah11ilat 
şerlik gümüşlerin yekünu henüz nisbeti yüzde (93) derecesindedir. •• 
malum değildir. Esaslı bir cetve- Tahail edilemiyen mütebaki yüzde Adamı Q[Jürdü 

ı lin çıkarılabi.lmesi i_çin, mübayaa- yedi de devletin işgali albnda bulu· 
oın sorıur u· beklemekteyiz. Şunu ~an binalarla ıahipleri kaybolan ver
söyleP,Jek isterim tö, ~müş ~Üba: gilerdir ki .bunların-da kayitleri terkin 

yaasma el'an c;lev~m edi,me)ctedir. 7 edilm~ icap dmektedir. İstanbul 
Verilen malumata göre şimdi- Defterdarlığının 931 aeneıi vergi tah-

ye kadar Defterdarlık tarafından silit mikdari tahakkukun ancak yüı-
bankaya gümüş yahnlmam.ştır.. de (82) ai nisbetinde idi. Demek ki) 
Mübayaanın tevsü ve diğer iki iklısadi buhranın devamına rağmen 
bankamıza da teşmili için de İstanbullular vergi 1erini tamamen 
kararlar veri 'mek üzeredir. ödPmiş bulunmaktadırlar. 

Evvelki gün Şiflide bir bisikld 
kazası vlmuş, Rüstem i1;minde bir 
çocutı!ı:ı bindiği bisiklet tramvay 
firketi tiitetçilerlnôen Zahit Efendiyi 
kolundan bafifçe yaralamıştı. Tedavi 
olmak üzere haı&taneye ka1dınlan 
Zabit Efendinin yarası azmıı, kangı
ren olmuş ve yapılan bütün tedavi
lere rağmen kurtulaınıyarak hastane-
de ölmüttüT· 

Son Postanın Resimli Hika.11esi : Pazar Ola Hasan B. Digor Ki: ı 

Makdonald - Gut morning 
Hasan Bey .•• Ben cihan işlerinin •. 

• . . Konferanslarla düzelece
ğinden bili ümidimi kesmedim!.. 

. . . Er geç milletleri iktısaden 
biribirlcrine bağbyacaju ! .. 

. . . Malüm ya çıkmadık canda 1 Hasan B. - Çıkmayan canda ümit 
ümit vardır. vardır amma, Londra konferann ok

•an1 can verdi a benim miater<'İ ı. 1 



1 Ağustos , 
•• r un 

Darülfünun 

Üniversite Oluyor 

·----------------------·---yarından itibaren Darülfünun 

Darülfünun 
Üniversit• 

Oluyor 

Üniversite oluyor. 
Bu isim deği

şikliği Darülfünu
nun ıslahını anlat-

SON POSTA 

4 ----Resimli Makale a Hokkabaz Ve Sinema a 

Çocuk bir hokkaoaz1 seyrettiği 

zaman hayretten hayrete, handeden 
endioeye atlar. Gözü önünde her an 
değifen ve nasıl olduğuna bir türlü 
akıl erdirilemiyen feyleri gördükç~ 
fatırır. Hakikatle hayali biri birinden 
!ark edem~z. 

Sinemaya yeni giden bir köylü, 
perdede gördüğü hayalleri hakikat 
sanır. Filmde görünen bir otomo
bilin perdeden ıeyirciler üıerine dü
şecetini ıanneder. Korkar ve bağırır. 

Hayat ta çoğumuz için böyle mu
hayyel bir alemdir. Bu gibiler hayatı 
perdede se) rederler. Hakikatle hayali 
biribirinden farkedemezler. Olmayan 
teylere gücenir, hayalinde yaşattığı 
garibelere inanır. 

Bunlar hayal hastalarıdırlar. 

' 1 
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Af Kanunu 

Sayla 3 
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Sözün K 
~ 

Si 

Nakliye Vasıtalarımız 

Çok Mu Çabuk? ... 

•--------- E. Ş -
İkide birde toplanan İktısat l:onfe-

ranslarrnda, dünya buhranının önüne 
geçmek için makinelerle mücadele 
etmeyi düşünüyorlarmış ... 

İkhsalçı filan olmadıgım halde, 
makineli, uskurlu, elektrikli şeylerden 
pek yılarım. 

Saatim. öyle dakikası dakikasına 

kalkan trenlere beni yetiştirecek 
gibi işleyemez. 

Sokaklardan torpil gibi geçen 
otomobillerin rüzgarı suratıma 

çarptıkça öksüz bırakacağım oğ
lumu hatırlarım. 

Düğmeyi çevirince, Viyanada 
şarkı söyleyen kızın odamın içine 
gelivermesine hala şaşarım. 

Köprünün asfaltları kızdığ'I 
günler, karşıda beyaz yalılarile 
meltemlenen Boğaza, düüüt ! de
yince vanveren vapurlardan pek 
hoşlanmam . 

Bahar günlerinde Çamlıca te
pesinin uzaklığını gözümde bü
yüterek kıymetini artırmak iste
rım. 

Akşamlan, Köprünün, Gala
tanın aceleci kalabalığından ba
şlm döner. 

Hasrete, gurbete, geç kavuş
mağa bayılırım. 

Tayyareye binseydin 
yere mıhlı gibi duran 
kıskanırdım. 

altımda 

kağnıyı 

F abrikatür olsaydım; bir taraf-
tan denkle atılan pamuğu öbür 
taraftan düzünelerce fanila halin
de çıkaran makineleri kırardım. 

Bunları düşündükçe; benim 
kadar geri kalan adam da bu 
asarda var mıdır? Diye kendi 
kendine sorarken şu hikaye ha
brıma geldi. 

Bir Çinli reise Amerikan oto
büs müteahhitlerinden biri müra
caat etmiş; Pekin'le Hong-Kong 
arasında en son sistem otomo-
billerle yıldınm gibi nakliyat 
yapmayı teklif etmiş. lıi kabul 
ettirmek için makinenin, sür'atin 
faydalarından saatlarca konuşmuş. 

Çinli reis düşünmüş ki, öyle 
yıldırım gibi sevkedecek malı 
yoktur. Mahsul olarak topladığı 
çay da demletilerek, bekletilerek 
içilen bir şeydir ... 

Manidar bir gülüşle Amerika
lıya sormuş: 

- Bu söylediklerinizi yapar• 
sak ne olacak? 

Amerikalı hayretle: 
- Ne mi olacak! Bugün on 

sekiz günde gittiğiniz yolu o za· 
man bir günde gideceksioiL 

Çinli yine sormuş: 
- O zaman geri kalan on 

yedi günü ne yapacağız? 



4 Sayfa 

Memleket Manzaraları 

• 
lzmit Şehrini 
Kimlerin Kurduğu 
Bilinemiyor 

lzmit, (Hususi) - Şehrin ken
di kalabalığı itibarile mevzii tica
reti yolondadır. Burada haftada 
bir gün pazar kurulu, pazarlara 
lstanbuJdan bazı seyyar satıcılar 
geldiği gibi satıcıların en büyük 
kısmanı köylüler teşkil eder. Köy
lülerin bu pazarlarda satbkları, 
yoğurt, yumurta yağ ve mevsime 
göre de baldır. lzmitin bilhassa 
yoğurdu ile kaymağı çok meş
hurdur. Burada çıkan ve yapılan 
yoğurt şahsi tecriibelerime bina
en kat'iyetle diyebilirim ki ne 
Silivri ve ne de başka yerlerin 
yoğurtlarile kabili kıyas değildir. 

iz.mitte gençlik harekib şa
yam takdir bir safhadadır. Bu
rasa esasen münevver bir muhit 
olduğu gibi ahalisinin okumada 
pk büyük bir inhimaki vardır. 
1zmitte asri bir tiyatro ve sine
ma binası vardır. Bir mabfel 
-vardır. Ekseri memurin ve ubi
ıtan bu mahfele devam etmekte-
dir. lzmitte çok temiz oteller ve 
lokantalar da vardır. Bu şehir 
coğrafi vaziyeti itibarile 1stanbu
Qmı (85) kilometre ıark cenubi
_.inde ve Bunanın (8~) kilometre 
timal şark.isinde Marmara deni
zinin içine sokulmuş dar ve uzun 
körfezin müntebasında bir tepe
ciğin garbi eteğinde kurulmuş
tur. Şehrin manzarası umumiyetle 
çok gtızeJdir. Burası ayni zaman
da tarihi bir ıehirdir. 

lzmitin en eski iımi (İıtakos) 
dur. (latakos) ıehrinin ne vakit 
ve kimler tarafından kurulduğu 
hili bilinmemektedir. Büyük Js
kenderin serdarlarmdan ( Traki -
Trakya) hükümdan olan ( Y esi
mahoa) tarafından tahrip olunmuı 
Ye sonra milattan (250) yıl evvel 
( Bitinya) hükümdarı olan birinci 
( Nikomet) mezkfır lstakos ıehri 
harabeleri üzerine ve kendi umi
ne nisbetle ( Nikomedya) ismile 
yeni bir şehir tesis ve burasını 
payitaht ittihaz etmiştir. Bu hü
kümdann neslinden üçüncü (Niko--
met) şehri Roınalılara teslim etti· 
ğinden İmparator ( Kostantine) 
bir aralık bu şehri paytaht yap-
mak niyetinde bulunmuş ise de 

Kostantaniye'nin tesisi fikri muma
ileyhi bu niyetten vazgeçirmiştir. 

Şehir muahharen de imparator 
~ Diyoklityan) tarafından paytaht 
·~ttihaz olunmuştu... Meşhur (Ani-
1),al) bu şehirde vefat etmiştir ... 
Kudemayı Ml'verrihin ve cografi
yundan (Aryan ) da burada doğ-
muştur ... Bu şehir en sonra (Got) 
lar tarafından tahrip olunmuş ve 
milidi 358 tarihinde vukubulan 
büyük bir zelzele neticesinde 
şehir epey zedelenmiştir. Bu en 
son zelzele tahribinden sonrada 

tehir Kostantaniye İmparatoru0is
tinyanüa) tarafından tamir ve 
tecdit edilmiştir. Nihayet 7'17 
yıhnda Türklerin eline geçmiştir. 

Mebnıet Enver 

Gül yağı 
Bu Seneki lstihıalit Yük

sek Evsafı Haizdir 
Bu sene Aydın ve Isparta ba

ftlisinde istihsal edilen gül yağ
lan diğer senelere nisbetle daha 
Jiiksek evsafı haiz bulunmakta
dırlar. 

Bu itibarla Londra piyasasın
dan iyi talepler alınmaktadır. Ve 
yine bu yüzden Bulgar gülyağlan, 
mahsullerimize rekabet edeme-
11ıektedirJer. 

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

SON POSTA 

Sıvas Asrileşiyor 
Şehirde Yeni Caddeler Açıldı, Yeni 
Binalar Y apıldı,Bir dePlinHazırlanıyor 

Sıva1 (Huusi) İmar faaliyeti 
-Trenin buraya bu şekilde de-
ulaşması Sıvasta vam ettiği tak-
umumi bir inki- dinle Sıvas, en 
şafın başlamasını mamur tchirleri-
temin etmiştir. mizden biri ola-
Ba kım sız lık tan cak, tamamen de-
harap bir bale pşmiı bulunacak-
gelmiş olan Sıvas tır. Sıvuta Kale 
ıimdi y~niden denilen mürtefi 
gençleşmektedir. mevkide Belediye 

Vali SWeyman tarafından su te-
Sami ve Belediye 
Reisi Hikmet 
Beyler S.vuın 
müstakbel pli
nım ihzarda bO
yük bir titizlik 

göstermektedirler 
Belediye ıe· 
hirde çok çirkin bir manzara 
arzeden harap dükkan ve evleri 
yıkbrmaktadır. 

Yeni açılan lsmetpqa caddesi 

Ziraat Bankası 
Buğday Alıyor 

Akşehir (Hususi) - Geçen 
sene şehrimiz ziraat bankası ta
rafından 1.839,307 kilo buğday 
mübayaa edilmiş ve lstanbula sev
kedilmişti. 

Ziraat bankuı bu sene de 
buğday almıya başlaDl1J ve şim
diye kadar 574,830 kilo buğday 
mübayaa edilmiıtir. Mübayaata 
hararetle devam olunmaktadır. 

Erelllde elektrik 
Ereğli (Hususi) - Ereğlinin 

tenviri için belediyenin yapbğı 
tetebbüıler son ıafbasana gelmiş
tir. Belediyenin Zonguldaktan sa
bo aldığı Elektr:ik makineleri bu
raya getirilmiş ve elektrik fabrikası 
ve tesisatının inşaabna başlanıl

mıştır. Tenvirat cumhuriyet bay• 
ramına yeti§tirilecektir. 

ElbUstanda hayırh bir 
cemiyet 

Elbüstan (Hususi) - Burada 
Gençler Evi isimli yeni bir cemi
yet kurulmuş, idare heyetine 
muallim Yılmaz, ziraatçi Nurettin, 
muallim Salih Zeki, Sıhhat me· 
muru Alaeddin, doktor Hasan 
F ebmi Beyler seçilmişlerdir. 

Cemiyet faaliyete başlamıştır. 
Cemiyetin spor, okuma, temsil, 
musiki, kooperatif şubeleri olmak 
üzere bet kolu vardır. 

Bozdoğanda 
Meyva Ağaçları 

Bozdoğan (Hususi) .,__ Burada 
halkın en mühim kazanç yolu 
meyvacıbkbr. Bozdoğanda 360 bin 
incir, 460 bin zeytin, 1200 elma, 
30000 armut, 3 bin ayva, 450 ka· 
yısı, 50 kiraz, 900 ıeftali, 3500 
zerdali, 3150 erik, 2870 portakal, 
600 turunç, 8600 badem, 5150 
ceviz 5000 kestane ağacı vardır. 
Halk bu ağaçlara bir çocuğa ya
pılan ihtimamla bakmaktadır. 

antalyada yangın 
Antalya (Hususi) - Ahiyusuf 

mahallesinde Nefise Hanımın 
evinden yangın çıkmiş, yalnız 
mezkür ev yandığı baJde ıön
dürülmüıttir. 

SırJ•sl• g•11i •inema 6iruuı 
gtlzerglhında yeni ve .. i binalar 
yapılmaktadır. Bu cadde ilzerinde 
gayet gtlzel bir sinema binası da 
yapılmııtır. 

siub vücude ge

tirilmiftir. Bu-
ruı ayni uman
da ağaçlanmak· 
tadır. 

Sıvasa 6 saat 
meufede bulu

nan kaplıcalara haftada 6ç g6n 
tren se~erleri tertip edilmiftir. 
Katarlar çok kalabalık olmak· 
tadır. 

Her ;Yerde Mektep 
Binalan Yapılıyor , 

Balada 6eı 6&111//ı gı>ni illcmelctep 
Bala (Hususi) - Burada bq sınıfb yeni bir ilkmektep yapılmıt

br. Mektepte muallim ikametgahından 1'afka gayet geniı bir konfe
rans ve sinema salonu vardır. Mektep son planlara göre yapılmıtbr. 

Biçki Yurtları Eyi Neticeler Veriyorlar 

Zon,ultlalc Bifkl Yu.rtlu JCre/in• :ciga/et 

Zonguldak (Hususi) - "Zonguldak Hanımlar Biçki - Dikiş11 yur
dunun talebelerine diploma vermesi münaaebetile talebeler tarafından 
hazırlanan güzel bir sergi Vali B. tarafından merasimle açılmıfbr. 

Hayata iyi birer ev hanımı olarak yetitcn genç kızlarımızın ince 
bir zevkle hazırladıkları eserler çok takdir edilmiştir. 

Mektepten bu devre içinde mezun olan Epber, Refet ve Dnriye 
hammJann itleri en çok beyenilenler arasındadır. 

.Ap.tıos ı 

~Memteketlerd 
1 

Hicaz ile Yemen 
Arasında 
Muharebe 

Şam (Hususi) - Buraya gelen 
son haberlere göre, Asir aşiret
lerinin isyanı son günlerde ol
dukça ehemmiyetli bir şekil almış, 
birçok kabileJer kıyama iştirak 
ederek Hicaza taarruza başla
mlf)ardır. 

Kıral İbnissuut son vaziyeti 
tetkik ettikten sonra, nihayet 
Yemen bükümetine resmen harp 
ilin etmiştir. Hicaz kuvvetleri de 
Aair aşiretlerine doğnt fiddetJi. 
bir taarruza geçmişlerdir. 

