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Sene 7 - No. 2167 Yazı itler - PERŞEMBE - 13 AÖUSTOS 1936 idare ifleri telefonu: 20203 Fiyatı 5 Kurut 

Ordumuitı:İi Trakyada Dün 
geçit resmi çok parlak oldu 

l<ahraman askerlerimiz çetin manevra
lara rağmen yorgun değildiler. Bir 
kale halinde geçişleri halkı coşturdu 
Geçit resmi bitince bfitfin bandolar istiklal Marşını İngilt~;;-: 'Mı~;;
Çalınaya, sübaylar ve halk hep bir ağızdan marşı söyle-
bı~ye başladılar, bu suretle heyecan son haddini buldu muahedesi dün 

'I'rakyada bundan evvelki manevraları mQteakip yapılan geoit resminde 

parafe edildi 
Nahas Paşa "Hür ve 
müstakil Mısır herkese 

açıktır!,, diyor 
Kahire 12 (Huıusi muhabirimizden)

Elli dört senedenberi İngilterenin işgal ve 
kontrolü altıada yaıayan Mıaırın tam hür
riyet ve istiklaline kavu§maaını temin ede
cek muahcdenin imza olunacaiı gün yak
laımaktadır. Muahedeye ait bütün hazır

lıldar bugün tamanılanm11 ve muahede ilci 
taraf murahhaılarınca paraf o edilmiştir. 

Mısır murahhaılan, ailebiihtimal ayın on 
( Devanu 8 inci sayfada ) 

lzmir belediye reisi ismet 
lnönüne izahat verdi 
lmıir, 12 (Hususi) - lstan

bulda bulunan Belediye Reisimiz 
doktor Behçet Uz temaslan ne
ticeaini telefonla bugtin buraya 
bildirmiftir. Behçet Uz bu~ün 
Heybeliadada Baıvekil ismet lnö
ntl tarahndan kabul edildiğini 

(Devamı 2 inci sayfada) 

Son Posta teklif ediyor 
Dünya Şampiyonumuz Yaşara 
lstanbut namına bir ev alalım 

Bir Galatasaray - Fener maçının hasılatı bu maksadı 
kolaylıkla temin eder. Kıymetli kulüblerimizin 

muvafakatlerini bekliyoruz 
Dün sabah intişar eden bütün 

gazeteler şu sahneyi tasvir ettiler: 
<(Olimpiyat stadını 100.000 k{. 

şi doldurmuş... Seyircilerin içinde -
dünyanın dört bucağından gelen 
insanlar var. Orada ismini bile ha
tırımıza getirmediğimiz milletlerin 
murahhasları yer almışlar. Bir· 
denbire hoparlörler stadın üzerin • 
de dalga dalga yayılan ve yükse
len şu sözleri söyliiyorlar: 

- 61 kiloda pehlivan yafar, diin
ya birincisi ... Ortalık alkışlarla çın· 
larken, yiğit bir Türk genci, ilerli
yor. Sahada yüz bin kişi olmasına 
rağmen ortalıkta çıt yok. Basarna~ 
ları çıkıyor, kendisine altın madal· 
ya verilirken İstiklal marşımız çal
mağa başlıyor. Ve sahanın bir ta
rafında kümelenen Galatasarylı iz· 
ciler, gözleri şeref direğinde yükse
len al sancağımıza bakıyorlar. Ve 
gür sesleriyle: 

Korkma sönmez bu tafaklarda yü
zen al sancak 

Sönmeden yurdumun üstünde til • 
ten en aon ocak 

O benim milletimin yıldızıdır, par
layacak 

O benimdir, o benim milletimindir 
ancak ... 

Marşını okuyorlar. 
O sırada etrafınıza bir göz gezdi

riniz. Ayakta Türk bayrağına hür
metle selam verenlerin içinde, A
merika.'lı!fından, Çin~isine, İzi.an -
dalısından, Hintlisine, Yunanlıdan 
Bulgarına kadar herkeıi görecekıi • 
niz. 

Dünya gOreş şampiyonumuzun bug11n 
içinde oturduğu köhne baraka 

O dakikada dünyada mevcut bü
tün milletlere mensup seyirciler 
şunu düşünmektedirler: 

- 52 millet içinde birinci olan 
Yaşar, Türktür. Türk daha dün sö-
zünü muazzam devletlere din-
terek Montrö zaferini kazan· 
mıştır. Montrö zaferini latik-
Jal harbindeki hamasetine med
yundur. istiklal harbini başa· 
ran dünyanın •adir yetiştirdiği in
sanlardan biri olan ATATÜRK-
tür.» 

«SON POST An Türk sporculu
ğuna şeref kazandıran Yaşara, tak
dir hislerimizin ifadesi olmak üzere 
bir ev alınmasını teklif etmektedir. 

(Devamı 2 inci sayfada) 

tank, tayyare ve zırhlı otomoblllerimlı geçerken 

aidBabaeskl, 12 (Sureti mahsuaat:la Kudretli ordumuzun piyade kuv • 
t c~ arkadaşımızdan) - Marefal vet1erinl, topçularımız. •üvarllerimiz 
,~1 Çakmak ve general!er bu sabah takip ettiler. Halk askerlerimiz geçtik· 
~~den büyük geçit resminin yapı• çe heyecanını tutamıyor, cotuyor, mü
~ltgı .Haııköye gittiler. Kalabalık bir temadiyen alkı9lıyordu. 
Ye • kıtleııi daha geceden g~çit resmi Kıt'aların üzerinden alçaktan uçan 
~nde toplanmıştı. tayyarelerimiz, halkın heyecanını art • 

~'1ti crkes geçit resminin ba~layacağı tırıyordu. . • • • • 
~t kayı heyecanla bekliyordu. Ge • Motörlü kuvvetlerimızın pçıfı ıü • 
B.ı tcsrnine tam saat dokuzda başlan- rekli allcıflarla kartılandı. 

''Son Posta,, okuyucuları Cim Londosla 
Dinarlının güreşmesini istiyorlar 

Cim Londos bir Türk pehlivanı ile karşılaşmayı kabul etti. 
pehlivanlarımız arasında seçme müsabakası yapılacak 

'=--- (Devamı 8 inci eayfada) 

Berlinde Dünkü Mü•abakalar 

Eskrim takımımız 
diskalifiye edildi 

~krıınciler Yugoslavları ve fsviçrelileri yendiler, 
~hlere yenilince yorgun olduklarını ileri sürerek 
Amerikalılarla karşılaşmak istemediler. Halbuki 
Aınerikalılar da daha evvel maç yapmışlardı 

l llcr)j 12 . . "'da n, (Suretı mahsusnda gıden ar- lilerle karşılaştılar ve 12 • 4 yenildiler, 
~ ıı''rnı:z::dan) - Eskrim müsabakaları- Bu karşılaşmayı müteakip takımımız 

lig" 
'' lak. ~n başlanmıştır. Her millet grupla· lsviçrelilerle oynadı. Müsabaka 8 • 8 be-

Yu11anlı ile güreımek için 
Anadoludan hergün 

pehlivan geligor 

Okuyucularımızdan bine 
yakın mektup ve telgraf 
aldık. ( 580) i Dinarlının 

lehinde 
münasip olacağını okıvuculanmızdan a
çıkça sormuştuk, Bu güne kadar bu sorgu
muza telefonla, mektupla hatta telgrafla 
cevap verenlerin sayısı bini bulmaktadır. 

Biz, bizde mahfuz olan bu mektuplan 
tasnif ettik: 

Bu tasnife göre 580 kiıi. Dinarlı Meh
medin, 80 ki§i Tekirdağlı Hüseyin pehli
vanın, 24 kişi Knra Alinin, on kişi de Mü-

.., '
1rn edılmiştir. rabere neticelendi. Fakat lıviçreliler 58, 

ı urk· Seçmelere girecek pehlivaDlardan Okuyucularımızın fikirlerini bildirmek 
~-Ve 1 

1Y.e, Amerika, Polonya. Yugoslav- Türkler 70 vuruş yaptıklarından 12 vuruı lstanbu1dak"ı Yu"ksek Mektep-ıav Tekirdailı HU..Jhı ve Yarım üzere gönderdikleri mektup ve 
lJk ıçre bir grupD düşmüştür. farkile Türkler galip sayıldı. 

~t ar karıılaıma Türklerle Yugoslavyalı- Takımımız ikinci turda Polonyalılarla Dünya SWeyman lerle Meslek Mekteplerine telgraflardan bir yığın 
~rı. tsında olmuştur. Takımımızda Or- karşılaştı. Yorgundu. Oldukça çetin bir Cim Londosun bir Türk pehlivanile ya- nasıl girilir? layim pehlivanın güreştirilmesini istemek-
d• ı 6 ~Ver, Cihnd oynamıştır. Müsabaka· müsabakadan sonra 9 • 2 mağlup oldu. pacağı Amerikan usulü serbest gUrr.1. bü· tedir. 
t . ı Y arşılaşma olmuştur. Türk takımı Polonyalılara mağlup olan eskrimcile- tün memlekette çok geniı bi1 alaka uyan- Bütün mekteplerin girme ıartlannı Diğerleri de, pehlivanlarımız arasında 

n" lıgoalavyalılan mağlup etmiştir. rimiz son olarak Amerikalılarla da kataı· dırmııtır. Biz, Cim Londoıun katşısıns, bugün 8 nci sayfada bulacaksınınz ıeçme müsabakası yapılmasına taraftardır. 
ndan sonra Yugoslavyalılar Isv~te- (Devamı 2 inci sayfada). hanai pOblivanımmp çıkanlmuının ~aha '---------------ı (Devamı 8 inci sayfada) 



2 Sayf• 

Yazı Çok Olduğa /çin 
Bugün Konamadı 

Son Posla 
Teklif ediyor 

( Baftarah 1 inci sayfada) 

Bu fikrimiz, dünya Ş3mpiyonu· 
muzun bugün içinde oturduğu, 
köhne barakanın fotoğrafını gör • 
dükten sonra bir kat daha kuvvet 
bulmuştur .. 

Yaşara lstanbul şehri bir ev al
malıdır. Bunun için şöyle bir tarzı 
hal bulunabilir: 
• Futbolcularımız olimpiyattan 
·döndükten sonra Galatasaray ile 
F enerbahçe klüplerimiz bir maç ya
'pabifoler, ve bu maçın hasılatiyle 
de bu hayırlı ve teşvik edici iş başa
rılmış olur. 

Türk sporunun ilerlemesi işlerin
de hiç bir fedakarlıktan çekinmiyen 
ve çekinmemiş olan iki kıymetli 
klübümüzün bu teklifimizi severek 
karşılayacaklarına eminiz. 

Eski Yunan şehirleri, olimpiyat
larda galip geJen, zafer kazanan 
atletlerini Pritane denilen mukad
des binadaki millet sofrasında ö
lünciye kadar beslerlerdi. 
' Olimpiyatların muzaffer atletle
ri, hemşerileri tarafından şehirlerinin 
bir şan ve verefi telakki edilir' on
dan hiç bir vergi alınmaz, umumi 
toplantılarda en şerefli mevkiler 
onlara verilirdi. 

1936 o1impiyatlarmda, eski 0-
,limpiyanın mukaddes ateşi Yuna
niıtandan alınarak 3000 atletin e
linde Berline götürüldü ve Ber1in 
stadının m~'alcsi bu ateşle tutuştu
ruldu. 

5000 yıllık bir an'anenin ihya e· 
dildiği 1936 olimpiyatlarında biz 
de bir an'ane ihya edelim: 

Muzaffer atletimiz Yaşara, gü
zel, temiz, modern bir ev vermeli

yiz I 
SON POSTA, okuyucularının bu 

teşebbüsü daha iyi ve daha ameli 
bir tarzda neticelendirecek teklifle
rini beklemektedir. 

lzmir F uvarını Başvekil 
açacak 

( Baıtarah 1 inci sayfada) 

fuvar hazırlıkları hakkında IDft

lumat verdiğini bildirmiştir. Beh
çet Uz'u öğle yemeğine alıkoyan 
Başvekil, panayırı açmak üzere 

bir Eylülde İmıiri şereflendire
ceğini vadetmiştir. ismet lnönü 
fuvan açlıktan sonra bir hafta 
ÇCfDle plajlarında istirahat ede
cektir. 

Berlinde dünkü 
müsabakalar 

(Bao tarafı 1 inci sayfada) 
lapcaklardı. Fakat bizimkiler yorgun ol· 
duklarını ileri ıürerek müsabakaya girme
diler. Bu vaziyet lımrıısında takımımız 

ırup müsabakalarının haricinde kaldı, dis
kalifiye dildi. 

Bizimle karvılaşacak olan Amerikalı

lar da daha evvel maç yapmışlardı. Yor· 
ıundular. Buna raimen müsabakaya ha
zır bulunuyorlardı. 

Perşembe ııünü ferdi müsabakalar:ı 

devam edilecektir. Müsabakalara Orhan, 
Cihad, Enver girecektir. 

Yarın ııüvarilerimiz Hk müsabakaları· 

nı yapacaklardır. 

Olimpiyatlarda bu güne kadar yapılan 
müsabakalarda Almanlar 18, Amerikalı

lar 18 madalye kazanmışlardır. 

Fransız Erkam Harbiye 
reisi Varsovada • 

Varşova, 12 (Hm:usi) Fransa 

erkanı harbiye reis i genera l Gamlen 1 
buraya muvasalat etmış ve Lehistan 
ordusu umumi müfett iş i. harbiye na
zırı ve erkanı harbiye r r"isi ile Fransa 
sefiri tarafından karşılanmıştır • 

SON POSTA 

Resimli Makale 

Gülmek ve eğlenmek de, insanlar için bir ihtiyaçtır. So
murtkan bir bayat İnsanı hem üzer, hem ezer. Bu bakımdan 
soytarılar, inaan)an eğlendirip aüJdümıdde, füzuli olmıyan bir 
iti Üzerlerine almıı oluyor ve soytarılık da, bir meslek olmak 
bakımından kendine eöre bir haysiyet kazanıyor. 

Bu böyle olmakla beraber bayatta te.adüf ettiğimiz bir çe· 
ıit soytarı daha vardır ki ona füzuli soylan, veya aoytan mu
kallidi demek yanlıı olmaz. 

a Soytarılık a 

Bunlar, mes~sız, meırepsız, J(an .. Gii, aeeıyeslz adam· 
lardır. Kendilerini her mealeğe yunamalc isterler, fakat her 
meslek bunlan reddeder. Çünkü mevcudiyetleri mealeği IOY• 

tarılaıtınr. Bu çeşit ıoytanlar, bir baltaya ıap olamazlar ve 

hiç bir yerde dikiş tutturamazlar. Çünkü hiç bir ite inançları, 
bir İ.fde muvaffak olmak için seballan, bir İfİ benimseyecek 
seciyeleri >oktur. 

Hayatta en Hkınılacak feY ba ÇeıtİI 90ytanlıktır. 

(SÖZ ARASINDA 
~------------·..;..----------------~---------

) 
Par iste gazete «- • Kadınlar 
Müvezziliği HERGÜN BiR FIKRA Olimpiyatlarda 
Yapan köpek Muayene edilecek 

Parisin mer -
kezinde ve çok 
kalabalık bir yer 
de gazete satan 
bir köpek vardır. 
~Bu dört ayaklı 
gazete satıcısı iki 
arka ayağı üze -
rinde durmakta • ---~-~~~J.;,,,.. 
dır. Gazeteler ö • 

Halka verir talkını •• 
ikinci meşrutiyet zamanında, O. • 

manlı parlamentoswıda Divaniye 

meb'usu aıfatile bulunmuı olan, Tanin 

m~ Iİya:(ısi Babanzade İsmail 

Hakkı merhum zeki ve kabiliyeti ile 

beraber, gayet zarif ve nükte yapma • 

auıı sever bir adamdı. 

Bir gün, israfile fÖbret almıı, Dıraç 

Olimpiyatlar • 
da kız gibi deli • 
kanlıların kadın -
lar arasına katıla
rak m üsabakala
ra girdikleri ve 
hakiki kadınları 
geri bıraktıkları 
hakkında bazı 
tikayetler olmuş· 

nüne yayılmıştır. "'>~ meb'usu Esat Pqa Toptaninin devlet tur. 
.;:""' 

O bütün gaze- maliyesine ıiddetli ve mütevali tenkit Bu yüzden o-
teleri tanır. Okuyucular bu gazeteler· ve hücumları karıısmda, lsmail Hakkı: limpiyat komitesi fU kararı vermiştir: 
den bir tanesini alırlar ve parasını da - Tuhaftır! dedi. En keskin '8Ç ila- «Müsabık kadınlar, muayene edi • 
bir madeni kutuya atarlar. Köpek pa- cı aatanlar, ekseriya saçsız berberlerdir! lecek, kadınlıkları sahit olduktan son-

raların sesine o kadar alışmıştır ki ek- •- ıt ı a ellerine verilecek fotoğraflı vesika-
sik para atılmasına katiyen miisaade 1 dam mahkumlarının ]arla müsabakalara dahil olacaktır. )) 

etmemektedir. Ve gazeteyi müşteri - /p/eri en .. * 
nin elinden kapmaktadır. K 1. . Olmlyenlerln cemiyeti 

Muamele tamam olursa, köpek ıgmet ı tıcaret mataı kendlllllnden yok oluyor 
müşteriye bir de reverans yaparak te- Fransız gaze • Almanlar umumi harpte müteaddit 
şekkürünü ifade etmektedir. telerinin birinde harpler yaptıkları ıırada bu müthiş * bir ilan gördük . muharebelerin içinden sağ ve salim 

Yeamura kartı sigorta Bu ilanda şu sa - kurtulanlar bir cemiyet kurmuşlardı. 
Yangına, tahribata, ve öliime karşı tırlar yazılı bu .. Bu cemiyetin ismine «Sağ kalanlar ce-

sigorta yapıldığı gibi yağmura karşı lunmaktadır: miyeti »deniliyordu. Bunların mikda-
da sigorta yapılmağa başlanmıştır O- ccldam mah n harbi umuminin sonunda on bin ka-
kuyucular şu satırları okur okumaz kumlarının iple dar vardı. Bir iki sene evvel 237 ye 
yağmura karşı sigortanın çiftçiler için leri en güzel düştü, ve harbin yapamadığını ihtiyar-
ekinleri muhafaza etmek gayesile ya· muskalardır .. On- lık yaptığı için, fİmdi cemiyet dört ih-
pılabileceğini zannederler, hayır bu si- ları yanınızda tiyar ve alil azadan mürekkeptir. 
gorta, yağmurda gezmeğe gidenlerin, gezdirirseniz hiç * 
keyfi kaçanların manevi zararını öde- bir şeamete uğramazsınız. Biz de bu lngllterede bir rer kaç• 
mektedir. idam mahkumlarının iplerini satıyo- maloluyor? 

Bu sigortaya dahil olan Reginald ruz. Bir lif 20 franktır.)> lngilterede intihabat hayli bahalı • 
isminde bir delikanlı bir pazar günü İlandan bir hafta sonra bütiin ipler dır. lngilizler de bundan şikayetçidir
sevdiği kıza randevu vermi, , fakat satılmıştır. ler, fikirlerini tevsik için oturup bir he
yağmurun zorile ikisi de sokağa çıka- 4ÖÖ i~;iliz İi~;s·ı kıymcli~de -~ö;;ü; sap çıkarmışlar, ve her reyin bizim 
mamışlar, bundan aralarındnki sev~iyi ve iki sevdazede ikişer yüz İngiliz li- paramızla 45 kurufa mal olduğunu an· 
tetkik eden sigorta idaresi bu zararı rası paylaşmışlardır. lamışladır. 

r 
İSTER İNAN İSTER İN ANMA! 

İzmit muhabirimiz yazıyor: 
ı• Bir kaç gün eyvel, azgın bir manda İz.miti al:üst etmiş, bu 

arada 4 ki~i de yaraladıktan sonra polisler tarafındıın öldürül
müıtü. Memleket hastanesine kaldırılan yaralıların, hastanede 
iyi kar~ılanmadı"'ları, yaralarının mendille sarıldığı haberi ıe
hirdc teessür vücuda getinnİf olduğundan, bu hadisenin doğ
ru olup olmadığını hastane Baı Doktorundan öğrenmek İste• 
dim. Telefonla konutmaınız esnasında Doktor Nail ıunları 

söylemi~tir: 

- Mevzuubahs hadiseyi bilmiyonım. İzinli bulunuyor-

dum. Şu var ki, hastanenin tahsisetı az olduğundan, tabeleJi 

ve ya~mamıı olan hutalara sargı bezi, ilaç ve yiyecek gı"bi 

ıeyler veremiyoruz. ihtimal bu İf de böye olmuıtur. Hastanın 

yakınları lılzımgeJen mualeceyi almlf olsaJardı herhalde lazım 

gelen tedavi yapılırdı. Bumm için fikiyet yerinde değildir ve 
ebemmİyetsizdir. 

1~ TER 1NAN iSTER iNANMA! 

L -------------------------------...J 

Ağustos 13 

r- Sözün Kıs Si 

Hesabi Çelebi 

E. Talu 
<ıÇelebi)) lik, baylık - bayanlık kail ı 

'h' nunun neşrinden çok evvel tarı 

karışan bir sıfattır. Bununla beraber be1' 
onu gene bazı simalara, şahsiyetlere el'•11 

yakı§tırırım. ııt 
Mesela kırk parayı harcamağa mccb 

olduğu anda, elleri ııhezeyanı mürteişı> f 
tutulmuş gibi titreyen bir adama ben b'! 
lığı, hatta beylik, efendiliği nasıl Jf,yık ~ 
rürüm? 

Tasarrufun ne olduğunu bildiğim jçiOI 

aleyhinde bulunm"\ğa seciyem müsait di 
iildir. Tanımadığım kimseleri çekiştirrneıı'I ' 
Bu itibarla tasarruf belki de iyi şeydir. Ar 

ka~·· sini iddia etmiyorum. Çokça para "' 
nanlar, kendilerine insanca bir yaşayış te' 
min ettikten sonra arttırmağa muvaffak 1 

lurlarsa tebrike §ayandırlar. 

· Ancak, tedavül için icat olunmuş 

çeyi ille biriktireceğim diye, nefsini ve ıv• 
kadderatı kendisine bağlı olanlan lıer ~et 
den mahrum bırakan, kalübelüdan kalıtı1 
örme kesesinin ağzındaki düğümü, sad; 
icine katmak için açan, yemesini kifafırıe 
ıe, giyimini setri avrete k.asredip, Elif 

k o ıA " f A h d" d at naatü enzı ayu na» yı er ustur an 
tün tutan, kıyafeti ile, bakımsız hal~ 
manzarayı ihlal, bedii duyguları istihk. 
eyleyen insanlar da nazarımda asla JllJ' 
bul ve muteber değildir. 

Bunun bir nev'i de vardır ki, hasislİS 
cimriliği kendi nefsinde tatbik etmekle k 
maz; ba~kalarına da, illetinin propagand•' 
aını yapar: 

- Yahu, bu nd Kendine ziyafet ~ 
çekiyorsun? Böyle tavuk, et, sebze yiye'! 
ğine, benim gibi yap: Peynir, ekmek. ~ 
zilin ye. Hem ucuz, hem de aıhhidirl 

Diye yemeğinize knnşır. 

- Ne o? Gene mi yeni kostüm?. 'fe~ 
zileri zengin etmeğe ahtın var, galib• 
Ben, bu arkamdaki elbiseyi geçen yıl, ~ 
sekiz kiiğıda Sultanhamamından hazır 
dım. Pekala, iki senedir giyiyorum .. 

T eranesile giyiminize müdahale cdeT• 
Kazara, yanında, oturduğunuz e'Vded 

bahis açsanız: 
f•j - Çok para veriyorsun! der; ben 

tihte, Arastada, aylığı sekiz liraya bir 1'~ 
nalc. yavrusu buldum, mükemmeli J<oC; 
man bir de bahçesi var. içerisinde ort• 
lama bir adamcağız çalıştırıyorum.. bu (i 
retle evin sebzesi de bedavadan çıkı~0~ 

<1Şecaat arzederken merd kıpti sır~ 
tin söylem kavli marufunu, crhissetin so~ 
len> şekline kalbcderek. tasarruf naf111ıı 
irtikiip ettiği maskaralıklarla övünür: tf 

- Şu sırtımdaki gömleği görüyor r1l f 
aun? Bizim bayanın eski entarisinden bO<f 
madır. Ben bizim bayana daima yollu .
yahut ki düz basma alınm. Hiç bir ıar1l ~ 
çiçeklisini almam. Zira çiçeklisinden. 5~ 
ra gömlek, mömlek yapılamaz; ziyan ° 
gider. 

Yahut ki: 

- Yanmış kibrit çöplerini bizim e~ 
hiç atmaz, biriktirirler.. kı§ın soba ıutJ 
turmak çin, çıra satın almaktan bôfl 
vareste kalıyoruz!. 

Kabilinden, insanın ağzını 

açık bırakacak vakıalar anlabr. ıJ 

ı b . . b . t~ ıte u tıp ınsan, ence, cemıye 

faydalı olmaktan ziyade, muzırdır. 

Böylelerine ben Hesabi çelebi 
bile çok görmekteyim) 

Artlatlerln glzll aervetıerl J 
Kaliforniyada irad vergileri ç ı 

yüksek olduğu cihetle artistler, pflt~ ı 
larını ekseriyetle mücevhere kaptı 
makta imişler. ~ıı· 

Maliye tahat.~k memurları çol> 1 ı 
zandıkları halde mal ve mülkleri ol' ı 
mıyan artistlerin servetlerini ne >'8 ot 
tıklarım merak etmişler ve şunları 
renmişlerdir. tt<"' 

Harold Loidin ::mooo dolar. f'lod'ıııı 
Şerer'in 118000, Joan Gr~;·fo'~et 1 

110000 dolar kıymetinde muce' 

leri varmış. ·· ' 
d

. bil 
Bundan başka Harold Loi ıJl Jıı 

yük bir çiftliği ve Mari Pikford't~e61 
] .200000 dolar kıymetinde :rJlO 

hisse senetleri mevcutmuş. 



-.., 
Ş~RK 

ı DÔtiYAÇl 
spanyada iki taraf ta şehirleri , 9~~~~'.1~~0b~~.~:~~~. ül· 

LI" avada·n bombardıman edı·yor ~:sii~i :11~~:çi;:~~km~~!~~~:a~:;:~~~ ~~ O rabistann namile yeni bir devlet kuran Me· 
lik Abdülaziz lbnissu\ıt, son günlerd~. ver· 

A _ diği bir karar ile kurduğu devletin temelleş-

lt~İlere hariçten 11 tayyare daha gelmiş, tayyareleri ıiğine inandığını gösterdi. Bu karar, Hi • 
caz ile Nedt arasında muharebe vuku bul· 

talyanlar kullanıyormuş iki asi General kurşuna dizildi duğu sırada, Hicazdaki Şerifler ailesine 
bağlılıkları yüzünden memleketi bırakıp 

~~ndra, 12 (Hususi) - ispanya - hardıman etti. vahı iki tarafa silah ve mühimmat gitmek ıztırarında kalan Hicazlıların mem· 
l 1

1 
dahili harp hakkında gelen ha- Cıranada şehri de hükumet tayya • vermemek meselesini ileri sürmekle leketlerine dönmelerini temin etmektedir. 

