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Çek toprakl a cereyan edecek 

Rus - Alman harbi 
• • 

için yapılan hazırlıklar/ 
Sovyetler Çekoslovakyayı tahkim ediyor, Almanlar da Ma
carlarla birleşerek Çek hudutlarını çevirmek istiyorlarmış 
Almanlann resmi gazetesi Çekoslovakyada üniformalı Rus zabitlerinin 
görüldüğünü, ormanlarda gizli tayyare karargihlan kurulduğunu haber veriyor, 

son Hitler - Horti mülakab da bu mesele ile alikadarmış 
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1 Türkiye, Irak, 
Ef o an ista n, 
ıran misakı 

Tevfik Rüştü Aras 
Bağdada gidecek 

İdare ifleri telefonu : 20203 Fiatı 5 Kurut 

Kurultayın dördüncü günü 

Dün Güneş - Dil 
teorisini anlatan 
dört t"ez okundu 

Kurultayın dünkü toplanbsında Naim Onat, Ahmet 
Cevat Emre, Abdülkadir inan ve lsmail MÜ§tak 
Mayakonun tezleri büyük bir alaka ile dinlendi 

.. ·""ı:··' l :::::> 
\~~;o·....... I~ A'~k J r d~J1' u • . Ataliiırk ceı.e aramada halarla ıöriifiirlerk• . , "' - ci ıu aaa ı6er narıcıge K d"' .. . . A d"ıL_L HA . ; .... ,. ~,. ·...... • urultay dün dör uncu ıçtimaını ta• yanında ıair Ab üınaA amıt, nazan dik· 

i°"' ...... \;-,J-· .. r' 1. "1*J.. .... , t Nazırlarının da lştırakigle türkün yüksek huzurlarile yaptı. Salon ı•· kati celbediyordu. Dün de dört tez okun.o 
• .::...- ·'~ st • .,~ • ..ı. ~ "-, S.. i k d w k d d l G l l d (D 9 ~-) ,//L ·';,~•?'A.., , ....... ,..... ..,. ... ...._. m sa Ba"' atta ne agzına • ar o mu,tu. e en er me - u. evamı unca aa7._ 

, ... " ........ ,.. • ... _,, ' 6 

İl".ctt \ ... .f,_..,.,Ar-*s_ı;.~ı "' ~~ imzalanacak K J AJf A •ı · • b 
- y-" \·-·-..... ·" Q.oMAt-ı A • Berut .. (Husus~) - Yaz tatilini ge. ra ons ası erın aşına 
Berlin 27 (Hususi) - Askerlik Dün Fransa hariciye nazın M. Del- çıı:nek uzere Lu?n~a gelen Irak ~a-

lniiddetini b" ed "ki ıka bo Kü ük ıı·ı•~ d 1 tl . 1 .1 .. 1 pcıye nazın Nurı Saıt Pasa gazetecı - k • • t ır sen en ı seneye ç - s, ç ı u.ı ev e en e çı en ı e 1 b .. .. . 
~ını: meselesi Avrupayı derin· görilşmüştür. Mül~tta bu meselenin J;:, ~~ ~:ı!:=~:sc:d;u~~~;~ geçme ıçın ayyare 

rine meşgul etmekte devam adi· mevzuu bahsoldugu anlaşılmaktadır. 1 ........ _ C ~..ı bu d 1 tl . ha • 
ror. (Den.mı 3 Ondi sayfada) ıMU&a..U ve enevrÇ\,;e ev e erın - . • ı 1 • d • • • \~~y:ı=::~=~1:n~~: ı e spanyaya gı ıyor 
Başvekı·ı ismet lno··nu·· du··n lamak üzere alakadar_ harici.ye nazırla-

' nnın sonbaharda Bagdatt& toplanma- Fas •alılığa çıkarıldı, Matlı it hilkflmeti Fransaga, 

Yaş k b 1 tt• = t:J;,:!r ;!~R:~kiy~ra~ı~ asiler İ~• ltalga ve Almangaga vermek istiyorlar 
arı a u e ı Bağdadı _ziy~r:t etme~i esasen ~~kar- ispanyaya karşı silah ambargosu tatbik edildigıv• halde 

rer oldugu ıçın bu zıyaretten ıstıfade • A • il"' b 1 • "' 
Sporun ve sporculann büyük ~misi, dünya ıam- edilerek alak~dar diğer hariciye nazır- bazı devletl.enn . as~ere h a o bol sılah 
piyonumuzu yemeğe alıkoydu muvaffakıyetini !arının da Bagdadda hazır lıulunacakla- verdıklen goze çarpıyormU§ 

t ,nnı anlatmıştır. 

ağzından dinledi ve kendisine iltifatta bulundu --------- --
Ana vatana hala 

dönemi yen 
Türk esirleri 

Listeye iki isim daha katıldı: 
Alacalı Halit ve Osman 

Bugün genel savaşın henüz nihayet 
bulmamış olan dertlerinden birine bir 
defa daha temas edeceğiz. Bize bu eler
di alakadarlannın gözleri önüne koy -
mak: fırsatını veren Alacada oturan ve 
Zakir Güntünün adını taşıyan bir va -
tandaşımızdır. Kendisinden bir mek - Asilere men.aup bir müfreze Guadarram a cephesinde çarplfA çarplfA O..lerk• 
tup aldık, diyor ki (Yazısı 3 üncü sayfada) 

«Büyük muharebe sıralarında va - r- ;:;-~-~===---.:;;=~~~~=---------=;:;;-;-;::::::._;-ıı 
tan için her şeyi göze alarak askere ko- r .. ~ 

(Devamı 3 üncli sayfada) 

Atatürkün 
• 

l ş Bankasına 
/iti/ atları 
"iş Bankası Kurumu Türk 
tarihinde ekonomi bakı
mından başlı başına yer 

alacakhr,, 

Acaba nerede duracak? 
- lnııiliz karikatürü -
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' Resimli Makale 
r 

-+-

Neden pahalı, 
Neden igi değil l 

._ ___ Ekrem u.-khgll - -
U ç beş yıl önce Parise giden bir ar-

kadaş anlatıyordu: 

- Yerli mallanıruzla Avrupa mal -
lan arasında küçük bir mükayese yap
mak hevesine düşmüştüm. Şehrin en 
büyük mağaı.alanndan birine uğra -
dım. Arkamda Bursanın ipeğinden ya
pılmış bir gömlek, boynumda Hereke
den çıkmış bir kravat vardı. Mümasıl
lerıni istedim. Muayene ettiler, gerçek
ten güzel buldular, rnümasillerj için 

Bizim memleketimiz tarihi zen - ı 
ginliği, coğrafyai güze ~liği bakımla -
rından dünyanın gezılmeğe değer 
yurdlarmın başında gelir. Bu yüz -
den seyyahların gelmesini istiyor, sey
yahların memleketimizde rahat rahat 
gezmeleri, uzun müddet kalmaları için 
çalı~ıyoruz. 

Memlekete seyyah celbi, yalnız 
maddi kazanç temin etmez,, manevi 
itibarı, milli prestiji yükseltir. 

Fakat memlekete aeyyah celbi için 
göstermeğe çalı~tığımız hahişle beraber 
içimizde bu seyahat havasım, seya -
hat zevkini doğuracak, aile bütçemiz -
de seyahat faslı açmamıza saik olacak 
amilleri de temin etmemiz lazım gelir. istedikler) paraya gelince, benjm bizim

kılere verdiğimden pek aşağı değildi. * Seyahat deyince, akla yabancı 

a Seyahat a 

Fakat a radan geçen zaman 7.arfında memleketleri görmek, gezip dolaşmak 
Hereke, İpek i~ gibi bazı firnıalarınıızm gelmemelidir. Evvela memleketi ta -
knlitelerini muhafaza etmelerine mu - nımayı, .memleketin görülmeğe değer 
kabil milli sanayiimizden bir çoğu bo - her yerini görmeyi düşünmeJiyiz. An
zuldukça bozuldu, fiatleri ise yükseldik- cak ondan sonra dünyayı görmek için 
cc yükseldi. Bunun içindir ki İ ktısat Bn- doğan arzu, hakiki ve samimi b!r ar-
kanlığının ipek sanayiini yükseltmek zu sayılır. Ve insanda seyahat zihniye- l 

k l k cesini doğrultmak ve derinleştirmekle, I nası yaşaması, nasıl çalışması lazım gayesile verdiği kararlan a l ış amama • ti, yahut seyahat şuuru hasıl olur. 
kabil değildir, bu kararlar pek yakın- alakalarını tenevvü ettirmekle kalmaz, geldiğini öğretir. Ve bu bakımdan se-
da tatbik sahasına girecek, bundan son- Seyahat insanın görüş ufkunu aç - bundan başka insana muasırlarının 1 yahat en büyük terbiye amilleri ara • 
ra da kumaşların kenarlarına yapan makla, bilgisini genişletmekle, düşün- hakiki yaşayış seviyesini göstererek sındadır. 

firmanın damgası vurulduktan başka (------,;...-~.;.··---------------------·-------"---------) 
halis, kanşık veya sun'i ipckt(>n mi ol- s z A R A s ı N D A 
duğu da yazılacaktır. 

* . 
Yalnız mesele sadece ipek sanayiini Bir /ngiliz genci 

inhitiıttan kurtarmakta değıldir, bu -
gün bir ço~p alıyoruz, bir giyişte par- Aşka karıı 
çalanıyor, ayağımıza bir iskarpin takı- Tedavi çaresi bulmuş 
yoruz, ayı ~ulmadan deliniyor, elimizi 
neye uzatsak parmaklarımızm arasında 
yıprayıverior, bütün bunların iyileri
nin, sağlamlannın bulunmadığı söy -
lenemez, fakat bunlar bozuk eşyanın 

arasında kaybolup gidiyor. 

* Varlığına sahip, müstakil b ir hüku
metin yanında milli bir sana.>lin kurul
ması mevzu bahsolduğu zmnanlarda 
kuvvetli bir himayenin doğumbileccği Nat Merser isminde bir İngiliz gen-
ufak tefek mahzurlar üzerındc düşü - ci fevkalade tıevdiği kızı elinden ka • 
nülemezdi. Bir taraftan ~·nnayiimi:r.i çırdığı için büyük bir yei~ ve nevmidi
kurmak, bir taraftan da m illi paraırıızı ye düşmüş ve yavaş yavaş melankolik 
korumak gayesile gümrük tarifeleri art- bir vaziyet almağa başlamı9tır. 
tırıldı, kontenjanlar yapıldı, hudut fi- Günün birinde teessürünü yenmek 
len kap~lı bir hale getirildi, öte taraftan için bir çare bulmuş ve bunu gazete -
da teşvık kanunlan hazırlandL. lerle şu suretle ilan etmiştir: 

Aradan geçen zamanın biz~ takip et- _ B ld ya sevd"ıgw "ını bir kızı 
t. w. • ul w •• • • en çı ırası 
ıgımız gayeye aştırdıgı soylenebılır. k b •w. • • h tal dım '-'eı"s 

B ·· ·m · ilk "h · . ay ettıgım ıçın as an . ı ugun mı sanayı, ı tıyacı temın 'd" .. d · · · kt 
eden kısımlarında kurulmustur ibra- ve nevmı ı ıçın e erıyıp gıtme e 
cat ve ithalatımız 'mütevazin. h~tta le- iken bu aşk hastalığını yerımeğe ka -
himizdedir, paramız ise tama'men müs- rar verdim. Bu de.rde deva olarak da 
tekar bir haldedir. Şimdi bütün rnemle- yürümeğe karar verdim. Şimdi ağus -
ketin fedakarlığı bahasına kurulan sa- tos 31 den itibaren her gün 80 kilo
nayii islfilı etmeyi düşünebiliriz. metre yol yürümek üze~e Britanya a-

Kaliteyi yükseltmek, fiatleri indir - dasının etrafını dola'3cağım. Eğer aşk 
mek, fazla kazançlan eksiltmek, ve ni- hastalığım bu dolaşma neticesinde te
hayet bütün memleketin :fedakarlığı davi edilmemiş olursa dahcl şiddetli 
~hasın~ kurulan sanayiin, gerçekten hareket edeceğim. Afrikanın etrafını 
Türk elınde bulunup bulunmadığını a- .. .. k d 1 v 
raştınnak zamanı gelmistir İktısat Ba- yuruyere o aşacagım. v 

kanlıgınv ın ipek sana · · · d • , di w. k _ Meğer zavallı genç aşk hastalıgın -
yıın e \er gı a k l k . . . ... k b k 

rar bir başlangıç olmalı, sıra iJe bütün dan urtu ma ıçın yururn ten aş a 
diğer san'at şubeleri de gözden geçiril- çare bulamamış. 

ı"d' ••• me ı ır. 

Biliqor Musunuz--? 
1 - Molıeke kimdir} 

2 - Eski Romanın ikinci imparatoru 
kimdi) 

3 - Kmlırmaiın uzunluğu kaç kilo -
metredir} 

(Cevapları Yann) 

* Dünkü suallerin cevapları 
l - (Pa~a) tabiri, baş ile ağa keli -

meaının birleşmesinden hasıl olmuştur. 

Evveli baıağa olarak kullanılan bu kelime 
bilahare paıa olarak kalmıştır. 

2 - 1928 olimpiyatlarında futbol bi • 
rindliğini Uruguvay almı§tı. 

3 - Paraguay Brezilya ile Arjantin a· 
rasında aıkıımııtır. Portakal, deri ve tü -
tün yetiıtiren bir memlekettir. 

l119llt•r• krah vapurda blle 
golf oynuyor 

İngiltere kralı Sekizinci Edvarm en 
sevdiği spor golf tur. Kral bu oyuna 
o kadar düşkündür ki Nahlin yatile bu 
günlerde yapmakta olduğu tenezzüh 
esnasında bile golf partilerine devam 
etmektedir. 

Yatın güvertesi bu oyun için pek 
müsaittir. Güverteye icabeden tesisat 
yapılmış ,kral yanından ayırmadıği 
golf ustası Arçe Kobston ile yolculuğu 
esnasında oyunlarına devam etmiştir. 

Gemideki oyunlar esnasında topla
rın denize dÜ,eceği hesap edilerek ya
tın anbarına kral için üç bin top konul
muştur. 

~--------------------------* 
HERGLN BiR FIKRA 

Uykusuzluğa karıı 
Yegane çar•: 
Kafanızı fırça/ayınız 

lngiliz gazetelerinin biri uykusuz -
tuğa çare bulmak için doktorlar arasın
da bir anket açmıştır. Ankete doktor
lardan binlerce ce,•ap gelmiştir. 

Bunlardan birisi şöyle söylemekte
dir: 

« Berberde oturuyordum, kafamı 
fırçalarken uyku bastı. Ben bu hadise
yi merak ettim. Berberime sordum ba
na dedi ki: 

- Bir çok müşterime ayni tec· 

rübeyi yaptım. Kimin kafasını sertçe 
fırçalasam derhal uyuyor.)> 

Apartımanlarda 
Asan$Ör gerine 
Otomobil kullanılacak 

tir. 
••• 

Adam GldDren alvrlalnekler 
Cenubi Afrikad~ Y ohamburg teh -

rinin yakınındaki Telek köyü garip bir 
baskına uğramıftır. 

Büyük cüneli sivrisinekler köyün 
evlerini birdenbire istila etmişler ve 
köylülerden elJi kadar insanı ısırarak 
öldürmüşlerdir. 

Hadiseyi haber alan İngiliz memur-

Gazete bir hafta sonra neşrettiği bir ları hemen köye bir takım seromlar ile 
nüshada: doktorlar göndermişler ve bu müthiş 

hayvanların ısırdıkları diğer adamları 
- Karilerimizden, bu usulü tecrü- muhakkak bir tehlikeden kurtarmı,lar-

be edenlerden, bir çok mektup aldık dır. Doktorların aldıkları tedbirler yü
usul fevkalade iyi imiş herkese tavsiye zünden şimdilik sivrisineklerin bas • 
ederiz. kın tehlikesi zail olmuştur. 

T;jy.;e~ll;ri~ · dı\ier'ı · ;i~ı;.·-
herkeaten fazla aarır t 

Tokyo'nun meşhur dişcilerinden bi
ri, tayyarecilerin her gün fazla dış ağ
rısına tutulduklarını söylemiş, bu sözü 
Londra hastanesi dişcisi de tasdik et -
m if, ve demşi ki: 

r 
İSTER İNAN İSTER İNANMA! 

Dişlerin kökleri hava tebeddüllerin
den çok müteessir olurlar, onun için 
tayyarecilerde dif ağrıları pe-k çoktur. 
Fakat yere indikten sonra bu af{rılar 
ekseriyetle geçer. 

Tramvay vatman ve biletçileri ötedenberi mütenıa • ne kadar ~orulabileccğini biliriz, ve tahmin ederiz ki, 
cliycn nyakta ve fazla saat çalışmaktan şikayct~idirlcr. mesai saati meselesi iş kanununa göre halledilebilecek 
İstedikleri rncsa'i saatinin amltılması ve vazifenin dal1a şeylcrdcnair. Fakat dünyanın hiç bir yerinde Yatmanın 
az yorgunluk verici bir şekilde yapılmasına imkfın lıa- oturarak idare ettiği bir tramvay modelinin bulunduğu 
zırlaıınmsıdır. Bu maksadın istihsali için yakmda Nafia 1 işidiJmediğinc ~öre şikayetin ikinci kısmının ne kadar 
ve Sıhhat Bakanlıklarına müracaat edeceklerdir. haklı olursa <ılsun önüne geçilebileceğine biz pek inanmı-

Günün sekiz on saatini ayakta geçiren bir vatandaşın yoruz, ey okuyucu sen de: 

15TER iNAN iSTER iNANMA! 

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

•• 
ZUD a.aw,.,,..ı _...;;;..;...__ ........ __ 

Yazı Çok Olduğu için 

Bugün Konamadı 

··-·-· .. ....-
Atatürkün . . 

iş Bankasına 
• 
/iti/ atları 

(Baftarah 1 inci sayfada) 
gılarını bildirmiştir. Çekilen ve alınan 
telgraflar şunlardır: 

ATATÜRK 
TÜRKiYE CUMHUR BAŞKANI 

Şehir 
Kurduğunuz müessese on üç1Lıcü YllŞlJl&. 

basmıştır. 

Önemli eserleriniz arasında mutevazf 
mevkll olan İş Bankasının her şel'lne terci
han benimsediği ve iltllmr ettli;i bir şey var· 
sa o da büyük kurtarıcının bızim için (Be .. 

nlmdlr) demesidir. 

Her şey senindir. Biz evU\tlarmız Ja si· 
zln için yaşamaktayız ve yaşayacağız, bJu 
gösterdiğiniz nurlu yolda milli ekonomlnhı 
yükselmesi yolunda kınlnıaz bir azimle yürü
mekte devam edeceğiz. 

Bugün toplantımızda, De§'e ve heyecan 
içinde bu ahdüpeymaru tckrarlnrıren Büyük 
Yaratıcı ve Kurtarıcımıza, Velinlmetımlzc 

hududu olmıyan şükro.ıılarunızı suııarnıi 

mübarek ellerln!zden öpmekle bahtiyarız. 

Genel Dlrektör 
Mu:ımmt-r Eriş 

Celili Bayar 

üçüncü yılına basmış bulunmaktadır. 
Müessesemiz, Büyük Başkanımız.ın çızc:UJl 

devlet programına uygun bir yolda ytirfuXl&-

11 ve lrşadınız dahlllnde hareket ctırıeli 
kendisine bir vazife bllnılştlr. Tcsh; günüıntlr 
den bu ane kadar kıymeUt Başbakanımıs " 

dan gördüğümüz yüksek müzaheret ve s.ı " 
mlm1 muaveneUn tesir ve heyecanlan aıtın• 
da ıüJcranlarımızı, bugünden lsti~ade e.dertJ 
bütün İş Bankası ailesinin hürmet ve cazlJıS" 
lerlyle zati devletlerine arıeylerU.. 

iş Bankası idare Meclisi 
Reis Vekili 

Genel Direkt-Ot 
Muammer Erif 

.iktisad Y ekll' 

Cevad Abbas Gürer Celal Bayat 

.... --······························ .. ·····-·······_.,,; ,-
Tayyare, bugün artık vatan de " 

mektir. Çünkü ,ratanları korumal' 
işinde, tayyarenin rolü baş roldiit· 

Hava kuvvetlerini arttıran u1IJI 
Bava Tehlikesini azaltır. 

Tiirk havasını güvene kavuştu .. 
racak olan hava silahı «TayYare» 
sade devletin ve devlet müdaf_. 
biitçesinin mevzuu olarak kalınB 

1
: 

mış, belki de daha fazla olarak h• _ 
kın yurt sevgisine ve yuı-ddaş ter 
biyesine emanet edilmiştir. 

Ti.irk Hava Kurunıll 
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Rus-Alman 
Harbi 

M d B ı l
r l (Baftarafı 1 inci sayfada) 

ısır a ayram yapı ıyor Romanya Kralı ı ·Diğer tar~tan Almanyad~ ya~ılan 
.. bır takım neşrıyat da nazan dıkkatı cel-

i ·ıt M h d · · · . . ... . Bogaslar mııiaflele•lnl . betmektedir. Berlindeki Rumen sefa-
ngı ere - ısır mua e esının ımza edıldıgı 74 dik tti . rethanesinin mükerrer tekziplerine 

26 Ağustos günü her sene kutlulanacak a~ • rağmen resmi havadis ajansı, Rusya He 
tevinç tezahürleriyle karşılamıştır.cm ve arasıra azami şiddeti iktisap eden ~~ 27 (A.A.) -: ~al !'arol, Çekoslovakya arasında doğrudan doğ-

Kahire, 27 (Hususi) - Bütün Mı- ve kan dökülmesine sebep olan mü _ Y~. bojular mukaveleaini tasdik Aet- ruya muvasalayı temin için Romanya 
•ır halkı lngiltere • Mısır muahedesini cadelenin tamamiyle n "h t b ld miftir. T~me, ~·~le ahki • topraklarından geçen askeri yollar ya-
te\'· t zah·· 1 · ] k 1 - ] 1 aye u u • r mı mucibmce Fransa 1UJıvler1ne konul- pıldığını haber Yenni§tir. Resmi mahi-

ınç e ur erıy e arşı amıştır. gunu yazıyor ar. mak ·· ere p · ··nderilmİftir . . ık· h h 
Kahirede olduğu gibi İskenderiyede Mısır hükumeti halkın arzusuna uz arıae ro • yetı ha~zdolban Voe. ıstc .:r Beobacnlter 

8 
Amiral Hortinin Viyana 

ve Berlin seyahatları B undan bir müddet evvel Macar 

hükfunet naibi amiral Horti'nin 
A \"Usturya ve Berline yaptığı seyahat 
Avrupanın bütün siyasi mahfelleıi ta
rafından büyük bir alaka ile takip c -
dilmektedir. d ı ı v fd · . . . K gazeten e u neşrıya uzerme ştt an 

e top ar atı mış e partısının hü • mutabık olan bır karar vermit ve 26 arS ko••yler1·nde t . 
turn k t l l . .. l kl'l - .. .. .. b d yazmış ır: 
)Ü ... ~ a arı sayı an mavı A gom. e ı .er a~ustos gununun un .~n ~öyle milli «Çekoslovakya halkı, askeri yolların Bu büyük alakanın başlıca sebeple-
. ruyuşler yaparak umumı sevınce ış- hır bayram olarak tes ıt olunacağını zelzele ve yangın ve demiryollarının mütemadiyen in - rinden birtanesi, on altı senedenberi 

tiraJc etmişlerdir. ilan etmiştir. şası yüzünden muztarip bulunmakta - Macar devlet riyasetinde bulunan Ami-
Bütün gazeteler, Mısır milliy:etpcr· Nahhas Paşa ile arkadaşları için mu- Ş dd r dır. Çekoslovakyalılar yurd1.annın müs- ıalin, bu müddet zarfında ilk defa böy-

"erliği ile Britanya İmparatorluğu ara- azzam bir rsmi kabul hazırlanmakta • İ et 1 zelzelelerden 8 takbel bir harbin sahnesi olacağını gö- le bir seyahat ihtiyar eylemesi, ikinci-
11nda yarım asırdan fazla devam eden dır . ev yıkıldı. Nüfusca rüyorlar. Rusyadaki Mohiloftan baş - si de, seyahatin vuku bulacağı dakikııya 

k lıyarak Romanyadaki Çernoviçten ge- kadar bunun gizli tutulmuş olmasıdır. 
Kral Alfons asilerin başına geçmek zayıat yo çen ve Çekoslovakyadaki Siğitide ni - Bundan ötürüdür ki gerek Avrupada, 

2 
k" hayet bulan demiryolu hattının keşifle- gerek bu seyahatle alakadar memleket-

İçİn tayyare ile ispanyaya gı·dı·yor 1 ~~rs, -~ (~.A. ) - Diğer ve oy: ri üniformalı Rus zabitlerinin iştiraki- !erde, hadise, derin bir intiba hasıl et-
erın e şı et .1 v~ .zo~~~ ye~ .~.epre~ı le yapılmıştır. rniştir. Bir kısım siyasi mahfellere inan-

