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- -çuncu Kurultayı diin t6renle açıldı 

. 
taıt Dll1 '1 etkik Cemiyetinin 'Oçtıııca Kurultayından gGrtınllşler ı ilk toplanb başlamadan evvel ve batlarken 

• ........ '"t ....... V"t 

Bütün ilim dünyasını 
...... _gilendiren konuşmalar 

aşladı, devam ediyor 
--··,tayın, Atatürkün buzurlannda Türk ve Ecnebi 
elit bilginlerinin iftirakiyle toplanmuı bütün 

IDemlekette hararetli tezahürata sebep oldu 

-
Sigorta rezaleti Almanya bazeri ordu 

Şebekeninelebaşısı mevcudunu 1,000,000 a 
meğer memlekete çıkarmağa: karar verdi 
hizmet etmişmiş! Gazeteler "Bolfevildere mukabele lizımcbrl Fedakirlık 

Onnilc: "Eler hen dolan- yapacafız. Yoksa bapmızı Boltevizm boJUDdurufuna 
dırma•••tlım 6• 90 6ln uzatmak İcap edecek!,, eliyorlar 
llran111 6ir ••telifi 7iirkl
• .- luılrnılJfleeldı• .. or 

Slsorta rezaleti 
bıhldbta devam e\ 
aektedlt. Sahteklt 
bmpall)'UlllJD ,.. 
lal olan Onnik ip. . 

--~.-.--Jdm vesikalar elclt 
edilmiftir. ....... ........ ....... 

lrmelll patdklaa· 
a..wa nrdill &Hl 
Jrllıtlarmm ...... 
tekaalua tok 1abUk bJr kola,bk lelDla ee
,till ~· 

(' ' ... ..,,. .. , 
Uydurma bir haber 

AJmın OrdUlll Bltlerln ininde Pflt reaml yaparken [YUISl 8 lnol UJfada) 

Rusyadaki suikastcılar 
idama mabkôm oldular Yunanistanda ibtiW çıktılı 

haberlerinin ash yok Zinoviyef ile Kamenef bitkin bir halde idiler, suçlanm 
v~i.!ı~~~ tekrar itiraf ve hükmün der~ ~tbikini iatediler, 
lal çaktaiı w,. wriliyordu. ~ fakat karar temyız edılecek 
Atma 1ıuaa1 mul.birimimen tele • 

f..ıa tonluk. AldıimR .... .,aduı: ·------...---------..................... _ . 

~~..'!.~ 1; Tıp ttemlmfz-a dedikodulu bir hldlse 
1la Onder 1ooa1anna peder " teneftb ...,...,.. eoaebl dil bir lıtiW ne de mevzii bir kayam ha-

blJgla)erlle 16JG1Grleıba rebti varchr (Dwmm ı W ..,,...) Çorla l>oktorlanma • Biz kqf ettı1c ,. dedikleri yeni 
bastabk, ilk defa Gülbane muallimi Kemal Hüseyin 

tuafınclan tetbiı olunmut 1 

Dil Kurultayı dün ...ı on dil ile aJ•kedar 1.-yanlanmızm "!°em • • 
~ aarayında pyenin nunl,et verecek bir yekCln tetkll ettik· l1 
• "yle mtitenuip bir bava leri aöriilUyordu. DEVLET DE RYOLLARINDA 
.wı. Üyeler uat birden itiba- Ecnebi profeearlere hitabet Jdinil • Grap Jelcalanaa blJlk tmdlAt 

• Jerlerini ltpl etmeie batla· aGnGn tam bıpna .... m..- P1 J8Pll•lfbr. llia llbmm mi-
Salonda küme küme oturup aynlmıfb. l'8fMt. -

·~-----'"" UZ1111 beyaz akalı ve kaha camh l!!!!!!!!!!!!I!! 
.-,.._. ~. öjretmf'Dierln '" (.,.._ .,... ..,.., 

Tularemie denilen hutebiın mealfe.. 
ketimizc:le ilk defa, Çorlu baatanem ı., 
hekimi binbqı operatör Ömer Bican, 
.W.iliye mütebemaı irfan T"ıtis w. 
J>akteri)'Olos M.-fll ~ teibie 
edilclilflie dair Cumburi7et nfik•mizin 
23 ağuaotı pazar günkü nüahaaında bir 
haber çıknııfbr. 

Bu haata1ıia fİmdiye kadar Ameri
ka, japonya ve ltalyada tesadüf edili-
yordu. Tularemie veba gibi ka<;l•ma llD1 

fından hayvanlara mahıuı bir hasta • 
hltır ve tavpn, tarla farelerine aittir. 
At einekleri tiırafuıdan inunlara da 
11•kledilmekqdir. 

Bim ftrileD mal6mata aön batalak 
Çorlu ı...tareeiadea öw Clllwne 
Waia4iıifacle tetbit ecllwiftir. Hatalı

<Dlıar s 1llllıl11Wlı•z> 



2 Sayfa SON POSTA 

r " Resimli Makale a Mektebe dönüş işareti a 

Üçüncü Dil Kurullagı 

Necip AH KUçüka 

«Dil milletin kendisidir •ı diyen 
f ransız filozofu ebedi hakikatlerden 
birini söylemiştir. Dil tıpkı bir sos -
yete gibi yaşama kudretini haiz bir 
varlıktır. Bunun için dil, daima ha
reket halinde bulunan dinamik bir 
müeu~edir. Şu halde bir ıosyete 
içinde yapılan eaaalı ve derin inkı
lap ve anlayıf hareketinin dil üze
rinde mücaair olmaması mümkün 
değildir. JnJulap fikir ve duygularını 
paditahlar devrinin diliyle anlat -
ınak belki kabil olmadığı gibi o za
manfu dil hakkındaki dütiinceleriylc 
bizim timdiki dütüncelerimiz arasında 
pek büyük farklar vardır. İmparator -
luk~ kudretini halktan değil sarayın 
mutlak kudretinden alırdı. 

Saray kendisini teşkil eden muhte
lif milletlerden mürekkep saydığı için 
Türk dili de muhtelif dillerden teşek
kül etmiş bir müessese faızedilirdi . 

Geçen asırda Türk gramerini yaz • 
mış olan Cevdet Paşa. Şeyh Vasfi gibi 
zatlar Türk diline Osmanlı dili derler 
ve onu <ıüç lisandan teşekkül etmiş 
bir lisanı azhülbeyamı oiarak tarif e
derlerdi. Osmanlı dilinin tamtıraklı 
kelimelerini kullanmıyanlar «Türk» 
diye istihza edilirdi. 

Mekteplerde kayıt ve kabul mua • 
melesinin başlaması, yaz tatilinin geç
tiğine ders yılının yaklaştığına ilk İfa· 
rettir. Ayın yirmisindenberi, mektep 
idareleri namzet kaydiyle meşguldür -
ler. Bu, «mektebe dönliş ;,, mevsimi 
yaklaştı ,demektir. 

1 

Yazı Çok Olduğu içİll 

Bugün Konamadı 

. ... . ..... .. . .. .. -- .... ·- .. 
Tıp alemimizde 
Bir hadise 

HMektebe dönüşl>, vaktiyle çalıf8n, 
sınıfını geçen talebe i~in heyecanlı ve 
zevkli bir hadisedir. Yeni sınıf, yeni 
hocaJar, yeni kitaplar, yeni dersler ço- (e.,t.rah 1 inci uyfada) 
cukları birer yeni macen kadar sevin- r. katif; de muallim Kemal Hüae 
dirir. Hele biraz daha büyümüf, biraz • ._.~ 
daha gençlqımif, mektebin son ıınıf • Doktor Etem Vasafm anlattı.-. 

Bu mevzu etrafında temularda lar:ma doğru ilerlemiş görünmek, mek· ..ı 
lunan arlr-.l--ımız Doktor Etem yı tebc dönüt zevkina kat kat arttıran i- ..--.., 

millerdir . aaf tunları anlatmaktadır: 
Fakat vaktiyle çalıfJilayıp ikmale (( Türkiycde yeni b~ tetkik me 

olarak gazetelerde balı.edilen T ulalt kalanlar için vaziyet bambafkadır. ahi 
kayıt muamelelerinin başlaması bun • mie has~~ v ~ili= e.n ~o~. sel'" 
lara, zaten zevkine varamadıkları ta· lerinde bir sene saym:ık a1bi ya--.lıkçal cUkların nuıl imtihanlarda ka-.l..-t ... ye.ttBaar goKr ugumal" . terıy? OJI m • 
·1· · l ·v· h l h e· • '°"' YJJ'C mı y em ı zıyaret ettım. 

tı ın tamamıy e g~tıgı, ar~ ani ders- unutulmıyacak,, yaşadıkça telafi edil- memeleri, sınıfta kalmamaları lizım-
lere çalıtmalc ve bır aeneyı kaybetme- miyecck bir kayba uğrarlar. aa büyüklerin de hayat imtihanların
mek için imtihanı geçmek minasında- Biz çocuklarımız içinde hiç birinin da daima muvaffak olmaları, hayat 
dır. Bunlar vaktinde gözlerini açar, de böyle bir kayba uğramasını isteme- yolunda daima ilerlemleri gerektir. 

tim. 

ciddiyetle çalışırlarsa, tatilden istifade yız. Yoksa onlar da hayatta karşılaşacakları 
etmemek bahasına. ömürlerinden kos- Çocuklarımız için mektep ne muvaffakıyetsizliklerle telafi edilmez 
koca bir seneyi kurtarırlar, yoksa yer- ise büyükler için de hayat odur. Ço- ziyalara uğrarlar. 

(SÖZ ARASINDA) 
Gözünün içinde 
Bagrak taşıgan 
General 

Bu rn~ele üzerinde temmuz bida , 
tindenberi meşgul olan üıtat aJ!' 
yerinde olduğ•ınu, gazetelerde bu h 
susta bir yazı okuduğunu söyledi.
yazıda bahsedilen Çorlu hastanesi 
peratörü Ömer Bican tarafından hat. 
talığın keşfinden evvel kendisinin b 
işle bizzat alakadar olduğunu anla~ 
Türkiyede (Tularemie) nin hak 

•--------------• Zengin olmanın kaşifinin anlattığına söre ilk vak'a 

HERGUN BiR FIKRA Yeni ve akla Lüleburgaz havalisinden Gülhane h 

G l • k b • kl tanesine gönderilmiştir. Bulundllb 

Vakıa her dil başka dillerden yar • Takma gözler Y 1 e mıgece ır şe i yerden (adenit) teşhisile sevkedilen 
arısı deli O an Vilyam Hes - hastalar evvla orada kabakulak şüp 

dım görebilir. yapmak şimdi • 
Mesela fngilizcede o kadar çok Fran- ye kadar Alman 

sızca kelimeler vardır ki Volter bi- fabrikalarına ver· § 
le biraz da alaylı bir dil ile (İngilizce gi idi. ~ ~-
bozuk Fransızcadan başka bir şey de- Fakat son za· ~ 
ğildir) demitti. rnanlar da fngi - ~ 

Fakat bizim Türkçeye giren yabancı Iizler ve FransızJa, 
kelimeler hep kendi kaideleri, ve kıya- da yapmağa baş
fetleriyle girmif olduğu için (Osmanlı ladılar. 
dili de) (Osmanlı milleti) gibi tuhaf Haitili bir get-
bir feY olmuftu. neralin bir gözü 

inkılap Türkiyesi bir taraftan dili kör olmuş, Fransız fabrikalarından bi
basitleştirirken diğer taraftan da tıpkı rine bir cam göz ıipariş etmiştir. 
tarih araştuamları gibi çok esaslı me - Cam göz gelmif, fakat adamcağız, 
todlarla dil ifini de muhtelif bakımlar • bunu takınca fevkalade hiddetlenmiş, 
dan araştırmağa koyulmuştu. ve fabrikaya fU telgrafı çekrnittir: 

Büyük Önderin başkanlığı ve bü • «Gözümün içindeki renkler, lapan -
yük ilg~si altında yürüyen bu hareket yol renkleri, ben İspanyolları hiç scv
hayrcte f8yan aonuçlar veriyor. Gü- mem, rica ederim Haiti bayrağının 
net - Dil nazariyesi tarih araştırma • renklerini gözüme resmedin iz.>> 
lariyle meydana çıkan hakikatleri ger- V t perve l · d" .. -a an r genera , fıru ı gozun-
çckleştirdiği gibi şimdiye kadar izah e• d "11'" ki · ı d 1 

d 
e mı ı ren erıy e o aşıyormuş. 

dilemiyen bir çok şeyleri gayet sa e ve 
kolay olarak izah etmiştir. 

Türk dilinin bütün dillere ana olan 
büyük dillerden biri olduğu hakkın • 
daki fikir artık egrçekleşiyor. 

Birinci ve ikinci dil kongreleri dil 
hareketine güzel bir yöndern vermiş -
ti. Bütün medeni memleketler dil bil
ginlerinin de iştirakile yapılan bu, bü
yük kongre dil hareketine daha bü • 
yük bir hız ve kuvvet verecektir. 

Bir yandan Türk dili bir tarih ha • 
kikatini ortaya çıkardığı gibi diğer ta
raftan da yabancı dillerin tahakkü • 
münden kurtulmuş her türlü inkişaf 
ve iştikak kabiliyetini haiz ve en mo
dern diller kadar zengin bir dil haline 
gelecektir . 

Kurultayı derin saygılarla kutlar, 
ilim yollarında yeni ufuklar açması • 
nı ve ortaya yeni hakikatler serpmesi -
ni temenni eyleriz. 
---··-··-.. --------·---··· ..... , __ _ 
-Bili11or Jlaşıınıız? 

1 - Dün1JıllD en aiır kilise çanı ne • 
redeclir). Ve kaç kilogramdır? 

2 - Sultan Hamit zamanında latan -
bula gelen mc"1ur hokkabaz kimdi) 

3 - Kıymetli romancımız Hüseyin 
Rahminin ilk romanı hangi gazetede tef

rika edilmi§tir) 

• • • 
" ÖldUIUm zaman c•n•zem 1 
mezara selhyerak götUraUnler,, 

Filadelfiyada Jacop Arzhcimer is • 
minde bir sarhoş ölmüştür. Sarhoşun 
vasiyetnamesi açıldığı zaman şu satır
lar olc:unmu,tur: 

«Ben ayık gezdiğimi pek bilmem, 
öldüğüm zaman da cenazemin meza -
ra kadar sallanarak gitmesini arzu edi
yorum, bunun için tabutu taşıyacak 
arkadaşlarımın evvela dörder galon 
şarap içmelerini isterim, onların şarap 
parası terekemde aynlmıttır.» 

* • • 
Sahteklrlan aldatan artist 

Meşhur sinema artistlerinden Ro
nald Kolmanı bugüne kadar imzasını 
taklit etmek suretile bir haylı dolandır
mıtlar, o da bunun üzerine düşür.müş 
taşın maş ve fU çareyi bulmuş: 

Dört tane imza kullanmağa karar 
vermiş, çeklere başka, hususi muha
beratına batka, konturatlarına başka, 
ve bir de dostlarına başka imza atıyor
muş. 

Sahtekarların biri, onun do<ıtlarına 
attığı imzayı taklit ederek bankaya git
miş ve bu suretle yakayı ele vermiş. 

mecl Is ıe isminde bir in- ni uyandırmıştı. Fakat boyunların 
ltb"hat ve terakki devrinde bir gün giliz garip bir ge- bezlerin şişerek entanın uzaması ~ı~t 

fırka erkaru hususi bir toplantı çinme tarzı bul- ne bakteriyolojik muayenelere gırı 
yap1J11flardı. Fırkanm prensiplerinden muştur. Bulduğu mit Tularemie hastalığı olduğu te 
bahsedilirken büyük bir münakaıa tekil şudur; olunmuştur. 
baı aröstermİf, her kafadan bir •es çık- Bir iki bin, a • Vak'aların bu aldatıcı şekli ya 
mağa batlamııtı. İçlerinde 0 kadar ay- nahtarla kuru- teşhise, bu yüzden entanın nakline 
kın fikirler ileri sürenler vardı ki, bü- ) · 

an ıaat almıt ve 'Sirayetine sbebiyet verebileceğın 
tün bunlan fİddetJe reddeden, bu bi- ket 
. saatin bilinmedi • hastalık bir kat dalia ehemmiyet rme ayn ayn cevap vermeie çalııan 

Talat Be,. (s>afa) nihayet dayanama- ği bir yere gide- betmektedir. 
DUf: rek vahşilere bu Tamamen mikrobik olarak te!bit 

_ Bu mecliste oturanlarm yarw s~atleri satmış, fakat anahtarlarını tes- dilen bu gibi (Tularemie) vak'ala~ 
delidir!. diye bajmnı§b. Bu ithama lım etmemiş, mÜfterilerine de: zerinde bizde ilk defa olarak tet 
tahammül edemeyen fırka el'Ünı der- . :--- ~er aahah bana saatlerinizi ge- yapan ve hastalığı tesbit eden 
bal aya.ldanouıJardL Koca salon: tırın, yıyecck getirin, içecek, kıymetli Kemaldan uzun boylu izahat aldıJll• • 

- Sözünü pli al, sözünü geri al L eşyalar verin, ben de onlar: kurarım, Yarmkı nüshamızda bu hast 
aeslerile çm)ayorda. demiştir. tekli sirayeti ve tedavisi hakkında O 

Talil Be,. laüc:amlar brııamda Adamcağızlar, her sabah gelip, la• kuyu.culaiımı tenvir edeceğim. 
miifkiil Yniyette kaJnut, fakat derhal atlerini kurduruyorlar ve Vilyam da Muallim Kemalin tavzihi 
güzel bir cevap bulmuttu. A:raia kal- bu sayede zengin oluyormuş. Gazetelerin 23/ 8/ 936 pazar gii • 
karak: • • • nüshasında (Tularemie) hastalı"' 

- itte ıözümii geri alıyorum, dedi Greta 0.bonun ı&z rqı Çorlu hastanesi doktorları ti 
bu mecliste oturanlarm JVll1 deli de- lllUz~e kondu rafından ilk defa olarak rneY 
:ntdirl. Lo A · 1 •· s nıe oata bir ainema müzeıi çıkarıldığına dair bir yazı gönlü~· 

• -• vardır. Orada büyük yıldızların hayat- hastalığın ilk defa olarak fenni bit 
Dünyanın en igi larına ait, etya ve hatıralar hıfzcdilir. rette tesbit edilmesiyle alakadar 0 • 

Hapishaneleri nerededir? Son zamanlarda ~ bir fİfenin içinde ğumdan mektubumun lutfen ıı 
Greta Garbonun bır tek katre gözyatını rica edeceğim. 

Dünyanın en iyi hapisaneleri Filipin k l d c:::.:._ • .. • L • J..d 
oymuş ar ır. ~nın uzerıne ~onan Bu hastalık temmuz bidayetıncı--

adalanndadır. Oradaki mahkumlar öğ- bir etiket fU malWııatı vermektedir: beri ı-.. Jamıt olduğu halde G"" 
le yemckJerine ve gece yatısına ev le- B ·· film ı k ..,_.,, ({ u gozy8fJ çevri ir en mah- haatan~i sari hastalıklar kıırnı, 
rine giderler, hapisaneleri mektep ha- sus akıtılmamıtbr, hak.iki bir gözya- lağustoı 936 da Zeytinbumun•. 
line ifrağ eden ikinci devlet de Ame- .şıdır ve Greta Garbo rejisörün inadı nit. infectiemet teşhiıile gönder• 
rikadır. Amerikadaki mahkumlar, mü- yüzünden hırçınlaprak bu gözyatını mahiyeti şüpheli görülmcai üı: 
kcmmel gıda alırlar, yorulmıyacak 'e- akıtmıftır.>> tetkik için bize müracaat edilrne 
kilde çalışırlar, sinemaları, radyoları • • • 

haberdar olunmuştur . . te 1 
vardır, masalarında çiçek bulunu·r. kl" · 15 Ford fabrlkalarında te9rltat Hastaların Gülhaneye na ını ··r 

Fransız gazeteleri bu münasebetle h~Uerl dik. ilk defa olarak :-ı ağustosta g1ır 
şu satırları yazıyorlar: Ford yalnız zenginliği ile şöhret ka- Göstermiş olduğu delillerle ;ıı' 

« Amerikalılar cürümlerin artina • zanmış değildir. Ayni zamanda ihdas fa~:~ie olduğu anlatılması iiı.~~ 
sından şikayet ediyorlar, halbuk.i iziyet ettiği sınai metodlarla da şöhret kazan· kat'i hükümü, ancak hayvan tev~' 
çckmeğe müstahak insanlara hapisa· F d b. ı· d' f b ka d h l -'ati mı~tır. or ır a ım ır ve a ri ıın a beleri verebile_ceği için a~t~ aro .ttiıl" 
nelerde refah temin ediyorlar.» bir ay zarfında ~ kadar iptidai madde dığım cerahatı hayvana şırınga~ tfJ_, 

• * * kullanılmaktadır. 15 ağustos 936 da hayvanı açar ~ / 
Darısı latenbulun bafl•• 47,7.)2 ton demir, Hi7,G40 ton kö- ayene ettiğim zaman hastalık !GSP 1' 

Nevyork şehri milyonerlerile iftihar mür, 17,272 ton kireç, 1,780,000 ton men tahakkuk etmişti. Derhal 1 b' 1 

etmekte ve dünya milyonerlt>rinden bir kauçuk, 54,864 ton çelik. den resmi makamı bir raporuıııla 
çoğunu sinesinde yaşatmakta olduğu~ Fabrikanın senelik makine amortis - berdar ettim... Öm 

8
. tarafııl: 

nu iddia etmektedir. mam 150 milyon dolardır. Bay operator er ıcan haltı 

Filhakika sanayi ile mefgul olanlar Dünyanın her tarafından fabrikaya dan teşhis olunduğu söylenen . ., ·ısdl' 
200 ()()() ı_ d f } lık uzun zaman tetkik edildıgıı··' meyanında 13.977 milyoner vardır ki senede ' , ~iti en az a ziyaretçi }"bora .. 

bunların servetleri on milyonu teca- gelmektedir. Bu İf için 50 kitilik tef?i - bahsettikleri halde hiçbir ; bir fili 
vüz eder. fat heyeti teşkil edilmiştir. tecrübesi yapılmamış, alela e _ ~ 

heden ibaret kalmıştır. .. JIV" ... (Cevaplan Yarın) 

* Dünkü suallerin cevaplan: 
1 - Atinadaki Akropol harabeleri 

150 ayak yüksekliğinde bir tepede kurul· 

muftur. 