Qtr er "" ·1 f d I d I f d b d bo b k 1 Kararın verilmesi ve neşrolunması üze-!.ltll ı..1 • ası er tara ın an zapto un uğu re eri tara ın an ugün e m ardı- iktifa etmiyere spanyada dövüşen 
!Y""' ~r I h rine on, on bir sene evvel Hicazdan ay -df "' Veri en Badajor şe rinin muka- ma nedildi. iki taraftan herhangisının lehine iane 

.. tın rılmağa ve muhtelif yerlere sığınmağa dl' ~. ete devam ettiğini göstermekte- Cuadarrame cephesinde asiler tay- toplamayı, gönüllü yazmayı da müda-
~r mecbur olanlardan çoğunun memleketle • 

lı\l' ~ yere faaliyetinde bulunmuşlarsa da hale şekilleri saymakta olduğunu gös- rine dönmeleri ise, Arabistan hükumetinin 
11 ~ hir, asiler tarafındarı tayyare ile tayyareler mukabele görmüş ve gerı termiştir. memlekette tam bir istikrar hüküm sür • 

tf ~ bardıman edilmiştir. Şehir halkı • dönmüştür. Jurnale d'İtalia, İtalyanın cevabi düğüne dair beslediği kanaate bunların da 
1 dıırı&rn_t~im bir. kı.smı Portekiz hudu • Amerikanın Hearst gazeteleri mu- notasındaki ihktirazi kayıtları geri al • iştirak ettiklerini isbat etmektedir. 

..\ 
1 ıca etmıştır. habiri asilere hariçten 11 tayyare gel· dığına dair çı an şayialan tekzip et • O halde bugünkü Suudi Arabistan, uzun 

ı i:t _siler Saragossa i.\zerine yuruyen mektedir. bir zaman Arabistanda dahili didişmeler 
"""~ diğini haber vermektedir. 
bi Urnet kuvvetlerini püskürttükleri- DevleHerin Cevabı vukuuna karşı gelmeğe ve Arabistanı bir· 

dir;~ bu kuvvetlere ağır zayiat ver - Moskova Cuadarrama cephesinde Londra l 2 (Hususi) _ Amerika, Le- leıtirmeğe muvaffak olmuş sayılır. 
"Utlerini iddia etmektedirler. harp eden tan:arelerin İtalyan tayya- histan, İsveç, Felemenk, Norveç hükumet· Süudl Arabiııtan, memleket dahil5nde 

a..ı ~iikumet asilerin Sen Sebestiyen resi olduğunu ve bu tayyarelerin İtal- leri ispanyada dövüşen iki tarafa silah ve bu emniyeti sağlamlamağa muvaffak ol • 
"""tın kl d d I f d ·d 1 d y duğu gibi komşularile de iyi münasebetler h.ı , .. e yaptı arı taarruzun ur u - yan ar tara ın an ı are o un ugunu mühimmat satmamak için yapılacak itilaf· 
-"IClU 1 tesis etmiş ve bu taraflardan da Arabis -.. a.. &unu bildiriyor. Fakat şehrin bi dirmektedir. nameyi imzaya hazır olduklarını bildirmiş· 

iit' ~"'U ( ı tanın emniyetini tehdit edecek bir amilin .... ~ •.. ~ Ve yeyeceksiz kaldığı, ~ehre su ki taraf da birbir.etine ağır zayiat lerdir. 
JJ" •vı: T ı eneral K zuhuruna imkan bırakmamıştır. 

_, a,J,
1
ur.e_n, kemerlerin dinamitle berhava verdirdiklerini söylemekte devam edi- ki G W'fUDa Dizildi 

" '""l d Suudi Arabistan, kısa bir muharebeden 
J )./.&ı~ anlaşılıyor. yorlar. Londra, l 2 (Hususi) - Barselon~'da sonra Yemen hükumeti ile bir kardeşlik, 

~~kurnet, dün sevkülceyşi müla • İtalyan noktai nazari divanıharp tarafından idama mahkum e· birlik muahedesi yaptığı gibi Irak ile de 
l~ larla tahliye ettiğini söylediği To- Roma, 12 (Hususi) - İtalyanın dilen General Godea ile General Burriel iki taraf arasındaki münasebetleri ilerleten 

'ehrini bugün tayyare ile bom • ispanya işlerine girişmemeğe ait ce • bugün kurşuna dizilmişlerdir. ve samimiJe~tiren muahede ve misaklar 

Yunanist~nda haftada ikil 
gün et yenilmiyecek . 

'r Unan parasının harice çıkmaması için tedbirler alındı. 
Gazetelerin fiatlan da arthnldı 

Atina, 12 0-1 
Metak . uausi) - Başvekil 

sasın rıyas t" k 
~in • . e ınde yapılan a • 
tG e f çt~rnaı beş saatten fazla ıtürmÜf· 

~ ~~· Çtı~ada, bilhassa erzağa karfı 
'te.lt ık edılecek siyaset etrafında mü

~ ijı· e~eler olmuştur. Neticede ziraat ve-

1' ~ın senelere münkasim bir prog 

1-{·~azırlamasına karar verilmiştir. 
ı!tr. ~kurnet yeni te~birler almakta • 
~ u meyanda harıce fazla para ih

İttih~~n Önüne geçilmesi maksadile et 
"'İtt'akının azaltılmasına karar veril

ır. 

Suriye Meselesi 
~'risdeki müzakerelerden 
lııernnun olmıyanlar var 
b --

~.ı' ~rut, 12 (Hususi) - Suriye mese• 
hl ı al İçin Pariste bulunan hey' etin yap· ,. ltı" 
~llı:ı:alcereler ve elde etmekte olduğu 
~ ih er Ü:ı:erinde Suriyeliler arasında fi. 
M.. til&fı h''k" .. k d' s . 1·1 ·oq bi u um surme te ır. urıye ı e· 
1'.ı t r lcıaını bu neticeleri esaslı bir siyase• 
t._ tl'tı ı· ~ e ı saydığı halde bir kısmı ancak 
' :; hakiki bir istiklalin memleketi hoş· 

Q eceğine kanidir. 
~ııların telakkisine göre Fransa hüklıt' 11 1\ Projesi kat'iyyen elverişli değildir. 
~İae~tice itibarile Suriyede endiıe verici 

~ "• ~b;yeı ve.eb;H,. 

4f; lls ordusunun 
l e'lJcudu 
"le; milyon artıyor 
~skeriik çağının 19 
}'aşından başlaması 

kararlaştırıldı 

Bu karara göre haftada iki gün, çar· 

şamba ve cuma günleri et yenilmesi 
yaaa1'tır. İate nazırı balı1'cılan davet 
ederek et yenilmiyecek olan günler 

de balık fiatlarımn arttırılmamasını 
tavsiye etmiştir. 

Gazete fiatlan arttırıldı 
Atina, 12 (Hususi) - Hükumet 

tıarafından verilen karar üzerine bir 
Eylulden itibaren gazeteler iki drah • 
mıye satılacaktır. Gazeteler pazcir 
günleri mecburi tatile tabi tutulacak
lardır. 

İngiliz Kralının 
Akdeniz seyahatı 

Kral Dalmaçya balıkçılarile 
alakadar oldu 

Belgrad, 12 (Hususi) - Kral 
Sekizinci Edvard, Nahlin yab ile 
Dalmaçya sahilinde gezmiye haf· 
lamış ve sahildeki bazı kasaba
lara inerek temaşaya değer yer
leri dolaşmışhr. Kralın bilhassa 
Dalmaçya balıkçılarile allkadar 
olduğu ve onların hayabnı ya
kından görmek istediği anlaşı· 

lıyor. 

Bir yanlışlık 
düzeltme 

ve 

Gazetenizde (Türk üzümlerine hazırla· 

nan suikast) ba,lıklı yazı ile birlikte, bir 
de fotoğrafım tab' ve neşredilmiştir. Ya· 
zıda (Hanri Alyoti) den bahsedildiği hal-

de, altında ( Alyoti) ismi yazılmak sureti· 
-ıı ~<>alc le benim fotografım gazeteye dercedilmiş-
~ll ova, 12 (Hususi) - Askeı !iğe 

Stirr"ıı Yirmi birden on dokuza indı· tir. Bunun bir yanlışlıktan ileri geldi~ini 
~h. B d 1 zannederim. Yazıda mevzuu bahsedilen "ua · U saye e önümüzdeki dört yı • 

Filistinde bomba 
ve yangınlar 

Tevkifler devam ediyor, 
polis karakoluna 

ateş verildi 
Kudüs, l 2 (Hususi) - Bugün neıro· 

lunan resmi tebliğde şöyle denilmektedir: 
Son yirmi dört saat zarfında tedhiş iş

leri yapmak yüzünden J, gayrikanuni su· 
fette silih taıımak yüzünden bir Arap tev• 
kif olunmuştur. Bir polis karakolu ile iki 
ahıap anbara ateı verilmiş, bunların yan
makta olduğu sırada bir bomba atılmıştır. 
Bombadan kimse müteessir olmamıştır. 

Arap Hey' eti Dönüyor 
Kudüs, l 2 (Hususi) - Filistin arap· 

)arının şikayetlerini anlatmak üzere Lon
draya gönderilen Cemal Elhüseyninin ri· 
raseti altındaki bu hey' et ayın 18 inde Ku
düse muvasalet edecektir. Hey' et ayın yir
.ınisinde toplanacak olan milli kongreye, 
teşebbüslerinin neticesi hakkındaki, rapo· 
,runu verecektir. 

lkllsad vekilinin seyahati 
İzmir, 12 (Hususi) - lktısad Vekili 

Celal Bayar yarın lzmirde bekleniyor. 

Ras Kassanm damadı da 
Dehalet ediyor 

Roma l 3 (A.A.) - Ras Seyyum, ya
kında Asmaradaki sarayına gidecek olan 
valüumumi general Graziani'yi ziyaret et• 
miştir. Ras Kassa'nın damadı Decaz Hailu 
da ltalyaya baı eğmek üzere general Gra
zianiyi ziyaret etmiştir. 

Keresteciler caddesinde 
bir kavga 

Haydarda oturan Ali adında bir adam 
dün gece Keresteciler caddesinden geçer· 
ken Asım isminde birisile karşılaımıı, ara· 
larında kavga çıkmıı, Asım biçakla Aliyi 
kolundan ve karnından ağır surette yara· 
lamıştır. Ali Cerrahpaıa haııtanesine kal
dırılmış, Asım yakalanmıştır. 

Bir adam boğuldu 
Beıiktaşta Çırağan caddesinde 20 inci 

ilkmektep önünde denize giren 25 yaşında 
Hasan yüzmek bilmediğinden boğulmuş

tur. 

imzalamıştır. Bu yüzden Arap memleket· 
leri arasındaki irtibat ve ittihat, bir hayli 
kuvvetlenmiş, ve büyük harptenberi eşine 
tesadüf olunmıyan bir mahiyet almıııtır. 

Suudi Arabistanın son günlerde Mısır 

ile de anlaşarak siyasi münasebetler tesis 

etmesi, Arabistan halkını bir hayli mem • 
nun edecek bir hadisedir. 

Çünkü iki memleket arasında siyasi mü-

nasebetlerin teessüs edememesi yüzünden 
Mısır evkafının Hicaza göndermek itiya• 

dında bulunduğu mühim tahsisat durdu • 
rulmu1o bu da Arabistanda aıkıntılara se
bep olmuıtu. Bu tahsisatın gönderilmesine 

mini kalmadığı için Arabistan da biraz. fe-
rahlıyacaktır. · 

Hülisa Suudi Arabistan, istikrar saye
sinde refaha doğru da yürümeğe baılamıı· 
tır. 

Ömer Rıza Doind 

V ekiletler arasındaki lotaaiyecilik 
Tan'da Ahmet Emin Yalman vekaletler 

arasındaki muamele ve teşrifatın inkilaba 
uygun olmadığını medrese zihniyetinin, 
kırtasiyeciliği ve kuvvetlerin israfını icap 
ettirdiğini söylemekte ve sözüne şöyle de
vam etmektedir: 

« - Vekaletten diğer vekalete giden 
kağıt arasında ccfilan tezkerenizle bağlı 

gelen vesikanın pulu tamam değildir.» Ka
bilinden mes'uliyet bakımından ehemmiye
tinden iri yüzlerce tezkereye tesadüf edi· 
lebilir, bunları bizzat vekile imza ettir· 
mek için yüksele. devlet memurları hususi 
kısım odalarında nöbet beklerler. Memle· 
kete aarfedilmesi lazım gelen bir zaman 
acı bir menfi israfa uğrar.» 

Ahmet Emin Yalman Kaynak gazete-
sinde uzun uzun müdafaa ettiği mevzua 
Tanda da temas ediyor. Muharrir inkilap 
~ören Türkiyenin başardığı büyük i~lerie 
bu bir türlü kökü sökülüp çıkarılamıyan 

kırtasiyeciliğin nasıl olup ta hala bir arada 
yaşayabildiğine bir türlü akıl erdiremiyor. 

Çelik ordumuz 
Cumburiye?'de Yunus Nadi çelik ordu· 

muzun Trakyada yaptığı son manevıalar 
iizerinde durarak Türkün ezeli askerliğin· 

den bahsetmekte ordunun tayyare, top, 
hücum kıt'aları ve canlı insan kütlelerı ile 
büyük bir kudret olduğunu anlatmakta ve 
hülasaten demektedir ki: 

ispanya hadiseleri 
karşısında 

E 

T ahmin etmiş olduğum gibi Fransa 

hükumetinin İspanya hadiseleri kar· 

ıısında bitaraf kalınmasına dair yaptığı at• 
sıulusal teklifin hiç bir semeresi görülme -
di. Bu teklifi, İngiltere, prensip itibarile 
kabul ettiğini bildirdi. Halbuki, «prensip 
itibarile kabul» tabirinin, diplomasi lisa • 
nında, nazikane ret manasını tazammun 
ettiğini bildiğimiz içindir ki bu ret ceva -
hına inzimam eden Alman ve İtalyan hü • 
kumetlerinin sürüncemeli hareketlerile, is
panya vaziyetinin çok nazik bir arsıulusal 
muadele haline geleceğini umuyorduk. 

Bir taraftan merkezi İspanya hükume· 
tine, diğer taraftan kıyamcılara yapılan ha· 
rici yardımlar, bu intizarımızın yersiz ol· 
madığını isbat etti. Ayni zamanda, bir 
istihale vaziyeti addettiğimiz bugünkü halk 
cephesi rejiminin, marksist tazyiklere ta
hammül edemiyerek hadiselerin zorile ko· 
münist ve anarşistlerin tesiri altında boğu
lacağından emindik. Kısa zamanda bu 
emniyetimiz de teeyyüt etti. Şimdi, fspan• 
ya, amansız ve kanlı bir dahili mücadeleye 
ıahne olmaktadır. Fikri bir zıddiyetin do
ğurduğu bu iki taraflı ayaklanma hadisesi 
önünde teessürle İnsanın hafızasına, gayri 
ihtiyari aşağıki beyit sanih oluyor: 

cıAhibba fİvei yağmada mepbut eyler 
adayi,11 

<ı Huda göstermesin asan iznıihlü bir 
yerden 

Seliın Ragıp 

Yunanistanda ltalgada 
Olduğu gibi gençlik 
Teşkilatı yapılacak 

Belgrad, 12 (Hususi) - Politika 
gazetesinin Atinadan aldığı ma• 
lômata göre Başvekil Metaksu 
İtalyayı örnek edinerek amele için 
teşkilat yapmağa karar vermiştir. 
Bundan başka ltalyadaki teıkilata 
benziyen bir gençlik teşkilatı da 
yapılacakhr. Atina belediye reiai 
bu tefkiJAta memur edilmiftir. 
Hükümet iktisadi ve mali bütçe
sinde 2 milyar drahmi tasarruf 
yapmağa karar venniı bulunuyor. 

Kabine bugünkü toplanbsından 
sonra kabinede tadilit yapdaca
ğına dair intişar eden şayiıllan 
tekzip etmiştir. 

Dı,...ıda Türkiye 
Cumhuriyet' de Abidin Da ver aDışarı

da Türkiyeıı başlıklı yazısında Amerikada 
intişar eden Asya mecmuasının Türkiye 
hakkında yazdığı yazıları mevzuubahs ede. 
rek aldığı bir mektubu ilave ediyor. Bu 
mektupta Atatürkün Suriyeliler tarafından 
nasıl sevildiği canlı misallerle anlatılmakta
dır. 

Abidin Daver yazısının sonunda: 

<< - Çerkes Reşidin öteye beriye Tür· • 
kiye aleyhinde gönderdiği hezeyanname· 
lere kimse aldırmıyor, aleyhimize yapılan 
propagandalara rağmen Türkiyeye kartı 

gönüllere kök salmış derin sevgi yaııyor. 
Düşmanlar bu muhabbeti söndüremiyor· 
lar.» demektedir. 

Seyyah ve ucuzluk 

Kurum'da Asım Us, festival münasebe· 
tile çok temas edilen bir mevzu hıtkkında 
kalem yürütmektedir. mesele turizm meıe· 
lesi olduğu için muharrir İsviçreyi gözönüne 
getirerek, bu memleketin seyyahlara bir 
takım kolaylıklar gösterdiği halde pahalı· 
lık yüzünden muvaffak olamadığını söylü· 
yor ve: 

ıı Festival yapmak kafi değildir. Meın· 

lekette umumi olarak hayatı ucuzlatmak, 
döviz getiren yabancı seyyahlar için ucuz• 
luk temin edebilmek lazımdmı diyor. 

t. .. ı <>rd d k l ıekil ve surette herhangi bir işle de alaka· ~ıttı Usunun mevcu u i i mi yon ar· 
'· r. dar olmadığımı tavzihen kayt ve beyan 

Kız kaçırma 
<( Son manevralar göstermiştir ki, Türk Mahalle aralarında meyhaneler 

ı r ~ . 
~r nı k d · 
• 111 h ararın esbabı nıucibesinde genç· e erım. 
~~iıı "rata atılmadan önce askerlik va· İzmirde tüccradan Giuseppe J. Aliotti 
~ıııd1 Yapınalarının lüzumundan ve fay· (Son Posta) - Bu yazıda mevzuu bah· 
>,~, i.lıı bahsolunmakta ve Sov)fet Rus· solan Hanri Alyotidir. Yanlışlıkla Jozef 
\ 1 ~eııçlig" 'I h · · 

0

AI · . . d d'l . . B 1 \.ı QI: k e ven en e emınıyet s1yesın- yotının resmı erce ı mıştır. u yan ış· 
~ıll'tı,.~rarı tatbik etmenin kolaylaştığı ,lığı düzeltir ve karilerimizden özür dile-

tadar. riz. 

lzmir, 12 (Hususi) - Ödemişin Birgi 
nahiyesine bağlı Semit köyünde çirkin bir 
kız kaçırma hadisesi olmuştur. Köylüler· 
den Boz oğlanın evine gece vakti zorl.ı ııi· 

ren dört kişi evin kızı Fatmaya tecavüz et· 
mişler ve kaçırmışlardır. 

Mütecavizler hadiseden az son:-.ı jan· 
darmalar tarafından yakalanmıtlardır. 

ordusu her ııeyden üstündür. Bu ordunun Açık Söz'de Hatice Hatip mahalle 
istiklal savaşı gibi canlı bir zaferi hala ayak· aralarında kurulan meyhanelerin ço • 
ta durmaktadır. Bu canlı kudreti, bir mille· cuklar üzerindeki menfi tesirlerinden hah· 
tin ayaklanışındaki muazzam kaynayı' es· 
nasında görmeli ve onun yorulup usanmaz 
ustalar elinde nasıl bir heykel halini almıı 
büyük bir san· at eseri olduğunu düşünme· 
lidir. 

setmektedir. Üçüncü ve beşinci derecedı-
ki sokaklarda meyhane açmanın laüb:ılilılc 

olduğunu söyliyen Hatice Hatip, çocukl~
rın görenek yüzünden bakkallardan rakı 

•tıa alarak içtiklerini aöylemduedir. 



SON POST~ 

Bakırköy himaye cemiyeti- iki sahteka; Samatya n .. , •• ı. •&BI Edime seyahatı Sahte nüfus cüzd 

Müzayedeye hile 
kanşbranlar 

nin tertip ettigı"' · program ··h ·· ·· 
k 

. . memurunun mu runu 
V d k •• <" B 1 d• d ço zengındir • kl. ·ı .n.a ı oy "'" e e ıye e - ımzasını ta ıt ettı er 

• Bakırköy ilk mektepleri koruma 
Şirketi Satın telefon komısyonU ve yardım cemiyetinin tertip ettiği E- Samatyada oturan Yusuf ve 

A 
dime seyahati büyük bir rağbete maz- iıminde iki kiti Samatya nüfuı m 

Dün Daimi Encümen sa
lonunda açıktan geçinen 

iki kişi yakalanch 

lınıgor Belediye bir senede 70006 har olmaktadır. Şark Demiryolları bu ru imzasını ve re1mi mührünü 

K d 
L S Ş ,_ - t 1 f .. ._~l • seyahat için hU1usi bir katar tahaiı et- ederek Romanya tebaasından He 

a ı~öy u ir~etinin l&tm alın- e e OD mUAa emesı miştir. ve oğlu Samiye sahte nüfus c .. 
maaı son 18fhaya airmittir. Şirket Ce · b h k la vermişlerdir. 
murahhulannın bugün tehri{Jlize yapıyormllf mıyet, u ususi ataıın a cağı 

yolcu adedi kadar bilet hazırlamıt ol- Bu sahtekarlık ania,ılmıt ve ~ 
Dün lünbul belediyesi daimi gelmeleri beklenmektedir. Murahhas- Belediye telefon masraflarını azalt- duğu için bütün müracaatlan karşıla- kisi de yakalanarak adliyeye tesli1' 

encümeni müzayede salonunda bir lar derhal Ankaraya gidip 1abn alma mağa karar vermiştir. Telefon Şirke • yamamak vaziyetinde kalacak gibidir. dilmi9lerdir. Yapılan tahkikat netİ" 
cürmümethut yapılmıştır . müzakerelerine batlayacaklardır. ti belediyeye yüz de elli tenzilat ya • Bütün. biletler timdiden hemen hemen sinde Yusuf ve Osman bu it için 

Galata köprüsünün Karaköy c~he - Şirket satın alındıktan ıonra Sular pıyordu. aatılmıt gibidir . man ile oğlundan yüz lira aldıkları 
Hal. L-'--- d k" · idaresine bağlanacak ve Kadıköyün • Fak bek · k l b ed l · tinde ve ıce 1HUUU1 yüzün e ı gı • . .. .. . . d at şe enın ta viyesi ve te e • Hem Edirneyi yurtdaşlara tanıt • it i miftır. 

tenin dün daimi encümende kira art • dekı but~n tesıaat ve tebeke 1 areye fon mükalemelerinin ucuzlatılması gi- mak, oradaki ölmez Türk eserlerini Haklarında takibat yapılmakt 
tınlması yapılacaktı. geçecekt~_r. .. I . bi sebeplerden dolayı şimdiki telefon seyrettirmek, hem de yoksul vatan • - • 

Bu gitcnin eaki kiracısı ismet adın· Bu munasebetle dun Sular . dİresın· idaresi bu tenzilatı yapmamaktadır. yavrularına bir hizmet yapabilmek e- talebelerm fakrühal llmühabe 
da bir kadındı ve el.ün gene müzayede- de m~dür Yusuf. Zi~a, muavın ~sarı, Bir taraftan da belediye muhasebe meliyle tertip edilen bu seyahatin ge- Mekteplere leyli meccani olarak 
ye airmit bulunuyordu. Be~e?ıy~ ~e r:ıafıa ~ır~etler komı.~~~n: müdürlüğü masrafların çoğaldığından lip gitme ücreti alelade bir tren ıeya- ve kabul edilmek üzere maarif idar 
. Kijının Şanvi köyünden olup latan· l~rının ıttırakıyle buyuk ve mu .. bahsetmektedir. Bu cihet ehemmiyet- hatinden de ucuzdur. müracaat eden talebelere kaymakam.,, 
bulda bulunan ve otelde oturan Bekir bır toplantı yapılarak bu hususta go- le göz önünde tutularak belediyede T s· k 'd .. .. bah hiye müdürlükleri tarafından verilen 

1 ed k ··.-·1 ÜftÜr Maliye müfetti9leri Ka- l f kil l ren ır ecı en pazar gunu s:.t • bu fakrühal ilmühaberleri maarif 
smete müracat ere : ru ~ m : k . d 1 k "k te e on mü .. eme erinin yarı yarıya leyin saat 6,20 de kalkacak, Edirneye dürlükleri tarafından kabul edilmek 

- Ben de müzayedeye gireceğim, dıkoy Su Şır etın e. esas 1 t_et Vı at indirilmesi kararlaştırılmıştır. Şimdiye tam saat 14 de varacaktır. Saat yirmi 
t kt Mal ve Nafıa e Bu talebeler aynca maarif müdürlü 

fakat 100 lira verirsen arttırmaya gir· Y~P 1 a_n aon .. ra ıye.. . • kadar vasati bir hesapla belediyede bire kadar Edimede '--lınacak, gece 
k-J 1 d L b IUl verdiii ilmühaber1eri doldurup taadik 

mem demiftir. a et erıne aon ermea. uzere ır.rapo~ ııc:nelik telefon mükalemesi 70.()()f) o- yı"rmı· bı"rde Edimeden hareket edı"le • 
lardı S la lda d k tirmek külfetinden kurtulmuılardır. 