Son defa (Bahran) mevkiinde 
birlqen Yemen ve Hicaz kuv
vetleri arasında çarpışmalar ol
mq, her iki taraftan da mühim 
zayiat verilmiştir. iki islim bü
kiimetinin Çarplfmalan el'an de
vam etmektedir. Hicaz ve Yemen 
lıükümetleri dahilden kuvvet ge
tirtmekte ve aşiretlerden yeni 
tabiye kıtaab ceJbetmekteditler. 
Şimdilik vaziyet beniz tevazzuh 
etmif değildir. ----

Surigede Para 
için Hapis Yok 

Berut, (Hususi) - Ali komi
serlik borcunu ödemekten aciz 
olanların hapsi cezasının kaldın! -
muı hakkındaki projeyi tetkik 
etmektedir. 

Komisyon hazırladığı raporda 
borcunu ödemekte hakikaten aciz 
olanlann hapis ceuımdan istisna 
edilmelerini ve yalnız emlikJanna 
llM:b: koaulmamu karar albna al-
llllfbr. Layiha müdürler meclisinde 
de kabul edildikten aonra ili ko
milerlik tarafından çıkarılacak 

hir kararname ile meriyet mevkiine 
pec:ektir. 

Dikkat Edilecek 
Mühiın Bir 
Haber 

" Irak" gazetesinin yazdığına 
gire Berutta tapıakJardan birinin 
emade yapılan bir içtimada, Tür
kiye Cumhuriyetinin onuncu yal 
dönümü münasebetile yapılacak 
umumi aftan istifade ederek Tür· 
kiyeye dönecek olanların orada 
yine faaliyetlerine Jevam etmele
ri karar albna alınmlŞbr. 

Bu fevkalade içtimada Kürt, 
Ermeni birçok muhalifler ve ha
nedana mensup bir adam da ha
nr bulunmuştur. 

Mtırdin 
Muallimleri 
Elazizde 

Eliziı ( Hususi ) - Mardin ilk 
mektep muallimleri hanım ve beJ• 
Jer Maarif müdlirü Htlsntl beyin 
riyasetinde bazı tetkikatta bulun
mak üzere Diyarbekir yolile şeh· 
rimize gelmiş ve 'dollake>y nahi
yesinde Eliziz muallimler; tara· 
fınclan kartıla •• mış ve dördüncü 
mektebe misafit edilmişlerdir. 

Mezarl!kta bir kaçakçı 
tutuldu 

Adapazarı (Hususi) - Kaçak
çmğı itiyat edinmiş olanlardan 
Hamdi ismindeki şahıs bir meza
nn içersine çuval içinde 17 paket 
ıigara kiğdı saklarken görü im üş, 
yakalanmıştır. Sigara kiğıtlan 
mllladere edilmiştir. Hamdi lstan· 
bula lhtisaa mabkemeaine ıöa
derilecektir. 



Yunan Adaların
da ltalgan 
Kuvvetleri Mi? 

L_ bd ti• ev•el ıelen bir telgraf 
-beri Siklad YUMD adalan aerpia-
tilerinden üçilnüa ltaıyu kuvvetleri 
tarafından ifral edllditpai bildiriyordu. 
...._aflh haber mübimdL Çlnkl bu 
acla.lana aidiyetleri ciheti sarih olarak 
•iaterUmiyor, hatta, buıalann hop 
tarafa ait oldatuna dair ötedeabeli 
~dit mevcut oldar da kaycledi
liror aıbi idi. Telpa ok.dar bntkta. Son relen mütemnılm malOaaat. 

u adalara çıkanlann bir taktın fea acli::'1 olduldanm p.wlyor. 
bu fea ada.- .. kedlk 

luaiai teıuil et.inler, idene ....._ 
baafi bir denb alb veya ilıtü 
Dmbaia kartflk d'ehllde:!a:c!:alat
~ ~altıanl ..... bul ' ..... 
cliae_ badclizatapd.a dbim .-ldedilmek 
serektir: 

Ş.1et H adalar Y....anhbtr• ait 
....... - bu ..acn,.t Ukknlda be,. 
•elaailel •aikal• ~ o,a.,.. 
Bu emrivaki. d;!!: ~ al
tında \ekemmll e Jae. bundaıı 
~e de berhan.S bir evi~ berhaagl 
bU iddiayıilmi ile berlaaasi bir komf'I 
4eyJetln her zam• p ...,a ha nzi .. 
Jette aruüılao teearia eclip toprak. 
lannı ~ ,..ıebikcek demektir. 
Maamallh her iki tarafua ela ortada. 
telU edilt:miTeCek slW ~rilnen her
baatrt Wr ........ yollbır. Billlm, 
sliyfenen .asJer, pek yakında bir 
anlawma hu...ı, r.!ee•tlai ıöateriyor. 
AYrapamn nflbik8 •asiJ'etlncle bayle 
W. aa1a1111..... llr'atl temini amumi 
ud&met nokta..d• çok faydahdu. 

---- Süre11a 

.... bir fırtına 
Drucl• S1 - Prina tehri Ue cl

ftftada ~ milthit bir fırtına mi
.._ 1auUlara aebebiyet ftl'mittir. 
Bbalerce •taç kökünden çıkmıt tar
lalar harap olmut fabrikaJann baca• 
18!' .yılalmı,br. Dört kiti 6lmilt yirmi 
kıtı yaralanmııtar. Fırbna bir yolcu 
vapurunu nhbma atmıtbr· Yolcu ve 
murettebat kurtanıabilmiftlr. 

Gandinln beyannamesi 
Alımetabat, 31 - Gaadi '8aili& 

•!.,~hitaben bir ..,....._. Bet"' 
"~· Gaadi - ~ ~diataada nJhua emlraamele.rle _!fil fakat kongreye itimatla elde 
-UelaBeeetfnl hUdinpeldeclir. 
b• Gandi keaclbiaia ln.WZ ..W,.tiaia 
d':_,_~.ostu oldujıuua, ye bir,aa ken· ... IQI.. bir dlpaan flW telikkl ecliU-
~ nelcadar yul'f oWutanua u

catuu il&ve et:mlftlr. 

Bir deniz laclw 
Se1M1a.1ut11an sı - içinde rfnal

Je ~· khue buhmaa motarlil bir 
:' limanclaa çıbrkea devdlmlt

• Bu kazaya lnuWa ticleaferlD on 
G~ kftl oldafa ....._aktetlir. O.. 

aaatcı TILI &rL&B 

Fransız Başvekilinin N k 
Kari/erle 

Ut U:Baı 

Fransa Diğer Milletlerden iblis Ve 
Samimiyetten Başka Bir Şey istemez 
Paria. 31 - Franmz BapekiB 

M. Daladiye dün ~ Belediye da· 
ireainde bir nutuk .&Jleadftlr. M. 
Daladiye autlnuula. her ne oluna 
olawa franlo muhafaza etiaek ve maD 
~ttaa ... a.bwlt ... ldllan 
karfl koymak IGzumunu tuh etmlt
tir. Fl"JlUIS Bapekill, FrH.1Um her 
zamaa .rtft.tan bırakma konfenuı· 
mnda •• Mllletler cemiye&•e laUU' 
bulunacatım llr1D7ere1c dUifttir kb 

- Fraasa dl,_ Mllletleidea Mz .. 
ut kencHalabı ptermekte oldutu 
ihlh Ye N._ımiyetten hqlra bir tef 
iatemu. 

Nutkun sonunda Felemenk krali
çesinin hq mabeyincisi, ald OranJ 
prensliti zamanmda ihtaı ec1itmlt 
olan Oranj niıanının büyük rüthesinl 
M. Daladfye'ye takmıfhr. 

Kanlı ve ölUmlU bir moto· 
alklet Yarıfl 

_ Berlia 31 - Şehir .tadıada y.apı-
Jaa bir motoaildet yanpada bir kaza 
olmut. Gç kiti ölnıiif, oa aekiz ldtl 
yaralannutbr. Henogernat ile Biyel
felt Natte yilz kilometre dr'atle he-
men hemen yan yana mert bir dö
nqtn pçerkea Henogeraat yamn· 
dakiai uuldattumak içia elile bir 
hareket yapmlflu. Bu anda iki ma
kine birden devrilmiftir. Moton1det• 
çDerdea biri ıahanın dıpna fırlamıt 
biri de sahada kalmıflır. Bir genç te 
o anda aldıtı yaramn teairlle hemea 
ölmOftib'. Hafif yarahlar çoktur. Pollı 
yanp derlial durdurmuştur. 

Davls kupası 
PariıL.. 31 - inailiz tenisçilerioclea 

~r~t..;H.....-~ 
Berr Do llMla• Awu.tı..aa,.. llt
mek lzmoe bush ljle YGtl Pıut.tea 
aynlmqlardır. 
• Bual.r. kazandıldan " huud Mı 

... dık içine yerleftirdilderl Da.S. 
kupuuu da yanlanna abp tltlrwelt
tedlr. 

bir spor .. nllll 
Stltprt, 31 - l>Ga ...... eti. 
-~ ....... uow. j .... 
nuı• (ftirak etmif oldap .... e1uc bir 
apor "nllt)nha aoaaada :rektl il. 
Hltler 1"' Datak ·~_., 

.)bmaatitfa 11bhati 1 de ve 
Atlam bir mDlet p~Hi .._._ 
.-- .. derec .. e mlhim olcluraau 

İngiltere ordu müfeltiti Jeneral Grant, Velington latlalanada hula lla)ıı
mn ikinci tabunınu teftit etmiştir. Bu alay Vaterlo muharebesinde Napoleonıın 
mağl6p olmuma amil olmuftur. 

Fon Şlayşer'le Bir Mülakat 

Şlayşer Kabinesinin Suku· 
tıwun Sebebini Anlahyor 

Başa 
" Nlpnlm cladaldanaa lmmm 

slbilyor. Birkaç defa uzHrl• 
... ........ jlmı .a,ıec!im. Allla
muuzhktan seleli. Nihayet fikri
mi açıkça dyledim. Kabul etme
di. On kınmzı boyalı dadaldarla ....... ......,...._ 

NiW 
Kendinizi hakikatle ~ 

llUJ• ahtbnmz. Kaduun tun1et 
yapması, hoyanma11, d~ 
kırmız drme.i ahllk11zhk delil
dir. Bamuı a•nmala hiç alik•• 
yoktur. 8aglalla kacLm kenclilİlli 
ı&.Ullfliren 1- vama,. ...... 
eaab mepu ..,.... DwcWd.ma 
im-um dnne,en kaç m ııar. 
MlinİllİI? 

Jf. 
.. E'flenmek lzeıe ika nipa-

luam ygeeinjn bmarbuede il~ 
- ljrendim. içimi bir lmr1m 
aldı. Ne y.,,..junı ......... 
Gazeteaialeld .......... ... 
vaplan olmyunea kormam aıtb. 
Ne tavsiye edeniniz, Dipm l;o. 
zayım ım ? ,. 

Hahak 
Bir doktora mlracaat edip 

fikrini aJnnr.. Ba doktor lama 
ailesini tanıyan biri oluna daha 
İJİ olar. 

* " Geçen mene annem keaclin
clen ge_aç bir adamla eYlendL 
baba diye y6dne baktıiım hıa 
adamın g&zlerini beğenmiy...,.., 
Bana klll'ŞI fena bir mabat h... 
ledijini zann~ Cok mlte-
..ır n Wba ..... E..._ ~ ........ ,.p ........ ... 
bit aW •w H•e• .. ,_, .. 

Kazam, 8DMD evfeadlJdea ICMft 

utJk ..We .._.. O'ama1: 
0-.,i ...... ..u,-ıw .... 
..,._ ona ela feaa ---, 

--~ ............. 
lmmr• im(ar. l.klm wana q. 
~ biriaiia evbae 8"" 
... tarafta da eYlalp bu ...... 
yettea brbdmı,a çahf. 

HANIMTEYZE aladea yedi ••t ~· .,.,.. etmlftlr. 

~~====~~====-~~~~~~=:=:~~~~=:=:===:~iiii, - B.lk- malaarebe.imi olar. •ar, ae etmaiyet ftr ae de bilirim. Vakıa memleket luwuua-

Dlnllllerla Bomaaı 
.Edebı ROtDan 

.__~!!!im--- ._ ... n CahH ___ ._. 30 --

Yine aym fülitet. Fakat htttln refah.. kiylibalP OD iki a7 ela ddilea birtey varclw. Fakat 
bu fedakirhk numaralan yapan yu laf Jec1iii - çorbamdır,. bu Yafdiz tepeaile Babılli yokap 
etraf ve ajalar Janlannda abek Tilrk kiyleri lıeqeydea mahrum arumda adeta zabıta YU](uatme 
6bek ziyafet IOfraJan kurup ka- olcluju Wcle bunlarda taadlf benzer biıyeyclir .. 
dm opabrkea köylll ... rapa edil• Ermeai kayleri 11em ma- Mqnıtiyet diye yaplan IJıb. 
omuzlar, Dipnh•ua çewaiae _.., beaa çok Dyamk t Senenin llp bir eldeki lcunetin PMlalaa
gl& yapu liler ve glnleree ,oı. matatôf aJlarm&la bu kayleri •:~dan başka bir lefe ,._... 

elan kalkıp ceplleye gelir. mmatazamaa ziyaret eden komi· J.t .. anbalcla. :.a..ı&- la&lrAm-a.L. 
Epafm aıeikezi bayle mazba- teciler ve papaslar onlann hem Dilik di ...,......., ---V98 

talanla tCahir etmesi memarlan da Iİ)'ul hem .millt terbiyelerile ye ye yapbjı fesine bebl 
_,_..IL;_:..a:-. Etraf diledi~ni da- m--ı olaJorlar. -Ermelli ki..inıO Habatlı hareket aokak klpelderiam ..... ~ •- -..- ,.-u • Jll'llıadaJa .... ı...edilai-•......:-..1_ 
-.., ..1:1-..&:.x.:- .U.er1 ı_ ..... _ ....A.. • ............,, -1..- y•11nror, ~yawa a..._ n__ _., ~ 
•-~ :r,a· .-ua 6 ... -J-,- -u~ -# ,. ı--.~L uunun haricinde •tale-
.... keatircllW .....,__ Buna • ..,..., rahat, f.-ala ,...,_ n kette dile gelir bir marifet y-L 
Dill ....-• waı.ifaia JJlll •• biliyor ki kendime mefPI elan- Ha bak unutblin. tir de Oaldıd:; 
bir •H~S.clft.. Çenldl "71e if- lilr vardır.. h•llomn ~· •tari U ,_ 
ı.de ~ ldBt ~ epa6a Onlarm ammda ne ep-af re- yuak edildi. e Çl•maa 

mlfterek bir mazbata ite keıidi- kabeti, ne memur brkaau yok. t_._~~ !61'k cemiyetiai, oda 1.._ 

1 • ..:... kammdlın bahseden memu- Birihlrlerhae clSt:ek ohi1orlaı-. En .....,.... m.ihda•• 0 .__1_ •• ..aı1-
.;-;_.._ pklyet etmeleri ı•- fakir Enııeni ~'~ bizim ıra.:. i*'llpl•n biuedar ':t .,...._ !-..ı:.. balı etraftan teqıiz yapyof. "-tlı iki hld•·· .- beli 
yet tabüu.~ A -'---1!1- Hli -Bia"P·k~ memur bir taraf- l'Wlwua onla.-a __yabancı. Jan- . rrifet, adalet, mllaqt dip 
taD b1Dbo Wr yaadan qrafa dar-. Ermeni klyltiatinll çap.. ilk h~ ~ mekte. 
hot ....nnm.eyi vuifainde devam 1D1yor. F.Ut Ermeai.delUc•nhlan çocukW,adaa Jetmiflik ildi-
edeb?ı;~-·yegine lllTI olarak llİpDcı alayı efradı kadar mual- yarlara kadar milletin botaam 
kabul etmipir. lem asker. Hiç laDkAmet ayağı ~!ak tekrar ettiji iaimler 41e 

Buın bu eşrafm nüfuz kav- bumıyan kiliseler birer dini ma- ~eli r.'İ: Dikel paralar '-t 
gasile binôirlerine dllftükleri de bet olmaktan ziyade milli ve ıi- rmde aldı. 
oluyor:. O uman para en mtllıim yui mahfeldir. Onlann birer Adalet. Eter lalıldmler wbelt 
rolll ifa edifor· cephane deposu olduklanm iddia !-akala yerini hulagk, Fabl 

ı.ta.abuJda mec&ste we psete- edenler de pek haksız deiillerdir. imkba Yar iDi ? Sefil AhdtH~ ... ..... _.__..__ . v lb 1 . dir Wainde bir Kart . • ,. ...... 
1 ~--- -.Uti- e a11 azııim dört yıl ıeç- memleketinin ~ -.,._. 

ptia llinederi baralarcla ehw- tiii halde h6rriyetin o IDeflıur yol keaip, k1J ~dvir 
- daha ~ -- ...... ..... Diaaetleri clejil .......... hatta Bur- ~ Meta ~ 
..... M •'1Ettlf ur, • ıol •ya k..s. ıe'emeııl .. ~.. 1 • ._~ 



6 Sayfa 

Dün Darülfünunun ilgası ve 
Üniversitenin tesisi münasebetile 
Maarif Vekili Reşit Galip Bey 
ilıni hayatımızm bir tarihçesini 
yapb ve ilim yolunda atiyen ta
kip edecejimiz veçheyi anlattı. 