İSTER . "İNAN İSTER İNANMA! 
Bunu söylemek için bu fU'i,eı;t" 

bir buçuk ay gibi .h~r zamand~nii ~ 
bilmesi ve 16/8/9.~b ~r . ~·Jeti ~ 
rübelerimi ve kat'i tethıaırnı. 1 

eti f' 

2 - Eski Bizans imaratorlarında en 
çok ku11anılan imparator ismi AJekaidir. 

Mut muhabirimiz yazıyor: lebilmektedir. Halbuki Enincanla Mllt birbirinin yanında o

Muı'la Kırklareli birbirkftne en uzak iki viliye:tir. Biri lan iki viliyettir. Buna raimen bu iô wayet arasmda hir 
Türkiyenin bir ucunda, diieri de öbür ucunda sayılır. Buna .• . • • 
raimen Mutia Kırklareli aramda mektup 6 günde gidip ıe- mektup anc:ak 24 günde ciclebilmddedir. 

!~11:.R lNAN 1STER 1NANı\IA1 

asistanımın \orlu!~ kadar s: "ıtJ"" 
bi ilaveye deger ık:. sebep d .ı 

ıo' cuttur. riYo 3 - Cezayir 16 ncı asırda Türklerin 
idarC$İ altına geçmiştir. Bilahare Şarl·Ken 
orduları tarafından itgal edilmİ§tİr. 

1 Gülhane sari hasatlıkları ~kt;.., 

l..-------------------------------------------------------------------------...J Muallimi: Kem~ Hüa«' 



SON POSTA 

Ş~R~ no 

~ DUtiYA~I ~ 

Asilere mensup 21 tayyare ı yaü~::;~~:~~a}~~.kş~:~i .. 
Madrl.dı· bombardıman ettı• Şarkın köut:i:~ie~~i~~=~e::tle~~:i~~e ~~;~ 

dili en kuvvetli. yerli dildir. Biz burada 

1 
daha fazla Yakın ve Orta Şark memleket· 

ispanya hükllmetile /ngiltere arasında çıkan hô.dise ~:t:ı:.~~:: dHinin b .. aktoğ. izle<le meı· k Bu memleketlerde her şeyden önce 

<lpatıldı. Silah ambargosunun tatbikına başlanıyor göze çarpan nokt.a, Türk~e .~elimelerin ko· 
lond .. nuşma diline derın hululudur. 
~u b~a, 24 (H~s~sı) :-. İspanya?a ' ..,. nun d~rdurulmas~ üzerine Cebelütta - Türkçe ya1'ın zamana kadar Mısırda, 
•in .. ·ı lan en mu hım hadıse Madrı - F asta Yerliler rıktan ımdada yetışen Kadrington zırh- Suriye ve Filistinde, Irak ve Arabistanda, 
~ ilaı ~re ait tayyarelerle bom bardı - Asilere ka

1 
şı lısı İspanyol zırhlısını önlemiş, ve İn· uzak, yakın daha başka memleketlerde, 

Pİİ;tij~ılınesidir. Bombardım.an.a . 21 giliz zırhlısı k~mandanı İspanyol zırh- yalnız resmi lisan d~ğild'.,. b~yük ve güzi· 
~itli bombardıman tayyaresı ıştırak /sgan ettiler lısına geçerek ızahat istemiştir. de bir kitlenin de aıle dıüydı. Otuz ~ırk 
~il~ Ve .~1 ~hbirdeki tayyare karargilh - Paris, 24 (A. A.) _ Oeuvre ga- İspanyol kumandanı özür dilemiş ve ıene evveline kadb~r Mkısırd~ az çok T~:k· 
lhı. ' hlı ıs arakalarını bombalar at- T 'd d hadise kapanmı!ıttr. çe konuşmayan ır te munevver yo u . 
...,tır Lı zetesinin anca an öğren iğine T d w 1 k 1 d ltıı.t • rıükumet tayyareleri hücuma Is l il Al b h ... d' Adlarını saydığımız iger mem e et er e 
l,~abele t . t. H ... • h .. k... göre ihtilal ' panyol F as'ma spanyo ar manyanın . u a ıse- az çok ayni vaziyetteydi. Bugün de bu 

~"lıtUıı ou"nebmebmış bır. d attad u bunh1et sirayet etmiştir. Orada yerliler, yi örnek sayması lazım geldiğini söy • memleketlerde Türkçe konuşanlar ihmal 
t:> u om ar ıman an a - ı·· 1 · crni~ k k d w h"'d' Franko ordusuna girmekten im- uyor ar. edilmiyecek bir ıayı tefkıl ederler. 

..._. n anca n aşama ogru a ı- F 1 · · h · k 'k 1 .. 1 · 71 lebJ'w . tina etmektedirler. ransız ar vazıyetı enuz ço nazı Fakat Türkçe yanız munevver erın 
hiÇ bir ıg etmış ve bombardımannın Fas'ta başlıca arazi sahipleri olan görmekle beraber Almanyanın İspan- öirendiği bir dil olarak kalmamı~ Türkçe 

.t . larar vermediğini bildirmiştir. yaya karşı silah ambargosunu tatbik kelimeler halkın konuşma diline yayılmıı 
"' 1 1 ve mallan tehlikeye maruz bu· ~ d 1 er run ve Sen Sebastiyene kar- etmesi umumiyetle iyi tesir bırakmış- ve halk bu kelimeleri benimsemiştir. 

dıt a tayYare hücumları yapmışlar - lunan Lejyon Etranjer zabitleri, Türkçenin bu memleketlerdeki halk 
· memleketi tereketmeğe hazırlan· tır • diline ve halk dilinden edebiyat diline hu-
Lı Sovyet Rusya hükumeti de ambar-lliiku . . .. . . maktadırlar. Iulü yeni değildir. Bunun en eıki :zamanlar· 

~q. ı\·ett ınet Ovıedodak. ı a. sılerm fena goyu tatbik ettiğini bildirmiştir. dan ben· vukubuldugwu elimizde bulunan e&-
;, 1 Abdülkerim'in tahliyesi için bir h d h il dır. e o duklarını ıddıa etmekte· Kamerun a i!esinin ayrıca a i ki Arap lugatlarının naklettiği yüzlerce 

Çok istidalar verilmiştir. b ki k d' V e enme te ır. Türkçe kelimeden anlaşılmaktadır. 
~ııv a.lc~siyeden hareket eden hükumet "°" , Alman tayyaresi meselesinin de ha- Yenilerin eskilerden farkı, konuıma 
le 0~~h~in Badajoza doğru ilerlemek- Beyn~lel hadiseler savut«ıruluyor keme havalesi ispanya tarafından tek- diline giren sözleri lugatlara kaydetmeme· 

A llgu bildirilmektedir. Londra, 24 (Hususi) - İspanya ih· lif olunmuştur. Bu bakıma göre ade- leridir. 
til~~cr tarafından T oledoya gö~- tilalinin çıkardığı ikinci beynelmilel mi müdahale anlaşmasını imı_a etmek Daha doğrusu yeniler, yeni bir IGgat 
ı~.f Uvve_t hükumetin askeri bir kolu hadise de savuşturulmuş sayılabilir. işi bir hayli kolaylaşmış sayılmak - yapmnk salahiyet ve ehliyetini kenddilerin· 
""'Q ı d de göremedikleri için lisana sonra an gİ· 

n an yenilmiştir. Çünkü fngiliz vapuru Gibolzerjo- tadır. ren Türkçe kelimeler tesbit edil~mcmiş ve 

iktisat Vekili Sakız 
adasına da uğradı 

~ . 
Bayar lzmirde tetkikatta bulunduktan sonra 
§ehrinıize hareket etti, bugün geliyor 

')tnır, 24 {Hususi muhabirimiz -
~ - Bir kaç gün Çeşmede istira • 
>-, btrniş olan lktısat Vekili Celal Ba
ltt1' ~ sabah şehrimize gelmi~. hara -
Ct~rşılanmıştır. 