'Londra 27 (Hususi) - Ünited Press ile arkadaşlarından ayırmak için mil • haşla~ıştır. Şımdılık ogrenıldıgıne go- Maksat, Rusya ordularının Lehistan mak icabederse, Alman cumhur reisi 
lt_ı~abiri bildiriyor: «İspanyaya karşı yonlarca İspanyol frangı sarfolunmak- re sekız ev yıkılmıştır. İnsanca zayiat topraklarına temas etmeden Çekoslo - Hitler'le Avusturya devlet reisi Mik .. 
~Uaıı , ambargosu tatbik olunduğu hal- tadır. yoktur. vakyaya mükemmel bir demiryolu hat- las'a yapılmış olan bu ziyaretler, mün-
d.e ba7.ı devletlerin asilere bol bol silah Bu para muhtelif me b 1 d Kars, 27 (A.A.) - Karsa beş kilo- tı üzerinden geçmesini temin etmek - hasıran bir nezaket eseridir. Bunların 

Sakı~erdikleıi açıktan açı~a göze çarpıyor. liyor Bı"r"nc· memba Mmd ~dahr .. akı: ge· metre mesafede olan Nelis köyünde ot tir. Yapılmakta olan keşiflf'.r hattın mahiyetleri, bu hududu tecavüz ede -
t kr ı Alf I t . ı ı a rı u ume- k , •. t'k t " . t . d kt' me H k d b 'dd' . a onsun spanyaya ayya- fd' S F d k w yığınları ateş almış ve şiddetli olan ·atı ıs ı ame mı ayın e ece ır. z. er ne ·a ar u ı ıa· 

te ile giderek asilerin başına geçmek ı_ ır. onra ran~a a arışıklıgın ken· rüzgardan yangın gittikçe büyüyer k Bundan başka ormanlarda gizli o - larm hilcifını isbat edecek ye • 
Uzere olduğu haber verilmektedir. Bu dı mıntakasına sırayet etmemesi için k"" . t' t . . e lan tayyare karargahları da muhare - ni anasır meydana çıkmış de· 
~r tl ,. ·ı . d h tedbir al kt . b d b" .. 1 oye sıraye e mıştır. -·ıs d b" d e e ası enn a a fazla kuvvetle - ma a ve ıca ın a utun s- B l d" . l k . f . k"l"' beden korkan halkın endişelerini arttır- gı e e ır evlet reisinin bir 
lı.ecekleri tahmin olunuyor. panyol mıntakasını işgal için hazırlan- ~ e ıyenın ça ış .an ıt a~ye teş 1 .~tı maktadır.» memlekete ve o memleketin iş başın-
ti ~ansa ile İngiltere, İspanyaya karşı maktadır. vaktınde yan~ı~. yerme yetışer~~ ~ort Bu haberler doğru ise, ve Sovyet da bulunan reisine yaptığı ziyaret, hu-
Iaıı ambargosunu henüz tatbik etmi- Belki de bu işgal ispanya cumhuri- saa:te, çok buyuyen yangını sondur • Rusya Almanyaya karşı bu tedbirleri susi efradın ziyaretleri gibi ad ve telak-

~en devletlere bugün müracaat ederek yetinin davetiyle vuku bulacaktır. B mege muvaffak olmuştur. alıyorsa bir harp vukuu takdirinde Ma- ki edilemezler, bu ziyaret ister bir ne-
~bargonun sür'atle ilanını rica etmiş- amillerden başka komünistler de .. u caristanın sevkülceyş vaziyeti Alman- zaket eseri olsun; isterse dostluktan 
::dir. Türkiye de bu devletler arasın- çarpıyorlar. goze Doktor Şahi ya için büyük bir kıymeti haiz olacak - doğmuş bulunsun; alakadar memleket-

dır. Bara ı k .. . I . Faslıları tır. lcri temsilen yapılmış olacağı için oıı-
·t. Pans 27 (Hususi) - İngiltere ile F k ea1onah" omhunıskt erı, . Berline do·· nüyor Çünkü Romanyaya doğru bir dil gibi lann nezaketi ve onlann dosltuğu ma-
~·.ransa İsp . 1 . d . .. ran o ey ıne are ete geçırmek . 1 k kt' B · ~ , anya ış erme a enıı mu - . . h . Paria 27 (A.A.) _ M. Schacht'a Pa • uzanan Çekoslovak topraklarının bır nasına a ınma gere ır. u seyahatm 

O
ahaleye ka.rar veren ve sili_h ambar- ıçınFr er şeyı yapmaktadırlar. cençıhında Lehistan, bir cenahında da tabii ve yak_ ın. bir atid_ e hlı,solunabil~-

b
t SUnu tatbık eden devletlerın murah- ankonun Fasta Almanya veya 1- nfı.skte yapılan kabkul m~nMasebMetile .komThünist Macaristan bulunuyor. Ve bir Alınan. cek netaıcıne gelınce; evvela· 
asla d .. . talyaya üsl d t ·-· .. l . r ası umumi se ·reterı . aurıce au· b d k ı· b" ' . rın an muteşekkil daimi bır tan- er vaa e tıgı soy enıyor. b k'l M Bl Macar - Leh ittifakı takdirinde Çekos- un an, uvvet ı ır Avusturya, Ma -

tim h t" t k"l" . k . . . Almanların k d f ·ı F rez, aıve ı . uma yazmıı olduğu lm d tl - 1 
b eye ı eş ı ını te lır etmektedır. ma sa ı, spanya ı e ran- k b'lh d' ,_! lovakyayı bir muvasala hattı olarak car ve a an os ugunun ana teme -
Geyetin 'f . h d . w sanın b k F me tupta ı assa ıyor .ıu: l . d 1 b"l k . ..:ı • L.l vazı esı er evletm ald1gı ted- arasını ozma ve as mıntaka· M H' 1 . ·ı·h .1 k muhafaza etmek son derece güçleşe· - en mey ana ge e ı ece tır; ı.enırse, 
uı eri d'- d l l . . d b' .. ··ıh k . ıt erın 11 a yarııını tacı etme au- b .. ··k b. k h" rul l 
1.,! ıger ev et ere bıldırmek, me- sın a ır ussu are e vücuda getirerek .1 d.. Ih F cektir. uyu ır e anet sav muş o maz. 
~ aras d h k .. . F Af 'k retı e unyanın au unu ve ransanın em- . B .. 1.. .. b" d" d" . l k 
ı_ k ın a a en vucud<ı getırmek o- ransanın rı adan Avrupaya asker . . . hd' k ld w b" d Bu vazıyet Macar naibi saltanatı A- u uç u zumreye, ır or uncu o ara 
14tC8 tır ki nıyetını te ıt etme te o ugu ır sıra a . . . . İtal da iltil ak t . "h . aı· 

· na etmesine mani olmaktır M Sch h h kk d h • "h . mıral Hortı ıle Almanya devlet şefı a- yanın ı e mcsı ı tun ı, 
Dalı' İ · . ac t a ın a usuıı ı tıramatta .. A k k tr b" f . eli 

ıli harpte ıon vaziyet Hülasa spanyanın Fas mıntakası bulunmak milletimizin vakarına lh rasında vuku bulan mulakatın ehem - ço .. uvve ı ır arazıye r. 
tf d J ve su . t" . .. t d" - . 'b" Alm Bo l d beri O ta . ~ rid 27 (Hususi) - Asilerin va- satılıktır. spanya cumhuriyeti be se - davasına uygun dü§mez. ~ıye ın~ gos er ı~ı .gı ı . . an~anın y ece, uzun zam~ an . r 

~etı günden güne fenal::ışmaktadır ne evvel burasını terk t k . ş . M. Blum ıu cevabı vermi~tir: bırdenbıre askerlik hızmetının mudde- Avrupada meydana getınlmesıne gay -
~ ve Sansebastiyende vuku bul ' fakat Fa b l .1e1 mke ıksltekml ış, tini bir seneden iki seneye çıkannası - ret olunan Alman - Avusturya - ~1.aca-uUtu an r nsa eyne mı e arışı l a • cıHalkçılar cephesi hükumeti, Fransa d . ah d t k . . . oWo •• 

...,~ n taarruzları püskürtülmüş rın çıkm d k k k f d nın vakarına h~ bir veçhüe halel gelme _ nın manasını a lZ a yar ım e me • rıstan - Italya bloku kendılıgınden vu4 
'il?', Ovı'"'donun bombardım - b ad kasın an ~r ara . sp. anya an tedir. cut bulmuş olacaktır. • \; anına ur a 1 t mesine çalı•acak ve onun emniyetini zı· lllevaın . . a masını rıca e mıştı. .. .... - .................................................. -
do\' ed~ıyor. Granada, Kor - Bu sefer cumhuriyetçiler ff k man altına almak İçin zaruri olan tedbir - Ana vatana hala dönemiy~n Almanyanın Tuna havzasına doğru 
ta a, MaJorka tayyareler ta _, olurl F k" .

1 
muva a leri alacaktır.• yayılmasının Macarlık için büyük bir 

bıt.:ndan bombardıman edilmektedir. h a~~a k ası amı en terkedeceklerİ Paris 27 (Hususi) - Doktor Şaht bu- Türk esirleri tehlike teşkil edeceğini ötedenberi id-
~er cephelerde mühim bir hadise mu_ a. a tır. gün temaslarına devam etmiştir. Şaht ya- (Baftarafı 1 inci sa fada) dia edenlere karşı da, bizzat Macar 

U bulmamıştır. Asıler muvaffak olurlarsa Franko • rın öileden ıonra Berline dönecektir. y . devleti, en kat'i ve fili tekzipde bulun-
Di 

nun da Fası baı:ık · •v· .. •• şan vatandaşlarımız arasında benun de . . 
b vanıharpler çalıtıyor Y asına cıro ett1g1 goru· ik" d d M··t k . akdi ta muş olacaktır. Mamafı, mahıyeti tarnn-
.cıe d 27 lecektir ! » ı ayım var ı. u are enın - h A d 1 b ah . . 

~e , n aye (A.A.) -- San-Sebas • . Atatürkün Amiral rihine kadar kendilerinden hiç bir ha- men ususı e o sa, u sey atın aksı 
~de .çı~an. _<~Fren~e Po~.ul~r» gazete- Başvekil İsmet in önü, her alamadık. Esir düşmüş olabilece - tesirleri çok derin tesirler bıraka • 
~etıe;ıl?ırcligıne ~ore, hukumet kuv - du··n • Hortige telgrafı ğine hükmettik. Fakat mütarekenin ak- caktır. . . .. .. .. .. 
~lan di~~nıha~bı, son zamanlarda ya- Yaşarı kabul etti Ankara 27 (A.A.) - Macariıtanın dinden sonra esirlerimiz memleketleri- .. Bu sebepled~ ki butun go~ler ve bu~ 
~ . an ~ zabıtlerden General Mus- (Ba,taran 1 inci sayfada) Saint Etienoe bayramı d0Jay11ile Cumhur· ne döndüler. Dayılarım içlerinde yok- t~n kul~klar Vıyana ve Berlın~ tevec -
~ ılee m_ır~lay Baselg~'yı ~~ama rnah- koymuş, Yaşarın vaziyetiyle çok ya • reisimiz Atatürk ile Macaristan naibi Ami· tu, yalnız aradan biraz geçince Halit ve cüh etmış bulunuyorlar, - Sellin Ragıp 
' lm

1 
ıştır. İdam hukmu bu sabah kından alakadar olmuştur. ral Horthy arasında telctıraflar teati olun- Osman adını taşıyan dayılarımdan bir _ .......................................................... , 

o unmustur y kt ld" b" . k . eli a· bo b '"kük bekl' vrula /\Yni • · . _ A . aşardan, Almanyada yapılan gü- muıtuT. me up ge ı ve ızı ço sevın r ı. nn, ynu u ıyen ya • 
~%. gazete, Madrı.dde. de la ası za - reşler hakkında maluma• al _ Şimdi tamam on sekiz yıl var ki ken _ nn, duvağı başında kocasını kaybe -
~ tnuhakeme netıccsmcln kurşuna L mış, şam Rusyamn Londra atesemilı"terı· a·ı . . bekl kt . D H lit l den gelinlerin senelerdenberi döktüğü 

Udiklerini bildirmektedirw piyon oluncaya kadar yaptığı güreşle- • \~r{nı t ~m~ eyız: ay~d·~ · ~- göz yaşlarını dindirecek ve onları ha~ 
ı ı F )·ık, ri anlattırmış, ve arzularını da ög-ren· tevkif edildi ~ı ız .e: ara ın an esır. e. t 

1 :rı~, t d h . t• .. 't ıpanyo uı satı • d·-· b'" .. . . sımdılık manevralarda bır hızmetkar gı- ya ın sonun a ve cum urıye ın muş-
'ıll elgraflar ispanyanın Fas mıntaka- l ıgı sporcuya uyuk ıltıfatlarda bu • Londra, '27 (A.A.) - Daily eks • bi çalıştıklarını ilave ediyordu. fik kucağında yeniden bir can sahibi 
~ da karışıklıklar haşladığını hab unmuştur • • "' • pres gazetesinin bildirdiğine göre son Bunlar gibi pek çok yurt dışında ka- edecektir.» 
f'ı~lllektedir Londrad k N er zamanlarda Moskovaya davet edil • lan Türklerin memleketlerınc avdeti * 
~tonicie g.az t .. aR çbı an hewb.8 Yaşar dün öğleden sonra matbaa - miş olan Sovyetler birliğinin Londra ile alakadar olan muhterem gazeteni-
•ı b e esının a at mu a ı- · · k d. · h " . . · .. · lı ın l .. . d "h. A mızı zıyaret etmış, en ı~ıne şe ır na· ataşemılıteri Moskovada tevkif al un- zın sutunlarmdakı yazılan okudukça 

Son Posta elan vatan haricinde ya • 
şamakta olan eski Türk esirlerinin bir 
an evvel aramıza kavuşturulmaları i-'t v eseke du~erın e mu ım malu • mına bir ev alınması hakkındaki tek • muştur. da.vılarımın geleceklerini ümit ederek 

b erme te ır l'f" . • . . .. ı·· .. t ıı· a· • CJtı rnal.. · .. . .. ... ı ımız ıçın gazetemıze yürekten mü- gon umu ese ı e ıyorum. çin epeyce neşriyat yapmış, bu arada 
tı i~ o umata gore Madrı~ hukume- teşekkir bu.iunduğunu bildirmiştir. Amerikada seçim mücadelesi Dayılarımın elyevm bizim gibi göz Faris elçimiz Suat Davaz'ın gösterdiği 
~tiliı· n.un -~~-mına çalışan a1anlar, Fas Arkadaşımız Naci Sadullahın Ya _ Buff 1 A .k 27 (AA) yaşları dökmekte olan 4 tane çocuk - alakayı şükranla yadetmişti. 
~ ını koruklemek · · 1 k a o- men a, · · - 1 b" h ·· 1.. ·· b 1 t b ıçın ça ışma ta şarla yaptığı şayanı dikkat görü~meyi C h b k l _ . . h . . an ve ız ep gon umuz ır şey e ay- Bugün bu vesile ile tekrar bu bahse 
ı.., U Yolda bi h ı· f k T um ur aş an ıgı ıçın cum urıyetçı d 1 d .. •t .. 
~İti r ayı para sar etır.e • iç sayfalarımızda bulacaksınız. t' ec1· B l d d .. k ın anmış yanıyor o a ccumı . ıı doncrken okuyucumuzdan bahsettiği 

,.er· Karshlar1n y. şa h d. I . par ı n~mz ı. · an on un 8 şum Bu yavrular babalarının sağlığı ve esirlerin sarih adreslerini göndenne -
t'fı '"•aksat, Faslı askerlerin asiler ta • a ra e. ıye 8~1 hurad~ ıl~ ıeçım propaga~dası .nutku- geleceği ümidile yaşamaktadırlar. lerini istiyor ve alakadar devletlerin 
ı.. .. tıdan ispanyaya .. d .1 . Kars, 27 (A.A.) - 61 kıloda dun- nu soylıyerek Roosveltın Fınansal Bir memleket borcu olarak deruhde bir defa daha nazarı dikkatlerini cel .. 
~._tı. gon erı mesıne . l - .1 k h . ıc· ] · · ... ~ı olınak sonra g l F k ya şampıyon uguna seçı en a raman sıyasasını ten ıt ey emıştır. ettiğiniz bu iş saçları ağaran anala - bediyoruz 
"f d , enera ran oyu .. . . y · 
~t spanya ısyanına son . . . . ahbap çavuşlar ~ an vurarak İ . gureşçımız aşar Nerkana, Kars he • 1 ı• kı• 1 
f:'~~ktir. dıyesı o1Iarabk" ol~mf pkıya1 td·· ~rma~ınl ı bta1- ll·.wa,.·.ıı;.c----------------------------------------b._' ~at Franko F l k I l şıyan atın ır çı t o ugmesıy e ö -

:~'- ası as er ere a tı . . . v 

!il;~< fngiliz lirası aylık ile altı bucuk gemızı". ncfıs tcreyagla~mdan 16 ki • - -. • i -
11. ?tıunzam g·· d J"k t h . t · loluk hır teneke tereyagı ıle 16 kilo • 
"l~~ un e ı a sısa ver • . 
t, Ve Yagm" a ·ı ]d d"l k ll luk hır teneke beyaz balın Karslılar a-\ ı e e e e ı ece ma a- . l 
t... lltışrnamak m k b')" d kAf• d dma gönder'İ mesine ilbaylıkça karar 
-qt u a ı ın e a ı ere· "ld" 
ll a&kcr toplamış bulunuyor. ven ı. 

~" tıııunıa beraber Madrid hükumeti Kendir ihracah başhyor 
~Qv lrııntakasının ücra noktalarında 
~ql\ a.ffak olmuştur. Fakat Franko -
~ll~t<tskerleri, Faslıları gönüllü yazıl -
~lq ctn ll'ıenedPnlerden bir kısmını ya.-
~~Ş Ve kursuna dizmi~lerdir. 

unla beraber Faslıları F ranko 

Kastamonu 2 7 (AA) - Kendir ha · 
sadı başlamı~ır. Bu yılki mahsul vaziyeti 
çok iyidir. Rekolten.in iiç buçuk milyon 
kiloyu geçeceği tahmin ediliyor. Daha şim· 
diden kendir satın almak için Avrupadan 
ıipariıler alınmaktadır. 



4 Sayfa 

Balkan festivali 
Y anndan itibaren festivalin en zengin ve hareketli 
kısmı başlıyor, hariçten ilk seyyah kafilesi geldi 

, f 

1 

SON POST,.._ 

Sigorta sahtekarlığı 
Hazırlık tahkikab bitti, 
evrak müddeiumumiliğe 

verildi 
Sigorta sahtekarlığı hakkında ya -

pılan hazırlık tahkikatı sona ermiş, 
evrak nıüddeiumumi1iğe tevdi edil • 

•Ağustos 28 

Sinema sahip ve müdürlerini davet 
(W ARNER) ve (RADİO) Filmlerinin gayet .zengin ve görülmemiş 

ilinlan kim.ilen gelmiştir. 

Sinema Aleminin ilk REKLAM SERGiSi halinde 
Bugünden itibaren Yazıhanemizde açılmışbr. Herkes görebilir. 

L AL E Fİ L M L E R İstiklQl Caddesi; İsUklM 
Apartımanı : No. 2 

. Sat~ş İlinı 
Ist. Dördüncü icra Memurluğundan: 

mıştır • 25228 İkraz NO: sile Fatma Sabiha tarafından borç alınan :J;jQ Lira mu-
.. Bu aahtekarlı~ işi~d~ e~ mühim r~- kabilinde Vakıf Paralar İdaresine birinci derece ve birinci sırada ipotekli 

lu oynayan Onnık lplıkçıyan, Şazık olup tamamına 750 ·y ediyüz elli lira kıymet takdir olunan Beyoğlunda 
hakkında ölüm raporu alabilmek için Kurtuluş Yenisehir mahallesinde Perran sokağında eski: • U:l Yeni: 49 
doktor Emanoilidise sahte bir nüfus NO l f ' · · - ·· 
k d 

'b •w· • .. l . . B .. : ı tara eynı Enverm 61, 65 NO:lı hane ve bahçelerı ve tarafı rabıı 
ay ı ı raz ettıgını soy emıştır. u o- p k .,.'.l hd z · k z · · k k K · a·· ı· l" k d' . h . "fu d . . d erran so agı e ma ut; emın atı: emını ırı arosıman oşe ı sa• 

um ay ının ang1 nu s aıresın en h 1 k b' f b' d d'~ b' f b d b' · · k k ı · 
l d 

w d b' d'l k . an ı • ır so a, ır o a, ıger ır so a, o ruma ve ırıncı ata çı ı an 
a ın ıgı a tes ıt e 1 ece tır. . . 
· Doktor Armanak Hanciyan ile dok· merdıven, sofada bir he1a, arkada bir oda merdiven altı, bu kısım 4 liraya 

tor Emanoilidisin vazı'y ti · Pariste Avantiyanın tahtı isticarındadır. Bodrum katı: Zemini kırmızı kırık çini 
c erı, d'" l" l ___ ı_ 

bulunan dosyalar getirtildikten osnra oşe ı ma tız ~1ı. tekneli arkada bahçeye çıkılan bir kapısı (Zemin kat 
inkişaf edecektir. sofanın altı kömürlüktür.) Birinci katı: Bir sofa üzerine karşılık1ı iki oda, 

Bu dosyaların tetkikinden sonra bu sabit bir dolabı bulunan sofayı muhtevi iki yan dıvarı müşterek beden dı· 
sahtekarlık işinde Onniğe yardım eden varları kagir, dahili aksamı ahşap, merdivenlerile döşemesi tamire muhtac: 
sigorta kumpanyası mensupları da an- Bu kısım beş lira ile Olumpiyanın tahtı isticarındadır-54,50 metre murabbaı 
!aşılacaktır. sahanın 43 metre murabbaında mebna geri kalanı bahçe olan bir kagir evin 

Dün adliyeye verilen evrak meya - tamamı açık arttırmaya konmuş olup şartnamesinin 19/9/936 tarihinden 
nında yeni 3 dosya vardu. Bu dosya- itibaren dairemizde herkes tarafından görülebileceği gibi 2919/936 tarihine 
larda altları pullu ve mühürlü, üst ta- müsadif sah günü saat 14 den 16 ya kadar dairemizde açık arttırma ile sa• 
rafları tamamen hoş noter kağıtları bu- tılacaktır. 
lunmuştur. Arttırma bedeli muhammen kıymetinin yüzde yetmiş be~ini bulmadığı tak-

Sahtekar şebekesinin yeni bir vera- dirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere 14/10/936 tarihine mü· 
ıet ilamı daha ele geçirilmiştir • sadif Çarşamba günü saat 1-1 den 16 ya kadar dairemizde yapılacak olan 

Bir mahalle ihtiyar heyeti de zan • ikinci arttırmasında gayrimenkul en son arttırana ihale edilecektir. Taliple
naltında bulunmaktadır. Bu heyet n;n rin muhammen kıymetinin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçesini 
senesinde bir ölüm ilmühaberi tasdik veya milJi bir bankanın teminat mektubunu hamil bulunmaları lazımdır. 
ettiği ve halbuki bu ilmühaber rnhibi - Müterakim vergiler ile vakıf icaresi Taviz bedeli ve belediyeye ait tenvi· 
nin aağ olduğu, bu suretle sigorta şir- rat ve tanzifat rüsumu satış bedelinden tenzil olunacaktır. 20ot1 numaralı 
ketinden para dolandırıldığı meydana İcra ve iflas kanununun (12()) ıncı maddesinin dördüncü fıkrasına tev
çıkarı1mıftır. fikan bu gayrımenkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer alakadaranın ve 

Diğer taraftan sigorta rez:l~~i~~n irtifak. hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair 
mevkuf bulunan beş suçhıdan uçunun olan iddialarını, ilan tarihinden itibaren (20) yirmi gün içinde evrakı ınusbi• 
tahliye talebi hakkındaki tetkıkat de- l ·ı b'ld' 1 · k · h l · h ki · ·ıı ·1 b't l d k tıı:ı te en e ı ırme en, a sı a de a an tapu sıcı erı e sa ı o ma ı ça sa T 

vametmektedir. b dl' · l d h · k l akl 'h ı l"k d · b d e e mm pay aşmasın an arıç a ac arı cı et e a a a aranın ış u ma -
denin mezkfü fıkrasına göre hareket etmeleri ve daha fazla malumat almak 

istiyenlerin 4jk dosya numarasile müracaatları ilan olunur (743) 
• • 
ışı Afişaj 

Belediye şubattan itibaren 
Konservatuvar tarahncıan nazırıanan ııeyetler nO.n mWl elbiselerile 

prova yaparlarken afişaj işini bizzat yapacak Erzincan Serom Darülistihzarı 
Direktörülüğünden: lstanbulda 40 gün, 40 cece şenlikleri· heyetle Balıkesirin Pamukçu köyü zey • Üç gazete arasında dava mevzuu o-

nin son haftasını teşkil eden Balkan festi· bekleri büyük muvaffaltiyet göstermişlerdir. lacak kadar geniş bi: dedikoduya yol 
valleri cumartea:i günü Taksim bahçesinde Türk. heyeti tarafından verilecek oyunlar açmış olan afişaj i~i halledilmiş vaziyet· 
verilecek olan müsamere ile başlıyacaktır. arasında ayn ayrı ilci zeybek erupu ile tedir. 
Festivale iıtirak edecek olan 21 kişilik Artvin oyunları, Eğin oyunları ve Kara • 
Yueoılav heyeti }mgün saat onda ıehri • denizin Liiz ve bıçak oyunları :vardır. 

m.ize gelmi~ ve belediyenin misafiri ola • ilk seyyah kafilesi geldi 
rak Galatasaray lisesine y~rleştirilmiştir. Balkan festivalini görmek üzere ilk ıey-

Rumen, Bulan ve Yunan heyetleri de yah kafilesi evvelki aece doktor Kellerin 
yarın geleceklerdir. riyasetinde Viyanadan otobüsle gelmiştir. 

