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İspan)l• htilili sulhii tehdit ediyor ! 
Dahili harpte bugüne kadar Sigorta rezaleti tahminden 
55,000 kişi öldü, asiler 1000 çok büyük, gaşagan ölülerden 
kişiyi daha kurşuna dizd_il_e_r _! _s_ek_ı_.zi dün meydana çıkarıldı 

ltalyanın ademi müdahale teklifine cevap vermemesi 
korkulan artbnyor, sulhün mukadderab 

tekrar Romanın eline geçti 

Nasrettin Hocanın Sahtekar kumpanyasının baştanbaşa 
Ak hl d k" düzme vesikalarla doldurduğu 23 dosya 

r------------------• * * -------------------
bpanyol donanmasının Alman vapurunu araması hldiseai de 

büyüyor, Alman donanmasına yeni bir hldise vukuunda 
mukabele emri verildi 

ş e r e 1 ş.bek•nin dolandırdığı güz binlere• liranın 
t U .. f b 8 s 1 y 8 n d f kısmıazamı hü~umete ait, doktor Asaf dün 

genıden tevkif edildi 

-
L Aal nnıiler Faatan ıetirdiklerl kuvvetleri fapanyol topraldarma çıkarırlarken 

b .?ndra, 20 (Hususi) - lspanyada,lop kalesini aldıklarını iddia etmi~ler-
ugun .. h. T 

in d .. rnu ım nıuharebeler vuku bul:. se do iddialan tahakkuk etmemittir • 
. a ıgı anl8.f11tfor. Yalnız lrun tehri- General Mola, general Lianoya faz· 

nı kuşatan asilerin muhasarayı teşdit la imdat kuvvetleri istemedig" ini 
tttikl . ~ erı anlaşılıyor. ve kumandası altındakt askerlerin 

A.-1.Ier Sen Sebastiyendeki Guade· (Devamı 3 üncü sayfada) 

Dil Kurultayına karşı 
alaka gittikçe büyüyor 

Macar profesörü" Türkoloji Avrupada idi. Şimdi artık 
kendisine merkez olarak Türkiyeyi seçmiştir " diyor 

Mezarlığın otlan yanarken, tUrbe 
tutuştuktan ve yangın söndUrUl

dQkten sonra 
( Y Ulll 3 bc:ii ia7fada) 

Rusya Ermenileri 
l arasında tevkifat 

Ermeni birlili fikirlerini 
gidenler yakalandı 

Suikastcıların muhakemesi 
devam ediyor, Zinoviyef 
mücrim olduğunu radyo 

önünde söyledi 
(Yamı 3 üncü sayfada) 

Kara Ali iyileşti, Pazar 
günü Dinarlı ile 

karşılaıacak 
Kurultay hazırlıklarına ait iki İnh'ba: Bürolarda faa1f:,oet Cim Londos müsabakalarını tertip 

Dolrn b h d l . J · eden heyet mensuplarının verdikleri 
tut a a çe e top anacak dıl ku • hızlandırmıştır. Tezlerin hemen hepsi temı'n t · t t k b' d 

tayına .. .. v • • • • • • a a nazaran vazıye ar ı , ır a· 
tcı d ancak .uç gun kaldıgı ıçın sa- verılmıştır. Bır çoklarının tercümele • ha değişmemek üzere tekarrur etmiş-

>' a çalışan dıl kurumu faaliyetini (Devamı 2 inci sayfada) tir. (Devama 3 üncii aayfada) 

Diri inaanları ölil göstererek Ünyon li
,goıta tirketinden yÜz binlerce lira dolan• 
dıran tcbeke hakkındaki t.8hldkat devam 
etmektedir. 

23 sahtekarlık doayuı 
Bu sahtekarlığı meydana çıkaran Millt 

Reaasüranı şirketi iıtihbarat tefi Azi:ı Na
mi Göknil, Onnik İplikçiyanın evinde bu· 
lunan bütün evrakı bir araya toplamıt ve 
bunlardan 23 dosya meydana çıkannıttır. 
Bu dosyalar dün de incelenmiı ve bunlar• 
dan üç tanesinin sahtelikleri bütün t• • 

ferrüatile anlaırlmııtır. Bu dosyalar bu 
akpma kadar müddeiumumiliğe teslim o· 
ailecek ve adliye bu üç dosyanın tetkikine 
baılıyacaktır. 

Bu üç dosyada sek.iz kitinin diri olduğu 
halde Ünyon sigorta kumpanyasına ölü 
gösterilerek kumpanyadan 40 bjn Türk 
lirası alındığı tesbit edilmiıtir. Sahtekarlığı meydana çıkaran Milli 

Dosyada isimleri geçen 8 k~i dün getiri· RenssQrans istihabarat Şefi 
lcrck ifadeleri alınmı~tır. Milli Reassüranıı Aziz Nami GOknll 
fimdilik bu sekiz kişinin ismini gizli tut • goıta ıi4ketitfe bı'4akan Nevyo+ sigorta 
maktadır. Jirketine aittir. 

Diier yirmi dosya üzerinde yapılan tet· Nevyork sigorta ıirketi mütareke sene • 
kikat yakın zamanda bitecektir. 23 dosya- lerinde faaliyetini tatil etmiştir. Ve Ünyon 
da isimleri geçen sigortalı abonelerin he • şirketi nezdinde kendi memurlarından olan 
men cümlesinin sigortaları Türkiyede mua· l Vuçinoyu İstanbul da bırakmıştır. 
mclcaini tatil ederek tasfiyesini Ünyon si • (Devamı 5 inci ıayfada) 

• 
lzmire yalnız Suriyeden 

5000 ziyaretçi geliyor 
80 Ticaret Odasının iştirak ettiği beynelmilel sergide 
bütün paviyonJar kiralandığı için yeni paviyonlar yapılıyor 

lzmir beynelmilel sergi mümessili lep istasyonuna gönderilmiştir. 
Fahri bundan bir müddet evvel bütün lzmir sergisine tahmini olarak ya .. 
Türkiyeyi dolaşmağa çıkmıştı. Fahri nm milyondan fazla ziyaretçi gelece
dün İstanbula gelmiştir. Bu akşam ğinden lzmir bdlediyesi oteflerden 
Ankaraya gidecek ve 3 gün sonra da başka lzmirde pansiyon olarak bazı ev• 
lzmire hareket edecektir. leri tesbit etmiş ve hazırlıklara başla • 

Sergiye şimdiye kadar seksen tica· mıştır. 
ret odası iştirak etmiştir. Sergideki paviyonlar kamilen satıl· 

Suriyeden (5000) ziyaretçi gele • mıştır. Müracaat çok fazla olduğun• 
cektir. Bu ziyaretçiler için yüzde 50 dan yeni paviyon inşasına başlanmış· 
tenzilatlı biletler temin edilmiş ve Ha- tır . 

Boğazı yüzerek geçme yarışı dün 
yapıldı, yarışa tam 88 kız ve erkek girdi 

(Yazm 1 ncıl aayfamw:ladır.) 
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rg un Resimli Makale 

Yazı Çok Olduğa /çin 
Bugün Konamadı 

1 Eskilerin ayıp saydıkları bir çok şey-
1 lcr vardır ki bugün bunlann bir çoğu 

l 
hakkında beslediğimiz kanaat bunun 
tamamiylc aksinedir. 

Sözün Kısası 

Nasreddin türbesi 



Ağuetoı 

• 
lzmirde piyasa pek 

ınüsait fiyatlarla açıldı 
Dün ilk siparişler Berlinden geldi, merasimle Anverse 

İncir ve üzüm ihraç edildi 
kı~~r 20 (Hususi) - Bütün tahminler 

1 afına üzüm piyasası pek müsait fiatlarla 
i1ltnıştır. Saat on birde Oda, Borsa, 
~rlt.ofiı mümessilleri ve valinin huzurile 
J htsa salonunda toplanılmış, ilk satışı 
~ lcbici Reşatla, Şerif Salahaddin yap • 
lrı'.lhr. Satışlara akşama kadar devam edil· 
lrıı1. 3894 çuval üzüm satılmıştır. 
r F'iatlar geçen senenin açılış fiatından 
k li~de kırk yüksektir. Piyasanın açıldığı 
tırhal Londra ve Berline bildirilmiş ve ilk 

• 

teklifler yapılmıştır. Berlin piyasamızın 

sağlamlığını memnurforetle karşiılamıştır. 

Berlinden ilk ııiparişleT saat beşte alın· 
mıştır. Köylünün sevinci sonsuzdur. 

Senenin ilk incir ve üzüm mahsulü bu 
akşam Anverae gitmek Üzere Vikland va
puruna meTaııimle yükletilmiştir. Üzüm ve 
incirler vapura yüklenirken dtidükleT ötii• 
yor, işçiler milli oyunlar oynuyorlatdı. Va
purun kaptanı tarafından davetlilere biT 
ziyafet verilmiştir. 

ispanya ihtilili sulhü 
tehdit ediyor! 

M . (Baıtarah 1 inci sayfada) ı Portekiz tarafından imza edilmek şar
k~a~rıdi bir hafta zarfında düşürmeğe tiyle imzaya hazır olduğunu bildirmiş, 
afı geldiğini bildirmiştir. ve bundan sonra anlaşmanın imzasını 
Madridin garbinde de bir muharebe beklemiyerek ispanyaya her türlü si-

b~ku bulduğu anlaşılıyor. lah ve mühimmat ihracını yasak et -

SON POSTA 

ıNasrettinHocanın 
Türbesi yandı 
Akşehir (Hususi} - Türk mizahı

nın en yüksek şöhreti sayılan ve asır
larca evvel yaşamış bulunan Nasred
din Hoca merhumun türbesi bir yan • 
gın tehlikesi geçirmiş, kubbe kısmı da 
kısmen yanmıştır. Yangın ayın 16-
ncı günü olmuştur. 

Söylendiğine göre, o gün saat 13 sı
ralarında Nasreddin Hocanın türbesi
nin bulunduğu mezarlığa 3 kişi git -
miş, anlaşılamıyan bir sebeple kuru 
otları tutuşturmuşlardır. 

Otlar hafif ve tatlı bir çıtırdı ile yan• 
mıya, onlar da bu yanıştan vahşi bir 
zevk alarak seyretmeğe başlamışlar • 
dır. Fakat bir aralık mezarlık bekçisi 
gelmiş, bunlar bekçiyi görünce korkup 
kaçmışlardır. 

Bekçi yangını söndüreceği yerde 
mezarlıktaki otların temizlendiğini 
düşünerek sevinmiş, kaçanların yeri -
ne kendisi durup yangını seyretmeğe 
başlamıştır. 

Ateş mezarlık sahasını yaka yaka 
ilerlemiş, tam Naııreddin Hocanın tür
besinin civarına yaklaşınca birdenbire 
parlamıştır. Bu vaziyette artık bekçi 

it nıilyondan fazla adam silah altında mistir. 

~ ~irnali ispanyada 15 gün seyahat Almanya ayın 17 sinde ihtirazi ka~ mıştır. 
(; ttıkten sonra Burgosdan dönen bir gar yıtlar ileri sürerek anlaşmayı kabul Bekçi ne yapacağını düşünürken et· 

için ateşi söndürmek imkanı kalma -

tıeteci, Röyter ajansı muhabirine beya- etmistir. raftan ateşi görenler belediyeye haber 
\atta bulunmuştur: P~rtekiz, müzakerelerden sonra an- vermişlerdir. İtfaiye derhal yangın ye
tn «İspanyanın şimalinde göze çarpan !aşmayı kabul ettiğini bildirmiştir . rine gelmiş ise de o zamana kadar tür
~ anzaralar, hep sefalet ve mahrumi ~ Rusya, Belçika, Çekoslovakya, Le- be ateş almış bulunmuş, saçakları ve 
jet sahneleridir. Kasabalar, tamami - histan, Danimarka, Romanya, Avus - kurşunların altındaki tahtalar yanmıya 
e lllatem içinde bulunan kadınlar ve turya, Yunanistan, Bulgaristan, Fen· b~lamıştır. 
~ocuklarla meskuddur. Bir milyondan Iandiya ve daha başka devletler anlaş- İtfaiye grupu büyük bir gayretle ça-
a~Ia adam silahlanmıştır. mayı bilakaydüşart kabul ettiklerini lışmış, yangın yerine belediye reisi A -

ld Zahiren normal bir halde olan bu bildirmişlerdir. gah Yalçın da gelmi~, yangının sön • 
r a:_nlar adeta vahşi birer adam öldü- İsviçre, bitaraf bir devlet olmak dola- dürülmesi işi ile bizzat meşgul olmuş-
1.ı~~ kesilmişlerdir. yLsile anla~mayı imzadan hariç kalmakla tur. Ate~ belediye reisinin, halkın ve 

Olü kaf t b ki h" beraber İsviçre tarikile İspanyaya silah ih- itfaiyenin gayreti sayesinde bastml -
:.illlejiyo:skt:aş~r:~er, ai:_~ :::kı~r~ racın1 sureti kat'iyede menetmiştir. mış, Hocamn türbesi büsbütün yanıp 
oy ernektedı'rle·. Avrupa devletleri içinde cevap vermi- h l k k 1 • arap o ma tan urtu muştur • 

i t~ahili harp, artık alelade siyasi ve yen biricik devlet, İtalyadır. ':'di~ entdilşe ve- Maamafih türbede, ciddi ve seri bir 
Ç ızn .. b · ren vaziyet te onun vaziyetı r. ta yanın 
ll aı ır ihtilal olmaktan çıkmıştır. cevap verip vermiyeceği henüz belli değil- tamire ihtiyaç hasıl olmuştur. 

u harp ,aynı zamanda bir dini harp Yangını çıkaranların Kızılca m.~ • 

-- ·r:=-. 

Rusya Ermenileri arasında 
tevkif at 

Paristen bildiriliyor: Jour gazetesine 
Moskovtada.n bilıdirild.ğine göre Tifliste 
Ermeni birliği fikirlerini güden ve bu uğur. 
da toplantılar yapan l 50 kişi tevkif edil
mişlerdir. Bunlar son günlerde değiştiri

len Sovyet teşk.ilah esasiye kanununun 
Gürcistan cumhuriyetini ve Kafkasya fe • 
derasyonunu ilga etmesinden memnun ol• 
mamıılardı. Mevkuflar arasında Troçki ta· 
raftarı olmakla tanılan ve bilahare ser • 
best bırakılan Stepanian da bulunmakta• 
dır. Ermeni komünist fırkasının umumi ka
tibi Khandjana da mevkuflaT arasında • 
du. 

Bunlar da Zinoviyef ile birlikte muha • 
keme edileceklerdir. 

Suikastcıların muhakemesi 
Londra 20 (Hususi) - Bugün Mos • 

kovada yapılan mubakeme esnasında Zi· 
noviyef radyo mikrofonunun önüne i"ele
rek suçlu olduğunu itiraf etmiş ve <ebü • 
tün dünya işçileri karşısında mücrim ol • 
duğumu itira~ ediyorumıı demi~ir. 

Diğer taraftan Troçki Noneç ga2Ctc • 
lerine yazdığı yazılarda bütün bu itiraf • 
ların sahte ve uydurma olduğunu aöyle • 
thekteclir. 

Troçki diyor ki: «Bu itiraflar tazyik 
altında ve ölüm tehdidi ile alınmış, iti -
rafta bulunanlara buna mukabil ucuz kur
tulacakları vaat olunmuştur. Bu bakımdan 
bu muhakeme, tarihte eşi görülmemiı sah
te bir muhakemedir.» 

T roçki bundan başka «yedi seneden • 
beri ne yaptığımı vesa.lkile bütün dünyaya 
göstermeğe ve aleyhimde söylenen bütün 
sözlerin yalan olduğunu isbat etmeğe ha
zırım» diyor. 

Moskova 20 (AA.) - Ali mahke • 
menin askeri kolleji reisi Übrikin başkan
lığı altında dün Zinoviyef, Kamenef ve 
diğer 14 maznunun muhakemesine baı • 
lanmıştır. f ddia makamını Viçinski işgal e
diyordu. 

İddianamenin kıraatini müteakıp bütün 
maznunlar, aleyhlerindeki ithamlardan 
mücrim olduklarını kabul etmişlerdir. Yal· 
nız Smirnof ile Golzman, tedhiş teşekkül
lerine iştiraklerini ve T roçkiden tedhiş ha• 
reketlerinde bulunmak üzere talimat al -
dıklarını itiraf etmekle beraber tedhiş ha
reketlerinin fili hazırlıklarına iştirak etmit 
olduklarını inkar eylemişlerdir. 

Müddeiumuminin bir sualine cevap ve
ren Zinoviy.ef, Troç'ki ile Kamanefin, 
JGrov'un katüni tertip edenlerin bqınCla 
olduklarını ve tedhişçi grupu teşkil edenin 
Bakaef olduğunu söylemiştir, 

teklini almıştır. Ve birbirine hiç bir dirFakat bazı gazetelerin verdikleri ma • hallesinden Aşçı oğlu Hacı, Hacı O -

:~lllan ıs.ınamamış temessül edememiş liimata göre Fransanın Roma elçiliği ile mer mahallesinde Hasan oğlu Arif, 
an eskı ırklar, öldüresiye bir boğus~ İtalya hariciyesi arasında vuku bulan mü· Köyceğizli Hüseyin oldukları anlaşıl- K Al• . "l 

~ağa atılmış bulunuyorlar. Fikrim~e zakereler muvaffakiyetsiıtltie uğTamı~tır. mış, gerek bunların, gerek bekçi hak - ara 1 ıyı eşti, pazar günü 
ll<\rp b' b A lh k b 1 0" } ·ı k J k l'ek :tmeden evvel, her halde bir çey• Bununla bera er vrupa su unu oru- kında tahkikaat aş anmıştır • ınar ı 1 e arşı aşaca 
l mılyona yakın insan telef olacak- mak ümidi henüz kesilmemiştir. Avrupa (Battaralı 1 inci sayfada) 
lt.)) sulhunun düğümü gene İtalyanın elinde futbolcu··ıerı·mı·z 

Ve önümüzdeki pazar günü saat 
K k gibi görünüyor. Fakat İtalyanın ne yapa• 

or unç blanço ı• } dörtte, Taksim stadyomunda, seçme-{> • cağı henüz belli değildir. İtalya bu anlaşma 
~ a~ıste çıkan Ekselsiyör gazetesinin projesine iştirak .etmez ve böylece tspan- yarin ge IYOf ar lerin finali, Dinarlı Mehmetle Kara 
l~ adrıddeki muhabirinden aldığı ma - ya asilerinin lehinde vaziyet alırsa Avru- Ali arasında yapılacaktır • 
.. ?nata. göre İspanyadaki dahili harpte panın iki muhasım cepheye ayrılmasına, Silezya muhtelitile yapılan Dinarlı Mehmedin, dün yazdığımız 
~'tndiye kadar 30 bini ihtilalci olmak nihayet daha büyük bir harbin AVYUpayı maç berabere neticelendi şekildeki fikrinden istifadeye lüzum 

Sa:rfa 3 

8 
Dünyanın bir yüzkarası 

daha: Esir ticareti 

Cemiyeti Akvamın önümüzdeki ey • 

lul ayında umumi bir heyet toplan• 

tısı var. Bu toplantının meşgul olaca~ 
mevzu, belki bir bakışta ehemmiyetli gö • 
rünmeyebilir. Fakat, beşerin en tabii ve 
mukaddes bir hakkına dokunduğu için, ço~ 
tümullü bir mahiyeti vardır. Bu mevzu, c
ııaret meselesidir. 

Medeni sayılan bütün milletler, kendi 
toprakları üzerinde esir ticaretinin yapılma
ıııru yasak etmişlerdir. Bu şiddetli yasağa 

rağmen, gene dünya yüzün<le bu «karlı)> 

ticaret, muhtelif temevvüçler arzederek 
devam edip gitmektedir. Bu ticaret, ya is• 
tek dahilinde gizlenerek yapılinaktadır 0 
yahut da istenmiyerek yapılmakta, fakat 
yapılması men olunamamaktadır. 

Şekil ne olursa olsun; bunun neticesi §U 

oluyor ki bugün elyevm dünya yüzünde 
esaret zinciri altında tamam beş milyon 
insan inlemektedir. 

Esir ticaretinin açıkca yapıldığı memle • 
ketler: Hindistan, bir kısım Arap memle -
ketleri, Küveyt, Aden ve Afrikanın bü • 
yük bir kısmıdır. Bir ara, Cemiyeti Akvam 
tarafından İngiltePeye müracaat edilerek 
muhtelif Hint hükumetleri nezdinde te " 
ıebbüs yapması, ve esir ticaretine bu su • 
retle bir nihayet verilmesi istenmiş ise de, 
Hindistan nezareti, her nedense, böyle bir 
teşebbüs yapmayı muvafık görmemiştir. 

Hindistan ve Arabistan derecesinde esa· 
retin revaç bulduğu memleketlerden biri 
de Çin• dir. Çin Cumhuriyeti, her ne kadar 
neşir ve ilan eylediği temel yasasile bu ti
careti kanun harici saymakta ise de, bu ya
sağa rağmen, Çinde pek çok esir vardır ve 
bir tahmine göre üç milyon insan, hala o
rada hürriyetine sahip olamamıştır. 