~ti b' Bayar Çeşmeden ayrılmadan 
~ta l ır motörle Çeşmenin karşısı -
~~~Yan Sakız adasına geçmiştir. 

1tnan a kı lktısat Vekilimizi Türk -
~tıl dostluğuna yakışır bir surette 
tııİit!Q &tnış1ardır. Vekil adada kısa bir 
tıı~ et kaldıktan sonra Çe~meye dön· 
l~tıoradan da lzmire gelmiştir. 

~llttı •at Vekili İzmirde tetkiklerde bu
ı.ı,, fuarı gezmiştir. Fuar sahasın· 

Da ver aon 

da bir kaç aya sığdırılan şayanı hay -
ret tertibatı gören vekil belediye reisi
mizi tebrik etmiştir. 
Üzüm kurumunu da ziyaret eden 
Vekil üzüm piyasasının sevindirici in
kişafını ve piyasa cetvellerini tetkik et
miştir. Celal Bayar, Türkofisin ihracat 
mahsulleri hakkında verdiği raporu 
tetkik etmiştir. 

Vekil bu tetkiklerden sonra müs -
tahkem mevki kumandanını ve liman· 
da bulunan Yavuza giderek amiral 
Şükrüyü ziyaret etmiştir. 

İktıaat Vekili akşam Ankara vapu
riyle lstanbula hareket etmiştir. 

l ler. bu koca pehlivanın hava ile değil, an
cak gÜreften aldığı para ile yaşadığını u· 
nutmuı görünüyorlardı. Zavallının geçin· 
mek için sakat kolla da güreşip büsbütün 
sakatlanmayı bile göze aldırmadığı ne 
malum~» 

Diyor. Ve Deli ormandan hergün bin· 
!erce göçmen geldiğni, bunların içinde gür· 
büz pehlivanlar yetiıeceğini ıöylüyor ve 
bu i§le Halkevlerinin meşgul olmasını te
menni ettikten ıonra: 

Doktor Şaht 
Parise gidiyor 

Almanlar, bu ziyaretin 
siyasi büyük ehemmiyeti 
old~ğunu söylüyorlar 

Berlin, 24 (A.A.) - B. Schacht'in 
Fransa bankası müdürü Labeyrienin 
ziyaretini iade etmek üzere bu haf
ta içinde Parise yapacağı seyahate 
nasyonal sosyalist mahafili, yalnız e· 
konomi değil, ayni zamanda siyaset 
bakımından da büyük bir hadise na· 
zariyle bakmaktadır. 

Doktor Schacht, Parise gidecek olan 
llk nasyonalist nazırdır. 
Bir Alman nazırı tarafından Parise 

yapılan en son seyahat 1931 senesin
de Brüningin beraberinde hariciye na• 
zırı Curtius olduğu halde yapmış ol -
duğu seyahattir. 

İngiltere - Mısır 
Yeni muahede yann 
Londrada imzalanıyor 

Londra, 24 (Hususi) - Bugün 
buraya gelen Baıvekil Nahhas 
Paşa ile arkadaılan merasimle 
karşlandılar. Londrada bulunan 
Mısırlılar ve Mısır talebesi Nah
has Pqa ferefine tazahür yape 
tılar. Nahhas Pap bir nutuk söy
liyerek yüksek ümitlerinden hah· 
setti.Muahede Carpmba günü Lo
karno .salonunda imzalanacakbr. 

Türkçenin bu dil üzerinde bıraktığı iz kcn· 
dini bir kül halinde gösterememiştır. 

Bugün bütün bu memleketlerde gezip 
dolaşanlar, Türkçenin burada konu§Ulan 
lehçeler üzerindeki tesirini derhal hisse
derler. Fakat Türkçenin teıiri yalnız ke· 
lime olarak hiesolunmaz, bundan baılca 
tarih, istılah, ıoyadı ve müessese olarak 
ya_şadığı da göze çarpar. 

Türkçenin bıraktıiı izi, gelip geçici. 
olmaktan kurtaran, ona devamlı haya
tiyet veren en mühlın amil de, mesnedi· 
nin bu kuvvetidir. 

Bu memleketlerde yapyan Türkçe ke
limeleri tesbit ve takip etmek, Türkün bu 
memleketlerdeki medeni ve tarihi teıiaah· 
nın anahtarı sayılabilir ve bu itibarla da 
tetkike deier. 

Türkçe kelimelerin başka dillere yayılır· 
ken geçirdiği tehavvüllerin tetkiki ise, 
mübhem kalan bir çok meseleleri aydan· 
latmağa yardım edeceği için ayrıca bir de
ğeri haizdir. 

Dil ve tarih bilginlerimizin bu mesele· 
ye layık olduğu önemi verecekleri 11ranın 
herhalde yakın olduğuna inanıyoruz. 

Ömer Rıza Doirul 

İnebolu davası 
Gemi süvarisi Mehmet 

Ali kefalete rabten 
tahliye edildi 

Dahili harp aleyhinde 
uyanan şuur 

I• spanyada birbirleri!~ boğuş 
yurddaşların birbirlerine kar 

gösterdikleri merhametsizlik 
dünyada en derin istikrah hisleri 
karşılanmış bulunuyor. Fakat tarihi1 
kaydettiği dahili harplerin hepsinde 
aynı merhametsizlik, aynı akura 
vahşet göze çarpar. 

Kardeşin kardeşle mücadelesi, m · 
cadelelerin en yamanı ve en korkun 
cudur. 

ispanyada kopan dahili muhar 
ile bu çirkin itiyad bir tereddi safha 
daha geçirmiş oluyor. Çünkü mücade 
erkeklere münhasır kalmamış ve erke 
]erle beraber kadınlar da işe karışını 
lardır . 

ispanyada bu hadiselerin bir hayli e 
ki an• anesi vardır. O kadarki 300 sen 
önce söylenen bir söz fspanyolları 
birbirlerine karşı kinlerinin ~iddeti 
göstermeğe yetişir. O zaman yine b 
dahili harp dolayısi]e «Allah vered 
lspanyollar birbirlerini büsbütün ma 
vetmeden anlaşsalar!» denilmişti. 

Şiddet ve taassup İspanyolların r 
hunda yerleşmiştir. 

Bu yüzden İspanyolların her kav 
gasında bu şiddet ve taassup bükü 
sürmüş bulunuyor • 

Bu sefer ki dahili harp ise, bir de • 
ğil, bir kaç cephdi olduğu için, kat ka 
şiddetli olmuştur. 

Bugünkü muharebe birbirinin zıd 
olan hükumet şekilleri vücuda getir 
mek isteyen siyasi fırkaların muhare 
besidir. Sonra, yersiz ve topraksız çif 
çilerin arazi sahiplerine ve kilisey 
karşı açtıkları muharebedir. Sonra ser 
maye ile say arasında kopan muhare 
dir. Ve nihayet dini mahiyette ola 
bir muharebedir. 

Din harpleri tarihin kaydettiği e 
kanlı harpler arasındadır. Fakat bu 1 
gün İspanyada devam eden din harbi 
katoliklik ile protestanlık arasınd 

değildir. 
Çünkü İspanyada protestanlıkta 

eser yok gibidir. Mücadele katolikli 
ile bu dinin düşmanları olan anarşist 
ler, sosyalistler ve komünistler arasın 

dadır. 
İspanyada birbirine muhalif ola 

unsurların anlaşmasına imkan yok 
tur. Çünkü bunların hepsi de birbiri 
ne kin güderler. Ve her biti diğerin 
karşı: Dinim, kinimdirl der. 

Onun için muharebe başlar başla 
maz, iki taraftan her biri rehineler al 
mağa ve bunları intikam içİıl kullan 
mağa başladı ve bir tarafın 1 O adam 
öldürmesi mukabilinde 100 kişi öldü 
rülmesi bir şeref vecibesi sayıldı. 

Fakat yukarıda dediğimiz gibi bü 
tün dahili harplerde aşağı yukarı, ayn 
şiddet ve ayni vahşeti görmek müm 

kündür. 
Fakat eskiden bugünkü muhaber 

ve muvasale Yesaiti bulunmadığı için 
dahili harb bu derece istikrah ile kar· 

şılanamıyordu. 
Bugün ise İspanya bütün milletler 

için en canlı ibret levhası olmuş "e 
her millette dahili harp felaketine kar· aBu Türk delikanlılarını başı boş bırak

mak yazıktırn diyor. 
Mezar)annda rahat ettirilmeyen pirler 

F ransada hava manevraları 
Paris, 24 (A.A.) - Bugün Metz -

T ours hattında büyük hava manevra
ları yapılmıştır. 

izmir, 24 ( Hususi Muhabirimi· 
deu) - İnebolu davasına bugün de 

devam edilmiştir. Bu günkü celsede 

bazı şahitler dinlendikten sonra mü

dafaa vekilleri gemi süvarisi Meh· 
met Alinin tahliye edilmesini is
tediler. Heyeti hakime 5000 lira
lık kefalete rabten Mehmet Alinin 
tahliyesine karar verdi. ı

şı kuvvetli bir şuur uyanmıştır. 
R. D. 

,., --,,li lilOatanın 1ahip ve müeisialerin
• • Lutru· D"rd" ·· ·ı .. L • etıı o uncu ı e _..ıp-

~1-.ıaı 1~n~ kitapçı Yusuf Sertel, bu 
~~ fia.lc lnt1pr ettiği günden itiba-
1. l)a:.. ... _ etteki hak ve 11fatlarını, Son 
.. ı:-,-.ql'I tn" 
"4Ct~ Ueıısis ve sahipleri olan A-

:::· e d Utaklıgil ile Selim Ragıp E
ı-;~-. CVJ'etrnif bulunmak•.adırlar. 
. de ll'ı 1-rnnıuı. gİrİJecekleri yeni it· 
!ft\tti" \ll'aff akiyet temenni ederken, 

rn.ı· t.L',İltliii ı cephesinde yapılan bu 
~t ~ "• Son Postanın hüviyetini ve 

l)L Pheainı· ı · d ~ · · · ~ · ~°"'ha asa egışhrmıyecegı-

'fe ~~nnııza bildirmeyi de bir 

M. Turhan Tan, tairlerimizin öldükten 
sonra bile eza çektiklerirıi anlatırken, Fuzu
li' nin, Nesimi' nin, Ruhi' nin, ishak Çelebi· 
nin ıınır dıılarında kaldıklarını, Nedimin 
Karacaahmette kaybolduğunu, lsmail Sa
fa ile izzet Mollanın Sıvasta birer köşeye 
atıldıklarını yazıyor ve başka şairler!İmi

zin de mezarlarında rahat ettirilmediklerİ· 

ni söyliyerek yazısının sonunda: 
((Bana bu fıkrayı yazdırtan hadise, halk 

şairlerinin en değerlilerinden Kuddu~inin 

Bordaki mezarına saygısızlık gösterilmek 
istenilmesidir. Ömrünü, halkın elemlerini 
ve emellerini terennüme hasreden, milli 
kitaphaneye koca bir divan bırakan Kud
dusinin bu zamanda mezarında rahatsız 

edilmesini, ne yalan söyliyeyim. yakııık11z 
huldum.» diyor. 

l ________________ lk_i __ a_h.b __ a_p_ç_a_v,_u_ş_l_a_r ______________ _.I 



4 SaJfa 

işlerinden 
çıkarılanlar 

Müfettişler dün geldiler, 
~brikalara gidip tahkikat 

yapacaklar 

1, kanununun tatbikinden evvel 
bazı fabrika ve müesseselerin kaça -
maldı yollara saparak do]gun yevmi· 
yeli işçilerini çıkarmaları üzerine ya
pılan tahkikata dün de devam edilmiş
tir. 

lktısat Vekaletinin gönderdiği iki 
müfettiş de dün ıelmiş ve Sanayi mü
fettişi Danifle beraber Ticaret Odasın
da geç vakte kadar tahkikatla meşgu] 
oJmuşlardır. 

lktısat Vekaleti müfettişleri j)e 
sanayi müfettişi, işçilerini çıkaran fab
rikalara gidecek ve tahkikatlarını ma
hallinde tevsi ederek ierck patronların 
gerek halen çalışmakta o1an işçilerin bu 
hususta maliimatlarına müracaat ede
ceklerdir. 

Köylü sigaraları taşıyan adam 
Karadenizden geJen lzmir vapuru 

yolcularından Rizeli Ali, dışarıya 4900 
paket Köylü sigarası çıkarmağa teşeb
büs ederken yakalanmıştır. 

Limon çoğaldı 
Ve ucuzladı 
Gümrüğün Joğuk hava antrepola • 

rında bulunan 1760 sandık İtalyan ma
lı limonların bugün fdıre çıkarı1ması· 
na müsaade ediJmif ve bu sabahtan 
itibaren limon fiyatları Q!rdenbire düt· 
müştür. 

ltalya ile aramızdaki ticaret anlaş • 
ması 3 ay müddetle temdit edi]diği için 
ltal'yadan yeniden mebzul miktarda li
mon getirti]ecektir. Bugün çıkarılan 
limonlar 87.000 kiJodur. 

Zafer Bayramı 
:30 Ağustos Zafer Bayramı progra

mı İstanbul kumandanlığınca hazır -
lanmış ve belediyeye aıönderilmiştir. 
Bayram için Taksim ve Beyazıt mey -
danlarında birer tribün yapılacak ve 
her iki meydanlıklara da hoparlörler 
konacaktır. 

Ekı:!ek ucuzladı 

SON POSTA 

Mekteplere kayıt 
ve kabul 

Her talebe oturduğu ve 
evvelce okuduğu semtteki 

ortamektep ve liseye 
kaydedilecek 

Lise ve orta mekteplerde kayıt ve ka· 
bul muameteleri hararetlenmiıtir. Fakat 
çok zaman bazı muayyen mıntakalara faz· 
Ja müracaat olduğundan Maarif Müdürlü
ğü ilk mektepleri orta ve orta mektepleri 
de liseler mıntakalarma göre taksim et• 
mittir. 

Pek Yakında 

Berlin Olimpiyadları 

SARAY 
Sinemasında 

3000 metrelik ve iki saatlik olan bu bnynk ve tam film y ALNIZ 
sinemamızda ve bir programda gösterilecektir. 

•• ••••zam spor ve sinema dUnya havadlalerlnl 
gösteren OLIMPIY AD filminin 

gOsterilecetI tarih ayi-ıca gazetelerle ilAn edilecektir. 

İnhisarlar u. Müdürlüğünden: 
17 adet 300 kiloluk baskülün sif muhammen bedeli 80 Lira 

18 ,, 500 " " " " " 95 " 
5 " 1000 " " " ,, " 155 " 
2 " 1500 " " " " ,, 220 " 

1. - Yukarıda tarb sıkletiyle miktan ve muhammen bedelleri y~ 
basküller prtnameleri mucibince açık eksiltme suretiyle salJ 
alınacaktır. 

il. - Elui.ltme 10/IX/936 tarihine rastlıyan Perşembe günü aaat 15 j 
Kabataşta Levazım ve Mübayaat ıubesi binasındaki Alım sa~ 

UL 
Komiayonunda yapılacaktır. , 
Kanuııen ebiltmeye girebilmek hakkını haiz olan istekIUeıf 
prtnameleri parasız olmak üzere hergün ve pazarlık için i 
teyin olUDaD gün ve saatte % 7 ,5 muvakkat güvenme par-' 
olan 32Z lira ile birlikte yukanda sözügeçen KomisYoıı' 
gelmeleri lizmıdır. (40) 

Buna göre Eyüp ve Heybeli orat mek· 
tebinden mezun olanlar Jstanbul erkek ve 
kız liselerine; kız orta mektebinden çı
kanlar Cumhuriyet kız lisesine, İnönü orta 
mektebi mezunları Niaşntaı kız lisesine, 
kız orta mektebi mezunları İnönü kız lise· 
ıine. Davutpaşa orta mektebi mezunları 
Pertevniyal lisesine. Gelenbevi orta mek· 
tebini bitirenler V cf a liscaine. Gazi Os. 
man paşa ve Emirgan orta mektebinden 
çıkanlar Kabataş li.aesine, Emiraan ve Üa· 
küdar Jı:ız orta mektepleri mezunları kan
dilli kız lisesine, Üsküdar erkek ve Kadı· 
köy birinci orta okulunu bitirenlt-r Haydar-
pa~a Jisesine, Kadıköy ikinci orta mekte· * * 
binden çıkanlar Erenköy kız lisesine mü- 1 - Şartname Te plinlari mucibince «22500» lira muhammen ~ 
racaat edecekler; başka semtlerdeki okul· beheri 200 tonluk 8 adet Tank pazarlıkla atın alınacaktır. 

Belediye narh komisyonu birinci 
nevi ekmek fiyatını 10 para indirmiş, 
ikinci nevi ekmekle &anceli fıyatları
nı da ipka etmi,tir. Yeni narh yarm 
sabahtan itibaren tatbik olunacak ve 
birinci nevi ekmek 11, ikinci ekmek 
10,5, francela da 16 kuruşa satılacak-

Karikalür sergisi tır. 
lara kaydedilmiyece1derdir. 2 _ FJWltme 29/9/1936 tarihine rutlıyan Sah günü aaat 15 de K-b'' 

hJı Mekteplerde tılfda Levazım Te mübayeat tubesi binumdalô ahm ve satım komisyootl' 

. ls~anb~lun 40 gü~ 40 ~ece .. •en- TUrk-Bre~lya ticaret mukaveles· lılderı programına dahıl karıkatur ser- 1 
gisj bugün saat on altıda Taksimde .. Türkiye· Brezilya Modüs Vıvendisi 

ilk mektepler de kazalara göre taksim da yapılacaktır. 
edilmişlerdir. Eminönü kazasındaki ilk 3 C:.....a- Jinla 120 lru ukabilin. d ; - ~ ~.u.ame •• p r rut m e sözü geçen fUbeden 
mektepleri bitirenler Kumkapı nrta okulu caktır 

Emlak Şirketi binasının üst katında ıkı ay müddetle temdit edilmiştir. ı na • 
ile stanbul erkek lisesi orta ]uemına ve ~ 4 - M~aldmkt teminat 1687,50 liradır. 
kız orta, kız lisesi orta kısmı, Süleymaniye 

5 - F"ıablz teklif, imiJit resimleri ve montajdan sonraki vaziyet pli' 
lan münakasaya eluiltgirmek üzere me gününden on ıün evveline kaci" 
müskirat fabrikalar tübesine verilmesi lizımdır. 

açılacaktır. 
Merasimde gazeteciler, meb •uslar, 

ve meclisi umumi azaları hazır bulu -
nacaklardır. 

Sergide memleketimizin tanınmış 
karikatüristlerinden Münif Fehim, Ce
mal Nadir, ve Ram izle daha bir çok 
karikatüristlerin eserleri teşhir edile • 
cektir. 

Naime tevkif edildi 
Sultanhamam civarında lsınail is

minde bir manifaturacıdan 9.5 lira kıy
metinde bir top kumaş çalarak kaçan 
Üsküdarlı Naime dün adliyeye tesJim 
edilmiştir. 

Mahmekeme Naimenin tevkifine 
karar vermi~ ve tevkifhaneye gönder -

.miştir • 

Bir kayıp çocuk bulundu 

Bebek sergisi merasimle orta mektebine; Eyüp kazasındaki ilk O· 

kapanacak kullarından çıkanlar Eyüp orta mektebine, 
Bebek sergisi 31 Ağuttoe pazar aktamı Fatih kazsındak• i1k mektepleri ikmal e· 

merasimle kapanacak ve bebek müsabaka denler Gelenbbevi ortaya, Karagümrük 
piyangosu çekilecektir. ve civarı Cumhuriyet orta mektebine, 

Bu kapanma münaıebetile halk opereti Şehreminliler Davutpaş ortaya. Samatya· 
tarafından wenı· b" t L I k l lılar kız muallim mektebine. Beyoğlu ka· ,, ır opere nazır anma ta o 

&-istekliler pazarlık için tayin olunan gün ve saatte % 7,5 muvakkat ~~ 
venme parası ile birlikte eksiltmeye iftirak edebilmesi için oradan al~ 
vesikadan mada eksiltme kanununun üçüncü maddesinde yazılı v~IY 
birlikte yukarda IÖZÜ geçen komisyona müracatlan. ((297>' 

duğu gibi aynca tiyatro festivalinde bü- zaıındaki ilk okullardan mezun olanlar Ni· 

Yük ra::.Let kazana rt N . pnta.ş ve Kamnpaşa orta okullarına, Be- * * 
5u n o a oyunu asrettın 'k I .. .. . •-" 

Hocayı oynayacak muhtelif varyete nu· fi tatlılar. non~, GaZJ O.man pafa ve Ka: Şartnamesi mucibince 1150 ton Rekompoze kömür 9/IX/936 tarih~ 
maralan da yapılacaktır. batq liaclenııe. Beykozlular yenı rastlayan ÇUf8Dba günü saat 15 de pazarlıkla aatm alınacaktır lıtelıJilr 

Bu m . h L • • • A'- d açılan Beykoz ortaya, Saryerliler • rtn • · .. -L •• h ·· lık • · d • l• Jı# erasırne er~e.tn ıştıra1t e ebil- Kandı"lli k li . . rın f8 amesmı gonDe& uzere ergun ye pazar ıçm e tayın o unan r 
meşi için dübuli e ı k ız se5ı ve Emırgan • _..-

Y a ınmıyaca t~r. kız orta mektebine, Oıküdarlılar ve saatte % 7,5 güvenme paralanyle birlikte Kabata.tda İnhisarlar )e'1,v-, 

Gelecek seyyahlar 
Biri 7 eylul pazartesi, diğeri de 15 

eylul çarşamba günü o1mak üzere li
manımıza Jngiliz bandıralı iki Trans
atlfintik gelecektir. Bunlardan birisin
de 4fi0, diğerinde 350' seyyah ge]ecek 
ve şehrimizi gezeceklerdir. 

Üsküdar birinci ve ikinci orta okullarına, ve Mübayaat Şubesi Müdürlüğündeki Alım Komisyonuna mürs" 
Kadıköylüler Kadıköy birinci ve üçüncü atlan. «48311 

orta mekteplerine ve Erenköy kız lisesine, 
Kadı'köyde fazla erkek talebesi oluna 
Haydı>.;paşa lisesine, Bakırköylüler yeni 
açılan mekteplerden Bakırköy orta oku· 
luna müracaat etmeğe mecburdurlar. 

San'at Mektebinde 

* * 1 - 10/VW/936 gününde kapalı zarfla götürü olarak eksiltmeye 1<0~ 
lan 33223 lira 28 kurut ketif bedelli Kayseri İdare binası İnfMbna isl 
çıkmadığından yeniden aynı fdô'de dailbneye konulmuttur. 1,ı 

2 - Eksiltme evrakı 1 lira 66 kurut mukabilinde lstanbulda lnhi&S' 

Kasımpaşada oturan ve bir müddet Yeni Fatih kaymakamı Şehrimizde mıntaka san"at okullarına 
el tadan kaybolmuş Olan 1') alınacak leyli meccani talebe için müsnba· 

lnpat Şubesinden alınacaktır. , 
3 - Eksiltme 8/IX /936 gününe rastlayan salı günil saat 11 de l(a~ 

tatla inhisarlar Levazım Şubesindeki Ahın sabm komisyonunda yapıl:s' evv or . . .. .. - ya- Çankaya kaymakamlığım\ tayin e-
şında Muhıddın oglu Suleyman Tak - dilen Fatih kaymakamı Haluk Nihat ka imtihanlarına bugün başlanacaktır. 
simde dola,ırken polisler tarafından dün bütün işle . . F fh k k imtihana iyi dereceli ilk mektep mezunla- tır. 
görülmüş ve yakalanıp babasına tes • Raufo devret~i ~~:.ı a ı ayma amı n girebileceklerdir. 4 - Muvakkat teminat 2491 lira 74 kuruttur. eP' 
l
. ed"l . . ş Maarifte Tayinler 5 - isteklilerin ihaleden en az üç gün evvel inhisarlar İntut Şub ı .. tl' 
ım ı mıştır. _,,,. . 

-------- iki hırsız kadm muhakemede lıtanbul Maarif Müdür muavinlerin· gel~k ~plo~ :_ühendis. ve~a mim~ olduklar~ dair ~liyet vesik Jj I 

Sebze halinde kavga H hk k den Adil terfien Çorlu orta rn~ktep mü· m ihraz ile muna_•aya gırebıleceklerı hakkında bırer vesıka almaları 
ırsıtz yapma tan suçlu Hüsni .. d "' 'h w - d 

Dün sebze ve meyva halinin karpuz F · · d · · ur ve tan - cografya muallimliğine ta· zım ır. ;f 
iskelesi kısmında bir kavga olmuş, Si- ye ve l atmadı.~mı~ e ıkı kadın.ın ~u - yin edilmiştir. Çorlu orta mektebi bu se- 6 - Tekliflere ait kapalı zarflar ihale günü en geç saat tam ona k 

ruşma ar.ı.na un akılını,, şahıt dm • ne açılmıştır. Komisyon Reisine makbuz mukabilinde verilmit olmalıdır. u482» 
irtli Selahaddin, Güzel Halil, Siirtli lenmek uzere muhakeme başka güne r * * 