'et 0 -'-:rin bu teklifini kabul et• hazırlamıt · u r resın e 1 larak tesbit edilmi•tir k t · hah t 6 30 da 18111 , DCJU b' . . T • ce ve pazar esı sa ı saa , 
. .. ed · ed'W · takdi • toplanbda bu raporun ır suretının F l" l f L lar · f . . . IDJf ve muzay eye aırm ıgr ~ . . . uzu ı te e on &onuşma ına nı • stanbula gelınmıt olacaktır. Edırnede Yeni Neşriyat 

de 50 liranın peşin ve mütebaki 50 lı- vek_ale~e~ ıstenerek tetkıkine kara~ hayet verilmesi bütün memurlara Atatürk anıdına çelenk konulacak, 
ranın da iki, üç gün sonra ödeyeceğine v.erıl~ı,tır. Bu suretle Sular İdaresı kat'i olarak bildirilecektir. Ayrıca şehir stadında Bakırköy idman yurdu 
dair .enet vemıittir. şımdıye kadar hazırlıklara ba,lanııf her telefon 'konuşmasında bel.ediye ile Edirne muhteliti bir maç yapacak • 

Yeni Türk - Eminönü Halk evi 
fından her ay çıkanlmakta olan ( 
Türk) ün ( 44) üncü ıay111 çı 

Dün öğleden sonra belediyede mü - bulunmaktadır. santralı konuşan daireyi tesbit edecek lardır. Bu mecmuayı okuyucularımıza tavai1' 
deriz. zayedeye baflanmlflır. ismet beledi - ve böylece her ay muntazam cetveller 

yeye ıelir plmez hadiseyi makam po- Bozuk süt satanlar tutulacaktır. Fatihte Çocuk kütüphanesi 
lisi Süleymana anlatmı' ve Süleyman t o )arecsltböJl-pOibuncm c mcmfcc Maarif Müdürlüğü Fatihte bir ço- Çocuk Esirgeme Kolu tarahnd., 

22 Alu•to• Cumartesi ak 
Sarayburnu Parkı alafranga kıs 
Kır balosu ve b0y1lk sQnnet dD 
tertip edilmiştir. Çocuklannı s 
ettirmeği istiyenlerln Cemiyetin 
yazıttaki SOt Damlasına moracaa 
lAzımdır. Bugece de Monologlar, 
oyunlan, Kuagöz, Halle Opereti, 
yete, Hokkabaz, gibi muhtelif 

da derhal zabıt tutarak vereceği para- Halk hile yapan sütçüleri Dairelerdeki fazla telefonlar da kal- cuk kütüphanesi yapbrmağı kararlaş-
ların numarasını tesbit etmiştir • l h b dırılacaktır. Halen belediye dairelerin· tırmıf ve işe baflamıttır. Kütüphane 

Müzayedeye ıirileceği zaman kadın en yakın po İse a er de telefon adedi 180 kadardır. Bir ta- i~in Sübyan mektebi binası muvafık 
60 lirayı Bekire vermiş, Bekir de der· vermelidir raftan da telefonsuz daireier sık sık bulunmuş, keyfiyet müzeler ve evkaf 
hal aldıiı parayı hemtcrilerinden Meh- müracaatlar yaparak telefona şiddetle müdürlüklerine bildirilmiştir. 
mede te1lim etmiftir. Yeni süt talimatnamesi tatbik mev· ihtiyaç hissettiklerini bildirmektedir- Müzeler ile Evkaf müdürlüğü bu 

Müzayedeye girildikten sonra Be- kiine konduktan sonra sütlere cinsle- ler. binanın maarife devrini muvafık gö • 
kir, memur tarafından tutulmuş, üze • rine göre üç muhtelif renkte etiket Yeniden alınacak telefonlar için de rürlerse kütüphanenin derhal tesisine 
rinde yapılan araftırmada bittabi pa- yapıştırılacaktı. Halbuki şehirde satış bazı şartlar konması kararlaştırılmış • başlanacaktır. 
ra~b~uMmam~b~ y~nbili~ri~ük~Nd~ekırm~tı~.Bu~le~~raşm~üure kk-======================~===~~ 

celer vardır. 

Bundan sonra arkadaşı aranmı~ ve zı etiket k.ullandık.ları aörülmektedir. diyede bir komisyon kurulmuştur. Bu 
para~ olduğu aibi onun üzerinde çık- Sarı ve Yetil etiket kullanan sütçüye komisyon etraflı tetkikat yapacak ve 
llllftlr. hiç tesadüf edilmemektedir. bir rapor hazırlayacaktır. Rapor tet -

Bekirle Mehmet, derhal zabıt vara • Buna rağmen sütlerin alınır alın • kik ve tasdik edildikten ıonra tatbik 
kam tutu~ak poliı vasıtasiyle müd • maz ate9e konduğu halde ke1ildiği ve olunacaktır. 
deiumumiliie aönderilmişlerdir. bir kısmının da dibine tortu bıraktığı -------

görülmektedir. Cerrahpaşa hastahanesinde 
Muamele vergisinin indirilmesi Umumi sıhhat noktasından çok yapllacak paviyon 

için tetkikat mühim olan bu mesele hakkında Sıh - v ı· bel d" · · ,.. h'dd"n a ı ve e ıye reısı ·nu ı ı 

Bundan bir müddet evvel muamele hat Direktörü Ali Riza demiştir ki: Üstündağ ile belediye heyeti fen niyesi 
vcrgiıi kanununun değiştirilmeai için - Sütlerin kontrolu belediye şube- · ve belediye erkanı dün Cerrahpa\la has
Ticaret ve Sanayi Odası tarafından lerine aittir .. Al~kadar .~emurlar sa • tanesine gitmişler ve hastaneye ilave 
tetkikat yapılmıt ve netice bir rapor bcılardan ~ır ~ı~tar aut alır muaye- edilecek mutfak ve çamaşırhane için 
halinde lktıaat Vekaletine bildirilmit" ne ve tahlıl ettırıp rapor hazırlarlar · tetkiklerde bulunm'-"lardır. Hastane.
ti. Bu muayene ve tahlillerde ~üt bozuk de bir toplantı da yapılmış ve bu hu-

Vekalet bu tetkikatı kafi görmemiş, çıkarN satıcı hakkı~~a takı~t yapı • susta görütülmüştür. 
' odad eniden bazı sualler sor • lır, mahkemeye venlir. Bınaenaleyh 

ve an Y b • b" · l"' '- d t u ıf ızı a axa ar etmez. 
mı~\u ıuallere cevap hazırlamak- Sütler kontrol edilirken, tahlil.~er 
la 

ld.. yapılırken memur ve doktorlar mut' 
mefgu ur. k""l"' w l b" .. B eva lar Vekalete gönderildik • u ata ugrar arsa o zaman ıze mura • 

u c :..'-rimize lktısat ve Maliye caat ederler ve biz müşküllerini halle -
ten 10nra ~· d . s·· 1· . b"k d'l V kll t' üfettiflerinden mürekkep erız. ut ta ımatnamesı tat ı e ı • 
bi; he~~t ~elecek ve vaziyeti burada diği zamandanberi de böyle bir müra• 

Kazalar 
Kireçburnunda oturan bahçıvan Ha • 

midin beı ya11ndaki oğlu Saim devrilen 
bir öküz arabası ile dikenli telörgüsü ara-
11nda kalmı§, ağn aureUe yaralanmıştu. * Beylerbeyinde oturan 14 yaıında 
Remzi üzüm koparırken duvardan düımüş, 
kaburıa kemikleri kınlmııtır. inceden inceye tetkik edecektir. caat ol~amı!tırb. . l d l 

1 
.. 

Beledıyenın u lf er e meşgu sa a-

l 
* F eriköyünde oturan Muıtaf a Tak • 

nkillp Abidesinin yeri hiyettar bir rüknü d_e demiştir ki: ıimde tramvaydan düımüı, muhtelif yer-

Beled. --'- . .. ) . - Zabıtai beledıye memurları süt lerinden yaralanmııtır. 

l ___ ıs_ta_n_b_uı_v_a_kı_Har __ o_ir_•'!__tö_r_ıu_ıu_ı_ıa_nı_ar_• __ il!"'.:• 
CiNSİ MİKTARI MUHAMMEN İLK TE 

Yugurt 
Patates 

Kilo 

25000 
10000 

BEDELi 

15 - KUl'Uf 
4-KUl'Uf 

Guraba lvıstanesine lüzumu olan JUkarda yazıh yogunla verilen 
tam değerinde aöriilmediğinden ve patetea de istekli çdonadıjmdan 
meleri on gün uzablmıthr. ihale 21/8/936 Cuma günü aaat 15 ele 
yonda yapdacakbr. Şartrıameleri her gün levazım kaleminde sö __ ,.., .• ._ .• 

u311' 

Siyasal Bilgiler Okulu 
Direktörlüğünden• 

Siyasal Bilgiler Okuluna girme şartlan 
Okula nam:ıet bydine 17 Ajuıtoata baflanacaktır. 

Girmek için meyi bitirmit ve olgunluk imtihanmı ·yeımit olnak 
dır. Bu f8rb haiz olanlardan yapılacak müaabaka imtihanmcla mu 
olanlar paruız yatıla olarak alınacaktır. Namzet kaydi latanbulda Y 
Siyual Bilgiler Okulunda, Anbrada Siyaaal Bilgiler Okulu için m-
edildiği tasrih edilmek ıuretile Dil • T arib F akülteainde yapılır. M .. 
imtihanı ayni Amanda hem lstanbulda, hem Ankarada yapılacaktır. 
yit olunmak ve fazla malumat almak için 17 Ağustostan itibaren bel 
zartesi ve perfeuıbe günleri saat on bet buçuğa kadar latanbulda ıye, f"'l•nn en guze yerıne 1. . . . . d"W · k"l 

:..1·L•J k 1 • k lf! f!b"d . . . .. ta ımatnamesının ıcap ettır ıgı şe ı • 
uıııu ece o an ın ı ap a ı esı ıçın mu- .. .. . k l k ed" l B · ·· -ı 1 · t k"k ba 1 de sutçulerı ontro etme t ır er. u Nöbetçi 

Eczaneler 

-ı Ankarada Dil - Tarih Fakültesine müracaat edi'me1i (231) 

naeıp goru en yer en et 1 e f a • satıcıların hepsinin pefİne bir memur 

mıTttırab. . d'l l h' .1.L .. koymağa ve mahalle mahalle dolaşa-e ıt e ı en yer er fe ırcı ı~ mu • _ _ .. .. • 
h P ·· t ·ı kf Ah· rak butun ıutçulerı ayrı ayrı kontrol! 

te aaıııı roata gos erı ece ır. ı • . w b .. 1_ •• ,_ d .. . d Ba .---ı.: -.s:.~ ecnmea. -1--11-ı 
.ı __ • • • p . _.ı __ kti ettırmeie ugunııLu &a ro muaaıt e - •---~ ,__ 
aa1m yerını roat tayın euc:ce r. ~ 'ld" U t ah '-! b t • beled" lstnbal cilletinclelôle: 

gı ır. nu mam a.ı, za ı aı ı • 
ye memurlarının vazifeleri de yalnız Aksarayda: (Şeref). Alemdarda: (Ab-
bir kaç şeyi kontroldan ibaret değil- dülkadir). Bakırköyünde: (Hil&I). 

Cümrük idaresinin kü5ük memur - d" B .. ene kontrollara de Beyazıtta: (Aaador Vahram). Eminö-
ların maatlanna bir miktar zam yapıl- ır. ud~al rakgtmenh"lg k h lkı l. nünde: (Salih Necati). Fenerde: (Hü· 

.. .. . . vam e ı me e, ı e yapara a a • k (K 1) 
ması vekaletçe tekarrur etmış ve lıs- · l . .. l "dd l sameddin). Karagümrü te: ema · 

l I b l .. d .1 w ba l datan ar, pıı aut utan ar fi ete ceza· Küçükpazarda: (Necati). Samatyada: 
te er atan u a gon en mege f an • landırılmaktadır. Kenar mahallelerde H 
m~tır. . )' . 

1
. • .. tanl b l (Teofiloı). Şehremininde: (A. am • 

Zam 
.. la d"' de . . gız ı gız ı pıs aut 18 ar u unursa di). Şehzadebaıında: (Halil). 

goren memur ra un n ılı • l .. 1 · d k w 

B 
ve memur arın goz erın en açmaga Beyoilu c:ihetindekiler: 

haren tebliğat yapılmıftlr. u memur- ff k l I b d k t 1 1 H k d (N" 
1 1 1 lan l 

. l be muva a o ur arsa un an on r9 • Galatada: ( ımet). as öy e: ı • 
ann ey (j maaf zam arıy e ra • 1 1 d w ... k 1 ) d (M ) 

be 
.
1 

k . arın yapı ma ıgı mana81 çı arı ma • aim Aıeo . Kasım pata a: üeyyet . 
r ven ece tır. malıdır. Halkımızın da bu işlerde ti- Merkez nahiyede: (Kanzuk, Baronak-

OlümU ttOpheli görülen kadın tiz davranarak fena m l satan sütçüle- yan, İtimat). Şiılide: (Necdet). Tak • 
Y w ri hemen en yakın zab\tai belediye me- aimde: (Taksim). 

Fenerde Murat sokagmda Ayayor- murlarına haber vermeleri kendi men• Oaküclar, Kadıköy ve Adalardakiler: 
ai kilisesi odalarında oturan 78 yaşın- faatleri i tızaaındandır. Büyükadada: (Merkez). Heybelide: 
da Anna iki gündenberi ortadan kay· ,_w,, ______ , (Yusuf). Kadıköy Muvakkithanede: 
bolmuş, keyfiyet poli1e bildirilmiştir. sinde bu mutt Ceaet morga gönde- (Saadet). Kadıköy Söğütlüçeımede: 

Polis yaptığı aramada Annanm ce·ırilınif, nanı c öldüiünün (Osman Hulusi). Üsküdar Çarpboyun· 
eedini kilile avluaundalri kU7'I lalli •la.lıkikin bat 1.....,_a_: ..,<l_u_ih-•t..,)_. _______ _.. 

Gümrük memurlar.na zam 

Betonarme Köprü 
inşaatı Eksiltme İlanı 

Nafia Vekileti Şose ve Köprüler ReisliğindeJISo 
Urfa V"JIAyetinde Urfa - Diyanbekir yola lserinde 38,000 

keşif bedelli Haaklmil Betonarme k6prilall inpabnm kapalı zarf 
eksiltmesi 17/8/1936 pazartesi gllnO •at ( 15) de Nafta V 
Şose ve K6prtller Reisliği eluiltme Komiaycma odunda JllDll.--

Eluiltme prbıamesi ve buna mtiteferri diğer enak (190) 
mukabilinde Şoae ve KGprlller Reialiğinden alınabileceği gibi iste 
ler bu prtnameleri Urfa Nafia Midllrliğiine mllracaat 

prebilirler. 
Muvakkat teminat (2MO) liradır. Eksiltmeye ginnek isteye 

resmi gazetenin 3297 sayılı nuahasında çıkan talimatnameye teY 
müteahhitlik ehliyet vesikumı haiz olmalan. 

Müteahlüt bizzat Mnhendia olmadığı veya bir milhencfiale 
ber bu ife girmediği takdirde asgari on metre açıkbpda bet 
bir kaprl yapllllf olduğuna dair veaika ibraz etmem 1Amnchr·

14 
) 

Teklif mektuplannın 171811936 puartai gimll saat ( 
kadar Ankarada Şose ve K6pr8ler Reislijine Yerilmelİ IAzmlCIP'• 
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MEMLEKET HABERLERİ lzmirde büyük deniz 

Geyvede bayındırlık !Afyon ekicilere 
Kolaylık 

yarışları yapıldı 

Bu yıl Geyvede yanm milyon kilo tütün istihsal 
edildi. Geyveova, Sakaryadan yapılacak kanallarla 

sulansa kıymeti bir kat daha artacakbr 

Y ar141ar ve müsabakalar çok muntazam oldu,. 
kürek yarışında Yavuz takımı birinci geldi 

Uyuşturucu maddeler inhiaan afyon 
müstahsiline bir kolaylık olmak üzere Zi -
raat Bankası ile anlqarak memleketin 
muhtelif köıclerinde mübayaa merkezleri 
açmıştır. Bu ıube vo aandıldar ıu merkez• 
!erdedir: 

(Balıkesir), (Kütahya), (U§ak), (Ea· 
ki§ehir - Bilecik), (Afyonkarahisar), (Ak
ıehir • Ilgın), (Konya), (Isparta • Bur • 
dur), (Aydın), (Malatya), ('fok.at • Zile 
ve civarı), (Amasya ve civarı), (Çorum), 
(Gümüşhacıköy). 

lstanbul merkezin• sönderilmek üzere 
yukarıda ismi geçen Ziraat Bankası ıube 
ve sandıklarına teslim edilecek sandıklar 
maa dara en az elli. en çok yüzer kiloluk 
olacaktır. 

Temiz toplanmıı a.fyonlar ille önce alı· ,, • .. ,2-L ' ..::. ı 
• • --- ,. i• w .. •• 

1!-enJa .J...ı&..::.a& nacak konaklı, kepekli, rengi bozuk, çok , hmir (Husus!) _ Limanmuzda blila • 200 ımetn bJbaialama alabakaa ço~ 
-"'T"' • .,._.... yaı afyonlar da en 80nraya bırakılacak ve nan donanmamn da iftira'lcile lnciraltmda hararetli ,.. ..k.li pıçnüf. Şeref 3,37.1-5 

1 c_eyve (Husuıt) - Geyve Anado- bağ ve bahçeler 1ıtiklll harbi esnasın· katğılı afyonlan İH hiç alınmıyacaktır. büyük deniz yantlan yapılmqtır. Bu mi- dalnbda birincilili. Süha ilrinciliii. Ali i· 
~- fımendifer güzergahında 36 bin da harap olduğundan )".eniden bağ ve İnce rnallann tesellümü cylul .nihayetine nuebetle hallcı lnciraıtına tapmak ıic;iD ,ü.m"iii bnnm,,lardır. 

llufusu olan bir kaza merkezidir. 120 bahçeler yapılmaktadır. Kazada yirmi kadar yapılmı.1 olacakhr. Reşadiye hattına on husust otobüs tahsis 1500 metre ıerbest yüzme müsabakasın· 
Par k"" ·· T kl ALh' D d lk k T es\imat yukarıda yazılı Ziraat Banka· Ça oyu, ara ı, "' ısar, oğan- ört tane i me tep vardır. Bunların edilmiştir. Aynca deni& ..-.-.tan. malt&- da ilitinc::diği Kenan ahıup. Rekona 28-9 
"'" · )arının şube :ve sandıklardan en yakın bu· 
J
. ". .ısminde üç nahiyesi vardır. Aha- bef tanesi tam tCfkilath olup ikisi ler ve yelken1ı1er llallcı l.ciraJtına ta11mq. ..Ga birinciiii Kenan .ım .. :relı.ona 28.9 
ıa lunan 111beye yapılacaktır. 
ının kısmı azamı çiftcidir, her türlü merkez kaaabadadır. Merkezde 350 ta- lanlıt. dakibchr. Sernr 5S uru,. farkla ikiDc1 

l:cr•· l Maltannı t~slim eden müstahsile Ziraat Müsabakaiann 4,a-L-kemi olan doaaa- olmQfhlr. 
ıyat yapı dığı gibi tütün, pancar, lehe okur. Çok mümbit olan Geyve • Bankası şubesınce bir emanet makbuzu ve- ._ d , ... _. ırn-1 Q.oıL..:a& v 

Paınuk ekimleri de fazladv. Kasaba- Akhisar ovası Sakarya ile battan basa . . . . ?na 11.uman anı :f"\Dllra ~- il aVlmlll ıoo x• ba}Tak 7U1flaa ıK. s. K. ekiW 
Ilı ' nlecdektır. Bu makbuzun ıyı saklanması li· motörile müsabaka mllMUine sitmiftit. kazanmıştır. 200 metre ıerb~ _.___ .._ 
~ 11 !"~k ve cenup kısımlan dağlık o • sulanabilir. zım ır 7 -""" 

ıup ıyı ve büyük ormanları da vardır. ·. . Müsabakalara Yüzmelerie batlanm11o .aahak.alarıaa Da,laaarken Yanz bandosu 
B Eğer Sakaryadan irva ve iıka T ~mızb~oplan~ıı afy~nlar mohrfil' n dere· yüz metTe 'llerbest 'yiizıneyi Ruim t, t 9, 4-S çalmaja batk'™lo bu ıaülıbakllıda biriaci-

1._ uradaki ormanlar tecrübe mınta • k ali l b 1_! cclen tes ıt edılmek üzere ta ılhaneye ..:ı ~1~d L .C!__. L Lo-:.-··L .~ 1 .... R ,_. ı:~ ., ____ .L----·-•--
'4'1 I an an yapı sa u ovanın Eymeti .. . . . . .. uaıu~ a 11.uanmlfbr. ..-aı& ... ..,...u&. ~ ıgı asim, i&mci.;.; - ~ ... oupa&"du. 1 Yapı mıftır. Kasabada güzel bir b ı.._ .. dah k gonderılecek ve tahlil .netıcelerıne eore ta- L ki "'-' . 1 • .."" t L-~ <:.. L-L 1 .ı .. l>a r b ir &m a artaca tır. - . • n:ır a uuncı <ge mq, ~ me re 9efQGR ,,,_rpi ......._ ... anaa uurt pıpi sinnit-

r ı inası ile küçük bir park vücude ayyun edecek morfin derecelen nıabetinde yünneyi Cemal f,,S6 da'kütada ikmal et· ti. Hakkının ve filikacı Muhiddinin idare 
Qetirilmiş, sokak aralarında akan su • Son senelerde 'köylü en ziyade tü • bedel tahakkuk ettirilecektir. miştir. ikinciliği Mehmet kaıtaıım11ttr. YiE ettikleri ,prpi biriuciliii ıbıza.ndı. 
far arıklar içerisine alınmıf, caddeler tün ekimine ehemmiyet vermiftir. Bu Tahakkuk edecek bedeller ür:erinden mette ıutüstli mü1aba'ka9tftl Ali '46 taai • Kahraman denizcilarimWn yaptık.lan 
temiz bir hale getirilmiştir. sene yarım milyon kilo tütün elde e- berkesin alacağı peyderpey hesap edileTek yede katetmit. ikinciliği Hüsameddia. il ,.. kiirek y&nf)an cidden eiizel olda. y aVUI: 

H y 1 J_ ikinci tetrin iptida•adan itı'baren Ziraat er tarafta bir güzellik göze çarp • dilecektir. a nız .köylü tütünJere :ıcıy- çünc:ülüğü Alieddin bzanınıflardw. kürekçileri .galip aeldi. 
lll-L Bankua Taaıtasile havale ~dilecektir. 
~tadır. Çalışkan bir belediye reisi met takdirinde haksızlıklara marlız 

"~rdır. Her gün biraz daha kasabanın kaldığını ileri aiirmektedir. Geçen se- Sağllk Bakanı şerefine ziyafet 
~iletmesine çalışmaktadır. Hava nelerde çok iyi mahaul alındığı halde ~ kat 12 (H ~) _ Sıhh" V _ 
~a . d k.. 1 .. .. r . o USUSı ıye e 
buz aib~rın. ir. Burada yazın kar ve .oy un~n e ıne para ~m•f- kili Refik Saydam iskan umum mü • 
••dil ı lerıııletici şeylere ihtiyaç his- tır. Eger bu acne batta ınhısarlar d .... Ce d t b h . le l 

Erbaada tütün 
mahsulü 1 

Üngede 
Deniz sporları 

!"" memektedı'r ld . ld v hald b" k .. .. uru v e ve u ~tı arşı ıyan 
aresı o ugu e ır aç tutun V ı· f". l b" l"kt b'll p 935 fstasy . · a ı aız e ır ı e ve otomo ı e a-

ri1caa on cıvar~da ~ .-ndabre fab- kumpanyaaı ~adan m.~~yaatta b~~ zar nafai,..UU 8 libm 90llN f8hri. 
ı, bir de yumurta talafı fabrikası lunmazaa bu sene de tutün mahaulu mize dönmüt.lerdir. 

Ünye (Huıuıi} - Liman Reiai 
mahsulünün de ambar Rıdvan burada deniz aponma büyük 
edilmesi i§i bitti bir alika ptermekte ve eporculan hi· 

maye ~tmektedir. Her hafta deniE ejo-
)ardır. İstasyon kasabaya yarım saat diğer senelerde olduğu gibi yok fiatı· Misafirler şerefine Halkevinde bir Erbaa (Hususi) _ 93; yılı tütün mah-
lb.esafededir. Kasabanın civarındaki na elden gidecektir. ziyafet verilmiştir. Heyet göçmen iş • sulünün Taşova bölgesinde deranbarı bit • 

Bl~ aa _,-Q---------·.-. ... --------h 1 ~inin tesbiti için b,u sabah Erbaaya miştir. Bu bölgenin en verimli ve kazançlı 
ti' Uı l Afyon a i hareket etmiştir. mahsulü olan tütünün nefaset ve randıma· B • ll * nı her cihetten sabıct ft alıcıyı memnun 
ır mua im Afyonda sular çekildi, su Erbaa, 12 (Hususi) - Sağlık ve bırakmıftır. 935 yıh tirünU heT "tiirlü has-

D l • d• degı"'·rmenleri ic}emez oldu Soysal Yardım Bakanı Refik Saydam t~lılttan. lri ol~ kurum .... Deluet itiba-e ır l -y maiyet" d k" t il b. l"kt . k" rıle eski yıllara ni.beten daha çok tekl • 
hhın .e ı ~~va . e ır 1 e . lS an mül göstermiıtir. Cerek keyfiyet 'ft ~ek 

•ır Biga (Hususi) - Saltarya okulu 
~etmenlerinden Recep, delinni~, 
tnaıkı bağlanarak vapurla emrlzı ak-

Ye ve asabiye hastanesine ıevkolun • 
lnuftur. 

~ğretmenlerden 
"L ıl de hümmayi 
QllllÜAt"' Tur. 

Hacıköy muallimi 
habiseY.e tutularak 

J.ıı Cenazesi bütün muallim ark.ada, -
il ~ın ittirak ettikleri bir ihtifallı def. 
edilmiştir. 

Sivasda tetkikler 

Afyon (Husust) - Afyonun Köp- ve ~ı at ışlerını tetkik etmekt~ır. ~ kemiyet bakımından Taton bölgesi ml
rü başında bulunan bütün dükkanlar ledıye tarafından bakan terefıne hır kemmel Urün J'etittim•iftir. Bilceıaia • 
istimlak edilmek üzeredir. Bu suretle öğle ziyafeti verilmiştir. Vekil öğle - önemli merkezi EıMa (l.S00.000), Nik· 
çarşı merkezinde yapılmıf olan hal den sonra Tokata dönmüştür. •r (450,000), Tant HS0.000) ki 
binasının etrafı açılmaktadır. Yeni hal cem'an (2,400,000) eafi kilo tütün Fetİl-
çok güzel olmuştur. Halin açılıf töre- OldUresiyı dayak tinniı Te aatılm'tbT. Stok kahnamıt cibi • 
nini Nafia Vekili Ali Çetinkaya yapa- Adapazarı, (Husuıt) _ Kazım Pa- dir ve çok azdır. 
caktır. .şa nahiyesinin Kuruçcşme köyünde Fiatlar 300 kul'Ufl kadar ,Ukselmittir. 