Vekil Bey dedi ki: 

Ilga Edilen Darülfünun 
Buıtı_n ilsa edilen Dariilflj.. 

m TOrkiyede bu atla kurulan 
irfaa mieueselerinin iiçiincüsi 
aayılabilir. Ük Darülflnunun tesili 
hiikmlnil 23 temmuz 1846 tarihli 
resmi tebliide s6riiyorm. Hal
buki menfi mukaYemetlerin tid
deti karııııncb tetebbüs ve icra 
takatinin çelimıizliii yüziindea 
ilk den ancak 13 klnunu1ani 
1863 te yani 17 yıl 10nra bath-
1abiliyor. Bqlan11çta denler ya
ma yaauılak hikmet, laayvanat. 
aebatat ft tarihten ibaretti. Ta
bil ce;rafyaam bunlara illvesi 
ancak daha IODl'&llİ ydcla 1864 
tarilainde mlmldba olabilmiflir. 
CoirafJanan peiktirilifi diba ama 
~jl 'Ciavuın,m mlnatawa
mnclan korkulma11 yldnden idi. 

Açılmua emirler, iradelerle 
kararlafbiJ halde açihmyan Oa
rilflaaaa 11U1&Uim yetiftir'mek 16-
zumunu ela laatırlanmlf, o devir
lere mah ..... saribelerden olarak 
biritlİ riyaziyat, dij'eri taböyat 
talYil etmek ve ayni umanda 
Paristeki Hıriatiyan O.manb te-
lteaana tlrkçe ötretmek lizere 
Jahuz iki efendi -Parile g6nde
rilmifti. 

Birinin ismi bilinmiyen bu iki 
efendiden ikincisi Selim Sabit 
Ef. idi ki latanbul Dariilfünununa 
muallim olmak için Pariste alb 
,.ı riyaziyat heyet ve fizik tahsil 
ettiii halde memlekete dönüşün-
de 6 ıncı belediye daireli rüsu
mat kalemine kltip tayiD edilmif, 
daha sonra Darlllfonun açıldığı 
ıaman ise kendisine riyaziyat 
ldinlail yerme edebiyat maalBm
liii •erilmitti· Mileuaeye Dariil
ftbaaa aclmm verili.tinde Mec:lrae-
ler zihniyetinin tetir ve nüfuza 
olmaftar. fep kdimai o uman 
adece telmilc ve tatbOd bllsDen 
deWet edea bir tabir olchtla hal
• Tlrldyede yeni ilmi yeni irfanı 
temlil etmek için açılan mieue-
11eye Dariilfanun adı verilmeai 
De bir yanhfbk De de bir lİlan 
dhultl neticeai idi. Ba, o zaman
ki zihniyeti çok manab bir surette 
ifade etmek &zere verilmİf iaim
dir. Riyuiyat, fizik. kimya, tarih, 
cetnfya, harvanat, aebatat Ye 

• •L! lliml I.-! ...... l'DI ere 0 uman111 
medrae alemw ancak "Fealer,, 
denilmaine m&uade ediyorlardı. 
Çlnldl onlann itikadınca hakiki 
•'ilim,, , Ja1na ve mOalaamran nak
b bilgilerdi. ••ilim,, in yeri aacak 
medreae olabilirdi. 

bk DarOlftlnunu kuranlar .. fen,, 
" onun cem'i olan •4ftbnm,, tabi
rini kullanmakla memlekette med
raeye kal'fl mlltnaı. hatta lr
lıek bir •h•eae Pkanut olu-
1erlardı. . 

Eıki Manuraclan 
Birkaç Hat 

Açılma reıuniıul• arapça ela
.tana okuaclaju ilk Darllfl
m -bustm aaladljamız mua
tla bir iUm yurdu dejildi. 
Sadece yeni ilimlere ait Mzı ba
lüaler lzerbae .n.. 1auml ders
ler veren bir nevi mektepti, bat
ka tilrlll olmuına İIDkla da yok
tu. Heniz, orta, batta ilkmektep
leri bul11111D1Jan bir memlekette, 
Darllflhıun kurulamazdı. Zatea bu 
iirkek tqebbilıiln 6mril de pek 

· ha olda. Hocalanndan ilminİll 
takrir eanumcla ajulanndan ka
~u iki masum cllmleyi vesile tu
tarak mefihat ve medrue erkim, 
lialifeDin bir iradeaile, iN Darll
ftınunu kaptb.lar. 

ikinci l>aralf&nun D. Abd&J._it aaltuabnın Hn aamaala-

SON POSTA 

E OLACAK 
\ . o Tedris Unsuru çe Ayrıldı 
1: Mülga Darülfünundan Alınanlar, 

2: Hariçten Davet Edilenler, 
3: Ecnebilerden getirilenler 

~---~~~··--~~~·--~~~~~~~~~ 

Reşit Galip Bey ilim Sahasındaki Veçhemizi Anlabyor 
nnda kuruldu. Fünun, Edebiyat 
ve ultma ter'iye tubelerinclen te
şekktll eden bu DarWftmwı. 
udece bir nevi yiluek mektep
ten ibaretti. T edriaab, boa den
ler itibarile buginkl u.eler aevi-
yainde uyalabilecek hu mik11ae 
meputiyet denine kadar süreli. 
itte hush ilp edilen l.tanbul 
Dariilflamum ilk temelini ba 
.. Darllflnanma Şahane " tefkil 
etmiftir. Mefl'Uliyetten 80IU'a ten
ıik edilen bu mlleueseye o za-
mana kadar mOatakil~birer meslek 
mektebi halinde devam edt-a Tıb
biye ve Hukuk mektepleri ilive 
eclilmit Ye adına da Dariilfiinunu 
O.mam denilmiftir. 

Muharebe içinde Yapılan 
Şekiller 

Umumi harp içinde Almanya· 
dan getirilen profesörlerle az çok 
islih yoluna girer gibi olmuş olan 
l.tanbul Darillfnnunu umumi 
harbin son yıllarında Ne hassaten 
mlitareke gllnlerinde ağır saraın
blara uğradı. O kadar ki Cilmhu· 
riyet devrinin bqlannda bu mil
eııeH y...W- kuralmaya muhtaç 
bir halde bulunuyordu. 

Milli Maarif itlerini faaliyet 
programının en bafll"' koymuş 
olan Cllmhuric bir taraftan tev
hidi tedrisat mm De medrese
leri kaparken lb&r taraftan ela 
Darillfinum elini uzatb. Ba mli
eaesenin kendi kendine inkiph, 
terakki ve teklmilll için, bqta 
hllkml phüyet ve ilmi muhtariyet 
imtiyazlan olmak lizere, maddi 
manevi ber ttırlO imkinlan temin 
etti. 19'l3 den 1932 ye kadar ıe
ÇCll dokuz yıl zarfmcla T&rkiye
aiıı btıtiiD m&nenerleri g6zlerini 
Darillfünuna diktiler, ber aahacla 
inlulAplar ıeçirea yeni Ttırkiyede 
Darillfanunan memleket hayabnın 
umumi siditine uypn bir teld
mll ,Wermaini bekledller. 
Memleketin hiç bir maelai Da
rllfllnun iti kadar umami alAka 
uyandırmada; lüçbir m&eaıae onun 
kadar tenkide a;raınadı. Lilrin 
hitan a1-kalare. ~ltlb.a bu tenkit
lere rajaaen lat&nbul Darillf&nunu 
Tlrk milnevverlijinin kendİIİnden 
iftiyak ve ihtirula beklediği sa
llha, inkitaf ve terakkiye eremedi. 

Memlekette liyui, içtimai ba
ylk ialalAplar oldu. Darillflmm 
bunlara ~ bitaraf bir m&p
hit kalcla; ikbaacli uhacla ..... 
hareketler oldu, Dariilfiinun bun
lardan babeniz ılrilaclll; hukukta 
radikal deiifiklikl6 oldu, Da
rllftlnun yalnız yeni kaaualan 
tedriaat pr:opamına almakla ik
tifa etti: Han inlullbı oldu, az 
dil hareketi bqlacb, Darllflnua 
hiç tanmaclai yeni bir T arila telek
kiai miltt bir hareket halinde 
hOtln Blkeyi 1ardı, Darftlfilnuada 
buna bir allka uyandırabilmek 
için Oç yıl kadar beklemek ve 
ujraımak lizım geldi. l.taabuJ 
D&rillf&nunu artık durmuftu, ken-
diliae kapanmıfb, Yilatai bir te
cerrM içinde harici IJemden elini 
ayajam çekmitti 

Eski Darülfünunlın 
•niyeti 

Tlrk c••İ- M)at 8eJri 

______ _..,.... 

içinde bu kadar teceniit halin
de kalabilen lataabuJ DariUftlnu
nu c11ny..._. batlca yerlerindeki 
ilim hareketlerine brp da, bit
tabi, yalnnbk ve allka t6dere
mudi. Ve bunlardan da Uzak 
kalcb. latUbuı Darilf8aaau ilmi 
taharri ve tetkikler için bir faa
liyet uham olmadı; pim mesai 
için fanat Ye imlcinlar veren bir 
çal...- muhiti haline pemedi. 

Tedriabmn tan ve usulOnl 
mümalil sarp mlleueselerindeki 
tarz ve U1ullere uygun bir hale 
ıetiremedi. Türkiye gibi radikal 
bir inlollp memleketir.de vatanm 
milltakbel zimamdarlarının terbi
yeai hayattan bukadar uzak ka
lan, inkılibın seyrinden bu kadar 
geride duran bir müesseseye ar
bk daha uzun müddet tevdi edi-
lemezdi. Esasen on yılclanl>eri 1.
tanbul Dariilfilnunu keneli kendi
sini islib için kendisine verilmif 
olan ve her yıl tekrarlanan bol 
ve ıeııiş fırsatlardan iatifade et· 
medi. Geçen zaman ile ~irilen 
tecrübe de kifi idi. Büyük Millet 
Mecl.iai Darillfünunun 1932 Bntçe
ılni ancak bir ecnebi mtttehauıs 
ıetirilerek bu müessesenin esaslı 
bir nrette ialAh ve tenaiki prtile 
kabul etmiştir. Bu maksat için 
çağanlan ecnebi mOtehama t~~1en yıl DarWfllnunda eaulı te · er 
yaph. Gard iki erini •e ditibıdilk
lerini bir raporda hilk6mete bildir· 
eli. Yula rcla bir kaç maddede 
tesbit cclile:ı noksanlar ecnebi 
miltehuaıaın raporunda ela ayn 
ayn zikredilmiftir. Biuılan belli 
bqb tiyle tasnif edebiliriz: 

1 - DarülfDnunun faktllte Ye 
mlleuaeleri arasJJ1da ilmi mesai 
tetri)dni temin edecek bir irtibat 
bulunmama11, 

2 - Bazı fakültelerin mllil
huaran tedriut ile alikadar olan 
bir malck mektebi v.m,etiDde 
kalmalan, 

3 - TeclrİI heyetinio, ~ıue
riyet itib•rile, kendiıioi yalnız 
muayyen NaUerd~lci derateriaden 
mes'ul ayarak ilait tetkik •e 
tahanilerden uzak k almaıı, 

-t - Talebe ile tedria heyeti 
arasındaki münaaebelin derahane 
hududu dahilinde kalarak, bunun 
haricinde, talebenin her tlirlt1 
rehberlikten mak, kead: l:.atına 
kalma11, 

5 - Tedrisatın, yine ekari
yet itibarile, ml\derriain takririne 
inbiar etmeai, talebenba lireame 
meı'uliyetinin de muayyea bir 
kitabın Nyfalan veya mlldeniain 
takr.rinde tutulan notlar hududu 
dahilinde kall'DUI, 

6 - Seminerlerin ek.~yetle 
llfzı murat bir halde kalau.aa, 

7 - Llboratuarlarda ekae
riya, daha ziyade demoatruyonla 
iktifa edilerek talebenin tahat 
faaliyette bulunmaması ve tetkik 
usullerine abşmaaa imkiı..lannın 
••sari bir hadde indirilmesi, 

8 - Telifat ve nqriyabn yok 
denecek derece azlığı, 

9 - Ekseri mnderria ve mu
allimlerin, harici it ve alAkalan
mn çoklup y6zlnden DarDlftl-
auclakl yuifelerini ikinci dere
ee4e aayacak kadar- mleııaı,. 
iHfilderial ......... 

10 - o...... teclrİlabma 

memleketin hayat ve faaliyetlerlle 
temaımı kaybederek nazari bir 
tecerrilt halinde kalma•, 

11- ı::r.-=rp ... da kendi &le
minde Tıp Faklltainin 
tehrin hutuelerile temu etme
mai yldDdea bp taUil ve ter
biyaiade birinci clerececle ....._ 
miyeti olan klinik teclriaatmm pek 
mahdut bir ubaya mabmr bl-
111&11, 
12- Bir kaaim müdenia Ye mu

allimlerin ylllarclanberi DarillfO· 
nunda çahftıklan halde ortaya 
hen&z ilmi kıymeti haiz belli 
batlı bir eHr çakarmamalan, 

13 - Basit bir terctımenin bile 
.. Theae,. olarak kabul edilmai 
ve bu yUzden plıai tetkik ve te
lifin kıymetçe hiçe indirilmesi, 

14 - Ayni Fakülte dahilin
deki mnderris ve muallimler ara-
11nda bile mesut ve semereli bir 
fikir ve ideal birligi, ilmi mesai 
teşriki yerine zıddiyet ve mnna-
feretler hllküm ıürmesi, 

15- Eminlik, Reislik, Divan 
azalıldan gibi vaziyetlerin, sadece 
bua m&clerrialer arumcla ibtir
ve muhasede doğuran birer man-
11p ve makam halini alma11, 

16- Darllfllnun muhtariyetinin 
yalnız mevki ve makam ihtirulan 
kaynqbran menfi bir Amil dere
keliae İDmelİ, 

Bunlar flatanbal Darillf&nuau
aun tekamlll ve terakkisine, kendi 
keadilİDI illlb etmaiae tiddetle 
mlni olan bir çok sebepler ara
smdan derhal batara plenlerdir. 
Ne Y apmakl Lazımdır? 

Bu hal kUflllllda latanbul Da
rlllfOnununu iaWı etmek için yapa• 
lacak tetebbtialerin, enelc:e 7a
ptbm1 olanlar gibi, aemeraiz ka

jllla kanaat ıetirea hlkimet, 
bu mlles_-eaenin ilpmu teklif et
meyi memleketin ilim ft irfam 
için en kestirme laayırb U...ket 
.. yllllflar. lıte, memlekete yapa· 
bilecethri yapmıı, Yerebileceiiai 
~ermiı, hayalını tamamlamıı Olu 
lıtanbul Darlllfiinunu, yakanda 
saydan aebi:plerden dolayıdır ki 
Bliytlk Millet Mecliainin 2252 na
maraL kanununun birinci maddesi 
hilkmllace artık T&rldye hayatm
clan çc.ülmiı Ye bu gilnden itibe
ren Tarille kanpa mle.tatılv 
ıllmresiae iltihak etmiftir. 

11Alıa DarailfUaau alt llble-
rimi hitirmeclea evvel bu mlee
ıeseaiD fÜDdiJ• kadar eJiadu 
gelebilen de cec:le hinnet etmİf 
oldapna llylemek Ye Ol'ada el-
lerinden ıelebildiii kadar çahf
IDlf olaalan b&rmetle anmak 
•uİfemİ de yapmalıyım. Duaya 
uzaktan bakanlann g6zleriDi ka- ı 
rartacak atıratle ileri gidiyor. 81& ' 
bir çakmaz içinde yan bOfUu 
çabahyaa bir irfan cihaza ile da· 
ba ylz Ull' ileri gidenlere ye
tifemeyiz. Geri kalanlar hayatla· 
nm gtlnden güne kaybetmcje 
mabk6m olanlardır. Valmz den 
okutan, ilmi fenni arqtırmalara 
ve çallflDalara hiç denecek de
recede mevki veren bir darill
flaun Ue hiçbir zaman TGrklerin 
la ..ı. 'bir illiD yarablamaı. Ve 
Tlrk milleti ,........ ait .... 