Osman, motörcü Alıi, kardeşi Rasim bırakılmıftır. AT••b f • 1" 
ve lbrahim birbirleriyle kavga etmiş- - ı YO e Çl 1-Şartnamesi mucibince 4000 lira muhammen bedelli bir adet ıeY 
lerdir. Kartal yangını elektrik vinci açık eksiltme suretile aatm alınacaktır. 

Bu kavga esnasında Siirtli Osman- Dünkü nüshamızda Kartalda lngi • Eczane /er ' 2 - Eksiltme, 9/10/1936 tarihine raatlıyan cuma günü saat 15 de~· 
la Ali denize düşmüşler, lbrahim ile Jiz kö"kü denmekle maaruf bir ko··" _ bat8f{a Levazım ve Mübayal\t fUbesindeki Alını komisyonunda yapıl& 

T " Bu geceki nöbetçi ecuneler fUDWdD': 
Rasim yaralanmışlardır. Kavgacıları kün yandığını yazmıştık. Bu kö k İıtanbal cihetindekiler: 3 - Şartnameler, parasız olarak IÖZÜ geçen tubeden almacaktır· 
birbirinden polisler ayırmışlar, denize Sıtlu isminde bir mübadile aittir. · ş Aksarayda: (Şeref). Alemdarda: (Eş- 4 - Muvakkat teminat (300) liradır. • •)(C' 
düşenleri de polisler kurtarmışlardır, iki kısımlıdır. K~kün bir kısmı ki- ref Neşet). Bakırköyünde: (Hilal). 5 - Kanunen eksiltmeye eirebilecek olan isteklilerin vesikalarile bırl' iİ' 
Haklarında takibat yapılmaktadır. rada, diğer kısmı da boştur. Yangın Beyazıtta: (Aaador Vahram). Eminö· tayin olunan gün ve saatte yukarıda ismi geçen Komisyon Reisliğine .., 

boş olan kısımdan çıkmıftır. Jandarma nünde: (Salih Necati). Fenerde: (Hü- racaat etmeleri lizunclır. ~ 
tarafından yangının nasıl çıktığı tah- sameddin). Karagümrükte: (Kemal). 6 - Şartnamenin son maddesi mul::ibince fiatsa tekliflerle katalok··tiijl 
kik edi]mektedir. Köfkün beş bin li • Küçükpazarda: (Necati). Samatya en geç eksiltmeden bir hafta evvel inhisarlar Umum Müdürlüğü tıJ 

Deniz Klübü Genel düsturunun 1 O un- K f d (R d ) Ş h f b "kala L __ • ·1m· lm • bed (648) ___/ raya sigortalı olduğu anlaşılmıştır. ocamusta apaşa a ı van . e • a n r fUuc.me ven lf o ası ıca er. 
cu maddesi mucibince Cen Kurul (Umu· remininde (A. Hamdi). Şehzadeba • 

Deniz klübü kongresi 
Moda Deniz Klübünden: 

mi hey'et) toplantısını. 31 / 8/ 936 pazar· Ş h • • d d (A f) t• } S t 1 K • d rı= 
tcei günü saat altıda Deniz klühünde ya· e rımız 8 iki lise daha açıhyor ::y~lu :~ethtdekiler: ISe er a illa ma OMJSYODUD 3 
Pacng"ından azaların mezkur gün ve saatte Maarif VekaJeti fehrimizde iki or- H H d de" 

k eb 1 h 
Gala tada: ( üs eyin üs nü). Has • yeni açılacak okullar için 7 435 lira bedel tahmin edilen 625 a et ı,a 

klübc teşrifleri rica olunur. ta me t i ise aline getirmeyi li:zum- köyde: (Nisim Aseo). Kaııımpaşada: ah O d ek /8/ 36 p feJ11 
.......... -.-.......... ·-···,-·····:· ... - .... --:·- ]u görmüştür. Yeni liselerin Cum - (Müeyyet). Merkez nahiyede: (Del - ne sırası 36 adet yazı t tası 2 a et yem masası 27 9 er ofl • 

,. ... ...,.._... ............ __ '1 aksım Bahçesınde h . l .. .. k I . günü saat 16 da lstanbul Liseler muhasebeciliğinde toplanan Korni5Y ,·..1 
urıyet ve nonu orta me tep erın- la Suda). Şişli:do: {Nargileciyan). 1 ak İlk d Sıı " 

Halk Opereti de açılması kararlaştırılmıştır. Taksimde: (Limonciyan). da kapalı zarfla eksiltmesi yapı ac tır. teminat 558 Lira ır.. 1'1et 
Bu akşam 21,45 de ŞimdiJik bu okulJara yalnız ~ise _ Üsküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: ait tartname Komi~yon Se~:eterliği~~~. görülüp .öğrenilir. Bu ite gıre':ıılif' 
SiRiN TEYZE nın birinci sınıfları i]ave edilecek ve Büyükadada: (Merkez). He}bc:lide: ilk teminatlarını Liseler muhuebecıligı Veznesıne yatırarak kapalı t 11" 
' lehe f ·k h l b. f {Yusuf). Kadıköy eski İskele cadde . lerini belli saatten bir saat ev\'el Ticaret Odasının yeni sene vesika•• ~~.il' 
Operet 2 perde ta sını geçtı çe er yı ır sını d 1 es•" .. 

2 
tablo daha açılması suretiyle bu orta mek- sinde: (Büyük) . Kadıköy Yeldeğir • gibi doğrama itlerini yaptıklarına air Resmi dairelerden a ınmıt "' Jııfl • 

] 1 d k 1 
meninde: (Üçler}. Üsküdar Çarşıbo- nnı eksiltme kanununa göre kapalı zarflarına koyarak Komisyon Bat 'l•' 

Cuma akşamı tep er üç yı için e tam te~ i atlı lise 29"'' 
b k h 1

. ·ı ki eli yunda: {lıtihat). lıg~ına vermeleri ilin olunur. (< nyn müsamere a ıne setin ece er ·r. • 
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MEMLEKET HABERLERi 
Çankırıda.yeni bir ~ö?1ür j 

madenı keşf edıldı 

Akhisarda tütün 
rekoltesi 

Ünye'de bir fındık 
fabrikası daha açılıyor 

Bu yıl fındık rekoltesi geçen yılın aynidir. Ünyede 
yeniden 20 bin fındık ocağı yapıldı 

Ünye ( Husu -
si) - Bu yıl Ünye
nin fındık mahsulü 
geçen yıllar mah • 
sulüne nisbetle faz
la değildir. Relcol
te hemen lıemen ge
çen yılın aynidir • 
Mevsiminde hava· 
larm bozuk gitmesi 
fmd~k mahsulünün 
üzerinde fena tesir 
yapmıştır. 935-936 
yılında yeni dikilen 
nndık ocaklamıın 
sayısı yirmi bini 
geçmektedir. Fındık 
mah~ünün kilosu 
22 kuruştan mua .. 
mele görmektedir. 
Ünyede mevcut iki 
fındık fabrikasına 
ilave olarak bir fın
dık fabrikası daha 
açılmaktadır • 

Şehir günden güne büyümektedir. Bir senede 
yüzden fazla yeni ve asri bina yapıldı 

alb 

Bu yıl tütünler sigorta 
ediliyo~, mahsul çok 

iyi oldu 

Akhisar (Hususi) - Havalann mü • 
eait gitmesi ve zürraın aldığı iyi tedbirler 
neticesinde bu yıl Akhisar tütünleri çok 
nefis yetiımiıtir. Zeriyat miktan geçen yıl· 
lara nishetle çok fazladır. Meseli. 935 yılı 

tütün zeriyatı 4 7 bin dönüm miktannda 
olduğu halde bu yıllik zeriyatı 82 bin dö • 
nümdür. Yapılan tahminlere ve tesbitlere 
göre 5 milyon kilo tütün elde edilecektir. 
Tütün zeriyatının böyle fazla olnıası yüzün
den amele ihtiyacı ba1eöstermiı ve yev • 
miyclcr yükselmiıtir. Bu tütünün maliyet 
fiatının pahalıya malJ.olmas:nı intaç etmek· 
tedir. 

Bundan e\~·elk.i yıllarda bir kargı tütü
nün Kırm!lSl. toplaması. dizmesi üç kuruı 
olduğu ıbalde bu yu 7. 8 hruı arasın • 
dadır. 

Çankından bir sörüniif: Halkevi Bütün kumpanyaların alıcı memurlnn 

ta Çankı.rı (H~susi). - Çan~~rı, _An- y,asta !! yapar, hatta !~tanhula ve bir ~~1c:.:a gelerek tütünleri tesbit etmek • 
.. ra - Fılyos şımendıfer hattı uzerınde çok vıla.Y.etlere un gonderir. lnıtaat 

t'uz b L r- Kooperatife dahil tütün ekicilerin tü - intihap dairesin .. 
de tetikikier yap • 
makta olan Ordu 

· Yetmiş in K-Üsur nüfuslu bir vila- günden güne artmaktadır. Bir sene zar-
)'et k 1 tün ma.hsulleri \ '.e çardakları sigorta edil· 
~iller ezidir. Çerkes ve lğaz adlı iki fında beş altı yüze karip yeııi ve asri me.ktedir. Bu muamde Akhisarda ilk defa 
L .sı vardır. Havası, suyu iyidir. Ba~ bina yapılmıştır. Ve şehir günden güne yapılmaktadır. Şüphesiz ki zürraın lehi • 
a ca 1hracatı zahire, tiftik ve kaya tuzu- büyümektedir. Ankara-Filyoı ~imen- nedir. Yalruz ıaigorta mcmurlan ıbundan 

Ur. Bu sene Cut nahiyesinde Yapraklı difer hattı buranın ticari ve iktisadi t:ıonra tütün zeriyatı yapacak. ekicilerin bil
Inevkiinde çok zengin bir de kömür vaziyetini çok yükseltmiştir. Civar ka- hassa tütün l.urutm.a ve :sergj }'erlerinin 
tnadeni bulunmuş, faaliyete başlan- zalarm gençleri her hafta buraya gelir- nıaz.but bir şckılde yapılmasını ıileri ııür • 
;1fhr. Şehre beş altı saat mesafedeki ler, spor maçtan yaparlar. Ç.ank..m pa· mCktedirler. 

saylavı Selim Sırrı Tarcan 
vaki olan davet üzerine buraya 

alova ve Ovacık dağları kamilen ka- zar günleri adeta bir gezinti ve eğlence --------

~~tuzu ~alindedi.r. Senevi ~1ilyo~l~ca şehri olur. Halkın rağbetini arttırmak İzmitte sıtma 

da uğramış ve gençlik tarafından .içten 
gden bir saygı ile kaJlılanmıştır. Se
lim Sım Halkevi gençleri tarafından 
yapılan deniz sporlannda hazır bulun· 
muş, kazanan gençlere verilen madal
yaları kendi elile takmıştır. Bundan 
sonra kalabalık bir dinleyici karşısın· 
da çocuk büyütme ve beden terbiyesi 
hakkında bir konferans verrnif, genç· 
liğin temellerini sarsan rakı ve kumarla 
gençlerin mücadele etmeleri icap etti
ğini söylemiş, Ünyenin harikulade gü-

0 tuz ıhraç edılmekte. cıvar vılayet için pazar günleri tenzı1atlı tenezzüh 
;:: kazalara gönderilmektedir. Çankı- trenleri tertip edilmi~tir. Civar vilayet mÜcadelesİ 
n ;n ?ldukça ticari ehemmiyeti vardır. ve kazalara hergün otobüsler, otomo
ar: edıyenin faaliyetini bir kat daha billcr aider gelir. Yolları oldukça iyidir. 
lai:•r7ası ve memleketin her şeye mü- Şehrin biraz daha süslenmesi zaruri· 

0 
an n:ıevkiinin biraz daha süslen- dir. Çarşının kısmıazamı eski halini 

ınes~ lazırndır. Burada haftada iki pa- muhafaza etmektedir. Peydeıpcy bun· 
zar urulur. Bir çok civar kaza ve vila- lann da aüzeflcttirilmeei ve daha mo
l'etlerin sabcıları pazara geliıler. Bu dem bir tekle konulması beklenmek.

Vesile ile oldukça mühim alış verişler tedlr. Çarfı sokaklarının tozdan kur

~!~r. Burada iki tane fabrika vardır, tanlmaa ~mdır. Sıhhi işlere biraz 
'~1 un, diğeri alçı fabrikasıdır. Alçı daha ehemmiyet verilae çok iyi olur. 

~rikası ilci ay evvel faaliyete geçmif" Han ve otellerin temizliği tehrin halile 
• Un fabrib81 oldukça büyük mik- mütenaaip deiilcfir. 

Barhnda sünnet düğünü 

Bartm Halkm idare beJeti 
~ l3artın (Hususi) - Halk.evimiz, 9 a • lardm Adapazan Türk Tıcaret Bankası. 
t\oıtoıta Asmada bir bahçe eğlencetıi ve Cemal Aiif, Faik lncealcmdar, Fazıl E • 
~~t düğünü tertip etmitti. Hazırliklar rensel. lbralıim lnceoilu. lı Bankası, Kc-
d 11 Ve sünnet olacak fakir çocuklar kay- ... h 

olunrn t a· .. cı· k d • . . mal Semancıogla, Mahmud Bank, Me -d u u. ır gun evv ıne a ar ıyı gı-
Cn hava] - .. w led L _ met Okur, Rifat Erk.oç, Saim Kahraman• 

"e . nr, o gun og en sonra uozmuf 

Heyet yeniden bir kaç 
bataklığın kurutulmasını 

kararlaşhrdı 

lzmit (Hususi> - Sıtma mücadele he· 
yeti yeniden mühim miktarda batakh1tlar 
kurutmıya karar vcnniı ve teşebbüslere de 
bqlamıttır. Kurutulacak batakllklar Ka • 
'f1L8U ve Kendıra k&ZU1 !köYlerini umn yıl
lar rahataız eden ve oldukça geni~ bir a -
raziyi çevreliyen bata'k.lılt1ardır. 

Bunlardan birinciei '60 bin dönümlük 
K.aruu bataklığıdır. 2700 metı'e ıuzunluk· 

• • İzmir sergısı 
Zonguldaklılar sergiye 
gen iş mikyasta iştirak 

ediyorlar 

ta büyük bir kanal ile Sakarya nehrine a· Başvekil tarafından açılaca.k olan bey· 
k~tılacak olan bu bataklıktan h.i..sıl olacak nclmilel 6 DCl İmıir ıeqiaine Zonguldak 
toprak. fakir ve topra'ksu lköylülere tevzi vilayeti de geniJ mikyasta ittirak edecek· 
olunacaktır. Bu arada 15-16 köy !halkı da tir. Sergide Zonguldak maden havzumın 
yıllardan'heri çektikleri artmadan kurtul - hu usiyetlerini ifade edecek eşya, resim, 
muı bulunacaklardır. harita v.e grafiklerin tethirine daha ziyade 

Ayrıca Koyun'köprü, Çiftlik gölü civa • c-hemmiyet vcrihniftir. 
rında bulunan Kör Sakarya bataklığa da 7!ongtlldağın yctiştirdiji ana madde 
kurutulacak ve Sakaıya nehrine bir kanal maden kömürü olduğundan sergide Zon· 
üe akıtılacaktır. Burada m O bin dönüm guldağı tamamile temsil vazifesi daha zi -
kadar arazi bataklıktan kurutularak mezru yade, buraMi maden pketlerine tevec· 
bir ha.le konacaktır. cüh etmektedir. 

Yu"·alıdere bataklığını bplıyan 30 bin Şeiırimizdeki iiç büyük maden müea • 
dönümlük arazide gene ge~ bir kanal· sesesi sergide yer almışlardır. Yalnız Hav· 
la Sakar)·a nehrine a.kıtdacak ve bu suretle uı.nın en ileri kömür istihsali.tını yapan 
civar köylülerin ı;cktiii dertler sona ere • E.rcğli firketl maatteessüf sergiye iıtira'k 
cektir. cdemiycccğini bildirmiııtir. 

ı · d t L • fuarda yer alan maden müesscsde • zmıt sıtma müca e e neyetinin bu fay. 
dah çalı§tllalan köylüler arasında dcriıı rindcn maden kömürü işleri Türk Ano -
bir aevinç uyandırmaktadır. Çünkü mÜea· nim firketinin serıpye eöudem:cği ena 
dele memur ve doktorları köy köy ve ev gunlardır: 

~ ftddetli yağmur yağmağa baŞlamı~tır. ojlu. 
~et edilecek yirmi çocuk.tan üç çocuk 
tl lfken hava patlamıt. ve berke9 çil Anlep bütçesi 

ev gezerek hastalan tedavi etmekte ve lı::i- Maden kömürünün bütün lc.alitalan, an· 
' nin daiıtmaktadırlaT. trasit kömürü, antrasit faibrikasının ham 

kömürden iatihsal ettiği k.imyeri madde • 
ler, bir ton .kömürden utihsal olunabilen 
mahsulatı gösteren ıemalar, eski m~en 

istihsal ,deli ile modem maden i"etmesini 
gosteren mukayeseli fotoğrafiler ve gra • 
fWcler. 

~~su gibi dağılmıf'br. O gün yarım h· Antep (Hususi) - Vilayet bütçesi 
~ eglence programına ertesi akşam sine-
di) •alonuncla denm cdilmiftir. Sünnet e· taaclikten gelmiştir. Bütçenin varidat 
'lf~" çoculdann entari. batlık Ye sair mu· ve masraf kısımlan 460 bin lira üze-

•rını aralannda paylap.n zevat fWl - rinde tevazün ettirilmİftİr. 

Pazar Ola Hasan a. 

~-~----~-~·-

Antep Halkevi Biçki yurdu 
Antep (Hususi) - Ay!Şe inci Dai· 

nin idaresindeki biçki yurdu Halkevi
ne bağlı olarak çalışmak.tadır. Yur • 
dun 120 talebesi vardır. Bunlardan batka maden kömürü it • 

letmesinde kullanılan aletler ve malze -
me de tCJhir edilecek eşya araaındadır. 

Gönderilecek CfY& arasında büyük bir 
de nmaket» vardır. Bu maket, lı Banka -
sının i~lcdiği a63» numaralı maden oca -
ğını mücessem bir ıekilde gösterırcktedir. 

Diğer iki büyük maden müessesesi de 
ayrı ayrı paviyonlarda madencili{:7İn muh· 
telif sa.fhnlarını gösterir eşya teşhiri için 
fimdiden geniş ölçülü hazırlıklara başla · 
mışlardır. 

ler - Nedir bu baııma gelen- . . . Sayfiyede misafir hü· 
Hasan Beyciiim.. eumundan kurtulmak için, 

• . . Adaya taımdJm o1madı, 
Boğaziçine tqmdnn olmadı, 

nereye gitsem, ertesi günü bir --.. ...,..._ 
Hasan Bey - Tahammül 

edebilinıen, ıi~inelCli Eren.· 
köyüne tapn, bak semtine 
kimse atnır 1111 T 

Panayırda maden paviyonundan ba~a 
Devreğin meşhur yerli bastonları da gös
terilecek ve satıı ta yapılacaktır. Devre • 
ğin Avrupa bastonlarını geri bırakan zarif 
bastonları tahmin edildiğine göre çok bü· 
yük bir rağbet ııörecek.tir. 

Dalmd.a fındık 

ze1liğinden bahsederek ilk fır!atta 
Ünyeye geleceğini vaadetmiftir. 

Konyada tazyikli su 
ilk su çıkarma tecrübesi 
30 ağustosta merasimle 

yapılacak 
Karaman {Hususi) - Bir müddet· 

tenberi Konyada yapılmakta olan taz· 
yikli su aramaları iyi neticeler vermeğe 

bailamıştır. Kuyulardan bir tanesi a
çılmak üzeredir. İlk su çıkarma tecrü· 
besi 30 ağustos günü merasimle yapı· 
lacaktır. Konya çiftçisi ve ahalisi bü
yük bir sevinç içindedirler. 

Karaman sebzecileri balde bir birlik 
vücuda getirmişlerdir. Bu suretle seb· 
ze fiatları ateş pahasına denecek ka· 
dar yükselmiştir. Halden başka yerler
de aeıbze ve meyva satılması birlik ta· 
rafından menedilmiftir. 

Hidiselerı 
karş1&1nd 

Cek - Cak 
Hafif mastarlarda: Cek. 
Kalın mastarlarda: Cak. 

istikbal aigasuun müfret gaip !ahi· 
kasından bahsediyorum. 

- Niye} 
Mi hnb.sediy.orum .. 
istikbal sigasının mü&et gaip liihika· 

sının nerede ve niçin kullanıldığını anla· 
tacağıın da .. 

- Biz bilmiyor muyuz, diyeceksiniz. 
ufacık bir mektep çocuğuyken bunu öi· 
rendik. 

Kazın ayağı öyle değil.. Belki bili • 
yorsunuz amma. belki de bilmiyorsu • 
nuz .. Ben söyliyeyim: 

Cck ve cak lahikaları beyanat lahi· 
k.aııdır. 

- Hımmf 

Öyle değil mi} Beyanat veren her 
hangi bir kimse. sözlerini bu iki lihi • 
kadan birile bitirir. 

- Söylediğiniz cihetler biz.im de gö· 
zümüzden kaçmıı değildir, yakıoda ta• 
mamile halledile ... 

Sonuna getirilen lahika: 
Cekt. .. 

· Yahut ta : 
- Bu işlerin pek yakında aonu alı • 

na . . . 
C ene nyni lahika: 
Uıkl .. 
Şimdi diyeceksiniz: 

.- E ne oluyor .. Yani ne istiyorsun) 
istediğim şey pek atla deve değil.. 
Beyanat verenlerden ucek» siz acakı> 

sız cevap istiyorum. Cümlelerini «cekıt 

le, cccab la değil; «Dı· Di» ile bitir • 
sinler de .. Vaadla oyalanmıyalım, va • 
kıayı görelim 1 

IMSET 
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Tarihten say/ al ar : ------------------, • 
Iranda 2400 yıl önce 

İstanb~lda birer haşarat 
yatağı olan ilk kahveler 
--------------------* -tı •~------------------. 
1 

Üçüncü Murattan sonra kahve yasağı gevşemif, devlet ricali bile 
kahvehaneler yaptırıp günde biı·er, ikiıer alhn kira almıya bat• 

t
mışlardı. Buraları namus . ve i!f et sahib~ ~im~elerin eşiiinden 
dım atamıyacağı yerlerdı. Nıhayet Dordüncu Muradın kanlı 

istibdadı ve tazyıkı başgöstermitti 

Yazan: Re••d Ekrem Koçu 

Bir y1Jdan fazla oluyor ki, üçüncü Selim 
re ikinci Mahmut zamanındaki lıtanhulun 
Haliç ve Boğaziçi sahillerin• dair elime 
ıeçen dört orijinal vesika He uğra,malt • 
tayım. O devrin bütün rical ve ekibirinin 
,alıfarını, Haliç ve Boğaziçi sahillerindeki 
.ıvleri, iskeleleri, kahveleri ve dükkanları, 
lıekir ve balıkçı odalarını, dalyanları ve 
kılyıkhaneleri, sahiplerinin isirnlerile be .. 
raber teker teker teshit eden bu ve~ikalar 
tu.uf ve tanzimi ve ihtiva ettiği binlerce 
imuı ili.ve ettiğim tarihi notlarla geceli 
ıündlizlü göz nuru dökerek büyütülmüı 

bir oilum olmuştur. Mevzu tirlcatinin bir 
90k defalar kurbanı olduium için, pek ya· 
kında hir kitap halinde nctredeceğim bu 
'Yemkala rın benden artık çalınamıyacağı• 

na emin olarak yazı ailesi içinde bulun • 
cluium Son Postaya bir iki makale yaz • 
maia karar verdim. 
' Hicri 1206 ile 121 O arasında İstanbul 

sümrüiünden Yem.it iskelesine doğru Ha· 
Jicin iatanbu) sahilinin manzarası ıudur: 

İstanbul büyük aümrüiünün yanında ai· 
lih§Or Süleyman aianın bekar odaları, 

onun yanında Keleş Halilin kahvcai var • 
dL Kelet Halilin kahvesi önündtı Orta • 
köy ve Be§iktaşa kalkan kayıkların iske· 
km bulunuyordu. Kahvenin yanındaki lz
Ht Mehmet Paşa mescidinin önünde de 
Topb neye aiden kayıkların iskelesi Ve 
Balıkpazarı iskelesi vardı. Yanında ııra· 
aile MIMltafanın kahvesi, sabık Zecriye e • 
mini zadelerin bekar odaları, Karaköyc 
i§liyen kayıkların iskelesi, Bostancıbaşı 
Mustafa Ağazade Mehmet Beyin balıkçı 

odnlan, Pazarba ı odası, ynş yemiş güm· 
ıüğü, Haııköye iııliyen kayıkların iskelesi, 
Bawasakçı odası ve kayıkhanesi, tütün 
gümrüğü ve iskelesi, Yeniçeri elli altıncı 
ortasından Ömerin kahvesi, serapa tü • 
tüncü dükkanları, Hasır iskelesi, serapa Ü· 

moncu dükkanları, Çardak iskelesi ve 
Çardak kolluğu geliyordu. 

işte bugün üzerinde durmak iııtediğim 