Afyon belediyesi fChirde sine~lerle oturan Halil oğlu Ömer, Hayrullah y~~ti. ~t 58. lt~IU ~lm~tadar ki 9kici 
mücadele etmektedir Kasap vesaır bü- vl y R R cb .. 1 ıçın ıyı bır ııetıceclır. BolaelllD en baıta ae--. og u a,ar, amazan ve ec og u .. . .. • . 
tün dükkanlar sineklik takmıya mcc- H"" ·· b" 1 k Düzeci" Ze b" •. len bu miihım mahMalunh dikimde, me • 

uınu ır ~re ı yne ın o- .. eld ( d ) bımd dm a ette 
bur tutulmuşlardır. nüne çıkmışlardır. Eaki bir kinin acısı· gh e .. çab~a ad h t k~ .. 1 ;t·t·~·--em 

a.. ki d 1 ·ı h" d k• k er gun ıraz a a e amu e 1ıı ıgı m • 
~ca ar o ayısı e fe ır e ı a ar nı ellerindeki sopalarla Zeyncbi öldü- · ı ö ··ı le .1• H ı•- '-• . . . nunıyet e sr ru me teaır. a ıt esıu seme • 

Sivas (H A) Şeh · · 1 suTar çekılmıştır. Bu sebepten su de- rünceye kadar döverek çılcarmı·'ar_ı·r )---' . . &"- 1 .. hi t' 1 lh:. ususı - rımıze ıe • .. . . . . . fA w · crue pıyasa ısua.rarsız ıgı n acı ne ıce ~-
~ olan Bayındırlık Bakanı Ali Çe • gırmenlerı faalıyetlerını durdurmuş - Yol kesenlerin hepsi de yakalanmıt ve rini bildiii ve srördüğü içindir Ui mahıu • 
~Ya Sıvaı -Erzurum yolu lnf88.tlnı lardır. Metruk bir halde bulunan yel· adliyeye teslim edilmitlerdir. lün yetifmeaine llyık olduiu ehemmiyeti 
""'"itlJc • d h z1 l d değirmenleri faaliyete geçmişler ve bir vermektedir . ._. etmif, gör üğü ı ı ça ıfma an hak 
eınnun kalllllf, bazı direktifler ver • kile unu 20 kuru,- öğütmeğe hafla • Urfada bir mu eme Hük6metimi:ıin dıı ticarette tatbik et • 

~tir. mıflardır. Urfa, (Hususi) _ Es'ki Adliye Ve- tiii usuller sayesinde tütün, afyon. meb • 

Saylavlardan Rasim Bafara, Hik • ve vakıf iflerini ıözden ıeçirmi,Ier • kili Mahmut Esat Bozkurt bugün bu- 1~·. ü~ü~, incir ve eaire 1ıı'hi mahsulle; • 
lntt Jıtık M' h Ş""k .. M' h f dir rada mahkemede virını" ı.. .... k~--1.çılık m~ın ılende daha dolgun fiatlarla satı a -
ıı lJ Y , ıt at, u ru ıt at, ama· • ,--- ~ ~ i · ı · ·''- d b ı b' q .. • •• J . ca ı, pıyaaa arın gıtwı;çe a a norma ır 

~RUr ve Sabiha da şehrimize gelmiş· Halkevi cıvar kaza ve kasabalar • maznununun mudafauuu yaptı. kı düzene gireceii tabii addedilmektedir. 
~ r. Evkaf genel direktörü Fahri ile dan gelen muhtaç orta mektep ve lise saat devam eden müdafaa çok heye• -- -· -· -

. lilt direktörü Raşid de buraya gel- talebelerini okutmak için bir Talebe can1ı oldu, Bozkurt ile iddia makamı Halk salonu hıncahınç doldurmuftu. 
~er, Sivae ve civarındaki vakıfları Yurdu açmayı kararlaştırmıştır. aruında ilmi minalcaf8lar yapıldı. Karar çarşamba gün'ü verilecek. 

Pazar Ola Hasan a. Diyor Ki: 

'-et - Cürültü ile mücadele baı-ı . . . Sabah karanlığı avaz •· ı . . . Batka yol bulrmqlar, ev- • . • Belediyemiz hunu da ya· Hasan Bey - Ne mi yapa· 
&L ılctan ~nra, Hasan Be,.ci- ws baylmmaktma menedilen lft bpalanm çahrorlardı. sak etti; böYlelerini de kovalı- caldar? Aralannda para topla· 
-..... letıin anla7mcaim- ubc.ı..... yoır. Bakalım timdi ne ,apacak· FJp, sokak batlanna ıözcü ko-

lar? pcalducllrl 

ienceleri tertip edümelcte, yüzücülük. 
kürekçilik n atlama ekzenizleri ya• 
pıhnaktadır. 

d.L 

.- Bir bJnakı. ~W.z aöriiadü., 
Dediler .. Arkadan ilave ettilerı 
- Bir tane d.aa. aöriilldi: 
Şimdi eh ei~ywlarc 
- Yalda yafmva Y....,._ ......_ 
iyi amma .-ven Wlift ,.._narda bo

ftlan dam •aba aktartlMdık. ıimdi 
Mlimiz ne olacak~ ••• 

* - Kuyruklu yıldızı eördün mü l 
Diye sordular, cevap verelim: 
- Kuynalthı ,.a&aalan dialene'kteD 

kuyruklu yıldızı s'önniye T&kit kalma • 
yor kil.. 

* - Yıldız yajmuru fena fC7 değıl, 
dedim, düpm yıldız parçalannın içinde 
siyah elmaı lM.lunurm111-

Züğürt dostum boynunu bükÜp oe
•ap verdiı 

aBibaht olamn haima hir btreei 
d ....... )) 

a8arin 7erİne dirriiaiber 7qu ... 
mıadaal.• 

* Saçlannı Creta Garbo ayan düaelmia. 
ıözlerini Marlene Ditrih eistenai ıümıe-
1..ru,, Silviya Sidney yürÜyüılü ıenç kı· 
zı arkadapma gösterdim: 

- Gökyüzünde de hileli i,ler yapılı· 
yor, dedim, iıte &'Ökten düımüı bir yıl· 
dız; fakat hakiki değil, taklit! .. 

* Cim Londoıu gösterip sordularl 
-Bu ne~ 
- Bir yıldı:ıt.. 
Peşinden gelen Rum gençlerini eo•· 

terdiler: 
- Ya bunlar) 
- Kuyruğu! 

Desene, kuyruklu yıldıza rastla 
dıld 



ı ~ 6 Sayta 

Kenar semtlerde sazın 
caz aldı! • 

yerını 
• 

* • lf 
Fakat ne caz ... Kahvenin garsonu keman çalıy~r, 
mukavva boru karamelacı çocuğun ağzında, muş

teriler de çay kaşıklarile tempo tutuyorlar 

Yazanı O•m•n Cem•I K•vgıh 

SON· POS-TA 

.----------------, 
Halkın fikri 

Radyomuz nasıl ıslah 
edilmeli? 

Nafia V eületi memleketimizin radyo 
iıtaayonlarını isli.h için esash bir proğram 
1

hazırlamııtır. Bu hususta fikrinden istifade 
:edilmek iizere bir de mütehassıs eetirtil
~tir. 
' Radyo istasyonlarımlZID islihı İçin neler 
yapmalıdır? fıte halkın fikri: 
, Hukuk Fakültesi mezunlarından 
Tahir Şevki: 

Radyo, memleke· 
tin en büyük ihti
yaçlarından biridir. 
Bilhassa inkılap 

yapmlş bir mil1et 
için. 

Elimizde kuvvet· 
ti elemanlar · ol· 
madığına ıröre -e
ieT var ela bilmi• 
yorsak o başka -
ecnebi mütehassıs

luın getirilmesi ci
hette lazundır. 

AğwtO& 13 

Olimpigad mektupları: 

Akılları durduracak 
dünya rekorları kuruldu: 
Güreşçilerimiz ayın yirmi birinci Cuma günü geliyorlar. ı 

Futbol takımlan Alman şehirlerine yayıldılar 

Gençleri artık bir türlü oyalıyamıyan 

ince.az yerine İstanbulun bütün kenar 
ıemtlerini timdi birer (caz) cm kapladı. 

Fakat evveli, çalan]an islih ıerek. Me
. ıel& Kırımı açıyorsunuz, ~üvez~ size «ben 

kemmelini ancak yılda bir ya dinliyebiliyor, Kırınılıyım», diye haykınyor. 
ya dinliyemiyorlar, sonra ne yapalım: İıtanbulu açtığınız zaman bilmem hiç 

_ Su bulunmıyan yerde teyemmüm milli varlığınızın aksini bulabildiniz mi>• 
caizdir! deyip musiki ihtiyaç ve zevkleri- Bana ıorarsanız: hayır, Hatta o lr.adar ki tez zamanda (ıaz) ın 

ıerini tutan (caz) ıimdi bolJuktan karaya 
bile vurdu. 

Amma bunlar ne caz ne caz... Bir ıör
uniz bunları, hani ıiz bile daha. çalmadan 
%Iplamıya başlarsınız! 

ni böyle gidermeğe çalışıyorlar. Cazın ha • Bir T elmoveni dinlerken Almanlan ha
kiki ve mükemmelini yılda bir ya dinli • tn)araınız. Bizi dinlerken İçinde kendimi· 
yebilen, yahut dinliyemiyen bu zavallılar zi, kendi ıea:imizi bulamadıiımıı bir mü· 
gene pek ıevtlikleri, pek bayıldıkları ban- zik, ıadece jjzüntij veriyor. 
doları ancak uluıal ıevinç günleTi büyük 1f... 
caddeleTde yapılan geçit resimlerinde ıüel Elektrilı Şirlıetinde lıte mze bu dediiim cazlardan bir tane-

ıi: 

Bir keman, biT mukavva boru, iki de 
py katıiı... Kemanı kahvenin garsonu, 
boruyu karamelacı çocuk çalıyoT ve mü~
terilerden biri de iki çay kaşıiı ile boş ıu 
bardaiının üzerinde bunlara tempo tu • 

tuyor. Artık gelsin boyuna, danı hava • 
ları ... 

bandolardan dinliyebiliyorlar ve gene pek 
sevdikleri, pek bayıldıkları orkestrayı ise 
yaz günleri ıemtlerine çadır, yahut ıala§ 

kuran tuluat kumpanyalarının bir tTam • 
bon, biT davul, trampet ve zilinden ibaret 
sanıyorlar. Genç]ere, çocuklara verilmesi 
lazım gelen musiki terbiyesi için me.ela, 
oehir bandosu gibi bandolar, ıelıir orkes
trası gibi orkestralar yaz günleri, arada ıı • 
rada bu kenar semtlerin yüzlerce insan -
la do]u meydanlarına da gelip binz nöbet 
ça1sa1ar fena mı olur~ Yoksa, artık ince • 
sazdan pek bir ıey anlamamaya başlıyan 
bugünün kenar ıemt gençleri ve kenar 
semt çocukları korkarım ki musiki ihti • 
yac;lannı emzikli tenekeden bahçe kova· 
)arı, bakkal hunileri, gaz, yoiurt teneke • 
ini ile tatmine kalkııacaklar. 

Bit pazar günü İstanbulun hangi kenar 
ıemtindeki hangi bir mesiresine gidecek 
o)ıanız böyle caz taklitlerile kaııılaşusı • 
ıuz. Bu, neden böyle oluyor'? 

Neden olacak, gençler arttk ağır ezl'i, 
futiki makam havalar yerine hızlı, hareket• 
.li, bereketJt oynatıcı, zıplatıcı, hoplatıcı 

lıavalan daha çok ıeviyorlar. 
Gençlere verilmesi lazım ıelen musiki 

terbiyesi namına acaba bu hal İyi mi olu
yor"> Orasına pek bilmem, yalnız bildiğim 
bir ıey varıa gençlik caza, caz havalanna 

O.man Cemal Kayplı 

bayılıyor ve bunun için kenar •emtıerdeki Kuruçeşmede bulunan ceset 
bir kahvenin ye~llikli bahçesinde garson Kuruçeşme sahillerinde bulunan 
kemanını, karame1acı oğlan mukavvadan cesedin hüviyeti henüz tesbit edileme-
boruaunu kapınca müıterilerden birisi de d ld v 

mi~tir. Cesedin üzerin e mayo o ugu ... y kaııklarile su bardağına yapıııp . baıh· T 1 k 
.- için yüzerken boğulduğu sanı ma ta .. 
yorlar. . Ce d h.. i · eti tesbit edilebilme-Ne yapsınlar, kenu aemtlenn bu za • dır. se '. U~ Y . 
•allı delikanlıJarı ki cazın hakikisini, mil- si için teşhır edılmektedır. 

. CÖNÜL iSLERI 
Kocasını beğenmesi 
Mümkün olmıyan 
Genç kız/ 

«Servet, içtimai seviye ve aila bakı • 
mından yekdiğerimize muadil aayılabi • 
tiriz, ıahaan sevişebileceğimizi, anlaşa • 
bileceğimizi ıanıyorurn. 

Fakat kız benden boyca h.iuedilecek 
derecede uzundur, ıonra da üç tane ec· 
nebi dili bilmektedir. Bu bilgisi yüzün· 
den ecnebi muhitlerle temasa mütehalik 
11örünmektedir. Ben iıe dil bilmediğim· 
den bu gibi muhitlerden kaçmak arzu
•undayım. 

Evlenip evlenmemeye karar verecek 
ıün geldi, yalnız bu ıebepler dolayısile 
tereddüt ediyorum, ne dersiniz~» 

Bana bu aahrları yazan genç adam 
mekubunun alt tarafında hüviyetini 
anlatıyor, iki ailenin vaziyetleri hakkın
da malômat veriyor, fakat ayni za • 
manda da bütün bunlann gizli kalması· 
hl ehemmiyetle rica ediyor. Onun İç.İn 
cevabımda meselenin yalnız eaasma te· 
mas edeceiim: 

Boy farla kadının lehinde n fazı. 
derecedeyse tehlikelidir, erkeği ıülünç 
YaZİyete düıürebiJir, fakat dil bilme ve 
l>ilmeoıe meade6İnin ehemmqeti ı.e.c. 

daha büyüktür, çünkü arada doğrudan 
doğruya bir sarf aynlığı, bir düşünce 
ayrılığı yapar, bu da neticede bir his 
ayrılığı doiurur. Bunun içindir ki oku
yucumun bu genç kızJa anlatabileceği 

hakkındaki düıünceaine İftirak etmiyo
rum. Bu anlapna ilk zamanda belki is • 
teklerin karplqmaaile temin edilebilir, 
fakat devam etmez, çabuk söner. 

* Cibalide Bay Hakkı C. ye: 

Kullandıflnız tabirle ne kastettiğinizi 
pek iyi anhyamadım. Muhafazakarlık 

kafesi arkasında yüz yıl evvelki hayab 
ıürüp gitmek, urilik te evde dans, so • 
kakla dana, barda dans ve muafa,ka İse 
her ikisine de makul düıünenler arasın
da fazl• taraftar çıkacağını sanmam. 

Ahlakta ve terbiyede eski Türk an'a
nelerinden ayrı1mamak prtile monta • 
zam ve yarı burjuva bir Avrupalı aile
nin bayahm yapnııya bir bakımdan ma· 
kul muhafazakarlık denilebileceği gı'b;, 
modernlik ııfab da verilebilir. Aradaki 
çizgi ve ıömlek farkım qmamak aile 
reisinin idaresi meselesidir. 

İntisap edeceğiniz ailenin bu bakım • 
dan vaziyeti nedir, esaslı ıurette tetkik 
etmeden evvel hüküm •ermemeli! 

TEYZE 

Hü•nü: 
Avrupadan mü• 

tehassıa retirllme· 1 r>r~ 
aini ben doğru bu. .,, • 

luyorum. İatasyan.~ '···· 
ların, neşriyatın tan. ··•· 
zimi, ilmi mevzulaı · , 
ra yer verUmesi 
kabilıe iiniveraiı. 

profesörlerinin mü 
1ahabelerini radyo. 
da temin etmek. 

Radyonun müzL ... 
ğe hasn. Avrupad~ 
bellr.i bir derecey& ' 

memUT 

kadar doğru olabilir. Fakat bizde milli bir 
müzik dinlemek kabil olmadıkça radyoyu 
buna ba1retmenin yanlıı1ıiı tebarüz ediyor. 

Sonra makine fiyatl~n halkın gözünü 
0

korkutacak kadar fazla. ( 5) lambalık bir 
makine ( 140) liradır. Bunun biç olmazsa 
yarıya indirilmesi icap eder. Akli takdir· 
de radyo bizde umumi fayda me'mul olan 
bir vaııta deiil, zengin tabakanın ~ilence
ıi olmaktan kurtulamaz. 

Kadınlar aruınC:la yapılan 200 met re yüzme Y&nf• baılarken 

Berlin 9 (Sureti mahs~sad~ gi~en ı f~hirleri~ futbol federasyonl~rı. olim' 
arkadaşimızdan) - Berlın olımpıya- pıyat musabakalarında t~~ harıcı kalan 
dı, bir çok dünya ve olimpiyat rekor- takımları Almanya dahılınde y mıntaka 
laıırnn kırılmış olması itibariyle tarihi şampiyon~ariyle çarpıştırmaga . kara~ 
ehemmiyetini muhafaza edecektir. vermişlerdir. 

Tam dört senedenberi geceli gün .. Bu meyanda Amerika Köln'de, 
düzlü çalışan Almanlar dünya spro .. Mısır Erfurt'da Avusturya Münich ' 
runa bu yolda bir hizmet yapmış ol • de, Macaristan Dresden 'de, Lükseın ' 
makla cidden iftihar edebi1irler. burg Salburhen'de İngiltere Hamburı· 

Olimpiyat oyunlarının son günü ya• da, japonya Esen'de, \~n Frankford:de 

p~an bayrak yarışları akılları durdu .. Tüt kiye Bögt~n· de, . Italya Kassel ~: 
racak yeni bir dünya rekoru ile, her • mıntaka şampıyonlarıyle karşılaşaca 
kesi hayrete düşürdü. lardır . 

400 mette bayrak yarışı ıeçmesını Türk takımı Bögten takımiyle 19. 
40 saniyede koşarak dünya rekoruna ağustosta maç yapacaktır. 
müsavi bir müsabaka yapan Am~rik~ - Norveçe karşı oynatılmamış oyun · 
hlar bir gün sonra bu koşunun finalı~~ culara takımda yer verHecektir. 

de 39.8 ıaniye gibi tayanı hayret ~ır Futbolcularımı~ 20 ağustosta letaJl"' 
rekor yaptılar. Dünyanın en ıeri doı:t b l dönmek üzere yola çıkacaklardır• 
adamını bir araya getirmiş olan Amerı- u 8 c·· . .

1 b.. "'k l uretÇı er ka takımı bu yarışta en uyu ro oy- . . ... K.. ce' 
nayan bayrak değiştirmesini derli top- Güreş ekıbı 20 agustosla ~t~n 

21 lu Yapabilselerdi bu dereceden daha den hareket eden vapurla stan u a ; 
.. .. t b"r de vara " Poliı Nttctlet Tufay: iyi bir zaman elde etmek işten bile de- ağustos cuma gunu saa 1 

Bir mUtehassısın ğildi. caktır. 

getirilmesi belki 1600 metre bayrak yarişi Amerika 

! .doiru olabilir. La- takımının büyük mağlubiyetiyle sona Yüzmelerde sürpriz 
kin daha evvel rad- erdi. Amerika takımının birinci ada • ii' 

Ömer Beaim 

d · ·· Yu""zmelerin ikinci gününün en Dl Y
0 ~. g~ıı ve ... şu· mı bayrağı ikinci o'larak verdi, bun - " 

mullu hır program l k k hı"ın yarışını erkekler (100) metr 
. d"l lid" dan İstifade eden ngihere ta ımı a- B ş• 

tanzım e ı me ır. . f . k d serbest finali teşkil ediyordu. u yarı .. 
Her açışta hep zandığı ufak bır mesa eyı sona a ar ta 3 japon, 12 Amerikalı,. bir AlrntH• 

ayni bomboş plak devam ettirdiğinden yarışı kazanmış- ve bir de Macar finalist olmu~lardı. ~ 
lar. Mütemadiyen tı. Bu müsaba'·alarda hiç beklenme ' 
Avrupayı dinleye- lngiltere, Amerika, Kanada takım .. dik neticeler elde edildi. Macarlar.ın ,.e 
ceksek bunları gra- larının çekişe çekişe yaptıkları yarış . '"l det! 

dünyanın en maruf yüzucu erın ·Je mofon da temin e- son derece heyecanlı old'u • ._ C 'k 
1
• apon ve Amerikalıları gerı 

debilir. Makine fi- Günün son müsabakası Maraton zı . A 'k ,,e 
yatlarının yüksekliğini de bu ehiklerin Ö· • ld bırakarak sene1erdenberı merı a j 

yarışıyle yapı ı.l ı· . d d b' ı'aponların elinde bulunan bu zafer pünde tutmak lazımdır. 1932 Losange os o ımpıya ın a 1• • t . 

* . . 1· Zabal 1 Avrupaya temın e tı. rinciliği kazanan Arıantın ı a a ... - d d. .. b·k da hep birli1'' 
Ziraat Banlıa.ıında Ômer Nali: tı ay evvel Berline gelip idman yaptıgı Depar eye ı musa • . h' ad' 

Radyo iıi, müte· için bütün ümtileri tekrar üzerine top- te çıktılar. İlk otuz metre a~nı ız kitı 
hassıs i..; deıı"'ildir. 1 t gittiler. Elli metreye varıldıgı v~ 

..... amış ı. "k l ·· d idı 
Radyonun yapaca. Y~rışın 28 inci kflometresine kadar japon ve iki Amen a ı .en on_ ~ • : ıit' 
iı neşriyatta iyi mü· Zabala ba,ta gitmiş, bir japon ve bir ikinci elli metre vaz•yetlerı efŞıd•• 
tisiyenler, iyi or· lngiliz atleti tarafından takip edilmiş- di. Amerikalılar ve Alman sB~na a eri• 
Kanizaayon l&zım· • En önde japon gidiyordu. ıraz gk lll 
d tır. . l · . C "k fi · 15 metre 3 ır. Otuzuncu kilometrede Japon at etı de Czık,.. ezı nı~e . hı.dı• Halkı tenvir ede- bajla geçerek, son metrelere kadar ye- fevkalade bir sprint ıle ıaOpko~ı~a ~tz}etİ' 
bilecek müfit kon· T d b' · · . . . ld ?(} 0(1 ışı go · 
feranılAT verilmeli. rini b~kalarına terketme en ırıncı ve bırıncı o u. - ·M }ebesi 
Mütehassıs bunlan olmuştur. Arjantinli Zabala büyük bir ne inanamadı. Fakat acarı~ ga .. yle / 
başaramaz. Bizde ümit beslediği bu yarışta bu suretle gayet sarihti. Neticeler sıra 1 e şo 
radyodan ya]nız, mağlup olmuştur. Sekiz gündenb~ri dir: • Ol nlf'; 
müzik an]aşılıyor. heyecanla seyrettiğimiz 11 inci Berlın 1. Czik (M_~) _f~7 .b ( 'l yp.rıı' 
Halbuki Avrupada proğram o kadar rnüte- o1impiyadı bu defa da Amerikalıların R.), 2. Yusa (japon) n ı ,9. ~ .' ·poll)' 

nevvi ki. büyük zaferlerle kapandt. (japon) 58,0, - 4. Tagusckı ()ıa r,H,:J, 
İşte bu tenevvü yokluğu hugün bizi 58 8 _ 5 fischer (Alman 1· 

böyJe bir ihtiyaç karoısında bulunduruyor. Futbol takımları Almanyaya _· 6. Fick (Amerikan) 5B,7, -
Proiram Avrupanınk~lere tatbik edilecek yavlldılar Lindegren (Amerika) 59,7. ~ 
oluna bunu burada b84aracak kimseler ' · • h I' f . Ömer Besu•· 
yok deiildir. · Berlin, 9 -. Almanyadakı mu te ı 
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KIRK GONDE DEVRiALEM 
Tanımadığınız memleketler ve insanlar 

Y•zan2 M. Ekrem 

Dünyanın en büyük altın ve elmas 
memleketi: Cenubi Afrika 

Cenabi Afrika altın ma denlerinden bir cörünüı 

Dünyanın birinci derecede altın ve 

b~ltı.~~ rnemleketi olan Cenubi Afrika 
J ırlıgı baflıca dört müıtemlekenin bir
~~esinden meydana gelmiş bir İn • 
aılıl: dominyonudur. Ekseri yerinde 
•ı.cak bir ildirne malik bulunan bu ge
L~ş kıt'ayı keşfeden de meşhur seyyah 

•vingstondur. Bu zattan evvel esir ti
~reti yapan Portekizliler (1802) ve 

814) seneleri arasında Atlas Ok -
>'anuaundan Hind Okyanusuna doğ -
ru bu kıt'ayı geçmişlerdi. 
(
9 

Livingston, 19 uncu asır ortalarında 
l ) sene kadar Ccnuht Afrikanın yay· 
a kısmında bulunan Betchovanalar 
arasında Yaşadı. 

Zekası ve d' . . d k d' . . ırayetı sayesm e en -
.ısı~ı sevdiren Livingaton bu kabilele

rın anunlannı Ürf ,,. adetlerini ve li
•anlarını tetkik ettikten sonra şimale 
aeçti. 

Cenubt Afrikanın ortasında bulu • 
:an Kalahari çfilij Afrikanın şimalin
d elti sahranın eşi olduğu zannediliyor

u. Hakikaten burada ıu yoktur ve
~& .~ek azdır. Fakat çıplak olmayıp ot
h 

1
°rtülüdür. Hatta büyük ağaçlar bile 

tl unur. 

lo Suya pek ihtiyacı olmıyan bazı anti
p nevileri ıürülerle buralarda dola -

~lar. Bu mıntakada )'8.fayan kabileler 
Boahmanlarla Baklaharlardır. 

'tk licr iki kabile de derin bir hürriyet 
I 1 ta~ıırlar. Boshamanlar göçebe o • 
tU.p lİraat yapmazlar. En fena cins
'l'rı olan köpeklerden maada ehli hay-
an Yetiftİrmesini do bilmezler. 

l' Seyahatine devam eden Livingston, 
Ukarı Zambez mıntaksını geçerek 

Livingston, İç Afrika kavimlerini 
umumiyetle mülayim, sempatik, ve 
misafirperver buldu. Fakat, seyyahın 
geçtiği her yerde zenci ticareti var· 
dı. Ayni zamanda hariçten gelen be
yazları korkunç düşman telakki edi • 
yorlardı. 

Zenci ticareti kabileleri birbirine 
geçirerek memleketi altüst ediyor, 
her tarafa korku veren daimi harpler 
louyordu. Bununla beraber Li
vingston bunlara _kendini sevdirmesini 
bildi. Ve onlar arasında derin bir hatı
ra bıraktı. 

Cenubi Afrika birliğinde buaün 
(12) milyondan fazla insan bulunu • 
yor. Bunlar da yerli1er Avrupa?ılar, 
Çinli ve Hindli muhacirlerden ibaret • 
tir. Boşhmanlar, ve bunlara yakın o• 
lan Hottentotlarla, daha zeki, daha 
büyük ve daha kuvvetli olan Bantout

lar, yerlilerdir Avrupahlardan bilhassa 
Holandalılar ve İngilizler bulunur. 