1 
ter akkilerin haraçgüzan olmaktu 
kurtarılamaz. Memleket için hu 
Abada ilini tetkikler merked 
olacak, talebeyi muhtelif ilimlere 
ait metotlarla tahai taharrilen 
aevkedeeek. tevk ve heyecan 
dolu bir fikri hayat içinde ya
.. tacak yelli bir irfan yap111 
lmrmanm kat'i llaan ve ihti
yaç oldupcla lüç llplae edil
mez ki clar6lfiinunun batla mala
terem tedris heyeti matabak • 
mlttefiktir. Unn ydlu bnet• 
Jeri yettiji derecede ve imkAn
lar IUW'lan içinde çahpn'f 
olanlann yeni Onivenite kaclro-
aunda balunmamalan terefle
riai hiç bir mrette ebiltmez. 
Memleketimiz Onivenite chpnda 
Wr çok ialaalarcla liyakatlerin 
hlr•etiae ve emejiH o bdal 
mahtaçbrld ....._ ~ 
dayplanm tafmjn eclecek • 
mlilalal' nzifeler hulac•W.n ~ 
tabiidir. 

Hlldmetia teldi& ile BIJtllr 
lliDet MeclW keadileriaia bu de
lifik&k JldDdea ........ bir 
llkmbya dlpaemeleri içia ba
yıl mlddetle veya yeai bir vuife 
ahDC1ya kadar fimcli a ... kta ol• 
dnklan maapn tam tatanm temin 
kadiqinulıjmda bahmaaattur. 
BIJ&k Millet MecHliae baadaa 
dolayı Maarif Vekili mfatile bu
rada ela flkranlanmı tekrarlarım. 
Maarif Velrileti emektar menmp
lannm bir u evvel yeni aabalara 
geçebilmeleri için her auretle ve 
bOtlln imkAnlan ile çahf1DaJI 
vuife bilecektir. 

Yeni Kurulan latanbul 
Üniversitesi 

............. ......,..l.tan
bul Onivenitesinin dünkü l.tanbol 
Darillfbuna De hiç bir mlbaue
beti yoktur. Onivenite yeni bir 
m&eıaaedir. Amnesi keaclmle 
bqlıyacaldJr. MlaHH T. D. T. 
cemiyetince iz ı.kçe mlnaip 
bir acl hahmanaya kaclar o.i
venite acluu tqayacaktır. 

l.taabal Oniveniteli, eneli 
ilminin ul1 deWetl veçhile top
layıcı ve birleftirici ı,1r mlleuae 
olacaktır. Ytlbek ilim ve ihbaul 
keneli bln7elbade ,...taa ve ya· 
ratan bir aniyet olacakbr. Ba 
mviyet keadi8indea daha büylk llZYI,...... ,.. Wr tarafta ... 
tan "91 .elariaha, dijer taraftan 
blylk valul tefldl .._ hlylk 
milli varhtm drima c:aU, daima 
ha11u bir tefelddir eiham ola
cakbr. 

2'l52 .......... kananda derpif 
eclilea mllldye, mnhenu ve ylk· 
aek tİCU'et mekteplerinbt de Oni
venite topl.ılup içia kaynı1111uı 
fikri bu mlene1enia mllatakbel 
lakipf plim i\3de ellemaai-
yetle Ye ller ceplaeclen tet~-== 
lecek Mr menudar. Yem 
ai+emiz laakilratleri arqbnaak we 
derialqtiraıek laUsiJi clerlemelr, 
y&lcıeltm•k ve yarm"lr ı•yelerlnl 
rQder. 

Oni•enite plhı, batta 
lilfl•lm 9erimilli • yllsıek M-
...ı.ı.ı.. ....... ,,ıu, .... 1r, .... , ..... .... 

f•t'ltJan•• İfle)"'41 de,... 
lfhir, ıa,..etleri clatınıkdktaa lnir-. 
urarak lelrtif tlmel& ve ...... 

c.11 yen\ ~·•lf•~ me~otlanm ln.9-
arak et .. iu.na iatiaat •tmclrtccllr. 

P1-ofeıör ıadı c• bir takrir 
makinui d..jil talebeye daimi 
i!hamlar verce, ret.ôulilc eti .. , 
onun çıJ!ıma ve •r•.fbl ilk"' .. y. 
kini dain-a cot1um tut•t.iie• 
kaynaktır. H.lc:ld profe .. r ile•• 
elim de u.:. d•tmı ı.teb•ai olilll
cU. 

• ...... 11 ... ..,,.. •• 
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SON POSTA 

Üniversite Kadrosu Verildi Şişli Aleminde 

S P , •k• G.. E Günün Me•elesil 
on osta nın 1 1 un v- .. !e~r:= !e .. e~dt.:al..ıen 

1 Ald "' M ı A t D v için ayn ayn iki mtmabaka aç-

Ve ıgı a uma ogru :r;~ın:::k~'kalb: 
( Baftarafa 1 inci aayfada ) 

tostu llOlll'&ki yaziyetimiz yakında 
aynca bildirilecektir efendim.!, 
deniliyordu. Altmda da Maarif 
Vekili Reşit Galip Beyin imzası 
nnlL Yala&& yem Üniversitede 
kendilerine yaife verilmiyecek 
olanl•ra bu mektubun aoa ciiaı· 
lesi yazılmam1f b. 

Mektuplar 1ıemea parti parti 
yola çıkanldı. Bu eaueıa maliım 
bir şeydi, merakı mucip olmadı, 
asıl mesele: 

-"lstanbul Üniversitesihin te-
essDs .ettiğini. ve bu Oniversitede 
kendilerine fD vazifenin verildi· 
ğim, binaenaleyh ite başlamaları 
lazım geldiğini" bildiren ikinci 
kısım mektuplarda idi. Bu 
mektuplar acaba kimlere gönde
rilecekti? Bu, çok geç aolapklı. 

işte resmi kadro: 
Onivenite emini: Neşet Ömer 

8., Edebiyat fakültesi reisi: KiSp
rülü zade Fut B., Fen Faknlte
si reiai: &ofesar Kerim B., Hu
kuk FaJdiftelİ rei1i: Tahir B •• 
Tıp fakültesi reisi Tevfik Salim 
paşa, Eczacı mektebi müdüril 
ALif B., Ditçi mektebi m6dtirli 
doktor Kmm Eaat B. 

Dar6lflaaun mahtelif pabele
riacleki waumt kitipWll• llive
clilmİftir. 

MGderrteıwın L18tMI 
itte fimc6 de resmi listeye 

,Ore Onivenitede vazife alan mü
derrislerimiz~ 

Mllp .Darillfinandan yeni 
OniveniteJe •imanlar: 

EdeblJat F•kUH••I 
Profes6r Şekip B. Ruhiyat ve 

terbi7e, Profe6 KiSprBln zade 
Fuat B. Ttlrk dili ve Edebiyatı 
tarihi, Muallim lbrahim Hakkı 8. 
Fiziki Coinfya, P..-... manini 
Besim 8. Türkiye coğ.rafyasa ve 
meuil co;rafya, Profaör muavi
ni Orhan Sadettin B. umumi 
fellefe. Profea6r muaYİDİ Cafer 
oğlu Ahmet B. Tiirk dili ve ede· 
biyata tan1ü. 

Pen F•ldlttnf 
Profa&r: Al v. il, .... .ı 

!'~yat ve yllksek .ceWr 
M•Him .HAmit Nafi& ·,Je.lOJl 
P. C. N, ProfM&' maaviui ~vk~ 
Aziz Bey Antropoloji, profesör 
mua.viai Fahir Bey umumi fizik. 

Hukuk Faktlteai: 
Profesar Mitoa Vadliıa Bey 

Roma hukuku. profelk Ebll'uli 
Bey Medeni hukuk. Pııofesör 
Samim Bey Medeni hukuk, .. pro
fealr Mustafa Reşit Bey Hukuk 
ualll icra ve iflh, profes6r Tahir 
Be, Ceza lmlmlm ve usut&. Pro
fealr Ali Kemal B. Kara ve de
niz ticaret hukuku, profesür Mu
ammer Rqit L DetJeder hususi 
lwlmkn, prOfalr lbrahim Fazıl 
B. Maliye ve iR.atiltik• prof eaö.r 
muavini: Kemalettin bey, hususi 
lleYletler hukuku, profesk mua
Wİlll Muhlis Ethem bey iktıaat 
Ye iktıssdl meslekler, bat asistan 
&-han W, ema lılllbb ve 
asulü 

Tıp Faklltai: 
ProfellSr Nurettia A1I 'tley 

tepila, Profalr Tevfik Recep B. 
Weloji ve~ profesir Ke
-• Ceaap ber Fiifoleji. profo
llr l..mail Haklı:a be,, parazitoloji 
pofeslr Akil Mald:ar Bey Tıp 
..afredab fannakedi-mi ve te
davi, pro&ıl .. Saim Ali Bey: Aci
l Tıp ıeriri,.ta. profeeör Nqet 
Uluer Be__y: Dahiliye lel'İriyatı, 
pn>feeör Tevfik Salim Pqa: Da-
lıiliye aeririyatı. muallim Aı...t 
Kem :ıl Bey: Haricife seriri,..._ 
pofe.sör muavini Tevfik Remli 
Boy: kadın ve dojmn. mualljpf 

Behçet Sabit Be,: idrar yollan 
Mriıiyatı. muaDim Necmettin Rı
fat s.ı: Umomi emraz. muallim 
Ihsan Mimi 8. : ~ laeldmi 
we h~kimrıti, ...nua Akif Şakir 
B. : Çocuk certabitii n ot.eli, 

uôr muaviai F alarettia Kerim 

. - ......... 

Dün Oııiv•r•lteg• ltıgin ellll111eleri 
tliI,inilleıe ....,,, pro/nörler Mtı
ari/ Velcilial d..,..te .. ltliler, 
falcal neden• rnimlerilli• çekil· 
•••ini isle,,.etliler, 1«Pluılarile 

gizlerini 'lc.tıpoffıl ar 

B. : Sinir hastalıkları, muallim 
Mustafa Hayrullalı B. : Sinir lıu
tahklan, profeaör muavini Süheyl 
B. : Tıp tarihi ve deontoloji, pro
fesar muaYİlıİ Hamza 8. : Teşrih, 
profes6r muavini Edip Hasan B. : 
iateloji ve ambr!f oloji, profesör 
muavini Sadi B. Fıziyoloji, profe
sar muavini Sedat B. : Tıp müf
redab ve farmakocfinemi ft te
davi ~ab, profesör muavini 
Muzaffer Esat B.: Dahiliye seri
riyab, profesir mua'fİDİ Nurettin 
Kamil B. : Dahiliye seririyatı, 
profeaör muavini Şinasi Hakla 
Bey hariciye seririyata, profesör 
muavini Kazım bmail B. hariciye 
aeririyab, profes6r muavini Oaman 
Cevdet Bey fizyoterapi. 

Eczacı Mektebi : 
Muallim: Akif Bey, tobikolojL 
Dişçi Mektebi : 
Muallim : Himit Bey, protez. 

" Riftü " " 
" Salilıaddia Mehmet 

Bey, fizyoterapi ve rontken. ... 
alim muaYiai: Ziya c.eawı av .. 
diş farmakolojisi anestezi ve t.
davi, Muallim : Kaz. Eaat Bey, 
dit ıeririyab ve diş baatalıldan. 

1911• T9111.llderl Enstltll .. 
( IWp lwiiyat Fakültesi ) 

i>tofeair: Şerafettin B. itila 
dini ve feJaefeti, e•esör Meh
met Al Ayni B. lalim dini ve 
felaefesi, _p~ofea6r Şevk~t B. 
tefsir tarihi. profesör: Yomf 
Ziya bey Türk dinleri 
ve mezhepleri tarihi, pro-
feair muvlıü: Hilmi Ômer 
8., u-mi dinler tarihi, lzmirli 
profeHr l..ıail Halda 8. hadis 
tarihi, KilisU Rifat B. kun mu
allimi ( arapça ) Abdilbaki B. 
kurs muallimi (farsça) 

ı abancı Diller Mektebi 

lunduğu için, iki smıfı birleftir
mif, kadın ve erkeğin iştirak ettiji 
tek bir koıu yapbnmf. Bu koıu
yu iH erkekl.,rin bulunuşwıa rağ· 
men Samiye Hanım kazaıumt ve 
bpaJI almıftır. Davacının iddiam 
fU noktadadır: 

Mnaabaka f8rllannm deiifti
rildiii evvelce ilin eclilmemif. ve 
)'&nf zamanında da alikaclarlara 
bildirilmemiftir. 

BinMDaleyh Samiye Hanıma 
kupa J.ahaz .erilmittir. Mllaaha
kayı tertip eden mlaleae ele .a
ztınil tatmadfjı için Vehbi Beye 
250 lira manevi tazminat 

"Yermeüdir. 
Suıiye Hammın vekili f11 mi

.... bukmmqtur: 
- 8Por hldiaelerinin hildm

lerl ~ heyetleridir. Bunlana 
•entlliri hllldbnlerin temyizi is
tinafa yoktur. & örfen ve taa
·~ bayledir. Be~elmilel mpor 
lleial hunu bayle kabul etmiflir. 

Hakem heyeti &OD a&zUnll 
ıöylemiftir. Bualara kaqa itiraz 
edilerek mahkemeye gelinmez. 
O giln milsabakaya girecek baıka 
hamm yoktu. Tek başına yanf 

olmıyacağa için ve Samiye Ha
mm da erkeklerle boy ölçüşebile
cek bir kudrette olduğunu iddia 
ettiği için laakem heyeti flD'b 
~ejiftirmiıtir. Vehbi Bey alla· 
bakaya girmek auretile bunu fili 
bir IRJl'ett:e kabul etmiştir. F ede
ruyondan hakemlerin salibiyeti 
IOl'Ulabilir' eledi. 

Dananm awkab ba iddialara 
fU cevabı verdi: 

- Hakem heyeti aponm inti· 
zamma bakar. Hakemler Y&nf 
şartnamelerini değittiremezler. 
Mlisabakayı yapan mneuese, prt
llll'llll ve mllkifatlanm ilin et
mekle bunların va ihnesiıü tekef
fül etmiştir demektir. Şartlann 
deiiltirilaijiııden bizim haberimiz 

· yoktlır. 
Burada iki avukat arasında 

hafif bir miinakap oldL 
Miidclaaleyh vekili dedi ki: 
- Vehbi BeJ.t.miye Hamm

daa ae istiyor. he1eti ona 
bJr kupa vermif, esasen bunun 
maddi bir kqmeti de yoktur. 
KıJ111et buma .-nevi neticeain
cledir. Velali B!:Y bu kupaya 

~J.~ karar için 3 .... 
tola talik edildi. 
Bmhan Cahil Bey Aley

hinede bir dava 
Vehbi Sait Bey Moddeiumu

&ğe mllracaat ederek. Burhan 
Cahit Bef aleyhine de bir ,.hilafı 
hakikat meşruhat verme" davua 
açmlfbr. Ba iddiaya göre, mu
başınn SamiJ_e Hanıma celp 
tebliğ edeeegı zaman Burhan 

Profesör: Fazıl Nazmi 
eaki yunanca 

Yeni Shne .,. 

B. Cahit Bey refikasımn Buraada 
bulunduğu baklanda celpnameye 
~ venaİftir. Vehbi Bey 
bunun doğru olmadığını Samiye 
Hanımın burada bulunduğunu 
iddia etmiftir. Müddeiumumilik 
ba iddiayı tetkik etmektedir. 

G6rülilyor ki bu listede eski 
dariilfnmma nisbeti olmadıktan 
halde Oniversiteye bariçtea alı
naalana Uimleri yokt.... Filhaki
ka im Jilıte dlia Wırilaemiftir. 
Zira l.tnbal lniveı aitaine gire
cek yeni •••ıillır hatdanda 
peyderpey malômat ve
dleeektir. Maa=W , şimdiden 
... yazdıtu. gi'l Mükrimin 
HaJD. HWai ?JJa, Mlrlflp Hayri, 
Rqen Ep-ef, Şemaettia .lkylerin 
iaimlerbal .uyabiliriı. Asistanlann 
ütni de ,..ı..ada ıslahat heyeti 
w faldilte reislikleri tarafından 
1iımarlanacaktU'. Dariilfibumua 
idari ıe,kilAb, yeni üniveraitede 
.... tadilltla a,.en ipka edilmiş
tir. MeYcut ecnebi profesörler 
kemafiluhak vazifelerine devam 
ec:ltcelderd&. 

Miderris, m•llim ve mual· 
lia .... vialilderiae intihap edi
lenlere henllz tebligat yapılma· 
IDlfbr. 

Ecnelal •a•er,-leler 
Mektuplar tevzi edilip kadro

lar teblii eclilirlceo ecnebi ... 
clerriller Maarif V.Wlini .,..... 