yer, EJJi ~ltı Ömerin Yeniçeri kahv~idir. 

Yeniçeri ocağının bir asker ocuğı ha • 
.tinden çıkıp eraz.il ve serserilerin toplan • 

Yoksul 
Bir genç 
Kız 

.. ıs yaşındayım. Şimdiye kadar bjr 
çok defo evlenmeyi düşündüm. Fakat 
bu düşüncemi tatbika imkan bulamadım. 
Son günlerde genç bir kızla uzaktan a· 
liıkadar olmaktayım. Evlenmek kara • 
rile bu kız hakkında malumat topladım. 

Çok yoksul bir kı:z. Hayatta yalnız bir 
annesi var. Güzelliği de harikulade .. 
Kendisine bir müddet evvel 55 yaııların-

.,.............. 

dıiı bir fitne ve fesat ocatı haline ııirdiği 
bu devirde, Yeniçeri elli altınos orta11, Jı
tanbula .relen zahiYe, meyva ve sair er • 
zakın ıer'an memnu olan yerlere nakle • 
dilmemeaine ne:z:aretle tavzif edilmiıti, 

Y emiı iskelesi civarındaki Çardak iske • 
lesinde bulunan Yen içeri kulluğu iıte bu 
Elli altıncı ortanın kulluiu idi. << Üsaü Za
fern muharririnin: ti.Çardak dedikleri yer· 
de otura.n Elli namındaki ha§Crat» cliye 
bahsettiii Çardak kulluiundan zelecek ya• 
zımda bah!!edeceiim. 

İatanbulda ilk kahvehane 962 hicri yı· 
lında açılmıştır. Bu tarihe ıelinciye kadar 
İstanbulda ve bütün Rumelinde kahveha • 
ne yoktu. Bu yı1baılarında «Halepten Ha· 
kem namında hiT herif ve Şamdan Şems 

nam bir zarif aıelipıı Tahtakaledc birer 
büyük düklcin açarak kahveciliğe ba~la .. 
ımşlardı. Bize bu malumatı veren Peçevi, 
bu ilk İstanbul kahvelerini ,öyle tarif e • 
diyor: 

ccKeyfe mübtela bazı yaranı eafa, hu • 
susa okur yazar makulesinden nice zürefa 
cem olur oldu, ve yirmi,er otuzar yerde 
mediı durur oldu. Kimi kitab okur, kimi 
tavla ve ptran<:a meşaul olur, kimi nev 
güfte gazeller getürüb maariften bahis olu· 
nur. Nice akçeler ve pufiar 8arfcdüp ya -
ran cemiyetine ıebeb olmak Lçün tertibi 
;rİyafet eden, bir iki akçe kahve haha ver· 
mekle andan artık cemiyet safasın eder 
oldular. l> 

Kah\'ehane o kadar büyük bir rağbet 
gördü ki kadı ve müderris ma2ulleri, «kö· 
ıeniıin makulesi», ve bekarlar: «Böyle 
bir eğlenecek ve aönül dinliyecek yer ol· 
maz l> diye kahvelere devama baııladılar. 

Kahvelerde oturacak ve duracak yer bu • 
lunmaz; oldu. Devlet ricali, kübera, mü • 
cz:zinler, imamlar ve halk kahvehanelere 
müptela olmuştu. Halkın kahvehanelere 
rağbeti derhal nazrm dikkati celbetti, üle
ma: «Me.~citlere kimse gelmez oldu, kah· 
vehaneler mesavihanedir, oraya gitmek -
ten iae meyhaneye varmak evladır!» de • 
diler. Vaizler camilerde kahvehanelerin 

(DevamJ 8 inci aayfada) 

--

da bir adam talip olmuı, fakat bu hu
susta ne kız, ne de annesi hiç bir karar 

vermemiııler. Şimdi hu genç kız ile iyi 
bir aile yuvası kuracağımı sanıyorum. 
Fakat naııl hareket edeceğimi, ne ıe • 
kilde müracaat edeceğimi bilmiyorum) 
Bana bir yol göıterebjlir misiniz » 

M. A. 

Doğrudan doğruya kızın annesine 
müracaat etmeniz ve evlenme fikrinizi 
biJdinneniz lazımdır. Bu arada kadına 
hususi 'Ye ummni hayatınız hakkında 

malumat toplıyahil.eiini Miy1Cl'5İniz. 

TEYZE 

l 

Halkın fikri 
Güreşçi Yaşar ve hal~ 

Berlin olimpiyatlarmda bize bir birin • 
cilik kazandıran kıymetli ıürqçimiz Ya • 
fal'• bir ev hediye edihneıini teklif elmİf· 
tik. Bu huauıta dün lu&lkla konutluk. Al • 
dıimuz cevaplar tunlardır: 

Küçük müvezzi Ali Yılmaz: 

~ . -

Y~şarın yaptığı 
bu büyük iş için 
biz ona ne yapıak 
azdır. Amma ne 
yapsak. Dünyada 
ne kadar iyilik var· 
8a onları yapalım. 

- Bunlardan bi· 
rini seçiver. 
- Bir e~ alalım. 
- Neden ev isti· 

yorsun?. 
- Çünkü o çok 

fena bir evde otu· 
ruyor. Tıpkı benim oturduğum ev gibi. Ba· 
na bugün için ayıp değil. Fakat yann 04 

nun yerini aldığım zaman çok ayıp olur. 
- Sen onun yerini mi alacaksın~• 
- Elbette ben de klüpteyim. Daha 

§İmdiden kendimi onun arkadaşı gibi gö· 
rüyorum. 

Bilseniz onu ne kadar çok severim. 
- Evvelce mi daha çok seviyordun 

§İmdi mn, 

- Tabii ıimdi. O hepimizin yüzünü a. 
ğarttı. Ben de hlbimdeki sevgiyi çoğalt• 

• 

yapılan heykeller 
Persepolisde hafriyat yapan Amerikalı alimler 

Dara ile oğlunun heykellerini buldular 

Meydana çık.anlan kabartma 

Şikago üniversitesi namına İranda 
hafriyat yapan alimler Dara ile oğlu 
Kisranın inşa ettikleri, sonraları Büyük 
İskenderin yıkıp harap ettiği Persepo· 
lis şehrinde bir çok heykeller bulmağa 
muvaffak olduklarını haber veriyor " 
lar. 

Bunlar arasında her biri dokuz res· 
mi ihtiva eden ve 2400 sene önce ya
pılmış bulunan kabartmalar vardır. 
Dara ile oğlunun resimleri de bunlar 
arasındadır. Şikago üniversitesi alim· 
teri, halihazırda Persepolis sarayının 

~. t 
Haydi eazetenizc yazın da hükumet 500 metre uzunluğundaki taraçası Ü· ~ ~ at.. ..;,r, Ti 

ona kocaman konak gibi bir ev alsın. zerinde bulunan binaları kaldırm::ıkla 1 IJt?_ ;sr~ ~ ~~·~ ... ~-
-Konak ıibi olmazsa olmaz mı). meşgul olmaktadırlar. , _. - ~;: 
- Olmaz ya .• Koca Yaşarın koca ismi- Hafriyat esnasında Milattan Önce · ".f...~,a;;""• 

ne layık olacak koskoca bir konak lıter. 330 da Persepolisi fetheden Büyük _.:a.._ ·~ ... 

* ıt: • lskenderin resmini ta'ıyan üç gümüt Hafriyat yeri 
Elelıtrilı ıUlıetintle memur. Celal: aikke bulunmuştur. Bu sikkelerin teh· çiçek taşıyorlar. Daranın elinde bir M 
Yatar ırkının bü· ri yakan lıkenderin askerlerinden l ,. .... 1 .. . .1 ,_ sa goru uyor. 

yüklüiüne yaratan "' düşmüş olacağı tahmın ~ı meıde • Ayakkapları modern İranlıların gif 

büyük bir ıeref ka. di~ • dikleri ayakkaplardaıı farksızdır. J{ir 
zandı. Keşfolunan resimler bir binanın du· ranın arkasırtdu iki saray memuru dıJ' 

Şimdi yapılacak varları üzerindedir. Bunların ikisi de ruyor. Birinin elinde havlu bulundıJ' 
en büyük IGtuflan • l ' 
hak etmiıtir •. Hatti bir kabul resmini ıösterıyor ar. ğuna göre DarAnın yemeklerini tatrıl 

Resimde Medli bir adam Daranın ö-a me-ur oldu:71r anlaınbyor. Bund' bunlar birer botç• e m e - r 
tur. LGruf deme~ • karşısında duruyor ve bir. elini hürmet başındaki başlık Efganistanın Haraf; 
bile fazla. eaeri olarak ağzına doğru uzatmış bu· va tarafındaki halkın giydikleri başli' 

Bunu kendine lunuyor. ğa benziyor. 
sorsunlar, ne iater• Dara güzel hir ıandalyenin üzerin· Bu memurun arkasında Dara~ 
ae onu yapımlar, de oturmakta ve oğlu Kisra arkasında mahsus yay lle kılıcı taşıyan meııı ~ 
Yeter ki huııünk.U durmaktadır. ile mızrak taşıyan memurlar göril 

vaziyetinde bırakılmasın! Diri da, oğlu da heykelde 210 ean· mektedir. Kılıcın kını çok güzel i~lt~ 
• • ~ tfnı uzunluğundadırlar. Diierleri fıe mittir. DarAnın önünde iki buhurd ' 

Orta oyununtla lıavulrla :Ali Beyı tabii boydadır. Dlra da, oğlu da padi· taşıyan ve bu buhurdanlarda tüte 

Bence Yapra bir f&hlık alameti olarak iki gonçali birer yakan iki memur bulunuyor. ~ 
fCY almaınab, A· J. 

.. ia~ttıiı yüzümüze Amerikada 15 kilometre uzunluğunda bir köprü yapıloı 
• mukabil giire§e re· 

fah içinde çalışma• 
aı için cebini ~t 
dolduracak yar· 
dımda bulunmalı· 

)'lZ. 

Ona bir :ınemu· 
riyet verelim de· 
ıek. Bu. kudretini 
öldürmekten ha~ka 
bir §eye Y.Dramıya• 

cak .• Büyük günah olur. 

.. lfl !! 

Fatihte berber Yuaul: 
Yaşarın yaptığı çolt büyüktür. Bir lu:.ç 

gün evvel Son Posta gazetesinde de oku· 
dum. Ona bir ev almak teklifini çok mü· 
nasip &örüyorum. 

Eğer iktidarı varsa bir de memuriyet 
verilmeli. Fakat ıporu bırakmasına razı 

değilim. Ya§ar her zaman dünya §ampİ• 

yonu kalmalıdır. 

Şehrin plAm ve .. yeni inşaat 
Şehrin müstakbel planı yRpılmcaya 

kadar yapı ve yolJar kanunun tatbika
tı hakkında izahnamenin bazı hüküm
leri bugünkü arsa ifraz şekillerine uy• 
gun gelmemektedir. Bu itibarla küçük 
arsaları. dahilinde büyük binalar yap
mak istiyen mülk sahipleri sızlanmak
tadırlar. 

Bu izahnamede mesela 6 metre ar
zında ve 8 metre tulunda bir arsaya an
cak 2 katlı bir bina yapılmasına mü
saade edilmektedir. Halbuki Mülk sa
hipleri bu arsalara f>-6 katlı binalar yap
tırmak üzere belediyeye müracaat et· 
mektedirler. 

Belediye fen işleri müdürlüğü bu 
gibi talepleri reddetmektedir. 

KöprUııtın umumt manzarasi 

tkl katlı köprUnUn bir ucu . oJıJı 

Amerikanın San F ransisko şehrin· sıtaları hareket edecek derııırY ve 
de dünyanın en büyük köprüsü kurul- tramvay hatları, otomobil, karnyofl •ı'"' 
muştur. Köprünün uzunluğu 15,5 arabalar geçecek. bundan ba_j}ta >'\ • 
kilometredir. Köprü, ayni nisbette ge· lar da istedikleri gibi yürüyebilect' 

niştir. de. Fakat buna rağmen ~üna • lerdir. .. . ·~· heıırtl 
kalata kafi gelmiyeceği nazarı dıkkate Mimarlık ve muhendıslıgın şa bııl" 
alınını' ve iki katlı yapılmıştır. Köp - sayılan bu köprü lamamlanınıŞ 
rünün iki katında da bütün nakil va· nuyor. 



SON POS·TA Sayfa :7 

Encümenler ~i 
Güneı Dil Teorisi ve Dil kar ılııştırıl· 

ması encümenine bütün ecnebi bilginlerle 
Abdülkadir inan, Aaıop, Ahnıt-t Cevat, 
Ercümend Ekrem Talu, Bayan l:.sm.ı Nay
man, Hasan Cemil, Haııan Rcşıt Tankut, 
Hüseyin Namık, lbrahim Necmı, Mehmet 
Ali Aiahy, Bayan Mihri Bektaş, Muzaffer 
Muhiddin, Saim Ali Dilemre Yusuf Ziya. 

Gramer Sentalu komisyonuna Besim 
Atalay, lbnülkableb, Fakihe Öğmen, Fa
zıl Ahmet, Hakkı Bahn, Ali Ülvi, Hıf:z.ı 
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•• 
Sigorta 
Rezaleti 

Rus yadaki 
Suikastcılar 
İdam edilecek· 

Tarihten Uçüncü Dil Kurultayı 
Sauf :.r1:~n•• sayfada) dün törenle açıldı ( Baıtamfı 1 inci sayfada) 

Ermeni patnkhanesindcn isticvap edi· 
len alakadarlar patrikhanenin her müraca· 
at edene «patrikhanede füan namına dört 
lira mum parası alındı ve istirahati ruhu 
için ayin yapıldı» şeklinde vesikalar ver• 
diğini, ve bunun çok tabii bir din meraa.i· 
mi telakki edildiğini söylemişlerdir. 

Ve patrikhanenin hiç bir kimse ıçın 

hiç bir suretle ölü vesikası vermedi~ id
dia etmiıtlerdir. Fakat sahtekar kumpanya
sının evinde bulunan 2 çuval f'!vrak. arasın· 
da, patrikhanenin bu iddiasını saya düşü· 
recek bir çok delail elde edilmiştir. 

Ve bu arada Malatyada sahte vesaik· 
le öldürülen. Avadis hakkında mum para
sı makbuzundan başka patrikhane tarafın· 
dan verilen bir de İngilizce yazılmıı ölü 
vesikası bulunmu§tur. 

Patrikhanenin ölü vesikasını kabul et· 
tiğinden dolayı Ünyon sigorta ıirketi de 
mes'ul addedilmektedir. 

Bu ölü kağıtlannın asıllan siııorta 
kumanyasının merkezine gö~derilmiıtir. 

Elde edilen bu kadar çok ve mühim dela· 
il karşısında Ermeni patrikhanesine men· 
sup olan ve isticvap edilen ala.kadarlar da 
daha fazla ısrarda devam edememişler ve 
ölü vesikası da verildiğini eöylemiılerdir. 

Ha.z:ırlanmlf Mahkeme flim1an 
Onnik lplikçiyamn evinde bulunan ev· 

rak arasında altları pullu ve mühürlenmiı 
bir takım mahkeme ilamları da elde edil· 
rniştir. Bu ilamların üst kısımları boı olup 
üstüne her kim öldürülecekse onun ismi ve 
adresi yazılacak bir §ek.ildedir. lıamda 
Elaziz mahkemesini~ mühürü vardır. Bu 
mührün taklit edilmiş sahte mühür 
o1duğu muhakkak addedilmektedir. Fakat 
keyfiyet bir kere de Elam mahkemesin· 
den sorulmuştur, cevap geldikten sonra 
bu mührün nasıl taklit edildiii anlaıılacalt
tıT. 

Yapılan tahkikat neticesinde bu .ahte
kô.rlığın çok muazzam bir iı olduğu anla
§llmaktadır. Elde edilen deli.il bu sahtekar 
kumpanyasının memleketin her tarafında 

işlerine yarııyacak elemanlar tedan'k ettiği, 
ve bu adamları vasıtasile her utediklerini 
yapmakta kat'iyyen mü~k.ülita duçar ol· 
madıkları anla§llmııtır. 

Evrak arasında Beyoilu altıncı note
:rinde tanzim edilmiı bir mukavele de bu
lunmuştur. Bu mukavele de yeni bir do· 
landırıcılığı meydana çıkarmaktadır. 

Sigorta kumpanyasından sahteklrlıkla 

alınan paralara ait veraset ilmühaberleri· 
r. in de sahte olduğu ve bu ilmühaberler Ü· 

zerinde yapılmış olan Maliye dairesi mu· 
amelelerinin de Onnik tarafından sahte o· 
!arak tanzim edildiği, bu vesikalara mali· 
ye dairelerinin taldit edilmiı mühürleri ba
sı'ldığı anlaşılmııtır. Bu da ortaya aiıorta 
dolandırıcılığından başka ayn bir vergi 
kaçakçılığı suçu çıkarmışhr. Eier bu vcsa· 
ik kanuna uygun bir şekilde tanzim edil· 
seydi maliye tahakkuk Şt.Jbesinin ölen a
dam hakkında tahakkuk ettirec.eii veraset 
~·c kazanç vergisi tam bir ıcltilde olacaktı. 
Fakat Onnik bu veraset ve kazanç tahak
kuklannı da hiç bir fUbeye götürmeden 
sahte olarak tanzim ettiği için bu barckcti 
de hazineyi mutazarrır etmiftir. 

Sahte ·vesikalarla öldürülenler meya· 
nında Avram ve Muradyan isminde iki 
sigortalının da paralan sieorta kumpanya
sından bu şekilde alınmııtır. 

Tahkikat Uzun Sürecek 
Elde edilmekte olan Üç dosyanın tah

kikatı henüz hitam hulmamııtır. Bu iı u
zun zamanlara ve geniş bir aahay~ dayan· 
dığı için tahkikatın bir ay kadar süreceği 
sanılmaktadır. Tetkik edilen dosyalarda 
suçlu gözüken 4 kişi bütün aramalara rai· 
men yakalanamadığından henüz bir neti· 
ceye de vanlamamıştır. 

Şemseddin Nurinin adliyeye teslim edi
len evrakında bazı nolc.sanlıklar ıörüldü· 
ğünden dosya iade edilmİ.§tlr. Bu noksan
lıkların ikmaline çalışılmaktadır. 

Sahtekar kumpanyasının reisi Onnik 
fplikçiyan yakalandığı zaman bütün kaba

kapatılmuı için vaaza ba§Jadılar. MUftiler (Bat tarafı 7 inci sayfada) 

Moskova, 24 (Hususi) - Zinovi .. kahve için fetvalar verdi ve üçüncü Murat tetkik edildiğini, zamanın müsaadesi ve 
Zamanında kahvehaneler kapabldı, kahve eh • · 'b ·ı b ' nif f ·ı kad .... 1 ı ı uh-1-e e eden mevzuun emmiyetı ıtı an e ır tas ya-ye ı e ar ~ar n m ~ m yasak edildi. Fakat bazı kim.leler subaıı 

ahk k . t .. b. .. pılacaiını söyledi ve Kurupı namına oku-m eme se ız saa suren .!!_ muşave- ile ··-ba•ıya müracaat ederek çıkmaz so· 
d ı 1 ld k ........, " nacak tezlerle ite ba§landı. Okunmıyacak re en sonra maznun arın suç u o u • '-a'-,.·rda __ ,_oltuk kahveleri» ve ud kapı· 

&. ~ ~ tezler de kurulun tetkikine bırakıldı. larına kani olmuş ve kur,una dizile - dan 1• .. 1 ... ftcıın gı·-1 1• kahvehaneler açtilar. ü- p y uf z· 
" ..... zı Söz ilk. tezin aah.ı'bi rofesör us ı-

rek idam edilmelerine karar vermiştir. çüncü MuTattıın sonra kahve yasağı gev· ya Özer'e verildi. Yuauf Ziya Özer tezini 
Mahkeme hükmün mukaddemesin· .... di. Kahvehaneler aene açıldı, revaç bul· 

~ ~ okumaia başladı: 
de maznunlar Kirof yolda{lı öldürme .. du. Hatta öyle ki. dı:rvlet ricali, vezirler irat Yusuf Ziyanm Tezi 
ğe iştirak ettikten başka, Stalin y:ol • olarak kahvehaneler yaptırdılar, sünde bi· Atatürk, bayanlar, baylar. 
daş ile arkadaşlarını öldürmek için de rer ikişer altın kira aldılar. Ki.inalın yıkıcı veya koruyucu kuvvet· 

Kah _._ 1 edebi bir suikaşt hazırladıklarını anlatmakta • venanc er yavq yavaı leri karııamda bin türlü heyecan duyma· 
dı mahfcl obnaktan çıkarak tellak, manav ve mak mümkün değildir. Tabiatın yegane 

r Beı gün evveline kadar bu hükmün hamal gibi ayak takımının, y eniçcıilc~n, illeti. kudreti güneştir. Güne§İn mahzi 
. k . f l" l' bele.ar odalarında ve hanlarda oturan a· hayat olduğunu anlamak için uzun uzadı· 

yetmış i i saat ıonra m azı azımge ır· yı,_ç1 ve ı ..... atlann toplandık.lan, ve her ne-
d . fak be .. l k 1 k 11. ... ya düşünceler yapmağa, uzun illetler ara· ı. at ş gun evve çı arı an a- ....: fıskı fücura sahne bir yer oldu. Bilhas-

hk l · ı.. kk .. mağa lüzum yok.tuT. O her zaman her yer· 
rarname ma Uın ara temyız na ı •• birinci Ahmet ile ikinci Omıanın ve 

- de kendisini gösterir ve hissettirir. Baha· vermiştir. Mahkumlar, bu haktan isti- O-" Muatafarun zamanında ve dördüncü 
cu nn yaratıcısı güne§. yerin sinesinden yeni 

fade ederek verilen hükmü temyiz ede· Muradın 90culduk devrine isabet eden a· bir alem doğurur. Çiçekler, renk ve koku-
ceklerdir · narşi yıllarında, lstanbul kahveleri, na • tün mahlUkata atk ve tevalüt hissini veren 

Mahkumlar, bugün de h\!!tmü giy· muı ve iffet sahibi kimselerin cJiğinden a· odur, dailarda ormanlarda, denizlerde bü· 
dikten sonra suçlu olduklarını söyle - dun atamıya<:ağı yerlerdi. Müverrih Meh· tün mahlCikat, atk ve tuvan hissini veren 
mişlerdir. Hepsinin de gözlerinden ya~- met Halife, Tarihi Gilmanisinde bu yılla· odur. Hayatın sevinç ve nct'esini tattıran 
lar akıyordu. Bilhassa Zinoviyef ile Ka· nn feci manzarasını ıu canlı aabrlarla ya • odur, lskoçyalı Tindel'in dediği gibi (biz-
menef fena halde ihtiyarlamış, çök • §&lmnktadır. ler günefin evlatlanyız). 

·· ·• .. ·· 1 d cc. •• ve ol zaman Kul' un tol mertebe Be•eriyet tufuliyet devrini bitirip te muş gorunuyor ar ı. " 
K l. b' h . 1 z· . tuğyanı var idi k.i gündüz hamamdan pef- mü•ahede ve tefekkür çağlarına vasıl ol-uvvet ı ır atıp sayı an ınovı • • • ,. 

yef, bütün kuvvetini kaybetmiş, sesi tamal ile çıplak avrat çıkannak. ve gula· du~"\l ve düşüncelerini baıka birine de an-

k • 1 bov k •b· .. 1.. miyc aldddarı günde Sultan Mchmed ca- !atmak ihtiyacını duyduğu vakit onun dil 
ısı mış, gazı tı anmıt gı ı soy u -

d K f d d f k zd münde dühan içmek. ve müsiümanların ır· vasıtasının güneı olduğunda ıüphe etme· 
yor u. amene e on an ar sı L __ , _ _ı • 'kA Dil T d 1 · 

. . . . . nn payümal etmek, ve köF'erue aşı are melidir. Güne~ • · eorisinin i menfeı 
Bun1ann ılcisı de gençlıklerınde Le· 1 _,_ k hakkında açtıgıv vui ve hudutsuz ufuk yeni ayak üzere zina ve ivata etmCAt ve an 

nin ile beraber çalışmış, onunla bera • dökmek, ve evler ve saraylar basmak, ve bir alemdir ki, dillerin enar perdelerini 
her sürgüne atılmış, Leninin iktidar b .. 1 . d 1 ak kurup bizzat tamamen kaldırarak alemtümul bir siste-

k.. 1 . .. . b. l'k .. ayram gun erm e sa mc min esasını kurmuetur. 
mev ııne ge meıı uzerme ır ı te mu- padişahı ve validesini, vüzera ve ehli di • 

b. · L b · «Ben burada bu nazariyeye müstenit kafat görmÜf ve ırı eningrada, irı vanı mumlar ile aalıncagva otumak (da • 
bir dil tezi değil, süne~in bctoriyette dini 

de Moskovaya hikim olm~ ,daha son- vc.t etmek) -=ı..i bahusus kahvehanelerde 
~ ve felseft fikirlerin de nasıl iz takil ettiii_ni 

ra beraber nikbete uğramış, beraberce ve meyhanelerde fi'li na metnı etmeleri ve dünya medeniyetinin amili olduiunu 
hapsedilmiş, ve beraber kurşuna dizil- gıôi fol mertebe ki alem nizam ve inti • anlatmak isterim. Türkler tefekkür dev· 