Cemiyeti Akvamın önümüzdeki eyhil 
ayı umumi toplantısında meşgul olacağı 

mühim mesele, işte bu mühim davadıt. 
Mevcut temayül, alakadar devletlerden, 
İnsanlığın yüzkarasını teşkil eden bu kötü 
ticarete mutlak surette bir nihayet verilme· 
sini istemek merkezindedir. 

istemekle almak arasında büyük mesa
fe bulunduğuna göre, Cemiyeti Akvamın 

bu defaki temennisi de, şimdiye kadar ol• 
duğu gibi, bir çok eflatuni istekleri kabilin• 
den, hiç bir semere vermemeye rnahkuıq 

görünmektedir. - Sellin Ragıp 

Yunanistanda bütün siyasi 
kulüpler kapatıldı 

Atina 20 (AA.) - Hükumet, Yuna~ 
nistanın her tarafındaki bütün siyasi klüp 
ve serklerin kapatılmasını emretmiıtir. B~ 
tedbirin tatbikine M. Metaksasın re.isi bu • 
lunduğu serbest düşünce partisi klübünün 
kapatılmasile başlanılmıştır. b~ere 55 bin kişi ölmüş ve ayrıca 25 baştan başa tehdit etmesine sebep olacak- kalmamıştır. Çünkü onun fikrine ev-

~atıl dul kadın ile 60 bin öksüz çocuk tır. Beuthen 19 (A.A.) - «Yukarı Silez • vela, Cim Londosun burada bulunan f ·ı K I K f d 
tnıştır. Hülasa vaziyetin vah~me.tj l~lyanın yada». Olimpiyatlar~ iş~rak edıen Tür'k. biraderzadesi itiraz etmiş, ve: ngı tere ra 1 Or uya Var 1 

le Bu listeye Badajozda kurşuna dizi- hattı hareketine b~ğlıdır. futbol takımı Silezya muhteliti ile burada I _ Ben, bu vaziyette, Cim Londo • Korfu 20 (A.A.) - İngiltere kralı seı 
b-tı 2 bin kişi ile Meridada idam edilen fngiliz bahriye nazırının sözleri yaptığı maçta 2-2 berabere kalmışdır. Türk sa: «Seçmeler bitmiştir I>> diye telgraf kizinci Edvard buraya gelmiştir. 
ın kişi de dahildir. Londra 20 (A.A.) - Sir Samuel Hoar, takımının yaptLğı golleri ~eref atmı~tır. . çekemem! demiştir. -· ... ·--~~ 

,it\ l' eruel hapishanesinden kaçmağa Cromer yakininde kain Gunton • Park' da Futbol takımı cumarteSJ sabahı Sirkecı- Zaten, Kara Ali de dün, güreşebile- de bildiğim oyunları ondan öğrendim. 
le ~Vaffak olmuş olan birisi, ihtilalci- bir nutuk söyliyerek amele fırkasına şid - :_:_:.~~.~~~~t~~: .... _, ...... -- ·-.. --··"- cek vaziyette olduğunu söyleyince, Fakat oyun yapabilmek için kuvvet 
tlll'ıtı bu eyalet dahilinde bin kişiyi kur- detle hücum elmiştir. Mumaileyh İngil • bildirmiştir. pazar günkü seçme finalinin tehir lazım. Dinarlıya da sorarsanız söyleye• 

na dizmiş olduklarım söylemiştir. tere hükumetinin bitaraf kalmak arzusun· Diğer taraftan Almanya donanması baş- edilmesine lüzum kalmamıştır. cektir ki, bugünkü halde kuvvetçe 
• Hükamele nazaran vaziyet da olduğunu bir kere daha tekrar etmiş • kumandanı, İspanyol zuhlıları tarafından Kara Ali: benden, eksiktir. Bu itibarla onu yen• 

k nugün Madridde bir aylık dahili har- tir. böyle bir taarruz vuku bulduğu takdirde _ Doktora kalsa, beni on beş gün mek için fazla zorluk çekmiyeceğiml 
~rı. blançosunu yapan iç bakanı asilerin Hatip sözüne devamla demiştir ki: mukabele edilmesi için Alman zırhlı ku - yatakta yatıracak 1 diyor. Ve ilave e- sanıyorum! 
l..la.t8 l <ıEğer biz, arzumuzu İspanyol muha - mandanlanna emir vermiştir. D ' l M h t · sı e on Madrid Valans Alicante diyor: ınar ı e me ıse: 
~ ' ' ' ' riplerinden her hangi birine zorla kabul Diğer taraftan Alman donanması baş -il tragose Sen Sebastiyen Bilbao - Fakat ben kendimi ondan ıyı - Kara Ali derler ona ... O söyler ... IJti 't ' ' ettirmeğe kalkıtacak olursak Avrupayı u· kumandanı Her Hitler ile görüşmek üze• 
il! . a gibi spanyanın büyük merkez - mumi bir harbe aürüklemİf oluruz.)) re hareket etmiştir. anlarım. Elimin şişi dünden beri indi. diyor. Vakıa kuvvetçe benden üstün 

ttı~~llde halk tarafından mağlup edil • Alman vapurunun aranması ve Fakat bundan böyle Alman zırhlıları Güreşmeme mani olacak kadar acımı- dür. Fakat ben bu pazar, hem ona, 
n olduğunu söylemiştir. Almanyadaki tesirleri Alman yolcu gemilerini muhafaza ede _ yor da! ... Hem elim geçmese bile, Di- hem onun gibi düşünen diğer pehli • 

ti~~ ~kan, 30 günlük bir mücadele ne- Berlin 20 (Hususi) _ Kamirun adlı cektir. Bunun için de lazım olan tedbirler narlıyı yenmek için iki kola ne hacet} 1 vanlarımıza, tekniğin kuvvetten fazla 
cıJd s~nde hükumetin vaziyete hakim yolcu vapurunun bir İspanyol zırhlısı ile alınmı~ bulunuyor. O çok oyun bilirmiş. Yalan değil. Ben iş görebileceğini isbat edeceğim 1 
t&~nu ilave etmiştir. tahtelbahiri tarafından tevkif edilip ta -

Ilı btılalcilere ait Almiranta zıı-hlısı - harri edilmesi burada fevkalade asabiyet 
il battığı haber verilmektedir. ve hiddet uyandırmıştır. Alman vapuru, 

İtalya Avrupayı harbe mi Alman mültecilerini taşıyordu. Vapur Ka-
r> . sürükleyecek? dis'den 7,5 mil mesafede iken, İspanyol 

l
8 

arıs, 20 (Hususi} Devletlerin zırhlısının ateşile karşılaşmış, bundan son-
l'e~atıyada patlak veren dahili muha _ ra İspanyol zırhlısından çıkan zabitler ta· 

0 ey k rafından taharri edilmiştir. 
tebb'·e arışmamaları için yapılan te- Kara suları ancak 3 millik bir mıntaka 
dı·. Us henüz kat'i bir netice verme -

lt\jab Yüzden tehlike bertaraf edileme-
1~11~ tılttnuyor. Vaziyet şu şekilde hü-

1 olunabilir: 
q<ll tıgiltere ayın l!) inde, ademi mü -
I~ •t1leyi kabul ederek hazırlanan an 

l'tıayı; Almanya, İtalya, Rusya ve 

teşkil ettiği için vapurun 7,5 millik bir me· 
safede durdurulup taharri edilmesi huku
ku düvelin deniz ahkamına tamamile mu
:;-ayir sayılm~ktadır. 

Almanyanın Mactrid maslahatgüzarı hü· 
kumeti namına şiddetle bir protestoda bu
lunmuş ve bu çeşit hadiseler tekerrür et -
tiği takdirde mukabil tedbirler alınacağını 



' 

Limon buhranı 
Gümrüklerde 1511 sandık 

limon var 

Şehrimizdeki limon ihtikarının ö • 
.ıüne geçmek için piyasaya fazla mik
tarda limon sevketrnekten ba~ka ça
re kalmam1'tır. 
Gümrüğün .ağuk hava antreposun

da 1511 sandık limon vardır. Bu li • 
monlar ftalyadan gelmiştir. 

f talya ile ticaret anlaşması yapılın -
cıya kadar limonların gümrükten çe • 
kilmesine imkan yoktur. Fakat bunun 
için bir çare aranmakta ve limon buh
ranının önüne geçilmesine çalışılmak
tadır. 

Cami·avlufarmda sucu dükkanları 
Evkaf idaresi cami avlularında kü

çük dükkanlar vücuda getirmektedir. 
Burada halka, Defneli ve T aşdelen su
ları satılacaktır. 

İtfaiye bayramı 
Dünkü nüshamızda bir tertip hatası 

olarak itfaiye bayramının pazar günü 
yapılacağı yazılmıştır. Bayram pazar 
günü değil, yann tam saat 15 de yapı· 
lacaktır. 

Hazırlanan programın noksansız ve 
mükemmel tatbik edilebilmesi ıçm 
Taksim stadında tertibat alınmıştır. 
Stadın kapıları tamam saat 15 de kapa
nacağı için davetlilerin bu saatte Tak
sim stadında bulunmalan lazımdır • 

- Hakkımız gole. mu? 

Et ••••l••l•d• hatab bir 
W11zlyet hO•d•rlzJ 

B eyoğlunda yeni açılımı bir kasap 
dükkanı vardır iri etin kilosunu 2S 

kurup satrnaktadtT. 
Ba kasap dükkanı latanbulun diğer ka

aaplan tarafından ortaya atılan id
diaya bakılacak oluna et nakliyat 
§İrketi tarafından münhasıran Js -
tanbul kasaplanm korkutmak mak
sadile tesis cdilmiltir. Çünkü İstan
bul kaaaplan da kendi aralannda bir 
§irket kurmuşlardı, etin mezbaha • 
dan dükkana getirilmesi için nakli -
yat ~rlcetine verdikleri parayı çok 
görüyorlardı, belki nakliyat şirketi 

aleyhine bir rakip olarak yüksele · 
ceklerdi. 

lstanbul kasaplnn ilaveten diyorlar ki: 
- Et nakliyat şirketi takip ettiği ga

yede muvaffak oldu. Bizim prketi -
miz dağıldı, dağılınca da nakliyat 
§irketinin açtığı dükkanda etin ki -
losu (25) ten (35) e çıktı. 

Bu iddia doğru mudur, değil midir? 

SON POST,. 

Aksaray cinayeti 
Bekçi Cemal hakkında 
karar başka güne bırakıldı 

Aksa.rayda bir çeşme önünde bekçi 

l 
Zülfikar la Ahmedi vuran bekçi Cema
lin muhakemesine dün ağırcezada de
vam edilmiştir. 

Geçen celse müddeiumumi iddia -
namesini okumuş ve suçlu Cemalin 
idamını istemiş ve duruşma müdafaa
ya kalmıştı. 

Dünkü celsede suçlu vekili müda -
faasında: 

- Zülfikar, Cemali tahrik etmiştir 
ve bunun üzerine Cemal de tabanca ile 
Zülfikarı vurmak isterken kaza ile ya
nındaki arkadaşı Ahmcdi de vurmuş
tur. Yoksa bu işde kasit yoktur. Bir 
kaza eseridir, demiştir. 

Muhakeme, evrakı tetkik etmek ve 
karar vermek için başka bir güne kal
mıştır. 

Hiç bilmiyoruz. Fakat doğru olsa G b d•JJ 
da, olmasa da ortada idare adamla- a yri m Ü a 1 er 
rının incelemek mecburiyetinde bu-

Cemiyet dün yıllık toplan tısını yaptı. lunduklan bir meselenin dikildiğini 
Gayıimübadiller cemiyeti dün Eminönü görüyoruz. 
Halkevinde yıllık toplantısını yapmıştır. Zira kilosu 25 kuru14 et aatılmııı oldu· 
Toplantıya Celal Nuri riyaset etmiş ve evğuna göre: 

ı veli idare heyeti raporu okunmuştur. Ra-1 - Ya stanbul kasapları şimdiye ka-
porda gayrimübadillere verilecek olan dar ihtikar yapıyorlardı, 25 kuru•a 

~ Zonguldaktaki 63 numaralı kömür ocağı, 
satılmaaı mümkün olan havayici za- y lıl d 1 k ı 25 b" t unan ar an a ınaca o an ın s er -ruriycden bir maddeyi kırka, kırk 

linin sureti tevzii ve gayrimübadil hisse -beşe. elliye satıyorlardı. 

ı lerine mukabil yapılacak tevziat hakkında 2 - Yahut ta etin 25 kuru~ satılma-
teşebbüsata girişildiği, fakat henüz müs

sı maddeten mümkün değildir, bu-
bet bir netice elde edilmediği bildirili • na sadece kanuna uygun olup ol • 

1 yordu. ki. genç bog""uldu madığı tetkike degw er bir rekabet 
Eski müstantik Hikmet bu rapora itiraz 

V f d Bo 1 d 95 ı eaikasile teşebbüs edilmi•tir. e a a, yacı ar a numara ı .. ederek idare heyetinin şimdiye kadar bir 
Her iki takdirde de ortada hatalı bir evde oturan Mustafanın oğlu 18 yaşın- ıey yapamadığından bahisle raporu tenkit vaziyet vardır. 

daki Hamit, Fatihte oturan arkadas,ı etmiş; katibi umumi Şehap ta idare heye-
Bu vaziyet tetkik edilmeli, hakikat or-Ahmetle birlikte Y enikapıda çöp iske- tinin kafi derecede vazifesini yaptığını söy-taya çıkanlmalı, neticesi de işde lesinden bı"r •"'ndala bı"nerek denı"zde liyerek Hikmete cevap vermiştir. ..... birinci derecede alakadar olan halka 

gezmeg""e başlamıı:ılardır. 1 Münakaıanın daha ziyade büyümesine 
T an atılmalıdır, diyoruz. 

Ah meydan verilmeden rapor kabul edilmiş Bu gezinti esnasında met yüz - L.T kk k ? 
cıa ımız yo mu ve idare heyeti seçimine geçilerek yeni jda

mek üzere denize atlamış ve bir daha ı •---.....,.~----------...: re heyeti azaları seçilmişlerdir. 
suyun yüzüne çıkmamıştır. Yapılan Fırıncı Nuri 
bütün araştırmalara rağmen Ahmedin 
cesedi bulunamamıştır. soy ld u ? * Beykoz kundura fabrikasında ça- U m U • 

Kır bafosu 
Çocuk Esirgeme Kurumu Beyazıt 

kolu, önümüzdeki cumartesi gecesi, 
Sarayburnu parkının alafranga kıs -
mında bir kır balosu tertip etmiştir. 

lışmakta olan 30:l doğumlu lbrahim 
oğlu Fantoma Mehmet evvelki gece 
sarhoş bir halde sandal gezintisinden 
avdet etmiş, sandalı iskeleye b~ğlar -
ken müvazenesini kaYbederek denize 
düşmüş, sandalın ipi de ellerine dola -
narak iki bileğini bağlı bir hale getir
miş ve Mehmet boğularak denizin jçin
de kalmıştır. 

Yunanistanm buğday rekoltesi 
Yunanistanda bu sene buğday mah

sulü çok kıt bir vaziyettedir. Yuna -
nistan geçen sene 3 milyon küsur ken
tal buğday istihsal etmişken bu seneki 
istihsal miktarı 2 milyon 2ii0 bin hen· 
tal kadardır. 

Bu suretle Yunanistanm bu sene 
memleketimizden fazla miktarda buğ
day çekeceği anlaşılmaktadır. 

Bundan bir müddet ev,·el Yunan zi· 
ı:ıat nezareti şube şeflerinden Kristidis 
İstanbula gelmif tetkikatta bulunmuş
tur. 

Memleketimiz bu sen~ Yunanista -
na ve başka devletlere 500 bin vagon 
buğday ihraç edecektir. 

Beşiktaş kazasmın muhakemesi 
başladı 

Beşiktaş karakolu önünde Selma is
minde bir kızı çiğneyerek ölümüne 
sebep olan vatman Kamilin muhake
mesine dün başlanmıştır. 

Dün bir çok f<ihitler dinlenmiş, bu 
şahitlerin ekserisi vak'anın bir kaza 
eseri olduğunu, çocukla vatman ara • 
smda 3 metre mesafe bulunduğunu 
ve çocuk tramvayın önüne birdenbi
re çıktığı için vatmanın tramvayı dur· 
durmasına imkan olmadığını söyle -
rnişlerdir . 

Muhakeme diğer ~ahitleri dinlemek 
üzere başka bir güne kalmıştır. 

• 

Bir arkadaşımızın heyecanlı 
havadis vermek gayretile 

düştüğii hata 

Cerrahpaşada Fırıncı Nuri isimli bir 
adamın ellerini, ayaklannı bağlayarak 
500 lirasını aldıkları hakkında neşre
dilen haber polis müdürü tarafından 
bir mektupla tekzip edildi. Bu mektup 
bize de gönderilmişti. Biz de yazmış-

Bu tiyatrolu, sazlı, cazlı, varyeteli 
kır balosunda GO dan fazla fakir ve 
kimsesiz çocuk da sünnet edilecek, ve 
eğlence sabaha kadar sürecektir. 
r 
Nöbetçi 

--, 

Eczaneler 
tık. Bu geceki nöbetçi eczaneler ıunlardır: 

Dünkü (Haber) gazetesinde «Son ktanbul cihetindekiler: 
Postanın kulakları çınlasın» başlığı al- Aksarayda: (Şeref). Alemdarda: (A-
tında ayni havadis üzerinde israr edil- 1i RıZa). Bakırköyünde: {lstepan). 
diğine ve hulasaten Hulusi İsmindeki Beyazıtta: {Asador Vahrarn). Eminö-
adamın Nurinin ellerini, kollarını bağ- nünde: (Beşir Kemal, Cevat). Fener-
layarak 500 lirasını alıp kaçtığının de: (Hüsameddin). Karagümrükte: 
anlaşıldığı ve kendisinin polis müdür- (Kemal). Küçükpazarda: (Necati). 
lüğünde isticvap edilmekte olduğu ya- Samatyada: (Erofilos). Şehreminin . 
zılıyor. Bu tekzip bizden fazla polis de: (A. Hamdi). Şehzadebnşında: (Ü-
müdüriyetine raci olmak gerektir. nivers.ite~. 

Fakat derhal ilave edelim: (Haber) Beyoğlu cihetindekiler: 
arkadaşımız gene yanılıyor. Polis mü- Galatada: (Yeniyo), Mustafa Nail). 
dürlüğünde Hulusi hakkında yapılan Hasköyde: (Nisim Aseo). Kasımpaşa-
takibat güpegündüz bir adamın elini da: (Müeyyet). Merkez nahiyede: 
kolunu bağlayarak parasını çalmaktan {Galatasaray, Matkoviç). Şi~lide: (A-
değil, «hotbehot ihkakıhakn suçun - sım). Taksimde: (Kürkçiyan, Zafiro-

1 b pulos, Ertuğrul). dandır. Yani Hulusi, Nuri i e ir mü-
b ak d Üsküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: nakaşa yapmış, u mün aşa sonun a 

· d b l 500 y· N Büyükadada: (Merkez). Heybelide: masa üzerın e u unan .ırayı u-
(Yusuf). Kadıköy eski İskele cadde -riden alacağı olan paraya mahsuben 
sinde: (Büyük). Kadıköy Yeldeğir • 

alıp gitmiştir. meninde: (Üçler). Üsküdar imrahor-
Yoksa Nurinin elini, ayağını bağla- da: (imrahor). 

yarak şekavet mahiyetinde bir suç iş- "'---------------· 
mıza fU mektubu göndermiştir: lemiş değildir. Hadise, polisçe alelade 

- Babam isnat edilen suçu işleyebir komşu kavgası addedilmekte ve 
hk"k b b k d l kt cek tıynette bir adam değildir. Beş ta ı at u a ım an yapı ma a -

çocuğuna iyi bir terbiye veren baba • dır. Genç ve tecrübesiz arkadaşımıza 
mın böyle bir harekette bulunacağına tavsiye edelim: Heyecanlı havadis ver-
ihtimal veremem. Her şey anlaşılacak mek gayretile tahkikat neticesinde 
ve babamın günahsız olduğu meydabelki de serbest bırakılacak günahsız 
na çıkacaktır. Fakat belki de babam bu bir aile babasını lekelemeğe uğra~ma-
işin sonuna kadar dayanamıyacak, ya 

sın, yazıktır. 
vahim bir hastalığa tutulacak, yahut ta 

Hulusinin kızı ,Jkdia, dün matbaa- üzüntüden eriyip gidecektir.» 

Ağuatoa 21 =-

Sahş İlinı 
• • 

lst. Dördüncü icra Memurluğundan: 
21490 ikraz No: sile Hatice Naıide tarafından borç alınan 1880 li· 

ra mukabilinde Vakıf Paralar İdaresine birinci derece ve birinci sıra· 
da ipotekli olup yeminli üç ehli vukuf tarafından tamamına 3800 ÜÇ 

bin ıekiz yüz lira kıymet takdir oluµan Erenköyünde Sahrayi cedit 
mahallesinde Kayııdağı caddesinde 111, 111/1, 111/2, 111/3, 111/4 
§arkan sahibei senedin 5 Harita No:lı müfrez bahçesi, garben Kayıt 
dağı caddesi, ıimalen tarik, cenuben Eaa.t babçesile mahdut zemin ka• 
tı: Camekan bölme ile ikiye ayrılmıı bir sofa, içinde yük ve dolap o -
lan dört oda, iki heli, Karoıimen tatlık, zemini çimento bir mutf ~ 
bir ahır. 

Birinci katta: Bir aralık üzerine biri yüklü iki oda, bir heli., ortasın
da tahta bölme ile ikiye ayrılmıı bir sofa ve diğer bir aralık üzerine 
iki oda, birinde yük bulunan iki hela. 

ikinci katta: Bir sofa, biri sofadan bölme, birinde balkon bulunaJI 
Üç oda, bir heli ve elektrik tesisatını ve kumpanya suyu tesisatını muh• 
tevi ve içinde bekçi. sıfat ile Ali oturmakta olan 4338,00 metro murab· 
baı umum sahanın 181 metro murabbaında mebna ve geri kalanı d• 
yan ve ön duvarları ve içinde bir adet bostan kuyusu ve müteaddit 
çam, at kestanesi, dut, armut, Trabzon hurması, erik, fındık, incir a· 
ğaçları bulunan bahçe olup zemin katı ki.gir, üst katları ahıap maa • 
bahçe köşk ve müfrez dört kıt'a bahçenin tamamı açık arttırmaya 
konmuş olup ~artnamesinin 12/9/936 tarihinden itibaren dairemiz • 
de herkes tarafından görülebileceği gibi 22/9/936 tarihine müsadif 
salı günü saat 14 den 16 ya kadar dairemizde açık arttırma ile satıla· 
caktır. Arttırma bedeli muhammen kıymetinin yüzde yetmiı beıini 
bulmadığı takdirde en son arttıranın teahhüdü baki kalmak üzere 
7 /10/936 tarihine müsadif Çarşamba günü saat 14 den 16 ya kadar 
dairemizde yapılacak olan ikinci arttırmasında gayrimenkul gen" 
muhammen kıymetinin % 75 ini bulduğu takdirde en son arttırana i· 
hale edilecek ve bulmadığı takdirde 2280 numaralı kanun hükümleri· 
ne tevfikan satııı geri bırakılacaktır. Taliplerin muhammen kıymeti· 
nin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçesini veya milli bir Banka· 
nın teminat mektubunu hamil bulunmaları lazımdır. Müterakioı 
vergiler ile Vakıf icaresi, taviz bedeli ve belediyeye ait tenvirat ve 
tanzifat rüsumu satıı bedelinden tenzil olunacaktır. 2004 numaralı jo 

ra ve iflas kanununun (126) ncı maddesinin dördüncü fıkrasına 
tevfikan bu gayrimenkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer ali ., 
kadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiı 
ve masarife dair olan iddialarını, ilin tarihinden itibaren (20) yirnıİ 
gÜn içinde evrakı müsbitelerile bildirmeleri, aksi halde haklan tapu 
sicillerile sabit olmadıkça sattı bedelinin paylaımasından hariç kala
cakları cihetle alakadaranın iıbu maddenin mezkur fıkrasına gör~ 

hareket etmeleri ve daha fazla mal um at almak isteyeni erir 4 °4ı do•· 

ya numarasile müracaatları ilan olunur. u553» 

--~~------~-----~----------------~--------------......... ~---

Satış İlinı 
İst. Dördüncü İcra Memurluğundan: 