Cenubi Afrika, muhtelif mıntaka -
larında olmak üzere hububat, şarap, 
portakal, üzüm gibi meyvalar, kahve, 
tütün, muz, şeker kamışı, çay, pamuk, 
boynuzlu hayvanlar ve devekuşu ye
tiştirir. 

Cenubi Afrika bugün bir altın mem
leketi olmuştur. Altın madenleri içer
de T ransval mıntakasında Witwaters
rand'da bulunur. Arz üzerinde iş
lenilen altın madenlerinin kısmı aza -
mında altın damarhalinde dahile gider 

Altın işlenildikçe daha derine inmek 
mecburiyeti hasıl olur. Ve bu suretle 
yapılan masrafı koruyamıyacağından 
maden işlenilmez olur. 

SON' Pos:rA· 
- ... , ; = Savfa 7 

azalıyormuş! 
Tarih sayfaları 

---- Re,ad Ekrem Koçu --

Önümüzdeki 40 yıl içinde İngi]terenin nüfusu 33 milyona, 
Fransanın nüfusu 30 milyona, altmış s~ne sonra da 

Almanyanın nüfusu 47 milyona düşecekmiş 
Eyüpteki kabir 

taşlarının ve aandu
kaların tarih ve aan
at kıymetleri üze-

. EyOpte TUrk 
tafçıhOının 
bir bedlaaı 

rinde bir kaç yazı yazmıştım. İsimleri san· 
at tarihimiz için cbediyyen meçhul kala· 
cak olan Türk taşçılannın, birbirinden gÜ· 

zel. biri öbüründen zarif yüzlerce binlerce 
esı:ri mezarlıklarımıza serpilmiştir. Ve E
yüpte, hemen her adımda bunların en ne· 
fis nümunelerine rastlarız. 

Türlü örneklerde sandukalar ve sandu
ka taşları arabesk kabartmalar, güller, 
karanfiller, nakışlı sular, narin nakı larla 
bezenmiştir. 

lıte bir kadın merkadi: Üstfi çöknıüv 
bir türbede otlara gömülmüş olan bu mer
mer ıanduka ile baş ve ayak ucundaki ta§· 
lar bir şaheserdir. 

ikinci planda baıka bir nefaset ve ze· 
raf ette diğer bir kadın merkadi aörülüyor. 

Bir ipek kumaı ııi'bi iılenmiı olan bu 
mermer ıandukaların çiçeklerini kanarya 
sarısı, menekşe ve ııüvez renklerile boyan
mış olarak ıözönüne ııetirin. O zaman 
ccıahescrn kelimesi de az gelecektir. 

Bu mermer aandukalann da yeri Türk 
eserleri müzesidir. 

İspanyadan alacağı 
olanlar 

Merkez (Bankası dünden 
itibaren tediyata başladı 
ispanyaya ihracat yapan tüccarla -

rın Merkez Bankasında Klering hesa
bına geçmiş olan alacaklarının dl.inden 
itibaren normal kurs üzerinden tediye
sine başlanmıştır. 

Klering hesabına geçmemiş olan ih
racat bedellerinin de noksansız öden
mesi için hükumetimiz İspanya hü -
kumeti nezdinde teşebbüsatta buluna
caktır. 

-ALMANYA e 
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FRANSA e INGiLTER.E 

19&6 da-l936da. 19BOd.a_ 1936d-a. 1980cla-1936dd 
Dünya nüfusunun bugünkü vaziyeti ile 

istikbali, nüfusun artması veya eksilmesi 
yüzünden ortaya ~acak meseleler, her 
milleti alakadar eden ve her millet tara -
fından dikkatle takip olunan en esaslı iş • 
ler arasındadır. 

Son günlerde İngiliz muharrirlerinden 
A. M. Carr-Saunders bu mühim mevzu ü
zerinde bir eser yazarak neşretti. 

«Dünya nüfusun adını taşıyan bu eser 
her veyden evvel, dünya nüfusunun sayımı 
meselesini anlatıyor ve bu işin pek yakın 
zamana kadar kimseye kanaat vermiyecek 
bir şekilde yapıldığını söyledikten sonra 
bunu bir misal ile izah ediyor. 

Eski müverrihler, Roma imparatorluğu· 
nun 120 milyon nüfuslu olduğunu iddia e· 
diyorlardı. Halbuki yeni araıtırmalar ne • 
ticeaind~ bu imparatorluğun 60 milyon 

nüfusu bile olmadığını göstenniı ve bu 
mesele henüz hallolunamamıştrr. 

Bugün dünyanın bazı yerlerinde yapılan 
nüfus ıayımı, itimat ile karıılanamıyıırak 

derece eıkider. Bununla beraber diınya 
nüfusu, hiç bir devirde eşine tesadüf olun
mıyacak derecede yükselmiıtir. Fakat bu· 
ıün bu yükselme ağırlaşmış ve eksilme 
devri, bilhaasa Avrupada ba~lamııtır. Me
ıela 1921 de İngiltere nüfuıunun nisbeti 
1.087 olduğu halde 1933 de bu nisbet 

(O, 734) de düşmüıtür. Fransada ıeçen as· 
rın sonunda nüfus nisbeti 1 olduiu halde 
bugün 0,84 tür. Almanyada 1911 de nis· 
bet 1,-480 olduğu halde bugün O, 70 dir. 

Avrupada nüfusu bir nisbctinden fazla o
lanlar Bulgaristan, İtalya ve Portekizdir. 

Bu rakamlara istinat ederek istikbal 
hakkında bir takım mütalcalar yürütmek 
mümkündür. 

Muharrire göre İnıilterede nUfus aza· 
mi yük.selmiye varmıı ve tedenni baıla • 
mıştır. Önümüzdeki kırk ıene zarfında Jn
ıiltere nüfusu '49 milyondan 33 milyona 
düşecektir. 

Fransa da azaml yükıelme devrini ıeç· 
mjıtir. Bir hesaba ıöre Franıa nüfusu bu· 
ıün '41 milyon iken 1980 ıenesinde :30 
milyona düıecektir. 

Almanyaya gelince 1950 de nüfusu 63 
milyondan 67,5 milyona yaracak, fakat 

yarım asır zarfında '47 milyona inecektir. 

İtalyan nüfusu hakkında iki tahmin ileri 
ıüriiliiyor. Bu iki tahmine ııöre İtalyan nü· 

fusu henüz azami hadde varmamıştır. 

1961 de ya 60 milyon, ya '4 7 milyon ola
caktır. 

İngiliz muharririne göre Avrupada nü • 
f usu diişüren bir amil de, doğumları kon
trol altına almak cereyanıdır. Bu cereyan 
bütün dünyayı kaplıyacak ve bu yüzden 
nüfus mütemadiyen azalacaktır. 

Dünya nüfusunun umumiyetle eksilm~

ğe yüz tutması, iki ihtimal doğuruyor: 
Birincisi, neslin ıittikçc salah bulması, 

Salyangozun 
yaptığı marifetler 

iyi bilenmiş bir usturanın 
üzerinden geçen hayvana 

hiçbir şey olmadı 

Salyangoz üzerinde yapılan bir tec
rübe, bu hayvanın vücudundaki elas
tikiyeti göstermeğe yardım etmiştir. 

Türkofis kargaşalıktan evvel ispan
yaya gönderilen ve orada İspanya hü
kumeti tarafından müsadere edilen 
yumurtaların da ambalaj numara ve 
ve markalarını tesbite başlamıştır . 

ikincisi neslin yavaş yavaş inltiraza doğru Salyangozun vücudu, bir tek yumuşak 
gitmesi. adaleden müteşekkil görünüyor. 

........................................... ·-········-··· .. 
birincisidri. 1930 daki altın istihsal 
kıymeti {1,087.000.000) altın frank
tır. 

Halihazırda Cenubi Afrika senede 
c:J00.000) kilo gramı mütecaviz altın 
istihsal etmektedir. Elmas itibariyle 
de dünyada birincidir. Evvelce iki bü

Vaziyet bu merkezde olduğu ve Avru· 
pa milletleri ilmi bir kat'iyetle ya eksilme· 
ğe başladıklarını, yahut eksilmek üzere ol· 
duklarını bildikleri halde ne yapacaklar~ 
Hiç bir şey olmuyormuş gibi yolları geni,· 
letmeğe, İstihsali arttırmağa, mektepleri 

büyütme~e ve çoğaltmağa mı devam ede
cekler, yoksa bu yoldaki faaliyetlerı eksil
tecekler mi~ 

Fakat yapılan tecrübe, bu ~yumuşak 
adalenin adeta harikalar yaptığını ı~-

pat etmiştir . 

T ecriibe şu şekilde yapılmıştır: 
Bir ustura iyice bilendikten sonra 

bir salyangoz getirilmiş ve ı;alyan • 
goz usturanın üzerinden geçmek iize
re bırakılmış"·-

) Cenubi Afrika dan Lir manzara yük elmas memleketi olan Hindistan 

,:ı:B~n ve bitkin bir halde Atlantik Halbuki Transvaldaki altın maden- ile Brezilyayı gölg~de bırakmıştır. Ev
di~ ılınc indi. Kalahari çölünden maada ]eri satha müvazi olark devam ettikle- vela Kap müstemlekesinde Kimber
~t cr dolaştığı yerlerde toprağın, ne- rinden toprağın her tarfından işlenmek ley elmas merkezi oldu. Fakat son za
t atın ze · ı·w• 1 mu"mkündür. man1arda Transvalda da elmas maden-ı<ta . ngın ıgı ve manzara arın ne-

İngiliz muharririne göre bu faaliyetler, 
nüfus azaldığı zaman umumun rahat ve 
ferah yaşamasına hizmet edecek. 

Fatihte hayvan panayırı 
Belediyenin hayvan panayırı diin 

Fatihte açılmıştır. Panayır iki gün de
vam edecektir. Esnaf Ye tacirlere ko • 
!aylık yapılması alakadarlara bildiri) -

miştir. 

Salyangoz usturanın üzerinde, hiç 
bir zarara uğramadan geçıp gitmistir. 

Kara salyangozları , deniz alyan -

gozlnrının neslindendir. Ve biitiin ha
reketlerini deniz salyangozlarından 

tevarüs etmişlerdir. 