mek hükmünü almıflardır. zamdan çıkmıı idi.• (S. 13>· resinin en iptidat safhalarında aünc§İn ço· 

Hükmün sudurundan sonra Zino· Bu anaJJiyi. dördüncü Muradın kanlı cuklan olduklanna, güneıten doğdukları· 
viyef cani ve mücrim olduğunu ikrar 
ederek hükmün derhal tatbikini iste -
miftir. 

Kamenef de aY-Oİ şekilde hareket 
etmiş ve «komünizmden faşizme dön
mek için malul ve sakat bir adam ol -
mak gerektir. Yoksa, hiç bir kimse 
böyle bir bataklığa düşmez.)> 

Dedikten sonra hükmün hemen tat· 
biki isteğine ittirak etmiştir. 

Hüküm temyiz edilebileceği ıçın 
mahkumların cürümlerini itirafta ge -
cikmemelerininin nazan dikkate alın· 
rak cezaların tahfifi beklenmektedir. 
Bunalrın hiç olmazsa kısmen tahlifi 
umuluyor. 

Londra, 24 (Hususi) - Norveçin 
merkezi olan Osloda bulunan T roçki 
ye bugün sadır olan hükümler bildiril
mif, kendisi buna mukabil şu aözleri 
söylemiştir : 

«İdam hükmünün verilmesini ben 
de bekliyordum. Fakat maznunlar, 
zabıta tarafından verilen vaitlere ka • 
narak istenen sözleri söylemiş bulu -
nuyorlar. Hükumetin, zabıtn tarafın -
dan verilen sözü nazarı itibara alıp al

mıyacağını bilmiyorum.» 

Uydurma bir habsr 
(~ 1 inci sayfada) 

Buradaki sabah gazetelerinden Proi· 
ya şimali Arnavutlukta kral Zogo a· 
leyhine bir kıyam hareketi ~rüldüğü
nü yazmıştı. Yunanistanda ihtilal çık

tığı haberi bundan galat olsa gerek -
tir. 
thtililin Arnavutlukda çıktığı da yalan 

Tirana, 24 (A.A.) - Arnavutluk 
matbuat bürosu Arnavutlukta isyan 

çıktığına dair yabancı gazeteler tara· 
fından verilen h:ıberleri kat'i surette 
yalanlamakta ve bütün memlekette 
tam bir sükunun h~kiim sürmekte ol
duğunu tasrih eylemektedir. 

istibdadı ve tazyiki takip etti. Hicri 1043 na inandılar. 
de Cibali kapısı d1J1nda gemi kalafatla • Neseplerini gilneoe isnad ettiler ve gii• 
mak için yakılan fundalardan çıkan bü • neıin tilrlü vaııflannı ve hallerini tetkik 
yük bir yangının tütün yüzünden çıktıiı ettiler ve daba .anra nurdan ve ıpktan 
söylenerek tütün yuak edildi, bütiln İs • kabile iaimleri aldılar. 
tanbul ltahvdıaneleri bir gÜn içinde yıkı· Bu iaimler arasında, (Kar), ( Koyaı), 
laralt yerlerine bekar odalan, dabai ve (Köyük), (Günet), (Gün), (Kun) (Gög
naU>ant odaları yapıldı. Bu yasak, dör - du), (Çoyat), (Kapsak), jllh gibi ısım· 

düncü Mundın ölümüne kadar, cezası ler bilhassa şayanı dikkattir, bunların her 
idam olmak üzere, bütün Jiddetilo devam biri güncfin bir türlü vasıflarından alınmıı 
etti. Muradın ölümünden sonra lstanbul isimlerdir. 

Mesela Türkçede (Köymek) yakmak. kahvehanelerle yeni baıtan donandı. 
dağlamak manUınadır ki, arapça{Key) ite 

İşte yukarıda bahsettiğim vesikalarda, 
limesi de budur. Güne~n yakıcılık vasfın· 

yalnız sahillerde olmak üzere, İstanbul ~ dandır ki yukarda saydığımız kelimeler 
da yüzlerce kahve görünmektedir, ve hun· alınmıfbT., Türkçe (il yil) (Yal) sözü nur 
!ardan bir çoğu da, Elli altı Ömerin kah • ve alev manasınadır ki yıldız, yıldınm 
vesi gibi, Yeniçeri kahvehanoleridir. Yalav da olduğu sribi bundan yıldız lteli

Y eniçerilcrin 1206 ile 121 O arasında, mesi isim olarak alınmıştır, Bir çok kabile 
yani Yeniçıeri ocağının kaldınimasından isimlerinin bu suretle alındı&ı tesbit edil· 

otuz kırk sene kadar evvet, en azgın ve 
taJkın bulundukları bir devirde bir Ye • 
niçeri kahvehanesini, müverrih Esat Üssü 

Zaferde §U auretle tasvir etmekte<:lir: 
Y eniçleri kabvcbaneleri birer haşera.t 

yatağıydı. Şabı emret çırakları ile meyha· 

neyi andıran Yeniçeri ~ahvclıancleri, la
tanbulun en büyük kahV'Clcriydi. Ortala • 

rında fıskiyeli havuzlar bulunur, her tarafı 
nakışlarla sii5lenir, en mükellef döşeme • 

lerle dö~nirdi. Yeniçeri kahvehanelerinin 
sahibi hangi odadan ise, kahvehane ka· 

pısında o ortanın itareti bulunurdu. Bu 
iıaret yeni yapıl&n bir kahvehane kapısına 

miştir. Türk kavmi yaratan ve türeten 
bir kudret sıfatile iünefi tanımıştır. Giineı 
kültürünü kurmutlardır. Güneı ibadeti 
yalnız Türklere mahsus bir tellkki ve iba· 
det zannedilmemcktedir. 

Göçlerle dünyanın dört tarafına yayı· 
lan Türkler bu ibadet ve telakkiyi dünya
nın her tarafına götilnnü2lcrdir. Hindi Av
rupai ve Semantik denilen kavmlerin bü • 
tün Tann isimleri Türkçe kelimelerden ve 
Türkçe güncı ve nur ifade eden kelime· 
ferden ibarettir. 

«Üd» kelimesi de Sümerlerde Utu ıek· 
linde güneş ifade eden bir mabut, Mısırlı· 

ların AT AN Finikelilerin Ad un, fsk.andi· 
alay gö.tercrek merasim ile asılırdı. navyalıların Odin, Jermenlerin (Vodan) ı 

Tahtadan bir levha üzerine türlü boya· hep güneı mabudunu ifade etmiştir. 

lar ve yaldızlarla resmedilen orta işaretini 
batkara itoUukçubatmın üstünde tutar; 

bellerinde ve başlarında emanet kaldın} • 
mıt kişınir tal1arı ve bu ıalların arasına ay• 

ni suretle tedarik edilmiı ~ümüı kakmalı 
ailahlarile bir takun baldırı çıplak deli· 

kanlılar ve ellerinde teber, baıılarında taç 
Bektaşi dedeleri başkarakul1ukçunun Ö· 

nüne :ve ardına dizilirlerdi. En öne geçen 
bir yeniçeri: 

Savulun nişan geliyor 1 .. diye bağırarak 
yol nc;ar: nişan, halkı kaldırımlardan itip 

Güneı yalnız dinin ve f elacfenin esası 
olmut değil, bcıerin en büyük mevhibbesi 
olan ulumun da caa11, gayri maddi ve içti
mai fikirlerin ezcümle halt ve adalet fiki· 
rinin de mambaı olmuıtur. San'at de gÜ· 
nefin tesiri altında doğmuıtur. 

hati ötekinin berikinin üzerine atmakta ·"- • ·--· • ---·-- • ·- "' - kakarak, ve <coca&ımız zeval bulmasın!.» 
ve kendisinin suçlu olduğunu inkar etmek- miş olacaktı. Şimdi benim yurdumda kal- diye bağrııarak .kahvehaneye getirilirdi. 

d F k k O k 'f d · d b Nihayet, etrafı yerinden oynatan gürültü, 

Beııeri kültür üzerinde hu kadar mü· 
him rol yapan güneıin insanlar arasında 

anlayıı ve anlaşıı vasıta11 olan din üzerin· 
de de ayni tesiri ve ayni rolü yapmıı ol
ması gayet tabii görülmek lazımdır. Bina· 
enaleyh Güneı • Dil T eorisi.nin de güncıe 
bu kadar ezeli surette merbut olan Türk 
ilmi telkinatının bir eseri olarak meydana 
konmuş bulunması iftihara layıktır. >> 

tey i n at elde i delili) artık. inkara dı demi~tir. Gene nni ı a esın e u 
meydan bırakmadığından Onnik euçunu suretle dolandırdığı paraların yekununun patırtı ve nümayiş ile orta nişanını kahve· 

k b h hanenin kapısına asarlardı. itiraf etmiştir. 90 bin liraya vardığını fa at unun ep· 
Meğer Bu Sahtekarlığı memleketin sini kendisi almadığını. kendisiyle beraber 1241 de Yeniçeri ocağı lağvedilip Ye-

Nef'ini Düşünerek Yapmlf çalışan bir çok arkada~ları olduğunu ve niçeriler de bir ıehir muharebesile imha e· 
Onnik: onlara da verdiğini söylemiştir. dildiği zaman, birer birer teabit cdilmiı 

- Ben bu eahte.kô.rlığı memleket için Tahkikat devam ettikçe meydana her olan Yeniçeri kahvehaneleri de kapatıl • 
yaptım. Eğer sabtekilrlıkla sigorta kum- gün yeni bir safha çıkmaktadır. Ortadan ınt§. içinde çalışanlar Anadolu ve Rume • 
panyasından bu paralan çekmeseydim, bu I kaybolan doktor Vasıf henüz bulunama· line aürülmü!flerdi. 
paraların hepsi ecnebi memleketlerine git· j IlUjtu. Retaci Ebem Koça 

Hariçten Gelen Telgraflar 
Daha ziyade güneşin diinya tarihinde 

ki rolünü izah eden bu tezden sonra, ls
tahbul Üniversitesi Rektörlüğünden, An· 
kara tarih coğrafya ve dil fakültesinden 
Finlandiya Türkler birliğinden ve Sovyet 
ittihadı ülum akademisinden gelen telgraf· 
lar okunmuııtur. 

Sovyetler ittihadı CJlum Akademisinin 
telgrafında Kurultayın tam bir muvaffaki· 

yctle nihayete ermesi candan temen 
dildikten sonra Cumhur Reisi Kamal 
türkün idaresi altında dilcilik teorile 
dil teşekkülü ile münasebettar buluna 
hasında kcmaü cesaretle yeni yollar 
rijinal fikirler takip eden Türk Dil 
mu bütün terakki severlcrin sempati! 
cclbctmektcdir; denilmektedir. 

Gazetemize de · Şi~li Halkvinin, K 
Cumhuriyet Halk partısı Başkanın 

Bandırma Halkevinden tebrik telgr 
geJ~tir. 

Profesörler Mesiinin Büyiiklüğüne 
Hayran 

Rapor okunduktan sonra, ecnebi 
f esörlerine fi.kir ve tehassüslerini a 
muharririrniz. hepsinden hemen b 
ayni cevabı almıştır. İki seneye sığdı 
işden dolayı hepsi Türk kurumunun nı 
isini takdir etmekte ve hayranlıklarını 
dirmektedirler. 

Profesör J can Deny bu münase 
Türkçe olarak.: 

- Rakkamların belagati beni ha 
kılmağa kafidir, yapılan işlerin büyükl 
karf18ında hayranım, 

Profesör Ncmeth de mesaimizin bü 
lüğünü takdir etmiş ve: 

- Söyledim ya .... Türkolojinin 
kezi artık Türkiye olm•.ııtur, demiıtir. 

Kurultaya yarın aaat 14 de tekrar de 
edilecektir. Encümenler yarın ı~at 1 O 
toplanacaktır. 

Şehirde tezahürat 
3 üncü dil kurultayının açılmaıi 

layısiyle dün bütün devair, resmi 
nalar, hususi müesseseler ve dükk 
lar bayraklarla donatılmıştır. Kuru 
yın devamı müddetince şehir giind 
Ieri bayraklarla süslenecek, geceleri 
tenvir edilecektir. Halk bugünleri 
bayram olarak telllii edecek Vlt e 
necektir. 

Şehremininde bayram 
Dil kurultayının toplanmasi mü 

sebetiyle dün gece Şehremini Halk 
vinde büyük bir toplantı yapılmıf, 
samere verilmiştir • 

Müsamerede itfaiye bandosu 
parçalar çalını,, lstikW piyesi te 
edilmiştir. 

Kurultay hakkında nutuklar ıöyl 
mif, dil kurumunun faaliyeti etraf 
izahat verilmittir. 

Halk.evinde ve binanın önünde 
bin kifi toplanmış, bu yüzden tT 
vaylar bir müddet işleyememiştir. 

Halk geç vakte kadar bayram ya 
mıf, Atatürke şükranlarını bildirroİ 
tir • 

Anadoluda 
Dün gece aldığımız telgraflarda 

kurultayının açılması münasebet 
Zonguldak, Tosya ve Bartında 
şenlikler yapıldığı, nutuklar söyleıı 
ği bildirilmektedir. 

Almanya hazeri ordıl 
mevcudunu 1,000,000 a 
çıkarmağa karar verdi 

Berlin, 24 (Hususi) - Bugün 
manya devlet reisi Her Hitler bir ertı 
name neşrederek fiili askeri hizııl 
müddetini bir seneden iki seneye çJ 

karmıştır. " 
Gazetelerin bu münasebetle yütiJ 

tükleri mütalealar şu mealdedir: 
<<Olimpiyat oyunlarının devamı 

Berlinin misafirlerini ağırlamakla p1 

gul olduğu sırada dünya kanlı 
dahili harp ile sarsıldı. Bir takım ~ 
harrikler, dünyayı komünist ihtilil~SJ 
sürüklüyorlar. Bolşevik militarizııl1 
nin maksadına varmaması için ın\J 

bele lazımdır. .. 
İspanya marksistlerin tedhişi yii:ıı.J 

den bir çöle dönmek üzeredir. BıJ 1ı 
mukabil Almanya iktısadi refo. 

doğru yürüyor. 0 
Bolşevizm ordusunun her yerde ttô 

hiş yapmak istediği sırada Alman)'tl 
11 

nasyonal sosyalizm sulh kuvvetle~" 
koruyor ve sulha destek oluyor. f ıı ~ 
sulh için fedakarlık gerektir. Yo S 
Bolşevizm boyunduruğuna boyun e 
mek lazım gelir.» . i 

Almanyada fiili askerlik hizmetıfl e' 
müddetini iki seneye iblağ etmek ıı dl 
ticesinde hazeri ordu bir sene zarfıfl 
bir milyona varacaktır. 
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Kahramanllk, aşk, heyecan ve macera 

KORSANIN KIZI 
Yazan: Kadlrcan Katlı 

Numara: 56 
- Dikkat... Dosdoğru rambata • f İspanyol gemisinin kıç tarafındaki 

Son Posta'nın tarİlıi l•frilcası 
Cezayir kalesinin mazgal ve kulele

ri arasında da birdenbire koşuşmalar, 
bağrışmalar oldu : 

ya... süslü ve büyük fener parça parça ola-
Rambata dedikleri yer lspanyol ge- rak denize yuvarl::ınmı~tJ. 

- Silah başına ••• Silah başına t. .• 
Düdükler ötüyor, davullar çalınıyor

du. 
Divan kapısı açı~ ve oradan fır

Jıyan yüzlerce levent tersane önünde 
demirli duran kadırgalcua ko.şuyor -
Jardı. Öyle ki bunlann pek çoğu hem 
koşuyorlar, hem de cepkenlerini gi -
yiyorlar, silahlarını kuşatıyorlar, kü -
lah veya kavuklarını başlarına geçiri
yorlardı. 

milerinin baş kasaralarıydı. Burada Küçük Ali gerek deuizde ve gerek 
birbirlerine sıkışık bir halde elli altmış limanda ve karada olan bu kaynaşmayı 
asker bulunurdu. sonsuz bir heyecanla kar\nlıyordu. Hat-

Hayreddin bey liman kapısının so- ta heyecandan Çopur lsmaile de hiç, 

Adakalenin ortada gorunmeyışıne 
mana vermek güç değildi. Çünkü bu • 
nun için Hayreddin beyin orayı ele ge
çirerek yıkmış olmasından bafka bir 
8ebep olamazdı. 

Fakat Adakalenin limanındaki 

)undaki kulede göründü. bir şey soramıyordu. Halbuki sorup ta 
Kalenin üç dört topu birden ateş anlamak istediği ne çok şeyler vardı. 

etti. İkinci top dosdoğru rambataya çarp-
Diğerleri de ateşe başladılar. tı, bir t:ırafını olduğu gibi denize yıkb 
Hayreddin beyin yanındaki diğer ve onunla birlikte yirmi otuz İspanyol 

Reisler denizi gösterdiler: askeri de denize yuva~landılar. 
- Bu İlyas Reistir ... Tam zama - Aydınlı Durmuşun at•şlediği üçün· 

nında yetişti. . . cü top da düşman gemisinin prova top-
- Aferin İlyasa ... Hem de boş gel- laıının ortasına bütün hızile düşünce 

memi~. · · orası darma dağan oldu. Halbuk~ he -
Son sözleri Hayreddin bey söyle • men hemen o anda Türk gemisine a-

mişti. teş etmek üzere idiler. 
ge

mi direkleri kimlerin gemilerine aitti? 
Bunlar, Türklerden başkaları ola • 

bilir miydi~ 

Aydınlı Durmuş nişar. aldı ve bi • llk gemide panik başlamıştı. 
r:nci topa kendi elile nteş verdi. Güvertede uzun kıilch ve zırhlı bir 

Türk kadırgasının provası sarsıl • kaç zabitin sağa sola- lcofuştukları. 

Tersane önündeki Türk kadırgala -
dı. kargaşalığı düzeltmek için çalıştıkları 
Düşman gemisinin baş kasarasına görülüyordu. 

atılan gülle onun üstünden aşmıştı. Fakat bunlar hep faydasız uğraşma-nnda koşufmalar oluyor: 
- Vira demir 1 ••• 
- Dayan! ..• 

F akat boşa gitmemişti. · lardı. 

Tesadüf onu düşman gemisinin da· Dütman kadırgası Ada.kalenin ce-
- Gardiyan çabuk: on .•• 
Gibi kumandalar duyuluyordu. 
Aydınlı Durmut tam topun fitilini 

ha can alacak yerine götürmüştü. nup burpuna gittikçe yaklaştı. 

atctlemek için emir vereceği sırada 
bunları görmÜf, durmuştu. 

Çünkü Türk kadırgalarının ortalı • 
iın ancak aydınlandığı böyle pek er • 
ken bir zamanda çabucak demir a1arak 
limandan çıkmağa çalışmaları elbet 
ıebepsiz olamazdı. 

Bat direkteki vardiya heyecanla ve 
bir çığlık halinde güverteye doğru hay
kırdı: 

- İspanyollar... lspanyol kadırga • 
ları ... Adakalenin arkasından çıkıyor
lar. 

Herkes merakla ve heyeamlc•:> ta
rafa hakta: 

llyas Reis Uzun Veliye döndü: 
- Sancağa dön... Dosdo2ru düş • 

inana ..• 
Dedi. 
- Başüstüne Reis ..• 
llyas Reis şimdi yayindan fırhyan 

bir ok gibi güverteye atlamış, Koca A· 
liyc de şu emri vermişti: 

- Top menziline girince kürekleri 
kanat üstüne al... 

Başka emir vermeğe lüzum kalma .. 
rnıştı. 

Herkes yaman bir savaş başlıyaca • 
ğını çoktan anlamıştı: 

- Vay canına burun buruna gel • 
dik ... 

- Böyl~ gelişe can kurban .•• 
- Yaman kısıldılar. 
Aydınlı Durmuş işi anlamıfb ar • 

ıık. 

- Gülle sür .•• Gülleleri sürt •.• 
Toplar, kuru sıkı atılmak için hazır· 

lanmış olmakla beraber, çok aes çık • 
•ın diye barut hem fazla konulmuş, 
hem de iyi sıkıştırılmıştı. 

Granit gülleler topların ağzından 
içeriye sürüldü. 

Topçular sevinç içindeydiler. Biri-
•i: 

- Bir tatla iki ku~ vuruyoruz. 
Dedi. 
Diğeri ilave etti: 
- Öyle ya, hem selam topu, hem 

de savaş topu ... 

Adakalenin cenup burnunda bir ls
l>anyol kadırgaaının burnu göründü. 
Sonra rambata ve direkler meydana 
çıktı. Teknenin hM tarafı zırhlı ve 
~ırhsız askerlerle dolmuştu. Hepsi de, 
harbe hazır bulunuyorlardı. Bununla 
beraber kürekleri var kuvvetlerile çe
kiyorlar, yelkenleri de hemen ve ala • 
bildiklerine şişirmek için burundan 
kıvrılmayı bekliyorlardı. 

Türk kadırgası sipsı'\'rı provasını 
Pek kısa bir zamanda Adakalenin ce
nup burnuna çevirmişti. 

}spanyol kadırgasının kıç kasara .. Birdenbire sarsıldı. 
sında bir karğaşalık oldu. Üç kişi gü- Yan yattı ve devrild! 
vertcden denize fırladı. Beş altı kiıp Kıyıdaki kayalardan birine çarpmış--
yere serildiler ve diğerleri güverteye tı. 
doğru kaçıştılar. 

Kapalı Zarf Usulile 

(Arkası var) 

Eksiltme il&nı 
Yüksek Mühendis mektebi Sahnalma Komisyonundan: 

1. - Eksiltmeye konulan {lıtanbulda Taksim GümÜfluyunda Yüksek 
Mühendis mektebi binası dahilinde) Proje ve ,artname1i mucibince yapı • 
lacak inpat: 
ın.-tm ketif bedeli 21115 lira 98 kurufhn'. 
2. - Bu ite ait .fUhıamelerlc evrak tunlardır. 

A. - Eksiltme fUlnamesi 
B. - Proje. 
isteyenler bu prtname ve projeleri (125) kurut mukabilinde Yüksek 

Mühendis mektebi aatınalma Komisyonundan alabilirler. 
3. - Eksiltme 27 /811936 Perşembe günü saat 15 de Yüksek Mühendiı 

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

ve bundan başka qağıdaki vesikaları haiz olup getirmesi lazımdır. Nafia 
Vekaletinden alınnut müteahhitlik ehliyet vesikası göstermesi ve bizzat mü
hendis veya mimar olması veya hunlardan biriyle ortak olarak çalıştığını 
bildirir Noterlikçe musaddak vesika lazımdır. 

6. - Teklif mektupları yukarıda (3) üncü maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar Yüksek Mühendiı mektebi binası dahilinde Eksiltme 
Komisyonu Riyasetine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderi· 
lecek mektupların nihayet (3) üncü maddede yazılı saate kadar gelmİf 
olması ve dıf zarfın mühür mumiyle kapablmıt olması prttll'. Postada 
olacak gecikmeler kabul edilmez. (299) 

--- Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 

Nafıa Bakanlığından: 
t - Eksiltmeye konulan it Ankara jandarma mektebi arkuında yapı

lacak olan yiyecek ve yem ambarı, hayvan sulama yalağı, mutfak ve bula
tıkbane ın.aabdır. ln.-mı ketif bedeli 22959 lira 69 kunıttur. 

2' - Bu ife ait fUbwneler ve evrak funlardır: 
A - Eksiltme prtnameai. 
B - Mukavele projeü 
C - Vekili;.. Heyetinin 20/6/936 taribJi ve 4869 numaralı brariJe ka 

bul edilmit olan Bayındırlık i~leri ıeneltartnameai. 
D - IDfUta ait fenni prtname. 
E - Ke,if cetveli. 
F-Proje. 
lstiyenler bu fUbwneleri ve evrakıl 15 kul'Uf bedel mukabilinde yapı it

leri umum müdürlüiünden alabilirler. 
3 - Eksiltme 10/9/936 tarihinde perfembe günü saat 16 da Nafia Ve

kaletinde yapı itleri eksiltme komiıyonunda yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf uıuliledir. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 1722 lira muvakkat teminat 

vermesi, bundan bqka atağıdaki veıikalan haiz olup getirmesi lizımdır. 
Nafia Vekaletinden alınmıt yap~ müteahhitliği vesikası. 