Gelen heyet halan mi11i elbiselerini giy
miş o)duklan halde yarın öğleden sonra 
Cumhuriyet abidesine çelenk koyacaklar, 
ak§B.ID. da Taksim bahçesinde şereflerine 

bir ziyafet verilecektir. 30 ağustos zafer 
ba.yramı rnünaıebetile de Çamlıcayı Gü • 
zelleşrirme cemiyeti tarafmdan da bir zi
yalet verilecektir. 

Kafile 18 lcişidir. Dün müzeleri Kezmişler-
dir. 

Halı ve ıeccade sergiıi 
htanbul şenlikleri dolayısile Ayasofya 

hamamında hazırlanan halı ve seccade 
sergisi de yarın 11aat 16. 30 da açılacaktır. 
Açılış törenine şehrimizde bulunan meb'us· 
!arla umumi meclis azalan ve matbuat 
müntesipleri davet edilmişlerdir. 

Resim ve heykel sergisi 
Güzel Sanatlar Akademisinde açılması 

takarrür eden yarım asırlık resim ve hey
kel sergisi de bugün saat f6,30 da meb'us-

l.tanbuJ konıervatuvar müdürlüğü ta • 
rahndan hazırlanan Türk heyeti azaları 

dün milli elbiselerini giymiş oldukları hal
de konservatuvar binasında sem provala
rını yapmıılardrr. !ar, umumi meclis azalan ve gazetecilerin 

Bu provalarda Artvinden gelen amatör huzurunda açılacaktır. 

Ev el işleri 
Sergisi 
29 birinciteşrinde Ankarada açıla~ 

cak olan Ev Sanayi Sergisi hazırlıkla
rına devam edilmektedir. Ev ve El iş· 

leri sanayi sergisine ne şekilde iştirak 
edileceğini tesbit için lktısat Vekili Ce

lal Bayarın riyasetinde bir toplantı ya· 
pılmıştır. İ~tirak. şekli tesbit edildiği 
gibi 50 liradan 2500 liraya kadar da 
ikramiye verilmesi kararlaştırılmıştır. 

Bu ikramiyeler sergide en çok be
ğenilen ev ve el işleri me{'heri sahip

lerine verilecektir. Sergiye iştirak mas· 
raflarını tamamen hükumet temin ede~ 

cektir. 

Davet 

lstanbul müddeiumumiliğinclen: Istan· 
bulda bulunan Mara, aza muavini Hasan 
Remzinin acele memuriyetimize gelme& 

Reçetelere pul 
Yapıştırılacak 

.. 

Kızılay Kurumu, fakir yavrulara 
yardım maksadiyle yeni bir gelir mem· 
baı düşünmüş, doktorların • bedava 
muayeneler müstesna olmak üzere • 
reçeteler üzerine birer kuruşluk pul 
yapıştırmalarını muvafık bulmuştur. 
Yakında alakadarlara tebliğat yapa -
caktır. 

Üniversiteye doçent aramyor 
İstanbul üniversitesine yeniden 13 

doçent alınması tekarrür etmiştir. 
Alınacak doçentlerin imtihanları 30 

eylulde yapılacaktır. 
Münhal doçentlikler, birinci harici

ye, kadın ve doğum, biıinci dahili • 
ye, göz, marazi teşrih, bakteriyoloji, 
teşrih, nebatat, riyaziye, jeoloji, Roma 
hukuku ceza. hukuku iktısat doçentlik
leridir 

Belediyenin müteahhit ile yaptığı 

mukavele şubat nihayetinde sona er • 
mektedir. Mukavele biter bitmez be
lediye afişaj işini kendi Qdamlariy?c 
tedvire başlayacaktır. 

Afiş ücretlerinde de mühim tenzılat 
yapacaktır. 

Diğer taraftan şehrin muhtdif ve 
mühim yerlerine konulmak üzere be
lediye tarafından afiş kuleleri yaptırıl
ması tekarrür etmiş ve belediye mi • 
marlarına direktif verilerek 10 muh
telif tip kule istenmiştir . 

Bu kulelerin bir kısmı ziyalı, dığer 
kısmı da yalnız Üzerlerini! afi~ yapış -
tırılacak tarzda olacaktır . 

r 
Nöbetçi 
Eczaneler 

--, 

Buaeceki nöbeıçi olan ecuneler 

ıunlardır: 
İstanbul cihet:indekiler : 
Aksuayda : (Ziya Nuri). Alem • 

darda : (Abdülkadir). Bakırköyün -
de : (Hilal). Beyazına : (Sıdk.ı). f. • 
minönünde : (Mdımet Kizmı). Fe • 
nerde : (Aıif). Karagiimriikte : cA • 
rif). Küc;ükpazarda : (Hikmet Cemil). 
Samatyada : (T eofilos). Şehreminin

de : (Nazım). Şdızadrhaııoda : (Ha· 
W). 

Beyoğlu cibetindekiler : 
Calatada : (Yeniyol, Mustafa Na • 

il). Hasköyde : (Barbut). Kaaımpa • 
şada : (Vasıf). Merkez nahiyede : 
(Galatasaray, Satkovic;). Şişlide : (A· 
ıım). Taksimde : (Kürkciyan, Zafiro· 
pu]os, Ertuğrul). 

Üsküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Büyükadada : (Meıkez). Heybeli· 

de : (Yu~uO. Kadıköy Müvakkitha • 
nede : (Saadet). Kadıköy Söğütlü 

çeşmede : (Osman Hulusi). Üsküdar 
Selimiyede : (Selimjye). 

Müessesemiz için satın alınması 2418/936 gününde açık eksiltmeye 
konulan balya makinasının eksiltmesi haddi layık görülmediğindeJJ 
tekrar eksiltmeye konulmuştur. İsteklilerin ihale günü olan 2/Eyliıl/36 
Çarşanba günü saat on beşde lstanbulda olanlann lstanbul Vilayet 
Baytar Direktörlüğüne, Erzincan' da olanların Erzincan Belediyesinde 
müteşekkil komisyona müracaat etmeler. "726,, 

M hterem Meb'usları Davet: 
Atatürk köprüsünün temel atına töreni 29/8/936 Cumartesi günii 

yapılacalHır. fstanbulda bulunan ve adresleri belli olmadığından dola>" 
ayrı ayrı davetlerine imkan bulamadığımız muhterem meb'uslanmızJO 
O gün saat 15 de Unkapanı meydanına teşrif ederek bu törne on6t 
vermeleri saygı ile rica olunur. "B." "757 :!/ --

MOballtah s8zler ve 
rakamlar hot görU.. 

leblllr, •ncak 

Mukayese terazisini elden 
bırakmamalıdır . 

KREM PERTEV 

için buna ınzum yoktur. 
O şölıretine da.ima sadık 

kalmış ve iyi bir kremden 
beklenen fevaide daima 
müspet cevap vermiştir. 

tstanb11l ÜçD.nctl lcra Memurluğun-
dan: . 

Kadıköy Kurbağalı derede Dör· 
düncü sokak 15 Numarada Şekernaza : 

1-f>..36 tarihli bir kıta senede müs· 
teniden Osman vekili lbrahime olan 
1500 lira borcunuzu 10-8-36 tarihinden 
itibarer ~~ 5 faiz ve ücreti vekalet ve 
icra ma srafile birlikte ödemeniz için 
tarafınıza tebliğ edilmek üzere gön
derilen ödeme emri bila tebliğ iade 
olunduğundan ilAnen tebliğat ifasına 

karar verilmiştir. na.n tarihinden itibaren 
30 gün içinde borcunuzu ödemeniz 
ve mal beyanında bulunmanız ve diye· 
ceğiniz varsa bildirmeniz ve yahut 

~ .. ! ....................... . 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy KöpriiW 
Tel 42352 ·Sirkeci Mühürdar:aad• 

Han Tel 22740 

lzmir Sür'at Posta•• 
İzmir Fuarının açtlmaaı müıı• .. 

sebetile İzmir' e gidip bir kaç giiı:I 
kalacaklara kolaylık olmak üıe .. 
re lstanbuldan 29 Ağustos Cu .. 
martesi günü saat 15 de lzJJJİfe 
kalkacak KARADENİZ vapur: 
yalnız bu sefere mahsus olara. 
dönüşte İzmirden Pazartesi yer•; 
ne 3 Eylül Perşembe günü 59• 

16 da kalkacaktır. (706) 

~ 
KAYIP: İstanbul onuncu i~kı11:~: 

tepten aldığım şahadetnnmeyı Jc ~İ' 
bettim. Yenisini alacağımdan eS 
sisinin htıkmü yoktur. [710] 1' 

Aliye 'fo_ı~ 
_... __ , .,,,,_ 

l!fl' 
. r l " 

ait olduğu makamdan tehiri ır ı-clif' 
rnrı getirmeniz H\1.ımdır. Aksı l•

1 
11ıJıı 

1 l ll • 
de hakkınızda icra ve fl!\s ttJİ"J 
76 ve 337 inci mnddelerirını l il~rı 

ile haps He tazyik oiuııacağı · ,..uiJ) 
olunur. \' 
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MEMLEKET HABERLER/. 
Tosya yakında dokuma: !Taraklı bağlarında 

Memlekette spor ve 
gençlik hareketleri 

1 h ı• . .1 k hastalık 
Santra 1 a ine gebn ece Mahiyeti anlaşılamıyan-bir 
Kasabada 45 bin lira sarfile bir elekbik fabrikası 

kuruluyor, sene nihayetinde işlemeğe başlıyacak 

qastalık bağlan harap etti 
Taraklı (Hwıuai) - Bu aene §İmdiye 

kadar görülmemif semavi bir afet bütün 
Taraklı bağlarını mah\.'etmİ§ ve ne bir sal· 
kım üzüm ve ne de bir yaprak bırakmı§ • 
tır. Her sene 200,000 kilo üzüm alınan bu 
bağlardan bu sene 500,000 kilo alınacağı 
tıı.hmin ediliyordu. Halbuki · hastalık geçen 
seneki randımanın da alınamamasına ae· 
bep olmu§tur. 

Ziraat memurluğu asmalara ariz olan 
ıc...münel .Wi,..... e müu.bakalan bu hastalığı teşhiı edememiştir. 1 -· 

Bütün piyasalarda büyük bir rağbet ka· Karamürsel (Hususi) - Evvelce in· sında kalabalık bir seyirci huzurunda 
zanan Taraklı bu yıl pek. bereketlidir. şasına başlanılan ~e havuzunun in- yapılan maç, havanın rüzgarlı olması-

Fakat elmalann alım satım i~ bir iki şası ikmal edilmiştir. lzmitten davete- na rağmen çok güzel olmuş, neticede 
tüccara inhisar etmekte, bu yüzden müs • dilen 200 kadar davetli huzurunda a- 4 - 2 Karacabeyliler galip gelmişler
tabsil pek iJıfado edernemelctc:ıdir. El • ~ılış töreni yapılmıştır. Merasim günü dir. 
malan tüccarlar köylülerden yok pahası· bir de yüzme müsabakası yapılmıştır. Bu meyanda yüzme müsabakalan da 
na almaktadırlar. Netice şudur: yapılmış ve aşağıdaki neticeler alın _ Toqam amamt ı&ie Rıl 

ıt.'osya (Husus!) - Ilgaz dağlarının san'atklrlara şiddetle lüzumu olan Ab
cenup kollan arasına sıkşm 11,000 re ve Silindir gibi iletlerin tedariki hu
llÜfuslu çok şirin bir kasabadır. Kasa- susunda yardım edeceğini vadetmi<z, 

Ankara yüksek ziraat enstitüsü bağcı- 100 metre serbestte: Karamürsel - mıştır. 
Lk ve meyvacılılc mütehassısı olan Alman den Mehmet 1,15 dakikada birinci, İz
profesörü buraya aelmiş, elmalar üzerin - mit Ak-Yeşil'den Nuri l,38 dakikada 
de tetkikat yapmışm. Mütehassıs elmala. • ikinci. banın civan çok yakında Tosyanın bir dokuma santralı 

güzel bağ ve yapılacağını bildirmiştir. 
bahçelerle .çev • Ipliğe hükfunetce narh konmasından 
tilidir. Halk bü· fabrikalar iplik vermemeğe başlanuş, 

nmızın cinsini pek beğenmİ§ ve ıslah edile- 200 metre serbestte: Karamürsel -
rc:1' .d~a. iyi ~~r cinı elde .edilcbilecğini den İsmail 2,34 dakikada birinci, İzmit 
bıldırmıştır. Muthasaıs Almanyada pek İdman Yurdundan Fuat 3,30 dakikada 
mergup olan elmalarımızın revacını te - ik" · 

. d l v ıncı. 
mınc e ça ı§<lcagını vaadetmicıtir. Fakat .. 1 

· · · .. 100 t rtü. r· d · Karamurse -

tün yaz mevsi • bu yüzden bir çok tezgahlar boş kal -
tnini bu gü • mıştır · 
:ı:eı bağ ve hah • Kazanın zirat ve iktisadi eherrı.nıiyeti 

mevsımın gcçmesıne rağmen daha ortada me re sı s un e. . 
bir hareket yoktur. Y npılması icap eden den Yusuf 1,32 dakikada bir~CL 

Çelerde geçi • hükfunetce takdir edilmiş, esaslı bir 
lir. Bu yüzden tetkik yapılmak üzere Ankaraclan bir 
kasabanın ima - heyet gönderilmiştir. Heyet köylerde 

bu hayırlı işin köylüler bir an evvel ba!la· 400 metre serbestte Karamurselden 
nlmasını dilemektedirler. ~ Mehmet 6,33 dakikada birinci, İzmit 

rı biraz geri kal- tetkikat yapmaktadır. 8 1 
rtı.ıştır. Bir kaç Diğer taraftan belediye de ıoemleke- O U panayırı 
Ee.nedeııberi bu Kastamonu Saylavı tin en mühim ihtiyacı olan elektrik işi- Bolu (Hususi) - Her sene oldu -
~ihet de nazarı i- Şerif Ekm ne el koymuş, yakında Demiröz çayın- ğu gibi bu sene de memleketimizde 
libare alınmış, kasabadan geçen çay dan kuvvet alarak vücude getirilecek büyük bir panayır kurulacak, her tür
kenarlanna nhtımlar yapılmış. itfaiye olan 108 beygir kuvvetinde bir türbin- lü eşya alım ve satımı yapılacaktır. Pa
teşkiiatı kurulmuştur. Şimdi de çarşı le elektrik tesisatını 45000 liraya iba- nayır eylulün üçünde başlayıp doku· 
:\r~ Pazar mahallerinin asri bir şekilde le etmiş ve işe başlanmıştır. Sene ni - zunda bitmek üzere altı gün devam e
g~zeııeştirilmesine gayret edilmekte - hayetinde tesisat hitam bulacak ve decektir. 
dır. Tosya nura .kavuşacaktır. Panayırın diğer seneler üç gün ol • 
Buranın en mühim noksanı maarif Tosyada tayyareye yardun duğu halde bu sene altı gün devam et-

teşkiıatının kesafeti nüfus itibarile kilfi Burada Türk Tayyare Kurumuna 
derecede olmamasıdır. Üçü merkezde yardım için değerli işler yapılmakta _ mesi daha canlı, daha kalabalık olma· 
Olmak üzere beş tane tam devreli ilk dır. Geçen seneden başlıyan yardım te- sına ve daha çok alım satım yapılma· 
0kuı vardır. Köylerde üç sıntflı on se- şebbüsüne bütün köylülerimiz iştirak sına yardım edecektir. 

Ak-Yeşil'den Mitat 9,35 dakikada i
kinci. 

1500 metre serbestte: Karamiırsel
den Mehmet 25,3 dakikada birinci, 
Ak-Yeşil'den Nihat ikinci gelmişler -
dir. • 

Urfada spor hareketleri 

itiz tane ilk okul vardır. Bu okullar ma- etmiş, mahsullerinin yüzde ikisini Ha- Panayır Karaçayır denilen yemyeşil 
'1if idaresinin verdiği planlara göre ve va Kurumuna vermeği taahhüt etmiş - bir çayırda ve söğüt ağaçları altında I 
hepsi de yeni olarak yapılnuştır. lerdi. Geçen yıl bu yüzden toplanan pa- kurulacaktır. Hariçten iştirak edecek 

Okullardan her sene yüzden fazla ta- ra bir hayli yekfuı tutmuştur. Köylüler tüccarlara, alıcı ve satıcılara azami su
lebe mezun olmaktadır. Bunların ek - geçen sene olduğu gibi bu sene de rette kolaylık götterilmesi için bele -
Berisi orta mektep olmadı~dan henüz mahsullerinin yüzde ikisini hava kuru- diye bir takım tedbirler alnıağa karar 
0ltuına çağında iken nimeti maariften mwıa vereceklerdir. Bu işin başında vcrmi~tir. Aiı' verit sahasından ziyade 
ltıahrum kalmaktadırlar. Kastamonu sayla~ Sıtkı Şerif Eken bir mesireyi andıracak olan panayır 
0,~u seneki kaydedilecek talebe hariç var~ .. Say~~v ~~ ışın yolunda başarJ1- mahalline barakalar halinde munta -
qnak üzere kazada (1995) ilk okul ması ıçın koy koy dolaşmakta ve hava d""kkanla ıla k t 

lale besi vardır • tehlikesi yolunda yapılan yardımın e- ~ ~ . . d r yap . ca . ve gece en-

T d · • -: hemmı'yetı'nı· ko·· 1 .. 1 . . n1ı bil vıratı ıçın e elektrık tesısab yapıla - Urfa .Halkm Spor Komitesi osya a zıraat ve sana.., a Y u enmıze a ya e- cakt 
'l'osya eskidenberi pirinci ile tanın _ cekleri bir şekilde izah etmektedir. 8~· d. b k" Urfa (Hususi) - Urfalı gençler 26 -

~bir kasabadır. Buranın başl1ca zer'- e: ıye u sene 1 panayırın her 30 ağustos arasında bir dört spor günü 
·~atı pirinçtir. Her sene 20,000 dönüm Adapazarmda bir zehirlenme senekınden. dah~ parlak ve ~lı ol - tertip etmişlerdir. Bu dört gtin zarfın-
~ltinç ekimi yapılır. Dahili istihlak:ten vak'ası masını temın içın azami ~ekılde ÇJ'\ - da Urfada bulunan bütün klüpler ara-
~ka senede iki buçuk milyon kilo lışmaktadır · larında voleybol, futbol, güreş, atletizm 
'k<Qlıç ihraç ediliyor. Kasabada mü - ~dapazan. (Husus~). - Şehrimiz- A bisiklet ve yüzme müsabakaları yapil-
elnrnel bir çeltik fabrikası vardır. dekı un fabrıkasında ıkı amele hava rifiyede bir kaza maktadır. 
~enıı~~etin işini gördükten mada ci- gazile zehirlenmiş .ve !üç hal ile kur- .. A~apazarı (Hu~usi) - A~ifi~~. kö- Uşak Fikiistür maçları . 
at Vilayetlerin de işine yarar. Bun - tarılmışlardır. Vak a şoyle olmuştur: yu cıvarında Kazım bey çıftlıgınde Uşak (Hususi) - Uşak Halkevt ta" 
~ başka eski usul pirinç imal eden Fabrika amelelerinden Ömer tamir et• ikamet eden Asımın 14 yaşındaki oğlu rafından tertip edilen Fiküstür muci -

ekler de kırka baliğ olur. Burası mck maksadile ocağa girmiş, lakin ha· Hasan tarlada oynarken Kalaycı kö- bince ikinci takımlar arasında iki dev
~ir kasabadır. Dokumacılık ve ta- va gazı musluğunu kapamayı unut- yünden Tahsin adında birinin karıştır- reli maçlar da sona ermiştir. 
Ilı. ilerlemiş birer san'at halini al - muştur. İçeri girdi itten bir kaç dakika dığı av tüfeği ateş almış çıkan kurşun- Hallcevi başkanı Yusuf Ayal tara -
l.~lştır. Üç bin haneyi mütecaviz olan sonra Ömer hemen oracığa yığılıver- lardan biri Hasana isabet etmiş ve öl- fından birinciliği kazanan Gençler Bir-
~banın adeta her evinde bir dokuma . t' v-L• .. L-d H du·'rm''ııt'' liğinin ikinci takım kaptanına bir ku-
~g~ı. d mıf ır. ~ayı goren arJW aşı asan Uy ur. . ...,:m.,...;<- • Res . . ku 

cuıı var ır. ö . ha ld w h' 1 pa hedıye ~tir. mımız pa-
'rerzilikte kull 1 kıl t 1,. 1 b merm yı ıgına za ıp o muf ve iml erildi v. • _ t ekte-

~cla dok Banıdan b kae a arb. ud- kaldırmak için o da ocağa girmiş, he- yeni Bolu Valisi ndir~n meras e v gını gos eım 
~t unur. un an as ır e d . ·ı b 1 Bal~,_ . (H • B l 1·1· . 
11_- kUŞaklar dokunmakta ~ b nl d men o a gazın tesırı e ayı mıştır. U[esır ususı) - o u va ı ı· Adapazar _ Düzce maçı 
~en şark vilayetıcrurılıin u he~sin: Bereket gene ameleden Osman vak'a- ğine tayin edilen Salim Gündoğan yeni 
~ltedilmektedir. yı görmüş ve bağınp çağırmaya başla- vazifesine hareket etmiştir. Balikesir- Adapazarı (Husus) - Adapazarlı 
..,. Viize yakın tabakhane vardır. İktı _ mıştır. Etraftan yetişenler Hasanla, de ve Bandırmada şerefine ziyafetler gençlerle Düzceli gençler bir msç yap
~t \r: mışlardır. Maç 3 - 1 Adapazarlılarm ":r ekaleti Tosyada sınat bir koopera- Ömcri ocaktan çıkarmışlar ve güç halle verilmiş ve kalabalık bir halk kitlesi galibiyetile neticelenmiştir. 
~ilini emretmiş ve Vekaletin de ölümden kurtarılmışlardn. tarafından uğurlanmıştır. &kişebir _ Afyon maçı 

Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki : Eskişehir (Hususi) - Eskişehir id-
man Yurdu ile Afyon İdman Yurdu 

~ - Dansı batımıza Hasan 1 ... Mersinliler, Adanalılar, 1 · ... Bu İstanbulluları da ü • ı Hasan Bey - Bot ümit azi· 
ti.._'". Ankaradan telerafla bil· Tarsuslular temi& ıuya kavut- mide dÜfÜl'Üyor. zim, ta Menine, Adanaya, 
~llllfler.. IDUf)ar.. , Tanusa kadar kim sridecek?. 

• 
arasında da yapılan maç Afyonluların 
4 - 2 mağlfıbiyetleri ile neticelenmiş
tir. 
Tavşanlı ve Kütahya klüpleri arasın· 

da da binlerce kişinin huzurunda heye
canlı bir maç yapılmış ve 6 -- O Kü -
tahyalıların mağlfıbiyetile nihayete er
miştir. 

Bandırmada maç ve yüzme 
müsabakalan 

Bandırma (Hususi) - Bir maç yap
mak üzere Bandırmaya gelen Karaca
bey takımı ile Doğan spor takımı ara-

~ 

ı 
l 
I 

D. S. 
100 metre .erbe.t ı 1 inci Rıdvan Erde.lı: 1.U 
100 ., ,, : 2 inci Hamdi Bandırma 1, lç 
200 ,, ,, : 1 inci Osman ,, 2,.31 
200 ,, ,, : 2 inci Belcir &dele 2,'6 
400 ,, ,, : 1 iııc.i Omıını Bandırma 5,lS 
400 " ., : 2 inci &lcir Erdclc 5,52 
100 ,. Sırtüstü : 1 inci Şnmil Bandırma 1,19 
100 ,, ,. : 2 iuci Halda ,, 1,40 
200 ,,KurbataJama: 1 inci Ali ,. 2, 16 
200 ,, ,, : 2 inci Haklcı ,. Favul 

1500 , , Serbeat : 1 inci nı.lı:ipsiıı: Mehmet Er 
dek 19 dakika 

Dört tek kürek müsabakası ile Türk 
Bayrak yarışı Bandırma İdman yurdu 
birinci. 