Bunlar, ev'\·ela çamura bem:iyen bir 
iisareyi depo ediyor, sonra onun üze
rinde istedikleri yere çıkıyor ve iste · 
dikleri şeyin üz.erinden geçiyorlar. 

~~~ıne hayran olmuftu. Hatta Zam- İşte bu şerait altında bulunan Trans- ]eri bulundu. Zamanımızda, Cenubi 
l'cQ" en bahsederken ccbu toprağın val altın madenleri pek çabuk olarak Afrikaya muhacirleri çeken, ve ln~
dil' a?c kusuru nih.!)'etıiz olan velu • dünyada birinciliği aldılar. _ _terenin bural~rmı işgaline sebep oJan 

Ctıdir.)) diyordu. . Tra~ıval 1895. aanberi dünya a!t~9' bu altm ve elmae madenleridir. 
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İstanbuldaki Yüksek Mekteplerle 
Meslek Mekteplerine nasıl girilir? 

Bütün Mekteplerin girme şartları 
lslanbul Konservatuarı 1 didi yoktur. isteyenler 2 ıenede de imtihan-

ı . ._, h larda muvaffak olurlarsa §ehadetname-
stanbul Konservatuarı mus11rJ ve 88 • l · · ] bili" 1 

l
. I _ ,_ .. .. enm a a r er. 

ne sıın'atlerini nazari ve ame ı o aT~ og• A,_ d · · · 1 '- b · l" d" . /"Ui;a emırun mımar ıa. ıu esıne ıse ı-
teten ve okutan bir mücsaesedır. Buraya ... b l . _1_ l ·1 ger ııu e erme orta mıu.tep mezun arı ı e 
Qk tahsili bitirmiş olanlar alınır. Yalnız 1 b 1 1 . A .!I Ed" K . stan u , zırur, yuın, ırnc, onya, 
ouraya giren bir talebenın 6 ay zarfında K D' b_,__, B • t • astamonu, ıyan CJl'ır ve ursa san a 
musikiye olan istidadı ve çalışkanlığı kafi '- l . . b' . 1 k b 1 d'l" 1 B . . . . me,1;,tep ennı ıtiren er a u e ı ır er. u 
görülmezse kaydı sılınır, mektebe gırrnek la l . b'I ek . . • b. .. sun ara gıre ı m ıç.ın umumı ır musa· 
için müsabaka imtihanı yapılır. b k • tih d ff k 1 k tt a a ım anın a muva a o ma şar ır. 

Konservatuar yatı kısmı imtihan 14 birincit~rinde yapılır. 
1stanbuldn ve Beşikta~tadır. Burada ilk 

mektep mezunları artısında açılacak müsa· 
bakadn kazamınlar girebilirler. 

Bu mektep talebesine tahsile devamla· 
n müddetince sınıf ve derecelerine göre 
harçlık verilir. Mektepten mezun olanlar 
Şehir Bandosunda veya Şarbaylığa bağlı 
musiki müesseselerinde üç sene hizmet et• 
meğe mecburdurlar. Bu müddet zarfında 
Konsen·atuar müdürlüğünce izin verilmek 
şartiyle hariçte de i~ yapılabilir. 

Şehir Tiyatrosu 
T epeba§tndadır. Buraya ancak orta 

mektebi bitirenler alınır. Sahneye intisabı· 
na ailesinin muvafakati prttır. Bünye ve 
lisanı sahneye elverişli olanlula lstanbul 
Konservatuarındaki sahne derslerini 
miş olanlar da alınırlar. 

lstanbul Üniversitesi 
Edebiyat F akUltesi 

bitir· 

Edebiyat. felsefe, tarih ve coiraJYa ıu· 
belerine ayrılır. Bunlardan baıka Türk !n
kılap, Türkiyat. Coğrafya. ISllm tetlciJderi, 
Arkeoloji ve yabancı Cliller enstitüleri de 

bu fakülteye bağlıdırlar. 

Fen FBkültesi: 
F.en Fakültesi de Riyaziye. tabiiye, fi. 

zik ve kimya §llbclerine ayrılmaktadır. Bu 
şubelerden başka kimya, hayvanat ve :ııe· 
batat enstitülerila cezacı mektebi de 
bu fakülteye bağlıdır. 

Hukuk Falriihesi 
Hukuk Fakülteaine iktıaad ve içtimaiyat 

enstitüleri bağlıdır. 

T:ıp Fakülteli 
Tıb Fakültesinin şubeleri tunlardır: 

Siyasal Bilgiler (Mülkiya] 
mektebi 

lııtanbulda ve Yıldızdadır. Bu 

mektep devlet idaresinin ıiyasi, mali ve 
idari kısımlarına, Cumhuriyet Tejiminin a· 
radıi'ı vasıflarda memur yeti~recek yük· 
sele derecede leyli 1bir ihtisas ve meslek 
müessesesidir. Tahsil müddeti 3 snedir. 1-
dari, malt ve siyasi olmak üzere üç IUbeye 
ayrılır. Talebe kaydına eylülün birinci gÜ· 
nü ba~lanır ve 30 ana kadar devam eder. 

Gireceklerin ya§l 18 den küçük ve 2 5 • 
den büyük olmamak, sağlam ve tam dev• 
reÜ Üse mezunu ve vesaiki llzimcsile mÜ• 
racaat etmelidirler. lstanbulda bulunmı
yan\ar eylülün 25 inci cünü bizzat bulun· 
mak prtile vesilı.:alannı daha evvelden 

göndenneüdirler. 
Tedriııata baeladıktım iki hafta müd

detle mektebe devam etmiyenlerin kayıt· 

ları silinir. 
Lsyli ol.arak mektebe eirmek isteyen· 

ler imtih&na tabi tutulur. Bu imtihanlar, 
Türkçe, felsefe. riyaziye, tabliye, tarih 
coirafya ve ecnebt lisandan yapılır. 

Yüksek Muallim Mektebi 
Bu mektep liselere muallim yeti11tirir. 

Liseyi bitirmiş ve olgunluk imn"hanlarında 
muvaffak olmuı ve yaf1 25 den büyük ol
mıyan talebeler alınırlar. Tahsil müddeti 
4 senedir. Ünivenite fen ve edebiyat fa
\:ültelerinin bütün ıubelerino bu mektep 
talebeleri devam edebilirln. 

Gedikli Deniz Erbaş 
hazırlama mektebi 

Mektep Kuunpqadada. Bu mektebe Mikrobiyoloji, hıfzıssıhha. hayati kimya, 
fiziyoloji, farmakodinami. b.b tan"hi. abbı ,deaizde :ve ber yer ikliminde h.izmeto dve
adli, marazi tetrilı, istoloji. tecriıbei muaz, rişli olanlar alınır. Gireceklerin illı: tabmli 
radyoloji ve biyoloji enstitüleri Ue d.ifçi ve bit:irmiı olmaları. birinci anı.fa girccelde
ebe mektepleridir. rin l 4 • J 6, 2 inci aınıfa 1 S - 1 7, üçüncü 

lstanbul Onivenitesinin tabail müddeti auıJfa da gireceklerin 16 • 18 yaşında ol-
Edebiyat, fen ve hukuk f.:kültelen.d• malan. deniz cedik..li eıbaı olduktan ıaon· 

~. tıb fakültesinde P. C. N. dahil olmak Ü· ra 12 yıl daha hizmet edeceklerim noter 
önünde taahhüt etmeleri lAzımdır. Buraya zere 6 senedir. 

Fakülteler ile dioçi ve eczacı mekteple· 
rine yazılmak için lise mezunu olup olc1ın· 
luk imtihanını venniı bulunmak. Türk Ji. 
selerine muadeleti maarif vekiletince ta· 
nınmış yabancı memleketler fuClerinin ıe· 
hadetnameleri de kabul olunur. Yahut bir 
fakülte veya yiihck mektepten mezun bu
lunmuş olmak lizımdır. Tıb fakültesine ya· 
zılabilmek için de aynca fen fakültesinden 
P. C. N. sertifikası alınıı olmak sereb.ir. 

Yazılmak isteycnleT: OIKUnluk vesika
sı, hüviyet cüzdanı, mhhat ve ap raporu, 
oturduğu yer ve hüsnühalini gösterir kiiıt, 
4,SX6 eb·adında 6 fotoğnf Üe birlikte Ü
niversite rektörlüğüne hitap eden bir istida 
ile Fakülte Deltanliklanna müracaat edilir. 
Dekanlıktan alınacak matbu bir beyanna
me fakülteye devam edecek talebenin kan
di el yazıaile doldurularak pullanır ve iın
zalanır. 

Kayıt müddeti her sene 1 
eylüle kadardır. 

Ebe Mektebi 

eylülden 30 

Bu mektebe orta mektep mezunlan ya• 
zılabilir. Tahsil müddeti iki ıcnedir. Sıhhat 
ve İçtimai Muavenet Vekaleti tarafından 
ııeçilerek mektebe kabul edilen talebe de 
ebe mektebinde ders ve tatbikat görürler. 
Bunlar da diğer talebenin haklarını haizdir. 

Bu mektebe girmek için Tıb Fakültesi 
Dekanlığına hitaben yazılmıı bir istida ile 
orta mektep diploması, hüviyet cüzdanı, 

sıhhat ve aşı raporu. zabıtaca rnusaddak 
hüsnübal varakası, 6 adet fotograf getir· 
mek lazımdır. Namzetlerin yaşları 20 den 
aşağı 35 den yukarı olmaması §arttır. 

Güzel Sanatlar Akademisi 
İstahbulda Fmdıklıdadır. Bu Akademi 

mimarlık, resim heykeltraşlık ve tezyini 
ıan'atlar ile Şark tezyini san'atJar şubderi
ne ayrılır. Mimarlık kısmının tahsil müd
deti beş yıldır. Diğer ıubelerde ııene tah-

gireceklerin deniz cedikli mektebi müdürlü
ğüne, Jzmit, lstanbul va İ.zmir deniz .kuman
danlıldanna, Ankarada deniz müsteşarlı· 

ğına ve bulundultlan yerlerdeki askeri ko
mutan n askerlik ıubeJerine bir istida ile 
müracaat etmeleri zaruridir. 

Hasta bakıet mektebi 
Akmraydadır. V • orta mektep mezun· 

lan alınırlar. Tahlil müddeti 36 aydır. Bu
raya preceklerin Tüık:. olmam. hiç bir has
talığı bulunmaması, yaıı 18 den aşağı 25· 
den yukarı olmamuı, iffet ehli ve ahlak ea

hıbi olması, mektebi veya mesleği terk ha· 
linde tabail masrafını ödeyeceğine, ve 
meslekte çalııtığı mi.iddetçe hemşireler 

yurduna bağlı kalacaiına C:lair noterden 
taıdikli bir kefaletname vermeleri lazım· 

dır. Meı:unlar :ihtiaaslarrna göre Sı'hhat Ve· 
kaletince sağlık müesseselerine tayin edi· 
lirler. 

KUçUk sıhhat memurları mektebi 
Sirkecidedir. Orta mektep mezunları 

kaydedilir. Girmek isteyenler Sıhhat ye 
İçtimai Muavenet Veki.letine veya mahal
li sıhhat müdürlüklerine birer isti-:la ile 
müracaat etmeüdirler. 

Haydarpaşadadır. ilk mektebi bitirmiı 
olmak yaşı 18 le 25 arasında bulundak ve 
Sıhhat Vekaletine birer istida ile müracaat 
etmek lazımdır. 

Halkalı Ziraat Mektebi 
Y cşilköydedir. Girmek isteyenlerin or· 

ta mektep mezunu olmalan, yalnız 19 ya
şında bulunma1arı, çiftçi çocuğu olmaları, 
sağlam olmaları ve müsabaka imtihanında 
muvaffak olması şarttır. 

Orta orman Mektebi 
Bahçeköydedir. Buraya girmek arzu· 

sunda bulunanların orta mektep mezunu 
olması lnzımdır. Mektep leyli ve paras:z· 
dır. Mezunlar orman mühendiı muavini 

olurlar. Tabail müddeti 3 senedir. Müsaha· 
ka ile talebe alınır ve tabiiye ile riyaziye· 
den imtihan yapılır. 

Nafia Fen Mektebi 
Arnavutköyündedir. Orta mektep me· 

zunlan buraya girebilirler. Yaşı en az 1 7 
en fazla 21 olanlar ve riyaziyeden ala de· 
receyi kazanmıı bulummlar mektebe gir· 
mek için bir istida ve 6 fotografla mektep 
müdürlüğüne müracaat etmeleri Widir. 

lstanbul Orta Ticaret Mektebi 
Sultanahmettedir Bu mektep. ilk tah· 

silini bitiren ve muhtelif sCbepler dolayısi· 
le orta ve yüksek :tahsile devam imkanını 
bulamıyan lr.ız ve erkeklere ticarl ve iktı· 
sadi haya ta bilinmesi zaruri olan maluma· 
tı verecek, ticaret evlerile mali müessese• 
leme küçült vazifeler alabilecek veya pb· 
si te~ebbüslerde küçük sermayeleri :iyi kul
lanabilecek ve hayatlarmı kazanabilecek 
gençler yeti}tirmek için açılmıştır. 

Mek.tep nihari ve parasızdır. Dersler 
öğleye kadar devam eder. Talebeler öğ~ 
leden sonra muhtClif müesseselerde staji
yer olarak çaJııırlar. Gireceklerin ilk mek· 
tep mezunu veya orta 1 • 2 • 3 üncü :sınıf· 
tan tasdiknameü olmak, ya§ça 1.3 den a
gağı 16 den :yukan bulunmamak l&zundır. 
~ahsil müddeti 4 senedir. Mezunlar ister
lerse mektebin yüksek kısmına da devam 

edebilirler. 

lstanbul Yüksek Ticaret Lisesi 
Bu da Sultanabmettedir. Bu mektep 

yüksek ticaret ve iktısad mektebine geçe• 
ecir.:. olanlan, bu tahsili hazmı ve :temsil e· 
decek bir ıeviyeye çıkarmağa çalı§ır. 'f ed
risat öğleye kadar ve kız er'k.Ck muhtelittir. 
Nihari ve meccanidir. Orta mektep :me· 
zunlan alınır. Yaşlan 15 den ap.ğı 2 J den 
yukan olmaması li.zımdır. 

Deniz Yüksek Ticaret mektebi 
B~tqtadır. Buraya girebilmek için 

otta meldep mezunu olmak ve ( 19) ya
pndan büyük olmamak gerektir. Tahsil 
müddeti 3 lile :ve 2 yüksek olmak üzere 
be~ senedir. Bu mektep mezunlan ıf sene 
müddetle JnlilBzım kaptan ve makini•t na• 
iDi altında tüccar cemilcrinde ıtaj aörürler 
ve bu müddet eınasında kaptanlara 50 ma· 
linistlere 60 üra ücret :verilir. 

Mühendis Mektebi 
Mektep Gümüpuyunclad.ır. Kayıtlar 

eylülden başlar, 22 eylülde .aibayet hu· 
lur. Mektebe girmek isteyenler bir ~tida, 
nüfus kağıdı ın.rreti, -6 fotograf, ve bir aıı 
kiğıdı ile mektep müdürlüiüne müracaat 
etmelidirler. Meccant leyli olarak alınaa 

talebe sınıfta kaldığı takdirde leyli mec· 
canilik ballım !kaybeder. Liıo mezunu ol· 
mak ve yaıı da 25 den yukan olmamak 
l&zmıdrr. 

Yüksek iktisat ve Ticaret 
mektebi 

Sultanahmettedir. Bu mektebe lise me· 
zunları veya yüksek ticaret mezunları a· 
lınırlar. Tahsil müddeti .3 senedir. 

Ordumuzun 
Trakgada 
Geçit resmi 

CBat tarafı 1 inci sayfada) 

Geçit resmini müteakip, bandolar 
hep birden istiklal marşını çaldılar. 
Subaylar, halk bandolarla beraber hep 
bir ağızdan marfı söylediler ve heye • 
can son haddini buldu. 

Subaylarımız, askerlerimiz yağmur 
altmda yaptık'.lan dört günlük çetin 
manevradan sonra terütaze bir çelik 
kale gibi kumandanlar ve halk önün
den geçerken, köylüler arasında hııye· 
candan sevinç göz yaşları dökenler 
çoktu. 

Geçit resmini müteakip Mareşal 
Çakmak beraberinde bazı generaller 
olduğu halde Alpulluya gittiler. Şe ~ 
ker fabrikası tarafından şereflerine 
bir ziyafet verilmiştir. Oradan kon -
vansiyonel ile lstanbula hareket edi • 
vorlar 

Ağuatoı 13 

"Son Posta,, okuyucuları 
Cim LÖndosla Dinarlı ın 
güreşmesini istiyorlar 

( Baftarafı 1 inci ıayfada) 
· Yunan pehlivanı Cim Londos burada 

evvela bir Türk peblivanilo cüre§mekten 
kaçınmııtı. Muhanirimizin onun güreşme· 
mek için ortaya attığı behaneyi çürütmesi 
üzerine, bir başka fuar sebebi yaralama· 
mıg ve kat•i cevabı vermek için bir kaç 
gün düşüneceğini .öylemişti. 

Yapdan neşriyat neticesinde böyle 
açıkça firarı nefsine yediremediği nnla11lan 
Amerikan tabiiyetindeki Yunan pehlivanı 
dün, meydan okumağa başlamış, ve: 

- Ben, yer yüzündeki iki ayaklı mah· 
lUklann hepsini yenerim 1 

Demiştir. 

Yapılan müzakerelerde de anlnşılmıt. 
ve bizim teabit edeceğimiz bir Türk pch· 
livzı.nilc karşılaıacaiı kafilctmifti.r· 

~ 
Son verilen karara göre, önümüzdeki 

pazar günü, T ahim stadyomunda, pehli· 
vanlarımız aTIU11nda büyük bir seçme mü· 
sabakası yapılacak.tır. 

Cim Londos o cün henüz tesbit edilme· 
miş bir pehlivanla bir gösterİJ müsabakası 
yapacaktır. 

Ma'k.909la Dinarlı Mehmet güreıtirile· 
ccktir. Ve diğer pehlivanlar arasında yapı· 
lacak seçmeyi ltu.anaeak olan pehlivanı• 
mız, öbür pazar cUnü, Cim Londosla kar· 

sılaşacalctır. 
fak.at bu kararın da deilfmesi çok 

muhtemel gibi görünmektedir. 
Çünkü Dinarlı Mehmet bu ıekle pek 

haklı olarak itiraz etmektedir. Diyor ki: 
- Ben, Cim Londosu yaneceğime ka· 

nüm. V • benim ondan intikam almak. iı· 
temem, en ta.bii ha\k.rmdır. 

Zaten o, bu hakkımı tee1im ~tmit. n 
bunya benimle sfiTefIDek için ıelmifti. 

Fakat menfaat duygusile hareket e· 
den T emdağlı Hiileyin pebli-nn. üt bet 
ku?UI almak ümidiyle ortalıiı birbirine 
kattı, ve benim hakkımı inkara kalkııtı. 

Onun ortaya. bu veaile ile blr «Türk.iye 
baı pehlivanlığı• iddiası <e;ık.arma11 hayli 

gariptir. 
Ben, böyle blr iddiada bulunmadım. 

Zaten alaturka giirqmiyorum ki, bu iddi· 
ada bulunanlarla paylaşılacak bi:r ltozum 

olsun. 
Fakat T ekirdaibYa bunu anlatmak im· 

k:lnı yok: 
- Sen acrbe1t ı\irq ~ilmezsln.I dİyOT· 

lar. 
- O da cüret dı:iil mi> diyor. 

Bu hesapça, ucuna para koyup da bir 
,.üzme 7UJ11 yaplaDIZ: 

- Kalaç atmak değil ml) Biz do ata• 
ıul diy.ip ona da sirecek· 

- Boka maçı varl deseniz: 
- Yumruk atmak değil mn Bizım el-

lerimiz armut devıinıüyor ya) diyip ona 

da burnunu ıokacakl •• 
Nitekim, gazete gazete dolaııp: 

- Cim Londotla iben kapıp.cağım! di
yip duruyor. 

Hatta daha ileri giderek: 
- Dinarlı, Cim Londosla danışıklı ıll· 

reıeccktirl 
Kabilinden iftiralarla beni de lckeleme

ğe çalıwoT. 

O na pene detıiıı, ben pazar günü Cim 
Londosla tutup.cainn. ve intikamımı ala

cağım. 

O gün onlar da aralarındaki seçmeyi 
yaparlar, ve hans;iai kazanırsa. Cim Lon· 
doSla öbür pazara da o karplaflt'. 

Buna da bir diyeceldeıi yok ya 1 Çün• 

kü ben, Cim Londoıun karpama. • Türki
ye baı pehlivanı• ünvanile deiil, tıOinar· 
lı Mehmet pehlivan» adıyla çlkacağım. 

Buna da itiraza kalkııtıklan takdirde, 
bu pazar günü Makaoıla güreıeıncm. Çün· 
kü. bu vaziyette seçmelere girmek mecbu· 
riyetinde kalacağım. 

Benim Cim Londosla bu ıeçmelere gir· 
meden hTfllapnak isteyifjmin aebebin.i 
de merak edenler varmıı: 

Bu sebep gayet qikirdır: Ben bu ıeç· 
melere giTerııem, bittabi epey yorulaca· 
ğım, hatta belki de sakatlanacağım. 

Buna mukabil, Cim Londo1, bu pazar 
,günü de boı kalacak. ve yan gelip epeyce 

din 1 en ec ek. 
Ve seçmeyi kazandığım ve öbür hafta 

karşılaıtığımız takdirde ise, ben dipdiri 
Cim Londosun karııısına, bitkin bir h~lde, 
ve hazır bir lokma gibi çıkmıı olacağım 1 

Eğer dost diye elimi sıkan pehlivanla
rımızın D)aksatlan baya lüç bit diveceiim 
yokt 

Biz, Dinarlının bu sözlerine itiraz içiıı 
hiç bir sebep göremiyoruz, ve pehlivanla· 
nmız arasındaki seçmenin yapılı:ıcağı önii· 
müzdcki pazar günü, Dinarlı Mehmet pch· 
livana da intikam almak fırsatını vennck 
borcumuzdur diyoruz. 

• Ekseri Sirkeci otellerinde yer kallllll' 
mı~ gibidir. Çünkü Anadolunun en uzak 
yerlerinden bir" çok pehlivanlar, ve bir ço~ 
meraklılar, bu güreşlere girmeğc, veya bil 
güreşleri seyretmeğe gelmiılerdir. 

Seçmeye girecek pehlivı:ınlnrımız alil 
tı:ınedir: 

Manisalı Rifat. Afyonkarahisarlı yarını 
dünya Süleyman, Tekirdağlı Hüseyin. Kıı• 
ra Ali. Mülayim, ve Bulgaristanlı Arif peh· 
livanlar. 

Yarım dünya Süleyman pehlivanı tel
grafla İstanbula getirten menajeri Abdul· 
lah pehlivan: 

- Göreceksiniz! diyor; Süleyman peh' 
Üvan hepsini nasıl birer birer yere vuracıı~· 

Onun söylediğine göre, Süleyman peb· 
livanın boyu tam iki metTedir, ve sikled 
tam 132 kiloymuş. 

Süleyman pehlivan: 
- Yalnız. diyor, boı biraz.., Yani bet' 

lenmek ister biraz dahL.. Şimdi gUnde ' 
kilo üzüın. üç kilo da et yediriyorum. HesSI' 
ıeriler sağ olsun. Masraf tan kaçınmıyorW• 
Gürct gününe kadar ense yapsın da g<Srii11 

onu aiz. 

O zaman Cim Londoı gibi iki ayakJI 
mahl\ıklara değil. alimallah, 4 ayalr.lı afi' 
lara. bile pes dedirtecektir. 

Ve gülerek ili.ve ediyor: 
- Biz, seçmeleri kazanacağına o kad-1 

eminiz ki, Cim Londoe güre§İ için bazı~ 
bile yaptık. 

Hani fU ortaya çıkma.it için süslü bi" 
palto var ya) Ondan bile bulduk. Bi~ 
arkadaılardan birisi, ıık bir Ruı ka~ 
dan bir günlüğilne kiralamıt- Yalnız bfHİi' 
rnaiazaları dolaıtık. Süleymanın ayJIO' 
göre bir güreı potini bulamadık. Eler ır 
marlama yetiııtiremezsek, yalınayak çıkr 
cak fak.iri 

Selim T evlik 

lngiltere - Mısır muahede,! 
dün parafe edildi 
(Baılarafı 1 inci .. yfada) 

yedisinde buradan hareket ederek Lond!" 
ya gidecek ve muahedeyi orada meratiıll' 
le imzalayacaklardır. 

Vefd lideri ve hüktimet reisi Muıt9fJ 
Nahu paşa buaün matbuat mümeesUl.d' 

ni kabul ederek beyanatta bwunmufhll'• . 
Nahaıı pata evvela müzakerelerin tı1' 

hayet bulduğuna TC İngiltere bükQme~ 
muaıbedeyi imza ebnck üzere Mısır bd'I' 
tini davet ettiiini aöylcmit, bundan e0o1' 
beyanatına şu tekilde devam etzniıtir: 

aMıaır meaelesini hal için el.im.izde11 I" 
leni yaptık. Ve bu neticeye vararak rPd' 
vaffak olduk. İngiliz murahhasları bu ıı" 
ticeyi elde etmek jçin biç bir yardımı ~ 
gemedilderi için kendilerine mütete ~ 
rim. Yakında Londrada toplanaca~ .. ~· 
mualiedeyi imzalayacağız. Geri dön~0 .. , 
ten tonra kapitüliayonlarla ali.kadar buC'le' 

devletleri Mısırda toplanmağa davet od~, 
ceğiz. Hür ve müstakil Mısır herkese •fi. 
tır. Mısınn yapyacağı yeni istikrar de~ 
herkes iç.in hayıln bir devir olacaktır· il• 
- . f" l . • k . d • .,, tun mıaa ır ermııze arp cıvanmer &O U 

reket edcceiiz ve hepsine hukuk ve .-',, 
bakımdan, Mıaıihlardan f arkaız bir rıt" 
mele ıöıtereceiiz. » 

e0ıl· 
Nahas pqa muahedenin parafe 

meai üzerine bir nutuk söylcmit ve biJla"' 
aa fU noktaya temas etmiıtir: r 

·,tıı 
aMmn temsil eden mura,hbu h•1 . .,, 

Mısırdaki bütün fırkalann mümetSillet' I' 
den müteıekkil olduiu için bütün Mıtd' fil' 
ni muahedeyi kabul etmit ve Jngilter• d ~ 
Mısır münasebabnda yeni ve mea·ut ./etıı 
rin açılmasını •evinçle k&rJJlamıştır. ,-· 
devirde Mısırlılar da, Mısudn 1'

1
,. 

yan yabancılar da müsavi §erait içinde 

pyacaklardır.» 

lzmirde bir otobüs kazası 1 
Giiı' 

lzmir, 12 (Hususi) - Bu sabah bn' 
yalıda bir otobüs kazası olmuştur. oıof1lıı' 
altında kalan inhisar memurlarından ,,rı,. 
harrem ağır yaralı olduğu halde fıa~~· 
ye kaldınlmıgtır. Şoför tevkif edilt111 



13 AP-t- SON POST.it. 

Kahramanllk, •tk, heyecan ve macera 

KORSANIN KIZI 
Yazan ı K•dlrc•n Katlı 

Numo.ra : 44 
Çopur lsmail, Küçük Aliye İfaret Yüzü gülümsüyordu. da bulunanlar da hep ufka bakıyorlar 

edince o da diğerleri gibi yaptı. Gördüklerini iyi bulduğuna 'üphe ve birbirlerfle konu9uyorlardı: 
Çopur anlattı: yoktu. - Bir düşmandır .• 
- Artık bizim kıyılardan gittikçe Artık Midilli Adasının cenup bur - - Sanmam ... Buralarda dolaşacak 

açılıyoruz. On ıün, belki de on bet nunu dönmüşler, Potamoe açıkların • kabadayı kaldı ID1 ya) 
ıün hiç bir yere uğramayız. Reis böy- dan geçerek lodos tarafına doifu bir Fak t b. Iar . . d k _ L 
le · l l a un ın IÇlD e en ço mera& 
l~~nlarda hderffCYI.~ dtamam .o. up rotlal tutmuş.dardı.k k "d" eden 9üpheaiz Küçük Aliden başkası 

o wgını son e a goz en gcçırır. yas yenı en ıç asaraya gı ıyor, dewildi. 
l}yu reia forsaların yanından ge - Çopur İsmail de Küçük Aliye yeni id- ~ di k . 

Çedr.en ikide bir duruyordu. _9nlara ne manlarını yaptırmak üzere bulunu • en endme: 
çok .ert, ne de çok yumuşak bir yüz yordu. - Dilerim ki dü9man olsun ••• 

&Ölteriyordu. Genç, fakat esmer ve Grandi direğindeki vardiya güver- Diyordu. 
zayıf bir forsaya bir fCY sordu. Forsa teye baktı, iki avucunu bir boru gibi Bir deniz sa vatının nasıl olduğunu 
ona cevap verdi. yaparak ağzına dayadı ve bağırdı: yakından görmek arzusu onda yeni 

Küçük Ali onların söylediklerini du- _ Hee ... y, Koca Ali ... Sancak baş· türemif bir duy_gu değildi. 
YU)"Or, fakat manasını anlamıyordu. omuzluğunda bir yelken aörüyorum. Koca Ali ile vardiya ayni zamanda, 
Çünkü başka dilden konufuyo~lardı. Bu sözleri oraya yakın olan reis te ayni sözleri söylediler: 
Dayanamadı ve Çopur lsmaıle sor- i'itmif, geminin eancak baf<>muzluğu - Bir gemiyi kovalıyor. Atef etti. 

du: hizasından engine bakmıfb. Bu bir düşmandır. 
- Bunlann konuştukları hangi dil- Orada b" · ı· "b" d f k K .-, ) , ıraz aıı ı gı ı uran u u ta, oca Ali güverteye inmİf, kıç b · 

1 ~~. karaltı halinde bir gemi vardı. Karayele saraya koşmu9tu: 
- &..1111nce... doğru gidiyordu. hyu Reia: o mada llyae TCİI Koca Aliye dön- - Gördün mü Reid •• ·• 

lllÜf ~e biraz önce konufluğu foraayı - Bizimkilerden biri olmab 1.. • llyu Reis zaten engine bakıyordu. 
D~ k tm"<>+"· Diye söylendi. Koca Aliye cevap vermedi. Fakat 
• ._erere eınre ırı . ç·· k"" Ad • d • · L 

B . yed Ll d b" . un u a1ar enızı artı& bir Türk Manıura ıes\endi: 
- unun yerme e& er en ırı· d . . h l. l . . B" L T 

D. ı_ d b d" l . enızı a ıne ge mıftı. ır ço& ürk _ Benim aynayı ver .•• 
1 ILOY a, u ın ensın... ·ı . A a ı R ı· L_ 1 

D- 6 ·• •• • gemı erı na 0 u ve ume ı 1UYI arı Ayna dedigwi, Hızır Reisin onu üç - ._.,üatüne, reıa... d al ··t·· .. . . la d 
araaın a m go urup getmyor r ı l .. R · w .. O da h eli lardan birine · yı once cıs yaptıgı zaman armagan 

emen aar yan O kıç kaaaraya doğru yürüı·ken Ko- •w· d"" b"" d"" 
ayni emri tekrar edince zayıf ve es - Al" . d" l k . ettıgı ur un u. ca ı ıp mer ıven ere tırmanara dı· 1 
iner forsanın bacakları zincirden çözü· ... rt k da .. k 1m· . Mansur dürbünü uzatırken lyas 
ı-....ı... ürül . regın o asına a r yu ac ıştı. 
......... ambara göt .. - üyor; onun yerı- Vardiya heyecanla haber verd"· Reis Koca Aliye cevap verdi: 

:~dinç ve genç bir bafkaaı getiriliyor· - Bu bir Venedik gem!sine ~nzi - Görmez olur muyum) Atq et-

F yor. ti. 
onaların hepsi de eağlam ve iyi Baş . kasarada, provada, kıç kasara-

alyiruruf lerdi. 
(Arkası var) 

toPur laman Küçük Alinin kulağı
na doinı eğilerek şunları söylüyordu: 
hak - Bizim reis forsalarına pek iyi · 
h ~· !ürk aemilerinin aşağı yukarı 
CI* bö71ectir. Fakat sen bir de İs • 

panyol veya Venedik gemilerini gör -
sen. .. Bu ~ 7a saa*k obarlar. 
Yahut 81rtlarmdaki el>iaelerin birer pa· 
Ç&'\'radan farkı olmaz. 

1}yas reis Küçük Alinin üç dört a
c:lnn ilerisine kadar gelmişti. Kırk yaş
larında uzun bıyıklı bir forsa ile ko • 
DUfuyordu. 

Küçük Ali onlan dikkatle dinliyor
du. 

Bu ne türkçe, ne de Iatince idi. 
Çopur lmnaile sordu: • 