6 - Teklif mektupları yukarıda <e3» üncü maddede yazılı saatten bir 

saat evveline kadar eksiltme komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde 
verilecektir. Posta ile gönderilecek mektuplann nihayet ((3» üncü madde
de yazılı saatte kadar gelmit olması ve dıt zarfın mühür mumu ile iyice ka-Top menziline girmişlerdi. 

llyas Reis baş kasaradan 
Durmuşa emretti: 

Aydınlıj patılmıt olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez u546» 

u624» 

Sayfa 9 

[ Hikaye 
1 

Yo-ho-no- la l 
_J 

Çin hikayesi Nakleden: Faik Bercmel} 

Annesi gözleri ıcvinçten parlamıı bir ı yordu .• 
halde odaya girerek Yo-ho-no-la'ya: Geceler geçti. Yo-ho·no-la tahammül .. 

_ Sevgili kıznn, dedi. Salonda mu • aüzlükten eriyordu .. 
kaddea .imparatoriçemizin bir adamı aeni Bir sabah, cariyeai odasının kapısını aç-

ıörmek istiyor. 
Yo-ho-.no•la imparatorluk dahilindeki 

kızların en güzeliydi .• 
Babası çoktan ölmüştü. Bu güzel kız bu 

ana kadar mes"ut ve sevinçli bir gün ge • 

çirmemiıti. 
Gündüzleri bahçede çiçeklerin ıtrile 

sarhoş olarak gezer; geceleri vücudunu 
pddetli ateşler yakarak yatağında kıvra • 

nırdı .• 
Mukaddes imparatoriçe §İmdi ondan 

ne i9tiyordu acaba} 
Başını sarı ipek bir örtüye sararak sa • 

lona girdi. Elçi gijze] kızın önünde dokuz 
defa eğildikten ve ellerini dokuz defa ba· 
§ına götürdükten sonra doğrulara1': 

- Efendimiz imparator.içe hazretleri, 
dedi. Semanın oğlu, mukaddes haşmet • 
meabm arzusuna boyun ekmek iizere aizi 

i.atiyor •. 
Genç kız kendini rüyada :zannetti. 
O da elçinin önünde, imparatoriçe haz

retleri namına, dokuz defa eğildi ve do • 
kuz defa ellerini başına götürdü .. 

* Y <>-ho-no-la tahayyülünün ve ümidi • 
nin fevkinde bir saadete mazhar olmuştu. 
Demek mukaddes erkeğin kollan arasına 
atılacak ve onun eevgilisi olacaktı .. 

Ondan sonra genç kız, aynanın önün • 
de soyunmağa ve billur vücudunu aaat1er
ce eeyretmeğe batladı.. Önündeki bu ba. 
rilr.ulade eüzel varlığa, 1anlci Budaya ta • 
pınan bir mabut eibi. presteş ediyordu. 

Kızın da kanı kumandan babasının ka
nı gibi damarlarında tutuşarak akıyordu .• 

Yo-ho·no-la Semanın oğluna ıevğili ve 
mukaddes şehrin melikesi olmak için Se· 
ma tarafından çağırıldığına iman ediyor • 

du .. 
Şimdi geceleri hep mukaddes erkeği dü-

fiinüyor ve kendi.ini sonsuz ir aaadet İçin· 
de onun kollannda buluyor ve me11tolu • 
yordu.. Şüphesiz ki Semanın oilu impa • 
ratorluğun en giizd delikanlısıydı. Ve o· 
nun gibi aşkın manasını ve zevkin aiizel • 
)iğini bilen ve tatbik eden bir insan yok-

tu. 

tı; kapıda bir delikanlı duruyordu .• 
Bu ay yüzlü, güze) delikanlı Semanı• 

oğlu muydu acaba? Bu kadar güzel bir er
kek her hakle ondan başkası olamazdı •• 
Hem odasına ondan başka girmeğe kina 
cesaret edebilirdi.. 

Fakat Semanın oğlu böyle meraaimıiı! 
olarak gelmezdi.. Muazzam aarayını hıra .. 
kıp bu kümes gibi sara)·a tenezzül eder 
miydH 

Bununla beraber Y o-ho-no-la gelen dec 
Iikanlının önünde yere kadar eğildi. (). 
vakit delikanlı: 

- Ey güzel kız, seni söylediklerindelf 
çok daha muhteşem buldum. Gözlerin ba"" 
har gecesinde pırıldayan yı]dızlardan da " 
ha parlak ve ağzın mukaddes inıparato • 
run yakutundan daha kırmızı ve tenin mu• 
kaddcs dağların karlarından daha beyaz.. 

Yo-ho-no-la bu sözler karşısında göz " 
!erini yere doğru çevirdi. Delikanlı devam 
etti: 

- Yüzünün güzelliği harikulade.. Şim: 
eli yasemin vücudunun bütün çizgilerini 
görmeliyim.. Elbiselerini çıkarmanı ve Bu· 
danın önündeki rakkaseler gibi çırılçıplalt 
soyunmam rica edeceiim .• 

Genç kız titredi; bütün cesaretini top " 
lıyarak: 

- Fak.at siz kimsiniz) diye sordu. 
- Ben mukaddes imparatorun bir kö-

lesi; baş teşrifatçısı ve harem reJSJyım ••• 
Vücudunu muayeneye ve fenni aşkı aana 
öğretmek Üzere beni yoUadılar. 

Y o-ho-no-la soyundu; ve sedire uzan· 
dL. 

Tay-Hay genç kwn vücudunu .muaye
neye başladı. Elleri vücuduna değdikçe kı• 
zarıyor, sararıyordu .• 

Fakat delikanlı taştan bir heykel gibJ 
ve bu işe çok alışık bir hareketle vazifesini 
ifaya çalışıyordu .. 

Bu ameliye bitince aenç kız üzerine bfr 
örtü aJarak doğruldu. O vakit Tay-Hay: 

- Bütün kadınların en güzelisin, dedi. 
Yarın ef cndimizin yanına gidecehin.. Bu
nu söyliyerek kapıya doğru gitti.. Dönüp 
eğileceği vakit Y o • ho - no • layla gözgöze * geldiler.. Genç kızın bakışları kıvılcımlan· 

Elçinin ziyareti üzerinden dört hafta mıştı .. Böylece epey kaldıktan sonra deli • 
geçti. Yo-ho-no-la bu dört haftayı müthiş kanlı hiç bir söz ilave etmeden ve arkası· 
bir intizar ateşi içinde geçirdi.. ·· na bakmadan odadan çıktı gitti .. 

Fakat bu dört -- Ertesi günü mu• 

haftanın sonunda 
evinin önünde, dört 
iri siyah köle tara
fından taşınan ve 
etrafında dört be • 

Yarınki nushamızda : ayyen zaman gelin• 
ce bir çok cariyeler 

Şairin ölümü 
onu alıp Semanın 

oğluna ait mukad· 
des visal höcres:i -

yaz uşak emre a - Yazan : Kadircan Kaflı ne götürdüler. 
made bulunan bir Yo-ho~no·ln mu .. 
tahtırevan durdu.. kaddes höcrcye ba-

Bu tahtırevan Yo-ho-no-la'yı mukad - J ~ı önüne eğilmiş bir halde girdi; ve mukad4 
des şehre götürecekti. Genç kız, altınla iş· des sedirin ayak ucuna kadar öylece yÜ· 

lenmi~ ve her iki yanında ıarı ipek yas • rüdü. 
tıklar olan bu tahtırevana bindi. Bir aaat bekledi .. 

Genç kız, mukaddes şehrin aurlarını 

geçti. Burada ve bütün ülkede yegane h:i· 
kim İmparatoriçeydi.. Şehirde o kadar 
muazzam, o kadar güzel saraylar vardı ki. 
fakat ıüphesiz ki, yo - ho • no - la bütün 
bu debdebe bu zenginlikten bu wsten da· 
ha çok eüzeldi. 

* Y o-bo-no-la yalnız güzel değil, ayni za· 
manda çok zeki ve kurnazdı .. Bütün aa • 

yay adetlerini ve merasimlerini teker te • 
ker biliyordu. 

Onu Hayat adasındaki küçük ıaraya 

götürdüler.. Burada Semanın oğlu mu • 
kadc:leı erkeği beldiyecekti. 

Bu bir saatin sonunda, birden belinin 
iki cılız. kol tarafından sarıldığını hisset • 
ti .. Ve pis kokular. neşreden bir ağız du • 

daklarına doğru uzandı.. Günlerde hül ~ 

yasını kurduğu mukaddes erkcğ:n kolla· 

rındaydı. Fakat önünde ay yüzlü, yıldız 

gözlü bir prens değil; siyah, fırlak di~li, 

tasavvursuz derecede çirkin bir adam var
dı .. 

··•····••··•••••••·••·••••···•··········•• 
ikinci gün Semanın oğlu, Yo-ho·no-1a· 

nın mukadde1 imparatorluk dahilinde im· 

paratoriçeden sonra gelen yegane hakim 
kadın olduğunu ilan etti.. O günden son• 

Burada, bütün gün vücudunu ıtırlarla ra Yo-ho-no-lanın kudreti ve nüfuzu .bü • 
oğuyor, saçlarını tarıyorlar, ve tenini ipek· yüdü, yayıldı .. Ve yegane hükmeden 0 
ten daha yumu~ak ve daha ok,ayıcı bir oldu .• 
hale getiriyorlardı ... 

Kendini öylece, günden gÜne çoğalan 

ve varlığını kavuran bir bekleyiş cehen • 
neminde hiaaediyordu.. Hep o geceyi, Se
manın oğluna kavuşacağı o geceyi bekli-

Fakat bununla beraber bir daha impa-• 
ratorun mukaddes höcresine girmemişti. 

Ve bütün güzelliğini, vücudunu, aşkını ve 

hülyalarını yalnız Tay • Haya hasretmitf. 

lstanhul Vilayeti Nafıa müdürlüğündenı 
31-8-936 tarih pazartesi günü 11 de lstanbulda Nafia müdürlüğü eksilt

me komisyonuodasmda 6937.75 lira keşif bedelli lstanbul ceza ve tevkif 
evleri kovutlarile tevkif evi revirinde yapılacak tadilat açık uıulile eksilt-

emye konulmuftur. Mukavele, eksiltme, nafia itleri umumi hususi ve fen
ni f811nameleri, proje, kctif hülasasile buna müteferri diğer evrak u35)) ku
rut mukabilinde nafia dairesinde verilecektir. İsteklilerin en az u5000» liralık 
bu ite benzer it yaptığına dair nafia müdürlüğünden almıt olduğu müteah
hitlik ve ticaret oduı veaikalarile 31/8/936 pazartesi 2ünü saat l l e kadar 
lıtanbul nafia müdürlüğüne gelmeleri e<247» 
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Gavur 
Melımedin 

Yeni 
Maceraları 

CiBALi ZiNDANLARI 
Son Posta'nın zabıta romanı: 50 

Yakıf olduğumuz sırlarını saklamak 
için de bir çok hilelere müracaat ede
rek bizi uğraştmrlar; anamızdan em
Öiğimiz sütü, burnumuzdan getirirler .. 
Onun için, siz benim dediğim gibi yar 
pırı . Bir kaç gün saklanın. Evel Allah, 
ben bu müddet zarfında bu herifleri ol
muş armut gibi birer birer toplarım. 

Hüsnü Efendinin vücudu, hafifçe 
ürperdi. Gözlerini, Gavur Mehmedin 
yüzüne çevirdi. Alaca karanlıkta ha • 
yal meyal görünen çehresi, hatları bel
li olmıyan koyu renkli tunç bir hey • 
kelin simasına benzemekte idi. 

Tehlike, meşakkat, ıztırap ve ölüm 
'tehdidi karşısında solmıyan, sararım· 
yan, hiç bir endişe izi bırakmıyan Ga-

sandal indirilmişti. Birine, Gavur Meh .. 
metle Eşekçi Salih binmişti. Bunlar 
Karaköye kadar gidecekler; orada boş 
sandalı iskelede terkedeceklerdi. Ca -
vur Mehmet, işine devam edecekti. E
şekci Salih te, sandalı karakola haber 
verecekti. Guya, hırsızların cJinden 
yakalanmış gibi, boş sandal sahipleri· 
ne teslim edilecekti. 

Öteki sandala da evvela Hırvatı bin
dirmişler; sonra da Hüsnü Beyle K~
rim Efendi binmişlerdi. Onlar da, Sir
keci iskelesine çıkarak, budala Hır ~ 
vatı zaptiye kapısına nakledecekler; 
boş sandalı da ayni şekilde sahiplerine 
iade eyliyeceklerdi. 

* ·vur Mehmedin şu andaki karanlık çeh- G 
avur Mehmet, Kara.köyde (Azi • resi, Hüsnü Beyin kalbine sonsuz bir 

ziye karakolu) nun arka tarafındaki 
heyecan vermişti. · k l ıs e eye çıkar çıkmaz Es, ekçi Sa!ihe ve· 

- Nasıl, Mehmet 1.. Yalnız mı ça • d 
a ederek ayrılmış; ellerini ceplerine 

lışacaksın? k k so ara ağır ağır Galataya doğru iler-
Demişti. lemeye başlamıştı. 
Gavur Mehmet, metanetini hiç boz-

madan cevap vermişti: Takip edeceği planı, zihninde tasar· 
lamıştı. Bu plan mucibince, her şey -- Evet, Hüsnü Bey... Yalnız... d l k 
en evve arnını doyuracaktı. Ve nı' -Zaten siz bilirsiniz ki, yalnız çalış • 

maktan hoşlanırım. Tabiidir ki, size tekim, öyle yaptı. Sokağı sapaıak (Kü-
de ihtiyacım olacaktır. fakat şimdi • rekçiler) caddesine dolaştı. Oradaki iş
lik öyle görüyorum ki; o ihtiyaç za • kembeci dükkanına daldı. Dükkanda, 
manı, henüz uzaktır. Galata meyhanelerinde sabahlıyan bir 

kaç sarhoş vardı. Gavur Mehmet, bun
Eşekci Salih te söze karışmıştı: 

larla meşgul olmadı. Bir köşeye çeki • 
- Mehmet.. Oğlum 1.. Hüsnü Be- l k b b k b ere ütün ir oyun aşı ısmarladı. 

r.in dediğini yabana atma ... Bu herif - İk 
k 

i gün iki geceye yaklaşan açlığın ver-
1er, çok azılı şeyler. Olabilir i, seni d 

iği bir iştiha ile yemiye ba~ladı. 
tekrar .bir tuzağa düşürürler. Onun 

d Gavur Mehmet yemeg~ ini bitirinci • için, lüzumun an fazla göz pekliği et· 
mesen, iyi edersin. ye kadar artık enikonu gündüz olmuş; 

Galatanın mutat olan hareket ve faa • - Hüsnü Beyin de hakkı var, se - r . 
nin de hakkın var; Salih baba .. Lakin ıyetı artmıştı. 
bu iş, bildiğiniz gibi değil... Eğer yal- O tarihte Galatada bugünden da -
niz bir 'kasa kırılması, bir adamın kat- ha fazla hareketli bir halk kitlesi var -
lolunması, bir mağazanın soyulması dı. Daha ortalık aydınlanmıya başlar 
gibi adi şeyler karŞtsmda bulunmuş ol- başlamaz: sokaklar, bir takım yabancı 
saydık; başka türlü düsünürdüm. fa· milletlere mensup gemiciler, sırık ha
kat... ' malları, seyyar satıcılar, bunların ara· 

Gavur Mehmet, birdenbire sustu... larında sefil ve perişan kıyafetlerile 
Gözleri, dalgın dalgın karşı sahilde dolaşan sarho~ kadınlarla dolardı. 
pırıldı yan ışıklarda dolaşıyor; derin Ellerini ceplerine sokarak yavaş ya
derin nefes alırken, göğsündeki çap • vaş caddeye çıkan Gavur Mehmet, 
rast pirinç düğmeli Hırvat yeleği, Karaköye doğru ilerlemiye başladı. Bir 
ağır ağır kalkıp iniyordu. müddet oradaki tramvay merkezinin 

Birdenbire başını çevirmişti: önünde durarak Beşiktaş hattına işle-
- Bu herifi ne yapacağızL mek için hazırlanan iki katlı tramvay· 
Demişti... Sırtını kayıkhanenin yı • lara atların koşulmasına baktı. Gözle-

kık duvarına dayamış olan budala Hır· rile, sanki birini aradı. 
~at; galiba artık vaziyetini anlamış o- Aradığını bulamayınca karşıki kal~ 
lacak ki; derin derin düşünmekte idi. dırıma geçti. Üç yol ağzındaki tütün -

Hüsnü Bey, o suali tekrar etti; cü Haralambonun dükkanına ilerledi. 
- Ne yapalım?.. Henüz dükkanını açmış olan ihtiyar 
Gavur Mehmet, cevap verdi: Haralambo, raflardaki paketierin yerle-
- Bu, herif bize çok lazım. Önü • rini değiştirmekte idi. 

rnlizde duran karışık ipuçlarının bütün - Sabahlar hayır, Haralambo. 
kör düğümlerini bu herif çözecek. O • Haralambo, başını çevirdi. Boş bir 
nun için bunu, sımsıkı elimizde tut - nazarla Gavur Mehmede bakarak: 
malıyız ... ·Fakat o şekilde . tutmalıyız - Sabahlar hayır. 
ki; bunu, öteki heriflere duyurmama • Cevabını verdi. Ve sonra, scylene -
lıyız. rek işine devam etti. 

- Şu halde .. Onu derhal daireye gÖ· - Ortahk züğürtledi. T atlısertler 
türürüz; tek höcrelerden birine hap - satılmıyor. Dura dura küfleniyor. lki
sederiz. ihtilattan menedilmesi için de de birde yerlerini değiştirmek lazım ... 
Kapıaltına emir veririz. Hele sabah müşterileri otuzluktan baş· 

- Başka çare yok. ka tütün almıyor. Vereyim mi bir pa-
Kat'i kararlar verilmi~ti. Oradaki ket? .• 

kayıkhanelerden denize sessizce iki (Arkası ver) 

ı. ________ ,_ıs_ta_n_h,_u_ı __ B_e_ıe_d_i_y_es_i __ l_ıa_n_ıa_n ________ ~I 

SON POSTA Ağustos 25 

İttihatçılar Devrinde 

~J MUHALEFET O r 
- ..,. 

Nasıl doğdu. Nasıl yaşadı, Nasıl öldü? 
Son Posta'nın ıiy .. ? tefrika.sı l - 37 - Yazan: Ziya ŞMir 

Murat Bey, Baha Beye, Mizanı kendile (beraber görmediğini, yani kendisinin 
başka fikirde, Mizanın, ayrı bir meslek takip ettiğini söylemişti. 

Ciddiyetine ve bahusus Murat Be· Murat Bey merhum aamimi değil- hal etmekte, kat'iyyen tereddüt etme-
ye karşı şahsen hiç bir kin ve husumet di. Benim kanaatimce meşrutiyeti bal- yiz. fakat Abdülhamit için (gayet iyi) 
beslemediğine çok emin olduğumuz a· talamak, istibdadı iade etmek için, hu- demek, büsbütün başka bir mana jfa. 
vukat Baha Bey, bundan üç sene ev· sule gelen vakayide merhumun da bir de ederdi. 
vel yazıp bize gönderdiği hatıratında hissesi var idi. Vefatına kadar uyuşa· Abdülhamide göre. (gayet iyi) nin 
gerek Murat Beyi ve gerek yukarıdaki madık. Murat Beyle cemiy~tin uyuşa- manası, şu idi: [Beş vakit namaz kı· 
muhavereyi şu suretle kaydeyliyor: mamasının en mühim sebebi budur.] lan, muayyen zamanlarda orucunu tu-

- Aynen - Avukat Baha Beyin notu, burada tan, fakat bu oruçtan ziyade, dilini 
Mizancı Murat Bey bitiyor. Ve şu satırlar. bu notların sa- tutmıya muktedir olan, kendisine .k.arşi 

Herkesin hürriyetperver bildiği Mi- ~ibinin de yanılmış olduğunu göste - körükörüne sadakati adeta bir ibadet 
zancı Murat Beyin, neden cemiyetle rıyor. tanıyan, kendisini hiç bir suretle hiç 
münasebet peyda edemediğine dair Avukat Baha Beyin (Murat Bey. bir şüpheye maruz bırakmıyan. Reamt 
kimsenin bilmediği bir hatırayı yazı • meşrutiyeti baltalamak .. istibdadı ia- işi ile ikametgahı arasındaki en kısa 
yorum. Belki bir gün işinize yarar. de etmek istiyordu) merkezindeki fi- yoldan, bir karış bile ayrılmıyan ... ] 

Murat Bey, (Mizan) gazetesini neş· kir ve kanaati, şu esaslar dahilinde tet- Bir misal arzedelim .. Mesela; Babıa
rediyor; ve daima softaları tahrik ede- kike şayandır: liye vazifesi başına gelirken, yolda na· 
cek makaleler yazıyordu ... Fakat, a • Murat Bey, meşrutiyeti; kimin he- sılsa abdesti sıkıştıran .. Fakat, zab f8• 
rasıra merkeze uğradığı zamanlar, ken- sabına baltalamak ve istibdadı, kimin haneyi şüphelendirmemek için bir ye• 
disini en samimi bir ittihatçı olmak ü~ hesabına iade etmek istiyecek? ... Ab - re girerek abdestini bozmaktansa: do· 
zere gösteriyordu. dülhamidin mi? .. Farzedeliın ki, böy· nuna ederek arabasmı tekrar konağına 

Kendisine, softalarla oynamaması - le olsun. Murat Bey, bundan ne ka - çevirten sadrazam Halil Rifat Pap gi
nı, ve bunun siyaseten mahzurlu ol • zanacak?.. Mevki, ikbal, para değil bi .. . 
duğuna dair haber gönderdik. Aldırış mi? .. Halbuki Murat Bey zeki bir a - Abdülhamide nazaran, Murat Bey; 
bile etmedi. Ruslarla teması olduğu • dam olduğu için Abdülhamidin ken· (orta şahsiyetler) dendi. Halbuki bu 
nu haber aldık (1). Merkez, Murat disini sadrazam, yahut bir nazır ve garip ruhlu hükümdar orta tahsiyetle
Beyle görüşerek bu mesele hakkında yahut, mabeyin başkatibi yapmıyaca· re pek fazla ehemmiyet ve mevki ver
kat'i karar vermesi hakkında teklifat- ğını çok iyi bilirdi. Çünkü Abdülhaı- mezdi. Bu gibi zevatı kayırmak. iıtenıe; 
ta bulunmıya, beni memur etti. midin en büyük hususiye_tlerinden bi- şahsiyetinin derecesine göre, <<Şmayi 

Murat Beyi, yazıhaneme davet et • ri de; tuttuğu adamların, ya (gayet devlet • Cemiyeti rüsumiyc _ Maarif 
tim. Aramızda, şu muhavere cereyan iyi), ve yahut (gayet kötü) ahlak ve cemiyeti» gibi vazife ve devam ile meş
etti: seciyeye malik olması idi... Biz, Mu- rut olmıyan meclislerden birine tayin 

Ben - Beyefendi!.. Zatıaliniz, hür- rat Beyi, (gayet iyi) ler zümresine it- ederdi. (Arkası..-) 
riyetperver bir kimsesiniz. (Mizan) 
gazetesinde softaları meşrutiyet aley· 
hine teşvik mahiyetini haiz yazılarını
zı görüyoruz ... Evvela, zatıaliniz, İt • 
tihat ve Terakkinin aleyhinde misi • 
niz?.. Meşrutiyeti idare, hakimiyeti 
ammeyi elde etmek. için bir adımdır. 
Lütfen bendenizi tenvir buyurunuz. 

Murat Bey - Ben, şahsım itibarile, 
gere'k İttihat ve Terakkinin ve gerek 
meşrutiyetin taraftarıyım. Hiç bir za
man, istibdat idaresinin idamesi ta • 
raftarı değilim. Her hususta, sizinle be· 
raberim. 

Ben - O halde, neden (Mizan} da 
bu gibi makaleleriniz intişar ediyor? .. 
Prensip itibarile, bizimle beraber ol • 
duktan sonra; bu yazılara lüzum var 
mı?.. Alelhusus, asırlarca devam e -
den bir istibdada karşı elde edilen bu 
neticeyi; sizin gibi, halkın tanıdığı ve 
hürmet ettiği kimseler baltalıyacak o • 
!ursa, neticenin iyi olmıyacağını siz de 
takdir buyurursunuz. Değil mi efen· 
dim?.. 

Murat Bey - İşte, burada ayrıldık .. 
Ben; şahsım itibarile, sizinle berabe
rim. Fakat.. Mizan, benimle beraber 
değildir ... Ben, başka fikird~yim .. Mi
zan, ayrı bir meslek takip eder. 

Ben - O halde Murat Bey başka .. 