-
geldiler. Bular kindenti ve içJe.. 
riııden 'baDgilcri yazife •7J!•nlı, 
merakı madp olclü. Bir da-
ha kaydedelim: Bu aoktada da 
So. Poata'DIJl ilk olarak verdi"" 
haber tahakkuk etmittir. Ecnefi 
p_rofe.aderi• aıbB eberiyeti Tap 
Fakiilteıi için çapıjaaldardır . 
Ve içlerinde ıngiliz Kırahnı teda
vi etmit olan Profesör Gebeimrat 
Nisim vardır, yeküma (38) ı bu· 
lacaktır. 

V•kll Beyin Nutku 
Mektuplann teniini ve kadro

lana tebliiiai müteakip Vekil B. 
P.''\Zetecileri kabul etti ve Tiirk 
Oaiversitesinin doğumu arife
sinde dlthceleriai ve projelerini 
aalattı, cidclen kıymetli mala.at 
verdi. Bu maliimab bu .ntunlara 
•kıtbriP kaybetmek istemedik., 
ayn bir .. ,u.,. keydak, brlle-
rimiz 1llfea ' *' •tfaıı pft-........... 

Bu Akşam Galatasaraya Uğrayınız 1 

Yerli Mallar Sergisi 
Çok Zengindir 

iki Yüz Firmayı Bir Arada Göreceksiniz! . 

y.,.11 ... lltır ••1Fdntl• ltuırlık 
Beşind Yerli Mallar Sergiai 1,..... ~-- 111e11r, ..._... .._,...., 

16 simi 1 Ethem, lllc•kp Y..-r, Şark Js..-. llewr 
bugiin saat da mera e açı a• ldm1aa Mrader1er, kau~ııll •• kaWe. ... 
cakbr. Tertip heyeti diln Sanayi çalrça Remsi, Arhaapa W&iP, N...,.....,.., 
Birli"' reia vekili Gani Beyin su.. Bak, llwek• ... ...._ 81.tkM de-

l' rl, Balurkly bu, f•haae •••naat, 8-
riyaseti albnda bir içtima akte- persan tpeldl, Yalon eaa depola,.,.... 
derek bugiinkii meruim laekla... lr&f Nlkela, Mit kınnt, ,....,. •w • 

llmltecl, la..u Saphl, Sepo. a...- ...... 
da fU programı hazırlam•F· SeYI• ıtriyat., Kaaut kfltDpUa..ı. ,..._ 

1 - Deniz orkeatrua tarafın· Bata.yu Ser-. .... .u..e ş.n.e, a. 
d . _ .... Hl rn•-ı Siren• Yahya Huum, kayuac:a il,.,·~ 

an ISDJU&l -Y • • r1. Nlbla z.rYOdald boya, HaJ* Crllr-. 
2 - Sanayi Birliği Umumi Yenaa, ~., dolrtor Halil SeuJ lw-

Kltibi Nazmi Nuri Bey tarafın- ,..., Klriftl ..... llalalttta ı..,. ............. 
• •--L itim ıade n Bekir aad• beJ'I•, laa) • 

dan nutuk ve davetlilere ~- Eaı. AH bey, Bulduh ee..ı, k.,..e• 
kiir. Yunf K...ı_ pata fabrlkul, dllJlll llela-

3 _ Rr ... ..:t.k Millet Meclisi met Kemal, lahr.utv ld...... Orlaa Ama. 
AAA1u badamyafı, Remsi ldltapba....ı, llllU-.. 

Reisi Kizım. Pş. Hz. tarafuıdan ıene, Alpulha $eker, Sofya ... ......,._ Ka-
açma hitabesi. ramllnel meuucat, tc.uul& ...... .... 

-'-- Tlb.1 ..... .... ıtr••t.. ....... Haldll 
4 - Setti pavyoalanm -7-- latıı.nhiT-., P~ 'iılhtihM, Oiikar ._. 

ret dura, Mehmet Keaal mlatahurat, .,.. 
5 _ Saat 17 de aerginin baa1an kuadura, deri fabrlkalaa, ~ 

kGçllk fabrika, Mehmet Aaaq Celll ..... 
açdmaaa Ram lflemede Tabla WJ•t. s..... .., 

Bu seneki serginin mesahai At· Kacln.ade, 11D1a Amyadi, a.ı4ee1e A-. 
a.:-: -e ;.,.;.~•- eden ftrmalann Zera.ıabhlı., Mehmet Sadi, ..... ..... 
-7- "' ..,....~ T-- ....._., ... ..,..__ ICeaal a., ..a-
adedi seçen senekilerden çok ........ ".........._ 
daha geoit ve fazladır. Serginia lleta'u.._ı a.ne 
hliytik kapua hu günkü meruim Sanayi Birlitinden: 
mhasebetile bayraklarla ... lene- lıtaabulda baluua ........ • ..... 

larınuaa ••••l•W ...._......,.. ._.,. 
cektir. Geçen sene oldup gibi tir• sladenıiaecllk. Betiacl , ... u ..n. ...... 
bu .-e de radyo vasıtuile plik ı Atuıtoe 931 ..ıa ... , ...a il da Gdala· 

ak d 
Mt'•7 Uıellade aç&Jacatıad •• ........._,.._ 

nepiptı ve aergiye iştir e en mla 1....,....... rle• . ......_ 

alır11elerin reklimlan yapıla
cakbr. RadyoDUD çalmadıja za-

nlarda deniz orkestr.., kon
serler verecektir. Betincl 7erli 
•allar wpme iştirak eden 20CJ 
kadar firmanın isimleri pnlardır: 

Zı91aJ, fabrika n hnu!ar mlcUlrl,.ı4 
Zlmre sade Şakir Bey, laak Nl7ep Bey 
ayna •• cam, hanımlar ellrı••• demefl, 
Kanal l'•H•, Pril maden cllla, kehribara 
Rabıni Bey, Rod1olla, tekerleme Y• putac:ı 
Aacophı, Yatla ıtll mamallb, .. kercl ŞeYld 
BeJ, P• • .... , Waum flytt, ... dara 
terer-.la allt mamulAtı, uaiao ıabu•u, Kl
aaraa mad- auyu, Turan J'•f, ...._ bla
klYldl we çikolata, Bomoall, Neall•, llap 
simit kaplama, t-PH•, HIMyla Aal ..
karel. llelaa.t Rma kelaaeauql llapt nM• 

h•. Aakaaaa tekerci. ~it Nlaaıal, Paap 
Apdl bakır, Umumi Jtllplaaa.. hna ... 
kere ıl. Rdlfer s--. K.alııahlr ıuos, 
t• .el lleltaet K ... 1. Tlljla n ..._. 
........ , .,_ eı--e11.-t .... Tı 
--all11f Krhıtal menneat. Lor)' ... hmlr 
t .,ıaı p•n~,.. tllllUa._. ...... eu7a, 
ıtftf•t, K•a luahnc:l ......... kana kahveci 
........ Ef. 9'1ad~ psq. t.... 
.,.._, ZA,1 Jler .,._.kçı, Deju •:11•• 
•• 'Gal•taauq, Coc1lk ae.I, Ke.UC,aa 1tot• 
" ıaluab, sar.na pata •n._.t, bıın
hüıa Zlja Be:r m..-ea•, kq d7CI • hah, 
L6• atn7at, Ş.Yket luet .., ............ 
....... t •llMıttlo k.......... Alt ..... 
k.......,A110.....,.......,.N..t. Har 
lııa .,. .....,, IWunet F ad&, tia.cler a.;rıer 
k~ tafia.ımer ıaa~at nl, Aüpa
•• ..., el " •• meklk •••cat, ., H atıp 
ac.., ... Ycqlyadl .-, Ar ........ 
:r• ppka kahba, Sabri sade F4il8t tll*aJ, 
J. S.tkı ., lmtasi1e, Klrplıl6 trll&.ıaJ. 
ICMtOrJADO trikotaj, ICabo ,_... Faik Ra· 
t• we Z.pellWcla çorap, ldlp Hikmet n 
.. ..,._ ... o •• ._.. ........ .,.. 

.... O-- Mııf; a.atk,_. 11.uı. Zeld. 
lalMda IC.ldııçl7-. Recep BeJ sade lauo 
ıu.... ZJra .. ,..a:u. Zeki Dıahaal .. ,.. 
........ .....,. .... 11 ...... c..._ 
tarut. Etlı.. hrh•• 8leka .. ... .......... ,. ................ 

Yanan - Bulgar 
Hududunda Bir 
Gece Mulıarebeai 

( Baftarafa 1 iDel .,,... ) 

maahaze eder gı1ddirler. Bunlarm 
mutalealanna gare Ywwa • Bul
gar mGauebeti esaslı bir tufl
yeye tlbt tubılmah, dott •e ya 
dQpum mutlaka anlatılmalı ve 
kat1 bir hesap ..... elidir. 

Atiaa, 1 (Apatos) - Kolor
du erk.lm...,.biye rem ......... 
lıakkmc:la mutaleuam _... p
aetecilere: 

- OtomobD amalı 1* Jde 
durm,v ,a.iydi,, taama iMi ..... 
ela ,.,.., ebd&r ini icli ki 

erimile çewilen aamblana kar
p...ta her h•ıwi bir laarekette 
w .,m ırı • -~en imkl• 

::.lı;o;~ &!,: -.w-. 

EZ TAKViM= 
GID &AU a-
Sl t AÖU&T08 Na U - -llual 

Vaklt 



1 Apatos 
1 

SON POSTA 

ITTIBAT VE TIBAKKf' 
Her lınklcı mah/uzdur. - Na•ıl doltl• 1 •• 

····-···········-·······-··· Na .. ı Y a,11dı 1 .. 
ikinci Kısım No. 100 Naıl Ôldt1·· 

Saray Mensuplarının Bazılan 
Kendileri Teslim Olmuşlardı 

H 
Pqa ile 'örüşmiye başladı. 

aldarmda bıç bir fena mu-
•mele yapılmak ihtimali ol
madığına dair teminat •erdi. 
Bizzat kendi ı.amin ve kefa
leti altında götirüp, yine iylece 
getireceğine dair kanaatbaht 
0 1ac:ak 16zlerle paşayı ikna ettL 
MOeaif bir bidiseye meydan ver
-den aldı, Zaptiye nezaretine 
re tirdi. 

Maarif Nazın Haşim Paşa, bu 
Iİateve dahil edilmemifti. Çünki. 
-.bak devrin mülevves işlerine 
~dığı tahakkuk etmekle 
beraber, elinden almacak derece-
de mWıim bir servete de malik 
diiiJdi. Pqanın, aynı zamanda 
•etrutiyetin istihsalinde bir far 
dası dokunduğu da anlaşılmışb. 
~en gelen Heye~ Murah
hasa, Maliye Nazın Zıya Paşa 
ile yapbldan ilk mülakatta, 
•etrutiyetin ilim gecesi sa-
k:da cereyan eden ahval hak-

cla tahkikat icra ederler-
ken, Haşim Paşanın büyük bir 
diret göaterdiğiıü öirenmişlerdi. 
o sece mecliste herkes derin bir 
alikit içinde ve henliz meşrutiyet 
~z&n& ağızlanna alamadıldan 
b~ ıa~anda Haşim Paşa knçük 
bır kigıdın . ~zerine fU aatırlan 
yazmıt, gıılice Abdülhamide 
ı&ıdermişti: 

- Aynen -
(Velinimetim!. Mlimet ve celi

leti hiimayunuauz, laer şeyd~n 
S:V:.!':ntilecek bir ~~~e~. 

n iş'ar ve ıstiş ar ıle 
Y.ıöl geçirerek ordunun ve hal-
~ fartı asabiyetle maazallah 
.areketine vesile ve meydan ve-

rilnıekten ise, kanunu esasinin 
filen nıeriyetine fermam hüma· 
J:,nlar~ sadır olduğunun dakika 
~vtd edilmeksizin telgrafla iblağını, 

. em ve f artı sadakat ve ubu
diyetime iğtiraren arza cesaret 
ederim.] 
h Ziya Paşa, Haşim Paşanm 

u sabrları bizzat yazdığım 
ve rizlice kendisine gösterdikten 
:on~a Abdftlhamide gönderdiğini 
~nıın etmişti. Buna binaen Ha

flnı paşaya ilişik edilmemişti ••• 
Evleri abluka edilen saray 

llklena~plarından bazılan da kendi-
erınden teslim olmuşlardı. 

Bütün bu hidisah, tarih sayfala
nna . daha biiyük bir emniyetle 
t~vdı edebilmek için bu vakalara 
aıt birkaç vesikayı aynen der· 
cetnıeyi muvafık buluyorll%: 

- Aynen 
Zabıt varakası 

Dahiliye nazırı sabıkı Memduh 
Ve Şehremini sabıkı Reşit Paşalar 
~ahi ahalinin talep ve isan üze
nne dairei nezarete getirilip mül· 
'a nezaret muavinliği odasına 
•kame ve üzerleri taharri oluna
rak calibi nazan dikkat ber g6na 
evrak zuhur etmeyip yalnız mü
tarünileyhimadan Memduh Patanın 
&zerinde Osmanlı, İngiliz ve Fran
llZP olarak otuz beş lira; Reşit 

8falUD üzerinde de Banknot 
!~ doksan bq lira zuhur etti
guu milbeyyin itbu zabıt varakası 
bittanrim lıuzzar muvacehesinde 
badellmae imza olundu. 

23 temmuz 884 

Beyoğlu mutasamf muavini 
Veli Beyden Zaptiye Nezaretine 
çekilen 23 temmuz tarihli telgraf
ıaame 111reti: 

- Aynen -
..... lllqam lser1 

Btıltrig• naın DMili•• auırı S.•thr 
H. Rtnni p_,. lleınlld P.,. Reu p,,,.. 

tında Başkitip Tahsin P•pnın keltirmeclen, Seruker bP""'m 
konağı önüne ahali toplanarak Ciniine gi«;finiz. Orada yalnız biraz 
kapı ve pencereleri kı~ ve bağırınız. 

her nekadar men'i cihetine gidil- Ve ayni zamanda mevkaflara 
miş ise de bir cemmigafir olmak da : 
hasebile mümkün olamadığı ve 
Zeki Paşa ise hanesinde rovel
verle intihara teşebbüs edip 
ailesi tarafından menedildiği 
firara bir tarik aramağa teşe
büsle muhafazasında bulunan po
lis nokta memurlanna para ver
miye kıyam suretile iğfalita 
kalkıftıiı Betiktaş ser komiserli
ğin den it'ar ve olunacak mua· 
mele istifsar olunmakla olbapta ... 

~ 
Beyoğlu Mutasarrıflıjmm di

ğer bir telgrafı: 
- A)nen -

Bu gece saat dört buçukta 
Ebülhüda Efendi hanesinden ça• 
karak polis memurlanna teslim 
olmuş, doğruca Harbiye Nezare
tine gönderilmiş olduğu Beşiktaı 
zabıtasının iş' an üzerine manız· 
dur. 

• Beşiktat polis komiserliğinden 
Zaptiye Nezuetine gönderilen 

jurnal: 
·Aynen -

Hizmetinden af buyurulmuş 
olan seribriktar Kamil Bey, çar
şamba akşamı yani perşembe 
gecesi saat iki kararlarında ha
nesinden çıkarak kapısı önünde 
ve etrafında muhafazası için bu
lunan polis nokta memurlanna 
teslim olmasile merkeze getiril· 
miş ve hakkında lizımgelen mu· 
amelenin ifası zımnında mahfuzen 
bibızaptiyeye izam kılmmışbr. 

* Vaktin geçmesine ve gece 
olmasına rağmen, zaptiye neza
retinin avlusunu dolduran halk, 
dağılmıyordu, G&rültiilü nüma• 
yitler yapılıyor; tehditkir vaziyet 
arbnhyordu. Bu esnada latanbul 
Heyeti merkeziyesinin en faal bir 
uzvu olan avukat Mustafa Baba 
Bey de işe kUlflDlfb. Mevkuflan 
Harbiye Nezaretine nakletmek 
lizlmgeliyordu. Bu İfİ deruhte 
eden Baha Bey, gece saat se
kizde, Merkez Kumandam Sa-
dettin Paşanın Çemberlitaftaki 
konağına gitti. Bir balük süvari 
istedi. Süvari böliiğü Zaptiye 
Nezaretine gelip te mevkuflar 
arabalara bindirileceği zaman 
avukat Baha Bey tarafından nü
mayifçilere fU emir verileli : 

- Pqalan, pdi Bekirağa 
l»llailne trldd~ Sa de 

- Görüyonwwz ya, Zaptiye 
dairesi muhafazasız. Ayni zaman
da ahpp bir bina. Size kartı 
bir taamız vulmundan veyahut 
yangın zuhurundan korkuyoruz. 
Sizi daha emin bir yerde bulun
dunnuı olmak iç.in Serasker ka
pısma naklediyoruz. 