22599 İkru No: sile Y akup tarafından borç alınan 1070 lir• 
mukabilinde Vakıf paralar idaresine birinci derece ve birinci sıra~a 
ipotekli olup tamamına yeminli üç ehli vukuf tarafından (1500) Bıll 
beş yüz lira kıymet takdir olunan Hasköyde Keçeci Piri mahallesin~e 
Çöplük sokağında yeni 12, 14 No: 1ı bir tarafı arsayı haliye, b!~ 
tarafı daireyi maliye arsası, bir tarafı harap Çeşme sokağı, tarafı rabıt 
Çöplük sokağile mahdut 12 No :h evin zemin kah : Zemini kırmızı 
çini bir antre, solda: Bir kapı ile girilen zemini kırmızı çini bir t!ş: 
lık, maltız ocaklı mutbak ve hela, sıvalan dökülmüş tamire muhtaç ıld 
oda.(Bu kısım boştur.) Sağda zemini kırmızı çini antre, bir sofa, iki odaı 
mutbah ve helayı (Bu kısımda ayda 3,5 liraya Natan kiracıdır.) Birin~ 
katı: Sola bir sofa, zemini kırmızı çini maltız ocaklı mutbah ve helal 
birinde yük ve dolap bulunan iki odayı müştemil olup ( ayda 4,;;J 
liraya Merkado kiracıdır.) Sağ tarafı da soldakinin aynı olan 
ve (David ayda 4,5 liraya kiracıdır.) ve elektrik tesisatını muhtevi ve 14 
No: lı 12 No: evin aynı ve zemin katında (solda) 3,5 liraya Bohot 
Kohenin ve sağda 3,5 liraya Kadonun ve birinci kah 4,5 liraya 
Davidin ve 4,5 liraya Moiz'in tahtı isticarında olup elektrik tesisatı~1 

muhtevi ocak ve bazı aksamı tamire muhtaç ve vesaiti nakliyeye b1t 
az uzakça ve umum mesahası 168,00 metre murabbaı olup 89,00 şsr metre, 
murabbaı saha üzerinde mebna ikişer katlı hanenin tamamı açık arttırınsY 
konmuı olup tartnamesinin 12/9/936 tarihinden itibaren dairemiz.' 
de herkeı tarafından görülebileceği gibi 22/9/936 tarihine müsadıf 
salı günü saat 14 den 16 ya kadar dairemizde açık arttırma ile satıl~ 
caktır. Arttırma bedeli muhammen kıymetinin yüzde yetmit beıiıı• 
bulmadığı takdirde en son arttıranın teabhüdü baki kalmak üzer• 
7 /10/936 tarihine müaadif Çarıamba günü saat 14 den 16 ya kadat 
dairemizde yapılacak olan ikinci arttırmasında gayrimenkul ıe~~ 
muhammen kıymetinin %75 ini bulduğu ta.kdirde en son arttıran• ~
hale edilecek ve bulmadığı takdirde 2280 numaralı kanun bükümler~
ne tevfikan aatııı geri bırakılacaktır. Taliplerin muhammen kıynıetl' 
nin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçesini veya milli bir Ban~a
nın teminat mektubunu hamil bulunmaları lazımdır. MüterakıO' 
vergiler ile Vakıf icaresi, taviz bedeli ve belediyeye ait tenvirat ~~ 
tanzifat rüsumu aatıı bedelinden tenzil olunacaktır. 2004 numaralı 10 

ra ve iflas kanununun (126) ncı maddesinin dördüncü fıkrasın• 
tevfikan bu gayrimenkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer al~. -
kadaranın ve irtifak hakkı ıabiplerinin bu haklarını ve hususile f şı~ 

·rı0• ve masarife dair olan iddialarını, ilan tarihinden itibaren (20) yı ıı 
gün içinde evrakı müsbitelerile bildirmeleri, aksi halde hakları taP • 
sicillerile sabit olmadıkça satı§ bedelinin paylatmasından hariç k~~-, 
cakları cihetle alikadiranın iıbu maddenin mezkur fıkrasına gor 

hareket etmeleri ve daha fazla malumat almak isteyenlerin 4~i dof" 

ya numarasile müracaatları ilan olunuj u552>) 
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MEMLEKET HABERLERi Sigorta rezalet· tahmin

den çok büyük 
Gençlerbirliği Taraklının 

çalışıyor • 
ımarına 

Kasabaya su getirilmesi için para hazırlandı, bütün 
malzeme tedarik edildi, fakat bir mühendis 

bulunamadığı için iş başanlamıyor 

Taraklı Gea.çler BI rliil müessislerl 

Tar&k,lı (Hususi) -Taraklı Geyve- okulu yapılmak üzeredir. Ankara şo-
1\nkara ~asesi üzerinde 1400 nüfuslu ıeıi üzerinde olması buranın ehemmi
bir nahiye merkezidir. Arazisi dağlık yetini bir kat daha arttırmaktadır. 
'Olduğundan ziraat ;yapılmaz. Kasaba Nahiyenin yirmi altı parça köyü var
nallcı kamilen san'at ve ticaretle iştigal dır. Bütün köylü ormancılık V8 mey
cder. Kasabanın etrafı meyva bahçe- vacılık ve bağcılıkla meşguldür, bu 
lerile doludur. Burada meyvacılık çok civarın arıcılığı da meşhurdur. Pek ne
iyidir. Ve bu yüzden külli varidat te- fia bal yetişir. Bu kasabacığın yalnız 
lnin edilmektedir. Buranın kuru mey- bir derdi vardır. O da içecek sularının • 
\'aları bilhassa Felemenk ve Almanya- olmamasıdır. Bu da düşünülmüş, civar 
Ya gönderilmektedir. Sanayide çiftçi· dağlarda içecek su bulunmuş, tahlil 

lik aletleri burada yapılır, bütün mal· ettirilmiş, en muvafık olanın kasabaya 
~ernesi bura ormanlarından temin edi- fenni oir şekilde isalesi kararlaştırılmış, 
~ır, burada yapılan döven, yaba gibi beş bin lira tahmin edilen parası hazır· 
':_hşap çiftçi aletleri bütün Anadolu vi- lanmış lazım gelen boruları getirilmi~, 

, la.yetlerine gönderildiği gibi şark vila- b" •. ' _ ı_ . h l b h ı 
Yetl · d k d'l' utun mwz;emcsı azır anan u ayır ı 
, erme e sev e ı ır • . . b 1 • · b' "h d' · . K b • .. ışın aşan ması ıçın ır su mu en ısı 

asa a mamurdur muazzam ve mu- . . . •. 
kemmel b' k b' d G y her nedense getırılememış, bu yuzden 

ır me te ı var ır. enç er . .. .. H" 
llirliği faal L, 1 •1 k ab bu ış de suruncemede kalmıştır. u· ,.1 oır ça ışına ı e as anın . . .. . .. 
ı ;riemesine uğraşmaktadır. Haftada kO.metı~. bır ~uhen~ıs gondererek 
hır pazar kuru1ur, paznr bir panayır 6642 nufuslu bır nahıye halkını bu 
halindedir. Civar kazalann başlıca dertten kurtarılmasını candan temen
toplantı yeridir. Kasabada bir de yatı ni eylemektedirler. 

Bir İngiliz Heyeti 
lzmirde üzümlerimizin ha
zırlanışını tetkik edecek 
1zmir ·20 (Hususi) - Tanınmıf in

' İzmir 20 (Hususi) - Limanımızda bu· giliz kooperatifçilerinden altı ki~ilik 
lunan donanmamızdan denizaltı gemileri 

Denizaltı 
Gemilerimiz 
Akdenizde 

t_ y 1 bir hey'et ay ıorıunda ~hrimize gele-
ı:ıugün Akdenize açılmıılardır. avuz i · 
manda kalmııtır. Akdenize açılan gemi • rek mahsul rnıntakalarmı gezecektir. 
lerimiz tekrar lzmire geleceklerdir. Donan· Heyet üzüm ve incir mahsullerimizin 
ltıa erkanı tcrefine belediye tııtafından bir tarlada ve Fümnige müesseselerinde 
tiya.fet verilecektir. hazırlanışını gözden geçirecek ve mü· 

Kahraman denizcilerimize lzmir namına bayaatta bulunacaktır. 
incir ve üzüm hediye edilmektedir. lngiliz kooperatifçileri, merkezi 

İzmirde amele 
yevmiyeleri arttı 

Geçen yıl 60 kuruş olan 
yevmiyeler bu yıt 120 

kuruştur. işçi bllhranı var 
lunir 20 (Hususi) - Bu hafta İzmir· 

de iKi buhranı baş iÖstermİ§tİr. Nazilli 
fabrikası inıaıı.tı için angaje edilen 2000 
den faı:1a amele ile maden i§lerinde istih· 
dam edilen ameleler tzmirden uzaklaşınca 
ücretler artmıştır. Bu hafta incir ve üzüm 
banlan açılınca 25000 ameleye ihtiyaç ha
sıl olmu§tur. Ayrıca Çama1tı tui1astna 25 
aiustosta tuz. Ytiınlama i~li ba lryacaiı 
için J 200 ameleye ihtiyaç vardır. 

Geçen yıl bu mevsimde 60-80 k:uruı o• 
lan yevmiyeler l 2 0-130 .kuraftur. İncir io
lerinde çalı§ao uıta isilez dört ... bq lira 
ücret almaia baılamıalardır. Tarlalarda ve 
bağlarda çalı§an ;ündeliJc.çilerin de yevmi· 
yeleri artmıştır. 

/ngilterege kavun ve 
Patlıcan ihraç edilecek 

lzmir 20 (Hususi) - Bu yıl lzmirden 
İskenderiye ve Hamhurga mühim mik • 
taroa kavun ihracı için tertibat almmı§t.u. 
lktısat V eknleti etandardizasyon mütehas· 
sısı Dr. Bade·nin de dahil bulunduğu bir 
heyet kavun ihracab iş:ini tanzime başla • 
mı§tır. 

(Ba§tara& 1 inci sayfada) 

Onnik ve Vuçino anlapnası 

Sahtekar kumpanyasının reisi Onnik 
fplikçiyan Vuçinoyı.ı 'büyük ve mühim ruş· 
!\·etlerle iğfal etmi§ ve Vuçino da Onnik 
lplikçiyana Nevyo~k sigorta prketincle po· 
!içeli olan adamlann poliçe numaralarilc, 
isim ve adreslerini bildinniştir. Bundan 
sonra da Onnik fp · çiyaıı · b ~ e 
dolabını döndürmeğe koyulmu ur. 

Bı.ı !kumpanyaya sigortalı olanlardan 
mühim bir kısmı buradan firar eden Türk
lerden olduğu için Onnik burada bunlann 
varislerile anlaşaıak iş yapmıştır. Bu iııler

de de aslan payını kendi almış, varisle -
rin sigorta kumpanyasından 10 bin lira al
malan lazım gelirken Onnil: varislere üç 
yüz veya dört yiiz lira vereTelt mtitebaki 
parayı kendi kcaesinc atmıştlr. 

Varisler ba açık .haksızlığ;ı karŞl hir ey 
)'•npınamak ıztn:armda lı:.aimışlndır.. 

Paralar hükUmete ait 
Onnik lplikçiyarun varisleri eusturırrak 

· orta kumpanyasmdan aldığı pMalllTllf 
resmen hükumete • o1nıası icap etmekte· 
elli. 

Çünkü Türkiyecleıı kaçan Emrenileıe 

ait olan bu paralan mevduatı k.oruma ka
nunu mucibince sigorta kumpanyaaınm ihü· 
kumete tediye etmesi lazımdır. 

Tahkikatla meşgul salahiyettar bir za· 
tın verdiği mıı:ltimata nazaran: 

Onnik 1plikçiyanın evinde %UhtıT eden 
cvrnkın nmllan ile Ünyo:a · a kmnpan
yasından alman auretlcri, de geçirilen ölü 
vesi.kalan ve doktor ;rapowm tamamen 
ıınhtedir. Bunların sahteliği bi:r bakışta an· 
laşılabilecek derecede bellidir. Bu zat ele-

Vuçino da Beyoğlunda istiklal caddesin• 
de Vuçino apartımanını inşa ettirmiştir. Bu 
apartıman beş katlı muazzam bir binadır. 

Fırlcat bı18hare ha adam sefahate dal· 
mı bu yüzden apartımam ve eervetinl 
kay1:> etmiştir. 

En son oluak ta yakalanmasına sebep 
olan bu hadiseyi yapmağa yeltenmiştir. 

Onnik İ§İ ıailam tutuyor 
Onnik lplikçiyanın Ünyon sigorta şir· 

ket.ine ibraz ettiği butün vesilcaların au . 
retleri noterlikçe müsaddaktır. Onnik bü • 
tun vilayet erkanının imzalarını 'büyük biı 
maharetle taklit ederek bir nüfus kaydı 
vüCtrda getirmdcte ve bunlan ndtere ta dik 
ettirmektedir. Noterler: ccBiz hte oldu· 
ğurm bildiğimiz biT vesikanın ela suretini 
almz. Bunun hto veya sahte olmadığını 
tayin etmek bizim vazifemiz değildin de· 
mektedirler. 

Yetil kapL defterin ran 
Tahkikatla me~ul olan uliüıiyettar ~aı 

bunları anlattıktan sonra diyor ki: 
- Onrrı"k lprikçiyan evvelce brr han oda

ba ısı idi. Ve 'biz bu işi tam iki e.y idare e
de%ek eyda çıkRd • Onnı lplt ~a· 

eviııde uğuma:z :vCfil kaplı C!ateı 
delailin en m · lerlnd ibir.i · • 

Bu defterde ıimdiye knd dlıi olar k 
aabte vesikalarla Qlmiif Ö$tcrile.nle:rin 
kaycli mevcuttur. Ve diğe.r bir aahifesiade 
de bundan sonra öldürülecek abonelerin 
iaimleri kayıtlıdır.» 

Doktor Asaf tekrar teVkif edildi 
Evvell..i ak:§Clm geç vak.it kefaletle tah· 

liye edilen sahte ölüm npora veren dok
tor Asaf dün asliye üçüncü ecza ma1lke • 
m • kararile teknr tevkif edilmiştir. 

Tecrübe mahiyetinde yapılacak olan ka
vun ıhracatı en az 600 sandrk olacaktır. 

Gönderilecek kavunlanıı bir partisi de İn· 
giltereyc sevkedilecdctir. İnglltereye pat
lıcan ihracı için de tertibat alınmaktadır. miştir ki: B dalam:lmczhğm meydana çık n· 

ccEğer §irketUı afıikndar memuru bu ve- da amil ol son hadisenin lr.:abramam pul 
Zilede iş rekabeti yüzünden si1ı:a1an tam bir ciddiyetle tctla'k etseydi, müdürlüğü muhasebecilerinden Şemseddin 

cinayet :raporların sahte olduğunu derhal anladı. cliin bir muharririmize demijtir ki: 
Zile (Hususi) _Burada bir cina • Sathi yapılan bu tetlı:ülu hıtmak:ta • «- Ben altı yıldanberi sigort lıyım. 

yet olmuş, bir demirci, diğer bir de· dır iki ya tirkettdci memum s'ul. zu1ıul Onnik bana sigorta kumpanyasının böyle 
etmiştir, yahut t bu işte almdardır. Her 6 yıTiık müşterilerine ihazat'tn bulundu -

mirciyi öldürmüştür. Cinayetin sebe • ne §ekilde olursa olsun bu paraların ka - ğunu lbildircli e istediğim ikndar para istı1c· 
bi {!Udur: nunen şirket tarafından eshabına verilme· raz edebileceğimi söyledi. Ben de biT nn1c· 

Bir köylü döğen demirini tarnir et- mesi lazım gelmektedir. tar par istikn.z etmeği muvafık buldum ve 
tirmek üzere Subaşı Hüseyinin oğlu Binaenaleyh, Ji;rket ba te veSJ1calarla Onniğ ibu · • başarmasını söyledim. O bu 
18 yaşında Hacı Ahmede götürmüt • ödediği par11kın tebar fıiik.-Wnete ödemek · c kom. yoııcu vey:a ınualdcip vaziyetin· 
tür. Hacı Ahmet bu demiri 20 kuruşa mecburiyetindedir.:.. de idi. Halbuki Onnik bana kwnpanya.dan 
tamir edeceğini söylemiş, köylü razı Yapılan A hldard biri borç pata alacağı yerde beni öldürmUıı ve 
olmamış, üst tarafındaki 60 yaşında Mesela Zabi ıimrinde lm Ermeni vatan- sigorta bedelimin tamamını a.lmıya k lk-
demirci Tevfiğin dükkanına gitmiştir. daı 336 senesinde ölmiiJtür. F kat bwwn mış. Benim bundan hiç haberim yoktu. iş 
Demirci Tevfik de beş kuruşa demiri 5igortasını Onnik İplikçiyan tam iki sene zabıtaya aksedince haberdar oldum. 
tamir etmeğe razı olmuştur. evvel, yani 336 senesinde kumpanyadan Ben e5ki bir devlet memuruyum. Bu .' 

Hacı Ahmet bunu öğrenince Tev.fi- almıştır. Eğer Zahi kadınıı:ı 336 senesinde :rada bir tek imzam m bilinde b' le:rcc 
alınan Bigortası o znman ~rkctten alınma· lira ahp v~m. Şuef ve ba~etimi 

ğin dükkanına gitmiş: l!ı..-
saydı bu para doğrudan doğraya hükü - tdı~.)e ko;yar da böyle bir sahtekarlığa 

- Benim 20 kuruş istediğim bir işi metc verilecekti. Çünkü kadın 335 • teşebbüs eder miyim~ Şüphesiz Onnik 8 • 

sen beş kuruşa nasıl yaparsın, diye .mdenbcri .kumpanyaya 'ft'ri1m · tazım leyhinde ben de şah.sen dava ikame ede • 
kavgaya başlamış, bu kavga esnasın- gelen senelik ta.laitle:r.ini öc:lcmemia. .mu • ceğim. » 
da da hamil olduğu kama ile adamca- knveles.i feshed.ümiJtiı. ·--------------
ğızı bir kaç yerinden yaralayarak öl- Şirketin ·ç:ınde çalıp.n Vuçino, Onnik Zi1ede hrfma 
dürmüştür. Katil yakalanmıştır. Tev - lplikçiyana meseleyi açmıı ve senelerce bu 
fik bütün Zile ahalisi tarafından se- gibi <1 laverelerde meleke kcsbe~ olan 
vilmiş, iyi kalpli ve herkese yardım et- Onnı'k te sahte vesikalar tanzim ederek Za
mesini seven bir adamdı. hinin sigorta bedelini kumpanyadan almış 

• , • • • • • Londrada olan (lnglish Whole Sale 
lzmır hS8SI gemşletırıhyor Society Coop.) firması adına Balkan- inhisarlar idaresi şaraplık 
İzmir, 20 (Hususi) - İzmir erkek larda tetkikler yapmaktadır. Heyet uzum ahyor 

ve Vcçino ile aralarında taksim etmişler• 
dir. 

Vuçino Nevyork sigorta §?rkctini:n On -
yon sigorta §irlcctincle 1asfiyesine memlIT 
edilince mukaveleleri bomJan veya ibo • 
zulmak üzere olan poliçe lhlimilleririi On
nik ~plikçiyana bildirmİJ ve Onnik .te ih· 
tisa81 olan sahte vesikalarla kumpanya.dan 
muazzam bir servet elde etmiştir. Bu ser
vetin yansı V uçinonun kasa.sına girmb ve 

Zile (Hususi) - Bir kaç günden· 
beri Zilede devam eden şiddetli sıcak • 
lar gölgede otuz üçü bulmuştuı. Fa
kat dün hava birClenbire bozulmuş ve 
anide çıkan bir fırtına ortalığı altüst 
etmiftir. Fırtına ÜÇ dakikadan fazla 
devam etmediği için fazla zarar ver • 
memiştir. lnuallim mektebi Balikesire nakledil • Patrasta da Yunan üzümlerini tetkik lzmir. 20 (Hususi) _ inhisarlar (. 

lniştir. Karataştaki erkek muallim mek· etmektedir. Türk-İngiliz ticari müna- d . B da l k ·· .. .. 
tebi binası da erkek lisesinin ihtiyacı· sebatının inkiAafı bakımından heyetin baresıt urndova etşarapktı d~zu0~. muk· 

. . .. .. ~- . ayaa ına evam me · e ır. un a -
Xia tahsis edilmıştır. Kultur Park Y.a • lzmirde yapacağı temaslara büyük bır k d ') '>50 000 k·ı · k t ·· 

1 b şama a ar -·- . ı o mıs e u -
ılındaki erkek lisesi yalnız yatılı ta e e ehemmiyet verilmektedir. .. ·· "b d'lm. t' F' ti -i i k .. d.. al b . Ka w zumu mu ayaa e ı ış ır. ıa ar mu-
t:,~ bo!aca ; dgun ~~ t kc .esıB rataş- Karamanda belediye doktorlugu saittir. İnhisar idaresi bu yıl mühim 
Clltı mada ere gorece tır. u suret- ,. 'k d h d · · ı ak 

1 1· ah b' leh · '--'h 1'' Karaman ( Hususi ) - Hükumet mı tar a ur a ıncır satın a ac tır. e ıseye d a ın ta enın ..a u u 
t:nü k" 1 kt doktoru M. Turgay belediye doktor· 

rn un o aca ır. d . d'l . . 
luğuna a tayın e ı mıştır. 

Merzifonda lekeli humma Lokantaların, hamamların her hafta 
, Merzifon (Hususi) -Taşan dağın- muayyen günlerde kontrol edilmesi 
daki köylerden birinde iki kişi lekeli kararlaştırılmıştır. 
lıunımaya yakalanmıştır. Bu hasta· ---- ·--··--~ 
lığın çıkış yeri de Çorumdur. Hükumet sirayetine mani olmuş ve her iki has· 
tababeti derhal gereken tedbiri a1arak tayı da kurtarmıştır. 

Umurbey yolu 
Gemlik (Hususi) - Umurbey yo

lunu şose halinde Bursa • Cernük, 
Ornangazi • Yalova şaselerine bağla
mak üzere faaliyete başlanmıştır. Yo· 
lun inşasına pek yakında başlanacak-
tır. 

- Yahu, Hasan BeJ l Oldu 
llı1I, bu böyle ?l 

. . . Gazetenize beni öldü eli
,. yazmıpınız.. 

Çok rica ederim, 1ann 

teksİP edinl 

Hasan Bey - Olmaz; tek
zip edemeyiz amma, yarınki 

nüshada senin doğduğunu ilin 
ederiz; ikisi bir kapıya çıkar, 

Burada mahsul vaziyeti geçeıı yıl· 
lara nazaran iyidir. Me1ısullerin top • 
!anması işine, tahakkuk ve tahsilfüa 
aidath memurlar intihap edilmiş ve 
bunlar vazifelere dağıhlmışlardır. 

Halkevinde kutlulanan mes'ul bir evlenme 

.. 
Evvelki akşam Eminönü Halkevi güzel bir gece yaşamıştır. Kıymetli arkadaşı• 

mız Mehmet Nureddin (Toplu İğne) nin knrde,.cıi ve Bor Halk eczanesi sahibi 
Ahmet Cemaleddin ıle Bayan Nimet Aydann evlenmeleri güzide bir heyetin i•ti
:rakile kutlulanmış, davet1iler sabaha kadar devam eden çok güzel 'bir geceden ııonra 
yeni evlilere ve ailelerine sonsuz. bahtiyarlıklar diliyrek ayrılmışlardır. Resmimiz yeni 
evlileri ve aileleri erkanını gôstenne'ktedir. 
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ITF AIYEMIZIN YILDÔNÜMÜ MÜNASEBETILE 

Tulum bacılığın Tarihi 
* Yangın başlar başlamaz, şimdi rasathanenin bulunduğu tepeden 

yedi top atıhrdı. Bu top sesleriyle tulumbacılar ve halk sıcak 
yataklanndan fırlarlar, tulumbacılaı: sandık başına koşarlarken 
meraklı halk da onlan görmek üzere büyük caddeleri doldururdu 

808 POSTA 

İki genç kız 30 
kişilik bir çeteyi 

püskürttüler 
Bütün cezayir bu kahraman 
kardeşlerden bahsediyor 

KIRK GÜNDE DEVRiALEM 
Tanımadığınız m•mlelcetler w İn•anlar 

Yazanı M. Ekre111 

Orta Afrikada yaşayan cüceler kard 
lerile evlenirler. Avda meharetleri Fransızca Jntransigeant gazetesi .. 

nin Cezayi muhabiri gazetesine ora .. 
da cereyan etmiş olan çok mühim bir 

Yezen ı Oeman Cemal Kargıh hadiseyi bildirmiştir. 
- 3 - Hadise şudur: iki genç kız, mah .. 