Ve gazetesi başka olunca; pek çok 
düşünmek mecburiyetindeyiz. Demek 
ki; son sözünüz, budur. 

Murat Bey - Evet... Ben başka • 
yım.. Yani, sizinle beraberim. Mizan 
da, başkadır. 

Bu son söz üzerine muhavereyi u • 
zatmayı faydasız buldum. 

[Kanaatimce.. Ya, Murat Beyin 
beyni sulanmış; yaptığını bilmiyor; 
yahut, gazetesini başka bir maksat uğ
runa feda etmiş ... ] 

Nazilli Pamuk Tohum İslah İstasyonu 
Müdürlüğünden : 

Nazilli Pamuk Tohumu Üretme Çiftliği çırçır fabrikası için ev.af ye te • 
raiti Bfa.ğıda yazılı bir motörle teferrü atına ait makineleri sabo almak ia~ 
yoruz. Bunları a~ıda yazılı tartlar dahilinde satmağa talip olanların aon 
fiatlannı ihtiva eden tafailith tekliflerini en kısa bir zamanda IÖZÜ ıeçen 
Çiftlik Müdürlüğüne bildirmeleri ilin olunur. 

Aranılan şartlar: 
Motörde: 

Tek ufki veya çift amudi ıilindirli 65-70 H. P. kuvvetinde tam dizel dalrt1ca. 
da adedi devir 500 den fazla obnıyacak. 

Bir Kompressörle buna ait ihtiyat ufak motörü ve motörü tebrid için 
bir su pompası ve sabit kadranlı bir t&kimetro ile mücehhez bulınaac:ak 

Motör atağıdaki firmalardan birine ait olacak: 
İngiliz: Lister, Groıley, National Ruston. 
Alman: Lanz, Gürtiııg, Krup, Deuz veya N. A. N. 
Motör Akople Generatör: 

Santral Generatör 50 kilovat Trifoze 220 - 280 Voltluk olup Fıepnıi 
50 olacak «Simens» veya <<A S. E.n tipinde olacak ve bir tarafından mü· 
vekkiz dinamo ile mücehhez bulunacaktır. 

Tevzi tablosu: 

Makine: ltık ve kuvvet tubelerini ihtiva etmek üzere üç kısımlı olacak. 
tır. Makine kısmında otomatik bir bir talter, bir amprmetr, bir wolmetr, 
bir kilovalmetr ve bir de Frengensmetr bulunacaktır. Bunda ayni zamanda 
muvakkız dinamosuna ait volt ve Ampermetr konulmut olacak. Kuvvet 
kısmı dört tubeli olmak üzere dört talter ve dört amperimetreai buluna
cak. 

Ekleraj kısmında dört ,ube bulunacak, her tube onar amperlik ola .. 
cak ve her tubenin ayn ayrı ı;alter ve sigorta tertibatı bulunup umumi bir 
tenvir kilovalmetresi bulunacak. 

Tablo izoleli simenı sisteminde çelik levhalardan yapılmlf ve bütün 
enstrümanları bu tabloya gömülmüt olacak. 

Bunlardan başka mevcut makinelerin itledilıneai için bunlan grup grup 
çevirecek Elektromotörler alınacak, bunların evsafı ve kudretleri apğıyı 
çıkarılmıı;tır. 

· ı 3 14 Kilovatlık Trifoze Elektromotfü 
2 2 3 » )) )) 
3 2 7 )) )) )) 

Sarayburnunda Park gaıinosunun alaturk-. 
kısmı teslim tarihiaden itibaren 937 veya 
9J8 - 939 Nisan sonuna kadar 
Unkapanında Elvannde mahallesinin Hat 

Senelik 
muhammen 
Kirası 

Muvakkat 
teminatı 

Diye, bu mükalemeyi aynen mer • 
keze bildirdim... Onun üzerine mer -
kez, kararını verdi. (2) 

4 2 3 )) )) )) 
Her Elektromotör tam ve pinomatikman kapalı «Gekapselt» olacak ve 

her biri sigorta ve talter tertibatını havi olacaktır. 

• Yakup sokağında 24 No. lı t.vin beş oda~ 
müfrez kısmı teslim tarihinden itibaren 
937 veya 938- 9.J9 Mayısı sonuna kadar 

120( 

192 

90 

14,40 

Yukarıda semti senelik muhammen kiraları ve teminatları y(lzıb olan ma. 
haller ayn ayrı kira.ya verilmek üzere pazarlığa konulmuştur. Şartnameleri 
levanın müdürlüğünde görülür. İstekli olanlar hizalannda gösterilen mu
vakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 31/8/936 pazartesi gü
nü oat 14 de daimi encümende bulunmalıdır. (8.) (419) 

( 1 ) Murat Bey, aslen . Kafkasyalı ol -
duğu için Ruslarla temasta bulunabilir. 
Bu da gayet tabüdir. Görülüyor ki, vak -
tile Yıldız sarayını kaplıyan evham, der
hal cemiyet erkanma da sirayet etmişti. 
Belki de Murat Beyin dü,manlarandan bi
rinin meı'keze vertb'li 'bir jurnal, Murat 
Bey hakkında böyle bir ıüphe husule ge • 
tirmi,H. 

( 2) Merkezin verdiği bu karar; (ar • 
tak Murat Beye eöz açtırmamak) tan iba· 
retti. z. ş. 

Makinelerin 10/10/936 tarihine kadar müeasesey!! teslim edilmesi pıt· 
lir. «590» --- ---- ------------....,----·---------

C. H. P. Genel Sekreterliğinden 
10 Ağustos tarihinde münakasası ilan edilen Sinema makineleri 

vesair malzemenin münakasa günü bazı firmalar tarafından bu müd
det zarfında teklif yapılamıyacağı anlaşıldığından ve şartnamede bazı 
tadilat yapıldığından dolayı 15/9/1936 tarihine kadar temdit edilmiştir. 

Yeni şartnameler 5/8/19J6 tarihinden itibaren Ankarada C.H.P. 
Genel Sekreterliği ve lstanbulda C.H.P. ılyönkurul Başkanlığı tara· 
fından parasız olarak verilecektir. (111) 



SON POSTA,_ Sayfa 11 

iST ANBUL VILA YETi DEFTERDARLIGINDAN: 
Emlak ve Eytam Bankasından maaşlarını kırdırmak isteyen zat maatları sahlplerirln malmüdürlüklerine vize 

ettirmek için müracaat günleri: 
Fatih, Eminönü, Beyoğlu Be§iktq, Üsküdar, ve Kadıköy Malmüdürlüklerinden : 

Yetimleri Mülkiye Askeri 1 /9/936 Salı 

2/ " Çarşamba " Mütekaitleri " " 
" " 3/ ,, Perşembe 

" " " ~I ,, Cuma 

Mütekait, dul ve yetimlerin Eylül, Teşrinievvel ve T eşrinisani/936 üç aylık maaşlarının tediye günleri: 

31911936 Cumartui 
7 

" 
Pazarteai 

8 
" Salı 

9 
" Çarşamba 

ıo 
" Perıembe 

il .. Cuma 
12 .. Cumartes: 
14 

tt Pazarteai 
ıs ,. Sah 

16 .. ÇUfamba 

17 .. Pertembe 
18 

" 
Cuma 

HJ Cumarteal 
" ~. 

" Pazartesi 
22 

" 
Salı 

23 
" 

Çarşamba 
24 • Perşembe 

TARlHI 

~/9/1936 Cumarteıl 

7 
" Pazarteal 

8 
" Salı 

9 
" Çarşamba 

10 
Perşembe ,, 

l J ,, Cuma 

12 
" 

Cumarteal 

14 ,, Pazartesi 
l:s Sah 
16 ııA 24 

~inöoll MalmtıdllrlDtllndea : Beyollu Malmtıdllrlüğtınden : 

Merker.tfe 
llOlklye ~etlaleri 

1 - 250 
251 - 600 
501 - 750 
751 - 1000 

1001 - ili 
M6'. klye tekaOtlerl 

1601 - 1750 
1751 - 2000 
2001 - 2250 
2251 - ili 

Avanı 

Eyllp gişesi 

Aı. ye:lmlerl 

10.01 - 10556 
MQlkiye yethr.lerl 

12001 - 12205 
Aa. tekaUtler 

11001 - ı 1340 
MGlkl7e tekalltlerl 

13001 13057 

Emirler camilnd. 
AL Jetlmlerl 

3001 - 3250 
3251 - 3500 
3501 - 3750 
3751 - 4000 
4001 - ili 

A•. tekaltled 

5001 - 5150 
5151 - 5400 
5401 - 5650 
5651 - 5900 
5901 - 6150 

6151 - 6300 
6301 ili 

Galatasaray tediye mahallinde 
Aı. Aekaüt ve Miilkiye tekaüt -n 

yetimleri 

1 - 150 
151 - 450 
451 - 700 
701 - 800 
801 1000 

1001 - 1200 
1201 - 1400 
1401 - 1600 
1601 - 1800 

1801 - 2000 

2001 - 2200 
2~01 - 2350 
2351 - 2500 
2501 - 2650 
2651 - 2800 
ı801 - 30GO 
3001 - 3365 

yetimleri 

1 - 100 
101 - 300 
301 - 500 
501 - 700 
70.1 - 900 

901 1100 
1101 - 1200 
1201 1400 
1401 1560 

Fatih: MalmUdlirlüğUnden : 
Samatya giıeai Fatih 

Aı. yetimleri 

14101 - 14400 

14401 - 14741 
Mlllklye yetimleri 

18001 - 18303 
Aıkrl tekalltlerl 

16001 - 16300 

16301 - 16602 
Mülkl7e te ıtaOtlerJ 

10001 - 19238 

birinci kişe 
A•. yetimleri 

ı 400 

401 

801 

800 

1200 

1201 - 1647 
MUlklye 7etlmlerl 

6001 - 6300 

6301 - 6747 
Aa. tııkaDtlerl 

3001 - 3400 
34Ul - 3800 
3801 - 4ı UJ 
ilmiye ve A••M 

maaşları 

Fatih 
ikinci kişı 

Mülkly• tekaltleı 

8001 - 8400 
8401 8767 

Üıküdar MalmldUrlUğtınden : 
Merkezde 

2001 - 21M 
2151 - 2300 
2001 - 2400 
2401 - 2500 
2501 - 2650 

Aa. t .. aUtlerl 

1 150 
151 200 
201 300 
301 400 

401 500 

501 .- 600 
601 - ~700 
701 - 800 
801 900 
901 1000 

1001 1100 
1101 - 1283 

IR kiye 7etlm · eri 

5001 - 5100 
5101 - 5200 
5201 - 5300 
5.101 - 5400 
5401 - 5600 
MIDdye takatlt:erı 

-4001 - 4100 
4101 - 4150 
4t51 - 4250 
4251 - 4350 

4351 - 4450 

4451 - 4500 
4501 - 4550 
4551 - 4600 

Kadık5y MalmlldOrlUğünden: 

AL yetimler! 

3001 - 3250 

3251 - 3500 

3501 - 3750 

3751 - 4000 

4001 - ili 
Aakert tekaOt?orl 

5001 - 5250 

5251 - 5500 
5501 - 5750 
5751 - 6000 

6001 - ili 

llıOl .klye yetimleri 

1 - 200 

201 - 400 

401 - 600 

601 - ili 

lımtye, avanı ve 

Hııdemata yataaly• 

111 kiye teka&tlerl 

1501 - 1700 

1701 - 1900 
1901 - 2100 
2101 ua 

Beıiktaı Malml\dürlüğ ~nde91\ 

• 

Aı'keri yetim 'ft 

telı:~ütleri 
1 - 200 

201 - -400 
401 - 600 
601 - 800 
801 1000 

1001 - 1200 
1201 1400 
1401 - 1600 
1601 - 1800 

1801 - 2034 
Mülk-iye yetim Te 

telcaütleri 

1 
201 
401 
601 
801 

200 
400 
600 
800 
ili 

1 - Zat maaı1arı ıahiplerinin muayyen gllnlorde gfıefere mOracaatla maaılarını almalan liı:ımdar. Aksi takdirde latihkaklan umum tedlyabn hitamında Yerllecektlr. 
2 - Tedlyata ıabab 1aat DOKUZDAN - ON iKiYE •• ONÜÇTEN - ONYEDiYE kadar de•am olunacaktır. 
3 - Kasımpqa tediye mahallinden maaşlannı alan esbabı istihkak badema maaşlannı Galatasaray tediye mahallinden alacaklanndan yukarda gösterilen günlerde Galatasaray. 

tediye kişesine müracaat etmeleri lizımdır. 
4 - VekAlet ve kanuni vesayet ıuretile maaş alanlar vekilet ve vesayetnamelerinin tasdiksiz birer aureüni malsandığına vereceklerdir. 

Devi.et Demiryolları Afyon 7 inci İşletme Müdürlüğünden: 
L. 1 - 7 inci itletme mmtakuı ihtiyacı için iktiza eden balaat 2490 aayıh kanunun 32,33 üncü maddeleri muci· 

ince kapalı zarf wulile eluiltmeye çıkarılmıftır. 
•·-~~· - Balaıt alınacak ocakların yerleri ve toplama balut alın•cak yerler ve buralardan alınacak balast miktar· 
~ muhammen bedelleri ve iktiza eden teminat miktarlan ve teslimat müddetleri &f&iıdaki cedvelde göıte-
rilnü,tir. 

3 - Alınacak balast; cedvelde göıterildiji vechile alb eruba ayn}mıf olup her grup aynca ihale olunacaim· 
daıı bu her grup için ayrı ayn teklif yapılacaktır. 

4 - Eksiltme; Devlet Demiryollan balast mukavelenamesi, kapalı zari usulile bala.at elailtme prtnameai ve 
8-ymdırlık itleri renel f8rlnameıi mucibince yapılacaktır. lıtekliler bunlan Afyonda 7 inci İfletme Müdürlüğün
de &örüp öğrenebilirler. Ve meccanen alabilirler. Ve izahat isteyebilirler. 

. 5 - Eksiltme; 1/9/9'36 tarihine tesadüf eden Salı günü Afyon Şehir iatuyonunda 7 inci lılebne binuında
lti komisyonda aaat 16 da yapılacağından istekliler; 2490 aayıh kanuna ve 4üncü maddedeki teraite tevfikan ha
t~ladıklan muvakkat teminat ve teklif mektuplarını havi zarfJannı mezkfu- tan1ıte aaat 15 e kadar komisyon 
l'eialiğine tevdi etmİf bulunacaklardır. ( 352) 

Gurup Bulunduğa Ocak ve toplanma 
~o. n hat yerleri 

Balast Muhammen 
mıktan bedeli 

Muvakkat Teslim Balastv 
teminat müddeti cinai 

.......... Kim. m~ Lira Lira Ay 
1 Eskişehir -40 + 000 1000 1200 180 4 Ocak kırma 

.......... Afyon 94 + 800 1000 1200 balast 
ll Af yon 227 + 900 j 

.......... Akıehir 
270 6 ,, ,, 

tıı lzmir • 185 + 000 1000 1200 

'"lv 
Afyon 186 + 000 

tmıil' 223 + 249 

......... Afyon 
v tmıil' 267 + 282 

........ Afyon 
Vı İzmir 400 + 000 

Afyon 

1000 1200 180 " 
,, 

4 
3375 6 Toplama ve 

kırma balast 
2025 6 

" " 
630 7 Ocak kırma 

'ut 

5000 4500 

2700 

8400 8400 

İstanbul Ticaret ve 
Sanayi Odasından: 

Arsıuluaal lzmir Fuan lstanbul Oda paviyonunda eşya teşhir 
edeceklerin qağıda ırösterildiği üzere qyalarını vapura yükleme
leri icabeder. 

27181936 Perşmbe sabah saat onda kalkacak vapur Ç8J1amba gftnfl 
sabaha kadar eşya alır. 

29/81936 Cumartesi saat fiçte kalkacak vapur Cumartesi öğleye 
kadar eıya alır. 

3118/936 Pazartesi fevkaJlde bir vapur vardır. !O Ağustos öğleye 
kadar qya alır. "664,, 

lstanbul Defterdarlığından: 

Hacı Köçek mahallesi Klrkcn Hanı 1 kat 
10 No. lı DnkkAn: 
Çengelköy Çeşme sokağı 11, 13 No. h arsa ve 
Baraka: 
Balat Köprübaşı sokağı 31 No. ev: 
Kurtuluş Mahallesi Örtme sokağı 9 No. lı ev: 

Senelik Muhammen 
Kira Bedeli 

Lira -60 

6 

60 
48 

Yukarıda yanlı Emlik hizalarında gösterilen Senelik Muhammen 

kira bedelleri. ü:z~nden 4/9/936 Cuma günü saat On dörtte açık 
arttırma suretile bır sene için kiraya verilecektir. Kira bedeli dört 
m~vi taksitte ve her taksit peşinen ödenecektir. isteklilerin yüzde 
yedı buçuk pey akçalanm vakti muayyeninden evvel yabrarak Milli 

... E .... m-lA ... k İdaresinde müteşekkil satış ve icar komisyonuna müracaatları. 
(F.) (507) 
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Satış yerleri : 
Maden kömürü işleri T. A. ş. 
Bahçekapı Taş Han 6 ncı kat, Tel. 21195 
Türkiye it Bankası Galata Şubesi, Tel. 44630 
Adapazarı Türk Ticaret Bankası, 
Bahçekapı Tat Han, Tel. 22971 • 22042 

--- J.. 

~:r~!a:ı:ı;si HA YRiYE LiSESi Gündüz 
Yab 

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

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

.· . . . . ' 
I / I • ·, . 

; itRK EDllltl~~ 
.. 8iR ~~~11! \ , 

, 
/ 
~ // ./''VH..;. ~'·.. v~ ..,. 

Sevgili zevcim ve iki ço• ' ...,_""!"""'=""=~ 
cuğumun babası Nihat. 
bir müddettenberi ben • 
den soğumağa ve geceleri dışarıda ge
çirmeğe ba§ladı. Evde kaldığı geceler 
bile, bana kar§ı b igane ve adeta dargın 
gibi duruyor. Nihayet, bir ak§am, di • 
ğer bir zevce!İ olduğundan bahsedince 
kalbim büsbütün kırılacak sandım. Er • 
tesi sabah hemşirem bana ziyarete .:eldi 
ve ona bütün olanı, çektiğim ıztıraplan 
anlattım. O, bana pek muhik bir nasihat
ta bulundu: aAnnelik hayatı ve ev itle
ri, yüzünü çirkinleştirdi. Hiç bir erkek, 
evde yorgun ve buruıuk yüzlü bir kadın 
görmek sevmez. Sakın cesaretini kırma. 
yasın, çünkü ben, yüzündeki buruıukluk
ları seri ve emin bir surette izale ve ta· 
ze, .yumupk ve gençleşmit bir cild te· 
min edecek bir usul bilirim, dedi ve 
her akıam yatmazdan evvel penbe ren· 
gindcki Tokalon kremini kullanmamı 

tavsiye etti». Hemen tecrübe ettim. Der· 
bal cildimin üzerindeki müsmir tesire 
ıaıtım. Bir kaç hafta zarfında bütün bu• 
ruıukluklanm zaU oldu. Ve bir genç kız 
yüzünün manzarasını aldım. Şimdi. zev~ 
cim, beni evvelkinden daha fazla se • 
viyor ve artık evden çıkmıyor. Şimdi 

cildin unsuru penbe ren.:indeki T olı:a· 

lon kreminde Biocel tabir edilen cildi 

bealiyen ve gençleştiren kıymettar bir 

cevher vardır. Her beşerede bulunan bu 
Biocel cevheri kaybolduğu vakit cild
de buruıukluklar zuhur eder. Fak.at tek· 

rar verilince buruşukluklar zail olur. 

Genç hayvanlardan İstihsal edilen bu 
Bicx:el cevheri Viyana Üniversitesi pro• 
feaörü Doktor K. Stejskal usulü daire· 
sinde penbe rengindeki T okalon kremi· 

nin terkibinde mevcut -
tur. Her akşam yatmaz· ~:.-~~ 
dan evvel kullamldıkta 
az zaman zarfında bü • 

tün buruşukluklardan 

kurtulur. Solmuı ih· • 
tiyarlamıı bir cil· 
di gençleştirir. Ve Jaa~ 

kal 1 O, 20 ya§ daha kü· 
çük göıterir. 

Kadıköy Vakıflar DlrektörlUslU lllnları 

Kıymet muham• 
minesi 

Lira K. 
118 54 

177 84 

313 40 

Teminat muvak· 
katası 

Lira K. 
88 89 

13 34 

23 50 

Üsküdar'da tenbel hacı Mehmet 
mahallesinde Selami Ali E. cad
desinde 1 O mükerrer No. lu dük
kanın 7 /18 hissesi. 
Üsküdar' da ten bel hacı Mehmet 
mahallesinde Selami Ali caddesin
de 60, 85, 56 - bostan ve bara· 
kanın 1/3 hissesi. 
Çengelköyü ve caddesinde eski 
157, 159 yeni 53, 55 • sayılı ha
mam ve evvelce hane şimdi arsa· 
nın 112 hissesi. 

Yukarda mevkileri ve kıymetleri ve teminatları yazılı mahlw olan 
yerler otuz bir gün müddetle açık artbrmaya çıkarılmıştır. 

lhaleleri 16/9/936 Çarpmba gilnll saat 1 S de Kadıköy Vakıflar 
Müdürlüğünde yapılacaktır. l.teklilerin müracaatlan. (424) 

\':-

Saçların köklerini kuvvetlendirir. 
Döktllmesine manı olur. Kepekleri 
izale eder. Ncşvünemasını kolay-
laştırarak bayat kabiliyetini arttı· 
rır. Latif rayihalı bir saç eksiridir. 

lnglllz Kanzuk Eczaneal 
Beyoğlu - İstanbul ... 

CiLDiNiZi 
Tehllkeden koruyunuz. 

Herhangi bir kremin ona 
lüzumu olan gıdayı verece
ğini zannediyorsanız bu tec
rUbe size pek pahalıya mal 
olalılleceğini derhatır edi
niz. Hiçbir krem size Krem 
Pertev kadar sadık kalamaz, 

Kayıp: latan bul ldhalat gümrüğünden 
almış olduğum 21 /7 / 936 tarih ve 
394059 numaralı makbuzu kaybettiğim· 
den hükmü yoktur. (707) 

Güven 

Kayıp: 1935 aenesi eylülünde yüksek 
iktısat ve ticaret mektebinden aldığım 

mezuniyet tasdiknamesini kaybettim. Ye. 
nis.ini alacağımdan hükmü yoktur. 

Yüksek İkhsat ve Ziraat mektebi 1935 
mezunu 699 İsmail ( 708) .............................................................. 

Doktor Hafız Cemal 

Dahiliye mütchassuıı 

Pazardan maada hergnn 3 - 6 

Divanyolu (104) No. Telefon: 2239S 

Tel_. Kandilli 38 - Beylerbeyi 48 

................................... -················~·--
Son Posta Matbaası 

Neşriyat Md. : Selim Ragıp EMEÇ 

&AHIPLERll r A. Ekrem UŞAKIJGtt. 
S. R&21p EMh'Ç 

Ağuılol 2S 

YAS 
Limon, turunç, mandarin çiçekleri • 

nin özlerinden yapılmıı 90 derecelik ye· 
ni İcat bir kolonyadır. 

V f N O S Kolonyası 
1936 senesine kadar icat olunaır 

bütün kolonyaların fevkindedir. 

VENÜS Kolonyasımn 
Bir damlası yüreic fer ahlık verit• 

Sinirleri teskin eder. Hekimler bile har 
talarına VENÜS kolonya11 ile masaj 
yapmalarını tavsiye ediyorlar. 

Deposu: Nureddin Evliya ude kim· 
ye'\'İ ecza alat '\'e ıtriyat ticarethanesi, 
lstanbul, Bahçekapı. 

DİYE 
1 ~ ... -., 

--------- -------------------
Türk Maarif Cemiyeti 

Bursa Kız Lisesi 
(Yatı, Gündüz) 

20 Ağustostan itibaren kayıt muamelesine ba.şlanacakbr. Yıllık 
yatı ücreti 185 gündüz ücreti 35 liradır. Memur, kardeş çocuklara 
ayrıca tenzilat yapılır. Bu yıl fen kısmı da açılacakbr. 1 isenin 
resmi liselere muadeleti Kültür Bakanlığınca tasdik edilmiftir. 
Beher sınıfa 40 talebeden fazla alınmıyacağından gerek e8ki tale
benin gerekse yeni kaydedilecek t~lebenin vaktinde Lise Direk· 
törlüğüne müracaatlan. (55) 

Devlet Uımiryolları ve Limanları ltletms Umum idaresi ilanları 

Devlet Demiryollarında 
1 O kişilik gruplara 

mahsus tenzilat 
1/9/936 tarihinden itibaren en atağı on kitilik ücret vermek fUIİle .e 

gidit dönüt auretile seyahat edecek yolculara, seyahat edecekleri mıntakacll 
umumi liünf erit yolcular iç.in cari olan tenzilli gidif tarif el eri üzerinde" 
o/o 50 tenzilat yapılacaktır. Bundan ba,ka grup bileti ücretinden, 81UPla bıt' 
lunacak her yirmi bir yolcuya mukabil bir yolcu ücreti tenzil edilmek ıure-
tile ayrıca tenzilat yapdacaktır. «468» «436» 

Beyoğlu • Tünelbaşı • Y eniyol 

~:zkev: ALMAN LiSESi 
Tanı devreli Lise - Ticaıet Mektebi - Almanca öğrenmek için ihzan aınıf. 

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

nüfüe tezkeresi, aıı ki.iıdı, 'lıhhat raporu, 4 fotoğraf ve mektep taedikna· 
diploması ile yapılır. Fazla tafıilat için mektebe müracaat ve1• 

44941 • 44942 ye telefon edilmeai. 