( Arkan Yar ) 

SON POSTA 
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31 -7-1'53 

.......... ( SatJt) 

710,- ·-·· ',..., ... ....... 
IO fr. ,,._. 

ee.oo 
170,
m.
ııa.oo 
lft,00 

1 tdl11 A ... 
l pe .. ta 

120,-
15,00 
17,-
50,00 
lf,00 
31,-
2.\00 
17,-

!O llret 
IO fr. Belttb 
20 clralıal 
20 fr. ı ..... 
IO len 

1 llorlıa -
824,-
25,:50 
~-

•'-ıs 
1 alott 

1 p .... 
201~ 
2D dhaaı 

1 ç.,.. .... , 
Çekler 

-.-

Llm Lira 
,, a .. 11.(Nama) ~'\O Aaaclolu" ıoov. 37,50 

(Hlmll•) 9,M Ş.rk D. Y. •41,11 
: (-...ı.) 116,- W. Tranı•aJ IH,30 

o.aaala Baak. 35,- Calr.llclaw u 11,GI 
lelblk • &: ferkoe 2'1,511 
flrked Hqr!J• H•nıql 
HaJlt l.N rı.-
Aaadol• •eGV. 15,18 'Wıfoa 13,0l 

• ,._ P. • 23,25 .._atı aı,oo 

Ea ... m ve Tahvllal 

Ltra -
1113 ......,... ··"' ltejt t.tlkrau ,...._..,. 
r.tdlrPa DaWR ~ lbhbm 

DIJ111'• ... 53,llO o...a...ı .. a..-• tertip 1 9,25 T.._ 
• • D 11. c:;: Elektrtıır 

BORSA HARiCi 
Tabvll8t • Me•kOlcll 

............ 

Lfra -3,81 .,., 
18,00 
170,
•J,:ie . --.-

Resim Sergisinde Neler Gördüm ? 

Sergide Geçen senelere 
Nazaran Bir Yenilik Yok! 
Eserler.Eski Birer AŞina Gibi Gülüyorlar 
Ve "Biz Gene Buradayız! ,, Diyorlardı 

Güzel aan'atlar birliği, mutat- ği Çallı İbrahimJe, Namık lsma-
resim sergisini bu sene Galata- ilin eser teşhir etmemeleri ikmal 
saray liaesinin salonlannda açb. etmektedir. 

Sergide ressamlarmwn yeni Serginin üç salonundan biri 
bir hamlesile karşılaşacağımı, yalmz Ali Rıza Beyin eserlerine 
ciddi çalıımaların mahsullerini tahsis edilmiştir. Ali Rıı.a Beyin 
g6receğimi sanıyordum. Dn.n bu bu cömert gayreti ilk nazarda 
ümitlerimin ne kadar beyhude bu sene sergide Fazla çalıflldı~ 
olduğunu anladım. ve bol eser elde edildiği intibaın. 

Sergide, geçen senelere naza- vermektedir. Eier salonJann bi-
ran hiçbir yenilik yok. Salona risi bu suretle dolmamı, olsa 
girdiğiniz zaman, duvardaki resim- idi pek hakJı olarak: 
ler, eski bir aşina gibi yftzlmiize 
gGlüyor ve : - Bu senede çahfalmamiff. 

- Biz yine buradayız L. Diyecektik... Buna rağmen 
Diyorlardı. Her aergide gir- yine de diyoruz. 

dOğlm&z raimlerin birer benze- Eserler arasmda Avnıpadan 
rİDİ yine bu .ergide de glriiyorduk. gelen Cemal Beyin eserleri, ha-

Hikmet Bey P0tatlanm mata- reket ve ifade itibarile en fazla 
dı veçhile Fındıklı aabilinden nazan dikkati celbediyor. Bilıaua 
çahfacajma, biraz daha gayret kımuzı elbiseli kadın portreain-
g&tererek Kurbağhdereden ahmt. deki renklerin ahengi ve imtizacı 

ŞeYket] Bey bir tenevvu Ye pek sevimli ve cana yalandır. 
yenilik vücude getirmek ıçın Hhüt ve Zeki Beylerin eserleri 
anteriy&rlerini yağlı boya ile ça- de iyi eserler arasındadır. 
hpcajma, &ul\I boya ile çabf1Dif.. Bütnn bunlardan batka ser-

Eğer sergide muhakkak bir gide öyle resimlerle karşılaştım 
yenilik ve diğer 1ergilerden ki bunlann buraya konmalannın 
farklı bir nokta aramak icap sebebini bir türlü anhyamadım. 
ederse, Hikmet Beyin kurbağalıyı Netice itibarile daha kıymetli 
fmdıkhya, Şevket Beyin ele mlu bir ıergi meydana getirebilmek 
boyaya yağlı boyaya tercih ec:li- için ressamlarımmn daha ciddi 
tini ga.terebiliriz. ve daha çok çahımalan lizmıdır. 

Serııideki yenilik ve deiifikli- Erdiment 

Galatasara• resim •r6i•inae rHsamlartlan 6ir grup 
-=--==-=-==-=---==---==-====~===--===-;._.---

•• t ••• -.;. .. • • 1 · · · · · · · i!i ·~·1:;·"1'··~···········-,;.····i·· ..l....!... ................................... l. ~ s ....... ,t· 
1 Ağustos Sah 2 Temmuz Çarfamba 

i.tanbul - l 8 gramofon: Sahibi- Viyana - 19 sı::> K r . · ·· · onıerans· 18 · 
ııiıı Heııi K 6318 - 1\ olombia DF 620 cı asırda Osmanlı ımperatorlu ~ · 20 ın-- Kolqmbia J>F 654 - Polidor 20906 eski ~ır -d iplomatın ~u, 20·05 
18.SO Fr. denı (ilerlemi~ olanlara), 19 asken bando, 2:! haberler 25 'ı w' 0 ,

4o 
k · ' · · ~ece Mahmure Handan H. (saz), 19.45 saz onserı. 

(Nihal Tevfik H.), 20,30 Eftalya H. 9J 2~ü~eı - .
1 
2 ı ,o:; flütJe konser 

• ' - • ·> JH\ ılno ı e Sop d , 
Sadı B . ~~ . arkad~şlan, 21.80 gramo- 21,55 kÖnferans ~ 10° ko p&rC'alar, 
fon: SahiblDlD Sesı I!. H. 665 - Sa- ser 9·> 40 dana · - :L! . emanJa kon-
hib. · Q • D B 2 · ' ""' · mu lııusı ının ıvesı . • 61 - BrwıHısk Münih _ 21 15 · 
1~ B, 2::? Anadolu ajansı, borsa ha- ler grupuoun • k nasyonal 80S) alis t-
ben, saat ayan. konse • ·> o.r estra ı tarafından 

Ankara - 12.30 gramofon, 18 r, ~L.40 aaker ~arkılan 9 r: 
Salon Orkestrası: 18.45 alaturka saz haberler, .<?4: ı,olonyadun nakl - 3·2a 
19.45 dans musıkisi, 20.15 aJans ha: konseri. en gece 
betleri. Peıte - 20.0."l piyano 

VJyana - 19.10 Bahçe bakımına konseri, 20.50 siYas t .. 1 . ve keman 
dair konferans, 20.0.-, Doyçe Folkso- ne yok?, 21 0) · ... ke 1 

8 e~ınde ne var 
rd akl h . l · ~ ... r ı ar .,9 20 h h 

pe en n en mu telif parçalar, 22,05 er. 22.:15 lı af r m k ' "'*'· a er· 
senfomk orkestra tarafwcl ım konser, çingene nıtı!'! kısi. usı 1 parçalan, 23.20 
28.20 haberler, :!;l85 gramofonla Vartova - 20 10 f 
konser. ser .. U .J) d b gramo onla kon-

p 21 o-- · e e ıyat musahabeleri 
aria - 20 05 C ıramofoula konser k · o pıvano k onseri •lj? 15 hafif ' 

ve haberler, 21,8:-ı orke tra konseri ı la r. 2 1.0') k ı fe ko~ .. h. 1 şar-
muhtelif parçalar. ' - r a•a=a_n __ 

Bükret - 21.05 Tenor . l<'İdaon 23 05 pı) a. uo kousen 23 20 --f 
d '"' 1 L 1 ' gl'llmo on, 

tarafın an ta~anna konseri 21 2j or- ... , lll•ı cır r 
kestra konseri, :!2 konferans, ~2 20 Prag - :.. ı. ı ;ı 1 eman konsı>n 
kon er. 21,20 Hkı ko ıserı l .) Qt::> İ y' ' • • -~, 11 ı ge-

Roma - 21.0. Haberler, 21 r,o cı s.ı m u ıuse1Jetıle lsvı re muBıkı81D• 
kantık komıer: Vtıgner, HeJlini ve J> _ dt'n parı· ılar. 
ıı·ıettiden par~alar, 22.35 kr.mcdoi, Peştt- - 20.~ h .emaD kODBeri, 

~ t 3.0., çıııt, rus muv.k:sı. 



Gavur Mehmet 
Kara Yürek Çetesi 41--------.. Tefrika No. 76 

Köpek Givur Mehmede 
Birdenbire Saldırdı 

Gavur Mehmet yakasını zor kurtardı ve 
yatağina girerek horlamıya başladı 

Bu ocakta, parlak bir ateş yanı
yor, ateşin üstünde, büyük bir 
pota kaynıyordu. Uzun sakallı, 
pejmürde kıyafetli bir adam, ar
kasını dehliz tarafına dönmüş; 
muntazam fasılarlala ocağın körü
ğünü çekiyordu. Yerlere, büyüklü 
küçüklil birçok toprak potalar 
atılmıştı. Ters çevrilmiş olan bir 
sandığın üstünde, madeni bir takım 
külçeler parlıyordu. Bütün bun
lar, ayn ayn Gavur Mehmedin 
n?zarı dikkatini celbetti. Fakat .. 
Asıl onu meraktan çıldırtan bir 
şey vardı ki o da, göze görün
miyen bir yerden gelen ve munta
zam darbelerle inen bir çekiç 
hissi veren bir sesti. 

Gavur Mehmet, merakına oka
dar mağlüp oldu ki, hemen içeri 
atılmak, o uzun ve perişan sakallı 
adamı yakalamak, ağzını tıkadık
tan sonra içerlere kadar dalmak 
his ve ihtiyaçlarına kapılıyordu. 

Birden bire bu hislerini durdurdu. 
ve kendi kendine sordu. 

-Sonra .. sonra ne yapacaksın, 
Gavur Mehmet Efendi?... Haydi 
farzet ki, içeri girdim.. herşeyi 
gözlerimle gördüm. 

Aksi şeytan bu ya? .• Vur, tut; 
derken büyük bir arbede çıktı. 
Ben de, bu arbededen yakayı 
sıyırdım... Sonra?.. Bu herifler, 
derhal işi anlayıp, bütün bu dü-
zenleri bozmazlar mı? .. Belli bir
şey ki gelen bu ses, kalpazan
ların baskı makinesidir. Herkes 
rahat döşeklerinde horul horul 
oyurlarken, herifler burada şakır 

ıakır para kesiyorlar. Bunun, anla
şılmı) acak bir noktası yok Eyi
si mi; yine geldiğin gibi, yüzünün 
akile geri dön, Gavur Mehmet 
Efendi. 

Gavur Mehmet, kendi kendi
ne hitap ederken içinden bu mu
lahazaları geçirirken o peri
şan kıyafetli ve sakallı adam, 

muntazam fasılalarla körüğü çekiyor. 
Keskin ve dalgalı bir alevin üs
tündeki büyük potada parlak bir 
maden kaynıyordu. 

Gavur Mehmet, yavq yavaş 
geri çekildi. Evvela :mağarayı ve 
sonra köprüyü bir gölge gibi ses
sizce geçti. Yokuşları tırmandı. 
Barakaların yanına vardı. O za
man, birdenbire iki adım geri 
sıçradı. Çünkü iri bir köpek, şid
detle havhyarak üstüne saldırmış
tı... Bu bir f eliketti. Köpek sesi-
ni işiten hırvatlar yataklarından 
fırlıyacaklar. Gavur Mebmedi ya
kalayacaklardı. Vaziyetini, hiç bir 
suretle izah- ve tefsire imkan yok
tu. Bu hayat ve memat dakika
sında, Gavur Mehmedin aklına 
derhal bir hile geldi. sesini kalın
laştırdı. Kaba bir hırvatça ile: 

- Hay feytPn alsın seni: kö
poğlu, köpek... Daha hala adam 
tanımayı öğrenemedin. işitenler 
de, düşman basmış zanneder ... 
Hadi.. hadi bakalım yerine.,. 

Köpek, mütemadiyen havlı
yor, ortalığı yaygaraya veriyordu. 
Barakaların ilerisinde, yol üstün
de bekliyen nöbetçiler, köpeğin 
sesini duymuşlardı. Bunlardan 
bir tanesi bağırdı: 

- Kimdir o? .. 
Gavur Mehmet, tereddütsüz 

cevap verdi. 
- Ben.. milo... Hayvanın 

havlamıya hakkı var... Yabancı 

misafirin kokusunu aldı. Şimdi 
çıt işitse, şilpheleniyor. 

- Sen, ne geziyorsun, Milo?. 

- İnsan, gece yansı rahat 
döşeğinden kalkıp ta piyasa et
mezya.. Elbet işim vardı da 
kalktım, geziniyorum. gecen 
hayrolsun. 

- Hayrolsun! 
Milo, bu akşam beraber gel

dikleri hırvatlardan birinin adı 
idi. İsabet ki Ga,·ur Mehmedin 
aklında kalmıştı. 

Kaptanın kulübesine geldiği 
zaman, kapıyı bıraktığı gibi ara-
lık buldu. Evvela, içeriyi dinledi. 
Kaptan, daha hala geniş geniş 
nefes alarak uyuyor; horultusu, 
barakanın tavanını sarsıyordu. 
Gavur Mehmet, usullacık içeri 
girdi. Bölmeyi geçti. Elindeki 
tabancayı duvara astı. Sonra 
yerine gelerek sırt üstü uzandı. 

Vücudu yorgun, ve hırpalan
mıştı. Şaka, maka derken akşam 
bir hayli rakı içmişlerdi. İçkiye 
harikulade mukavemet etmekle 
beraber, buna biraz da heyecan 
kanştığı için, adeta gözleri ka
panıyordu. 

Güneş doğduğu zaman Ga
vur Mehmet, henüz uyuyordu. 
Eğer, işe giden amelelerin gü
rültüsü olmasaydı, ihtimalki bir 
müddet daha uyuyacakb. Kaptan 
kalkmış, meydana çıkmış.. Kaba 
sesile amelelere nerelerde ne su
retle çalışacaklarını söylüyor, 
emirler veriyordu. Gavur Meh
met yavaş yavaş doğruldu, otur
du. Tabakasını açarak bir siga-
ra sardı. Düşünmeye başla-

dı. Fakat aradan çok 
geçmeden kaptan Mihc.laviç, ya
nında Moskoviç olduğu halde 
içeri girdi. Sabah selamlarını 
karııladıktan sonra, Moskoviç 
Gavur Mehmede dedi ki: 

- Davut ağa.. Kaptan, yu
karı taş ocaklarma gidecek. Bel
ki senin de işin vardır, gitmek 
istersin. Son defa seninle konuı
mak istiyor. 

Gavur Mehmet cevap verdi: 
- Pekala olur. Ben de zaten 

gitmek istiyorum. Kaptanın ba
na söyliyeceği var mı?. 

Moıkoviçin tercümanlığı ile, 
Kaptanla Gavur Mehmedin ara
sında ıu mükaleme başlamıştı. 

Yarın değil, öbür gün 
mü? ... Bu mümkün değil... Çünkü 
o gün lstanbulda yedi sekiz kişi 
asılacak.. onların seyrine ride
ceğim. 

Kaptan taaccüple sordu: 
- Yedi sekiz kişi mi? .. : Bun

lar kim acaba? .. 
- Kim olacaklar? .. Hani ıu 

Kara Yürek çetesi midir, nedir .. 
birçok İtalyanlar tutulmuştu. On
lar asılacakmış. 

Kaptan, adet.r bir zenberekle 
müteharrik yay gibi yerinden 
sıçradı: 

- Bu, mümkün değildir. İşte 
bir yanlışlık var. 

Diye bağırdı. Gavur Mehmet, 
işi yine saflığa vurdu. 

- Nasıl olur, canım. Ben bu
nu asıl yerinden haber ald m. 

- Hayır, mümkün olamaz. 
Çünkü onlar ecnebidir. Kabahat
leri nekadar büyük olsa, yine bu
rada onları cezalandırmak kabil
olmaz. Olsa, olsa, memleketlerine 
gönderirler. Orada muhakeme 
ederler, orada cezalannı verirler. 

( Arkası var ) 

,f,ON fOSTA 

Ressamın 
Atelgesinde 

- Bu resim Kanma hiç ben• 
zcmiyor ! .. 