Atlamalarda: Birinci Osman, ikinci 
Cafer Erdek. 

2Hidiseler 
Karş1&1nd 

Rüyanın filmi 
Gazetelerde bir havada vardı: 
Rüyayı filme alacaklamııı. Bayat 

bir bavadia. Rüy&nin filmi alınalı çok 
zaman oldu: hatta ben bu filmi seyret• 
tim •• Seyrettiiim filmin b&%1 parçaları
nı da apiıya yazıyorum: 

* Bir memurun rüyUl: 
Memurun elinde bir .ipin ucu var. !pi 

çekiyor; ipin öbür ucuna ağır bir yük 
takılı. Yüke bakı.yorum; üzerindeki ya
ZJYI okuyorum: A)tbqı 1 

* Bir apartıman aabibinin riiyuı: 
Apartıma.n sahibi. apartımanının 

12.345,678 inci katına ç.ıkmıı. pcnce • 

reden elini uzabnıf. yıldızlan tutuyor. 

* Bir bakkalın rüyuı: 
Sokaktan eak.i ayallabılat topluyor. 

Ayakkabılan .öküyor, köacle ve deri -
leri dükkanının bir yanına iıtif ediyor: 
müıteri geliyor: 

- Sende pubrma var mı? 
- Halisi var bayım 1 
Sokaktan topladığı ayakkabı eek.i • 

sini kilosu ilci yüzden satıyor. 

* Bir limoncunun rüyası: 
Dülcki.runın camek&nına limonları 

dizmiş, üzerine bir etiket k.oymuı: 
«Tanesi 25 liraya». 
Dükkanının önüne oturmut. müfteri 

bekliyor. 

* Bir doktorun rüyası: 

Şehirde bir tanedir, bütün ıeh.ir hal
kı hastalanmıılardır. Saniyede bir haa
ta muayene ediyor. Muayene edilen 
hastalann ıayıaı arttıkça, k.uasında da 
paracıklar artıyor. 

* Bir kiracının rüyası: 
Aybaşı gelmiş, ev sahibi kapıda: ki· 

racı özür dilemiye çıkıyor. Ev şahibi 
gülüyor: 

- Ben aylık için gelmedim kil •• 
- Ya niye geldiniz~ .. 
- Evi aana bağışlıyacağım da. 

* Bir şık icadının rüyası: 
Kadın evinin bahçesinde, hava ka

ranyıor; yağmur yağacak sanıyor; fa· 
kat hayır gökten yağmur yağmıyor •••. 
Roblar, mantolar, iskarpinler, şapka • 
lar yağıyor. İMSET 



6 Sayfa 

Kiralık ev arayanlar 
nelerle karşılaşırlar? * ~ • ________________ ....,. 

Ev sahibi kadın bağırdı: "Temiz insanlarmışsınız. Üstüme iyilik 
sağlık, sizin sözünüze inanır mıyım ? Hele tutacak gibi olun 

evinize gelip bir bakacağım. Temiz değilseniz bqka kapıya 1,, ' 

Yazan: Kemal Tahir 
- Bekçi baba, bekçi baba 1 J 
Diye baiırdı. Daha elimi 11kmadan ya- 1 

nımdan fırladı. Zaten telaılıydı. Merak • 
landım. Pqi.ni bırakmadım, yaklaıtım. 

Bizimki ne kadar miilayimae, bekçi de o 
kadar merhametli: 

- Ya, ev anyorsunuz demek, diyor, 
kaç odalı kadar olacak. 

- Üç. yallah yallah dört odalı. Suyu, 
elektriği olmalı tabii. 

Bekçi baba, kafasında . bir takım he· 
aaplar yapıyor, hoı evleri hatıılamaia ça

lııtığı belli. Araaa aırada: 
- Kaç liraya kadar olmalı) 
- Eh, üç odalısı 1 7-18 üra. dört ulut· 

aa 20-2.ı verebilirim. 
- 30-35 versen üç odalı bir apartı • 

man vardı. 
- Geç onu. Şurda imamın evi varımı. 

Şöyle dııardan baktım demin. 
Bekçi birdenbire hiddetlendi: 
- imamın evi mi). Bırak, efendi bı • 

rak. Anaaının nikahını istiyor imam. Üç 
oda, hem de kötü mü kötü. 25 liraymıı. 

Nerede bu, bolluk. Hem bize inat, anah • 
tarı da kendisi taııyor. Ne olu; aanki bek• ı. f d B b .. '- "k • .:: . . , rar ay aaız. oynumuzu u .. tu , ~u· 
çıye bıraksa, bır kaç 1turu, ta biz sebep • ..d.'k V b '- v k I k :ru u • e emen ao .. agı sapınca, apıaın-

enls~ · • . da kocaman (kiralık hane) levhaailc 4 nu· 
11 anladım. Bekçı komısyondan mah ~ l ·· ·· ·· k " ..a mara ı ev onumuze çı mu mır ~ nu • 

rum olunca imamın aleyhine dönmü1- Eh • 1 1-! ık h L t k-t" d V•ı e· ,mara ı 1Ura ı ane pe.. e o u eıı. a • 
bak vermemek mümkün mü? Klı yılı. O ti 'k k.o duk 

• k .. ") k d ~ mıuya aor . 
•vı otu eme te evam ediyor: _ Anahtarı bakkalda dedi. 

- Hem orada hiç bir kiracı oturamı • Anahta b Lk ld ld v h k nnın a.. a a o ugu mu a • 
yor, aya varmadan kaçıyorlar. Mutfaiı '-ak am a .. vl v d d '"kk• L f" b rh .. m • og e ııeagın a u an ,..ey ı 

e atmıt- yapan müstebit mahalle bakkalına tekrar 
Arkadaıımın yüzü tekrar tayanı met· .. t d k b b •V• d " 1. ,muracaa e eee a ayıgıt nere er 

aamet bir hal alınca kalbi aızladı: E k .. ı ·· l k k b" 
K l 

.. .. .. , . • v arama oy e zor, oy e or unç ır 
o unun butun vuı atıle koca hır dai • · ı_, k d d d b k h 1J ıu, ar a a~ıma yar ım e eraem u a • 

re çizerek tarif etti. ramanca meseleyi hüsnü neticeye iaal et • 
. :- ~öıeyi dön,. doğru •Piı in. Bakkalı ,mek ıerefini tam yarı yanya paylaıacaiı • 

aöruraun. Onda dört numaralı evin anah· mı kestirdim. iti inada bindirdim. Onun 
tan var. fyi evdir orası. ccşaretliz.lik ıösterdiği yerde, sanki kelle

Köıeyi döndük, bakkalı uzaktan gö • ,mi koltuitJma alıp ben atılıyorum. Sırayla 
rünce ahbabım ferahladı. Derdini döktü: aldığım cevaplat, insanda cesaret bıraka· 

- Bir haftadır hatun bir taraftan, ben cak ıibi değil: 
diğer taraftan Jıtanbu) kazan, biz kepçe, - 3 oda, mutfağı yok 20 lira. 
baınnızı aokacak münasip bir ev arıyoruz - 2 buçuk odadİr. Suyu dııandald çe§-
birader, diye coıtu, yok Allah kahretsin. me. 17 lira. 
Yok vesselam. - Çocuklu adama vermiyoruz. J oda 

Bakkala yanaıtık. Bakkal tam tip ma· 20 lira. 
halle bakkalı. Bir hasır aandalyeye yayıl • - Çocuklu musunuz. Yok yok, dünya· 
mış, bir kolunu fasulye çuvalına dayamıı. da vermez bizim efendi. Hem ıiz genç 
diğerini pirinç çuvalına istinat ettirmiı kır genç adamlaraınız. Bizim körpe kızlarımız 
serdarı, köy ağası ııibi azametle kurulmuı. var. 

Biz: • Kapıda oldukça aararmıı bir (kiralık 

- Ev varmıı butalarda, dört numa • ,hane) levhası gördüm. Ahbabımın ümidi 
:ra. Falan deyince neden bilmem hiddet • sıfırdan aıağı amma, ben mezbuhane ıay· 
lendi. retteyim. Kapıyı çaldım. Alt katın kafesli 

- Kim ıöyledi afze? diye &deta çıkıı· pencerelerinden biri açıldı. 
b. Kekeliyerek: W:ıtiyar bir kadın aeai: 

- Bekçi diyecek olduk. 1 - Hul Vergici misiniz) Evde kimse 
- Bekçi bende anahtar olduğunu ne yok, dedi. Sesimi yumup tarak: 

biliyor, kerameti mi var) Haydi yolunu • - Vallahi verıici deiifu. Kiraciyiz, cc• 
za. Bu mahallede kitalık ev yok. Sizi al • vabını verdim. 

4!atmıı bekçi olacak. (Devamı 8 inci sayfada) 

Masum bir 
Nişanlının 
Suçu 

•20 yaıındayım. Sekiz ay evvel A· 
nadolu ıehirlerinden birinde oturan 17 
yaılarında bir genç kızla ni1&nlandım. 

Fakat geçenlerde tanıdığım bir ıenç kız 
bana nipnlanmamızı teklif etti. Niıan· 

lıma karıı o kadar düşkün değilim . Bu· 
na mukabil bu genç kızı ıevdiğimi zan· 
nediyorum. Bu yüzden büyük bir te 
ıeddüt içindeyim. Ne yapayım~» 

Hüsnü Ertürk 
Nİfan teklif edeeek kadar ıunmmu 

fifniyen bir ıenç kua ka111 zaaf ıöı • 
termeoi..ı doğar buhnuyonan. Sonra 
nuuum niıanlınızın ıaçu, ıize kendisini 
aevdinnemek ise, daha evvel niçin hüa· 
nü niyetle hareket etmediım?. Geçici 
1evginize kanmayımz ve düJiinerek ka
rar veriniz. 

* Maçkada 11Kamuran» a: 

Kanuni bir mahzur yoktur, fakat ben 
bqka devletin tabüyetinde bulunan bir 
erkeii aalen Türk olsa dahi biraz yaban
cı sayıyorum. Burada ailes~ tanıdığı, eski 
tabirle dikili aiacı olmıyan adam bana 
tam bir emniyet biui vermiyor. Bununla 
beraber bu çqit izdivaçlar arasmda .... 

detli neticeler vermİf olanların bulundu

iunu da bilirim. 

* Filibcde Bayan Ayoe Gerala: 
Konyaya gitmekle yabana bir muhite 

dütmÜf olrrıanmaz. Koeanm takip edi • 
niz. 

* Silivri K. Özcan: 
1ısiz kadın için en ufak hadise, en 

ınühirn hadisedir ve büyütülmeie de 
müsai•~ir. Nazan dikkatinizi celbeden 
fazlalık bundan bq göstcrmİJtİr. 

* Edirnedc Ayşekadındn Mehmet: 
- İlk teklifinizi tekrar ediniz ve 

darıınlığın sebebini aorunuz. Eğer uru ı 
ederae, bu kızdan vaz geçiniz.. 

TEYZE 1 

SON POSTA Ağustos 28 

f?ünya Şampiyonu Yaşar 
Istaiıbulda nasıl yaşıyor? 

Aslan Pehlivanımız ziya/ etten ziya/ ete koşmaktan 
evine uğrayamaz oldu, sokakta herkes 
takılıyor, hele kadınlardan gelen 

Hele o mektuplar .•• 

• 
peşıne 

Bir hafta önce, gazetelerimizin bi ~ 
rinci sahifeleri, düıiya şampiyonu Ya
şarın resimlerile, sözlerile dolup do • 
lup boşaldı. O günlerde . Yaşarin fa · ~ 
raza· 

- Ben patlıcan dolmasına bayılı · -
rımı demesi, Stalinin Kızılorduya: 

- Hazırol 1 Emri· i vermesinden mü
hiin sayıldı. Fakat aradan geçen losa
cık zamanın rüzgarı, koca ~ariıpiyonun 
adını, sanını, hafızalanmızda bir ml.ım 
gibi söndürdü. · 

mektuplar .... 

Yazanı Naci Sadullah 

Bir asırlık çürük bir kulübede ya • 
şıyan koca şampiyonu bu kadar ça -
buk unutmak, bir Yaşar ol.mıya çalışan 
amatörlerin yüreklerindeki hevesi de 
söndürmek dernektir. Diğer amatör -
leri sukutu hayale uğratmak korkusu 
bile ,Yaşann peşinden koşmamız için 
kil.fi bir sebeptir. Y aşann odası ve Karde~erı ne mubarnrfmiz 

Yaşar, dün, Son Postaya kadar gel- ramıyormuşsun da... f Yaşar, başını eğerek, evinin aıçall 
miş, ve kendisine bir ev alınmasını is- Yaşar gülüyor: kapısından içeri girerkenf 
tediğimiz için bize yürekten teşekkür - Doğru... Geldiğimdenberl evae - Fakat, diyor, burada resim al ' 
etmiş. yemeğe oturmak kısmet olmadı gibi dırtrnam hat 

Fakat onun uğradığı saatte matbaa- bir şey ... Çünkü öğle ve akŞam yemek- Ve küçük kız kardeşinin uıatt1i1 
da bulunmamak, bana hayli zahmete lerinde bir yere davetli olmadığım gün mektuplardan birini yırtarken: 
maloldu. hemen hemen yokr.. - Yahu, diyor, ne mektuplar yaz -

Çünkü Yaşarı, ne evinde., ne daima - Fakat bu ziyafetler hayra alAmet mıyorlar. Bir iki tanesini okusan, kil" 
oturduğunu söyledikleri kahvede, ne değil ... Çünkü sen birinci sınıf otelle- tılırsın gülmekten. 
de daima uğradığını duyduğum Güneş rin yemeklerine alışırsan dumandır Getirilen kahveyi yudumlarken önil" 
klübünde bulamadım. halin. Annenin imambayıldılan yavan me yığdığı mektupları karıştınyo:rı.Ul1' 
Eğer hayırlı bir tesadüf beni onun- gelecektir &ana. İnce kadın yazılan, renkli, yaJdıZ11 

la, Sultanahmetteki «Şen» fotodan çı • - Kim demiş... Annemin imamba - zarflar, imzalı resim istiyenlerden bit 
yıldısım hiç bir ~ye değişmem... Ben tanesi: 
onun yemekleri sayesinde şampiyon ccAmma, diyor, öyle kupkuru iını' 
oldum. istemem. <eCici Melihaya» diye yoııtı 
Şöyle biraz elim genişlese de, her üstüne.» 

gün istediğimizi pişirtebilsem, görür - Filorinalı Nazımın Yaşara hitap e -
sün sen beni. O zaman demiri kağıt den bir şiiri de var. Şiir kralı : 
gibi yırtanın billfilıi.. Hem çok değil, uBu şüri gazetelerde neşrettirecelc • 
ayda yüz lirayla olur bu iş. tim amma, bugünlerde para verebil.e' 

Fakat mesele ayda yüz lirayı ka - cek vaziyette değilim t)) diyor. 
mnmakta. O zaman benim halime İn- Ve şu kıt'ayı yazıyor! 
giliz kralı bile parmak ısınr... ccKiinata pes dedirttin ey kalım_., 

Yaşarın çocuk bakışlı gözleri se - Yaşar,» 
vinçle parladı: «Gözlerinden yaş dökülür her ~· 

- Maamafih olacak inşallah... Dün pna çıkaıuJ11" 
gece rüyamda tam üç gömlek değiştir- «Muhabbetin yüreklerden tufaıal" 
diın. Vaziyetim üç kat düzelecek de - • gibi taşar,» 
mektir. ccKanşlarım ben alnım seni yere t'' 

- Kardeşini de çalıştırmıya biış1a - kanın!~ 
dm mı} Adresini veren ve randevu istiyeJl )it 

- Başladım tabii. Gelecek ollmplya- başka bayan da: . 
da yetiştirmek istiyorum. «Siz, diyor, bir gazeteciye: c,BeJllııı 

- Onun da şampiyon olmasını mı kadınla alakam yok h> demişsiniz. 9~ 
Yaşann sevgili anası oğluna istiyorsun} iddianızı isbat edebileceğinize güveı>J, 

yemek hazırlıyor - Elbette ya} ... Şair olacak değil yorsanız, benimle konuşmaktan kO~ 
karken karşılaştırmasaydı, matbaaya ya} mazsınızl» 
ikinci uğrayışını beklemekten başka - Neden} Şairlik fena ml} Ayrılırke~: 'fi' 
çare bulamıyacaktırn. - Ben züppelikten hoşlanmam. Hem - Şu, dıyorum, meşe .fidanını 

Dünya şampiyonu, sıcak kanlı bir şampiyonluk iyi şeydir. İnsan onun yaptın? 
çocuk sokulganlığile koluma girerken, sayesinde dünyayı bedava dolaşıyor. Yaşar: . ,.ı 
etrafımızı birdenbire çevlı'enler bir - - Demek memnunsun hayatından? - Onu, diyor, saylav Bay Ce' , 
birlerini dürtüyorlardı: . - Çok şµkür şikayetçi değilim. Jt'a _ ~bbasa ve:.d~ ... O cı:ı Atat~rke ~ı· 

- Yaşara bak Yaşara... kat insanın kalbi arsız çocuk gibi. Ha- dirn edecegını soyledı. Bu dil kurol , 
- Yaşar be ... Şu dünya şampiyonu bre: yından sonra da, Atatürkün buzıırıl O 

Yaşar... - İsteriin de isteıirnl diyor. Açıkta ~~yük~ab~l edilccekmağinuk. umu~orurn..:.r, • 
Bu vaziyeti görünce insan sermaye degw iliın aç d g-·ı· F k t b w u uzura çı şeref me cı .. - ' , e ı ım. a a una rag - gun-· • d .. .. dük . - J<ll 

sahibi olmadığına yanıyor Eğer bir ti- men o kübik evleri görlince ağı.mun 1 
_ uşun çe, şampı~onluğll ıiJl~ 

C
arethanem olsaydı kasasın~ t , su akı or· Şö" zandıgırn zaman duydugum se'. O' 

1 i.l 0 un.ıa- ~ Y • • y~e Sulta~ahmette, gölgede bırakan bir he la titrı., 
sı için Yaşara bir direktör ayhğı ve - denıze bakan bır evırn olsa, dunya saa- yecan 
rir, ve altı ayda bir aparhmnn sahibi det şampiyonluğu da benim demektir. rum. .. . _. .. fi ' 
olurdum. Şimdi beniin eve girerken, adeta bü- Yaşarın soyledigın7 .gore, ın:şe j~ 

Yaşarla kol kola türbeye doğru çıkı- tün dünya bana bakıyor gibi oluyo - dan~, saksısında se~ılip uzadıgı aıı1* 
yoruz. Ve arkamızdaki yaygaracı he- rum da, kızarıyorum. F..skiden olsa ~eşın kutusuna sıgmamıya başl 
yet, adım başında biraz daha büyü ~ kaldınmda yalc;am vız gelirdi. Fakat aşar: .. . . . ~ ıetl' 
yor: şimdi herkesin gözü üstüntde. Görü - . - Mu~rek, diyor, b~?e~bırc nl# 

- Yaşar, diyorum, bir yere girelim. yorum ki şampiyonluğun Rere!ini mu- ~~ .~lan :san burnu gıbı. Öyle ç 
Çünkü bunlar biraz kalabaltklaşırlar - bafaza etmek, şampiyon olınaktan güç uyuy?r 

1
.. ,0 r i'I' 

sa, tramvaylar duracak ... Ve gülerek _ Şimdi karşına bütün arzula~ B~ ınce nükteden de a~la.51lt~ t.ıt~ 
ilave ediyorum: yapacak bir kudret h"b" , ksa b' pehlıvanlarımızın kuvvetli olan 

· sa 1 1 !;l ' ır ev sade pazular d - ·ı 
- Sem kapalı otomobilde gezdir - isteyip bırakır mısın yakasım} . ..

1 .:gı · .. .. aı.:sıı·' 
meli ... Yoksa, böyle yaya dolaşırsan, - Deli misin sen} Enayi miyiin Bır ~aç ~ once, oksumwsı . oJ11' 
tramvay kazaları dört misline çıkar!.. ben} m~sı bU:. hadıs~ olan koca şamP1;l< t8' 
Yaşar, çapkınlık ederken babası ta- _ Neler istersin başka} lçınde ~ç ayaga kalkabildiğı bnS ı,cJC' 

rafından görülmüş bir genç kız gibi Jo- - Gidip gazeteye yazacaksın y v~nlı .cvınde _Yalnız bırnkırken, . ptı..~ 
zanyor. mi} degil dıyenın T~sı~ st~?yo~~da ) :dJrıı, 

İki tarafı kapılı bir kahvede izimizi muazzam ıtfaıyc torenını batır! t~d 
muvakkaten kaybettirebildikten sonra - Yok canım. .. Konuşuyoruz. Bclediyc.."llizin o gün Taksim 

5
,. tı 

- Biliriin ben seni... Yazarsın d t le" sordum: y .. yomun a a eşe verdiği t.nht.a ev ııııJC 

B b 1 l da 
- azmam, yazmam. SoyJe. Merak viran kulübenin yanında birer J<O 

- a nn a, amın a rgın mısın Ya- ediyorum. ,. ' şar} . . . hatta birer saray gibi kalır! 11 ti 
- Ne münasebet'\ -d. Bır motosiklet, bır de radyo is - Bilmem, Yaşar, masum rıiY~~ı,r 

r ter ırn Eg-er pek co'·mert ıs' e f · · · tahakk d "'"~ n··rı ·· d"rt ed' . .. · · nu • ukunu aha ne kadar 1.1"' ,_11 
- o gwı, o gec ır evıne ug - derde de hevesim vart cck? Naci Sad"JY 
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Tarihten 8agfalar : 

El İşleri: 

Yeni yılın en güzel, en orijinal yorgan 

Yeniçeri ocağı İstanbul 
halkının rızkına d a 

musallat olmuştu! 
ve yastık Örnekleri * • *·--------------------= Y emİf iakeleainde deniz kenarında ne kadar dükkAn vana hepsini 

elli albncı orta ele g~. btanbula hariçten gelen bütün 
yemif ve aebzelerin bu dDkkAıılara indirilmesi zaruri idi, mal 
aahipleri bazen. ~annın parasım alamadı..~an baıka iistelik 

para tediyesine de mecbur tutulurlardı 

·----------------Yazan: Reaad Ekrem Koçu 

Resimde bir yastık, bir mendil şasesi, bir de gecelik 
fasesi vardır. Bunların üçünün işi de yorgan işidir. 0-
.çü de Krep Birman'dan yapılmıştır. Yastık havai mavi
dir, diğer ikisi açık penbe renktedir. 

Krep Birman veyahut Krep Saten'in, yahut da tpe-rli 
jarsenin ters tarafına dikersiniz. Sonra örneğin çizgile
rini takip ederek etaminle kumaşı küçük örnekte gördü
ğünüz gibi dikersiniz. 

Üçüncü Sellin n ikinci Mahmut za • 
manındaki lıtanbulun Haliç ve Boiaziçi 
aahillerindeki yalılarını, evlerini. iakelele
rini, kahvehanelerini n dükkanlarını, be· 
kar ve balıkçı odalarını, dalyanlarını ve 
kayıkhanelerini aahiplerinin iaimlerile be " 
raber göıteren bir kaç veaik.adan bahıet • 
miı ve bu veaile ile de Yeniçeri kahveha· 
nelerini yazmııtım. Bugün de Çardak Kol
luğundan, Y eniçcrilerin aebze yemiş dük· 
kanlarından, on ıdokuzuncu aaır baılannda 
lstanbulun bir belediye itinden aöz açaca• 

iım. 

Yastığın ölçüsü 45 ve 55 santimdir. Yapraklardan iş
lenmiştir, GeceJik şasesinin ölçüsü 50 ve 35 santim, men
dil şasesinin ise 29 ve 20 santimdir. Bu son ikisinin ör
beği değişildir. 
• İşin tarıfi : İstediğiniz örneği etaminin üzerine çizdi

' rır veyahut da kendiniz çizersiniz. Sonra bu ctamini, 

Bütün örneği dikişlerle çıkartınca ucu kütce bir iğne
ye yün geçırırsiniz. Ve bu yünü etaminle kumaş arasın
da iki dikişin ortasında kalan boşluklardan geçirirsiniz. 
Yüniin kalınlığına ve istediğiniz dolgunluğa göre bu 
yünden :stedığiniz kadar sıra geçirebilirsiniz. Artık yas
tığınız ve şaseniz hazırdır. Güle gü:Ie kullanırsınız. 

•• • • 

~~d!!s~ b~yüklbi~gü!c! mü:a!ı ~h~an~a!:ıa~ gii- ' 

Ev kadını neler 
Bilmelidir ? 

Hicri 1206 ile 121 O arasında İstanbul 
gümarüğünden Y emiı iakelesine doğru Ha· 
licin lıtanbul ıahilnin manzarasını ıöyle tellik cetvelinin bir kısmını yazmıştık.. bugün de ikinci kısmını yazıyoruz. 