Bir kere hiç unutmam Eğrikapılılar diye tepesinden yedi tane yangin to· sur bulundukları çiftlik evinde bir çe· 
az yağmurlu, bir serin havada Aksa- pu atılırdı . tenin hücumuna maruz kalmışlar, biri 
raydan Beyazıda doğru enfes bir ta- Genç tulumbacı gündüz olsun, ge- on sekiz, diğeri de 21 yaşında olan bu 
kım kovarlarken {takım kovmak son 1 ce olsun, hele açık havalı iyi geceler- iki kardeş silahla çeteyi püskürtmüş .. 
eür'atle koşmak demektir) seyirciler- ı de bu topu duyar, duymaz kendinden )erdir. 
den torba sakallı bir ihtiyar düşüp ba- geçer ve bir aşık şeyda gibi hemen san- lntransigeant gazetesi hadiseyi şöy-
yılmıştı. dığının başına koşardı. Tulumbacılar Je anlatmaktadır: 

Yine Eğrikapılıların kısa bir canlılık sandıklarının başlarına koşa dursunlar Amerikan filmlerinde bile görülmi-
gösterdikleri bir devirde ki o zaman bu öte taraftan bütün tulumbacılık merak- yccek bir vak'a Cezayirde vukua gel
ıandıkta bahriye çarkcı mektebi tale- lıJarı da sıcak yataklarından fırlayıp miştir. 
besinden bir kaç kişi, sonra posta me- Saraçhanebaşı, Acıçeşme, Aksaray, Cezayirin civarinda bir iki seneden
m urlarından fransızca, İtalyanca, İngi- Un kapanı, T opkapı, Şehremini, Def- beri bir çete türemişti. Tenha ve mü .. 
lizce bilen bir genç, serasker kapısından terdar, Eminönü, Taksim, Tophane dafaasız buldukları çiftliklere iniyor .. 
iki katip gibi o zamanın münevver s~ gibi meşhur geçit yerlerini doldurur - lar, asıp kesip, maJJarı yağma ederek 
yılan gençleri de koşarlardı. Yine gü • lardı ve artık sandıklar birbiri ardınca kaçıyorlardı. 
nün birinde yarı mektepli, yarı katip- sökün etmeğe başlardı. Bu çetenin, Cezayire ya!_ın olan , 
lerle dolu olan bu sandığı şimdi ihti - Hele yangın iyi ve açık bir gecede Şauat köyüne ineceklerini köyün bek- . . Orta Afrikada Wr av döDİİfG 
yarlamış olan bahriyeli Kadri Çavuş ise her sandığın sarılı, kır~İzılı, ye- çisi haber alır ve gece saat on birde Oıtüvai " Fransız' Aftjkuı: . Türkiye- mesini bilirler, ticaret yaparlar ve 
idare ederdi. Bir gece KaC:lri Çavuş has- şilli, mavili fenerleri uzaktan görün • gelip kızlara haber verir. den 3 - 4 defa büyük olan bu memle. denileşebilirler. Orta Kongo Banto 
ta iken reislikte ona Arabistandan, as- dükçe geçit yeri heyecan ve helecan • Kızların anne ve babaları, maiyet .. ketin bir kısmı, su aygırlarının, . fille .. ormana ıığuımıf olup küçük gru 
kerlikten yeni gelmiş olan Sarı Sa .. dan titremeğe başlardı . )eriyle beraber Cezayire gitmişler ve rin, mandaların ve envai türlü kuşla • halinde YAf8rlar. Umumiyetle av 
deddin vekalet ediyordu Ekserisi okur Bu geçit yerlerindeki heyecan ve bunları evde yalnız bırakmışlarmış, e; rın kaynaştığı nehirlerle, yüksek ve balık avı ile geçinen bu imanlar v 
yazar gençlerden teşekkül etmiş olan helecan sandıklar yangına giderken de- sasen çete de buna muttali olduğu için bakir ormanlar, diğer bir kısmı da yük- halde olup yaınyamhkları tuttuğu 1' 
Eğrikapılılar o durgun ve sıcak yaz ge- ğil de yangından dönüşte dehşetli o -

1 
sek otlarla kaplıdır. manda insan eti yerler. 

cesi Yedikulede bir yangına giderken lurdu. Çünkü sandıkların yangına gi- Gayet azametli olan bu ormanların Üstüvai Afrikada bir çok da c 
Topkapıda kale dı~ından bir geçiş geç- derlerken buralarda tam takını kovma- devasa ağaçları karşısında insan cüce- kahileler bulunur. Hattl tarih hAııwııı111 
tiler, yüzlerce seyirci halk o~larm. peş- lan, yüksek nara savurmaları 0 kadar den başka bir şey değildir. Ormanın olan Heredot orta Afrikacla me 
leri sıra Mevlanekapıya dogru hır sel "'d t d -·1d· bulunduğu arazi adeta, asırlardanberi, cüce insanlardan baheeder. Fakat 4 

E - 'k a e egı ı. 

gibi aktılardı. Buna da sebep grı apı- Hele büyük, marüf sandıklar gidiş- düşüp çürüyen ve toprağa fevkalade zaman , buna inanılmıyordu. 
lılarm peşlerinde Defterdarlılar vardı t b "b" . 1 !'il d k · yumuşaklık veren bir halı gibidir. Ü - Heredotun bu sözleri eeki . . - k h' e u gı ı geçıt yer erın en pe sessız, 

ve her ıkı sandıgın arası Top apı ıza- t b'I k ad 1 d' A l h zerinde yüründüğü zaman insanın aya- yacılarm, • bir bacaklı veya vüc ıarlnda ancak Yu .. z yu'"z ellı" metre kal- çı ı e çı harml an gde·ç· e_r, er ı. baslı de- l d k k . . "b' l la 
ğı a tın an açma ıstermış gı ı o ur. kadar uzun kulaklı adam r- diye yecan ve e ecan onuşte ş ar ı. 

mıştı. h Büyük bir sükun ve zülmet içinde rettikleri hikayeler kabilinden • Çünkü bütün takımlar, bütün Üner 
Halbuki o zamanlar Defterdarlıların iki kız kardq bulunan ormanın yalnız üst kısmında edildi. Halbuki Heredotun 

ve marifetlerini, bütün koşma, nara 'ı.kı' k 1 
da oldu'kça boruları öttüğü bir zaman- genç kızın korkacaklarını tahmin uşların uçuştuğu ve maymun sürü e- doğru idi. 

atma enerjilerini dönüşte gösterirler • 1 l F k b l dı. Eğer Defterdarlılar o gece eski meş· etmiş ve baskını o eve yapmağa karar rinin do aştığı görü ür. a at un ar Son ketifler, Orta Afrikanın 
hur saraç Nuri reisin idare ettiği ve Til- di. vermiş. o kadar yüksekte bulunurlar ki alela .. tarafına Y•~ bjr p cice 
ki Hüseyinleri, maruf naracı Kara Ha- Mesela Eyüp yangınlarında Defter- Bekçi kızlara vaziyeti anlatınca on- de bir av tüfeğinin menzili haricinde lerin mevcut olduğunu gösterdi. 
sanları (bu zavallı ~imdi iki gözü kör dar geceleri bir mahşer yerini alırdı ki lar bir aralık tereddüt geçirmişler, fa- kalırlar. Boyları 120 • 130 eantimetre ar 
evinde yatmaktadır. Bundan beş altı buradan dönüş yapan sandıklar ta tim- kat sonra: Orman mıntakası içinde akan O- trak ve toprak renginde olan Abon 
yıl önce odun yararken gözlerine o .. diki askerlik fUbesinin önünden baş - Biz kaçarsak, bunlar ,evimizi o- gooe nehri takip edilirse şunlar görü - veya Obongoılar böyledir. Bu cüce 
dun çarpmış ve kör etmiştir) Tatar takımlarını, yani birinci (A) takım - cağımızı söndürürler. Bütün serveti • lür: yanlız kendi aralannda, hatta ka 

k T 1 rım sırık altına çağırır ve oradan nara- mı"zı· alıp giderler, diye düşu··nmüc:ler, Evvela nehrin deltasında, hazan alt kardeşle evlenir. Süleymanları, ma inist ayyar arı, Y 

inekci Asafları ile genç Eğrikapılıların ya başlarlar, Feshanenin kapısı önünde ve müdafaaya karar vermişler. dalları sular içinde yüzen ve kıyıları Diğer cüce kabileler Bagayalar 
peşlerine düşmüş olsalar ı ön e ı erın \' d d k 'l · sür'atlerini arttırırlar ve tam Defter - Derhal, tüfekleri tabancaları almıc:- kamilen saran kesif ormanlar, hazan BatuaJardır. Bunlar içerisinde en m 
halleri haraptı. Bereket versin, 0 geceki dar iskelesi hizasında naralarını biti .. lar, pencerelere yerleştirmişler, aradan da içinde yaban mandalarının ve antİ· hur cüceler de Akkalardır. Boylan 
Defterdarlılar eski Defterdarlılar de .. rip son filispiti verirler ve ayni takımı iki saat geçtikten sonra :m ki~iden lop sürülerinin sıçrayıp dolaştığı ga - sati l:lO - 140 santimdir. Küçük 
ğildi. y deg~ iRtirmeden bir dakikanın içinde so- mürekkep olan çete evin etrafını sar- yet geniş ve sık otlu ovalar, hazan da Eıoyun üzerinde gayet büyük bir 

O zamanın tulumbacılık aleminde- luğu ta Ayvansaraydaki un değirme .. mış ve reisleri de kapıyı vurarak, 50 su aygırlarına yataklık yapan kuvvetli renk biraz açık siyah, karın fİşkin, 
ninin önünde alırlardı. Hele Galatasa· çuval bakla, 100 çuval buğday, evde- Papyruslarla kaplı , geniş bataklıklara macık kemikleri çıkıktır. ki yangın heyecanı hele geceleri za .. 

ba raylılar, hele Altıncı Daireliler, hele Çi- ki paraları ve kızların mücevherlerini tesadüf edilir. Ba"'lıca m,.•galelerini t~kil eden ten kulakları kirişte olan tulum cı • Y ._,. ._,. 

larda ilk topla başlardı. um ya, o Mal çekpazarlılar, hele Hendekliler .•• Bil- istemiştir . Harikulade bir av memleketi olan da büyük bir maharet eahibidirler. 
k hassa Galatasaraylıların şampiY,on ol- Onun kapının önünde barbar bağır- bu yerlerde, insana benziyen büyük hususunda meharetleri ve cesaret zaman lstanbul yangınlarını gören U· 

dukları zaman buradan geçişleri ger- masma bir tabanca sesi mukabele et • maymunlar, filler, su aygırları, yaban 
0 

derecededir ki okla gözünü del ]eler hemen işaretle ilk haberi Çcngel-
d · d' çekten görülecek bir manzara idi. miş ve çetenin reisi kapının önünde mandaları, antiloplar, kuşlardan Ör - üzere file bile hücum ederler. Ve h köyü tepesine verirler ve ora a şım ı- 1 ..il 

1 d w d k' 1 {Arkası var) yere devrilmiştir. dekler, kaz ar, ibisler, leylekler, peli - temin' edildiğine göre sür'atle filin ., ki rasathanenin bu un ugu yer e ı ca- l ..,. 

-tÖNÜL iSLERI 
Gözi1 gülcselcte ola11 
Kadın hem f agdalı 
Hem tehlilcelidlr 

«Nitanlanmak üzere olduğum bir 1ıenç 
kız var ki, kendi.ile yaptığım son mu • 
haverelerden sonra beni endifeye dü • 
fiirmiye baıladı. Bir aralık: 

11- Bulunduğum mevk.ile iktifa etme .. 
meliein, diye ıöze giriımitti. daha yük
eeklere )iyıkıın, llyık olduğun mevkie 
tıkmalıaın, diyordu. 

11 Bu, bir temenni, bir teşci idi ki bo
tum• da gitti, fakat ıözünü: 

«Bu huıuata sana elimden seldiii ka
clar yardım edeceğim.» 

11Cümlesi ile bitirince endişeye düı
tüm. Bana öyle geldi ki niıanlım zev • 
cem olunca bana her gün ne yapmaklı
iım laZJm geleceği hakkında emir vere
cek, bizzat teşebbüslere giriıecektir, 

•endisine sezdirmedim amma korktum.• • 

tün her ıabada kocasmm ortağıdır, mu
vaffakiyetinde, ademi muvaffakiyetin· 

de büyiik mikyasta tesiri vardır. 
Bunun içindir ki ıözü açık, kafuı 

diifünür, hını senit kadmı fay. 
dalı Wurum. E ... iflerini, çocuk anneli· 
lini de ihmal etmemesi f&rlile. Fakat her 
feyİn bir hududu olmak limn. Beri ta· 
rafta makbul ıönlüiüm hn arttıkça 
artabilir, ziyanlı neticelere dayanabilir, 

ahlik kaidelerinin dıtana fırlam~ı ~~ 
mümlriindür, koca11Nn muvaffakıyetmı 
temin edec:eii diifüncesile tcrefinden fe
dakirbk yapllUf olanlan da bilirim. 

Okuyucumun bahaettiii ıenç kızda 
hının hududu nereJe kadar dayanıyor? 
Uzaktan bunu tayin etmek, tavıiyelerde 
bulunmak mümkün deiildir. 

trade.i kuvvetli bir erkeğin bir çok 
mahzurları ortadan kaldı.rmıya ınukte
dir olduiunu da aöylemeliyim. 

* Bayan «E. Ş. C.n ye: 
Bana bu satırlan yazan delikanlı dü· Anlattığınız vaziyette dahi menfaa • 

tünmekte bakhd1r, fak~ derhal endi • tiniz kocanıza bailı kalmaktadır, dedi· 
teYe kapılmaaım yeniz bulunun. • ğiniz ribi biaten ziyade manbia ve mu-

19 uncu uarda Y&fUlllY01"1Dt kadın bakemeye ehemmiyet veriyorsamz yeri-
-.lece evin müdürü olmaktan Çll&b, b11- nizde kalmmlZ. TEYZE 

Asıl mücadele reisin ölümünden kanlar sürü er halinde gezerler. tından geçerek hayvanın kamını DP". 

sonra başlamıştır. Eclebaşılarını kay- Bu hayvanların kaynaştığı delta kıs- rakla delerler. 
beden zorbalar, tüfeklerine sarılarak mından çıktıktan sonra cesim üstüva Civardaki kavimlere filditi ve et 
eve ateş etmeğe, kızlar da el1erindeki ormanları mıntakası başlar. min eden itte bu Akkalardır. 
tüfeklerle onları teker teker devirmeğe Ve yüzlerce kilometre şimale çıkıl- Bugün tekmil Afrikada 
başlamışlar, karşılıklı mücadele okadar dığı halde bu ormanların bitmediği gö- kadar filin mevcut olduğu _tahmin 
şiddetlenmiş ki, bir iki kilometre öte- rülür. Bazı açıklık olan yerlerde adet- diliyor. Ve her eene vaeatt (39. 
de bulunan bir komşuları Mösyö Pas- leri az olan yerliler muz ve manyak a- fil öldürüldüğüne göre (30) 
cal işin vahamet~nAi anla~ış, çiftliği~ : ğaçları çevrilmiş kulübelerini kurar .. sonra filler bitecek demektir. 
deki amelelere sılah dagıtmış, kendısı Jar. mühim maheullerinden biri olan 
de onların baş~na. g~çerek muhasaraya Orman mıntakasının fimalinde ise çuk da bitiyor. 

uğrayan eve gıtmıştır. her taraf boyları 2 - 3 metreyi bulan Binaenaleyh, buranın ietik ..... ıl'll' _..",. 

Zor~alar kızlarla hafa çıkamk!izlar .~ saz gibi sağlam otlarla kaplı bulunur. daha ziyade ziraata baih olcluiu~,a: 1 
ken hır de dışarıdan yardım uvvetı- ·1ı·k d l • -~ı. b 

. ld•v• · .. .. d h l L Her köy, ve her şey bu YCfı ı e- rülüyor. idim ve tvın-• u 
nın ge ıgını gorunce er a aaçmış- . . . . ... h I ·ı Hi- ..1.L.. ... __ • • ~ 
l d nızı ıçınde adeta apao muş manzara- kakao, vanı ya, DC11Rm1ceV1Z1, 

ar ır. sını arzeder. Yerliler ise her tarafı ate- ve yetiştirmete müaaittir. Mösyö Pascal, bunun üzerine eve 
girmiş, ve mücadelede hayli korku şe verebilmek için bu otların kuruma- Fil de ehlileftirilecek oluna iyi 

. h . l . t b 'k t • t' smı sabırsızlıkla beklerler. yük hayvanı otur. Mıntakanın it geçıren emsıre erı e rı e mış ır. L "1 
Büyüğüne. hiç .bir şey olmamış, kü- Zira otlar yandıktan son~a genişle- ve bereketi için yapılacak pe& ço 

çüğü ise kolundan hafifçe yaralanmış- yen saha ve ufukta rahat. hır nefes. a- ler vardır. 
tır. Şimdi Cezayirde münhasıran bu lacak, antilop ve gaz~llerı a.vlayabıl~- Buralann büyük bir belin ~ ~ 
iki genç kızdan bahsedilmekte ve kah- cek, ayn~ z.amanda duşmanın tecavu- sineğidir. Uyku ·haat~nı tevlat~ 
ramanlıkları dillere destan olmaktadır. zünden emın bulunacak, bundan ma- bu hayvan her sene yerliler ve ha!--LÖ 

Gazetelerden biri haydutlara açık ada küllerle kuvvetlenen toprakta da- lar arasında pek fazla telefata eebe"'~ 
bir mektup neşrederek şöyle söylemek- rısını ve m~sırını. ekebi.lecek. Üstüvai yet erır. 

d. Afrikada cınslerı ve bılhassa yaşayış -------------
te t:~ir daha haydutluk etmeyiniz. tarzları itibariyle oldukça mütenevvi Smdırgıya dolu yağdı 
Yavru sayılabilecek iki genç kız eizi fakat adetleri az kabileler yaşar. ~ 

1 d b"lh · 1 Ba Sındırgı (Huıuai) - f.iridere, korkutup Püskürttükten sonra, çete Bun ar a ı assa zencı o an n- l .. 
ı rakaya, Alabr köylerne Yağ ıo diye ortalıkta dolaşmayınız. Siz çete- tolar ve Sudanlı ardır. 

B ·ı · · · · tçı' olup Pelitören ve T-.ça mevkilerin. e. lerin de, çeteciliğin de yü~ karasısı- anto zencı en ıyı zıraa 
aan•ata kabiliyetlidirler. Demiri itle • yağmış, mezruatı harap etmı,ıır. nız,» 
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&ON POŞTA Sav fa 

Nas~ettin_Hocanın hay~tı Boğazı yüzerek geçme yarışı 
Tarih onu hıze nasıl tanıtıyor, hız d•• ff k } Jd 

kendisini nasıl biliyoruz? un muva a ıyet e yapı ı 
Yazan: Retad Ekrem Koçu _ _ _ _ _ __ 

Yarışa tam 88 kız ve erkek girdi, 
68 i Boğazı geçti 

88 gencin birden denize ahlması çok hoş bir manzara idi. Bu manzara 
ne güzel ,, 

karşısınd9 
diyordu Muhiddin Üstündağ bile kendini tutamamış, " Ne güzel, 

Yazan: Naci Sadullah 
Dün yapılan Boğazı yüzerek geçme ya

rışları, vali Muhiddin Ü!<tündağın bile par
mağını ağzında bırakan bir alaka uyan • 

dırdı. 

Nitekim, Muhiddin Üstündağ yarışı ka· 
zananlara mükafatlarını dağıtırken: 

«- Ben, dedi, bu yarışları tertip eder· 
ken, buraya sekiz on kişinin nazlana naz· 

BirfiiD bocanın eviDO bir alacaklı gelmiı. Hoca karııını ötretip kapıy~ tö~de.rmiş. Ka~ın: 

, lana ya geleceğini, ya gelmiycceğini ıanı • 
yordum. Fakat bugün, yarı~ başlarken de· 
nize atlıyanların kalabalığı bana, sevin • 
cimden büyük bir hayret, ve hayretimden 
büyük bir sevinç verdi. Etrafı denizle çev· 
rili olan .istanbul gibi bir şehirde, deniz 
sporlarının sönük kalışına ne kadar esef • 
!ensek yeriydi. fakat bugün, her aene tek· 
rarlana tekrarlana günün birinde, Manş 
yarışları gibi beynelmilel bir ehemmiyet 
kazanacak olan bu yüzmelerin bu derece 
ali.ka uyandırııına da ne kadar ıevinsek 

yeridir. 

- Hiç merak etmeyi•, demiş, Hoca kıra gitti, kervan yoluna deve dı~e~ı dı~ccelı:, dılc.enlcr 
bitince sürüler g~_, dikeıılcrc yünleri ilişecek, onları toplayıp ıplılı: e~ırecelı:, pazarda 
.. tıp paranıı:ı vere<etlz 1 

Adamcatıı: bu .öıtlere plüncc, kendilerini pencereden gözctliyen Nasreddin Hoca kafe1i 
kııldırıp: 

- Seni ıidi köftdıcw- demi,, aatlam parayı görünce nasıl da gülersin ! 
B~de NURddin Hooıaııı türbcıinin tamirini deve dikenine bıralı:mıyalım. 

D Ün gazeteye uğrayınca yazı işleri di • sinin imamı imiş. Nasreddin 635 yılına 
ıektörümüz Cevat Fehmi: doğru, o aralık büyük bir şöhret kazan -

1-J - Haberin var mı. dedi; Nasreddin mış olan «Mahmut Hayraniıı ile «Hacı İb· 
Ocanın türbesi yanm&1( • ıahim Sultan» a intisap etmek maksadile, 
Dudaklarnnızda bir tebeıı1üm belirdi. babaıından miras kalan kariye imamlığını 

Cevat: Mehmet adındaki halifesine bırakmış ve 

- Tuhaftar, dedi türbcai yandı diyo • Akşehire hicret etmiş, orada yerleşmiş ve 
ruz, gene güliiyoru; orada ölmüştür. 

Muhayyilemizae lendi zevkimizin çiz- Fakat Yunus Emrenin muasırı bir der-
d''" b ıgı İr Nasreddin Hoca vardır. Bu cana viş, tair olan J:iasreddin Hocanın hatırası, 
Yakın sima, bizi çocukken ııüldürmüş, bü- ve onun İnsanı teşrih ve tahlil eden fık • 
YÜdükçe güldüre gü1düre düşündürmeğe raları, yedi yüz yıldanberi, Türk dünya -

'lı~tırmış, bize hayatın hakikatlerini öğ - sında bütün tazeliği ile yaşamış, yaşamak
teten bir mürebbi, bir d-Otıt olmuştur. tadır, yaşıyacaktır. Bilhassa Anadolu köy-

Üstaı Fuat Köprülü Nureddin Hocanın lüsü, Hocanın hikmetlerini, kendi haya -
t'rShi hüviyetini tesbit ederken, bu ano • tını tanzim eden bir düstur olarak telakki 
ili 
d 

rn dostumuzu ne kadar kuvvetle canlan· 
ırır: 

b ('Nasreddin Hoca çıocukluğumuzdan -
o'ri &.§ina olduğumuz sevimli bir simadır. 

rıu nasıl, ne vakit, tanıdık bilmeyiz. Yal
~~ı, hu ismi duyunca, dudaklarımızda ken· 
l 1 .kendine bir tebessüm belirir. Gülen göz· 
'llrniz önünde ihtiyar hoca, meşhur Eşeği 
~e Mollasilc, birdenbire canlanır. Hocanın 
/ biraz müphem, fakat canlı şahsiyetin· 
l;n hepimize bir §eyler karışmıştır. Bu es· 
ti~ do8_'un ince nükteleri, zarif ve sevimli la· 

tlcn muhtelif münasebetlerle, İster İste• 
'rıcı hatırımıza gelir.» 