- Reis timdi de başka dille konuşu· 

Yor .. değil mi) 
- Evet ... Bu İspanyolcadır. 
Sonra ilave etti: 
- O arapça da bilir. E, şaka değil, 

hu denizlerde ve Akdeniz kıyılarında 
tam on iki yıl, kırktan çok harbe girdi. 
Bir defa fapanyollara esir bile düttü 
~e bir yıl küreklere zincirli olarak kal
dı. 

Son sözler Küçük Aliye en meraklı 
lelen kısımdı. 

- Kim bilir, ben, ayrıldıktan son
ra Cezayirde neler oldu) 

Şöyle bot bir zamanında bunu Ço
l>ur lamaile aormıya karar verdi. 

hyas birdenbire lapanyo} forsanın 
Önünden ayrılmıt ve sola bakınca göz· 
len Küçük Ali ile karşılaşm19tı. 

Onu bir anda baştan ayağa kadar 
IÜadü. Sonra Çopur lsmaile sordu: 

- Bunun uataaı sen misin) 
- Evet, reiı ... 
- Göreyim seni, iyi yetiştir. 
- Başüatüne ... 
küçük Alinin önüne doğru bir a· 
~ ilerledi. Sağ elini onun omuzuna 
•oyarak kavradı ve salladı: 

- Seni biraz cansız buluyorum. 
Dedi. - ... 
- Can boğazdan gelir; çok çok ye

~İf Çopur sana yalnız gemiciliği ve 
~~ kullanmasını değil, yemesini de 
Oiretsinl 

Küçük Ali omuzunun fena halde 
•ıdadaiını belli etmemek için dişlerini 
•ı~Yor, dik durmağa çalışıyordu. 

lyaa reis timdi bat kasaraya çıkı
~~: oradan provaya iniyor, toplan da 
~le gözden geçiriyordu. 

Betonarme Köprü 
lnşaah Eksiltme İlan~ 

Nafıa Vekaleti Şose ve Köprüler Reisliğinden : 
Bahkulr V-ıUyetinde Ayvalık - fzmir yolu berinde ., 26,500 ,, lira 

keşif bedelli Albnova Betonarme köprüsü İnfaabnm kapalı zarf usulile 
eksiltmesi 17 /8/936 Pazartesi günü aat ı 6 da Nafıa V ekaJeti Şose ve 
Köprüler Reisliği Eksiltme Komisyonu odasında yapılacakbr. Eksiltme 
prbıameai ve buna mutefeni evrak "127,5,, kUlUf mukabilinde Şose 
Ye Köpriller Reisliğinden alınabileceği gibi isteyenler bu prtnameleri 
Balıkesir Nafıa Mtidürl6ğlbıe müracaat ederek görebilirler. Muvakkat 
teminat "1912,, lira "50,, kurufhır. Eksiltmeye girmek isteyenlerin 
resmi gazetenin 3297 ayılı nüshasmda çıkan tafünatnameye tevfikan 
müteahhitlik ehliyet veaikaanı haiz olmalan. 

Müteahhit bizzat mühendis olmadığı Yeya bir m6hendisle beraber 
bu iıe girmediği takdirde ugari 10 metre açıldığında Betonarme bir 
köprü yapllllf olduğuna dair Yesika ibraz etmesi llmndır. 

Teklif mektuplannm 17181936 Pazartesi glinti saat 15 te kadar 
Ankarada Şose ve Köprüler Reisliğine verilmesi llzımdır. "71,, 

lstanbul San'at ve Ankara inşaat Usta Okullarına 

Parasız yahlı talebe alınması 
Paraıız yatılı sınavlar için talebe kaydına bqlanmııtır. Kayıt itle

rine en ıeç 16/8/936 ıününe kadar denm edilecektir. 
istekliler: Bir dilekçe, nüfus kağıdı, qı kağıdı, dört belae fotoğrafı 

ile ilk okul p.badetnameıi Ye yahut orta okul taaclilmameai ile Kültür 
veya Okul Direktörlüğüne bat YUJ'acaklardır. 

Yaıı 13 ten qaiı, 17 den yukan olanlar ile orta okullardan iki yıl 
birbiri Gıtüne ıınıfmda kaldıiı için çıkarılanların dilekçeleri kabul 
edilemez. (268) 

Devlet Dımiryothrı ve Llmanhn ı,ıetms Umum idar .ni illnJarı 

lzmirde 1 / Eyl61 / de açılıp 22 Eylülde kapanacak olan panayıra 
ve 9 Eyl61 KurtulUf bayramına iftirak edecek yolculara ve panayıra 
pnderilecek qyanm muayyen miktanna seçen 1eDe yapdan mGhi.m 
tenzilAt bu ıene de tatbik olunacaktır. 

T enzilAb n tatbik edileceği tarihlerle 
dan tafıilAt almmaa. 

* * Muhammen bedeli 15040 lira olan Loko Ye Otomotria atq tuğla
lan 28/9/1936 Pazarteai glbıll aat 15,30 ela kapalı zarf uauın ile 
Ankarada idare binasında ahn almacakbr. 

Bu ite girmek isteyenlerin 1l28 liralık mavakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vaikalan, rami gazetenin 7/511935 S• 3297 
No. lu nushaamda intişar etmif olan talimatname dairaincle abnmq 
Yesika ve tekliflerini aynı giln aaat 14,30 a kadar Komilyon Reisliğine 
vermeleri lizımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, 
Haydarppda Teaıellilm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. 

(241) 

.,,. .. 
[ Hiklige 1 Davete giderken •• 

Yazan: «A. Tcbekbov» tan Nakleden: Faik 8ercmea 

Kasabanın saati sabalım birini çalıyor.. - Bir kibrit çaksana .. 
Gece karanlık.. Ve bu karanlıia gömül • - Kibritim pelerinde.. Ne yaptım da 
müı bir sayfiye köyü... buraya ıirdim. Bu kötkler de birbirine ne 

Avukat Koziavkine ve Laev büyük bir 'kadar benziyor. Bu karanlıkta ,eytan bile 
nete içinde ve hafifçe sallanarak orman • kendini kaybedecek .• Oofl .. Kuluçka ya • 
hktan çakhlar; ve kötklere doğru yürü • nağımı ısırdı .. 
düler. - Çabuk çık artık.. Bizi tavuk hama 

Koziavlüne aalık çalarak: zannedecekler .• 
- itte ıeliyoruz, dedi. Bu halle iatu · - Hemen çıkıyorum.. Bir tUrlii pele1iıl 

yondan buraya kadar olan beı kilometreyi nimi bulamadım, iti .. Burada elbiseler var .. 
yürümemiz doğnısu kahramanlıktır. Ben Dur bakayım .. Bilmem iti benimkiler ba..
müthit yoruldum.. İnadına tek bir ar1tba sisi) Bana kibrit atsana .. 
bile yok ortada.. - Kibrit yok bende •. 

Laev de homurdandı: - Ne güzel de ite çattık .• Ne yapm8' 
- Azizim, yürüyecek halim kalmadı. timdi. Doğrusu pelerinimle atkımı bura ~ 

Bet dakika sonra yatağa ıirmezsem öle • da bırakamam.. Onları her halde bulmalı• 
ceğim ıibi geliyor bana.. yım. 

- Yatağa mı) Alay mı ediyorsun dos• Laev söylenmeğe başladı: 
tum) Daha prap içeceğiz. yemek yiyece· - Doğrusu bu iti anlamıyorum. 
iiz de ondan sonra uyuyacağlz.. Bilir mi • nasıl olur da kendi öz evini bilemez. Sar
ain dostum evlilik ne kadar iyi bir teYdir. hoı kafa.. Böyle bir belaya çatacainnm 
Sen kurumupun arbk.. T abil onun zevlti- bilseydim seninle böyle bir biç için sel • 
ne varamazsın.. mezdim hani.. Şimdi evimde llllfll mıtıl u-

Evime yorıun varınca k.anm beni kar- yurdum. O rabab bırak ta sel buralarda 
ıılar: çay verir bana .. Sonra yemeji ba - sürün .. Aman Yarabbi ne kadar da yor
zırlar. Ve itlerimle atkımın ıerefine bana ıunum.. Susuzluktan batım da dönüyor •• 
o siyah ufacık ıözlerile mültefit ve latif - Bir dakika.. Bir dakika ölmedin ,a.. 
bir bakıı hrlatır ki bu, benim derhal bü • Bu sırada laevin baıı üstünden koca • 
tün yorgunluklarımı, mahkeme salonunu man bir horoz atladı. Avukat uzun uzun 
ve aaire~i unuttul'Ul'. Ne güzel teY delil mi) ofladı. Ve yorgun bir hareketle kendini .bir 

- ~vet amma, bana öyle geliyor ki ba· taıın üstüne bırakıverdi. Susuzluktan ya • 
caklanm kopacak gibi .• Zorla yürüyorum: nıyor, gözleri kapanıyor ve batı uykulUZ • 
ve müthiı susadım. luktan düşüyordu. Bet dakika, on dakika, 

- Biraz gayret, ıeldik ifte.. yirmi dakika daha geçti. Koziavkinenin t-.. 
iki ahbap çavutlar köye sirdiler. Bir vuklarla olan müaababeü bitmemitti. 

kötkün penceresi altında durdular. Ko • Laev bağırdı: 
ziavkine: - Yahu, gelmiyecek misin) 

- Ne güzel villadır bu 1.. Yarın ne la - - Hemen seliyorum.. Atkımı buldam 
tif manzaralan bulunduğunu görürsün .• Fa· ve ıene kaybettim. 
kat pencerelerde ııık yok. Karım her ha)de Laev bapnı iki avucu arasına 

uyumuı olacak .. Her halde .. Benim geç ıözlerini yumdu. Tavukların bağnımalan 
.kaldığıma üzülerek uyumuı olacak.. gittikçe çoğalıyordu. 

Koziavltine elindeki bastonla pencereyi Bazı köşklerin pencereleri açıldı. Lam 
itti ve açtı. Sonra devam ederek: öyle geliyordu ki hepsi birden bapnın et• 

- Ne kadar da kahramandır lı:anm dedi. rafında bir baykuı ıibi dönüyorlardı. Bai
Hiç korkmadan pencereyi açık bırakarak rıımalar kulaklarını patlatır ııi.bi oluyordu. 
uyumuş. (Pelerinini ve atkısını pencere • Korktu ve §Öyle düııündü: «Hayvan herifi. 
den içeri fırlattı). Ne kadar da sıcak var. Yoğurt ve güze) praplar vaadederck beni 

Hadi karıma bir sürpriz yapalım. Bir se • çağırdı. Şimdi onun yerine istasyondan bu-

renat söyliyelim. Taya kadar yayan gelip bu tavuklan dia • 
Siiylemeie baılar.. lemeie mecbur bıralı:h beni .. » 
Bu mrada bir öksürük onu susturdu. Bu düıünceyle daha ziyade kızarak ge•• 
- Ah .. dedi Viera, sen misin kancığım.. tedi ve çenesini atkıaına dayıyarak bapm 

Hizmetçiye söyle de bize kapıyı açsın .. Ha- eğdi. Yorgunluk onu bitirmifti. Yavaı ya-

di canım; tenbellik yapma ıüzelim.. vaı daldı ve uyuklamağa batladı. 
Koziavltine bir taıın üstüne çıkıp pen - Bir aralık Koziavkine muzaffer bir sea-

cereden bakarak: le bağırdı: 

- Viera, dedi. Benim küçük meleğim.. - Atkımı buldum: ıimdi de pelerinimi 
Hadi kalk ta hizmetçiye aöy)e bize kapıyı bulacağım .. Ha, itte onu da buldum ... Hay• 

açsın.. Uyumuyor • -- di gidiyoruz artık.._ 

aun ya.. Allah bi - y k" ha da Lan uyukluyor • 
lir, o kadar yorgun &rln 1 nUS mız : du. Kulaiına köpek 

ve bitkiniz ki pka· aealeri, tavuk bai • 

lapcak halde deii- K A z L A R rıımalan ıeliyor T~ 
liz. latasyondan bu- bunlar ıittikçe faz • 
raya yayan geldik; Ç lalapyor ve gecenia 
işitiyor musun~ E - eviren : Nurullah Ataç sükWıetinde vahtl 

Tet veya bayır de • bir konser halini a• 

8Clle .. Hey gidi ,eytan beyi. ılıyordu.. , 
Pencereden girmeğe çalıttı; fakat düş • Birisi ona yaklaıııyor; bir ,eyler soru • 

tü: yor.. Gene bu sırada baıının üstündekt 
- Fakat karıcığım bu takalar miaafi - pencereye diğer birisinin tırmandığını ıö-

rimin hoıuna gitmez, diye homurdandı. rüyor; kapıdan doğru gelen bir sürü gü c 
Bu sırada Lacv: riiltü, bağırmalar .. Kırmızı önlüklü bir kaı. 
- Belki uyuyordu, dedi. dın elinde fener durmuı bir teyler mınl " 
- Hayır uyumuyor; bir gürültü çıkarıp danmakta.. 

mahalleliyi uyandırmamı istiyor. Viera bak Bu esnada Koziavkine kadına yaklll§a • 
darılmaya baıladım. Şeytan beni ptür - rak azametle: 
aün.. Dostum Laev çıkmama yardım et.. - Öyle söylemeğe hakkınız yoktur, de• 
Viera sen çapkın çocuğıın birisini Doa • di. Ben avukatım •. Hukuktan mezunum.._ 
tum yardım bana.. lıte kartvizitim .. 

Laev oflıyarak arkad&flnın pencereden - Kartınıza ihtiyacım yok benim.. BiP 
girmesine yardım etti. Koziavkine içeri at· tün tavuklarımı ka~ırdınız. yumurtalaftDI 
byarak karanlıkta kaybold11. kırdınız.. Ne yaptığınızı farkediyor mu • 

Bir dakika sonra sesi duyuldu: nnuz) Bugün yann bu kuhıçkalann yu " 
- Viera 1.. Neredesin) Hey ,eytan al • murtalan a.civ olacaktı. Alınız kartı~ 

sın! .. Oof ellerim bir ,eye battı. kirlendi. ben ne yapayım onu) 
Birden bir kanat çııpmması iıitildi: ve - Beni tutmıya uiratmayınız. Dini~ 

bir tavuk avazı c;ı.khiı kadar bajlrdı.. musunuz) Bana vız gelir .. 
- Hey Yarabbi! Şu ite bakın .. Viera, Bu aralık «ne kadar auauzuml» diyereli 

bizim ne vakit tavuklanmız oldu) Hay Laev gözlerini açmağa çalııtı. Baıının iia
Şeytan aötüraün.. Hem de ne çok var .. tünden birisinin daha geçtiğini farkeder ıi· 
HaydL. Bir de kuluçkL. Aman Allahım, bi oluyordu .. 
insanı gagalıyorlar; bele fllnlara bakın!. Koziavkine anlatmağa devam ediyor " 

iki tavuk gijrültü çıkararak pencereden du: 
uçup avazları çı.kbğı kadar baiırarak so • - Ben Koziavkineyim.. Burada viııa. 
kakta kaç11maia batladılar. var; beni herkes tanır .. 

Koziavkine kederli bir sesle: - Burada biç bir Koziavkine yok) 
- Laev, dedi. Biz evimizde deiiliz ıa· - Bu martavalı kime okuy,>rıunUI 

liba .• Burada tavuk var. Her halde ben ya· siz) Köyün ihtiyarlarını çağırınız; onlar be
nılmııım. Şeytan götürsün bu tavukları.. ni tanırlar 1 
Her taraftan fırlıyor, uçufUyorlar.. - Merak etmeyiniz: ıimdi bekçi geJe. 

- Öyleyıe çabuk oradan çık .. lıitiyor cek. Biz buranın bütün halkını tanırız; ve 
musun, susuzluktan öleceğim ıimdi.. sizi burada biç ıörmedik. 

- Bir dakika müsaade.. Peleriaimle at- - N._sıl olur) Burada Gnilyie . VyuieJt kum.,.,... ( Lilf.a..,,. f"İa'İDİa) 
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Gavur 
M•lım11din 
Y•nl 
Maceraları 

CiBALi ZiNDANLARI 
İttihatçılar Devrinde 

MUHALEFET Or 
Naf.ı doğdu, Nasd yaşadı, Nasıl öldü? Son Posta'nm zabıta romanı : 39 

Gavur Mehmet, yavaş yavaş dola
~rak söylenmesine devam etmişti: 

- Haaa .. Anlasıldı. Burası; eskiden 
kalma, bir ayazın~. İşte bak, şurada 
mihrap gibi bir yer var. Harap olmuş 
amma, belli. Vaktile burası, vaftiz ye
ri imiş. Burada da bir demir kapı var. 
Fakat, önüne taş yığmışlar. Demek ki, 
kullanmıyorlar. 

- Ayol!.. Ben bu herife sık sık rast
geliyorum. Fakat, onun olduğuna ih
timal veremiyordum. Her haide, ben
zetiyorum, zannediyordum. 

- Nerede rastgeliyordun? .. 

Son Posta'nın aiyasi tefrikası : - 26 -

ikilik doğuracak ol an dedikodu ve 
isteniyor fakat bir türlü muvaffak 

Cemiyet arasında 
geçilmek 

Yazan: Ziya Şakir 

münakaşalann 
olunamıyordu 

.. -onune 

- Bu tarafta da bir kapı var. Hem 
de açık. 

- Yjirü bakalım o tarafa ... Evet. 
Bu kapi açık. 

Gavur Mehmet, yere eğildi. Elin
deki feneri, dikkatle yerde gezdirdi: 

- Ala... Bu kapıyı kullanıyorlar. 
Buradan, bir yere gidip geliyorlar. 1~
te bak ayak izlerine. 

- Nah.. Bir sigara izmariti. Hem 
de, yeni atılmış ... Daha, kağıdının ren
gi bile bozulmamış. 

- Azizim!.. Sigarayı • bırak. On • 
dan daha mühim şeyler var. 

- Ne?.. 
- Kadın ayak izleri. 
Eşekci Salih eğildi. Rutubetten 

nemli bir halde olan zemin üzerinde
ki ayak izlerini tetkik etti. 

- Evet .. Vakıa, bir çok gidip gel
melerden izler karışıyor amma, kadın 
iskarpinlerinin izleri de iyice farke • 
diliyor. 

Gavur Mehmet, doğruldu. Bir elile 
feneri tutarak, öteki elini kalçasının 
üstüne koydu. Şimdi o, çektiği bütün 
ıztırapları unutmuş ; tatlı tatlı gülü • 
yordu. 

Eşekçi Salih, sordu: 

- Ne gülüyorsun, Gavur? .• 

- Güldüğümün sebebi, şu ... Çok 
meraklı bir mesele karşısındayız. Hat· 
ta diyebilirim ki, şimdiye kadar görüp 
geçirdiğimiz şeyler, bu iş karşısında, 

vız kalır... F akaaaat.. acaba şu azılı 
canavarların elinden deriyi kurtarıp ta, 
fU işin sonuna erebilecek miyiz? .. 

- İçine sor, içine .. için, ne diyor? .. 

- Valahi, Eşekçi.. şimdilik içim, 
hiç bir şey demiyor. Dayan bakalım 
Gavur, işin sonu nereye varır: diyor. 

- Aldırma canım.. her işin sonu 
mezara vardıktan sonra ... 

- iyi amma dostum.. mezarın da 
iki yolu vardır. Biri, rahat ve kısadır. 
Böyle ölüme, can kurban.. ammaaaa, 
bir de işkence altında inleye inleye sa
atlerce, günlerce ıztırap çekmek ve 
ölememek vardır ... (Karayürek çete -
si) ( 1) ni takip ettiğim zaman, beni 
bir tuzağa düşürüş düşürmüşlerdi ki.. 
medet A!ah.. . Anamdan emdiğim, 
burnumdan gelmişti . 

- Canım .. geçenler, unutulur. Kar· 
şına, her zaman Karayürek çetesi çı -
kacak değil ya . . . Bahusus onlar, da • 
ğılıp gittiler. 

- Ben de öyle zannediyordum. Fa
kat, beni buraya atacakları zanıan kar
şıma kim çıksa beğenirsin? .. 

- Kim? .. 
- Hani şu , Arnavutköy taş ocakla· 

rında bize ot yolduran Kaptan Mihalo
vıç. 

- Yok canım. 

- Yok canımı var mı? .. Eğer o ka-
tı kerata olmasa idi, ben kendimi öte
ki heriflere yutturmuş, gitmıştım ... 
Fakat, o domuz yutmadı. Bütün foya
mı, meydana çıkardı. 

- E, memnun oldum bu işe; Ga
vur. 

- Niye?.. 

( 1 ) Son Posta netriyabndan: (Gavur 
Mehmet) serisinin birinci kitabı (Kara)'Ü· 
rek çetesi). 

- Ekseriya.. Beyoğlunda.. Y enise-
hirde.. ' günün birinde cemiyetin mevkiini sar

sacağından endişe ediliyordu. 
- Aman, deme?.. Manastır merkezini teşkil edenler -
- Ne var.. den; topçu mülazimi Kayserili Ziya 
-Bu, mühim.. hem de çok ·· B mu - ey, erkanıharp yüzbaşısı Kazım Ka

him azizim. 
ra Bekir Bey, mümtaz yüzbaşı Nuri 

- Ehemmiyeti nerede.. Beyle bunlar gibi düşünen bir takım 
- Ayol, bilmez misin? .. Hıristiyan zevat, cemiyet arasında (ikilik) doğu-

çingenelerin çoğu, o tarafta oturur. racak olan bu dedikodu ve münakaşa
Bahusus çalgıcıların orada bir de kah- Iarın önüne geçmiye çalışıyorlardı. Fa
veleri vardır. 

kat buna muvaffak olamıyorlardı. 
- İyi amma, Kaptan Mihaloviç'in Çünkü bu cereyan, oldukça kuvvetli 

bunlarla ne münasebeti var?.. bir kaynaktan gelmekte idi. Bu da, 
- işte, asıl münasebet yarısı Hır - (süvari kaymakamı, Sadık Bey) di. 

vat, yarısı çingene olan bir çalgıcıdan Cemiyet; ilk teşekkül etmiye baş -
başlıyor. ladığı zaman, yüksek rütbeli ümera ve 

- Haaaaa .. şu madde .. Hüsnü bey zabitanın kabul edilmemesi esas itti -
bana o işi de biraz çıtlatmıştı. haz edildiği halde, bazı sebepler do -

- Hüsnü beyi ne zaman gördün? .. layısile (Sadık Bey) cemiyete kabul 
Yoksa, beraber mi çalışıyorsunuz?.. edilmişti. Bu sebeplerin başftcaları da, 

- Hem evet.. hem hayır... Hele, Sadık Beyin şahsındaki hususiyetlerdi. 
~u işi bitirelim de, anlatırım. .. Söyle Sadık Bey; gayet sakin, ketum, şa-
bakalım; şimdi ne yapacağız?.. hısları ikna ve idare kabiliyetine ma -

Gavur Mehmet, sükut etti. Elinde- likti. 
ki fenerin ışığını saklıyan kapağı çe • Sadık Bey; yumuşak ruhlu bir a -
virdi. Başının üstüne kaldırdı. Üç ar- dam olduğu için arkadaşları arasında 
şın genişliğinde ve uzun boylu bir a- sevilmişti. 
damın serbestçe yürüyebileceği yük - Sadık Bey; oldukça iyi düşünür, 
seklikte ,duvarları gayet muntazam ö- iyi yazar, iyi anlardı. 
rülü, tavanı kemerli olan bu yolda, sa- Ve nihayet, Sadık Bey; (derviş) ti. 
rımtırak bir ışık uzadı ... Yol, devam (Melami tariki) nde yüksek bir mev
ediyordu .Sonu, görünmüyordu. kii haizdi. Tarikatın icap ettirdiği hil-

- Azizim, Eşekci?.. Tabiidir ki, ilk miyet, tevazu, iltifat icabatından ola
yapılması lazımgelen şey, bu yolu ta· rak gerek askerler ve gerek siviller ara· 
kip etmektir. sında, oldukça mühim bir havvari kit-

- Öyle ya. lesine malikti. işte bu cihetleri nazarı 
- Amma, biz böyle yaparsak, çok dikkate alan cemiyet, muhitinde bu 

acemice bir iş görmüş oluruz. derecede kuvvetlenmiş olan bir zatı 
- Niçin?.. ihmal etmemiş ; onun mevki ve nüfu-
- Bana kalırsa, bu yol bir hayli u- zundan istifade etmek istemişti. 

zun. Fakat bu saydığımız vasıflar, kay-
- Vakıa, öyle görünüyor. makam Sadık beyin bir cephesi idi. 
- Hatırlar mısın, dört sene evvel Onun diğer bir cephesi daha var idi 

Fenerde bir ev basmıştık.. hani ~u, ki; bu cephe meşrutiyetin ilanına ka
Patrikhane kilisesinin gümüş kandil • dar meçhul kalmış; daha doğrusu, he
lerini çalan Tepegöz Lef terin evi?... nüz inkişaf etmemişti. 

- Nasıl hatırlamam?. Onun evi • Manastır merkezinin müessisleri; 
nin altında da böyle bir yol vardı. topçu mülazimi Kayserili Ziya bey, 

- işte ben de, onu söyliyeceğim. erkanıharbiye yüzbaşısı Kazım Kara-
0 zaman, o yolun bir ucunun Ayvan- bekir bey, topçu kolağası Habib bey, 
saraya .. öteki ucunun da Ayasofya ca- süvari yüzbaşısı Akif bey, mümtaz 
misine kadar devam ettiğini söylüyor- yüzbaşı Nuri bey, vilayet sermüstanti-
lardı. ği Kemal bey, Manastır eczanesi eczacı 

- Evet. Tamamen hatırımda. larından İbrahim bey, tercüman Fahri 
- İşte bu yolun, 0 yol olması çok bey vesaire gibi zevat olduğu halde; 

muhtemel. Onun için şimdi biz bura- Sadık beyin rütbesine ve içtimai mev
ya dalarsak, yolun Öteki ucunu bula- kiine ehemmiyet verilmiş; merkezin 
lım derken kim bilir ne kadar zaman başına geçirilmişti ... Sadık bey bu hal· 
geçireceğiz. Olabilir ki, 0 müddec z:u- de, adeta bir reis vaziyetinde cemiyeti 
fında da bu herifler buraya gelirler. idare etmişti. Ve .. Meşrutiyet ilan e • 
Eğer beni burada bulamazlarsa, firar dildiği zaman da, artık bütün cemi • 
ettiğime hükmederler. Ve derhal ız • yetin başına geçirileceğini zanneyle -
lerini de ortadan kaybederler. mişti. Çünkü, Sadık bey; meşrutiyet~ 

_ O halde?., ilan ettiren kuvvetin, tamam ile ( Ma-
- O halde, yapılacak bir şey var. nastır Şubesi) olduğuna kanidi. 

Sen şimdi yine benim ellerimi bağla . Fakat .. me~rutiyet ilan edilip de or· 
Suraya uzat. Ben burada beklerken, talık bir çok (kahramanı hürriyet) !er
git biraz yiyecek getir. Açlıktan ge _ le doluverince; Sadık bey evvela bu 
berdim. ise hayret etmiş.. ve sonra, kendisine 

- Senin açlığını ben de düşünüyo _ de bir hak ve imtiyaz verilmesini ta -
rum; Gavur Mehmet. Fakat, nereden lep eylemişti. 
girip çıkmalı bilmem ki... . Halbuki Selan.ik, bö~·l.e şeyleri din -

_ Bana kalırsa, şuradan Eşekci. lıyecek ve kendı muhıtmden uzakta 

Ş ·· ·· d t v 1 k -' bulunanları dü:;.ünecek vaziyette de -- u .. onun e aş yıgı ı apınan 

? j ğildi ... Cemiyetin idare heyeti, meş -
mı_: Evet. rutiyeti~ bu kad.ar k~l.a~ alınıve.~e~e .~ 

ğini ümıt etmedıklerı ıçın, bu gurultu 
arasında birdenbire şaşırıvermişlerdi. 
Ve ilk düşündükleri şey de, cemiyetin 
nüfuz ve kudretini tesis etmekten ibn
retti. 

- Acaba burası nereye çıkıyor? .. 
- Eğer aldanmıyorsam, doğrura 

deniz kenarında bir yere. 
- Neden anladın?. 

(Arkası var) 

kide beş senedenberi bulunuyorum .. Villam gürültüsü de karışmıstı. Bu hercümerc; 

Sadık bey, kendisine ehemmiyet 
verilmediğini görür görmez, kalben 
büvük bir infial hissetmişti. Ve bu in
fiaİi de, önüne gelene dert yanmak, 
Sefanik İttihatçılarını bir takım it -
hamlar altında bırakmakla izhrır eyle

mişti. 

da var.. içinde Koziavkinenin sesi tekrar yükseldi: 

- Hayda .. . Burası Vyssielki mi ya? . _Bir şey yapmağa teşebbüs etmeyiniı.: .. 
Bura ... ı Khilovo : Vyssielki .. daha sağ tarafa ' Ödiyeceğim zararı .. Siz karşınızda kimin 
düşer. kibrit fobrıkasının arkasında.. Bu· b l d v b'l' ~ 

1 u un ugunu ı ıyor musunuzt 
rada:ı dört kilometredir. 1 ··kA 

k 
. h D . Nihayet sesler yavaş yavaş su unet bul-- Hay a sı şeytan ny.. •senıze yan· 

ı 'd 1 . . ı du Ve uyuklıyan Lacv, omuzunun şid -
ış yrı an ge mışım. . · 

Ta\ uk ve köpek aeslerine şimdi inscın detle aaraıldığını hisseder &ibi oldu. 

- Selanik, meşrutiyeti idare ve ida
me edemiyecek. Çünkü, müfettişi u -

mumi, Hilmi paşanın nüfuzu altına 
girmiştir. 

Diyordu... Selanik İttihatçıları, bu
na hafif tertip cevap vermekle iktifa 
ediyorlardı. 

- Cemiyetin teşkilatı esasiyesinde, 
her merkez müstakildir. Fakat Selanik, 
merkezimize nüfuz ediyor. Bizi ikin
ci olmak üzere görüyor. Biz, maiyet • 
te bulunamayız. 

Diyordu ... Selanik İttihatçıları, bu· 
na da mülayemetle cevap veriyorlar: 

- Meselede, birincilik ve ikincilik 
yoktur... Merkezi umumi Selanikte 
olduğu için, bütün merkezlerin de ora· 
ya merbut olması lazım gelir. Bu da, 
gayet tabiidir. 

Diye cevap veriyorlardı. 
Bu ithamlardan hiç bir şey çıkma -

yınca nihayet Sadık bey en keskin kı
lıca sarılıyor; ve artık ağzından bakla
yı çıkararak : 

- Nizamname mucibince, cemiyet; 
Türklere ve İslamlara münhasırdır. 

BULMACA 
z 

1 
t---t-.-.

n 

Halbuki, Selanikte cemiyete bir çol
yabancı unsurlar da karıftırıfmıştır ..• 
İdare heyeti, kamilen (Mason) lar • 
dan mürekkeptir. Buna binaen cemi
yet de Mason teşkilatının tesiri altına 
girmiştir. (Manoel Karasu), (Metr Sa· 
lem) efendilerle sair bir takım nüfuz. 
lu Museviler, cemiyetin ruhuna hakim 
kesilmişlerdir. Bunlar, cemiyetin esaı 
uhdelerile nasıl telif edilehifir. 

Diyordu. 
Artık Selaniktekiler de bu ithamla ' 

ra kızmaya başlıyor: 
- İyi amma, Sadık bey de Manas• 

tırda ne kadar Melami dervifi varsa. 
başına toplamıştır. Cemyetin hür fi • 
kir ve düşünüşlerini, tarikatın köhne 
zihniyetleri altında ezmiş, bunaltmış
tır ... Eğer Selanik, (Mason Sela~ik) 
ise; Manastır da, (Melami Manastır)·. 
dır. 

Diye, cevaplarını katıfaştınyorlar • 
dı. 

(Arkası var) 

BADYO 1 
Bu Akşamki Program 

İSTANBUL 

1 
18: Dans musikisi (plak), 19: Tepeba§' 

bahçesinden nakil, 20: Sıhhi konferanı 

Dr. Profesör Fahreddin Kerim. 20,30: 
Stüdyo orkestraları, 2 1, 30: Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansının 