Buradaki listeye bakarak cildinizin, gözlerinizin ve saçlarınızın rengine gö
re kendinize en yakışan ruju, allığı, kremi, pudrayı, bir elbise rengini bula
bilirsiniz. 
~ 

lttNK ve BUDRA RUJ, ALLIK ve 

1 
SÜRME .ELBiSE 

_rtp TIRNAK CiLASI 
Sarı Krem, açık rap) Hafif turuncu Mavi göz : Mavi 

~r 
Kahverengi: Yeşil 

Ob, koyu eeftali Güneşten yanmış cilt Gri göz : Yqil kahve reııai için hafif tunıncu 
JCııınral Krem, açık ,..el Hafif turuncu Yeşil göz : Yeıil 

'"-

ları Natürel JÜat ruj Hafif mor Mavi göz : Mendqe Meneqc içeri· 

2-ner hem Ruj ıioe azıcık 
Eamer nal Cilt beyaua sarıların Kahverenıi: Mor penbe kar11· 
Rqel aynı Gri fÖZ : Hafif 

mıı 
menelı:te 

Eamcr ite hafif ruf Yc;ıil !ö:ı: : Yqille 
l:hut maviye bakan Karı~mıı mendqe 

rmı:ı:ı 

IC11nu.ı Natürel, nj krem Hafif mor, Ruj -- . -

Güzel Bir Yün Bliiz 
\'az gelmeden kı

tı, kış çıkmadan 
~ düşünen ted -
tücli bayanlara sık 
lat l'ast.Iannıuz. Qn. 
~ hiç şüphe yok ki 
~ Uzak olnnyan 
~bahar için ha -

1atınıağa başla -
~laı-dır bile. Biz 
~kendi.terine yar
~ etmı.ş olmak i -
~l :. buraya bu gü-

orrn~ yün blüz 
~elini koyuyo -

~ı?rgüsü lokum 
~ lltn, belki de her 
~an karşılaştı
.... l~ bır' •. "d'" ''alta_ orgu ur. 
~"". t biçimi çok 
~·ıtd' 

'"1tıb ır. Bilhassa 
~l~ .ahar kır gezin. 
hq_lılinde ak.~müstü 
~Ç~de otururken 
.... ltnıacte "k ··ı~ı . mu em .. 
~clir ve şıktır. Ya-
~:~/5rgüsü geniş 

ır. 

Fasulye konservesi nasıl yapılır?. çizmiştim: 
Size anlatacağımız usulde fasulye İstanbul aümrüiü, yanında Süleyman •· 

konservesi yapmak gayet pratiktir. Ko- ianın bekir odaları, Gülıen Halılin kah· 
laydır. Çünkü bunu hem birden yap _ vesi vardı. Kahvenin önünde Ortaköy ve 
mak lüzumlu değildir, hem de kava • Beıiktap kalkan kayıkların iakelesi, ya • 
noz veyahut tenekelere ihtiyaç yoktur. nında izzet Ömer Paşa me,adi, onun 
Toprak veyahut camdan her hangi çu- önünde Tophaneye giden kay1kların iıke· 
kurca çömlek yahut kavanozu kulla _ lcaile Balık.pazarı iakeleıi. ve nihayet aı • 
nabiljrsiniz, yeter ki kapağı sıkı olsun. raaile Seyit Muatafanın kahvcai. eabık 

Fasulyeleri konserve yapmak için zeeriye emini zadelerin bekir odaları, Ka· 
evvela salamura hazırlarsımz. ~laınu- raköye işleyen kayıldarın iakeleai, Meh • 
ra şöyle yapılır: Bir kilo tuzla dört lit- met beyin balıkçı odaları, Pazarbafı oda. 
re suyu kaynatınız. Sonra bir tarafa bı- ıı, yaı yerniı gümrü&ü, Haıköye iıleyen ka· 
rakıp soğutunuz. (Bu mikdar salamu- yıklann iskelesi, baı yasakçı odaaı ve ka· 
ra üç buçuk kilo fasulye için kM.idir.) yık.hanesi. tütün. gümrugu ve iıkelcai, 

Fasulyeleri temizleyip ipliklerini çı- ~~Ü ~hı ?menn kahvesi, ıer~pa tü· 
karınız. ~ani onlan şimdi yemek yapa- t~ncu dukkinla~, ~ardak Jıkele • 
cakmış gıbi hazırlayınız. Kaynar su • 11 ve Çardak kollugu ıelıyordu. Kolluktan 
~~ içine atınız. Fasulyelerin büyüklü- ıonra ~rapa yemifci dükkinlan ve Y emiı 
g\\ne ve ÇQkluğuna göre bir dakikad<ın Likelesı vardı. . . . . v . 
beş dakikaya kadar kaynatınrz. Derhal . İst~nb~I ıehnnı~v• tanhı ile ugraşanlarh ı· 
akar suyun altında fasulyeleri 80 v tu- çın, şımdı kaydcttıgım ıu beı on satır, e· 
nuz. Süzgeçten geçirerek süzüniiz~ yecan içinde sürüklenmek için kafidir sanı· 

Bu soğumuş fasulyeleri kavanozun nm. Bu kıymetli metinleri, büyük bir yet• 
veya çömleğin içine sıkı sıkı dolduru • gunlu~ mahıulü olarak topladı~~m ta~i 
nuz. Üzerlenn· e sala d"k" .. notlanle beraber pek yakında Turk tarıh· . murayı o unnz. .. 
En üstüne de bir tabaka zeytinyağ akı- cilerinc tam olarak ıunacagım. Bugünlük 
tınız. Kavanozun, yahut çömleğin ka _ bu sürpriz ile iktifa ederek, yukandaki ıa· 
pağını iyice kapatınız. Üzerine de bir tırların gözümüzün önünde çizdiği man • 
kağıt bağlayınız. z.arayı, Son Posla okuyucularına dillendir. 

Kullanacağınız zaman fasulyeleri mek iatiyorum. 
salamuradan çıkarıp bir kaç su yıka _ Evvela görüyoruz ki: Gümrükten Ye • 
~ruz ve tıpkı taze fasulye gibi pişini _ ı:niş iskelesine kadar olan aahil parçuı ja. 

ruz. keleler, kahveler, bekar odalım ve dük -
kanlardan mürekkeptir. lıtanbulun en ka· 
!abalık, faal bir ticaret merkezidir. Ve bü· 
tün bu faaliyetin de düğijm noktası, Çar· 
dak Kolluğudur. 

Bugan n• gemek 
Yap•am? 

Domates plikisi 
Bol zeytinyağın içerisinde soğanlar 

biraz sarart.:ılacak. Bunun içerisine iri
ce irice kesilmiş yeşil biber ve doma • 
tesler atılacak, bir mikdar da (tıpkı is
panağa veyahut semizotuna atar gibi) 
pirinç atılacak ve hep beraber kaynatı
lıp soğuk olarak yenecek. Tabii tuzu 
da unutmazsınız. 
Yemeğin güzel olması için soğanın, 

domatesin ve yağın bol olması lazım -
dır. Domateslerin de etli olmasına cıik
kat ediniz lQ yemek piştikten sonra bi
leiçinde iri parçalar halinde eörünslin .. 

Bu de~rde, Y 'nic;eri ocağının elli al • 
tıncı ortası, lstanbula gt-len ::ıahire. mevya 
~e sair erzakın şer'an memnu olan yerlere 
nakledilmemesine nezaret etmekle tavzif e· 
dilmiı;ti. Yukarıda Çardak Kolluğu diye 
kaydedilen, işte bu elli altıncı ortanın kol
luğudur. Yeniçeri ocağı ise. bir asker ocağı 
olmaktan çıkmış, bir alay baldın çıplak ile 
serserinin toplandığı bir fitne ve fesad o· 
cağı haline girmişti. Çardak kolluğu efrcı· 

dından ise muasır bir müverrih Üısü Zafer 
muharriri 41Çardak dedikleri yerde oturan 
elli altı namındaki haşarat» diye bahsedı· 
yor. 

' 

Bir muasır müverrihin •Haıarat>> diye 
tavsif ettiii kimaelerin elinde lıtanbul za .. 
bire, sebze, meyva ve aair erzak işlerinin 

ne hale cirmiş olduiunu düıünmek zor bir 
ıey olmaaa gerektir. 

Evveli. İstanbula erzak ve zahire ge • 
ı.ren tliccarlan kahrederceıine ezmekte i· 
diler. Sonra, İstanbula gelen crzakın 'Ve za· 
hirenin çıkanlmaaı yasak olan yerlere gi • 
decek encebi gemilerine, aldıldan para mu
kabilinde bizzat kendileri taşıyorlardı. El
li altıncı ortanın çorbacılığı Yen içeri ağa
lığı yolunda değildi: Yani bu ortanın çor
bacılan terfi ede ede Yeniçeri ağası ola • 
mazlardı. Fakat bir kaç ay elli altıncı or· 
taya çorbacılık yapmak, muazzam bir ıer· 
vet sahibi olmak için kafiydi. Neferlerinden 
ustasına kadar, elli altılılar bjr yıl iç.inde 
cıtüyünü düzüp» adam olurdu, Esnaf, ge -
mici ve hamallar, cyoldaşlıko namı altın· 

da bu orta efradı ile beraber lıtanbul hal
kının rızkına musallat olmuılardı. Bilhas· 
sa Y emiı iskelesinde deniz kenarında ne 
kadar dükkan varaa, ki yukandn se apa 
tütüncü dükkanları, ıerapa limoncu dük· 
kinlan, aeripa yemi~i dükkanları diye 
kaydedilmektedir, kendi ellerine ge· 
çirmi§lerdi. lstanbula meyva sevke • 
den tüccarların her biri, bunlardan birini 
belleyip mallarını onların küfelerim:. koy -
mağa ve kayıklarını o dük.kanın önüne ya
naştırmağa mecbur tutulurdu. Bu yoldaı, 
meyva alırken evvel& eksik tarttırırdı, son• 
ra dilediii fiate aatardı, ve nihayet sıra aşıl 
mal tabibine para vermeğe gelince: Nakli· 
ye, küfe bedeli, dükkan kirası ve kantariye 
diye bit hesap göstererek istihkakının an· 
cak yansını verirlerdi. Hatta bir defa Ka
ramünıel bağcılanndan biri lstanbuh üzüm 
göndermiı. para isteyince eline bir pusla 
tutuşturmuılar; ve: Noksan ve çüriik çıkan 
üzümlerin 'fiati düşüldükten sonra nakliye. 
küfe bedeli, dükkan kirası ve kantariye üc· 
reti olarak üstelik te para istemişlerdi. 

Hayret jçinde kalan zavallı adam Kara -
müraek dönmüş, eline verilen puslayı da 
ibret olarak bir kahvenin duvarına :yapı•· 

tırmııtı. 

Sebze meselesi de meyva işinin ayni idi. 
Ocaia mensup esnaf, Haliç ve Boğaziçi ile 
lstanbul civarındaki bostanlann mahsulü
nü dükkanlarına zor ile indirir, zavallı hah· 
çivanlann bir yıl alın terile _yetiştirdikleri 
aebzeyi adeta gaabederek ellerine beş para 
tutuıtururlardı. Ocaklı bir manavın gün • 
lük kazancı en azdan beş yüz kururu bu • 
!urdu. Bu sahildeki yemi~ci ve sebzeci dük· 
kanlarının kökleri kırkar, ellişer kese.) c sa
tılırdı ki zamanın kıymetine göre ınuauam 
bir para idi. 

latanbula zahire, odun, kömür yahut 
kereste getiren bir gemi gelip de limana 
girdi mi, Yeniçeri ortalarına mensup yol • 
daşlardan bir açık, hemen ortns nın nişa· 

nını alır, gidip geminin ba ına &f rdı : Ar • 
tık o gemi, o ortanın himayesinde ı;ayılır

dı I Ve ıınişan payrn geminin na'<li}e brdc· 

(Lütfen aayfavı ceviriniz) 
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KAN KONUŞMAZ! 
Son Postanm Edebi Tefrikasa: 76 

Bazı sabahlar biri önde biri arkada kasından. Sonra okkalı bir küfür sa • 
mahalleden caddeye çıkıyorlar. Bazan vurdu. Küçük hanımın cilvesine içer
Ömer pencerede Süheylanın geçmesi- !emişti. 
ni bekliyor ve hemen arkasından so • .. Süheyla köşe başında kaybolunca 
kağa fırlıyor. Ve hazan karşılıklı tram- Omer: 
vay duraklarında, ikisi yapa yalnız, da- - Akılsız başın cezasını ayak çe
kikalarca, aksi taraflara gidecek olan ker, dedi kendi kendine. Şimdi yürü 
tramvaylarını bekliyorlar. bakalım Ömer sersemi.. tramvay para-

Ömerin tramvayı daha önce gelirse sını verip yan yolda inmenin cezasını 
Ömer binmiyor. Fak.at bir defa olsun çek .. 
Süheyla bu nezaketi göstermedi. Ken· Ve köprüyü geçip ta mektebe ka • 
di tramvayı gelir gelmez hemen sıç - dar yayan yürüdü. 
rayıp atlıyor basamağına ve karşıda 
Ömeri tek başına bırakıyor, camdan 
olsun bakmıyarak gidiyor. • 

Süheyla da Ömerin yafında. Kesik Ömerin mektepte iki arkadaşı var-
aa.çları kumral. Gözleri çok iri, kesta- dı. ismet ve Hayri. ismet bir müretti· 
ne renginde. Spor ayakkaplan giyiyor bin oğluydu, Hayri Anadoluluydu. 
ve kocaman bir çantası var. Mektepte ücretsiz, leyliydi. ismet ve 

Ömer, bu küçük burjuva kızına kız. Hayriden başka talebelerle Ömer ya 
maktadır. Kendini beğenm.ifin biri. kavga etmif danlDUfb, yahut hiç ah
Burnu havada. Kim bilir kafası nasıl haplık etmemişti. 
karma kanşık, karanlık tcYlerle dolu- Mektebin dıtında klüp arkadaşlann· 
dur. Balodan, sinemadan başka bir şey dan bafka kendinden iki yaf büyük. ve 
düşünmez her halde. Eğer babası te· şoför muavini olan Kerimle ve dört 
kaüt edilmeseydi ve mahallenin en gü- be~ genç tütüncüyle dosttu. 
zel evi kendilerinin olmasaydı buraya Süheylanın yaptığı ve Ömerin çok 
taşınmazlardı. biçimsiz bulduğu son münasebetsizlik 

Ömer, bu küçük burjuva kızını eline delikanlıya o kadar dokundu ki ertesi 
geçirse bir kaşık suda boğacak. Ve gün her vakitkinden erken çıktı evden 
böyle bir hanım efendinin peşine takıl- ve mektepte meseleyi biraz utana sıkı
dığı için kendini dehşetli alçak bulu • la İsmetle Hayriye açtı. 
yor .Kendisi gibi bütün hayatını bü • Hayri, macerayı merakla ve zaman 
yük işlere vermek isteyen bir deli • zaman gülerek dinledi. İsrnette talebe
kanlının böyle bir çift spor iskarpinini sinin dersini dinleyen bir hoca hali var. 
kovalaması kepazeliktir. Ve Ömere: · 

Bir sabah mahalleden yine biri Ön· 
de ötekisi arkada caddeye çıktılar. Ö
mer hızlı hızlı yürüyerek ve Süheylayı 
geçerek kendi durağının altına gitti ve 
karşıdaki durağa baktı. Demin yanın· 
dan geçtiği Süheyla orda yok. Telaş • 
landı. Sağa sola bakındı ve birdenbire 
Süheylayı yanında gördü. Dimdik du-

- Utanıyorum kendi kendimden, 
ben bu hale düşecek clelikanlımıydım? 
diye sözünü bitirdiği vakit Hayri, Ö
mere acıdı. 

ismet: 
- Toyluk ediyorsun "5mer, dedi. 

Seni bu kadar enayi aanınazdun. 
(Arkası var) 

SON POSTA 

Kiralık ev 
Arayanlar nelerle 
Karşılaşırlar? 

(Ba.ttarafı 6 mcı sayfada) 
- Doğru söyleyin. 
- Billihi vergici değiliz teyzeciğim. 

Hatun tereddütten kurtulamadı amma 
sonunda (ne oluna olsun) dediğini, ka • 
pıyı açmağa karar verdiğini anladım. 

İçeri girdik. Küçük bir taıl.ık. Yeldir -
meli, siyah başörtülü, kısa boylu bir ka • 
dıncağız. Önümüzde yarı açık duran bir 
.ara kapıdan içerisine işaret ederek: 

- Burası işte dedi. Bir bakın. İşte iki 
oda bir kiler, bir mutfak. Yukan çıkın he• 
le. Durmayın haydi. Ben sinirli biT kadı " 
rum. Yukanyı gördünüz mü, evim maıal· 
lah kız gll>idir. Deniz derya ayak altında. 
işte iki oda da bunlaT. Şimdi yallah bod· 
rum kabna. Yok oradan değil. Bu meıdi· 
venden. Tamam. İıte size iki küp. İçine gü
rül gürül terkos .akıyor. İşte hamam. J§te 
kömürlült. 25 liradan on para aıağı ol • 
maz. A. ayol ıızın ananız ye • 
rindeyim. Susun da dinleyin. Ha ne di • 
yordum. Hem siz iki ayn aile iseniz dün • 
yada vermem. Evimde oturan Jı:iracılann 
huylaunclan memnundum ammL Çok pa· 
saklı idiler. Evimi berbat ettiler. 

- Biz ç.ok kalabalık değiliz. Üç kip • 
yiz. Hem de temiz insanlanz. 

- A. üstüme iyilik sağlık. Senin sözii· 
ne hiç inanır mıyım, hele tutacak gibi o • 
lun, söz keselim, evinize gelip bir baka • 
cağım. T cmiz değilseniz başka kapıya. 

Hem evinizi temizleyip beni kandırsanız 

da faydası yok. Haftaya kalmaz. İpliğiniz 
pazara çıkar. Beni yalnız görüp kimsesiz 
zannetmeyin. Aslan gibi bir mümeyyiz 
bir de doktor oğullarım var. 

- Aman teyze ... 
- Sözümü kesmeyin. Adama dünyayı 

ters mers getirirler evlatlarım. İşte böyle. 
İııinize gelirse. 2 5 liradan on para aşağı ol
maz. Masraf çok, vergi fazla. Senede 25 
lira veriyorum. Evimin topu topu ' t t oda· 
sı var. Evvelki kiracılar pek pistiler. Onlar 
çıktıktan sonra, abdestimle yemin ediyo· 
rum, vallahi lağımları yeniden açtırdım ... 

Daha fazla dinliyemedik, dııan fırla -
dık. 

* 

Ağustos 28 

Almanlar olimpiyadda 
nasıl birinci oldular? 

* * * ----------. 
Amerikalılar büyük muvaffakıyet kazanmışlar, atletizmi silip 
süpürmüşler, yüzmeleri, boksu, basketbolu, güreşleri bir çırpıda 
temizlemişlerdi. işte o vakit tehlikeyi gören Almanlar hiç akla 
gelmeyen bir keşifte bulundular ve bu suretle olimpiyadlarda 

fena . bir çığır açblar 

Yazan: Ömer Bealnİ 

- C" 

• 

k B ----·· "'"' .... ------...... ·•----···- Cadde üstünde bir küçük dükkan. Ca· ruyor. Aralarında dire var. « ugün Alman hayra...,, birincllik dire"""de 
mektebe gitmiyor, stan u a inece an- B a D., O Berlinde yapılan on birm' cı' olimpı' • Bot ı"dare etmek, kUreı:•ız' p-:.ıı B f b I k 

1 1 
mekanı (emlak alım eatımı), (icaT ve is· &• &LU' 

A • ticar muameleleri), (iatida yazılır) diye ata aw 
laşılan» diye düşündü. Sonra bir dire· :..,. _____________ __._ bir sürü ilanla dolu. Kendimizi içeri ela • yat oyunları Almanların uferiyle ni· ile yarış vesaire derken, Almanya 
ğin bir yanında kendisinin öte yanın- Bu Akşamki Program radar attıl.: hayetlendi. meydanında yapılan müsabakalar 
da onua_ bulunuşu Ömerin bütün kanı· ......... vnrn Olimpiyat oyunları malUın oldugu"' kaybettiği puvanları birer birer 

ba 1.. ş· d' tr ~u~nuvıw - Aman hem,eri, dedik. ne olursa 
nı şına Çl&.arttı. lID 

1 amvay ge • ıs: Muhtelif plA.klar, 19: Haberler, U,15 aenden olar, bize 3_4 odalı kiralık bir ev. üzere üç büyük hareket üzerinde top-o tarak 9 birincilik farkiyle bütün d 
lecek, ikisi ayni vagona binecek, bel- Operet Çardaş Flirst1n (pllt>. 20: Soprano - Satılık olaa olmaz mı~ lanmıftır. yayı mağlup etmeğe muvaffak o 
ki de yanyana oturacaklardı. b' · · 1 d' Bayan Karakaş n Tenor De Markt. piyano Bunlar da atletizm müsabakalari, ıırıncı oıuver ı. 

Tramvay geldi. Fakat ne ayni vago- refakatlle. 2o.so: stüdyo orkestralan. 2l,30: Güldük. Masanın üzerinden, (kanunu f b l l bakal A el 
na bindiler, ne yanyana oturdular. habe 

1 
meıdedi) ile ~hukuk uıul muhakemeleri ut 0 maç arı, gür~~ müsa arı • lmanyanın bu suretle kazan 

Çu.'nku·· gelen tramvay ı'kı' vagon • son r er. kanunu) ciltleri arasından bir defter çekti. dır. muvaffakıyetin olimpiyada iştirak 
Saat 22den sonra Anadolu alansmm gaze- d il ı 

b kı Birinci aalıif edeki fihristten kiralık aalıife· Bu üç büyük harekete yardımcı ola· en mi et er üzerinde nasıl bir t luydu: Biri önde, biri arkada, iri r· telere ma.bsua bavad1s senısı vertıecetttr. 
b · ki linin numarasına baktı. Yapraklan• çevir· rak eklenen bir tak&m irili, ufaklı apor yapmış olduğunu Berlinde iken göt mızı, biri yeşil, biri irınci mev ', PRAG 

biri ikinci mevki.. d.i. bir kağıda bir adrea yazdı. Bizi arkasına hareketleri de olimpiyat oyunlarında dük. 
Ömer yeşile, arkadakine, ikinciye 20,20: Yeni şarkılardan pllklar. 20,45: taktı. Bir aokaia Nptı1ı:. Bir köıe döndük. xavaf yava, yer almağa baflttmlftlr. Almanlar bu hareketleriyle fena 

Konupneıer. 21: K. Vel.sain ruvıera lsiınl1 Gayet eski. aayet harap bir en girdik. Bi· B 1 b~•ta vii7YY'leler olmak üzere l B d b l · 
bindi. .. .... ı .. -h. .... """"'"' ....... •-+ •e R stı·a.us . . k d' . k k E .. 1 h un ar -,. ~ ~· çığır açtı ar. un an öy e olimpı opere .. -..-~ -: _,_...., MUt• " • - nncı at mer ıvenı çı tı . v, oy e a • h k b k __ L-.!_ t · b -'- tbol il 

SyheyH L.1'Tn•7'1Y."'• öndekine, bi • to b. b.t.r 1_. di nl d b' k o ey, o s, ~llII, enıs, aıuı;e müsabakalarını üzerine alan her IJl 
ıa JU .. ~ ... aun kompozlsyonl&rından pdlmq mu- rap ~ı, mer ve e uvann arası ır anı 'b' h k l d" 

rinciye atladı • tlk1ll nep-lya.t. 23,20: Pllk. 23,45: RusÇa. ha- açık. Merdiven hali. nasıl ayakta duru • gı 1 are et er ır. Jet kendi milli oyunlarmı kaşla, göı 
Ömer eskidenberi birinci mevkiin berler. PlAk • yor, bizi hala nasıl yukarı kata çıkarıyor, Yukarıda sıraya koyduğum sporlar rası ileri !!Ürecek. ve mesela T oky 

kırmızı ikinci mevkiin y~il boyalı ol- BUDAPEŞTE hayrettir. Ev ev değil, dayanıklı mimarcı· olimpiyat oyunlarının kurulduğu ta • on ikinci olimpiyatta japonlar C' 
masına kızardı. Bu sefer yalnız boyalar 19,50: Keman • braç düoau. 2'.l,30: İtalya- lıiın su katılmamı§ §aheseri. rihtenberi derecesine göre inkişaf et· Ciyutsu denen japon gürefini mubt. 
daki münasebetsizliğe ve tersliğe de- Fransa münasebatı hakk:nda. ton.rerans. 21: Sofada karşımıza fevkalade aüılü, fev• miş, dünyanın her tarafında belli baş• sikletler üzerinden yaptıklan S1 

ğil, birinci mevkie binen bir kıza tutul· Sesli mm ce cazbandlan plAklarndan. 21,15: blade koket bir bayan çıktı. lı alaka görmüt sporlardır. proğrama daha bilmediğimiz bir ~ı 
muş oduğu için kendi kendine de bir Konferans. 22,30: Opera orkestrası. 23.ıo: Olimpiyatlara gelen 53 milletin im· oyunları ilave etmek suretiyle he 
kere daha kızdı. KonU§!Ilalar. 23,50: Lehç9 konferans. 24,o5: - Gene mi kiracılar geliyor. diye söy- kan dahilinde iRtirak ettig"'i bu müsa 1 kl h 

lendi. Sonra çok alırık bir pozla bir oda T • ~ • .. pTogramı zengin eftİrece er, eııı 
Süheyla Karak.öyde indi. Çige.n muslldsl. kapısı itti. Kapı çökmÜf, tavana dayandıit bakala~.ın .. hemen bu çogunda ~erı~a- bir çok galibiyet doJayısiyle altın ıı1' 
Ömer, mektebe gitmeği aıb. O da MOSKOVA iç.in ancak yarı açılıyor: War buyük muvaffakıyet ıosterdı • dalya kazanmıt olacaklardır. 

atladı tramvaydan. 20: Musiklli. edebi ne1T1Yat. 22: Çekçe nef- _ l,te bir oda bu. Bir de 1ı:artw dedi. ler. Artık her olimpiyatta bir çok Jii1' 
Süheyla iki adım attı atmadı döndü rlyat. 23.05: İngllizce nepiyat. 24 : Almanca Kartıcla .iki kapı var. Rehberimiz kapı ~ Atletizmi silip ıüpürdüler, ıerbest k lan • .::Ll • 'd A _ • 

k b ktı Om.. . o"rdu" her bal ..... .,.;vat , •• • '-----dılar .. 1 . bok re or nı yua.aenıp aı en .""\.IIJ ar asına a . en g • ~ ...... ..., · lardan birine saldıracak oldu. Ştk bayan gurCfl IUlZall , yuzme erı, su, lan 'U" I bol lan · 
de. Başını hızla çevirdi. Koşarcasına BOKREŞ önledi: baaketbolu bir çırpıda temizlediler. ' ml 1 oyun an en ° . 
Yu··ru··meg"'e başladı. 12: senfonik konser (Balzburldan nakil). O .__. .. y d-L! d F bol lal Gr '-- R A Jerin kolayca mağlôp eclebilmdl - ruı çöııundftur. anın aa:ı o a, ut u t ya. e&:o omen gu• 

Ömer, durdu, uzun uzun baktı ar - 13,40: Plllt konUfDla•en - pü.k. 19,()3: Dans Yanındaki odada ne canı. ne de çer· • d imal 1-'-etl . 1--b kolayla\'mlf olacaktır. - rqı e f mem e& en pay_, • ,_ ... 
-· .. --.. ·---·-------- mu.sikisL 20,15: Konferan& I0.35: PliLk. 21,05: çeve var. Sade duvara pencere bo)'Unda lar. . H~lasa A~ları~ bu bulufUP"L 
linden hatta mal sahibinin kazancından Konuşmalar. 21,20: Verdtnin (Rigoletto) o- iki mukavva levha dayanmı§. Olim . ___ L_L_J ltı limpıyatlann ııbkbalı bakımından p 

fazla hava paran alırlardı. ....ra.ın. pllk 23,ü: Almanca " Fraruııwa ha- ' k ) pıyat mull8DtlA.öJ.an namı a n· hald ha lı d w 'ld" 
d "" - ikinci oda burası. Bu mu avva ar da b"" _ d'" al"' lan b .. e yır egı ır. 