- Ne çıkar benzemit olsa 
bile, on sene sonra yine benzc
miyecek değil mi? .. 

( MEKTEP iŞLERi J 
Yüksek Mühendis 
Mektebine Nasıl 
Girilir 

Yüksek mühendis mektebinin 
kayt muamelesi eylülde başlar ve 
22 eylülde nihayet bulur. Lise 
mezunu olmak şarttır. Leyli mec-
cani olmak isteyenlerin, kaydın 
sonuncu gününden evvel mektep-
te bulunmalan duhul kağıdını 
doldurmaları ve mektebin dok
torları tarafından muayene edil
meleri lazımdır. Ancak bu su· 
retle leyli meccanilik müsabaka
sına girilir. 22 eyliile kadar mü-
racaat etmeyenler kayt haklarını 
kaybederler. Meccanilik imtihanı 
riyaziye, fizik, kimya ve türkçe
den tahriri olarak yapılır. Mek-
tebin birinci sınıfına alınan tale
be umumi imtihanda JDuvaffak 
olamazsa leyli meccanilik hakkı
m kaybederler. Ecnebi talebe
ler ancak heyeti vekile kararile 
kabul olunurlar. 

Meccani leyli olarak mektep
te ikmali tahsil eden talebe be
her sene için iki sene hizmeti 
naecburiyeye tabi tutulur. Bu 
hususta talebe bir teahhüt se
nedi vermeye mecburdur. 

DarUşşafakaya Girmek için 
C}cdıkpaşada A. B. imzalı mek

tu JI sahibine: 
Darüşşafakaya girmek i!'teyen 

talebenin anasız babasız, yahut 
babasız olması ve ilkmekteplerin 
ancak dördüncü sınıfına geçmiş 
bulunması şarttır. Kayt müddeti 15 
temmuzla 15 ağustos arasında de
vam eder. Kaydolmak ve müsa 
baka imtihanlarına girmek için 
nüfus cüzdanı, mektep karnesi, 
tasdikli mektep vesikası, sıhhat 
raporu vesika fotoğrafı retiril
melidir. 

Halkala Ziraat Mektebi 
Halıke irde < iftı·i Atıf Bt·) ı•: 
Çocuğunuzu Halkala Ziraat 

Mektebine veriniz. Bu mektep, 
lise derecesinde bir meslek mek
tebidir. Halkalı Ziraat Mektebine 
ıirmck için şu şartlan haiz ol
mak lazımdır: 

Ortamektep mezunu olmak. 
Yaşı 19 dan yukarı bulunmamak. 
Arui sahibi çiftçi evladı olmak. 
Hüsnühal sahibi, Türk tebaası 
ve sıhhatli olmak. .. 

\ksımı~ da ~adidC' Hanıma: 
Çocuğunuzun bir mektepten 

ziyade gününü hoş geçirecek 
bir yere ihtiyacı olduğu anlaşılı
yor. Düşünceniz doğrudur. Israr 
ediniz ve çocuğun havai arzusuna 
ram olmayımz. 

Mt-ktepçi 

Ağustos 1 

Orta Asgada Kıyam .•. 

Türk Kuvvetleri Yeniden 
Dört Şehri Zaptettiler · 

Yeni Türk HükQmet Teessüs Edebilecek Mi? 

lngiiiz ıazetelerinin nepiya
tına ınanılırsa, bir mliddet evvel 
Türkistan Türkleri aramnda Çin 
idaresi aleyhinde bqlayan kıyam 
Türk Hani kabileleri tarafmdan 
Kitkırda yeni bir hllkümet ku
rulması ile neticelenmiıtir. Bu 
dakikada kıyam hareketi olduk
ça genişlemiş bir vaziyettedir. 
Çinin Şarki Türkistana tayin et
tiği muhafızları da istiklilciler 
tarafına geçmişlerdir. 

Son posta ilE: gelen haberle
re göre, bu kıyam Orta Asyada 
oldukça geniş bir alaka uyandır
mıştır. Türkistan içlerinde bu
lunan birçok kabile mücahitleri 
bu kıyama iştirak etmek üzere, 
parça parça Kaşkıra gelmek
tedirler. 

Yeni mahalli hükumet reisi 
seçilen Timur Şah Han, ehemmi
yetli bir kuvvetle Şarki Türkistan 
hudutlarına saldırmış) ve birçok 
yerleri işgal alhna almıştır. 

Bundan başka istiklal için 
çarpışan 13 milyon halk, tamami
le mücadele halinde bulunmakta
dır. Taymis gazetesinin verdiği 

malumata göre, Türk kabilesi 
reislerinden Hoca Niyaz, mühim 

bir kunetle " Hami ,, ye, " Tur
fan,, a ve " Hoçai " a hücum 
ederek bu iç şehri de Çinliler
den zaptetmiftir. 

Bundan başka ehemmiyetli 
mevki tutan Çin müslümanları, 
Doğanlar .. Karaşehri,, ele geçir
mişlerdir. 

Kaşkırdan yukarı 0 Torumçu., 
ya ve Y arkent aıağılanna doğru 
bütün şarki Türkistanda büyük 
bir faaliyet vardır. Çinlilere sadık 
kalmak istiyen bazı Türk kabile
leri silihlanndan tecrit cdilmiye 
başlanmıştır. 

Ezcümle Bükon ile " Üçtur
fan,, arasındaki Doğanlar Türk
ler tarafından büyük bir taz.yika 
uğramışlar, iatiklil mücahedesine 
iştirakten çekinen birçok kabile
ler inzibat alhna alınmqlardar. 

Son defa Şarki Türkistan 
ıehirlerinden Salfoya giren ve 
şehri zaptederek vali nasbedilen 
bir Türk kumandanı Çin valisini 
kurşuna dizdirmiştir. 

Mücabede bu şekilde devam 
ettiği takdirde Çiılliler yeni Kiş
kır Türk hnkimetini resmen ta
nımak mecburiyetinde kalacak
ları zannedilmektedir. 

Türkiye Ziraat 
Bankasından: 

Ziraat Bankası müf eltiş namzetliği için 14 Ağustos 933 pazartesi 
i\inü sabahı saat dokuzda Ankara ve lstanbul Ziraat bankalarında 
bir imtihan açılacaktır. imtihan neticesinde muvaff akiyet ibraz 
edenlerden " 6 ,, müfettiş namzedi alınacaktır. 

Müsabakaya iştirak edeceklerin " Mülkiye ,, veya u Yüksek 
lktısat ve Ticaret ,. mektebinden ve yahut Hukuk F akültesiadea 
mezun olmaları lazımdır. Müfettiş namzetlerine " 140 ,, lira maat 
verilir. imtihan prograunna ve sair şartları havi matbualar: Ankara, 
lıtanbul, ve izmir Ziraat bankalarından tedarik edilebilir. 

Talipler bu matbuada yazılı vesikaları bir mektupla beraber 
Ankarada Ziraat Bankası teftiş hey'eti müdürlüğüne nihayet 
10/81933 günü akşamına kadar göndermek veya bizzat vermek 
suretile muracaat etmiş bulunmalıdırlar. (3211) 

İnhisarlar Umum 
Müdürlüğünden: 

Biri Eskişebir'de ve değeri Aydında yaptırılacak iki baı Müdü
riyet binasının inşaatı aşağıda gösterilen şerait dairesinde kapalı 
zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

Bu iki binadan birine ve yahut her ikisine talip olanların bu 
kabil mebaniyi evvelce yapmış ve Ticaret Odalarından birinde mu
kayyet bulunmuş olduklarına ve yahut inşahatın hitamına kadar 
bir Mühendis veya Mimar daimi surette iş başında bulunduracakla
rına dair Noterlikçe musaddak bir teahhütname vermeleri lazımdır. 

Bu şeraiti haiz bulunan taliplerin Aydın Baş Müdüriyeti bina
sına ait teklif mektuplarını nihayet .. 16/8/933,. çarşamba ve Eski
ıehir Baş Müdüriyet binası hakkındaki teklifnamelerini de "21/8/933,, 
pazartesi günü saat " t 5 ,, on beşe kadar " 0 o 7 ,5 ,, teminatlarile 
beraber Galata'da Alım Satım Komisyonuna tevdi etmeleri lazımdır. 

Talipler bu iki binadan herbirine ait keşifname, plin, fenni 
ıartname ve projeyi " 5 ,, lira mukabilinde komisyondan alabilirler 

"l447 .. 



1 Ağustos 

Tedris Unsuru ÜçeAynldı 
1: Mülga Darülfünundan Alınanlar. 

2: Hariçten Davet Edilenler, 
3: Ecnebilerden Getirilenler 

( Ba,~arah 6 incı sayfada ) 
Yeni Üniversitemiz Tıp, Hu

:k, Fen, Edebiyat Fakiiltelerin
n letekkill ediyor. llihiyet Fa

~!~ (laıim tetkikleri Enstitüsü) 
feıuini almıfbr. 

FalriUteler arasındaki ilim ve 
küıtar milnasebetlerini kolaylaş
~ak, muhtelif ilim müntesip
) ... n •asanda mesai teşrikini ko-

k'?1aıtırmak için her türlü im· 
anlar te . d'lm' . . mın e ı ıştır. 

Onıversitemizin evvelce zik· 
l'etti"• ı • .. ıım ıaılm Tetkikleri Enstitü· 
~':d~n başka şimdilik yedi ens

su vardır: 

~ - T~rk inkılabı enstitüsü, 

t 
- Mılli iktısat ve içtimai· 

ya enstitü .. su, 
3 - Türkiyat titü' .. 
4 

ens su, 

5 
- Coğrafya enstitüsü, 
- Morfololi 

6-)(j J " 

7 
_ mya ,, 

B 
Elektromekanik enstitüsü. 

unlar il · f yızli mı araştırmaların e-

0 . ıne~kezleri olacaklardır. Yeni 
nıversıte · b'l . nın en esasla vasfı milli 
ı gı ve inkıl. 1 ~ d içindir k' O . apçı ıgı ır. Bunun 

H 1 nıversitenin Edebiyat 
ve ukuk Fakült 1 . . d . 
b • ._! e ennın te rısab 

U hu -hi 1. 1 mu m esasa göre teşki· 
at ~ndınlmıfbr. Milli tanı. . . 
y~nı kürsüler ihdas ed·ı ... ::.!:: 
Turk . k l"b ı ·~ ...... 
Ü 

ID ı a ıaın ideol . . . • • 
niv 't . OJlllllU yeDI 

eru e ıtJiyecektir. Bu mak-
utla kurulan T.. k . 
titüs'' Ü . ur ınkılihi em-

'b u nıversitenin en aafibİJD 
cı azıdır. Bu cihaz yabuz 9racla 
çalışanlann d ğil. _._.. ba;;,ı. 
old • e ' 7-- ... 
• . ugu Edebiyat F akaltesiaiD de-f talebesinden profesörüne ka-

cü h ~n Üniversitenin, b6tün 
t6ıı m unyet münevverlerinin bü-
on meaıJeketin mahdır. Herkes 

P 
ufn talebesidir. Ve herkes onun 

ro CSÖrij 1 b •e . o a ilir.' O, inkılap aşk 
fak=:•nının klirsüsü olacak hangi 
be eden oluna olaun her tale
~cak orada bir imtihan ge
vazif en sonra diploma almayı 
..... ...:te. ve .şeref bilecektir. fnkılip 
-u Usu si • h k ki dl" İçtim • . yası, u u , a ı, 
.,. aı, ıktısadi, mali sahalarda 
.:ıı umumi surette milli kiiltir 
.. alannda Türk inkılibım do
l'lran sebepleri, Türk inkılihı
~-ı~na unsurlarım, prensiplerini, 
b;°'~au doian Türk iatikbalini 
tit~ Wba.d-. t,tkik edecektjr. &9:' 
idi~ .. ay1a1 umanda Türk inkılip 

1 
uphanesi, in&ul;.P •OzQİ Jmna

,;'1•nna da çalıtacaktır. lnkılip 
nstitüannnn ve diier Enstitülerin 

~ubtelif sahalar.- ait uıufaasal fa-

cli 
Yet programlan aynca nepe
leceJdi r. 
lıliUi tetebbu ldttipDaDemize 

~e talebe.irin eline 'kitap temini 
~çia bir ~~ ye terclme heyeti 
etlcil ediliyor. Bu heyet dünyaaın 

en Jlkaek .ı:ı_!_ _L __ n • • -
din , IUW'" m1111M111enDJ VJ:. 

ili~ ıeçi~ az zamanda 
Dl 1 Jdıt6-L • • ha • • 
tır ak r-&Ulemmn cllUDI art-
ı..:c ela tercGmeJer ve bir taraf
tir y ~)'illetli telifler verecek
Diİı enı kurulacak olan Yabancı 

er_ Mektabi en mllhim ihtiyaç-
lanırızdan birini a.. ... -h acak 
ee--ı . . • ..... y ' • ~enmızm liseJ••d ..ı!_ ..I!'-' • cliJ '-A e eU11HWUen 

'flllrufuou lmvvetleadirebil le • b. me-
nııe ızmet edecektir. 

y l ni Tedris Unsurları 
l.knbal Üniftnite8i teclria 

:=_ bathca llç dmreden te.P edİ)or. Bunludaa Wria
.... Dwllfttw•rhil ..... 

profesör, muallim ve profesör mu
avinleridir. Bu zevabn bu yeni 
imkinı kıymet ve liyakatlerini en 
ytibek derecesinde pstermek için 
lınat sayacaklarını kunetleJ umu
yorum. ikincisi mülga Darülfü
nunun dışmdan ahnanlardır. Bunla
nn biiynk bir kısmı Cumhuriyet 
yılları içinde avrupaya gitmiş ve 
en mlkemmel ıerait içinde yetiş
miş gençlerdir. 

Bir yıldanberi tahsil hayatları 
hakkında çok dikkatli tahkikat 
yaparak seçip ayırdığımıı bu 
gençler yetiştikleri memleketlerde 
işikir ve yüksek bir temayüzle 
parlak diplomalar almıya ve pro
fesörlerinin çok aitayişli takdir
lerini kazanmıya muvaffak olmuş 
kıymetlerdir. Şimdi profesör mua
vini namzedi olarak aldığımız bu 
gençlerin üniversitemize girişini 
kendil~ri. ve hizmetleri hakkında 
yarına ait en kuvvetli ümitlerle 
selimlaram. intihapta ne kadar 
titiz davrandığımızın görülmesi için 
genç profesör muavinlerile, genç 
namzetlerin yetişme merhaleleri 
ve haklanndaki raporlar muh
teviyab neşredilecektir. 

Oniversitede üçüncü tedris 
zümresini ecnebi profesörler teş
kil ediyor. Ecnebi profesörlerin 
.eçiminde aradığımız birinci esas 

banlanD kendi vatanlarının üniversi
telerinde dahi profesörlük etmiş 
bulunmaları ve isimlerinin mem
leketi erinin sınırlarından dışarda 
da tamamıt olmuıdır. Yeni irfan 
yurdumuzun bir an e.nel cl&n-
yadaki eşlerinin en iyilerinden 
daha iyi dereceye çıkabilmesi 
için, kuruluş, işleyiş ve yükaelit 
merhalelerinin azami derecede 
kısalhlması için, genç Türk ilimle
rımn kuvvetli rehberler yanında 
çabuk yeqmeleri için ve en nihayet 
liboratuvarlaran, seminerlerin, u
mumiyetle teclriaatm ilmi surette 
tetkilitlanması, bütün F al<.iiltelere 
orijinal tetkik çığınnın açılması 
ve hakiki Üniversite ruh ve an
anesinin derhal kök salabilmesi 
için ecnebi profesörler sayımm 
mümkün olduğu kadar artbrmayı 
ey uygun ve en ceui çare olarak 
kabul ettik. Prensiplerde mutabık 
kalarak baıı tali hususlarda henüz 
mü~akerede bulunduğumuz bu 
profesörlerle ümıt ettiğim fibi 
kat'; mu~avele ile bağlad~mul 
ve 1.iiDler neşrolunouğu zaman 
bunlarm hakikaten ne derece 
miimtaz phaiyetler olduğu görü
lecektir. Oaivenitemize girecek 
ecnebi profesörlerin bizimle en 
umimi bir mesai ortakJıiı r.-
c:aldannclaa ve latanbal ODiftni. 
tainin öde~:ı yüksektiie 
ermesi uğrunda bütün kuvvetleri 
ve iyi niyetleri ile çahşmajı ilim
leri için bir haysiyet ve keadileri 
için bir ıeref meselesi sayacakla
nndan fOphe etmem. lstanbul 
Onivenitai az zamanda kıymeti
nin f&hretini Tnrkiyeden chpn 
lAflrmah, bafka memleketlerin de 
faydalanacakları bir ilim kaynajı 
haline gelmelidir. 

o.mnitede ber profesör her 
den yılınm başında o yıl bitin 
dlnyacbı kendi ilim kohma ait 
olup bitenler, yeni filôr cereyan
lan, yeni teJAldci ye ketifler, 
HUi bafla, ehemmiJetli netftpt 
lwıiacle kendi tealDcll mBM••· 
ialamilD • ilaft91e Wr Weıo 
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rana varecektir. Bu konferanslar 
bir ay zarfında türkçe ve en az 
bir ecnebi dile tercüme edilerek 
basılacak~ bütiin dünya darülfü
nunlarmda her profesörGn ilim 
koluna mütenazır kürsülere enı
titUlere, ilmi mecm ualara akade
milere gönderilecektir.~ Bu usul 
dibıya ilim cereyanJannı takibini 
ve konferanslann içerden ve dı
prdan gelebilecek tenkitlere 
tabammal eden bir itina ile ha
zırlanmasını temine yanya~r. 
Profei6rlerin, maallhnlerin ye 
profesör muawinlerinin orijinal 
eaerler bazarlama a1eya ilmi, fenni 
arqbrmalar yapma aahalannda 
neler batardıklaruu zaman zaman 
maeli iki yılda bir gistermek 
suretile i.atediğimD kadar verimli 
ve çabuk yirOylip ylriimeclitimizi 
mlphedeye imkb vermeleri de 
mlhim ve faydalı olacaktır. 