Hakikaten öyledir. Zültiyare dokunur: 

I - Fincancı katırlarını ürküttün 1 der • 
tr. 

etmiş, onlarla amel etmiştir. 
Nasreddin Hoca milli hüviyetinin en 

bariz çi7.gileri, renkleri ile Türk mizah ve 
felsefesinin ölmez bir dehası olmuştur. Ni
hayet bu yedi asrın imtidadınca, insanı teş
rih ve mütalea eden her yeni görüş, bir 
zarif fıkranın çerçevesi içinde hocanın ma· 
lı olmuştur. 

Nasreddin Hocanın hayatı hakkında yan
lış malumatı ile beraber Nasreddin Hoca 
letaifini ilk defa olarak toplıyan ve iki cilt 
üzerine tab'eden eski muharrirlerden 

tıÇaylak T evHk Bey)) üçüncü Murat za • 
manında, yani on altıncı asır sonlarında 

Nasreddin Hoca torunlarından birinin ls
tanbula geldiğini yazmaktadır, 

Bir mehcz gösterilerek tevsik edilme • 
l< miş olan rivayet şudur: 

Bugünkü vaziyet, İıtanbul belediyesine, 
deniz sporlarile .daha yakından alakadar 

olmak cesaretini vermiştir!» 

* Saat on beşe doğru, Galatasaray klü • 
bünün Bebekteki deniı:cilik ıubeai yükünü 
İyice · almıştı. Yarışa girecek olan yanık 
vücutlu yüzücüler, ellerinde deniz don • 
larile telaşlı telaşlı dolaşıyorlar, yanılara 
kaçıa başlanacağını öğrenmenin yolunu a· 
rıyorlardı. 

Galatasaraylı Osman Müeyyet, kulağı· 

ma eiildi ve: 
- Sana, dedi, 

karşıda polislerin 

görüyor musun? 

enfes bir mevzu... Şu 

yanında duran adamı 

- Şu belediye odacısını mı) 
-Tamam ... Onun adı Mustafadır. Dört 

yetişkin evlat baba.ıdJT. 
Oğullarının dördü de, Türkiyenin en iyi 

yüzücüleridir. Dördü de mükemmel bir! 
tahsil görmektedirler. Eüne ayda yirmi ICü
sur lira geçen, okuması, yazması kıt bir 
kapıcının, spora, mektebe bu kadar kıymet 
verişine ne dersin? Hele evlatlarını yetiş· 

tirmekte gösterdiği gayrete, muvaffakiyete} 
Ve benim cevap vermeme vakit bırak· 

madan ilave etti: 

- Bugünkü yanşları da onun büyük 
oğlu Halil kazanacak. Enteresan değil mi? 

* Vali Muhiddin Üstündağ, yüzecek olan· 
ların gittikçe kalabalıklaştığını gördükçe, 
çocuk gibi seviniyor. Atlama yerine çıkan· 
lara denize dalmalarını işaret ediyor. Ve 

onların balıklama, çömlekleme ıİ.ıya dalış· 
!arını seyre doyamıyor. 

Arkadaşlardan birisi: 
- Görüyorsun ya'? diyor. Muhiddin Üs

tündağ şimdi de yüzücüleri atlatıyor} 
Ben: 

Muhiddin Oıtündai, - bi rind1e kupuını •erirken 

Muhiddin Oıtündai JU'lfm 13 yqmdaki yedincisini tebrik ediyor 

Y U'lfa lftirak edenlerden bir grup 

Bizim külüstür motörün adı: işgüzar... metlere ·gittiklerine ba'kmayın. He.psf Cle 
Motörü hasta bir tıabız gibi ikide birde en müsait akıntıyı bulmak niyetinde. 
hırıldadıkça: Del'kcn bir feryat, bu mü!lakaşnyı ket· 

- Eyvah ..• diyoruz ..• Ya kendi de adı ti: 
~ apıya alaca~lı gelir, borçlu alacaklıyı HNasrccldin Hoca evladından biri ev • 
~lı dille ba~ından savar, alacaklının da, kafı hümayundan muhassas bir miktar nan
~ltçlunun da dudaklarında bir tebessüm parenin kendisine intikali lazım geldiğini ve 

- Bereketi cliyornm, onlar' olmasa, ge- gibi ise'? 
ne bizi atlatırdı! Fakat o, hiç 

- Kurtarın kızı... CicJiyor. Sandal... 
işgüzarlık etmeden karşı Çabuk!.. 

irir: 
o ı.ülaleden bulunduğunu beyan zımnında 

lı -: Ölme eıcğim ölme, yaza sana tirfil Babı asafiye arzuhal takdimine geldiği Si • 
"'IÇ~rırn. 

rada, hayvanını meydanda bırakılan nö • 
l<iın bilir kaç ki~i. kim bilir kaç defa: bet gusuna, yani kebir davul~ bağlamı§. 
- Ye kürküm ye. sanadır rağbeti Hayvan davulu sürükleyince ürkmüş, ürk· 
Dcıni•tir. k ki B d f .,. tü çe sürü emiş. ittesa Ü o gün crsıra» 

~ Naıreddin Hocanın tarihi hüviyeti çok katırları dahi orada bulunduğundan anlar 
~ranlıktır. Profesör Fuat Köprülünün or- da ürküp bir velvelei uzma hasıl olarak, 

h L d w • )_ ı .. h k" d b 1 1 b d B k ~ "'oy ugu ve11~a ara gore, oca, es ı ora a u un an ara ı< u ne ir} unu im 
~· •11kulatın tamamen hilafına, Timür ile bağladı~» diye sual olundukta, sülaleden 
111rıcj B d d w '}d" H' • ld w • b 1 1 1 , 05 eyazı ın muasın egı ır. , ıcrı o ugunu ıs ata ge en zat idüğü an aşı • 
~ Yılında SiVTihisar mülhakatından Hor- maaı üzerine, cımutlaka merhumun evla • 
et· .1tanycsiiule doirouttur. Aktehirde ken· dından olduğuna şüphe kalmadı. Başka 
111rıc n' b d'I - '- - · · 1-' b · d d 11 h k d 1 l't ıs et e ı en turocıının .ıuta esın e ~ i e acet yo turn eni erek istidasının 

~.~ldığı gibi, 683 yılında da vefat ·et • is'afına müsaade olunmuş.)> · 
ııtir Y 1 b k' b H • , • • 

' ' • a nız u ıta e. gene ocaya has Na!lreddin Hocanın Akşehir halkı tara· 
~tabe.tlerden olarak ters, yani 386 yazı· fından· bir nevi kudsiyet atfedilen türbeııi, 
~ilır. Biri 655, diğeri de 665 te tanzim e- altı mermer sütuna oturtulmuş bir kubbe
lc ~n, biri •Seyit Mahmut Hayraniı>, di • den ibarettir. Etrafı tamamen açık olduğu 
il_·?i de «Hacı İbrahim Sultanı> a ait olan halde iki sütun arasına yapılmış bir kapısı, 1 VaJc f 'ıf, . 1 namede de Nasreddin Hoca şahit kapısında da kocaman bir kilit vardır. 
t, 'hlilc bulunmuştur ki, bu iki vesikanın Nasreddin Hocanın türbesi etrafında, 

tı 1 . 
'ilılc ~rı de yukarıdaki doğum ve ölüm ta- Akşehirliler, bir takım an'aneler yaratmış· 
• .. tıne tamamen uymaktadır. Bunlara lardır, rivayetlere göre: 

'>re N 
•1>rı ' aıreddin, Anadolu Selçuki1erinin Şehirde bir düğün olduğu zaman, tür • 
lg d devirlerinde yaşamıştır ve Sultan A - beye gidilir ve hoca düğüne davet edilir • c <)• • • n ının muasırıdır. • miı. Hatta: • 

abası Abdullah Efendi. Hortu kariye- - Mollalarını CJa b~raber al 1 <lem°eyi ' de 

Belediye reis muavini Ekrem Sevenca • 
nın söylediğine göre, Muhiddin Üstündağ· 
da deni7.cili-k sevgisi hayli eskiymiŞ. Ve o 
vaktile, bir şampiyon kadar iyi yüzer, iyi 
atlarmı,ı 

Saat on altıya doğru, yüzücüler bir mo· 
töre, hakemler bir motöre, Muhiddin Üs
tündağ, festival komiteıi azaları, ve biz 
bir motöre dolduk. Peıimizde, futalar • 
dan, kayıklardan, sandallardan, padilbot· 
lardan mürekkep muazzam bir filoyla, Be
~ekten karşı sahile doğru açıldık. ............................................................. 
unutma:ıla;mış. Eğer hoca davet edilmez· 
se, yeni kan koca arasında dirlik olmaz -
mıı. 

· Kim hocanın kabrini görür de gülmez • 
se, baıına bir felaket gelirmiş. Türbesinin 
toprağından yapılan bir çamurda 11kuru 
ağrrn denilen bir nevi göz hastalığına bire· 
birmiş 

Asırlaıın tcsirile pek harap olarak 1323 
de tamir edilmi~ ol.an ve bugün yandığını 
haber aldığımız bu türbe, gönül bağladı • 
ğımız milli bir abidedir. Onu yakan ate
şin yalımı gönlümüzü de kavurmuştur. ilk 
işimiz bu binayı yeniden yapmak, duvarsız 
~apısına aene bir kilit vurmak olmalıdır. 

Reıat Ekrem Koçu 

sahile ulaştı, ve çok şükür, yüzümüzü ka· Az ıonra, yarışı Hk bırakan Bayan 

ra çıkardı. 
Yüzücüler. Anadoluhiıarı iskelesinin sa· 

ğındaki büyük ahşap bir yalının rıhtımına 
dolmuşlardı. Üçü kız olmak üzere 88 kişi 
imi~ler. Hepsinin birden • denize atlaması, 

görmiye değecek kadar hot bir manza • 
raydı. Bu manzara kartıİında Muhiddin 
Üıtündağ bile kendini tutamamış: 

- Ne güzel ..• Ne güzel. .. diyordu. 
Fakat onların denize atlamalarından az 

ıonra. iş karıştı. Çünkü her biri, bir baı· 
ka istikamete doğru yol almıya başladılar • 
Ve az evvel, bizim motörden ikiıer tahli · 
siy~ ıimidi alan kayıklar, hangi tarafa gi
deceklerini şaşırdılar. 

Bizim motördc de, ltonuşmalar, bağrış· 
malar başladı. Kimisi: 

- Olmaz bu İş ... diyor. Bu kargaşalıkta 
türlü türlü hileler olur. Yarışa bu kadar 
klüp girdi. Onlıırdan birisi, kendi yüzü • 
cüsünü iple !!Ürüklcy:ip götürse, ruhumuz 
bile duymaz! 

- Başka klüpler boş durmaz a > Onlar 
da yaparlar ayni şeyi! 

- O zaman da bu yüzme yarışı değil, 
futa yarı~ı olur. 

Bir diğeri: 
- Siz, diyor, onların muhtelif isıika • 

Sehime bir sandala alındı. Meğer, de· 
nize atladıkları zamanki kargasalıkta ya • 
rundakilerden, bir çimdik, bir tekme, bir 
de tokat yemiş. Her ~yde hile sezen bir 
zat: 

- Demek ki diyor, yanşa, tekme, tokat 
atmak vazifesile sokulanlar da \'ar. Mak • 
ıatları bittabi iyi yüzücüleri böylece ıskar
taya çıkarıp, kendi klüplerinin yüzücüsünü 
birinci çıkarmak 1 .. 

Bir diğeri gülüyor: 

- Geç canım ... Bunlarda o kadar .akıl 
olsa. böyle akıntıya lrnla9 çekerler mi> 

Nihayet muvasalat yerine vardık Ve j}k 
yüzücü, bizden az sonra sahile vardı. ikin
ciden, üçüncüden, dördüncüden sonra gc· 
lenlerin halleri görülecek şeydi. Birbirlc -
rinden haberleri olmadığı için hepsi de sa· 
hile çıkar çıkmaz merakla soruyorlardı: 

- Kaçıncıyım'? 

Ben, bizim Osman Müeyyedin yarıp 

kazanacağını söylediği Halili aradım: Me· 
ğcr biçare. hepsinin yetmiş metre önünde 
gelirken, ters bir akıntıya kapılmış, ve 
dördüncülüğe kalmış. Maamafih. birinci 

gelen Galatasaraylı Orhanın Bö:ı:lerinden, 

bu akıntı hikayesinin bir bahane olmadıiı 

(Devamı 8 inci sayfada) 
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Yazan: Orhan Selim 

KAN KONUŞMAZ! 

SON POSTA 

Boğazı gü~erek 
Geçme yarışı 

(Baş tarafı 7 nci sayfada) 

Aiuttoa 21. 

İnhisarlar u. Müdürlüğünden: 
11 .000 takım nane etiketi 

on Postanm Edebi Tefrikası: 71 
15,000 » portakal etiketi 

anla11lıyor. Yüzme ya~lannda elliye ya• N 
lwı madalye kazanmıt olan Orlıan Saka ümune ve fllrlnam~leri mucibince yukanda cim ve miktan yazılı likÖI s 
bile ·. etiketleri 27 /8/1936 tarihine rutlıyan Pertembe günü ıaat 15 de paıJ'" Ömer, kalın bir bardak içinde yine Ustanın anası karşısındaki adamı 

bir az francalasını sıcak süde batırır • süzdü. Ve tuhaf bir sesle: - Bi~'Ci\-ik Haülin hakkı)'dıl diyor. lıkla satın alınacaktır. isteklilerin nümune ve tartnamesini görmek üzert 
ken dükkan sahibi Stoyan amcayı bul· - Affedersin oğlum, dedi. Sen ev· Çünkü böyle uzun mesafelerde, ona hiç her gün ve pazarb için de tayin olunangün ve aaatt~ % 7,5 güvenme pat'' 

k 1. . . birimiz yeti~emeyiz. nkat Boğazın her za- aile L!_1!1 ..... _ Kabatıfta fubisarlar Le'V91 .... _ ve M~!L-yaat ŞuL--.· Mu"'d".-1:;. mağa gitti. Ve bardakta süt bitmişti i ı mısın?. UU".u&ıe ------ ----- .. ....._.. uua uca ur..-
.. N man değişen akıntılanna hiç inan, güve• ğündeki Alım komisyonuna müracaatlan. <<28h' • 

Stoyan amca Omerin karşısına dikil • öbetçi şaşırdı birdenbire. Fak at, ce · olmaz. insan bu akıntılar arasında tıpkı. 
di: vap verdi: karanlık bir sokakta fenersiz adres arıyan * Jf 

- Ne var komitacı?. dedi .. böyle sa-l - Evet.. ,.okuya döner. 1 - 10/VDl/936 gününde kapalı zarfla ıötürü olarak ebiltmeye kodl'. 
hah, sabah hayrola... - Çocuğun var mı?~ Bu kar13tldıkta. doğru yola düpek. te· lan 33223 ilira 28 kul'Uf lcetif bedelli Kay.eri İdare binuı inpatma ~ 

Ömer, meseleyi anlattı amcaya. Fa- - Var. aadüfe bağlıdır. Yani sizin anlıyacağınız, çıkmadığmdaıı yeniden aynı fekı"lde eksiltmeye konulmuttur. 
kat ne tuhaf şey, Stoyan amca hemen - Kaç yaşında ) Boğaziçinde yarış kazanmak, biraz da pi· 2 -Elailtme evrakı 1lira66 kurut mUbbilinde latanbulda lnb~ 
tabancasına sarılıp dört nala oraya gi- - Sekiz .. niye sordun harvm tey • yangoda ikramiye kazanmak gibi şans İ~· İapat Şuhesinden alınacaktır. 
deceğine Ömerin yanına oturuyor: ze?. dir. Ve bugün Halilin talihi hiç. gülmedi. 3 - Eailtme 8/IX/936 gününe rutlayan sah günü saat 11 de Kabl• 

- Nasıl olsa, diyor, bu işi bekliyor- - Benim Nurimin de bir çocuğu Orhan Sakadan, bu •poTdalci gayesini • 0• l.afta İDhiaartar Levazım Şubesindeki Abm Mbm komisyonunda yap~' 
duk. Baban telaş etti mi~. var. O da dokuzuna ~rdi, girecek.. nıyorum: br. 

Ömer, bu hale, güceniyor adeta, Sustu. Sonra yine ayni sesle sordu: - Manşı geçmek! diyor ... Çünkü Bo- 4 M Yaldmt • 2 lira a_ __ ğaziçj dar geliyOT bana artılt! - u temmat 491 · 74 auruflur. 
küskün : - Nuriyi niçin getirdiler buraya?. Sahile birer birer çıkanlaT, yüzlerini bu· 5 - l.teldilerin ihaleden en az üç aün evvel inhisarlar lnpat Şubelio' 

- Hayır, diyor, babam gülüyordu. Adam mı öldürdü~ Hırsızlık mı etti) ruıf\lruyOTJu. ıden!lc diPlo-)ı miihencis yeya mimar o1duldanna dair ehliyet veaikaJ.fl' 
Hatta annem bile aldınf etmedi. Niye aşağıda onun oğlunu gözleri do- Kimisi: nı ihraz ile ımöneh1aya giftbilecelderi halrlcmda birer vesika almalan il • 

Ömer, bile bile yalan söylüyordu. lu dolu bekletiyorla-" ,. , __ , 0 · -"- " ıım· • • mndır w - ~... ıyor, ç~ apgı e; ı§Ml... • 

Çünkü anasının nasıl telAşlandığını KBJ'fısındaki adam hemen cevap Kimisi: 6 -Tddiflere ait bpah zarflar ihale giinii en g~ aaat tam ona pdst 
pekala görmüştü. vermedi. Yutkundu. Sonra yüzünü bu- - Yazık ... diyor, ~k yuian gitmişim.. Komisyon Ret.ine malsbm mubbfünde verilmit olmalıdır. «~ 

Stoyan amca : ?Ufturdu: Onların srralannı tesbit için ter döli:en 

- Şimdi senin hemen oraya git - - Boyundan büyük itıler kanftır • zat: fstanbul Gümrükleri Sabş İşleri Müdürlüğünden~ 
men olmaz.. ama gitmesen de evden mıts. dedL Çoluk çocuğile oturup ek - -=-~-~·ydi:. hay~i. •• diyoı-... Dibine git- M. K. N. · Aiırlıiı Değeri Eıyanm cinıi 
merak ederler. Ne yapalım).. mek parasını düfüneceğine ..• DeVlete medı~~ıze ,ükredm ... K .ı._ -·'d' 

ı d k · d .. 'd' k Ö '--- el · b d h Dcrgen. Matmazel layn u.a sıeı ı, ve K. G. L K. m at uvvetın en umı ı esen • ıır.arşı g enın encamı u ur anını... ilk ld • 
mer: Ustanın anası mildü 

1 eorÖt~-'fUk 0

1 
u: '=t .. 1308 Tahmini 56346.500 8451 98 Kesme ...... L.er ve zutU' 

N• _ld" e- • - eıu ız aT çı~a ay mır ~ 
- Ben yine giderim, diyor, ne ola- - ıye gu un?.. Ben: fu bozuk. 

cak .. sokağa çıktım, derim .. hem belki - Seni birisine benzettim de.. _Birim geldi? dedim. Fakat bu cevap, 1 - Saraybumu 4 numaralı ambarında bulunan yukarıda yasılı 
artık hafiyeler gitmişlerdir ... Ben bu- - Kime? Matmazel Klayn'i nel'edeyse bayıltacaktı. §ekerler 2490 S. kanunun hükümleri daireıinde kapalı zarf uıulil• 
raya imdat için geldiydim... - Tanımazsın ••• Çok benziyorsun Derlıal doğrulttum: lstanbul i'ÜJDJ"Üğündeki aahf müdürlüğünce sahlacaktır. 2 _ Şarttı•' 

Stoyan amca, Ömere böyle -yler- ama. tanımazsın .. sana bcnziyen adam - Fakat üzülmeyin ... Onu motörle ge-
r meler parasız ıatıı itleri müdürlüğünden alınacaktır. 3 - Arttırmaf' de yapılacak en kuvvetli imdadın et - bir kitaptaydı... tirdileT, dedi~ Ve sevinçten boynuma sa-

l ki ait zarflar 8/9/936 günü saat 16,S la ıah• salonunda açılacaktır• rafı telaşa vermemekte olduğunu an - Nöbetçi ustanın anasına ters ten n ıp ta beni aırsı am etmemesi için, iki a.- 'S 

Iatmağa çalıştı. Ve akşam yine burda baktı: dım geriledim. 4 - Muvakkat teminat miktan (634) liradır. 5 - lıteklilerin ticaref 
buluşmak üzere sözleşip ayrıldılar.. - Haydi, dedi,, çok konuştuk.. . En son olarak eahile çıkan Bayan .Gu: odasına kayıtlı tüccardan bulunduklarına dair odanm veıikaııııİ 

Ö ıd•w. k' h f ' 1 . U d' l d . zm, etrafına bakındı, ve ortalıkta hiç hır teklı'f zarflarına k unun ta 'f tt•-• ek'ld k 1 - IA .ı ... , mer, eve ge ıgı va ıt, a ıye erın atanın anası mer ıven er en ın - an rı e ıgı ı ı e oyma arı azımw-
yüzücü göremeyince. aevinçle güldü: ..il 

babasını da alıp gitmiş olduklarını öğ- di. Gülizar, gözleri yerlerinden fırlıya- _Benden evvel gelen olmadı mı) 6 ---; Bu artırmaya gireceklerin teklif mektupları 2490 S. kan. 33 P 

rendi. Anası ağlıyordu. Ninesi bir kö- cakmışlar gibi ihtiyar kadının üstüne a· * maddesinde gösterildiği üzere 8/9[9'38 g. ıaat 15,5 ğa kadar makbul 
şeye oturmuş. Başına çatkı çatmıf alt- tıldı adeta: Anadoluhisarından denize atlıyan 88 

11 karıılığında müdürlüğe verilmeai mecburi olduğu ve bu saatten ıoıır' 
ü~t edilen ~andığıpa ara sıra kızgın - Ne olmuş anne). yüzücüden 68 i, Bebeğe çıkabilmiı. Birin· Zl!-rf kabul edilmiyeceği ilan olunur. (376) 
kızgın bakarak somurtuyordu. - Hemen gidip yatalc getirelim oğ- ciliği kazanan Galatasaraylı Or&ıı.nın yap· 

Ömer de bir iskemleye ilişti.. lana.. tığı rekOT 21 dakika 20 saniye. ikincilik 
Bir aralık anasının ağlaması öyle - Göstermiyorlar mı} KllT8mÜT9clden getimlen İMl"laı1de. Üçüncü 

çoğaldı ki, ninesi: - Hayır.. Bey~ozlu Bülent. Dördüncü Galatasaraylı 11 

- Kızım, dedi, ne oluyorsun). A• Ömer kapıdan çıkıncaya kadar dÖ• Halil, befiiıci Beykozlu Fuat, altıncı ayni 

mağa götürmediler ya.. gelir elbette.. nüp dönüp arkaıma baktı. Ve akşam lclüpten Bekir. Yedinci gelen Beykozlu lb
senin kocansa, benim de oğlum .. böy- Stoyan amcayla bulutıtuk.ları vakit O- rahim ise, on üç ya'1nda bir öksüz. Bebek 

k ıaliiüne çıkabilen: yüzücülerin 26 eı Ca • le işler karıştıracaktı da başına bela lanı biteni, bütün gördü lerini anlattı 
latasaraydan, 16 sı Beykozdan, altısı Gü• 

gelmiyecek miydi sanıyordun} •. Haydi ona.. n~en. yedi.si semcst, dokuzu Ortaköy • 
çarşaflan müdüriyete gidelim.. . Stoyan amcanın yanında Sait de var- den, biri Fenel'bahçeden, biri Hilalden, bi- I! 

dı. Ömcrle üzülmeme1eri için eve ha.. ri Anadol'ahiSaTdan, biri de Vefad'anmış. 
Müdüriyetin kapısındaki no"betçiye ber gönderdiler .. <cyakmda bırakı.rlan> Birinciye bir gümüı kupa, ikinciye bir:: 

ustanın anası sordu: dediler ve Sait amca Ömere beş lira altın, üçüncüye bir gümüıı saat verildi. Di- [ ! 
ı ı 

- Bu sabah buraya Nuri usta diye verdi: ier altı yÜzücüye birer madaiye takıldL 
birisini getirdiler .. onu görmek iıtiyo- - Daha lazım olursa eve, gel ben- Bayanlann bir:incisi aayılan Matmazel 

d ·-'L t St dan al .:ı ı_ Klayn' a zarif bir lnlei saati verilirken, ya.. ruz.. en, ycuıu oyan amca , oc: • 
Nöbetçi, elile içeriyi gösterdi. di.. nmıda dUTan bir zat at!kada~na: 

Değeri 

Lira K. 