Asıl garibi, limana bir gemi gir iii z:a· berler utun un yaca m um o u mu- Ö n _.:dl 
• ı..ı0ın camlara kapatıla. Doğram bu bi& __ L _ ,__ ._ '--- _1__ uht l"f mer ~ man, başkasının nişan tahtasını atarak kon- BELGRAT .,.. . sa.oa&llJöTID ıonuna ııLaWU nı e ı F-.l--- bl'w• 

ai nişanını takmak yüzünden orta.İu ara· mondiyalde tamtr yapamam. l al ak • l J.. ICIK:lllDYODUD te ıgı 
sında kavgalar, muharebeler olurdu. o za· 2-0,50: Plak. 21: Zagrepten nakil. 21,30: MI-

1 

Sonra küçük bir dolap göstererek= derece eAlr m ıuretıy eni sayı topb. 1 - Olimpiyat müsabakalarıntl 
30 lAı. 23 Hab 1 "3 20 yan manya oyu arın ı . fiil" • • ""k . lan .. ·ı r ,itle 

man bu iki rakjp zabitlerinin nezareti al - zahi neşriyat. 22, : P <1oA. : er er. M ' : - Bura11 bir müpmba puçuı aere • tecegwi günlerde birdenbire ileri fırla • ıftıral et~:!_ od gu~eşçı e a-'O 
tında Galatada Hendekbap denilen yerde Radyo orkestrası. rek mut.fak. gibi kullanırsınu. Düz ayak . . ldı maya a ınaca.ıuarın an guref m J 

ed bu. ev. 12 liradan on para a .... Mı olmaz. yarak ba~a geçen bir '\"azıyet a · b l · l be b 28 ~ t08 
yatağan ile dövü~ür1er, yani düello er - 29 Ağustos Cumartesi ' ,,..... Bir aralık Berlinde kulaktan kulağa pa uç ~y .. e ra er15 d afguds ras 
ler, gı:ılip gelen nişan tahtasını gemiye •· , ISTANBUL Ev aramanın ve ev bulmanın bu ka • cuma gunu saat tam e e e Jii 
ıardı. lstanbulun belediye işlerile meşgul o- dar feci, bu kadar koıkunç olduğunu hiç nevi şahsına münhasır bir takım müsa- Iar merkezinde hazır bulunmaları 
lan İstanbul Kadısı, bu rezaletin önüne 18: Dans musikisi (plak). 19: Haberler. 'aklıma getirmemiştim. Dehşetli mükedder bakaların yapılacağı havadisleri yayıl- zumu ehemmiyetle tebliğ olunur .. 
geçmek ve sahildeki bu dükkanları 19,15: Muhtelli plaklar. 19,30: Çocuk saati. dostumdan (haydi hayırlısı) deyip ayrıl· mağa başladı. 2 - Dünkü tamimde HalkeV'l rİ 
kapatmak için bir kaç defa il&mlar yazıp Hikayeler. Mes'ut Cemil tarafından. 2u: Pi- 'dım. Barfikste tek parmakla amuda kalk· rafından verilecek madalyaların t~ 
hattı hümayunlar çıkartmı•tı. F akar Yeni· yano solo: Debusey ve Beethoven (Bay Hagh) Senelerdlı lstanbulun her tarafına a ~ aklak k jse 

.. mak, halkada yüzüstü t atma , yanlışlıkla 1 eylul diye yazılmış • çeri ocağına, bu adamlar hiç bir şey yapa- tarafından. 20,30: Stüdyo orkestraları. 2! 30: ,Partunanlar yapılıyor. G aZ-8-t• 
SOn h aberler. Acaba ondan evvel cümlemiz çadırlar· beygir ve kuzuda ba.şaşağı durup. ya· bu merasinı 31 ağustosH~\ P ı. 

mamıştı. Bu hal, 1241 de ocağın lağvına k ld d tşfl' 
kadar devam etmişti. saat 22den sonra Anadolu ajansının gaze- da mı oturu)'orduk~. rım çark ederek geri dönme , o uğu günü saat 15 de yapılacağın aıı 

Rqad Ekıaa KOÇU teıere mahsua havadta aerv1s1 'tWilecektir. Kemal Tabir yerde perende atmak, tek kürekle Padi olunur. 
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Kurultayın dördüncü •• gunu •• 

Dün Güneş- Dil teorisini anlatan dört tez okundu 
(Baftarafı l inci aayfe.da) 

Celse saat tam 14 de Kültür Bakanı 
5lffct Arıkanın başkanlığı altında açıldı, 

•ekreterliklerde Faik Reşit ve Zerin Dil· 
lrlen bulunuyordu. 

Sabık zabıt okunup kabul edildikten 
tonra tez.lerin okunmasına devam edildi. 

Konya saylavı Naim Onat tezini oku • 
rrıadan evvel İbrahim Necmi söz aldı. 

Kopenhagtaki Lenguistik 
kongresi 

- Arkadaşlar, dedi. Bugün mes'ut bir 
teaadüf eseri olarak Kopenhağda da arsıulu
•al Lenguistik kongresi açılmaktadır. Biz 
ten~ glerimizle m~şgul olduğumuz jçin 
oraya iştirak edemedik. Ancak bu vazi • 
feyi İstokholm safareti başkatibi Behçc/. 
Özdoğancıya tevdik ettik, meslekdaş 
kurultaya bir tebrik telgrafı çekil • 

hlesini teklif ediyornm. 

Dün Kurultayda tezlerini okuyanlar: Soldan sağa, Ahmet 
Naiın Onat ve Abdülkadir İnan 

Cevat Emre, 

Teklif kabul edildikten sonra Naim 0-
ııııt tezini okumağa başladı. 

Naim Onat'm tezi 
En büyüğümüz, çok değerli arkadaşlar. 
Turk dilinin arap diliJe olan münasebeti 

Jeni tanıklara ve yeni esaslara dayanıla -
•ak ispat edilmiştir. Eski büyük Türk me
deniyetinin bütün dünya medeniyetleri • 
ne kaynak olduğu gibi Türk dili de bütün 
dillere kaynak olmuştur. 
Güneş • Dil teorisi beşerin yalnız dil 

~ıiıin.i değil, bütün tefekkür tarihini de 
lydınlatacak köksel bir ıııktır. Bu tezle gü-
11C§in veya ondan görülen vasıfların u -
lalclaşıp kaybolmasından çıkan anlamlarla 
bunlara verilen adların gerek Türk, ge • 
teJt arap dilindeki birlik ve benzerliğini 
töatererelt yeni Türk teorisinin hakikati ne 
derin bir görüşle kavradığı teabit edilmiş• 
tir. Güneşin uzaklaşıp batmasından do • 
ian mefhumlar anyılmlıyacak kadar QOk· 
tur. Bu teze mevzu yapılanlar şunlardır: 

Güne, • Dil metodu 

Güneş • Dil teorisinin tahllilerinde her 
ameliyenin bir niçini ve her niçinin bir çün
küsü vardır, dedi ve aözüne ıöyle devam 

etti: 
_ Ben büyük bir titizlikle niçinlerini 

sormuş ve hepsinin çünkülerini bulmuş bir 
adamım. Burada da bu analizi ayni surette 

yürütelim.» 
Bunun üzerine Güneı • Dil teorisinin baş

lıca ameliyeleri olan ana kökü ve düşmü~ 
vocali iade etmenin ne gibi ilmi esaslara 

istinat ettiğini izah etti. 
Bundan aonra kelimelerin elemanlarını 

birer birer yazarak ve türkçe yakutça lu -
gatlere müracaat ederek manalarını teabit 

etti. 
Bu suretle gerek (Filos) ve gerek (Sof· 

ya) kelimelerinin türkçe ( ep-=raison) ve 

bundan çıkan (pil bil = ilim, sav • sap = 
sözü saval • sah = dersi) sözlerinden çık • 
mış olduğunu itiraz kabul etmez surette is
bat etti ve bu suretle Avrupa alimlerince e
timolojisi karanlık olan bu kelimelerin öz 
ve Ank türkçe olduğunu meydana koydu. 

Ve etimolojide kullanılan daha bir çok 
tabirlerin halis türkçe olduklarını illi.ve etti. 

Bu araıtırma sonunda artık bundan son

ra kültür aleminde kullanılan T erimletin e
sasları Grek Utiner, türkçe olamaz gibi 
bir kanaatte devam edebilir miyiz, diye sor

du. 
Avrupa Lenguistiklerine de bir sual wr

du, en makbul ve en mutena eserlerinizce 
meçhul ve karanlık kalnn nice nice sözleri 

aydınlatan ve menşeleri gösteren lehçelere 

karşı bigane kalabilir misiniz~ 

Ana dil 

Akşam, gece. karanlık, k<1ıalık. uUzun 
111iaallerle iz.ah edilmiştim Güneşin uznk -
faırrıasından ve batmasından doğan bu 
~~la.rnlarla beraber kaTBnlığın insanlığa 
ılaın ettiği fikirlerden öyleleri vardır ki ilk 
düşünüşte hunların arasındaki bitlik ve 
~akanlığa aklımız birdenbire varmaz. Bu 
•nlarnların ak•am ve gece mefhumlarivle 
b " ~ Ahmet Cevat Emre ana dili orijinalı kay-
İrliğini nnlatmak için Güneş • Dil metodile bolmuş, yalnız yazma nüshaları dünyanın 

rapılan karşılaştırmalar tahtada izah edi- her tarafına yayı)mı§ bir kitaba benzetti. 
erek anlatılmıştır. Türkçede akşam keli • Bu kitabın en orijinal ve sahih kalmı§ 
l'ılcgjndekinin yanındaki ıı.rapça akşam ve nüshalnrı Pacifiqueden Atlantique' e ka
Rcce anlamlarına gelen kelimelerin uy • dar yapılan geniş bir aaha üzerinde konu-
Rtın)u)d .. ·ı .. 

arı gosten mıştir. §ulan Türk lehçeleridir. Bu lehçelerin bi -
Nairn Onat bu kelimeleri anlattıktan zimle beraber Güneş • Dil teorisinin tahlil 

~nra arapçada ~ece ve geceye ait bir çok metodlarile mütnleasına Avnıpa Lcnguist • 
tliınelerin nasıl ve bunlara bağlı yirmi lCJinin iştirakini temenni ed .. rimıı dedi. 

'nlarn serisinin nasıl gün~teki vasıflarla Profesör sözlerini: 

lı~tla§mnsından çıktığını anlntmıştır. «Türkün güneşine bir §Birimizin iki mıs· 
Ahmet Cevat Emrenin tezi raile hitap ederek bitirdi: 

Bu tez bir buçuk saat kadar sürdü. Atatürk, Atatürk, andlıyız aana, 
Arada beı dakika istirahat verildikten Güneşinden içtik hep kana kana.ı> 

'orıra G"" D"I ... lA ,_,, d ı I , uneş • ı teonsını nyııu e ay ın· Abdülkadir nanın tezi 
:tıırı ve çok alakn ile dinlenen Ahmet Ce· Ahmet Cevadın çok takdir edilen tezi 

il.t t'. • • k d 
l;Jllre tezını 0 u u. bittikten eonra sıra Abdülkadir inana gel • 

~ Ahrnet Cevadın müdafaa ettiği tezin 
~k & 
ijil. <>nu Terminoloği meselesi idi. Bun - Tezin mevzuu (U. K.) eki kanunu idi. A-
ı. 1\ dört yıl evvel Türk Dili Kurumunun laka ile dinlendi. Abdülkadirin tezi ıudur: 
t tJJaıı kolu tarafından verilmiş olan kn • Güneş • Dil teorisine ıöre hiç bir kelime 
ı:t.da, Yabancı dillerde kullanılan terim • vokalle bitmez, mutlak bir l;onsonla biter. 
ıı:~ atılmaeı ve yerlerine türkçelerinin ko- Yani vokal ek olmaz. Bu gibi görünen keli-

ası program olarak çizilmişti. melerin sonunda ağn konsonu bulunmuı ve 
~t ~rnet Cevat Emre bu kararın o priori mürüru zamanla aıınmııtır. 
t\ı:;;?1it b~ hükme dayandığını ve Sci • Bir çok kelimelerin bu «i» konsonu uh, k, 
bir ıque bır araıtırma yapmadan böyle g, y, v» konsonlarına dönmüştür. Türkçe -
dı• ltararln hareket etmenin doğru olma· de sarı, kuru, ulu, darı gibi kelimelerde tığ» 

l!lrıı sö ] d" 
Y e ı. nin düştüğü, cıtav, bav» gibi kelimelerde 

Tezi müdafaa uğ» nin «V» ye ve Bey, sağış gibi lcelime • 
!o A.hrnet Cevat tez.ini izah etmek ıçın fi. )erde uğıı nin «Y>> ye döndüğü klasik ekole 
lt~o~ Ye bunun filozofi ve filozofik şekil- mensup bilginlere de malumdur. Fakat ha
f~ lfıi •eçmİ.§, ve fU yolda tezini müda - ha, aba, ata gibi kelimelerin sonunda bir 
ltl' ttrniştir: «Bunları seçiıimin sebebi, bu konson olacağını klasik ekol hatırına bile 
~~elerin Grekçe olduklarına tam bir getirmemiştir. Türk dilindeki bu konsonu 

Q hııınmasıdırn dedi. Güneş • Dil teorisi keşfetti. 
(ti! lından aonra bu kelimenin iki kısmın Bu keşif etimoloji bakımından çok önem-
ıı_,10) ile (Sofya) sözletinin tahlc.ilcine lidir. Bir çok kelimelerin etimoloji~i ve bir 
t\~ ldı, Yürüttüğü •araştırmada mebez ola- çok kelimelerin ayni kökten geldiiini an • 
~ri Avrupanın en makbul etimoloji lugat- cak bu «V. + K.ıı eki kanunile tayin ede • 

ile rn .. a uracaat etti. biliriz. Mesela hüma, umay, oymak, omak, 
~İi~ lJ llıgatler Boisacg'in Grekçe etim o • aba, oba ve burak, barak, bura ve sair ke· 
'İfltl IGgati gibi eserlerdir. Bunların hep - Jimlerin ayni kökten celdiğini biz ancak 
~rirı~ $;erek (Filos) ve gerek (Sofya) söz- bu «V. + K.» eki kanunile tayin ediyo • 
~1ı~11 .~timolojisi karanlık ve ıüpheli ol- ruz. 

$;osterilmekte idi. 

A..h Bir sözün etimolojiai 
1"ıııi ~et Cevat Emre: cıBir sözün etimo • 
tııi. n aranlıktırhı ne demek olduğunu izah 
11~ltrj u kelimelerin grekçeye nereden geç -
'i<~ıt. rtıalum değildir. Ve Hind • Avrupa 
~. h'li olduğu da tahakkuk etmemistir de-
~ % ~ . • 
·, •tı cı eti ilmin bütün şernitine muvafık 

l'. rette t . 'k k 1· "li~ csıs ettı ten sonra e ımelerin 
1 

• Dil teorisile tahliline aecti 

«V. K.» eki 
ııV. + K.n eki kanunu Türk dilinde ge • 

nel bir kanun olduğu (K. + V.) son eki 
Üe biten yüzlerce kelimenin tetkikile ta -
hakkuk etmiştir. 

Bunun iıbatı için hu tezde beı kelime • 
nin ( 1 inci, sula - aulu, çana • aanı, alap, ba
la) kelimelerinin sonunda •iıo nin düştüğü 
muhtelif lehçe ve dillerdeki ayni .kelimo -

lerin wnunda bir «g, k, y» konsonlarının 
bala ya~adığı gösterilmiştir. «İkinci» keli· 
mesinin eski §ekli acinçuı> dur. Bu kelime 
Rus dilinde <ıyemçuğ» ıeklınde geçmiştir. 
cıSulan kelimesinin son konsonu garp 
türkçesindeki ı<yulah kelimesinde, «çana» 
ve sani kelimelerindeki aon konson Altay 
lehçelerindeki Şanak. ve Çagataycadaki 
<ıçanak» kelimesinde eörülür. «Alaça» keli
mesinin aon konsonu lılavcadaki Loşad ve 
loşak kelimelerinde , ubala» kelimesinin 
ıon konsonu Anadolu Türkçesindeki ccma
lakı.ı kelimesinde yaşamaktadır. 

fımail Müttak Maya.konun tezi 
Son olarak İsmail Müştak Mayakon te· 

zini belii bir ifade ve lisan ile okudu, vo 
dinleyicilerin üzerinde Güneı • Dil teorisi
nin gittikçe artan ehemmyetini tebarüz et· 

tirdi. 
İsmail Mü§tak Mayakonun tezi: 
«Benden evvel söz söyliyen değerli bil· 

ginler, dil tetkik ve araştırma yollarını ye· 
ni zengin ve feyizli bir ııııkla aydınlatan 
GGne~ • Dil teorisini vazih dillere daya -
narak müsbet ve ilmi bir ıekilde izah etti· 

ler. 
Etimoloji ilmine kuvvetli ve emniyetli 

bir iddia ile giren Türle. jenisinin bu gür • 
büz buluşu yüce kuıultaymız yolile artık 
dünya Lenguistik alemine de ilan edil • 
miş bulunuyor. Üç gündenberi zevk ve a
laka ile dinlenen tezlerden sonra benim de 
söz alışım teorik reel ışıklarından fayda
lanarak bnzı kısa etüdlerin aydınlatıcı ve 
öğretici neticelerini göstermek içindi. Bu 
etüdler teorinin tatbikata tam, sahih ve is· 
tisnasız surette mütabakatmı gösteren te • 
rimler mahiyetinde olacaktır.» 

«n» kelimesi 
lsmail Müştak Mayakon ilk önce -fi. ke

limesini ele alarak ihticaç ve itime.ela aalih 
mehazlerin hu kelimenin birbiıinden çok 
farklı geldiğini söyledi ve muhtelif lehçe
lerdeki mana farklarını izah etti. 

Gerek bu kelimenin, gc:rek -ilki- keli -
mesinin tahlillerini yapan lsmail Müştak, 
bazı etimoloğlann türkçe kelimeleri tah· 
li) ederken ana köke yanlış mana vermek 
dolayısile kelimenin de manasını tayinde 
hataya dü~tüklerini söyledi ve dedi ki: 

«- Türk dilinin dünya dillerine nasıl 

kaynak vazifesini gördüğünü izah ve ke
lime unsurlarının manayi lclyindc ne gibi 
roller oynadığını teabit etmeğe muvaffak 
olan Güneş • Dil teorisi bir taraftan bu va
zifoyj yaparken, diğer tarnftan Türk keli
melerine yanlış mana veren, yanlış me • 
todlarla mücadel~ etmeği de kendisi için 
bir zaruret telakki eder. Bu, hem kendi 
vazifesinin selameti, hem de ilmin iffet ve 
asaleti namına ih~ali caiz olmayan bir va
zifedir.» 

İsmail Müştak Mayakon, arap alimle • 
rinin yanlııı mana verdikleri bazı ana kök· 
leri zikrederek tashihlerini yaptı ve ilk in
sanların ateşi naeıl ileıfettiklerini izah e -
den bir Türk mitolojisini anlattı. 

Elektrik kelimesi 
Hatip elektrik ve yaltrık kelimelerinin 

köklerini aratıtırıp bunların morfolojik ba
kımdan birbirlerinin ayni olduğunu izah • 
tan sonra -otlamak- sözüne geçti ve ilmi 
izahlarını ıu cümlelerle tanıamladı: 

ıc- Türke ve Türklüğe güne§ altında 
her hakkı layık olduğu her feyz.i, her ni • 
meti, her kemali vermek azmile uğraşan 
büyük ba~. Türkün medeniyet, ilim ve ir
fan yollarında muhtaç olduğu vasıtaları da 
gafletin ve cehaletin tahakkümünden kur
tarmaya ah<letmiııtit. 

Bu ahd bizim için en büyük müjde ve 
en büyük inan kaynağıdır. D 

İsmail Müştak tezini okuduktan ıonra, 
baıkan bu tezler bale.kında ıöz jstiyen olup 
olmadığını sordu, kimse müracaat etme • 
di. 

Bunun üzerine Varşova ilimler ıubesi 
prk şubesinden ve Napoli Ali şark ens • 
titüsünden ıclen telgraflar okundu, cevap 
yazılmasına karar verildi. 

Kurultay bugün saat 1-4 de tekrar top
lanacaktır. 
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Can Verdi Mecnun 

Onu tanıdığım zaman başında, küçük, 
bembeyaz, yumuşak bir sarık vardı. Si • 
yah cübbefil, parlak rugan kalo~ları, ütüsü 
biç bozulmamış siyah pantalonile bir ho· 
cadan ziyade, Allahın karıısına çıkmağa 
hazırlanan bir kul hali taııırdı. Çok az ko
nuşur, fakat güldüğü zaman dudaklannın 
çizgisi, ıözlerinin hüznü ile insana öyle gı:.· 
rip bir tesir bırakırdı ki, bazan karıı kar
ııya gelince, onun bir masal kahramanı ol

duğunu düşünürdüm. 
İnkılaptan sonra onu bir daha göreme· 

dim. Memleket ka11ştı, yeni bir devir, bü
tün canlılığı ile her şeyin üstünde, her şey

den kuvvetli olarnk eskirun ve köhnenin 
üzerine kapandı. 

Yazan: Ragıp Şevki 

- Biliyor musunuz. dedi. Kamil aevi· 
~or. 

Hayretle: 
- Kimi~. dedim. 
Anası onun Allahı sevdiğini bilirdi am• 

ma, bir defa bile olsun bundan hahsetmC"I 

mişti: 

- Bir genç kızı.. Allah günah!arını af
fetsin, bir genç kızı .. 