Onmnitemizin çıkaracağı mec
mua ye tertip edeceii ihnt kon
pler yabancı •emleketler ilim 
mlle1R1eleri ft adamları ile 
u1n irtibatma yarayacaktır. 

Tlrkiyecle beynelmilel büytlk 
ilim koarreleri toplanmuı için 
hiçbir mani yoktur. Genç Oniver
aiteain bu dojam yahuda ilk defa 
blfle bir teşebb&se · muvaffaki-
7etle pebilecejİllİ umuyoruz. 

Yeni Müessesenin Hus~ 
aiyetleri 

Y eai mlle911!HDin hutlU8iyet
leriDdea biri ele bakalorya vesi
kalı olaiadajmdall dolayı uli 
talebe ....... p.IJen fttbcl..-
lar içia ...... denler AÇ••lc 
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T~QKiYE 

llRAAT 
BANKASI 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
RA~T-bD~I? -

olacaktır. Dairelerin, ticarethane-ı 
lerin, aan'at müesseselerinin ka
panıt saatinden sonra baılıyacak 
olan bu tedrisat yeni Üniversite 
heyeti tarafından tertip edilecek 
bir programla malümahnı geniı· 
letmek iatiyen vatandqlann bu 
hürmete liyik dileğini tatmin,e 
yanyacaktır. 

Talebeye daha iyi hususi ha
yat ıeraiti temin edebilmeyi dn
ıilnüyor ve çarelerini anyonu. 
Talebe.nin ucuz ve temiı yaşaya

bileceği yurtlar açmak, buralara 
mutalea salonları, toplama yerleri, 
spor ve duş yeıleri vücude ge
tirmell istiyoruz. Oniversile bu 
yurtların tesis edeceği irtibatla 
talebenin kendi evi halini almalı, 
içinde yaşamaktan saadet duy
dukları ve necip hatıralarla ba
nnacaklan hakiki yuva olmalıdır. 
. Elhual yeni Üniversite, içinde 
çabfacak bir kaç yllz kiti için 
lika kurul mut bir tesis değildir. 
Milletin, Devletin, Cümbari-

yetin, lak ıllbm en hayati, en 
tem el maksatlar, ihtiyaçlar için 
bel bailadıiı; yannm devlet ve 
millet adamlan olacak bugtınkil 
gençliil kaybedilmiş aaırlan ka
z.andıracak fikir ve ruh kuvvetile 

yetiftirmek vazifesini batarmıya 
kudretli bir irfan yurdu olacaktır. 

S6z6mü bitirmeden evvel yeni 
yapının kurulufU iç.in yanlız bir 
ya~cı ml.pvir olarak deiil 
aym umanda ç~k samimi bir 
TGrk doatu rubu ile çalışan Pro
fea6r Makhe ile ıslahat ko . mıs-

yoau azası arkadaşlarıma h-
telf llilhim hususlar içba t:ldl 

ettiğ•miz komilyonlarcla çalıta• 
muhterem z.atlere deriı. tetek-
kürlerimi sunmak iatulm. 

Mustafa Kemal Tnrkiyeai bu 
~n Gazi wtefinin elinden kıY.metli 
hır armagan daha alıyor. J.tan
bul Darülfünunu kapanmış, ls-
tanbul Üniversitesi açılmışb 
Yaşasın Üniversite... r. 

Barzan ~"eghi 
fraka Gitti 

Diyarıbekir, (Hususi) Ba 
za.n şey~i Ahmet yanında -Ali ~= 
mınde hır arkad8fl oldufıu lı ld 
Eskifebir - Ankara tarikil D~ e 
rıbekire J..tlw.i_.. e ıya-K ......., .. ır. 

Şeyh Ahmet burada bir 
kaldıktan sonra Iraka 'tmıecke 
n. M d' gı e uzere ar ın larikile Nusaybme 
hareket etmiştir. Banan h' 
~kta ilin edilen affı umu~J 1 

ıatifade etmektedir. en 

Uz•k fi•rkttl Sulh 
Mukden 31 - Japon k 

Çinlilerle yapbklan son "uvdelleri 
itral ettikleri Çan Kay Kuca clede 
riai mütareke 18 ib" UYan teh
miflcrdir. ..Sulhun u:ud°.ffi tahliye e!
huıuai polis kıt'aail . ". olan bır 
intizamı temin~ mce bır Cın kıt'aaıı 

rnur edilmitlerdlr. 

Halıcıoııu 8 
3 

\ por KulUllUnden· 

k 
gmıto 938 persemb .. . . 

ulu l>umuz umunt k e gunu 20 S. 
dan b itün azanın k11t~p~ereb ylapace).,rınu uomaları. 

Zayi - l\0t aıuuıtafapı • A kerlık !llQ· 

beeınde.o al<l gım terhı tezk L-
bol \ er~m -~ -

mııf ur. enısi alınacağından hük-
mu 'oktur. 311 tevellutlü Arif oğlu 

Meat (5990) 

Dr. A. BDTİBL 
Karakvy'de AbdulbıJı Ef.lobatuı ..,. 
.... n numaraya tat•••· (.-ı 



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

12 Sayfa 

"TOBB AL C O,, 
Tescil edilmiş alameti farika 

Mühim ihtar 
TOOT AL BROADHURST LEE Co. LiMİTED meşhur 
fabrikasmın mamulatını himaye eden müseccel alameti farika 

''TOBRALCO,, Kelimesidir. 
Lakin "Tobralco,, ismi altında veya benzer isimlerle Tootal 
Broadhurst Lee Co. Ltd. fabrikasının mamulatı olmıyan mallar 
sabhyor, Bu gibi hallerde bulunan ,ahıslara, firmalara 
ve ş5rketlere karşı kanunen takibatı cezaiye icra ve 
ellerindeki mallar derhal müsadere edilecektir. 
"TOBRALCO ,, alameti farikası topların her yardasında 
damgalanmıştır. Bu damgaya son derece dikkat edilmesini 
muhterem müşterilerden rica ederiz. 

Ziraat Vekiletinden: 
Ankara serom darülistihzan için kıyılmış Dalak gibi mevaddı 

uzviyyei hayvaniyeyi 40 derecelik bir hava cereyanı albnda ve 
asepsiye muvafık olarak kurudacak bir cihaz alınacaktır. Kapalı 
zarf usulile 21 gün müddetle münakasaya konmuştur. Şartnamesi 
Vekalet Levazım Müdüriyetindedir. Talip olanlar teklif edecekleri 
bedelin yüzde yedi buçuk nisbetindc teminat muvakkate mektup
larile birlikte ihale günü olan 15 Ağustos 933 tarihine müsadif 
Salı günü saat 15 de Vekalet mübayaat komisyonuna müracaatları 
ilin olunur. "3488., 

6m--~ Haberiniz Var mı? -----.. 
Asrı MobUra Meşberi 

BUtUn malları Uzerinde azami tenzillt yapnııştlr. 
Fırsattan istifade ediniz. letanbul Rızapaşa yokuşu 66 No. lı A ri 

Mobilya Me heri, AHMET FEVZi Telefon: 23407 

~---------------------· (5~39) --

• 
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Deniz Yolları işletmesi 
ACENT ALARI : 

Karnko~ - Kojır iba ı 'Jel. 42362 
Sırke~ i Mülııirılar zatle han 

Telefon: 22740 

KARADENİZ POST ASI 

KARADENİZ 
2 Ağustos 933 Çarşamba 
günü saat 18 de kalkar. Dönüş
te Tirebolu ya da, uğrar. "367 4,, 

NiZAM 
Saçları kuvvetlen
dirir. Dökülmesi
ni keser. Kepek
leri öldürür. Başı 
temizler. Günde 
bir defa friksiyon 
yapınız. (:'ı507) 

~-· ... _. 50 Derecelik 41--. 
HARiKA RAKISI 

.\ 1 atbııat Uemiycti tarafından 
tertip edilen 
1933 

MATBl AT 

ALMANAÖI 
.,;ıktı. Her kitapçıda bulunur. 

~--• F a'ı ı liradır. ~--r ............................................................ 
Son Posta Matbaası 

Sahibi: Ali Ekrem 

Netriyat Müdürü: Hdil Lüfti 

Ağustos 1 

BADYOLİN 
Yeni Ve Büyük 

Piyasaya 
Tüplerini de 
Çıkardı 

l enn' bir kıymeti haiz 
' nuy ·n alelade ma· 
cunlara ı aynı büyük
lü !<teki tüplerinden 

1 Daha ucuz, 
2 Kalite itibarile 

daha yüksek, 
3 Miktar itibarile 

daha fazla ... Ve: 

HER DEM TAZE ... dir. 
Çünkü RADYOLiN fevkalade sarfiyat dolayısı 
ile daima "henüz imal edilmiş" vaziyette 

bulunan yegane Dit Macunudur. 
(5827) 

lstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden: 
Fabrikamızda çıkarılmağa baılanan yeni sene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az 
olmamak Üzere her istiyene sahlmaktadır. Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani ıstanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba 

;::ı~m ;:;~~J:Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,75 Sandıkta Küp Şekerin Kilosu 39,50 Kuruştur. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon baıına beş lira indirilir. İstanbul haricindeki yerlerden yapılacak 
siparişler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. 
Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri hesabına 
sigorta ettirilir. Sipariı bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariı 
ederek bedelinin tamamını peşin ödeyenler vagon başına beş lira tenzilattan istifade ederler. 

Adres: İstanbul' da Bahçe kapıda Dördün~ü Vakıf Han. No. 40 • 30 
Telgraf adresi: İstanbul, Şeker Telefon No. 24470. 

1 lstanbul Belediyesi ilanları 

İstanbul Vilayet aygır deposu için lüzumu olan 35000 okka 
yulaf 35000 okka kuru ot 45000 okka sap samanı kapalı zarfla 
münakc:aaya konulmuştur. Talip olanlar şartname almak için bergün 
Levazım müdürlüğüne müracaat etmeli münakasaya girmek için de 
373 liralık teminat makbuz veya mektubu ile teklif mektuplannı 
3/8/933 Perfembe günü saat on beşe kadar Daimi Encümene 
vermelidirler. (3248) 

Maarif V ekiletinden: 
lıkmekteplerin dördüncü beşinci sınıflarına mahsus Tarih ki

taplarının baskı ve sabş işinin pazarlıkla ihalesi. 
llkmekteplerin dördüncü ve beşinci sınıfları için Maarif Veka

letince hazırlattırılan iki ciltten müteşekkil Tarih kitaplarının bas
ma ve dağıtma işi açık münakasa şeklinde 3 Ağustos 1933 Per
şembe günü öğleden sonra saat 15 te Maarif Vekaleti Müsteşarlık 
Makamında toplanacak komisyon huzurunda pazarlıkla ihale oluna• 
caktır. Bu pazarlığa iştirak etmek istiyenlerin şartnamesini almak 
üzere Ankarada Maarif Vekaletine, İstanbulda Devlet Matbaası 
Müdürlüğüne, kitapların müsveddelerini görmek için de Ankara'da 
Maarif Vekaleti Neşriyat Müdürlüğüne müracaat etmeleri ve ihale 
vaktinden evvel cilt başına 3000 liralık muvakkat teminat akçesini 
Malaaadığına yatırdıklarına dair bir makbuz veya bu kıymette bir 
buka mektubunu Komisyon Reisliiiııe t~vdi clmİf bulunmalan 
lizam.... "516,. 

Sult•n•hm•I Sulh Birinci Hu. 
kuk M•hkemeelnden ı Aleksan• 
dros l~fendi ile Defterdarlığın şayian 
ve mü.,tereken mütasamf oldukları 
Fener civarında Tevkii Cafer malıaJ
leıinde Meyhane sokak 11 numaralı 
ve beş oda iki sora ve iki heli ve bir 
mutfak ve bir çamatırlık ve bir bod
rum bir kuyu miktan havi bahçeyi ha
vi bir bap lıuenin izalei şuyuu zim
mnda furu lıtu tekarrür ederek müza
yedeye vazolunmuftur. Kıymeti mu
hammenesi: :!500 liradır. Birinci a~·ık 
arttumaaı r> Eylul 933 tarihinde mü
sadif !'alı günü eaat 1 ;, te icra oluna
caktır. Kıymeti muhammenesinin % 75 
ini bulduğu takdirde ihalei kafiyesi 
yapılacaktır. Bulmadığı takdirde en 
son arttıranın taahhüdü baki kalmak 
iizere on be., b'1İn müddetle talıdit edi
lerek ikint i açık arttırması 213 EylUl 
!138 tarihine müsadif .'ah gumi aat 
15 te icra kılınacakbr. ipotek sahibi 
alacaklılarla diger alô.kadarlann gay
rıuıenkul üzerindeki haklarını hu usile 
faiz ve masrafa dair olan iddinlannı 
evrakı muspitelr rile 20 giin iı,;inde bil
dirmeleri 18.zımdır. Ak i takdirde hak
lan tapu eicillerile sabit olmadıkça 
sab~ bedelinin payla masından hariç 
kalacaklardır. Arttırma şartname i i. bu 
ilan tarihinden itibaren malı l.eme sa
louunda talik kılınmıştır. 'l'ali~ olanla
rın kı.) meti muhammeneeinin 10 7 bu
çuk nisbetinde pey akçesini hamilen 
yevm ve saat mezki\rda Sultanahmet 
Sullı Birinci Hukuk Mahkemesine 
983 i6 lluaar& ile müıaoaadarı il&n 
...... (U81) 

Emlik ve Eytam Benkesı llAnlan 1 
Emlak ve Eytam Bankasından: 
Yüzde on bedelini pqin tesviye suretile ve taksitle Bankamız 

( B ) tertibi hisse senedabna ittirak taahhüdünde bulun zevatın 
iştira eyledikleri hisse aenedatına ait dördüncü ve sonuncu taksit 
yüzde otuz bedeli 1 ili 15 Eylul 1933 akşamına kadar kaydolun
dukları Bankalara müracaat ıuretile tediyeleri lüzumu Ticaret ka
nununun 412 ve esas nizamnamemizin 11 inci maddeleri mucibince 
ilin olunur. (182) 

İçel Orman Müdürlüğünden: 
Seyhan Vilayetinin Karaisalı kazasının karsanti uahiyesi dahi

linde hususi mukaveleye bağlı Pos Ormanı imalatından Adananın 
Reşat Bey mahallesinde keresteciler carşısında Orman idaresi ne
zaret ve muhafazasında mevkuf iki mezat kaimesinde dahil 27418 
parça çam kerestesi 5 lik, 4 Jük, 3 lük nevilerinin beheri 160 ve 
iki nevi latanın da beheri 130 ve 120 kuruş bedeli muhammenli 
ve kapalı zarf usulile 8 temmuz 933 tarihinden itibaren bir ay 
müddetle 7 ağustos 933 pazartesi günü saat 12 ye kadar müzaye
deye konmuştur. Malı görmek istiyenlerin Adanada Orman muame
lat memurluğuna ve tafsilat almak ve müzayede şeraitini öğrenmek 
istiyenlerin Ankarada Orman Umum Müdürlüğüne ve lstanbul ve 
lçel Orman Müdüriyetlerine ve Seyhan Vilayetinde Orman Mua
melat memurluruna mtiracaat eylemeleri ve ihale günü taliplerinin 
S.,h.. Viliyetiaia Adana Merkez butabaaeıilade Orman idarelin
de toplanacak ihale komİlyonuaa ıelmeleri ilia olunur. • 3523 • 