3109 37 

lslanbul Vakıflar DirektörlUDll il Anları 

Pey parası 

Lira K. 

233 18 Edirnekapı : Acıçef!De'de Tramvay caddesfndt 
bir tarafında harap hamam diğeı' 
tarafında Nafiz'in aher bahçeJiı 
vakfa ait arsalar, Tataroğlu ar~ 
Kasap Halim bahçesi, TerlikçJ 
Hüsnü bahçesi ve terlikçi Ahnıed 
vereselerine ait arta ile mahctod 
1243,75 metre marabbaındaki ffael 
Muhiddin camii arsası. (526) 

Gülizar, Ömer, ustanın anaai içeri - Gördün m i§i .•• dedi ... Benim kan ! 

girdiler. Yerler tahtaydı. Koridorlar - Nuri usta üç gün ıonra geldi eve .. beni yümıekten denizde yüzmeğe vakit 291 43 
bulam1yoy kil... Floıyada diz ilC:apağm • 

29 M Y ec:likule imrahor mahallesinde ve caddesiır' 
de eski - 101 yeni - 107 Nr.lı .. ~ 
111 • metre arsanın tamamı. (55"'' 

dan koridorlara geçiliyor. Ve koridor- nasıl gülerek çıkmıpa, öyle gülerek 
dan ileri geçmemekte inat edeceğine yüz. 

ların hepsi karanlık, hepsi sigara du- döndü. Yalnız biraz topallıyordu ve . . .... --l' • k d d ı ı 
meıımı ogrencyul, fU saati azanrr 1 a: 

manile dolu. Telaşlı telaşlı insanlar gi- sağ katının üstünde taze bir ynra var· - in~ bilek saati isterim ı diye ba~mın 800 00 
dip geliyorlar. Fakat sanki hepsinin dı. etini yemezdi! 

ayaklarında lastik kundura varmış ve (Arkaai var) Naci Sadullah 
hepsi müthiş bir boğaz hastalığına tu· =======::m:::====================::::ı 
tuımuş gibi.. adımları gürültü çıkar- Ankara Şehri 
myıor, boğuk fısıltılarla konuşuyor - • 

lar. Ustanın anası koltuğunda bir doa- ı M •• d •• 1 •• v •• d 
yayla duvarların dibinden bir gölge gi- mar u ur ugun en: 
bi geçen bir adamı çevirdi. Sordu. A· 
dam eliyle meçhul ve anlaşılmaz bir 1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankara mezarlığı iç istinat duvar-
işaret çizdi havada. Yürüdü. lannm inşası, kqif bedeli 132656 lira 25 kuruştur: 

Koridorları ve bu gölge adamları ge· 2 - Bu işe ait ıartname ve evrak şunlardır: 
çip aydınlık bir merdiven başına gel - a - Eksiltme şarhıamesi 
diler. Bir resmi polis duruyordu mer- b - Mukavelename 
diven başında. Ustapın anaaı ona da 
sordu. Ve üst katta bir kapıyı sağlık 
alınca Ömeri ve Gülizan aşağıda bı • 
rakarak merdivenleri çıkb • 

Sağlık verilen kapının önünde bir 
adam duruyor. Ustanın anasını din -
ledi. Sonra: 

- Sen bekle burda, dedi. Odaya 
girdi. Çok geçmeden çıktı: 

- Nuriyi bugün göremezsin, de • 
di. 

Ustanın anası elinden geldiği kadar 
şesini yumuşatmağa çalışarak sordu: 

- Peki ne günü gelelim?. 
- Bilmem .. 
- Peki, ne kadar kalacak hurda) 
- Bilmem .. 
- Bari yatak yorgan getirelim .. ol-

maz mı? 
- Olur, kapıdan birakın, 

c - Nafia işleri şeraiti umumiyesi 
· e - Hasusi ye fenni şartname 

f - Keşif cedveli 
g - Proje • 

isteyenler bu şartnameleri ve evrakı yedi lira mukabilinde Ankara 
tınar Muhasebesinden alınabilir. 

3 - Eksiltme kapalı zar.f usulu.ile yapılacakbr. 
4 - Eluiltme 28 / Ağustos / 936 Cuma günü saat 17 de Ankara 

İmar Müdürlüğünde yapılacakbr. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 7882 lira 81 kuruı 

muvakkat teminat vermesi ve bundan başka Nafia işleri şeraiti 
umumiyesindeki şartlan haiz ve ehliyeti olduğuna dair Nafia Müdür
lüğünden vesika getirmesi lazımdır. 

6 - Teklif mektuplan yukarda üçüncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Ankara İmar Müdürlüğüne getirilerek eksilbne 
Komisyon Reisliğine makbuzu mukabilinde verilecektir. Posta ile 
gönderilecek mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar 
gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice yapıpılıDlf Olması 
lizımdır. Postada olacak teahhür kaba! edilmez. "342,, "275,, 

il 

1057 00 

60 00 Balat : Hacıisa mahallesinde Y enicadded• 
eski - 2 yeni - 6 Nr. h üç katlı 
evin tamamı, (5914) 

79 28 Unkapam : Papaszade Mustafa E. mahallesin~ 
Kapandakik caddesinde eski .. ""v 
yeni - 28 Nr.lı dükkinın tamaJJJI' 
(4266) 

Yukarda yanlı mallar satılmak üzere 15 - gün müddetle açl~ 
arthrmaya çıkanlmışhr. İhalesi 24/8/936 - Pazartesi saat 15- te J<O' 
misyonda yapılacaktır. isteklilerin Malwit kalemine gelmeleri. (264) 

il • 

li ------------~------------------------------·--~~--------

[ ı 

Posta, Telgraf, Telefon Fabrikası 
Müdürlüğünden 

Otomatik posta kutu ve anahtarlarının imalinde kullanılmak nıeıf 
J 082 lira 24 kurllf bedeli muhammenli 20 kalem saç lama demiri ff 
saire alınmak üzre açık eksiltmeye konulmU§tur. Eksiltme Ağu.ltol.-
28 inci Cuma günü aaat 15 de yapılacakbr. ~ 

Taliplerin prtnameyi görmek için hergün, eksiltmeye girıot t 
için de eksiltme günü muayyen saatten evvel 82 liralık muvaJdc• 
terninahnda vezneye yatırmak şartile fabrikada müteşekkil komisYoO' 
müracaatları. ~ 
. 

Denizyolları İşletmesi Müdürlüğünde~ 
idaremizce istimal harici kalmış ve eskimiş bazı eşya ve malzeıne, rJ • 

kısmı gümrüklü ve bir kısmı gümrüksüz olarak pazarlıkla aabşa Çl~~. J' 
mıştır. Pazarlık 27 /8/936 günü saat on dörtte idare Levazım Şe~~~ 
yapdacaktır. istekliler fel'&İtİ öğrenmek. üzere hergün levazım teflii 
Di&'KUl ebvfüfirler. cı.490» 
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Kahramanhk, aşk, heyecan ve macera 

ORSANIN KIZI 
Son Posta'nın tarilıi te/rllcası 

Fakat fırtına devam ediyor ve Is -
llanyolJar hiç bir yardımda bulunamı -
Yorlardı. 

d· Hayreddin beyin getirttiği toplar 
11'l'ıdik duran fspanyo1 gemisinin gü -

"'ertesini karmakarışık ediyordu. 
la Kumandan F erdinand bir kurşun • 

ağır surette yaralandı. 

1
. lspanyollar bunun üzerine artık tes· 
ıın oldular. 

Çok geçmeden fspanyol donanma -
811 en büyük ve değerli gemilerini ve 
on sekiz bine yakın askerini ölü veya 
~air bırakarak dağınık bir halde Va -

nsiya' va doğru uzakla~ıyordu. 

.. . . 
-26-

BAŞKA NELER OLDU? ..• 

Yazan ı Kadlrcan Kafll 
Numara : 52 

hir içinde dolaşmaları korkuluydu. ibaret bir kafile karaya düşen gernile
Bunların her biri şehirdeki yerlilerden rin sökülme ve parçalanma işinde çalı
birer kişiyi haklasa şehri ele geçirirler- şıyordu. Bunlar bir gün ayaklarında 
d.i. Bunun ~çin Cc:zayirin ileri gelenle- zincir olmasına rağmen baflarında bu
rı Hayreddın beyın konağına gittiler: lunan bekçilere saldırdılar· henüz fs-

- Bir dileğimiz vardır. 11 il · ' De(f le panyo arın e erınde bulunan Adaka-
ı r. leye doğru kaçmağa başladılar. 

Hayreddin bey onları her zamanki h 
gibi güler yüzle karşıladı, ikramda bu- Bu aber şehirde duyulunca ortalığı 
lundu. büyük bir telaş kapladı. Eğer bu beş 

yerliler ona korkularını anlattı - yüz esirin isyanı diğerlerine de sirayet 
Iar. eder ve hepsi birden baş kaldırırlarsa 

- Esirler ansızın isyan ederlerse büyük bir felaket olurdu. Bunun için 
hepimizin hayatı tehlikededir. Cezayir ahalisi hemen silahlanarak dı-

Dediler. {!arı fırladılar. Esirlerin arkalanndan 

Hayreddin bey bu sözleri haklı gör- koştular. 
dü. İspanyol esirlerinin kaçarak kendile-

Karşılıklı konuştular. rine doğru geldiklerini gören Adakale-

Esirleri kılıçtan geçirmek olamaz • deki İspanyollar da sandallara bindiler, 
dı. onlara doğru koştular. Fakat Hayred-

Azad etseler gene silahlanıp Ceza _ din .bey kaleden sıkı bir t~p ve tüfek 
yir üstüne gelecek olan d . ate.şı açınca sandallardan hır kaçı dev-

Söz uzadıkça uzuyordu. Hayred • or uya gırer • ·ıd· d" w ı · d · k ı 

,..Sayfa 9 

,,. 
~ ; 

1 Hikaye Çingene Döğüşü ~ 
L _..J 

Yazan: Ragıp Şevki 

Arabalar, ağır ağır çamurlu yoldan. o- [ müyor musunnz.?. Kayış gibi gergin. 

vaya iniyordu. Ta, gerilerden çat.lak. ka- f Pullu oğlunun çerisi, Meriç ve Ergene 
rı;ıık bir erkek sesi, haykırdı: kenarlarında yaz kıl durmadan dolaşır • 

- Abe gün karardı, Süleyin mola et- dı. Onlarda adetti. Çeri delikanlılarından 
sin o karayağız delikanlılar!.. biri, birinin kadınına göı koydu mu böyle 

İbişin Süllü, eğersiz atı üstünde bir iki bir imtihana tabi tutulur, kazanırsa kadın 
oynaştıktan sonra hayvanını ileri sürdü ve onun olurdu. Kazanmadığı takdirde de ga• 
arabalardan birinin perdesini çekti: lip rakibine beş sene Haraç verir, onun u• 

- Efendi ( *) mola ediyor ana, çıkar şağı olurdu. İbiŞn Süllü de, iki bahar A • 
oracıktan bir angi mezecik te, akşama tüt- buşla sevişmiş, nihayet böyle sıkı bir dö· 
sü yapalım f.. vüşe karar vermişti. 

- Gene içecek misin abe Süllü (**)? Çadırların ortasında bir meydan açıl • 
Delikanlı, atından sıçrıyarak, yere at - mıştı ve dört kenarda. kuru dal parçalarile 

ladı ve hayvanının, ipini, arabanın çen - tazelenen ateşler yanıyordu. 

gel1erinden birine düğümledi. Çeribaşının çadırında Abu~. hep korku 
- Bu akşam içim yanıyor ana, içmez - ve endişe ile parlıyan gözlerini Süllünün 

sem kavruluruml.. i üzerinde geıdiriyordu. Dışandan durmn· 
Üzüm bağlarının yanındaki çayır ya • dan haykırmalar, keskin kahkahalar du • 

vaş yavaı çadırlarla doluyordu. Kuru ve yuluyor, genç kadın, vücudunu sıkan dar 
keskin bir gürültii, bütün ovaya yayılıyor, ve pullu yeleği, bol şalvarı, esmer bir et 
çocuklar çıplak karınlarını şişirerek, otlar yığınile dikleşen yan açık göğsü ve boy • 
üstünde alabildiklerine koşuyorlar. nundaki beşrôirliklerle iki erkeğe durma
Ateşler yanıyor, dumanlnr, Kara ormana dan rakı uzatıyor. Çenöa~ İbrahim, kız-
doğru alabildiğine uzanıyordu. ~ın gözlerile Süllüye bakıyordu. 

Süllü, tabakasından kalın bir sigara ya- _ Boğazın kavıulurııa. Abuş sana eU' 

karak yavaı yavaş yürüdü ve çergibaıı lb- versin İbiş oğlu! .. 
raamın çadırı önünde durdu. Reis., ye~il çi- İkisi de birbirlerinin di lerdi. rı ı, ıger erı e gerı açtı ar. 

ın beyin on bir yıl içinde Cezayirde • Halk ile esirler arasında olan 
Ve • d ... k h I kl Bunun için onları sağlam zindanla-
l cıvarın a yaptıgı a raman ı - arın gada bunlardan yalnız doksan 

menlerle kapanmış toprağın yumuşak ta • 
kav - k d rafını arar en sor u: 

sızmıyacaklarını 

anlamışlardı. Çeribaşı yanıbaşmda bo§al • 
mış duran rakı testilerine baktı ve saydı: 

11er b' • d·- · d d h b.. ..kt.. L ra atmaktan başka çare göremiyorlar-ın ıgenn en a a uyu u. e- sağ kaldı. 
Rltısı - Abe Süllü, ne gezersin öyle başı -

"entler bunlan büyük bir iftiharla ye- dı. 
l'lile l k d d' 1 d En sonra halkın da yardımı"le ve e- Hayreddin bey için bu hal iyi bir l3 re an atma ta evam e ıyor ar ı. 

Unların içinde hiç ~üphesiz en büyük sirleri çalıştırarak zindanlar yapılması- ders oldu. 
lnerak ve heyecanla dinlemekte olan, na karar verildi, zaten elde bir çok ke- Zindanların bitirilmesine daha bü • 
l'eni leventlerden Küçük Ali idi. reste vardı. Bunlar karaya düşen Is • yük bir gayretle devam olundu. 

Cezayir sahiden heyecanlı yıllar ya- panyol gemilerinin parçalanmasile el- Bitince de bütün esirlere kaçmıya-
tarnışn: de edilmişti. caklarına dair yemin ettirilerek oraya 
.. lspanyo1 amiralı denizden Cezayir ~emen işe başlandı. kapatıldı. Ba°Şlarına bekçiler ve bekçi-
Uc:erine yürüdüğü sırada T elemsan Üç yerde Cezayirin pek m~hur o- lere yardım etmek üzere otuz levent 
Sultanı lbni Hamun da yirmi bin A - lan zindanları yapılıyordu. konuldu. 
tap askerile karadan yola çıkmıştı. Ya- Bu sırada beş yüz İspanyol esirinden 
~n~a~~l~ıny~la~anüçbinp~ =~~~~~~~~~~~~~~~=.~~~~~~~~~~~~~ 

(Arkası var) 

lspanyol kumandanı T elemaan sul-

boş?. Git babanın yanına cia, dokunsun 
adamcağıza bir angi hayırcağzın 1 •• 

Süllü, onun çakır gözlerine. fırça gibi 
sert bir sakalla sertleşmi§ yüzüne baktı: 

- Abuş burada mı efendi?. dedi. 
Çeribaşı doğrulmuştu. Kaşlarını çata • 

rak delikanlının yanık, kuru yüzüne, kor 
gibi parlak gözlerine baktı: 

- Ne yapacaksın?. 
- Çığır onu, bir çift lafım varf .. 
Reisin suratı asılmıştL Elindeki sivri bü

yük temel çivisini yere atarak, avuçlannı 

birbirine vurdu ve omuzlarını kaldırıp dü· 
şürdü: 