Oda bana, içi öt kokularile dolu gibi 
geldi.. Bütün perdeler indirilmiştı. Köşe • 
deki konsol üzerinde yanan lamba ile, ay• 
nadaki aksi. içeride iki başka manzara do· 
ğuruyor. Bir taraftnn bakınca, üzerine tül 
geçirilmiş bir kukla sahnesine, diğer ta • 
raftan seyredince, bir tekke höcresine ben· 

Arasıra genç hocayı hatırladıkça, onun z.iyor. 
Allahla kendi arasındaki yolu nasıl bağ • Duvar dibindeki knryoladan ancak aan 
lanıağa çalı§tığını düııünürüm. Bütün ru . bir elin hareketi beni durduğum yerden a· 

hunu Kur'ana değil, musikiye ve felsefe • yırdı. 
ye vermişti. 

Mevliinn Celaleddini Rumi gibi, Allahı 
korkulacak, çekinilecek bir kudret değil, 

peşinde binbir insanı sürükliyen bir sev -
gili bilirdi. Bazan gökyüzüne saatlerce göz 
diker, dalardı. Sonra hiç beklenmiyen bir 
anda, birdenbire ellerini yüzüne kapar ve 
hıçkıra hıçkıra ağlardı. 

Genç hoca, kısık bir sesle: 
- Hoş geldiniz.. dedi. Bana yaklaşır 

mı ınız?. 

Başucuna gelince elimi tuttu, sıktı. Bel· 
ki, yüzünün dehşetli sarılığını gösterme • 
mek için, lambayı uzağa koydurmuştu. 

Gözlerinin çukurile, dudaklarındaki ince 
çizgiden baıka hiç bir şey götemiyorum. 

- Oturun, ıu yatağın kenarına oturun!. 
Size anlatacaklarım var, diye mınldandL 

Sonra elini halsiz halsiz kaldırarak ka • 

Bir defa bile olsun, bit kadın için içini 
çekmemişti. Halbuki hafif, siyah bir sakal
la yarı kaplı duran yüzü, hüzün dolu göz· 

b. k d • · k k pı önünde duran küçük kadına seslendi: )eri ile ır a ın gözünü uzerıne çe ece 
kadar cazibeli idi. - Bizi yalnız bırak anne 1.. 

Geceleri, Kandillide, Boğazın sularına Bu yatak bana, içi toprakta doldurulma· 
açılan pencerfsinde aabahlara kadar ney ğa hazır bir mezar gibi geldi. Sarı el ha • 
üflediği olurdu. Ne çalardı~.. Bunı. hiç reket ettikçe içimde bit Ürperti duyuyo • 

k b Y l 1 ~ b 1 rum. Belki onun yüzünü görmediğim için imııe . ilmezd.i. a nız o ça magcl aş a • 
dığı zaman, bütün yalılar derin, uhrevi bir ~üsterihim. Fakat eesi, beni büsbütün SÜ· 

aleme gömülürdü. Işıklar söner, haşlar rükleyip götürüyor: 

pervazlara bırakılır, denizin yosun kokulu - Bana nerede idin, nıı.sılsın, bu ka • 
rüzgarları, dalgaların bir kadın çarşafı hı· dar yıl ne yaptın? diye sormayın. Her şey, 
şırtısını andıran ııesleri arasında bütün topraktan gelir, ve toprak olarak tahiate 
kandilli, bir masal memleketi gibi. top - döner .. Şimdi ben de istihaleye hnzırlanı• 
raktan ayrılıp yavnş yavaı sisler ve du - yorum. Amma, bilir misiniz ki, ben buna 
manlar jçinde gökyüzüne doğru yükse • müstahakım. Allahın verdiği ömrü, ben 
lirdi. kendim kısaltmak günahını işledim. Sorr 

Yarabbi, o ney sesine niçin hepimiz bu ra düşünün ki, ben Allahın aevgisinr. .1 
kadar meclup olurduk~ .. Belki de bize, su- net ettim. Bilseydim, böyle olacağ:nı 
ların, toprakların ve gökyüzünün en bü- seydim Allahı sizin gibi severdim • Bnn 
yük kudretini yaklaıtırdığı veya bizi ona eteklerinde bir başka alem getiren birinin 
sürüklediği jçin ..• Bilmiyorum, onun ya - mevcut olabileceğini tahmin eder miydim~. 
rnttığı alem, yalnız ney sesleri devam etti- Fakat, ah, her şeyden, her şeyden üs -
ği müddetçe yaşardı. Sonra, biz, hepimiz, tün olan §eyi bilmeliydim. Bir gün bir ka
birdenbire en yüksek bir yerden, en derin dına gönül verebilmenin kabil olabılecc • 
uçurumlara uçar gibi başımız dönerek, bo ğini düşünmeliydim. 

ğularak, gözlerimiz kapalı sürüklenir, gi • Durdu, baıını duvar tarafına çevirerek, 

derdik. elini 11ğır ağır kaldırdı ve bu el knranlık * yüzünde kayboldu: Ağladığını anlıyorum .• 
Bu yaz Kandillide gene eski yalıya ta· - Siz, herkes, bütün heni tanıyanlar 

şındık. Rıhtımları çökmü~. pencereleri kı- bilir ki, ben Allahtan başka hiç bir şey sev· 
nlmış. sakaflnrı sarkmıı o zavallı yalılara mezdim. Bana Allahın alemine :.avuşmak 
rağmen Kandilli bana gene o eski zevki zevkini veren ney için, felsefe içın göster
verdj. Belki buraya bir çok güzel şeylefl diğim düşkünlük te bu yüzdendir. Böylece 
gömdüğüm için, en iyi hatıralarımı sakla • Allaha yakınlaştığımı, Allah nıskile yuğu • 

dığım ıçın bana rulduğumu sanı 

böyle göründü. Yarmki nushamızda : yordum. Göz yaf· 
Fakat, bir gün larım hep onun i -

bile ol:sun onu ha • H ı R s ı z çin akardı. Tıpkı 
tır]ıyamadım. Ni- Leylasına vurgun 
çin~. Hula da bu- mecnun gibi, göz. 

Yazan: Edoaard P•lsson 
nun sebebini bu • 
lamıyorum. Bel -
ki de yalnız ka 

lerim gökyü • 
Çeviren : Narullah Ataç zünde onu a-

zanmak kaygusile yaşadığım ıçın ..• 

Bır gece köye dolu bir yağmur düşme
ğe başladı. Hütiın sokaklar ve sahiller su 

seslerile ıslanıyor. Çamlı tepelerden sarı su
lnr akıyor ve yalıların içleri gene 1u dam
lalarile ses "·eriyor. 

Gece saat on biıe doğru ihtiyar kahya 

beni aşağıda bir kadının beklediğini aöy -
ledi. Ü:ıerime bir pantalon geçircı-ek İn • 
diın. Uzun ve geniş tnıılılc.ta, kapı dibinde 
çarşaflı, küçük bir gölge duruyordu. Ya • 
nına yaklaşınca, meıdiven başında duıan 

büyük karpuz lambanın ışıklarında bir çift, 
küçük siyah gözle karşıla§tım. Kısık bir 
ıes: 

- Beni tanımadınız, dedi. Ben Ka • 

milin anasıyım. 
Kamil.. Kamil... Birdenbire hocanın hü

zün dolu gözleri gözümün önüne geldi. Ka· 
dın yüzümdeki hayret ve sevinci görünce, 
daha kısık bir sesle: 

- Kamil hasta, dedi. Üç aydır yatı • 
yor. Sizi göımek istedi. Şimdiye kadar 
kimseyi çağırmamıştı amma ... Ah, içi do
lu, dolu... Bo~anmadnn ölmek istemiyor. 

Beraber ıt0kağa çık.tık. Kadın, küçük. vü
cudile ıslak yollarda mütemadiyen sen -
deliyor. ile.ide birde durarak nefes alıyor 
ve hazan düşmemek için kolumu tutuyor. 

Kam.il hocanın odasına kadar hiç bir 
ıey konuşmadık. Oda kapısı önünde ka -
dın, aea veren bir yutkunuıla yutkundu: 

rardım, yıldız. -

lar arnsında, ayın arkasında deniz• 
lerin enginliğinde onu bu!mağa çalı· 
şırtlım. Zavallı Mecnun ... Şimdi can ver • 
di .. Can verip gitti. Ah bilmezsini7 ... 

Eli yeniden kalktı ve yeniderı yüzünün 
karanlığında kayboldu. Gölgemin bütün 
yatağı . kaplıyan genişliğinde, küçük vücu
dunun sarsıldığını farkediyorum. Bu a • 
dam, o eski adam değil .. Bu adamın için• 
de kopan fırtına, artık ayakta kalan bir 
kaç şeyi de devirip sürükliyecek. 

- Bilmezsiniz, o küçük kız, o açık, ser. 
hest, hoppa kız. minimini bir kurt nasıl 

dev gibi bir ağac.ı kemirerek devirirse, be .. 
ni de öyle deviıdi. Bir gece, şu pencere • 
min dibinde gene ney üflüyordum, Kapı 
hızla açıldı. Anamın gözleri şa~kınlıktan 
açılmış, daha içeri girmeden odaya, bh
ceylan gibi, genç bir kız atıldı: 

- Bonsuvar, dedi. Yanıma geldi vcı 
karşıma oturdu. 

- Beni tnnımazsınız. Yanınızdaki Ya • 
lıya daha dün geldik. Bu yaz buradayız. 
Ne güzel flüt çalıyorsunuz. Sizi, knr§ınız· 
da dinlemek istedim. Anneniz müsaade ef• 
medi amma, beni mazur göreceğinizi bildi
ğim jçin, onun hatırını kırdım. Beni .af• 
federsiniz değil mi teyzeciğim. 

Ayak ayak üstüne atarak ellerini dizle• 
rine bağladı, sonra başını geriye atarak gÖf• 
sünü şişirdi: 

Bir şey çalınız. Benim İçin bır ıeY. 
(LUtfen sayfayı ceviriniz) 
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CIBALI ZiNDANLARI İttihatçılar Devrinde 

~ MUHALEFET Qr 
Son Posta'nm zabıta romam : 53 

Nasıl doğdu, Nasıl yaşadı, Nasll öldü? 
Oradan geçen bir garsona. fasih bir 

Rumca ile seslendi: 
- Pedikamu .. sasparakalo ... Bana, 

oturacak bir yer ..• 
Garson, evvela elile etrafı ve sonra 

da tezgahı gösterdi: 
- Görüyorsun, babalık . .. Otura -

cak, tek bir yer var. O da, bizim pat -
ronun daz kafası .. . 

Adam, ağır ağır masaların arala • 
rından geçmiş, tezgaha ilerlemişti. 
Patron Küpeli Peko ellerini tezgaha 
dayamış, garsonlara nezaret etmekte, 
yakit vakit de, kısa kısa emirler ver • 
mekte idi. 

O adam tezgahın önüne dikilir dikil
mez, başını ona çevirmiş; g(irünüşün
Clen umulmıyan bir nezaketle: 

- Bir şey mi istiyorsunuz? .. 
Demişti. 
Müşteri de ayni güler yüzle cevap 

vermişti. 

- Garsondan, oturacak yer sor -
Üum. Sizin başınızdan başka otura -
cak yer olmadığını söyledi. Halbuki, 
ben o kadar saY.gısızlık edecek deği -
lim. Sadece iki çekilmiş duzikonuzdan 
bir iki kadeh içerek şu güzel çalgınızı 
Öinlemek için bana bir yer bulmanızı 
rica edeceğim. 

- Garson, çok iyi söylemiş. Sizin 
gibi kibar müşterilerimin, başımın üs
tünde yeri var... Ancak, başım biraz 
sivri olduğu için belki sizi rahatsız e
Cler. Buyurun, size sandalyemi veriyo
rum. Şuraya oturun. Size, cabadan bir 
mastika da ikram edeyim ... Belki, her 
:zaman müşterimiz olursunuz. 

Küpeli Peko, bunları söylerken, 
kendi sandalyesini tezg~hın üzerin -
Clen aşırmış, yeni müşteriye uzatmı~ .. 
tezgahın üzerine, Lir kaç küçük tabak 
meze sıralamış, büyük bir kadehe de, 
silme o1arak mastika bofaltmıştı. 

Bu müşteri, Gavur Mehmetti ... Ga
vur Mehmet, böylece tezgahın dibine 
yerleştiği için büyük bir memnuniyet 
hisaetmişti. Kadehin yarııını, nazik 
patron Küpeli Pekonun şerefine içer· 
ken, içinde de şu sözleri geçirmişti: 

- Tuhaf şey .. lstanbulun hali ne 
kadar değişmiş .. bu herif, vaktile bur
nundan kıl aldırmazdı. Görünüşe na
zaran, balmumu gibi yumuşamı,. Ma
mafi, çok kurnazdır. Adamına 1ıöre 

muamele etmesini bilir. 
Mastika, hakikaten nefisti. Ga • 

vur Mehmet, dilinin ucu ile dudakla
rını yalarken, ağır ağır müşterilere 
göz gezdirmişti. Gözleri, birbirine sı

kışan ve kaynaşan başlar arasında do
laştıkca, yüzündeki tebessüm de ğe -
nişlemişti. Yine içinden: 

kendisine senelerce ustalık eden, onu 
yetiştirip bu hale getiren Şeytanbaca
ğa bile ehemmiyet vermiyor... işte, 
gene o mahut dört arkadaş, gene o 
maho.t köşelerinde... Kazak Andon, 
Kaz Ligor, Zeybek Sotiri, Dingo ... Bu 
herifleri birbirinden ancak ölüm ayı· 
racak ... İyi.. iyi. .. Kacakcı Filleksi 
Y edibela, Papelci Kleanti, Giritli Mak~ 
ri .. hepsi, burada ... Hah .. nihayet, ya
kaladım. Çingene Yaso ... Her halde, 
bu herif de oldukca benim işime yarı
yacaktır ... Aman acele etmeyim. 

Son Poıta'nın ıiyaai tefrikası : - 40 - Yazan: Ziya Şakir 

işin en garip noktası şurasıdır ki; mesele bu derece basit olduğu halde Bursadan 
f stanbula çekilen resmi telgraflarda bu hadise üç şekilde tefsir edilmişti. 

- Mastikadan hoşlanmadınız, ga
liba) ... 

Bu suali soran, Küpeli Peko idi ..• 
Gavur Mehmet, dalgınlığından silki -
nerek, başını tezgaha çevirdi: 

- Bilakis dostum ... O kadar latif 
geldi ki .. . Daima düziko içmek adetim 
olduğu halde, bu aksam bu nefis mas
tikayı içmeyi tercih ~deceğim. 

Tezgaha, bir kaç garson gelmişti. 
Küpeli, işe dalmış; cevap verememiş
ti. 

Bu sırada çalgı bir kasab havasına 
başlamıştı. H~en bir kaç genç, yerin
den fırlamıştı. Meyhanenin dört köşe
sinde: 

- Yasu vref. .. 

Bu palavranın sebebine gelince: 
Bursa İttihat ve Terakki merkezi- yu
karıda arzettiğimiz telgraf mucibince
vilayete müracaat ederek bazı yerli 
memurlaılın azillerini istemisti Vila
yet de, derhal bu talebi terviç ~yİemişti. 

Azledilen memurlar, evvela &ızlan
mıya başlamışlar. Bunun bir fayda te
min etmiyeceğini görür görmez, der
hal hısımlarını, akrabalarını, dostları
nı, ahbaplarını toplamışlar. BLınlara 
bir kaç misli de yardakçı bulmuşlar. 
Başla~ına (T abalc Mustafa) isminde 
birini geçirmişler; vilayet dairesine 
gelmişler : 

- Meşrutiyet demek, haklı haksız 
herkesin rızkına mani olmak mı de -
mekt ir. Eğer öyle ise, batsın, öyle meş
rutiyet. . . Ya bu haksızlık düzelir. Ve
yahut yapacağımızı biz biliriz. 

Diye bir takım tehdida ta girişmiş • 
!erdi. 

Vali; bu kalabalığın dağıtılması için 
jandarma kumandanına emir vermiş • 
ti. Jandarma kumandanı , vaziyeti ida
re etmek şu tarafa dursun : bilakis, şi
kayetcilerin yüz bulmalarına sebebi -
yet verecek b ir tavur göstermişti. Bu 
halden telaş eden vali de, derhal Is -
tanbula müracaat etmiş, kuvvet iste -

Naraları çınlamıştı . Müşteriler, bir
birlerine sıkışmış ; oyunculara yer aç
mışlardı. Bütün başlar uzanmış; bü -
tün gözler, oyunculara dalmıştı. Her 
tarafta, coşkun bir neş'e parlamı~tı . 

T mişti. 

Tam bu sırada, Gavur Mehmedin i şin en garip noktası şurasıdır ki; 
gözü, kapıya kaymıştı. Ye o anda göz· mesele bu derece basit oldugu halde, 
leri iki çehreye saplanmıştı. Birdenbi- Bursadan İstanbula çekilen resmi tel • 
re o kadar heyecana kapılmıştı ki; e - gr fi d b hAd ' ·· k'ld t f · 
l
. . a ar a u a ıse uç şe ı e e sır e-
ındekı kadehi dudaklarına kadar kal- dilmi ti . 
dırdığı halde, indirmiş; yine tezsahın ş B' · · · ,, .. . ırıncı ıt er 
uzerıne bırakmıştı. [T b k M t f · · d 1 • a a us a a ısının e, lapHıten 

Gavur Mehmedin geçirdiği bu heye- henüz çıkmış bir ~ah!'3, kendisine ce
can, acbebsiz değildi. Çünkü ; kapının miyet mensubu (1) süsü vererek ba
önünde durarak dudaklarında geniş bir zı kimselere ön ayak olmuş .. ve nüma
tebeasümle oyunu seyreden iki adam- yişciler evvela cıNafia Müdürünü iste· 
dan biri. (Kaptan Mihaloviç} di. Di- meyiz» demişler. Daha sonra, di~er 
ğeri ise; esmer, uzunca boylu, yakışık- memurların azli için israr etmişler. Ni
lı, ve harikulade sevimli bir gençti. hayet; hakim ve ınektupcuy kadar 

- Bu adam .. bu adam ... Bana, öyle tecavüzlerini teşmil eylemişler ... 
geliyor ki. . . ikinci it'ir 

Gavur Mehmet, zihninde uyanan [Bir kısım ahali, izlal edilt4rek bazı 
cümleyi ikmal edemedi. fabrikalara ve mağazalara , ezcümle 

Birdenbire bir kaç ses birden, çılgın Reji İdaresine tecavüz etmek istemiş-
bir sevinçle yükseldi. lerdi. Fakat, bu tecaviizler i teşebbüs 

- Fani!.. 
- Fani!.. 
- Yaşasın, Fani ..• 

- Keman isteriz, keman ... 

Çingene Yaso, yerinden fırladı.. o 
gencin elinden tuttu.. çalgıcıların ya
nına doğru sürükledi. 

O devrin modasına göre çok iyi gi
yinmJş olan genç, arkasındaki s'.iyah 

derecesinde kalmıştır.] 
Üçüncü it'ir. 

Diye bir patırdı koparmıflardı. edenler tarafından ağır muameleler 
Kayseriye yakın (Hacil) ismindeki karşısında kalmış; ve kendisine nüzül 

büyük köyün halkı derhal silahlanmış- isabet ederek vefat etmişti. 
lar, müdafaa vaziyeti almıtlardı. Bu - Bereket versin ki Türk ve Ermeni 
nu haber alan Kayserideki Ermeni - münevverleri çabucak birlefmİfler; a• 

ler de : radaki anlaşamamazlığı kolayca ref'· 
- Türkler silahlanmıslar. Bizi kes- etmişlerdi. Ye ondan sonra da. tehri 

meye geliyorlarmıs. 
1 

idare etmek Üzere kırk kifiden mü • 
Diye, silaha sa;ılmıslardı. rekkep, muhtelit bir idare heyeti teş· 
Bu yanlış anlaşma .yüzünden halk kil eylemişler; idare riyasetine de aı

birbirine girmek istid~dım göstermiş - kerı kumandanını geçirmişlerdi. 
ti. Bu arada mütasarrıfın vaziyeti ne • Yak.ia hadisenin önü, kolayca alın .. 
zaket kesbetmiş; ve çok müşkülleş - mıştı . Fakat.. eğer iki millet münev• 
mişti. Esasen meşhur musiki~inasları- verleri derhal birleşerek işin önünü al· 
mızdan olup, oraya nefyedilmiş olan mamış olsalardı; hiç şüphesi ki bu ha .. 
Arif bey ismindeki bu hassas ve fazla- dise Kayseride çok kanlı ve çok feci 
ca Yaşlı olan zat, karışıklığın önü - · bir hadise yaratacak, belki de. tq taş 
ne geçmek istemi~ ise de, şehre hiicum üstünde kalmıyacaktı. (Arba Yal') 

Satış İlinı 
İst. Dördüncü İcra Memurluğundan: 
2306~ ikraz NO: sile Şadanıdil tarafından borç alınan 425 lira mukabf 

linde Vakıf Paralar İdaresine birinci derece ve birinci sırada ipotekli olup 
tamamına yeminli üç ehli vukuf tarafindan (·426) Dörtyüz Yirmi altı Li
ra kıymet takdir olunan Boğazişinde Anadolu Hisarında Göksu Kuyu so-

kağında eski: 7 mükerrer yeni: 24 NO: lı bir tarafı Aşcı başı İsmail hane 
ve bahçesi, bir tarafı Doktor Kamil hane ve bahçesile Bahriye Kolağala· 
rından Nazmi veresesi hane ve bahçesi, birtarafı Hacı Ömer veresesi hane 
ve bahçesi, tarafı rabii Baruthane caddesile mahdut Zemin katı: iki çi • 

mento taşlık, - birinde ocak vardır. - bir hela, bir oda, bir ahır, bir merdi -
ven altı Üst kat: ayda üç lira ile Hüseyin'in tahtı isticarında bulunan bi
rinci bölükte bir merdiven başı, iki oda, bir balkon, ikinci bölükte: bir 
merdiven başı, bir aralık. iki oda, bir hela, bir yüklüğü muhtevi 824,00 
metro murabbaı umum sahanın 88, metre murabbaında mcbna 
ve gen kalan sahayı işgal eden bahçesinde üç çam, bir 

erik, bir çitlenbik ağacı bulunan maa bahçe üst katı ahşap. muh-
tacı tamir, iki kapulu ve iki kısım olarak istimal edilen bir evin 
tamamı açık arttırmaya konmuş olup şartnamesinin 19/9/936 tarihinden 

itibaren dairemizde herkes tarafından görülebileceği gibi 29/9/936 tarihine 
müsadif salı günü saat 14 den 16 ya kadar dairemizde açık arttıma ile sa
tılacaktır. 

Arttırma bedeli muhammen kıymetinin yüzde yetmiş beşini bulmadığı tak
dirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere 14/10/936 tarihine mü· 
sadif Çarşamba günü saat 14 den 16 ya kadar dairemizde yapılacak olan 
ikinci arttırmasında gayrimenkul en son arttırana ihale edilecektir. Taliple· 
rin muhammen kıymetinin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçesini 
veya milli bir bankanın teminat mektubunu hamil bulunmaları lazımdır. 

Müterakim vergiler ile vakıf icaresi Taviz bedeli ve belediyeye ait tenYi• 
rat ve tanzifat rüsumu satı~ bedelinden tenzil olunacaktır. 2004 numaralı 
İcra ve iflas kanununun (126) ıncı maddesinin dördüncü fıkrasına teY" 

fikan bu gayrımenkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer alakadaranm ve 
irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususil~ faiz ve maaarife dair. 
olan iddialarını, ilan tarihinden itibaren (20) yirmi gün içinde evrakı muıb• 
telerile bildirmeleri, aksi halde hnkları tapu sicillerile sabit olmadıkça 13tı~ 
bedelinin paylaşmasmdan hariç kalacakları cihetle alakadaranın işbu mad· 
denin mezkur fıkrasına göre hareket etmeleri ve daha fazla malumat almak 

- Bizim ahbapların çoğu, burada ... 
işte, Şeytanbacak Bağdasar, Sarhoş 
Kasbarla haşhaşa .. kim bilir; ne kum-

k 1 T f · y ceketi çıkararak çingene Yasoya verdi. 
paır uru yor ar... e ecı, aryemez 
Karabet de yanindakileri kafese koy- Kemancılardan birinin elindeki kemanı 

[Tabak Mustafa ve avenesinin se· 
bebiyet verdikleri vukuat, resmi ruh
satı haiz olmıyarak dikilmiş olan tü -
tünlerin reji ve hükumet tarafından 
imhası meselesinden ileri gelmiştir. Eş
raftan Ethem paşcr nammda birinin tü
tünlerini cebren imha edileceği zaman 
bu zatın teşvikile halk isyan etmiş, ve 
bu hadise de zuhura gelm iştir.] istiyenlerin 4~ Closya numarasile müracaatları ilan olunur. (744) 

maya çaJıs~or ... Hay domuz, hay .. çekti ... Oyuncuların ortasına atıldı. 
Gem alma.z Nikoli, amma palazlan • Vücuduna latif inhilalar vererek ka
mış. O, ne biçim oturuş .. yanındaki - sap havasına başladı. 
lerle ne azametli konuşuş... Hatta, (Arkası var) 

çalınız! dedi. 1 Görüyorsunuz ki, sevginizi beslemek için 
Anam kapıda şaşkın ıaıkın bakıyor ... size her akşam geliyorum. Sevini. Amma 

Fakat, sanki bir büyü ile tutulmu' gibi, bana aahip olmak için değil, diyordu. 
ben hiç bir şeyden ıöyliyemeden onun i•· ı Bütün yaz, biz ikimiz bir arada ya~a -
tediği havayı çalmağa başladım. Yaprak dık . Akşamın gölgeleri bastırınca ev~ ge. 
yeşili gözlerini gözlerimden ayırmadı. iki- liyor ve gece ay Boğazdan uzaklafırken e· 
de birde göğsünü ııişirerek sağa sola aal- vine dönüyordu. 
landı, dinledi, dinledi, dinledi. Yaimurlar başlarken bir gün bana gel-

Ve o gece ancak saat 3 te evine gitti. 
Artık her gece geliyordu. «Bonsuvarl 1) 

diyor, kartıma oturuyor, beni .linliyor ve 
her defasında da: 

- Allaha timdi daha çok ıeviyoruml. 
diyordu. 

di: 
- Yarın gidiyorum, benim genç ho -

cam, artık bir daha ne zaman gelirim, bil-
miyorum. Yalnız beni sevmekte devam et· 
miyeceğine söz ver, başkalarının beddua
ıından korkarım, dedi ve bana avuç içle-
rini Öptürdü, gitti. 