gazetelere mahsus havadis servisi Tenle 

cektir. 
BUDAPEŞTE 

19, 30: Orkestra konseri, 20,30: Karıııl 
neşriyat. ( Köpeczi Bocz reji.i). 21.20 • 

-...-.•~.,,,,,im.ıııl!!!~-._.._,...._.,, Piyano . şarkı, 21 ,55: Haberler, olimpiyat, 

Soldan sağa ı 
1 - Hayvanların arkalarında olur, can 

çıkmayınca o da çıkmaz. 2 - Büyük, «u· 
tan» kelimesinin başına ~lirse hayasız o· 
!ur. 3 - Bir F ilavesile mutfaklarda olur, 
lüzumsuzun aksi. 4 - Peygamber değne
ği, bir R ilavesile Anadolu ıdıirlerimizden 
biridir. 5 - Garbi Afrikanın yegane ka • 
pısı ve merkezi, zaman. 6 - Kızmaktan 

emri hazır, yenmiyen yağlardan biri. 7 -
Paralı oyun, adak. 8 - Haya, nota, kur
mak. 9 - Eskimiş şey. 1 O - e<Sız» ma -
nasına gelir, al. 

Yukarıdan af&ğıya: 

1 - Bir azamız, Türk hükümdarlarına 
verilen isim. 2 - Millet, hamamlarda su 
konan yer. 3 - Atletizmde bir koşu ismi. 
4 - Hafif açık bulunan kapılardaki güneş. 
5 - Ümit etmek, bir içki. 6 - Bir balık 
nevi, haya. 7 - Zehirli. 8 - Bir İ ilave
sile insanların gelip geçici olduklarını an· 
latır. 9 - Et fazlalığı, alışın aksi. 1 O -
Doğru değil, lalanın aksi. 

Dünkü Bulmacanın Halli: 
Soldan sağa: ı 

1 - Hokka, haya. 2 - Uyu, has. 3 -
Rastlamak. 4 - İlan. 5 - Ana, hasıl. 
6 - Ak, ta, ak. 7 - Ab, Atıf, ma. ~ -
Mo. kalın, aç. 9 - El, al, rakam. 1 O -
Lil. ia. 

Y ukandan •f8iıY•: 
1 - Hurma, amel. 2 - Oya, Napoli. 

3 - Kusmak. 4 - Aka. 5 - Allah, tali. 
6 - Atıl. 7 - Misafir. 8 - Ahali, at. 
9 - Yakalamak. 1 O - Aa, kaçar. 

TAKViM 
ACUSTOS 

Runıt sene 
1352 13 

Arabf sene 
1353 -Temmuz 

31 
Resınt sene 

1\IJ6 

PERŞEMBE 

Hızır 
100 

bABAH İMSAK 
·--

1 Cem. evel s. u. 
9 f).! 24 7 59 

12 

::>. l lJ. 

fl 07 3 -----ö . ö ,kindı .!kşam Yatsı 

...,, U. ~. O. ..J. D. 

ı.:.. 5 04 8 58 ·- ı- 1 44 
z 1~ 18 1ö 09 Hı 13 20 57 

neticeleri, 22,20: Radyo orkeatrasa. ha • 
berler, 2 3,40: Çigan musikisi, 24,30: Beet• 

hoven musikisi (plak). 

VARŞOVA 

18 : Piyano konseri, 18, 30: Plak {ke •, 
rnan solo), 18, 5 O: Konuşmalar, 20: Radyo 
piyesi, 20,30: İspanyol şarkıları. 21,30: 
Konuşmalar, 22: Leh şarkıları, 22.25: Mu· 
sikili neşriyat, 2 3: Olimpiyat haberleri 
23,35: Dans plakları. 

PRAG 

20, 1 O: Paul Abrahamın «Viktoria unCl 
İhr Hu sar» opereti, 2 1, 5 5: Musiki tfull bir 
süit, 22,45: Olimpiyat neticeleri. 23, l 5: 
Posta • telgraf bandosu. 

BÜ KREŞ 

19,05: Askeri bando • haberler, askerl 
bando, 21 , 15: Küçük orkestra, 22,30: Ha· 
herler, 23,45: Almanca fransızca haber • 

ler. 
MOSKOVA 

20: Şopenin eserlerinden konser, 20,45: 
Rus halk şarkıluı, 2 1, 1 5: Dinleyıicilerin 

istedikleri parçalar, 2 2: Yabanca dillerl' 

neşriyat. 

EİNDHOVEN 
(16.88 m.) 14,40: Plak, 14,45: Ha· 

herler, konuşmalar, 16: Olimpiyat repor • 

tajı. 

ViYANA 

21: Ak;ıam musikisi, 22,30: Hafta ha 
beri eri, 2 3: Haberler, 2 3, 1 O: Kuartet 
(Viyana musikisi), 24,30: Dana plakları. 

14 Ağustos Cuma 

tSTANBUL 
18: Opera musikisi (plak), 19: Haber• 

!er. 19, 15: Muhtelif plaklar, 20: Hallr. m.ı· 
ıikisi (plak), 20,30: Stüdyo orkestraları. 

21, 30: Son haberler. 
Saat 22 den sonra Anadolu aj;ansınır. 

gazetelere mahsus havadis servisi verile • 
cektir. 
..... . ....... ' ... ·- · ·-··· ... --------

1 DOYÇE ORIENT BANK 1 
Dre•daer Bank Şubetll 

Merke&i: Berliu 

Türklgedeki ıubelel'l: 

Galata • lstanbul • l•mlr 
L>epoıu: İat. !'ütün Oümrügii 

* H•r türliJ 6a11ka 1,l * 
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İstanbul Dördüncü İcra Memurlu- \ 
"' . gunaan: 

Mehmet Selihattin, Mehmet Ali, Fatma Sabiha, Ayte Zeynep, Muhlis, 
Fatma uhdelerinde olup Emniyet Sandığına birinci derecede İpotek Üskü
darda Kısıklıda Kısıklı caddetinde eski 2,5 mü. yeni 27. 29 ve numarataj 
)121, 123, 125, 127, 129, 131 No. lı harem ve selamlık 1 inci katlarında birbi • 
'l'İne geçilen ve heyeti umumiyesine yeminli üç ehli vukuf tarafın~an on bin 
iiç yüz altmı' lira kıymet taktir edilen ve a~ğıda evsafı yazılan köşkün sa· 

tılmasına karar verilmiştir. Evsafı: Selamhk kısmı: Zemin katında her iki 
kısmın arasında ze~ini kırık malta taş döteli bir avlu, barem kısım, <'sağ · 
ddki kısım olup» zemini karosimen bir antre, merdiven altı karşılıklı iki 
oda birinden yan tarafa bir kapı vardir. 

Birinci kat: 1 - Sofa üzerinde birinde yük ve dolap bulunan iki oda bir 
hela mevcut olup (odanın şimal cephesi tamire muhtaçtır) bir hela harem 
kısmına geçilen geçitte bit oda, genit ve mermer tatlı bir heli vardır. Çatı: 
Basık tavanlı bir sofa, bölmeli birinde yük olan iki oda vardır. Harem kıs-

SON POSTA 

SU GEÇMEZ 

" GüZE Ll İ K ,, Pudrasmı 
Tecrübe ediniz 

tnı: Zemin katı C<Selamhk kısmı tarafında ve arka bahçeden girilen iki met· 
t~li vardır» Zemini mermer bir antre kartılıklı birinde kileri olan iki oda, 
fıır sofa, bir salon ve yükü olan bir oda Birinci kat: Ortadan camekanla bö- Bu baııit tecrübeyi 

İünmüş bir salon iki kiler ve birinde kileri olan üç oda mevcut olup tavan yapınız 
köşeleri kartonpiyer solu boya kalem ve divar tavanları kısmen yağlı boya· T okalon pudra!lı, terkibindeki imtiyaz· 

lıdır. Her iki kısımda havagazı tesisatı harem kısmının altında yan tarafta lı yeni (Çifte köpük) cevheri sayesinde 
cildin parleklığına nihayet veriyor. Bu ba-

1tnedhali olan bodrum katı ta,Iık, oda,hela, kömürlük, odunluk vardır. sit prova ile bizzat tecrübesini yapınız. 
Diğer müftemilat: Selamlık kısmının bitişiğinde ocak mahali olan odalı p ki . . . . . 

hal h f k kA • b. k lı h b. od b. h lA .. arma arınızdan hırını «Fını Mat•> en arap ve çatısız mut a ve agır ır at arap ır a, ır e a ve uç . 1. k 1 d b 1 d 
.. • • • A • d . yem o a on pu rasına u aştırınız a su 

toz mermer kumalı hamam ve ıtlısalınde kagır su deposu var ır. Bahçede bır bardagvına b t p v b d k a ınnız. armagınızı ar a • 
satıhlı ahfap harap bir limonluk ve başkaca bir katlı odalı ahfap bir ahır, tan çekince ne ıslanmış ne de parlamış ol· 
harem kısmı binasının arka cephesindeki medhalinde mermer döfeli, mer- mayıp kuru ve «mat» olduğunu görecek· 

hıer bilezikli bir sarniç ve bahçenin ortasında tulumbalı bir bostan kuyusu ainiz. Pudrada (Çifte köpük) olduğu için 

\re sokak cephesinde kısmen kagir, kısmen ahşap iki katlı diğer bir bina mev- rütubete mukavemet eder. Bunun içindir 

cut olup ahfap kııım zemin katında mermer muıluk taflı bir oda, merdi- ki Tokalon pudrası 8 saat sabit kalır ve 

\ren altı bir hela birinci katında bir sofa bir oda vardır. Kağır kısımda mer· böylece bütün suvarede sıcak salonda dans 

divenle 'çıkılan bir koridor üzerinde iki oda bir salon bir hela, bodrumda bir edebilirsiniz. Teniniz, ilk girdiğiniz taze 

h IA b' f k l kı 1 · d • k ve nermin şeklini muhafaza eder. Yeni e a ır oda ve mut a mevcut o up bu smın pencere erı emır parma • 
ııkl «Fini Mat» T okalon pudrası ne yağmur-

ıdır. Bahçede meyvalı me_vvasız müteaddit agwaçlar vardır. Birinci kısım dan ve rüzgardan ne de terlemeden müte· 
&elimhğın ön cephesinde birinci kattan itibaren ortada çıkma vardll'. essir olur. Burunun parlaklığına nihayet 

Mesahuı umum mesahası (11760) m 2 olup bundan harem kısmi verildiği garanti edilmektedir. 

170 m 2 ve selimlık 64 iki katlı sokak cihetindeki bina 135 m 2 hamam 68 
ırı 2 ahır 90 m 2 olup geri kalan bahçe ve ekilmif arazidir. Hududu: Bir ta-

rafı mülga bazinei hassadan müdevver bağ ve kötk bir tarafı hazinei maliye 
arazisinin arka aokağı bir tarafı Doktor Nafiz Pap bağ ve kötkü ön tarafı 
Kıaıldı caddesile mahdut, binaların heyeti umumiyeai tamire muhtaç ha
tenıin bir kısmının pencereleri pancorlu ön cephesi demir parmaklıkla olan 
tnezkür gayn menkul açık arttırmaya vazedilmit olduğundan 20/10/936 
~~hine müsadif Salı günü saat 14 ten 16 ya kadar 
aıhede birinci arthrması icra edilecektir. Artbrma bedeli kıymeti 
~u ammenenin % 75 ni bulduğu takdirde müşterisi üzerinde bırakı· 

CILDINıZI 
Tehlikeden koruyunuz. 

Herhangi bir kremin ona 
lllzumu olan gıdayı verece
ğini zannediyorsanız bu tec
rübe size pek pahalıya mal 
olabilececeğini derhatır edi· 
niz. Hiçbir krem size Krem 
Pertev kada.r sadık kalamaz, 

acakhr. Aksi takdirde en son arttıranın taahliüdü 'baki kalmak 
üzere arthrma 15 gün müddetle temdit edilerek 4/11/936 tarihine müsadif 
Çarşamba günü saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapıla· 
cak ikinci açık arttırmasında artbrma bedeli kıymeti muhammenenin 
% 75 ni bulmadığı takdirde sahş 2280 No. lu kanun ahkamına tevfikan Yol parası mUkelleflerlne 
feri hı~akılır. Sabş peşindir. Arttırmaya iştirak etmek isteyenlerin İstanbul Vilayetinden: 

ıymeti muhammenenin % 7,5 nispetinde pey akçesi veya milli bir 936 mali yılı içinde çalıştırılacak olan 
bankanın teminat mektubunu hamil bulunmaları lazımdır. Hakları bedeni yol mükelleflerinin sonbahar dev· 

l apu sicilli ile sabit olmıyan ipotekli alacaklarda diğer alikadaranın resine ayrılanların 15 eylül 9 36 ve ilkba

~e irtifak hakkı sahiplerinin bu haklannı ve hususile faiz ve masa- har devresine ayrılanların da 15 nisan 937 
rife dair olan iddialarını evrakı müspiteleri ile birlikte ilan tarihinden .tarih~rinden itibaren hangi günlerde ve 
İtibare 'h t 20 .. f d b• l'kt d · · b'ld. l . 1• d ,hangı yollarda çalıştırılacaklanna dair 0 • n nı aye gun zar ın a ır ı e aıreınıze ı ırme erı azım ır. lan d ft 1 · k k k 1 ki 
Ak . t kd' d h ki T . ·11· il b. l ani b d l' . . e er en aza ayma am ı arına 

sı a ır e a arı apu sıcı ı e sa ıt o mıy ar satış e e ımn ,gönderilmiş olduğundan bedeni mükelle-

Paylaşmasından hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye, tanzifiye· ,fiyetle alakadar olan bütün yol mükellef· 

den mütevellit Belediye rüsumu ve Vakıf icaresi ile 20 Senelik ,lerinin mensup oldukları mahalle mümes

taluf icaresi tavizi tutan bedeli müzayededen tenzil olunur •. silliklerile köy ihtiyar hey' etlerine müraca· 

Daha fazla malümat almak isteyenler 3/10/936 tarihinden itibaren ,atla hangi yolda ve hangi günde mükelle

her~esin görebilmesi için dairede açık bulundurulacak arttırma şartna· ·~~e~lerini .. yapaca~ları~ı . anlıyarak nüfus 
llıea ile 934/2713 No. lu dosyaya müracaatla mezkur dosyada mevcut · ~vıyet cuzdanlarıle bırlikte muayyen olan 
'es.iki görebilecekleri ilan olunur. (322) .gunlerde çalı§a~kları yolda NaHa Fen 
..._ memurlarına muracaat eylemeleri. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
lstanbul Satınalma Komisyonnudan: 
.. ı .:- Gümrük Muhafaz~ örgütü için 79 kalem ilacın 19~8/936 Çartamba 

tiiııu saat 15 de açık eksıltmesi yapılacaktır. 
2 - Tasınlanan tutarı 931 lira 50 kuruttur. 
3 - Şartnamesi komisyondadır, görülebilir. 
4 - istekliler ilk teminat olarak 70 liralık vezne mal'cbuzu veya banka 

lnektuplarile birlikde muayyen vakitte komisyona gelmeleri. u156>~ 

Kayseri Tayyare Fabrikası Direk
törlüğünden : 
~a.yıeri Tayyare F~br~kasına birinci sınıf o~mak üzere tesviyeci ve ~omacı 
k a.portacı ustaları ımtihanla alınacaktır. lmtıhanlar Kayseri tayyare fabri • 
asında yapılacaktır. Ve imtihanda muvaffak olacak usta itcilere dereceleri

~e göre (3 : 5) liraya kadar yevmiye verilecektir. Müracaat ve imtihan A-
&uatos nihayetine k<ıdar devam edecektir. (191) 

Satılık laboratuvar 
Galatada Voyvoda caddesinde 

bulunan 85 - 87 numaralı profesör 
Celalyanın kırk senelik kimya lılbo
ratuvarı bOtün teşkilatı ile satılıkbr. 
Bu hususta görOşmek isteyenlerin on 
gün zarfında pazardan mada her gün 
saat 10 - 12 ve 14 - 16 ya kadar 
U\boratuvara gelip görüşebilir. Tele-
fon 41539 (697) 

Taksim bahçesinde 
Halk Opereti 

Bu akşam 21,45 de 

FLORYA 
Cuma akşamı 

Boynkdere Aile 
Bahçesinde 
HALiME 

ŞiRKETi HA YRiYEDEN: 
Köprüden sabahları saat 6,20 ve 7, 10 da Rumeli ve Anadolu cihetlerine 

kalkan . ~ostalarımızda . küçük esna!ımıza ve bilumum işçilerimize ve Boğazda 
erken ışı olanlara hızmet maksadıle gidip gelme biletlerde yüzde elli fevka -
iade tenzilatlı tarifemizin her gün için hila istisna tatbik edilmekte olduğu ilan olunur. 

İstanbul Dördüncü 
ğundan: 

İcra Memur1u-

Osman Nuri ve Fatmamn Emniyet Sandığına birinci derecede ipotekD 
olup tamamına ehlivukuf tarafından 2062 lira kıymet takdir ediler. Ak .. · 
sarayda Gurebahüseyinağa mahallesinin Çlkmaz gümüşhane yeni k8k.,,acı "ı 
Jar sokağında eski 7 mükerrer 7 mükerrer yeni 13, 15 numaralı sağ: imanı 
Murat sokağı, arkası Mustafa Nuri veresesi bahçesile Zişan hane bahçesi.
solu Fatma arsaıı, cephesi Gümüşhane sokağı ile mahdut afağıda evaafi 

yazılı bahçesi olan ahfap bir ev açık arttırmaya vazzolunmuttur. 
Zemin katında: Mermer bir ıofa üzerinde yüklü iki oda, musluklu heli 

mermer zeminli gusulhane, malta bir matbah tulumbalı kuyu, bir arabaldi, 
2 bodrum, birinci katta: Bir sofa üzerinde, ikisi yüklük dört oda bir hela 
cephesi tamire muhtaç, sıva ve çerçecve yoktur.) 

İkinci kabnda: Çatı katı olup bir sofa bir oda, bahçesinde iki meyya a· 
ğacı vardır. Umum mesahası 143 m 2 r'··~ -; 1 "'" 2 bina 69 bahçedi.-. Bir 

'ephesi tamire muhtaç, aıva ve çev veleri dökülmüttür. , 
Arttırma peşindir. Arttırmaya iş~ı. u~ ~ . .... ~h ... . ~terilerin kıymeti 

muhammenin % 7,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir ban.o.anın 
teminat mektubunu hamil olmalan icap eder. Müterakim vergi, tanzifat• 
tenviriye ve vakıf borçlan borçluya aittir. Arthrma şarbıamesi 1/10/936 

tarihine müsadif Perşembe günü dairede mahalli mahsusuna talik edılecek· 
tir. Birinci arthrması 2:!/l0/936tarihine müsadif Perşembe günü dairemizde 
saat14 den 16 ya kadar icra edilecek birinci arttırmada bedeli kıymeti mu• 
hammenenin % 75 ini bulduğu takdirde üste bırakılır. Aksi takdirde son 
arttırmanın teahhüdü baki kalmak üzere artbrma on beş gün daha 
temdit edilerek 6 I 11 / 936 tarihine müsadif Cuma günü saat 
14 ten 16 ya kadar dairede yapılacak ikinci arttırma neticesinde en çok 
arttıranın üstünde bırakılacaktır. 2004 numaralı İcra ve İflas kanunu .. 1 
nun 126 ıncı maddesine tevfikan hakkları tapu sicillerile sabit olmıyan 
ipotekli alacaklarla diğer alaka daranın ve irtifak hakkı sahiplarinin 
bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını ilin 
tarihinden itibaren 20 gün zarfında evrakı müsbitelerile birlikte dair~ 
mize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicillerile sabit 
olmıyantar sabş bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Müterakim' 
vergi, tenviriye ve tanzifiyeden ibaret olan Belediye rüsumu ve 
Vakıf icaresi ve 20 senelik vakıf icaresi tavizi bedeli müza
yededen tenzil olunur. Daha faıla malumat almak isteyenlerb 
934/3182 numaralı dosyada mevcut evrak ve mahalle11 haciz ve tak, 
diri kıymet raporunu görüp anlayacakları ilin olwnır, (4585) 

J İnhisarlar U. Müdürlüğünden: J 
1 - Şartname ve planları mucibince «22500» lira muhammen bedelQ 

beheri 200 tonluk 8 adet Tank pazarlıkla ıatm alınacaktır. 

2 - Eksiltme 29/9/1936 tarihine raatlıyan Salı günü saat 15 de Kaba '\ 
tllfda Levazım ve mübayeat tubeıi binasındaki alım ve aahm komisyonun; 
da yapılacaktır. ı 

3 - Şartname ve planlar 120 kurut mukabilinde sözü geçen tubeden aliı 
nacaktır. 

4 - Muvakkakt teminat 1687,50 liradır. 

5 - Fiatsız teklif, imilit resimleri ve montajdan sonraki vaziyet pİiÔJ 
lan münakasaya girmek üzere eksiltme gününden on gün evveline kadar 
müskirat fabrikalar tübesine verilmesi lazımdır. ~ 
6--İstekliler pazarlık için tayin olunan gün ve saatte o/o 7 ,5 muvakkat gü • 
venme paruı ile birlikte eksiltmeye ittirak edebilmesi için oradan alınacalr 
vesikadan mada eksiltme kanununun üçüncü maddesinde yazılı vesaikle 
birlikte yukarda sözü geçen komisyona müracatları cı297» 

Şartname ve resmi mucibince 200 adet tütün kıymağa mahsus havan bi .. 
çağı 18/8/936 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 15 de pazarlıkla aatıı\ 
alınacaktır. 

isteklilerin tartname ve resmi görmek üzere her gün ve pazarlık için de ta. 
yin olunan günde %7,5 muvakkat güvenme paralariyle birlikte Kabataşta ~ 
vazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Satun Komisyonuna müracaatları. ' 

«84» 

~-------------------~ ' Türk Hava kurumu 

BÜYÜK PİYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

E. ncl Ketlde 11 EylUI 935 dadır. 

Büyük ikramiye: 3 5 • O O O Liradır. 
Ayrıca: 15.000, 12.000, J0.000 liralık ikramiyelerle 

(20.000) liralık bir mükafat vardır ..• 
J 

~.-............................................ ., .. : 
Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma 

ve Eksiltme Komisyonundan : 
Tahmin 

Cinsi Miktarı bedeli Tutarı Pey Akçası İhale T. Giinü Saati 

Beyaz peynir 2600 4~ 1092 ı 144.30 25/8/936 Salı 14 
Kaşar ,, 16CO 52 832 

937 mayıs nihayetine kadar yukarıda cins ve miktarları yazılı peynirlet
açık eksiltmeye konulmu~tur. Eksilt nesi 25/8/936 sah günü saat 1-1 te 
mektep içindeki komis)onda yapılacaktır. Şartnamesini görmek isteyenler' 
her gün ve eksiltmeye girmek için de belli gün ve saatte komiayoll!l milra-
caatlan ilin olunur. u.300)) 
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ASA L VANTAL 
Türkiye ıtriyahnda büyük inkılif> yapmışnr. 

'imdiye kadar çıkan : Bahar çiçeklerl, 
Kukaraca, Pupl, 
Zambak, Amber, 
Fulyalar, 

1 

[ile, Şlpr, Dlvinla, 
Meagls, Vlyolet, 
Milflör, Leyllk, 
GUUer, Revdor 
Orlgan, Yasemin, 
Krepdötln, Neroll, 

Cennet çlçeklerl, 
Gençllk, Senkflör, 
Amorlta, çiçek demeti, 

Yakında çıkacak olanlar: 

&uar dö Parla, Pompador, 
Atk gecesi, Dal} çlçeklerl. 

Şanal, Rumba, 
Karyoka, Kadın ell, 

s Ko n as 
v Losyo ar 

Hasan Kolonyası 95 derece halis limon çiçeklerinden 
yapılmış misli ve menendine dünyada tesadüf edil -
miyen ve bütün ıtriyat aleminin tasdikında bulunan 
bir şaheserdir. Hasan Yasemin, Leylak, Menekşe, 
Milflör ve sair çiçeklerden yapılmış kokuları insanı 
zevk ve cennet bahçelerinde yaşatır, Nesrin kolonyası 
Hasan kolonyasının yavrusudur. Limon çiçeklerinden 
yapılmış 7 5 derecede çok ucuz olması itibarile harcı 
alemdir. Losyonları dahi piyasayı tamamile elinde 
tutmuştur. Hiç bir Kolonya ve Losyon Nesrinin güzel 
ve nefis kok usile ve ucuzluğile rekabet edemez. 

Sınai Kimya Mühendisliği 
tahsili için 

Almanyaya talebe gönderilecektir 
Türkiye Şeker Fabrikaları 

A. Ş. inden 
F abrikalanmızda bir sene staj yaptıktan ve bu mtiddct zar .. 

fmda lisan ve fen dersleri için lüzumlu olan hazırlıkların ikma
linden sonra sıhhatleri fabrika itlerinde çalışmaya müsait iki ili 
üç lise mezunu her sene amai kimya mühendisligi tahsili için 
Almanya'ya gönderilecektir. 

Staja kabulde fen dersleri notlan en iyi ve Almanya'ya gön
derilmede fabrikada bir senelik stajda muvaffak olanlar inti
hap edilecektir. 

isteklilerin 1/Eyltıl/1936 tarihine kadar qağıdaki vesikalan 
Eskişehirde Türkiye Şeker Fabrikalan A. Ş. Genel Direktörlü· 
ğüne göndermeleri lhımdır. 

1. Hal tercümesi 
2. Sıhhat raporu 
a. Mektep şahadetnamesl musaddak sureti 
4. Olgunluk imtihanları notlan musaddak sureti 
5. 9X 12 eb'admda 3 boy fotoğrafı 

Kültür Bakanlığından: 
Böl~e Sanat okullarile Ankara İllfaat Usta okuluna sınavla para

m yatılı talebe alınacakbr. 
Sınav 17/8/1936 tarihinde her villyet merkezinde yapılacakbr. 

Sınava girebilmek için 8f8.ğıdaki prtlan haiz olmak lazımdır. 
1 - Türk olmalan 
2 - 13 yaşından küçiikt 17 J8f1Ddan büyiik olmamalan 
3 - En az beı sınıflı bir ilkokuldan diploma almış olmaları farttır. 
isteklilerin bir pilekçe, qı raporu, nüfus tezkeresi ve ilkokuldan 

aldıkları diploma veya bu gün bulunduklın okuldan alacaklan belge 
ve üç tane Belge fotoğrafisile birlikte sınavdan en çok bir gün ön
ceye kadar bulunduğu yerin valiliğine müracaat edilerek namzet 
kaydolunmalan lizımdır. "343,, "277,, 

OSMANLI BANKASI 
TÜRK ANON'M ŞIRKE11 

TESİS TARİHİ: 1863 

Sermayesi: 10.cc:ıo,ooolııgiliı lirası 

Tiirklyenln başlıca oehirlerile 
Pariıı, Marailya, Niı,Londra ve 
Mançester'dt. Mmr, Kıbn1, Irak, 
lran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugoslavya, Romanya. 
Suriyö vt Yunanietan'da Filyalleri 

vardır. 

Her tuilU banka muameleleri 
yapar 

Esmer, sarışın, kumral, her tene 
tevafuk eden güzellik kremleridir. 
Sıhhl usullerle hazırlandığından cildi 
besler ve bozmaz ? Çil, leke, sivilce 
ve buruşuklukları ka.milen giderir. 

4 fekllde takdim edlllr ı 
1 - Krem Balsam.in yağlı gece 

için pembe renkli. 
2 - Krem Balsamin yağsız gün

düz için beyaz renkli. 
3 - Krem Balsamin acıbadem 

gece için 
4 - Krem Balsamin acıbadem 

gündüz için 
Kibar mahf ellerin takdir ile kullan· 
dıldan yegane sıhht kremlerdir. 

1NG1L1Z KANZUK ECZANESİ 
Beyoğlu - İstanbul 

1 

İyi pudra ve fena pudra diye bir 
t asnif yapılamaz. Bütün pudralar iyi 
ve bütıın pudralar fenadır. Bir pudra
nın nefasetini elimize alıp şOyle bir 
mu~yene etmekle anlayamazsanız. Onu 
uzun müddet kullanmak 14zımdır, Fa· 
kat ya kullandığınız pudra, cildi bozan 
cinsten ise ... O zaman da yüzünüztı tec. 
rübe tahtası haline getirmiş olmaz mı· 
smız ? En iyisi, uzun tecrübelerle ne
fasetini bütün dünyaya tanıtmış 
VENÜS pudrasmı kullanmaktır. 

Deposu : Nureddin Evliya Zade 
Kimyevi aıa.t ve ıtriyat Ticarethanesi, 

, İstanbul, Bahçekapı. 

Dr. IHSAN SAMI 
Gonokok Aşısı 

Belaoğuldutu ve ihtilatlarına kartı .- lııt
airli ve ta:z:e aşıdır. Divanyolu Sulbuımall· 

mut türbesi No. lU 

ODEON 
Yeni doldurulan plaklar 

BAYAN MUZAFFER 
Nr 270089 K~dill Hicazkar şarkı - GüNDüZE MATEM 

• Hicaz » - HiCRANINI ÇEK 

BAYAN BiRSEN 
Nr. 270090 Tan.go = ~~sEVJf~i~l~~ Cel~uztk N. ceıaı 

ZARALI HALiL SÖYLER 
Nr 270092 Erzurum havası - KARLl BAÖLARI KARANLIK BASTI 

• Siverek şarkısı - ÇUBUÖU ASMA YARiM 

8 AY H. FA H R 1 
N 270091 Rast gazel kanun ile - GÖYNÜMÜ AŞKA SALAN 

r. Saba gazel keman ile - KALBiMDE YAŞAR 
&atıf• çıkmıtbr. 

Fazla izahat için 12ve18 numaralı nave kataloglarımızı bayilerden isteyhılz, 

' Türk Maarif Cemiyeti 

Bursa Kız Lisesi 
(Yatı, Gündüz) 

20 Ağustostan itibaren kayıt muamelesine başlanacakbr. Ydld.: 
yah ücreti 185 gündll.z ticreti 35 liradır. Memur, kardq çocuklara 
ayrıca tenzilat yapılır. Bu yıl fen kısmı da açılacakbr. Lisenin 
resmi liselere muadeleti Kültür Bakanlığınca tasdik edilmiftir. 
Beher sınıfa 40 talebeden fazla alıDD11yacağmdan gerek eaki tale
benin gerekse yeni kaydedilecek talebenin vaktinde Lise Direk
törlüğüne müracaatlan. (55) 
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Son Posta Matbaası 

Neşriyat Md. : Selim Ragıp EMEÇ Asipia Benan 
{ 

A. Ekrem UŞAKLIGİL 
&AHIPLERh S. Ragıp EMEÇ 

H. LO.tfü DÖRDÜNCÜ 

Sizi soluk al11ınhlında11, nezlede11, 9rlpten, bat 
ve dl' •lrllarından korur•c•k en iri lllç budur. 

İsmlııe dikkat buyurulması 

Sinekleri öldilrmek için 

yalnız alınız. 
FenCVe tesirsiz ha,arat öldürucu maviler,. 
al~kla paranızı beyhude yere israf etme• 
ylnli ve FllT'ln sahtelerinden sakınınız. At .. 
danmamak için yalnız bir FLiT oldutunu ve 
siyah kuşaklı •#'Sker resimli sarı tenekeler, 
içerisinde satıldığını hatırınızda tutunuz. 
Bu.tenekeler mühürlü olduğundan hertürlU 
hlyteden Arldlrler. Hakiki FLiT kullanıldıkda 
'bUtün nataratı öldüreblllrsınız. 

DıliklWI oı yarıklara FLiT ton ı 
lıoyunuı. Haşarat, toza temas 
edw ı~z dnhal (J/ar/111'. 

OM;rnt dtposw: 1. CllHPIN, lnanbul, Qıtıtı. Voyvoda Nııı 1 