- Gel ardımdan!. dedi. 
lkisi de öfkeli öfkeli yürüdüler ve kü-

}'ade ile yedi yüz süvari vardı. Satış IlaA nı 
~~~ının ~elmesini beklememişti. Çün-

u kcndı kuvvetine çok güveniyor, İst. Dördüncü İcra Mernurlugu"" ndan 
kmd~~u parlak zaferin bütün payını 

çük, kara bezli bir çadırdan içeri girdiler. 
• SüUü kapının önünde dimdik durarak bek• ledi. Çeribaşı, köşede toprak tencereye 

endısıne saklaınak istiyordu. 24131 İkraz No. aile Hasan Sabri tarafından borç alınan 400 lira muka- patates doğruyan kadına seslendi: 
bilinde Vakıf Paralar idaresine birinci derece ve birinci ıırada ipotekli olup - Abu~ lambayı yak ta gel, Süllü seni 
tamamına yeminli üç ehli vukuf tarafından 1556 Bin bet yüz elli altı lira pny etmek istiyorl.. 

Altı.. İçine bir endişe düşmügtü. Elini ağır 
ağır kaldırarak delikanh ile alay eder gibi 
tekrar etti: 

- Ha. abe ne susuyorsun, Sülesenel. 
Boğazın kuru duysa Abuş sana su versin 1. 

Süllü daha ağır bastı: 

- Abuş bana su vermez. dudağını ve
recek efendi!. dedi. 

Çeribaıı hızla doğruldu ve ayağa kalk .. 
tı. Gözleri ateş saçıyordu. Yumruğunu kal
dırdı ve: 

- Yürü!.. diye bağırdı. 
Çndırın kapısından hızla meydana fır -. 

ladılar. Abuş da arkalanndan koştu ve a • 
teşlerden birinin kenarına uzanarak avuç• 
lıırını çenelerine ve dirseklerini toprağa 
koydu ve gözlerini açtı. 

İki erkek. soluyordu. ÇCTiba§ı: aİtoğlu 
yürü l. ı> dedi ve ikisi de bir anda çarpıştı • 
lar. Bütün çeri halkı susmuş, kemanlar, 
dümbelekler. avazlar durmuş, gölgeler san
ki ta~ kesilmi~. Uzaktan yalnız kavak 

yapraklarını uçu • 

Bu açık gözlüğün cezasını ağır bir 
surette çektiği sırada T elemsan sulta
nı yolda bulunuyordu. l~anyollann 
uğradığı korkunç bozgunu öğrenince 
daha ziyade ilerlemekten vazgeçti ve 

kıymet takdir olunan Kasımpaf'lda Camii kebir mahallesinde Kasap soka- Kadın heyecanla 
ğında eski: 8 yeni: 6 No. h sağı 14 solu 11, Arkası, 1, 2, 6 Harita No. lı ~oğnıldu ~ ba§l

mahaller cephesi 9 metroluk yolla mahdut Zemin katı: Karosimen antre, nı çevirdi. Deli • 
bir sofa, bir oda, bir hela, Karoaimen döşeli mutbah, çimento ı:usulhane, kanlı ona yalvanr 
Mutbahta gömülü küp. Üst katı: Bir sofa, üç oda, bir beli ve k\'llmunda gib~ bakıyordu ve 
kömürlüğü ve bir kuyuyu ve elektrik tesisatını muhtevi ve mutaaarnfmm gö7lerile: cıRazı 

Yarınki nushamızda : ran rüzgiınn ve in
ce ince akan ETge
nenin sesi vardı. 

Çeribaşı: «Dav -
ranf ı> diye soluya • 
rak hızla yumruğu
nu kaldırdı ve ileri 
atıldı. ,Kalabalıktan 

geriye döndü. . 
Fakat Hayreddin bey kolay kolay 

0 nun yakasını bırakamazdı. Kazandığı 
~feri tamamlaması gerekti. 
b ~ayreddin bey Melina kaidi Hasan 
b~}'ın yanma yedi yüz piyade ve iki 
ın Arap süvarisi verdi. Melinaya 

gönderdi. 

b' Hasan bey İspanyollardan alınan 

1~r kısım atlar, zırhlar ve lspanyol si
ahJarile şehre girince halk tarafından 
llarlak bir surette ~arşılandı. iki bin 
~rap silahlanarak onun etrafına toı>
«uıdı. Bunu gören Sultan artık kaç -
ltıaktan başka çare göremedi ve böyle 
Yaptı, 

lspanyollar piyade oldukları için 
eeride kaldılar. Her taraftan kuşatılın
~~ Yalnız yedi yüz süvari T enez kale • 
'~ne kaçabildi; diğerleri kılıçtan geçi
tıldi. 

d .. ishak Reisin ve onlarla birlikte öl-
Utülen kahramanların intikamları alı

llıl'ordu. 
liayreddin beyin eline binden çok 

:sir düşmüştü. Bunların arasından a
~t }'aralı olan ve İspanya kralının ak
b~basından bulunan F erdinandı hususi 
ır eve koydu. Onun her türlü rahatı

~~ baktığı gibi yarasının büyük bir 
1kkatle tedavisi için emir verdi. 
Diğer esirlerden bir kısmı kervan -

'atayJara, bir kısmı arhk yanmamakta 
klan eski hamamlara kapatılmıştı, fa
l at büyük bir kısmını koyacak yer bu
Unarruyordu. 

Hayreddin bey bunların da ayakla -
h~a 2incir vurarak şehre salıverdi. Şe
ır ahalisinden dileyen her hangi bir 
~~i ~ğırıp kendi işini gördürüyor -

F'erdinandın yaraları geçtikten son-
ta o d C · k 1 · · · d d'-. a ezayır a esı ıçın e ıger e -
tırlerin arasına hapsedildi. 

Binlerce esirin ayaklannda zincir ol
lq hile ellerini kollarını sallıyarak ~e-

tahtı işgalinde ve umum sabası 91,78 metro murabbaı olup 49,50 metro 
murabbaında mebna ve geri kalan sahası bahçe olan, beden ve 
bölme duvarlan kagir, dÖfeme ah~p, haricen ııvaaız bir kigir 
evin tamamının tamamı açık arttırmaya konmut olup 9artna-
mesmın 12 I 9 / 936 tarihinden itibaren dairemizde herkes tara
fından görüleceği gibi 22 / 9 / 936 tarihine mü.aadif salı gunu 
saat 14 den 16 ya kadar dairemizde açık arttırma i~ satıla-

caktır. Arttırma bedeli muhammen kıymetinin yüzde yetmi§ beşini 
bulmadığı takdirde en son artbranİn teahhüdü baki kalmak üzere 

7 /10/936 tarihine müsadif Çar§amba günü saat 14 den 16 ya kadar 
dairemizde yapılacak olan ikinci ar ttırmasında gayri menkul gene 

muhammen kıymetinin %75 ini bulduğu takdirde en ıon arttırana i
hale edilecek ve bulmadığı takdirde 2280 numaralı kanun hükümleri
ne tevfikan aatı§ı geri bırakılacaktır. Taliplerin muhammen kıymeti
nin yüzde yedi buçuğu niıbetinde pey akçesini veya milli bir Banka
nın teminat mektubunu hamil bulunmalan lazımdır. Müterakim 
vergiler ile Vakıf icaresi, taviz bedeli ve belediyeye ait tenvirat ve 

tanzifat rüsumu satış bedelinden tenzil olunacaktır. 2004 numaralı ic
ra ve ifli kanununun (126) mcı maddesinin dördüncü fıkrasına 
tevfikan bu gayrimenkul üzerinde İpotekli alacaklılar ile diğer ali • 

kadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz 
ve masarife dair olan iddialarını, ilan tarihinden itibaren (20) yirmi 
gün içinde evrakı müsbitelerile bildirmeleri, aksi halde hakları tapu 

ıicillerile aabit olmadıkça satı§ bedelinin paylaımaıından hariç kala
cakları cihetle ali.kadarinın itbu maddenin mezkur fıkrasına göre 

hareket etmeleri ve daha fazla malumat a1mak isteyenlerin 44~6 dos· 

ya numarasile müracaatları ilin olunur. ((551» ______ __,,._ 

Liseler Satınalma Komisyonundan: 
Yeni açılacak oku1lar için 7 435 lira bedel tahmin edilen 625 adet dersa

ne sırası 36 adet yazı tahtası 20 adet yemek masası 27 /8/936 Pe.rtembe 
günü saat 16 da İstanbul Liseler muhasebeciliğinde toplanan Komisyon -
da kapalı zarfla ebiltmesi yaptlaı:aktır. tık teminat 558 Liradır. Bu işe 
ait şartname Komisyon Sekreterliğinde görülüp öğrenilir. Bu ~ girecekler 
ilk teminatlarını Liseler mühasebeciliği V emesine yatırarak kapalı teklif
lerini belli saatten bir saat evvel Ticaret Odasının yeni ıene ve.ikası ve bu 
gibi doğrama itlerini yaptıklarına dair Resmi dairelerden alınmıt vesikala
nnı ekailtme kanununa göre kapalı zarflarına koyarak Komisyon Başkan -
lığına vermeleri il~ olunur. ((293)) 

Kazadan · sonra 
ol, razı ol 1. » de -
mek ister gibi gü
lüyor ve bekliyor
du. 

Çeviren : Nurullah Ataç 

Çeribaşı karısına dikkatle bakıyordu. 

Genç kadın, başından yemenisini attı. Gür 
ıiynh saçları yuvarlak omuzlarına dökülü· 
verdi. Süllü ıevinçle oynaştı ve toprak ü
zerine serili keçi postlarından birine otur -
du: 

- Bu güz rahmet az düştü efendi, A -
huşun gönlü kurudu. Talihin varsa, kışa 

suyunu sen verirsin, yoksa, bana kalır .. 
Çeribaşı homurdandı ve ayağa kalka -

tak dikkatle karısının yüzüne baktı: 
- Susma Abuş, söyle, bu güz kuru -

dun mu? .. 
Kadın önüne bakarak susuyordu. Çeri

başı ağrr bir küfür savurdu ve kapıdan 
hızla fırladı. 

* Gece içinde bütün çadırların önlerinde 
atcıler yakılmışu. Dümbelekler, kemanlar, 
zurnalar alabildiğine oyun havaları çalı -
yor, kızlar, bol paçalı. yırtık ceketli kara
yağız delikanlılar ortada durmadan dö -
nüp oynuyorlardL 

Bu gece dövüş vardı. Çeribaşının siyah 
çadırı içinde dövüşün ilk faslı başlamıştı. 

Çeribaşı lbraam ile, ibişin Süllü karşılıklı 
yere çömelmişler, Abuşun verdiği dolu 
mqrnpnlarla durmadan içiyorlardı. Artık 
bu şans, ilk anda kendini gösterecekti. Kim 
çabuk kusnr, çabuk sızarsa partiyi o kay • 
bedecek, Abuş elden gidecekti. Bütün bu 
§enlikler hep bu yüzdendi. Kızlar, durma
dan, pul pul paralarla süslü göğüslerini, o· 
muzlarını titreterek lstanbul tellisi oynu -
yorlar, ihtiyarlar, uzaktan çadıra bakıyor• 
lardı. 

içlerinden biri derin derin içini çekti: 
- Efendinin rakıya dayanı vardır, ıe -

kiı okka içse, ı.Hıhl» demez. Yüzünü gör-

( * ) Trakya Çingeneleri resirlerini uefen
di» diye anarlar. 

( **) Süleyman. 

bir ses: 

- Süllü gidiyor!. diye bağırıyordu. Sül-

lü büyük bir çekiç gibi havaya kalkan yu~-
ruğa gözucile baktı, sonra tıpkı bir boğd. 
gibi, başını ve vücudunun üst kısmını iğe • 
rek, koştu, koştu, koştu ve başile çeribaşı• 

nın karnına müthiş bir tos vurdu. 
Çeribaşı keskin bir çığlık kopararak el-

!erini açtı ve sırtüstü, toprağa yuvarlandı, 

kıvrıldı, iki kat oldu ve inledi. 
Ortalıkta bir anda keskin çığlıklar kop• 

muştu. 

Genç kızlar, delikanlılar, çocuklar dur• -madan haykmyorlar, dümbelekler dur • • 
madan kuru kuru ötüyordu. Çatlak bir ses, 

gürültü arasında haykırdı: 
- Abe bizim yeni çeribaşımız Süllü mü~ 
inceli, kalınlı sesler, keskin haykırışlar

la cevap verdilu: 
- Hey, heyyyyyyJ .•• 

Süllü hali soluyor ve dumanlı gözlerle 
yerde kıvrılan çeribıışıy bakıyordu. Bir• 
denbirc koluna ~I sıcak kadın parmağı 
geçti ve iki çıplak kol boynuna dolandı. 

Süllü, siyah bıyıklı, çatlak dudaklarının sı• 

cak nefeslerle kapandığını duyarak doğ • 

ruldu: 
Abuş mmldanıyordu: 

- Benim güçlü erkeğimi.. 

Taksim bahçesinde 
Halk Opereti 

Bn akşam 21,30 da 

bUyllk mnsnmere 

SiRiN TEYZE • 
.Ayrıca ortn 
elektrikli 

oyunu, 
kukla, 

monolog v.s. 
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, SON POSTA 
Ağustos 21 _. 

Ankara 
• 
imar . 

/ftilıatçılar Devrinde 

Müdürlüğünden: 
1 - Eksiltmeye konulan ~: Bendderesi Mezarlık yolunun ikinci 

kısmi keşif bedeli 36244 lira 97 kuruştur. 

MUHALEFET ~r 
Nasıl doğdu. Nasıl yaşadı, Nasıl öldü'l 

1 - Bu işe ait şarbıame ve evrak ıunlardır. 
a. Eksiltme ıartnamesi 
b. Mukavelename 
c. Nafia işleri şeraiti umumiyesl 
e. Hususi ve Fenni şartname 
f. Keşif cedveli 

g. Proje 
isteyenler bu şartnameleri ve evrakı iki lira mukabilinde Ankara 

imar Müdürlüğü muhasebesinden alabilirler. 
3 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 
4 - Eksiltme 28 I Ağustos I 936 Cuma günü saat 17 de Ankara 

bar Müdürlüğünde yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2718 lira 37 kuruş 

muvakkat teminat vermesi ve bundan ~ka Nafia işleri şeraiti 
umumiyesindeki şartları haiz ve ehliyeti olduğuna dair Vilayet Nafia 
Müdürlüğünden vesika getirmesi lazımdır. 

6 - Teklif mektuplan yukanda üçünü maddede yazılı saatten bir 
saat evveJine kadar Ankara İmar Müdürlüğüne getirilerek Eksiltme 
Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile 
gönderilecek mektuplann nihayet dördüncü maddede yaztlı saate kadar 
gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice yapışbnlmlf olması 
lazımdır. Postada olacak teahhiir kabul edilmez. "341,, "276,, 

Orta Orman Mektebi 
Direktörlüğünden: 

Okulumuza bu sene müsabaka imtihanile 25 talebe alınacaktır. 
Mektep, parasız, yatılı, tahsil müddeti üç senedir. isteklilerden aşağıda 
yazılı şartlar aranır: 

l - Türkiye Cumhuriyeti teb'asından olmak, 
2 Yaşı yirmiden yukarı olmamak, 
3 Sağlık durumu normal derecede yani, dil, göz, kulak ve 

vucudünde arıza ve noksanlık bulunmamak, arızalı ve 
dağlık yerlerde yürüyüp gezmeye, hayvana binmeye bünye 
teşekkülatı müsait ve dayanıklı olmak, 

4 iyi ahlaklı, hüsnühal sahibi ve geçmiı mahkumiyeti olmamak, 
5 Orta mektebi bitirmiı bulunmak, 
6 Bu şartları haiz olanlar, Mektep Direktörlüğüne hitaben ya

ı:acakları dilekçeye : 
a: Nüfus cüzdanı asıl veya tasdikli suretini, 
'1: Üçüncü maddede yazılı sağlık durumlarını bildirir tam 

teşekküllü hastahanelerden veya bu hastahanelerin bulun
madıklan yerlerde Hükıimet doktorlarından alacaklan 
tasdikli rapor (Tam teşekküllü hastahane olmıyan yer
lerden kabul edilecek isteklilerin kayıtlan mektebe 
girdikten sonra yaphrılacak muayene neticesine kadar 
esaslandınlmaz. Ve bu muayenede yazılı evsaf kendisinde 
bulunmıyanlar mektebe alınmaz.) 

c: Çiçek aşısı vesikası, 
d: Dördüncü maddedeki yazıya göre Belediye veya polis 

merkezleri tarafından tanzim ve tasdik edilecek 
hüsnühal mazbatası, 

e: Orta mektep ıahadetnamesinin asıl veya tasdikli 
örneği, 

f: 619 Eb'adında altı fotograf ve alb kuruşluk posta 
pulu bağlamalı ve evraklarını ( İstanbul, Büyükdere, 
Bahçeköyünde Orman Mektebi Direktörlüğü ) adresine 
göndermelidirler. 

f - Müsabaka imtihanına gireceklerin namzetlik kayıtlar 21/8/1936 
' tarihinden başlamak üzüre bir ay devam edecek ve 21/9/1936 

akşamı kapanacakhr. Taşrada olanlarla İstanbulda bulunup ta 
yazı ile müracaat edeceklerin kayıtları gönderecekleri evrak 
üzerine yapılır; ve evraka ekliyecekleri altı kuruşluk posta 
pulu iİe kendilerine mektep mühürile mühürlenmiş fotografh 
bir imtihan vesikası gönderilir. Bu vesikayı gösteremiyenler 
imtihana kabul edilmez. 

Noksan evrak gönderenlere müracaat etmemiı nazarile 
bakılır. 

İstanbulda bulunup ta bizzat başvuracaklann kayıtlan 
Bahçeköyündeki mektep binasında yapılır. 

Müracaat günleri Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri 
saat 14-17 ye kadardır. Bugün ve saatler haricinde müracaat 
kabul edilmez ; ve noksan evrakla gelenlerin kayıtları 
yapılmaz. 

1 İmtihan, iki grup dersden, Büyükdere Bahçeköyündeki mektep 
binasında aşağıda yazılı gün ve saatlerde yapılacaktır: 

A ; 22/9/ ı 936 Salı gunu Riyaziye 
B: 23/9/1936 Çnrşanba ,, Biyoloji 

imtihanlara saat 13 de başlanır, muayyen gün ve saatte mek
tepte bulunmıyanlar müsabaka harici bırakılır. 

Son Poata'nın siyasi tefrikası : 33 
- - Yazan: Zl,a Şakir '' 

Mücadeleyi seven ve bu maksatla Kafkasyadan lstanbula gelen Murat Bey, 
kendisine bariz haklar ·kazandıracak kadar kudret gösteremiyordu 

Zira. avdetten evvel şubelere mi? ... Şu halde. Murat bey niçin sa- hatalar; çoğaldı. (Münekkidi ıiyasi) 
yazılmış.. reyler ·alınmış... Faz - dece Cavit bey nazarında beraat et - sıfatile (sükfü edemezdim) ..• Avru ~ 
la olarak, o hareketime muharrik olan mek istiyor da, efkarı umumı'ye karşı· fkA · · · ah pa e arı umumıyesını, y ut gazett' 
esbaptan biri de, cemiyeti büyu""k bir sında huna lu""zum hı"ssetmı"yor?... } d b" · · 1 er en ırını, en mü ayim ıurette ınu· 
şaibeden tathir etmek lüzumu idı. Sonra .. Murat bey, Cavı"t beyı·n na- h k ( h · atap tutara teşri i madde) ettiğı • 
Bilhassa Rahmi beyin, bunu an'anesile musuna tevdi ettiği bu notların, kala- me mukabil, galiz tecavüzler ile ce • 
bilmesi lazım gelirdi.] balıkta da okunduğunu söylüyor. Şu vap vermeye başladılar. 
. M~rat bey, (cemiyetin büyük şaibe- halde artık bu notların hiç bir mahre- S"lAhI ·· A d "'ld' t 
) ıd . . ı a ar, musavı egı ı. Kuvve 

sı nın ne o uğunu izah etmiyor. An- ~ıyetı kalmıyor ... E, şu halde, artık öbür tarafta idi. Lakin; (mantık 11e 
cak huna, şöyle bir şekil veriyor ve ış bu dereceye ~~ldiktenAso.nra; Murat hikmet) bu tarafta oldug"'u irin efkarı 
diyor ki: ' bey bu (S 1 k) h 11' 

A A esrarı nıç~n e anı ·· Ve! at· bizim tarafa meyil etmeye bafladı.J 
[Pek müsteit olduğu için mektebi ta, efkarı umumıye karşısında ortaya M d b . b .. l . d üh' • .., 

mülkı'y d (1) · h · d d'"k k ura eyın u soz en e m ıı .. e e suretı ususıye e na· o ere : · 
zarımı celbetmiş olan (Cavit bey) i, - Anladınız mı, efendiler?.. İşin bir kıymeti haizdir. Bilhasşa :ikinci 
Pek severdı"m O · d k .. · ·· ·· .. b"l d...... . . . h kk cümle, çok calibi dikkattir •.• Murad · nu ırşa etme uzere, ıç yuzunu ı me ıgınız ıçın, a ım • .. . . . A . ,. 

}Ad d b"J d d l h"'k"" . b hey (munekkıdı sıyası ııfatilc ıükul ev a ım an ı e iriğ ettiğim bir sır • a yan ış u um verıyorsunuz .. ve e- . . .j
1 

r1 ('.l) faq ettim. Yanı· (Altrago) u'"nva- · h k"k t b' k"ld h' edemezdım) dıyor. Fakat. (münekkıo " nı, a ı a e uymıyan ır şe ı e teş ır . A) . .. b 
nı altında cemetmekte oldug"'um tesı·· d" B . ('h sıyası nın ne demek oldugunu: ve u e ıyorsunuz... en, cemıyete ı a - f l !'- • ..... • • • b 
ıatı hayat d Ah"d d · t) d ..... 1 h" . sı atı ne surete atıaap ettıgını ıza ım an, ma u av ete aıt o- ne egı , ızmet ~ttım. 
1 k (f ı ah f etmiyor. an ısmı, a an s i eden, filan sahi- Demesi lazım gelirdi... Murat bey• 
feye kadar) diyerek ayrıca işaret ile (siyasi şahsiyeti) üzerinde en mühim İnsan: (münekkidi siyaat) keliıne
(ancak o sahifeleri )okuyup ertesi gü~ rol oynıyacak olan bu mühim ve ha _ lerini kolkola görünce; derhal eözü • 
nü İade olunmak; - ve iadesinden son- yati meselede de büyük bir zaaf gös - nün önüne,. 58 sayfalık bir gazeteye 
ra da, öyle bir eserimin vücudu11u bi- termişti. Ve bunun neticesi olarak da, arş~n arş;~ ~~yasi makalaler. yazan, bir 
le unutmak şartile - namusuna söz a- efkarı umumiyenin münevver kısmı sefır tekaudu veyahut. hJr dıplomat e~ 
larak eseri verdim. Bizden başka, bu- üzerinde, istediği tesiri husule getire- kisi geliyor. Ve böyle muazzam b~r 
na üç kiş.i şahit idi. memişti. Böyle olmakla beraber, o yi- hakkı ~ıfat~ a~ca~ bu dere~ sa~~hı· 

Eser, bır hafta olmuş ik~ henüz gel- ne mücadelesinde devam etmişti. Ve yettar hır zatın ıktısab edebileccgıne 
medi.. · Yukarıda, (zihnimi karıştırdı) bu devamı da. sonraları - şöylece tes- hükmediyor. 
dediğim zfü; verdiğim eserin baştan bit eylemişti: Hiç şüphe etmemek lAzımdır ki. bu 
aşağıya, kalabalık içinde okunmakta [-Cemiyet namına icra olunan ha- hususta Murat bey de g&fil değiMir. 
olduğunu .. hatta maksatlarının, avde- talar; hem de te'vil kabul etmez fahiş (Arkaaı var) 
timin hikmetlerini taharri etmek olma- c~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
yıp, beni cerh edebilecek bir tecavüz 
aletinin tedariki bulunduğunu haber 
verdi ... Buna, ebediyyen inanama • 
dım. Lakin birini gönderip kitabı j 8 • 

tedim. 
- Selaniğe kadar göndersek olmaz 

mı?. 

Cevabı geldi. 
Şiddetle reddettim. Cavit beyin za -

tına münhasir olduğunu tekrar eyle • 
dim. Hemen kitabın iadesini istedim. 
Vukuati atiye, nesayihini reddettiğim 
ihtiyatlı dostumun haklı olduğunu ma
atteessüf is bat etti.] 

Görülüyor ki, mücadeleyi seven ve 
bilhassa· Kafkasyadan kalkarak bunun 
için f stanbula gelen Murat bey; evve
la, kuvvetle "hücum ediyor. Mücadele 
başlıyor. Fakat, biraz sonra; kuvveti 
gevşiyor, müdafaada; kendisine bariz 
haklar kazandıracak kadar kudret gös
teremiyor. 

Murad heyin son sözleri, calibi dik
kattir... Bunlardan: 

Birincisi: - (Cemiyeti büyük bir 
şaibeden tathir etmek lüzumu) nu; 

'bilhassa Rahmi beyin an 'an esile bil • 
mesi meselesi ... Rahmi hey, cemiyet 
erkanı arasında dürüstlüğü, tok söz -
liilüğü, hatta uygun olmıyan işlere kar
şı muhalefeti ile tanınmış bir zattır. 
Buna binaen, (cemiyeti büyük bir şai
beden tathir etmek) için kendini feda 
eylemek lüzumunu hisseden Murat be
yi müdafaa etmesi lazımgelirdi. Aca • 
ba niçin etmedi? .. 

İkincisi: - Murad bey, Cavit beyi 
seviyor. Hatta o kadar seviyor ki; ev
ladından bile (sır) halinde saklarlığı 
• hususi hayatına ait • notları• ona tes
lim ediyor; ve: 

- Bu notları, senin namusuna tev
di ediyorum. Şu sayfadan şu sayfaya 
kadar okuyacaksın. 

Diyor .... 
Murat beyi bu fedakarlığa sevke -

den amil, nedir?.. Hiç şüpHesiz ki, 
kendisine karşı vuku bulan ağır itham
lardan nefsini tezyih etmek değil 

Kapalı Zarf Usulile 

Eksiltme il8nı 
Yüksek Mühendis mektebi Satınalma Komisyonundan: 

1. - Eksiltmeye konulan ( lstanbulda Taksim Gümütsuyunda Yüksek 
Mühendis mektebi binuı dahilinde) Proje ve tartnameai mucibince yapı • 
lacak intaat: 

İllf&atm k~if bedeli 21115 lira 98 kuruttur. 
2. - Bu ite ait '8J'bıamelerle evrak tunlardır. 
A. - Eksiltme tartnameai 
B. - Proje. . ,... 
isteyenler bu tartname ve projeler.i (125) kurut mukabilinde Yiikselı 

Mühendis mektebi aatınalma Komisyonundan alabilirler. 
3. - Eksiltme 27 /8/1936 Perfembe günü saat 15 de Yüksek Mühendİ• 

mektebi binasında satınalma komisyonunda yapılacaktır • 
4. - Eksiltme kapalı zarf usulile olacaktır. 
5. - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin ( 1590) lira ilk teminat akçetl 

ve bundan batka atağıdaki vesikaları haiz olup getirmeai lwmdır. Nafi• 
Vekaletinden alınllllf müteahhitlik ehliyet vesikası göstermesi ve bizzat 01& 
hendis veya mimar olması veya bunlardan biriyle ortak olarak ça}ıfbğıd 
bildirir Nokrlikçe musaddak vesika lazımdır. 

6. - Teklif mektupları yukarıda ( 3) üncü maddede yazılı aaatten bİ( 
saat evveline kadar Yüksek Mühendis mektebi binaıı dahilinde F:Jc,jlbıJ( 
Komisyonu Riyasetine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile göncJer! 
lecek mektupların nihayet (3) üncü maddede yazılı saate kadar gdııı1 

olması ve dtf zarfın mühür muıniyle kapatılmıt olması farttır. Posta~ 
olacak gecikmeler kabul edilmez. (299) ·--------

İstanbul Liman Sahili Sıhhiye 
Komisyonundan Merkezi Satınalma 

1. - Merkezimize ait Çanakkale istimbotu açık eksiltme ile tanıit 
ettirilecektir. Keşif bedeli 2382 liradır. 

2· - Bu işe ait şarbıame şunlardır. 
A. - Fenni Şarbıame 
B. - ıdari Şartneme. 

3. - İstekliler bu şartname ve evrakını parasız olarak lstanbul 
Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Levazımından alabilirler. 

4. - Eksiltme 24 Ağustos 1936 Pazartesi günü saat 14 da Gs .. 
latada Kara Mustafapaşa sokağında mezkur Satınalma Komisyonunda 
yapılacaktır. 

5. - Eksiltme açık olacaktır. • 
6. - Eksiltmeye gireceklerin 178 lira 65 kuruş muvakkat tcnıınat 

parası ile en az 3000 liralık bu gibi tamiratı yapbğına dair bir ehliyet 
vesikası göstermesi şarttır. (187) -9 - Yukarıda yazılı şartları haiz olanlar, müsabaka imtihanı 

neticesinde muvaffak olarak mektebe alındıkları takdirde 
tahsil esnasında mektebi terkettikleri veya bitirdikten sonra 
tayin olundukları vazifeye gitmedikleri halde mektebin yap
mış· olduğu masrafları ödeyeceklerine dair kendilerine veri
lecek nümuneye göre Noterlikten tasdikli bir taahhüt senedi 
vereceklerdir. Bu senedi gelirn.&iyenlerin mektebe devamlarına 

(1) Murat bey, bir aralık Mülkiye mek· ~ .. T U Z LA 

tcb~;~c~:i! ;:;.ll:i ~~ı~) etrafında bü-ı • ç M E L E R • 
yük bir kütumiyet göstermiş; bn~ka ci • 1 1 
~~~en b!e .::!:::e~!~;dir. B:~u~a~lı;:: , _ _ 

• d t') ı · kAf' d ·d t 1 Jçıne trenlerinin vapurlnrı köprl\den 6,2o • 7.40 - 8,40 - 9,0., - 11-
müsaade edilmez. (529) 

yın av e ı mese esı, a ı erece e en • &.._ r: 
· · h d"l • t" z ş ,. 13,15 • 15, 10 - 11>,.>0 dir. vır ve ıza e ı mi§ ır. , • 



,, 

t 

e 
r, 

r 

Ağustos SON POST,\ Sayfa 11 

BA DYO I' • 
şamki Program BAY NDJRLJK F iL E 1 

su 
UMUMİ 

ER BANK 
MÜDÜRLÜGÜNDEN: 

1 - Gemlikte inşa edilmekte olan Sun'i ipek fabrikamıza 
~hilden üç kilometro mesafede kain Ilıcak suyunun kaptaj ve 
ısalesi işi vahidi fiat esasile eksiltmeye çıkarılmıştır. İşin bthmin 
edilen bedeli 31.155 , - liradır. 