Netice: ---
-----------------------------------------------------------~ ilanları 

Değeri 

Lira K. 

lstanbul 

Pey parası 

Lira K. 

Vakıflar DiraktörlUgU 
O günden itibaren Bursada bir mu

halif zümre türemişti. (Bursa muha • 
liflerinin piri) denilmeye seza olan 
(Tabak Mustafa Ağa) nın açtığı bu 
bayrak altında (Kalıpc.ı Ahmet) ler • 
den, (Müftü ve Meb'us Ömer Fevzi 
Efendi) lere kadar cahil ve münevver 3109 37 233 18 Edirnekapı : Acıçeıme'de Tramvay C: de ~ 
bir zümre birikmişti. Garibi şurasıdır tarafında harap hamam diğer tarafında Nafiı 
ki. bütün hayatını anut bir muhalefet- aber bahçesi, vakfa ait arsalar, Tataroğlu .,...-! 
le geçiren Tabak Mustafa, sonraları Kasap Halil bahçesi, ve terlikçi Hüsnü babç~ 
teşekkül eden muhalif fırkalardan hiç ve terlikçi Ahmet vereselerine ait arsa ile ..,-
birine de iltifat göstermemişti. dud 1243,75- metre murabbaındaki Haca ~il" 

Görülüyor ki; ilk ve a<:emi Bursa hiddin camii arsası. (526) 
ittihatçılarının hesapsız bir hareketleri, C de 
Bursada bir muhalefet tohumu atılma- 391 43 29 35 Y edikule: İmrahor mahallesinde' ve : 
ama sebebiyet vermişti. Ve ayni gün- eskilOl ·yeni· 107 Nr: lı ve 1l1 ·metre artaoıO 
!erde, ayni vak'a; (Kayseri) de de zu· tamamı (5550) 
hura gelmişti. 800 00 60 ()() Balat: Hacıisa mahallesinde Yeni cadded' 

Meşrutiyet ilan edilir edilmez, yeni eski- 2 yeni 6 Nr: 1ı üç katlı evin tamallll· 
Bilmiyordu ki, ben şimdi bütün sevgirl"'İ 

Allahtan koparıp ona bağlamıştım. Allaha 
yakınlaşmak için değil, onu zaptedebil -
mek için çalıyordum. 

idareden memnun olmıyan bazı eşraf, (59l4) 
vara çevirerek: ortaya bir şayia atmışlar: 1057 00 79 28 Unkapanı: Papaszade Mustafa E. maballeSİD~; 

_ Amma, onu ıevmiyeceğime söz ver· - Ermenilere beylik verilmiş .. ~im- K d kik dd • d k' 20 · ••8 ftılr • 

Hasta baıını ve vücudunu büsbütün du-

Bir gece kendisini sevdiğimi söyledim: 
- Sevini .. Beni severseniz beiki dahı

aüzel çalarsınız 1.. dedi. 
Fakat bütün düşi.ı nceleri clçık ve kat"i 

idi: 
- Beni sevmemenize ne miırıı var) 

b h ık k apan a ca esın e es ı · yem • " , 
diğim halde gönlüme hükmedemiyorum. di onlar silahlanıp ütün a ı ese • (42661 

dükkanın tamamı. 
Şimdi .. Her şey bitiyor .. Ve bu gec~ ıa • ceklermiş. ,Jf 
baha karıı can vereceğimi biliyorum. Yukarda yazılı mallara istekli çıkmadığından ihalenin 4 / 9 / J.~ * (1) Bu, yanhştn·. Çünkii Tab:tk Mustafa, J#"~ 

- Cuma günü saat 15 • te ·yapılmak üzere arttırması on gün 8 
Ertesi aabah anası onu yatağında ö!ti hayatında bir kere bile cf!nıiyt't ile nıünase- "133 

l 
mı~r. lateklilerin mahl61At kalemine aelmieri. ,,. bulmut. dediler. Mt iddiaınnı .Ptna alna:anu')tır. 9"• 6 
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Nazilli Pamuk Tohum İslah İstasyonu 
Müdürlüğünden : 

Nazilli Pamuk Tohumu Üretme Çiftliğiçırçır fahrikasi için evaaf Ye te -
t\İti 8'ağıda yazılı bir motörle teferrü atına ait makineleri aatın almak İsti
>0tuz. Bunları atağıda yazıh tartlnr dahilinde satmağa talip olanların ıon 
~lannı ihtiva eden tafsilath tekliflerini en kısa bir zamanda tözü geçen 
t°aftlik Müdürlüğüne bildirmeleri ilan olunur. 

.. 

TRANSVAAL CONSOLiDATED 
LAND AND EXPLORATiON 

COMPANY, LiMiTED 
~ncorporated in the Union 

of South Africa) 
1 nğ~stos 936 tarlhinde Cenubi Afrika it

tihadı hükünıcti, Holfontein No. 1, Dlstrlct 
Springs, çlfUlğlnln tamamını alfi.kadnr eden 
bir maden keşfi ve işletilmesi icarı hakkını 
kumpanyamıza venneğe muvafakat etmiş -
tir. 

Aranılan şartlar: 
..., ~otörde: 
'tk fk lin H p ku • d d. l dak.k Kumpanyamızın müşavir miihendlsleri dt u i veya çift amudi ıi. dirli 65-70 . • vvetin e tam ıze ı a- bu imtiyazın vakit kaybetnıeksizln halihazır 

ldedi devir 500 den fazla olmıyacak. 
Jl· ak ·· .. . b "d • . slnal şartlar dnlreslnde kuywar kazılmasına 

~· ır Komprenörle buna ait ihtiyat uf motoru ve motôrü te n ıçın ta bir keşfin 1nldşal.nu 1st.1lzam edecek 

it •u pompası ve aabit kadranlı bir takimetro ile mücehhez bulunacak. ~~ t::zda ehemmiyet verilmt-sine llyık bir 

~otör qağıdaki firmalardan birine ait olacak: mesele olduğunu 1dd1a ve tahmin etmekte -
4lliiliz: Liater, Grosley, National Ruaton. dirler. 

~n: Lanz, Gürting, Krup, Deuz veya N. A. N. Bugünlerde; Holtonteln (T. c. L.) Cold 

~otör Akople Generatör: Mlning Company, L1mlted tınvanı altında 
So S-ntral Generatör 50 kilovat Trifoze 220 • 280 Voltluk olup Fregenıi yeni bir kumpanya tefekkill etmektedir. Bu 

~~~~cak ((Simens» veya <cA. S. E.» tipinde olacak ve bir tarafından mü- yeni kumpanyanın maksadı yukarıda mev-
~ . • .. _ ı_._ zuu bahis olan madeni toıetmek hak ve lmtl-
.._ dınamo ıle mucehhez bulunacaaur. ld tm k Tr aaı co Uda 
• • yazını e e e e ve ansv nso -
.. ~2! tablosu: ted Land and Exı>loratlon COmpany, L1m1-

\t ··~e: ltık ve kuvvet ,ubelerini ihtiva ebnek üzere üç kısımlı olacak· ted kumpanya.sının (Sbare - warrant'>) 19 

k · l.takine kıamında otomatik bir bir talter, bir amprmetr, bir wolmetr, Eylül 936 da fıedavüle çıkacak hO.mlline 

~ lciiovatmetr ve bir de Frengensmetr bulunacaktır. Bunda ayni zamanda muharrer fehadetnameler hlmlllerlne; mez
l ~~.Jckız dinamoauna ait volt ve Ampen;netr konulmut olacak. Kuvvet kur yeni kumpanya sermayesine Transvaal 

~ dört tubeli olmak üzere dört talter ve dört amperimetresi buluna- Consolldated Land and Exploratton Com-
' pany, Limited kumpanyasıııın 5 bisse sene-

~ • d.. L_ b 1 k h be am lik ola di için yeni kumpanyanın beheri ıoı- lık 1k1 
~ etaı kıamında ort fUoe u unaca .' er f~ onar per .. • • hisse senedi nlsbetlnde ve bütün klısurlıll'ı ih-
loc · -.. e her tubenin ayn ayrı -iter ve ııgorta tertibatı bulunup umumı bır t 
' r- mal ederek mütesavlyen lşUrl'lk ve tayı o-
;ır kilovatmetreai bulunacak. ıunmak hakkını vermektedir. 

'~~lo izoleli ıimens sisteminde çelik levhalardan yapdmıt ve bütün (Share - Warrants> hlm1llne muharrer 

~ı bu tabloya gömülmüf olacak. şehndetnameler hA.mlllerı, tekllftn bütün 

t.,.~ bafka mevcut makinelerin ifledilmeai için bunlart grup grup tafsUMını havi tarifname 11uretlerln1 ve ka

:·vıtec:ek Elektromotörler alınacak, bunlann evaafı ve kudretleri apğıya yıt karnelerini almak lç1n llzımgelen mua
meleyi yapabilmelerini temlnen gazetelerle 

lflır. 
l resmen haberdar edileceklerdir. 
~ ..._ 3 14 Kilovatlık Trifoze Elektromotör A. :r.ıolR & co. 
a ..._ 2 3 » » » Londra'datd Kitlpler 
~ ..._ 2 7 » » » Londra'daki yazıhane : 
lf ..._ 2 3 » » » t, London Wall Bulldlngs, E. C. 2. 
~ '~ Elektromotör tam ve pinomatikman kapalı «Gekapselt» olacak ve 

">.t biri ıigorta ve p.lter tertibatını havi olacaktır. 
~ '1cinelerin 10/10/936 tarihine kadar müeaaeaeye teslim edilmesi tart-
' «590» 

'"-----~~~~~~~~--~~~~~~-----
~&urdur Belediye Reisliğinden : 
~~~r Belediyesine 225 metre 70 lik iki Rekor ve her yirmi bet met-

~ltlıklı ve 24 telli en iyi cins bezhortum pazarlıkla a~tnacaktır. Bu 
~urnu bulanların 15/9/936 da yüzde 7,5 kurut temınat para ve 
'1 clerile veya bizzat saat 14 de Burd'!r Belediye Encümeninde ba-

\ltunaları ilin olunur ((665» 

Bozcaada Sulh Mahkemesinden : 

Bozaadada Çe:o;meli Snvasti tara
fından Niko Atlnnlı ve Tırasıvulo 
alcyhlerin açılan izalei şuyu dava-
sının 1617/936 gnnünde hisseli bağ 
ve tarlaların taksimine karar verile-
rek müddealeyhlerden Tırasıvulon 

lkaınetgl\hı meçhul olduğundan ilAm 
t h/8/936 gününde mahkeme divanha
nesine tebliğ makamına kaim olmak 
nzere yapıştırıldığı ilan olunur. 

Sayfa 11 ~ 

Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden: 

Bu yıl Ankara Yüksek Ziraat Enstitüıünün Ziraat, Baytar Fakül • 
lelerine kız Ye erkek ve Orman Fakültesine yalnız erkek parasız yatıb, 
parah yatılı leyli Ye yatım: talebe almacaktır. Enstitüye yazılabilmek için af&
iıdaki f&rl)ara uymak serekli dir. 

1 - Liae mezuniyet imtibanmı Yererek bakaloryasını yapmıt veya 
lise olaunluk diplomasını almıı olmak <<Bakaloryasını yapmamıt ve
ya oJıunluk diplomasını almamıt olanlar Enstitüye alınamaz» ve 
Türk tabiiyetinde bulunmak li.zımdır. 

2 - İstanbul Üniversitesinin Fen Fakültesinden naklen gelecek 
olanlar orada okuduklan sömestrelerden muvaffak olmutlar ise, ikiıt 
kahu] edilerek Baytar, Ziraat ve Orman Fakültesinin üçüncü Sömestre

lerine alınırlar. Ancak Baytar Fakültesine girenlerin bu Fakülte • 
nin birinci ve ikinci Sömeatrelerinde okunan anatomi denine de ayn • 
ca devam etmeleri ve Ziraat Fakültesine girenlerin ziraat ıtajını yap .. 
maları gereklidir. 

3 - Enstitüye girecek talebenin yaıı 17 den aıağı ve 25 ten yukari 
olamaz. Nihari talebe yüksek yaf kaydına bağlı değildir • 

4 - Parasız yahh talebeden ertiklerinin lüzum göıterdiii beden 
kabiliyeti ve sağlamlıkları hakkında tam teıekküllü bir haıtaevi ku· 
rulunun raporu lazımdır. 

5 - Enstitüye yazılan talebe iki ay içinde, yeniden sağlık ve aağ • 
lamlık muayeneıinden geçirilerek ertiklerinin lüzum gösterdiği beden 
kabiliyetini göstermiyenlerin Enıtitüden iliıiği keıilir. 

6 - Ziraat Fakültesine girecek talebe Ankarada Orman Çiftliğinde 
10 ay ıtaj görmeğe mecburdurlar. Bu ıtaj müddetince talebeye 30 
lira aylık verilir. Yatacak yer çiftlikte parasız sağlanır. «Stajyer tale
benin yemeıi içmeıi de Enstitüce sağlandığı takdirde kendilerine bu 
30 lira verilmez.» 

7 - Parasız yatı talebesinden staj veya okuma devreıi içinde, son· 
radan meydana gelen mücbir haller dı§ında olmak üzere, kendiliğin· 
den ıtajını veya okumasını bırakanlardan veya cezel olarak çıkarılan
lardan hükumetçe yapılan masrafları ödiyecekleri hakkında verilecelC 
nümuneye göre Noterlikten tasdikli bir kefaletna~e alınır. 

8 - Enstitüye girmek istiyenler yukarıda yazılı rapordan ba§ka 
nüfus kağıdını, llfl kağıdmı, poliı veyauraylardan alacaklan uzgidim 
kağıdını, orta mektep ve liselerde görmüş oldukları süel dersler hak· 

kındaki ehliyetnameleri iliştirilerek elyazılarile yazacaldan pullu bir 
dilekçe ile ve altı tane fotoğrafı ile birlikte doğruca Ankarada Yüksek 
Enstitü Rektörlüğüne bat vururlar. Talipler dilekçelerinde hangi 
Fakülteye kaydolunmak isteklerini bildirmelidirler. Akıi takdirde 

dilekçeleri hakkında bir muamele yapılmaz. 
9 - Pulsuz veya usulü dairesinde pullanmamı§ olan ve 8 inci mad· 

dede yazılı kağıtlann ilitik olmadığı dilekçeler gelmemi§ ıayılır v• 
bunlar hakkında hiç bir muamele yapılmaz. 

10 - Vaktinde tam ki.ğıtlarile baı vuranlar arasından pek iyi veya 

iyi dereceli olaniar tercih edilir. Kabul edilecek b\lebe diploma dere
cesine ve bat vurma tarihlerine göre seçilirler. Kadro dolmadığı tak· 
dirde orta dereceliler de bat vurma sırasına göre alınabilirler • 

11 - Cevap iıtiyenler aynca pul göndermelidirler. 

12 - Baıvurma zamanı Aguıtosun birinci gününden Eylulün otu
zuncu günü aktamına kadardır • . Bundan sonraki baıvurmalar kabul 

edilmez. (15) 

Devlet Demiryollan ve Ll~anları lf letme Umum idarısi il ı uarı 

Muhammen bedeli 10,500 lira olan 300 ton hurda dökme 21/9/ • 
936 Pazartesi günü ıaat 15 de kapalı zarf usulile Ankarada İdare bi· 
naıında ıatın alınacaktır . 

Bu ite girmek isteyenlerin 787,SO liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7 /5/1936 g. ve 3297 
No.lu nushaıında intiıar etmit olan talimatname dairesinde alınmıı 

Yesika -.e tekliflerini aynı gün saat 14 e kadar Komisyon Reisliğine 
vermeleri lazımdır. 

Şartnameler paraıız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Hay-
darpapda Tesellüm -ye Sevk Şefliğinden daiıtılmaktadır. u557» 

* * 
Muhammen bedeli 27970 lira olan elektrik tel ve kabloları 21/9/· 

936 Pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf uıulile Ankarada ldaro 
binaıında satın alınacaktır. 

Bu ite girmek isteyenlerin 2097, 75 liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği veıikaları, resmigazetenin 7 /5/936 gün 3297 N.lu 
nuıbasında intiıar etmit olan talimabıame daireıinde alınmıı veıika 
ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar Komiıyon Reiıliğine ver • 
mel eri lazımdır. , 

Şartnameler 140 kuruşa Ankara ve Haydarpap veznelerinde satıl-
maktadır. u558» 

* * 
Halen Ankara - İzmir - Ankara arasında haftada iki defa işleyen 

doğru yolcu trenlerinin 1 Eylül 1936 t~rihinden itib~ren hafta.la üçe 
çıkarılacağı ve trenlerin Ankaradan İzmıre Cumartesı, Salı, ~erş.~mb~ 
günleri İzmirden Ankaraya Pazartesi, Perşm~, Cuınarte~ı g~nlerı 
hareket edeceği ve yalnız Ankaradan Cumartesı, Salı giinlerı İrmırden 
Pazartesi Perşembe günleri kalkacak trenlerde yataklı vagon ve 
yemekli furgon bulundurulacaiı muhterem halka ilan olunur. 

(517) (549) 



Siz de 
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birikmiş 
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KUMBARA DESTEKTİR 
....._--~~~----------------------------------------------------------~~------Bu akt•m 4m .............. ~ 

PANORAMA 
BAHÇESiNDE 

Bestekar SELAHATTiN PINAR'ın 
San'at hayahnın 23 üncü yıldönfimii kutlulanacakbr. 

Telefon: 41065 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
46 Teneke ıaz yaiı 

1800 Kilo dizel yağı 
1000 Kilo vakum yağı 

60 Ten eke benzin 
Yukarıda cins ve miktarı yazılı malzeme tannamelerl mucibince 

l/lX/936 tarihine raatlıyan Salı günü aaat 15 de pazarlıkla satın alına
caktır. isteklilerin ıartnameleri ıörmek üzere her gün ve pazarlık 
için de tayin olunan ıün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte 
Kabataıta inhisarlar Levazım ve ,Mübayaat Subeıi Müdürlüiündeki 
Alı,m Komisyonuna müracaatları. (428) 

* * Şartnamesi mucibince nısfı 10/18 ve Dllfı 18-SOeb'adında 1000 ton krip-
le maden kömürü 31 /Vlll/936 tarihine ruthyan Pazartesi günü ıaat 14 de 
pazarlıkla satın alınacaktır. isteklilerin farlnameyi görmek üzere her gün ve 
pazarlık için de tayin olunan eünde % 7,5 muvakkat ieminat paraaiyle 
birlikte Kabalafta Levazım fUbeaindeki Alım satını komisyonuna müraca-
atları. (674) · 

* * Şartname ve nümunesi mucibince 1000.000 metre kırmızı çizgili kana
viçe 31 /8/936 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 15 de pazarlıkla aa· 
bn alınacaktır. isteklilerin f&l'lname ve nümunesini görmek üzere her gün 

En boş meyva usarelerile hazır
lanmıştır. Hazmi kolaylaştırır. 
lnkıbazı izale eder. 

Kanı temizliyerek vncuda tazelik 
ve canlılık bahşeder. · 

ve pazarlık için de tayin olunan gün ve aaatte % 7 ,5 güvenme paralarile BeyoKlu • İstanbul 

birlikte Kabataşta inhisarlar Levazım ve Mübayaat fUbesi Müdürlüğünde - '----------••-" 
ki Alın komisyonuna müracaatları. <C312» Iİıll. T 1 F O İ L 41-~ 

lNGlLlZ KANZUK ECZANESi 

· Dr. Ihsan ••mi 'ı 
Sıhhi l Tifo ve parauro hastalıklarına tu

tulmamak için ağızdan alınan tifo U L U D A (t haphmdır. Hiç rahatsızlık vermez. 
Herkes alabilir. Kutusu 55 Kr • .1 

gazozlarını tercih ediniz. Birinci nevi maddelerle imal edilmiştir. -·- ·--- ···---· ' · -'"0

-· · ·-

KapsUllerine dikkat ediniz. , Son Posta Matbaası 

KiNOPRiN kaı<ıleri ~ER'tcRor 11~uRus 
B• . oi . tıt01'1.ATİZH.A ·~RllARİlf.\jRİPVf NEZLEYE l<All~I eı~ic'~ 't~Çlll? 

Neşriyat Md. : Selim Ragıp EMEÇ 

SAHIPLERlı ( A. Ekrem UŞAKLIG1L 
S. Ragıp EMEÇ 

~ ve 20 kompr1meflk amb•lı11arda 
bulunur. 

. 
Amba la] ve kompt1meler1n 
~ . 
~zerinde hal1sliğln t1msal1 

olan EB markasını arayınız. 

Sayın halkımıza 
Şirketi Hayriyenin bu 

mehtap için yapmakta 
olduğu programa ait 
ilanı Pazardan itibaren 
gazetelerde takiD bu
yu-:unuz. 

Nafia Vekiletinden: 
Aydın demiryolu berinde 67+200 ve 274+000 ıncı kilometreler' 

deki tq ocaklarından çıkarılarak nakil ve vagonlara tahmil e~ 
on beıer bin metre miklp ballstın icra edilen münakaaasında tali, 
zuhur etmediiinden mezk\lr balastlar kapalı zarf usulile ayrı art' 
yeniden münakasaya konulmuttur. 

1 - Münakasa 7/9/1936 tarihinde saat on beıte Vekalet Deaıit' 
yollar inıaat dairesindeki arttırma, eksiltme komisyonunda yapıl• ' 
caktır. 

2 - Bu ocaklardan çıkarılacak on beter bin metre mikip balit~ 
her birinin muhammeJJ bedeli .(21750) liradır. 

3 - Muvakkat teminatları her birinin (1631,25) liradır. 
4 - Mukavele projesi; bayındırlık itleri ıenel ıartnameai ve mitJ" 

kasa ıarbiameıinden mürekkep bir takım münakasa evrakı (55) kofd' 
mukabilinde demiryollar inpat dairesinden verilmektedir. 

5 - Bu eksiltmeye girmek istiyenler, 2490 No. lı kanun mucibiot' 
ibrazına mecbur oldukları evrak ve vesikalarla 7 /5/936 tarih ~ 
3297 No. 1ı Reımi Ceridede ilin edilen talimatnameye göre VekiJef' 
ten almıt oldukları müteahhitlik vesikaaile teklif zarflarını md~ 
kanunun tarifatı dairesinde hazırlıyarak 7 /9/1936 tarihinde saat 1 

de kadar makbuz mukabilinde demiryollar inıaat dairesine tevdi et 
1 

meleri lizımdır. (461) (431) · · 

TUZLA 

iÇMELERi l içme trenlerinin vapurları köprOden 6,25- 7,40 - 8,40. 9,05 -11 ·., 
13, 15 - 15, 10 - 15,50 dir. 

/ , 

Bursa Ahmet Vefik Paşa hastane51 

Baştabipliğinden: 1' 
Hastanemize 936 mali yılında lazım olan ve müfredah şartıısrıı~,t 

ilişik defterde yazılan 4496 lira 84 kuruş muharr men bedelli il~~ 
açık eksiltmeye konulmuşsada verilen bedel layık hadde görühned• er 
~en. ihale 4/~/936 ~um~ gü.nü _saat on . beşe tehir olunmuştur. 1st ıl 
Iilerın 338 lıralık dıpozıto ılmuhaberlerıle beraber aynı günde 8 ..Asi'' 
HUkümct dairesinde Vilayet Encümeninde hazır bulunmalan li~( 
Şartnameyi görmek isteyenler Hastane Başhekimliğine yahut V~ 
Encümenine bq vursunlar. Bundan dolayı para alınmaz. "'1 ' 
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