2 - Bu işe ait münakasa evrakı şunlardır: 
A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Umumi şartname 
D) Hususi fenni şartname 
E) Silsilei fiyat cetveli 
F) Projeler 
İsteyenler bu evrakı ı .60 lira bedel mukabilinde Ankara' da 

Sümer Bank Muamelat Şubesi Müdürlüğünden ve Sümer Bank 
lstanbul Şubesinden satın alabilirler. 

3 - Eksiltme 25 Ağustos 936 Sah günü saat '6 da Sümer Bank 
~bul Şubesi Müdürlüğündeki Komisyon huzurunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı z8rf usulile olacaktır. 
5 - İsteklilerin 2337 Lira muvakkat teminat vermeleri li

ttnıdır. Bundan başka eksiltmeye girecekler ilan edilen mahiyette 
hir işi muvaffakıyetle yaptıklarını tevsik ederek eksiltme günün
den üç gün evveline kadar Bankaya müracaatla beraberlerinde 
25 kuruşluk pul getirmek suretile bir ehliyet vesikası alacaklar 
\re bunu teklif mektuplarına leffedeceklerdir. 

6 - Teklif mektuplan yukarda vazıh gün ve saatten bir sa
at evveline kadar Sümer Bank İstauhul Şubesine makbuz mu~ 
kabilinde verilecektir. Posta ile göndrilecek mektuplann nihayet 
ihale aatinden bir saat evveline kadar gelmiş ve zarfın kanuni 
Şekilde kapahlmış bulunması şartbr. 

İSTANBUL 
1 8: Operet parçaları (plak), 19: Ha -

herler, 19, l 5: Muhtelif plaklar, 20: Halk 
musikisi (plak}, 20, 30: Stüdyo orke tra
ları, 2 1, 30: Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansının 

gazetelere mahsus havadis servisi verile • 
cektir. 

BÜ KREŞ 
13 • 40 ila 15 arasında: Plak ve haber 

servisleri; ı9: Orkestra; 19,50: Konferans; 
20, I O: Konserin devamı; 20,40: Konfe • 
rana; 20,55: R Vagnerin cıGötterdaem • 
merung» a<llı operuı (Plak ile); 23, l 5 
Ahnanca. fransızca haberler. 

BELGRAT 
20,50: Plak; 21: Konferans; 2 L20 Sen· 

fonik Beethoven musikisi (plak ile); 22 : 
nakil; 23,20: Radyo orkestra· 

BUDAPEŞTE 

19, I O: Radyo salon orkestrası; 20,20: 
Son haberler; 20,50: Piyano refakatile Ba. 
yan Stojanoviç §arkı aöylüyor; 2 l ,20: Dıt 

1 siyasa; 21,35: Çigan musikisi; 22,40: Ha
berler; 23: Opera orkestrası; (Emo Doh
nanyi idaresinde Şubertin eserlerinden) ; 
24: Plak. 

MOSKOVA 
18,30: Rus halk prkılan; 20: Balakir

vin eserlerinden konser; 21: Genç dinleyi
cilerin arzu ettikleri parçalar; 22: Çek· 
çe ne§riyat; 23,05: lngi}tere; 1 Almanca. 

VARŞOVA 

20: Şarkılar; 20,55: Roman tefrikası; 

21,10: Haberler; 21,25: Kanşık neşriyat; 

1
23: Haberler; 23,35: Plak; 24: Dans musi
ki&. 

VlYANA 
20: Haberler: 20,30: Eğlenceli musiki: 

Yu .. ksek zı·raat Enstı•tu·· su·· 22: Senfonik konser: 23: Haberler: 23.10: (Eski Viyana} adlı musiki kompozisyonu; 
24,30: Amerikan dans bandosu. 

1STANBUL 

Rektör}Ügw Ünden: 1s: oan!:~~os<;::;7~: Haberler: 
8 19, 15 ! Muhtelif plaklar; 19,30: Çocuk 

it) • U yıl Ankara Yüksek Ziraat Enıtitüıünün Ziraat, Baytar Fakül • ııaati: Hikayeler; 20: Çocuk muııikisi 
erıne kız ve erkek ve Orman Fakültesine yalnız erkek parasız yatılı, (plak); 20,30: Stüdyo orkestralan; 21,30: 

~lı. Yatılı leyli ve yatısız talebe alınacaktır. Enstitüye yazılabilmek için ata· Son haberler. 
tartlara lıYnıak ıereklidir. Saat 22 ~en sonra Anadolu ajansının 

l
. l - Lise mezuniyet imtihanını vererek bakaloryasını yapmıf veya gazetelere mahsus havadia servisi verile • 
lg l cektir. 

e o gunlUk diplomasını almıı olmak «Bakaloryasını yapmamlf ve- -------------
~~.olgunluk diplomasını almamı§ olanlar Enstitüye alınamaz» ve lzmirde bir cinayet 
\irk tabiiyetinde bulunmak lazımdır. İzmir (Hususi) - Sabıkalılardan 

Q~ 2. - İstanbul Oniverıitesinin Fen Fakültesinden naklen gelecek Kerim Sürmeneli sokakta İhsan ismin
~ !ar orada okudukları sömestrelerden muvaffak olmutlar ise, ikist de birisini vurmuş, Ihsan aldığı yarala· 
l ~l edilerek Baytar, Ziraat ve Orman Fakültesinin üçüucü Sömestre- rın tesiriyle ölmüştür. Cinayetin sebe
~·Ctıne alınırlar. Ancak Baytar Fakültesine sirenlerin bu Fakülte • bi sarhoşluktur. 
~birinci ve ikinci Sömeatrelerinde okunan anatomi dersine de ayn· - F~tib-:ih_3_ün_cü_b_ukUk _ _ b.,iki:İii~'d;; 
~ devanı etmeleri ve Ziraat Fakültesine .ıirenlerin ziraat ıtajını yap- Halen Bakırköy hastanesinde bakını altın· 

lla.rı gereklidir. da bulunan Mehmet Ali oilu lbrahiınin 
:\ - Enstitüye girecek 'talebenin ya§ı 17 den aıait ve 25 ten yukarı hacrile kendiaine Karaaiimrük Atik Ali M. 

(I~ N' ,... .. k k d b wl d W•ıd· . Türbe s. 29 numarada oturan karuı Fikri· az ıharı talebe yükse yaf ay ına ag ı egı ır. . 17181936 !ı..:_.ı • 'b . 
4 p 1 b d 'ki • • l"" ·· d•w• b d yemn tarilJlll.Uenıti arenvasıta-

~ . - araaız yatıh ta e e en ertı erınm uzum goıter ıgı e en yin edildiği ilin olunur. (709) 

>.~'bıliyeti ve sağlamlıktan hakkında tam teıekküUü bir hastaevi ku· ---- - ----
, 111 Safranbolu İcTa memurluğundan: 

Unun raporu lazımdır. Safranbolu kereste tüccarlannc:lan De • 

~ S - Enstitüye yazılan talebe iki ay içinde, yeniden ıağlık ve sağ • ğirmenci oğullan fsmail ve Mehmet Fua· 
~ ~lık rnuayenesinden geçirilerek ertiklerinin lüzum gösterdiği beden dın evvelce ak.tedip hükmü kat'iyet kes • 
lhiliyetini göstermiyenlerin Enstitüden iliıiği kesilir. beden konkordatonun birinci taksiti hulul 
6 f d ebnekle 1 ağustoa 1936 tarihinden itiba· 

to -....ı: Ziraat Fakültesine girecek .talebe Ankarada Orman Çi tliğin e ren tediya~a bqlandığından taksit bede _ 
!it t)' ıtaj görmeğe mecburdurlar. Bu staj müddetince talebeye 30 linden alacağı olanlarm Safranbolu icra 
~ \ ~Ylık verilir. Yatacak yer çiftlikte parasız ıailanır. uStajyer tale· dairesine müracaat etmeleri ilin olunur. 
~~Yemesi içmesi de Enstitüce sağlandığı takdirde kendilerine bu ' 

lıra verilmez.» 
• '1 - Parasız yatı talebesinden ıtaj veya okuma devresi içinde, ıon· ;::n meydana gelen mücbir haller dıtında olmak üzere, kendiliğin· 
4._ •lajını veya okumasını bırakanlardan veya cezel olarak çıkarılan
t\'~da.n hükumetçe yapılan masrafları ödiyecekleri hakkında verilecek 
liılıuneye göre Noterlikten tasdikli bir kefaletname alınır. 

~U~ - Enstitüye girmek istiyenler yukarıda yazılı rapordan batka 
it\ .. kağıdını, atı kiğıdmı, polis veyauraylardan alacaklan uzgidim 
~ Qı~ını, orta mektep ve liselerde görmüş oldukları ıüel derıler ha~· 
d.i~ ehliyelnameleri iliştirilerek elyazılarile yazacaklan pullu bır 
~ tkçe ile ve altı tane fotoğrafı ile birlikte doğruca Ankarada Yüksek 
t tlktitü Rektörlüğüne ha§ vururlar. Talipler dilekçelerinde hangi 

~l~~ iilteye kaydolunmak isteklerini bildirmelidirler. Akıi takdirde 

9~1en hakkında bir muamel~ ya~ıhnaz. • . 
d d - Pulsuz veya usulü daıresınde pullanmamış olan ve 8 ıncı mad· 
~e Yazılı kağıtların ilişik olmadığı dilekçeler gelmemi§ sayılır ve 

l t hakkında hiç bir muamele yapılmaz. 
İ)j O - Vaktinde tam kağıtlarile bat vuranlar arasından pek iyi veya 

tc,·dcreceli olanlar tercih edilir. Kabul edilecek b\lebe diploma dere
~i •ne 'Ve baş vurma tarihlerine göre seçilirler. Kadro dolmadığı tak-

tdc ı· .. l b'l' 1 Orta derece ıler de bat vurma sırasına gore a ına ı ır er. 
l 1 c . . 1 l .. d l'd" ı - evap ıstıyt•n er ayrıca pu gon erme ı ır er. 
12 B A b" . . .... d E ı~•·· tu ~~ - a§vurma zamanı gustosun ırıncı gunun en y wun o • 

ttlij tlcu günü al<ıamına kadardır. '3undan ıonraki baıvurmalar kabul 
~eı. 05) • 

En boş meyva usarelerile hazır· 

lanmıştır. Hazmi kolaylaştırır. 

lnklbazı izale eder. 
Kanı temizliyerek vücuda tazelik 
ve canlılık babşeder. 

lNCIUZ KANZUK ECZANESi 
Beyoilu • l.tanbul 

Okulu Direktörlüğünden : 
Bu yll mektebe 40 talebe ahnacaktır. 

Mektep yatılı ve parasızdır. Tahsil müddeti üç ve mecburi hizmet 
bet senedir. 

Taliplerin apğıdalri teraiti haiz olmaları lizımdır. 
1 - Türkiye Cümhuriyeti tabaaıın J-ın olmak ve on yedi yatından 

atağı ve yİrm.İ l ~r Ya.tmdan yukan bulunmamak. 
2 - Liakal orta· mektepten veya ayni derecede tahsili haiz Maarifçe 

muaaddak hususi mektepten mezun ve riyazi denlerinden en a.pğı ali 
derecede not almıt bulunmak. 

3 - Yukarıda yazılı fe1'8İtİ haiz taliplerin malümab mektep tedrisa • 
bnı takibe kifi olup olmadığı anlaplmak üzere (Cebir, Hesap, Müsat· 
tah Hendese) den bir müsabaka imtihanı yapılır. 

4 - imtihanlar sözlü ve yazılıdır. Sözlü imtihanda hazanamıyan ta· 
lip yazılı imtihana giremez. Ve evrala geri verilir. 
5 - imtihan 28 Eyliıl Pazartesi günü olacak ve sorgular Orta Obıl 

müfredat programından yapılacaktır. 

6 - Olgunluk imtihanını vermi liıe mezunları imtihansız birinci 
sınıfa yatılı olarak girebilirler. Ancak bunların kayıt ve kabul zamanın· 
da müracaatlan '8-rlhr. Olgunluk imtihanı vermeyen liae mezunlan 
diğerleri gibi imtihana tabi tutulacaktır. 

7 - Tal iplerin devamı tahsile ve vazifeye mani sari ve uzvi hMtalık
lardan ıalim olması için mütehassısları tam bir hastaneden örneğine uy. 
gun ve fotoğraflı tascfıkli heyeti sıhhiye raporu ile hüsnühal sahibi oldu. 
ğuna dair mahalli poliı tahkikat raporu, a~;ı kağldı, hüviyet cüzdanı, 

JBhadetname veya bulunduğu mektepten Riyaziye notunu da gösterir 
tasdikname ile 4, 5 X 6 eb'adında 7 adet fotoğraf getirmeleri lazımdır. 

8 - Evrakı noksan olanların kayıtlan yapılmaz. 
9 - Kayıt; muamelesi 1 Eylul 936 dan 15 Eylul 936 tarihine ka • 

dardır. ( 353) 
, ____ ._nm._.ı_. ____ mm!D_..,. .......... l!mıt::ml'~ 

. 
Şirketi Hayriyeden: 

Sabah ilk postalanmızda Albnkum, Sütlüce, Rumeli 
Kavağı, Anadolu Kavağı, Sarıyer ve Beykoz ile diğer bilumum 
iskelelerimiz için gidip gelme fevkalade yüzde elli tenzilatlı 
seferlerimizin köprüden hareket saatleri : 

Pazar gUnlerl: 
Anadolu cihetine saat 6,10 
Rumeli cihetine ,, 7 

oıaer günlerde 1 

Anadolu cihetine saat 6,20 
Rumeli cihetine ,, 6,20 ve 7,10 dadır. 

f Devlet IJemiryolları ve Limanlar& lşlatma Umum idaresi ilA ı1 . ar1 1 
ismi muhammen bedelleri aşağıda yazılı malzeme 5/10/ 1936 

Pazartesi günü hizalarında gösterilen aaaUarda Ankarada idare bina
sında ayn ayn ve kapalı zarf usulü ile satın alınacakbr. 

Bu işe girmek istiyenler. hizalanda gösterilen muvakkat teminat
lar ile kanunun tayin ettiği veaikalan, resmi gazetenin 7/5/1936 tarih 
ve 3297 numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde 
alınmış vesika ve teklif mektuplarını aynı gün lastik malzeme için • 
saat 14- 30 ve dinamo kayışları için saat 14 • 45 şe kadar Komisyon 
Reisliğine vermeleri lAzımdır. 

Bu işe ait prtnameler Haydarpaşa Tesellüm ve Sevk Şefliğinde 
ve Ankara Malzeme dairesinde parasız olarak dağıtılmaktadır. 

ismi -------Muhtelif cins lastik malzeme. 

Muhtelif eb' atta 43 t O metre bezli 
kauçuktan mamlıl vagon dinamo 
kayıŞL 

Muahmmen 
bedeli 
Lira 

23500 

13116 

Muvakkat 
teminat 

Lira 

1762.50 

983.70 

Beyoğlu - Tünelbaşı - Y eniyol 

ALMAN Li 

(502) 

Eksiltme 
sa atı 

ıs - 30 

15 - 45 

devreli Lise • Ticnrct Mektebi • Almnncn öğrenmek için ihzarı sınıf. 

Derslere 9 Eylül Çarşamba başlanacaktır. 
Kayıd muamelesi 1 Eylülden itibaren hergün saat 8 den 12 ye kadar 

nüfüs tezkeresi, aşı kağıdı, •ıhhat raporu, 4 fotoğraf ve mektep tasdiknn· 
diploması ile yapılır. Fazla tafsilut için mektebe 

44941 - 44942 ye telefon edilmesi. 

Nafia Vekiletinden: 
Derince Travers fabrikası için bir makine mühendisine ihtiyaç vardır. 

250 Liraya kadar aylık ücret verilecektir. 
Taliplerin dile"çe ve evrakı müsbiteleriyle Bakanlığımıza müracaatla -

n ilin olunur. «438» t<38Sn 
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Şampanya gibi lezzetli ve nefis 

Şekerli limonlu 

ASA •• •• oz gaz o 
Meyvalardan ve meyvaların özünden yapılmlfbr. Bir çorba kaıı· 

jından bir bardak suya, gayet lezzetli ve nefasetine doyum olmıyan 
gazozlu ıampanya gibi limonata yapılır. Ve bu yemeklerden sonra 
alınırsa midevidir. Mideyi bozan ıerbet ve dondurma yerine 
HASAN gazoz özile yapılmq buzlu limonatalar içiniz. 
Dünyanın her tarafında pmpanya yerine kullanılan bu güzel ter· 

tibln yerini tutacak hiçbir ıey yoktur. Harareti teskin eder. Şişe 
JO, büyük 50 kul'Uftur. 

HASAN deposu: ANKARA, IST ANBUL, BEYOGLU 

TAKLiDLERiNDEN SAKININIZ 1 AGIZLIKLAR OZERiNDE 

imzası•• dikkat 
ediniz. 

Salat Yeri ı 
Sultan hamam 

Kebabcı kllJ'fısında 

SON POSTA 

Her pakette bir kupon, her 50, 100, 150, 200 kupona İnhisar mamulatından 
LİKÖR, ŞARAP, KANYAK, LÜKS SİGARA, AV MALZEMESİ verilir. 

ikramiyeli 

YE E 
Aynca: Hediyelerle beraber alacağınız kur'a numaralarile yılbaşında çekilecek BÜYOK ~ 
CE PIY ANGOSUNDA Fordor Turing 1936 modeli zarif bir Ford otomobili veya bunun JaİDI 
bir Ford kamyonu veya Ford traktörü, 230 liralık BLAVPUNKT RADYOLARI, REVUE SAAT• 

·. _ - LERİ, lÇKt SERVİSLERİ, SOFRA TAKIMLARI v.s ... 

Eski FEYZIATI 

Yatılı BOGAZİÇİ LİSELERi Yab ... 

Kızlar ve erkekler için ayr1 bölUklerdeı Ana, ilk, Ort. ve Llae a1111flar .. 
Kayıdlar başlamıştır. İsteyenlere mektep tarifnamesi gönderilir. Kayıd için hergün mektebe ve taf81W ...... 

için Yeni postane arkasında Basiret hanında Özyol idarehanesine mUracaat edilebilir. 
~-----... Arnavutköy. Tramvay caddeel. Çifte Saraylar. Telefon ı 38.810 

ROMATİZMA 
LUMBAGO 
SiYATiK 

ağrılan T E S K 1 N 
ve izale eder. 

Her eczanede arayınız 

Doktor Hafız Cemal 
Dahiliye mütehauııı 

E 
•• 

OL YA 

VENOS Kolon 
J936 senesine kadar lcat 

biltün kolonyalann fevkindedir. 

1 

VENÜS Kolony8SJlll' 
Bir damlası yüreğe ferahlık ~ 

Sinirleri teskin eder. Hekimler Mit r~ 
talanna YENÜS kolonyaa O. ,
yapmalarını tavsiye ediyodar. 

Deposu: Nureddin Evliy~ 
yevi ecy alat ve ıtriyat · 
1stanbul, Bahçekapı. / 

Tjirk Maarif Cemiyeti 

Anadoludan frzul e'le!t?re f!st~il~ t! y!l ~larak gonderilir. 
Ankara: Tütüncn Ali Tümen, Taıhan .. İzmir : Mehmed Alim Baıdu
rak 61 - Bursa: Nureddin Neı'et Uzunçartı • SamE.un: Saatçi Avni 
Peker - Adana: Hacı Halil Y ağcamü civan • Malatya : İbrahim lıık. 
Leon çikolata acentası. 

Pazardan maada berglln 3 • 6 

Divanyolu (104) No. Telefon: 22398 
'l'el. Kandilli 88 • Beylerbeyi 48 

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

Bursa Kız Lisesi 
( Y ah, Gündüz) 

20 Ağustostan itibaren kayıt muamelesine baflanacakbr. !~ 
yatı ücreti 185 gündüz llcreti 35 liradır. Memur, kardet ÇO:!& 

aynca tenzilat yapılır. Bu yıl fen k181Dl da açılacakbr. 
Sıhhi Neşriyat Md. : Selim Ragıp EMEÇ 

u L u D A 
gazozlarını tercih- ediniz .. Birinci nevi maddelerle imal edilmiştir. 

•-------... Kapsnllerine dikkat ediniz. 
{ 

A. Ekrem UŞAKLIGlL 
S. Ragıp EMEÇ 

SAHIPLERll H. Lütfü DÖRDÜNCÜ 

K. Yusuf SERTEL 

,.-

Bir çol( haşatet. OldOrOcO mayller vardır 

fakat ya\nız b\r f 1.\1 
Fena ve tesıraız haşarat oıdurucu mavllef' 
_almakla paranızı beyhude yer• israf etmeyi~ 
nız ve FLIT'ln sahtelerinden sakınınız. Al.ıf 
CSanmamak için yalnıE bir FL.IT olduğunu ve' 
eıyah kusakıı.. asker reslmll sarı tenekeler'! 
içerisinde satıldığını hatırınızda tutunuz. B~ 
tenekeler mühUrfU olduQ'undan her tUrlll hly 
leden Arldlrler. Hakiki FLI~ kull~d 
bUtUn haşaratı OldUreblllrsını~ 

Dılilıl~ ~yarıklara FUT teıu loyunul, ·/fa, ,. 
ıarat, toza tımaJ Ml# ıtmn dlrlıal iJ/ürltf6 
Urııeıııl npncı 1 .. CRHPUI ••• , ....... Galatı, YoyHdl Haıı ı. 

resmi liselere muadeleti Kültür Bakanlığınca tudik ~ 
Beher sınıfa 40 talebeden fazla alınmıyacağından gerek ~~ 
benin gerekse yeni kaydedilecek talebenin vaktinde U.. ....... 
törlüğüne müracaatlan. (55) 

' 

1 Yata a.ııımı• elko .... 
devrinde •1•• pah•..,. 
mal edllmek lale .... 
na•lhatl•r1 9Uphell ... 
rUnUz. 

Her nerde ve her ııa..,t , 
bir saatte Krem Perte'f' l 
kullanabilirsiniz. Yanın _. 
at zarfında o tesirini gOlt' 

term'ştir, bile. 1 
Krem Pertev'in JanıD asıt
lık şöhreti asılsız değildir· 
Ynzbinlerce kişiden KreOI 
Pertev hakkında saoıfdd 
kanaatlerini sorabWrsinll-


