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"Son Posta,, nm teşebbüsü muvaffakıyetle neticelendi Kurultayda dün Üç tez okundu 

t t 1. •• ·· d ·· • Bugünden itibaren kendi sme nonu unya şampıyonu . n 1 t 

Y 
. . . am arına ez 

. aşara hır ev alınmasını emrettı okuyacaklar dinlenecek 
Sporun büyük himisi, aslan pehlivanı- Kurultay adına okunan tezlerin sonuncusu dün dinlendi. 

Kurultay Pazartesi çalışmalannı bitirecek 

b • d it t h d • tt• Kurultay dün Dolmabahçe aa.rayında 
mıza ır e a ın saa e ıye e ) ~~~~r=~~=t~~~:~kA~::ur~i;~:a~:i~~::;: 

Vali Muhittin Üstündağ · evin bir· kaç gün içinde 
alınacağını söylüyor, pehlivanımız yeni evini kendisi 
aradı ve Sultanahmette bulduğu bir binayı seçti 

Dnn gece yansından sonra matbaamızı ziyaret eden şampiyon Yaşar 
arkadaşlarımıza ismet fnönnnnn hediye ettiği saati gösteriyor 

«Son Postan nın, dünya şampiyon-, 
luğunu kazanan Yaşara bir ev alınma
•ı teklifini ortaya attığı herkesçe ma • 
lumdır. 

Biz, bu ev bedelinin temin edilebil
'1esi için, Galatasaray • F enerbahçe 
\ıüpleri arasında bir müsabaka terti • 
~i düşündük. Fakat Galatasaraylıla
l'aa hiç düşünmeden kabul ettikleri 
hu karşılaşma, F'.enerbahçelileri ne -
dense hala devam eden bir tereddüde 
•iirükledi. 

Biz bu ev bedelinin temin edilebil • 
ltıeat için bütün vilayetlerimizin bele- 1 

:İYelerini harekete geçirmek istedik. 
akat onlar, bu tabii isteğe uymakta 

beklediğimiz hızı henüz göstermediler. 
I V c biz, bu ev bedelinin temin edi • 
e'bilnıesi için, Muhiddin Üstündağın 
llAkasım körükledik. 

Fakat, onun festival patırdılarını at
latıp da, bu isteğimize fiili btr karşılık 
~~ttnesine vakit kalmadan öğrendik 

ı, cihan şampiyonu Yaşar, cihanın en 
(Devamı 7 inci sayfada) .......... Yaşttr memnun altın saatine bakıyor 

Almanya bu kadar büyük 
orduyu ne yapacak? 

Fransızlar " Kullanmıga karar 
bermeseydi hazırlamazdı! ,, diyorlar 
boktor Şahbn Paris seyahatinde Fransa, Almanya ile 
Rusyanın arasını bulmıya çalışmış, fakat ümit yok! 

-, 

• Jıd~~~ Jd..ı 1 

4lman ordusunun yeni tankları geçit resmtnd e [Yazısı 7 net sayfada) 

- .............. --••
00

"
0
-•••·-···------ Dil teopsinin antropolojisi, Mehmet Ali 

A k A t "fi• Ağakayın, Güneı • Dil teoriaı kar§11tnda S er l er l Grek dilinin bazı hususiyetleri, İsmail Ha· 
mi Daniıment'in, iıaret dili ve tasrifaiz. fi. 

ll.Siesz• çıktı iller hakkındaki tezlerini d.inlemiıtir. 
Riyaset mevküni A.abaıkan Nuri 

Conker, Sekreterlikleri de Zerrin Dilmen 
ve İsmail Müştak işgal ediyordu. ilk kür

Bir derece terfi 
eden general,amiral 

ve subaylarımız 

Tnmamirallığa terfi eden donanma 
kumandanı Snkrfl 

Korrenerallite terfi edenler: 
Muzaffer Ergüder, Keramettin, All Galip 

Türker. 

Tümreneralllta terfi edenler: 
Abdi Tandır, Salim Cevat Ayalp, 

Ziya Ekinci, M. Nurl Yamık, Demir 

(Devamı 8 inci sayfada) 

Yusuf 
Tabir 

İngiltere Kralı 
bugün İstanbula 

hareket ediyor 
Samajeste Kral Çanak
kalede General F ahrettin 
tarafından karşılanacak 

Sek1zlnot Edvardın Yugoalavyada 
alınmış bir resmi 
[ Yazısı 6 lnol sayfada ] 

ıilye çıkan Agop Dilaçar tezini ıöyle an· 
lattı: 

Atatürk, Bayanlar, Baylar: 

Güneı • Dil nazariyesinin en derin e· 
aaslarını teşkil eden antropoloji bahsi alı· 
narak, onun mit ve toteme taallt1k eden 
faslı bırakmıı yalnız bio • psikolojik kı· 
aım tavzih edilmiştir. Bio • psikolojik ta• 
biri klasik mektebin telakki ettiği ıibi yal
nız tarihi dil psikolojisine münhasır kal· 
mayıp, kablcttarih dil menşeini, yani glot· 
to, gomiyi de §amil, ve mevzu da bu hah· 
si havidir. Dil menıei meselesini bir çok 
muteber kitaplar, va dil sosyeteleri halle· 
dilmez gördükleri için mevzuun dııında 

bırakmışlardır. Monojenez ve polijencı na· 
uriyelerine doğrudan doğruya temas et· 
memiz ile Güne§ • Dil teorisi kendi netice· 
ıine varabilmiıtir. Bu teori, Türk dilinin 
etimoloji, morfoloji ''e fonetiğini yapar· 
ken h~m dil menıei, hem de dil aileleri 
arasındaki rabıta meselesini Tiu~ <tır. nah· 
tarilc açmıı ve ayni zamanda Türk dilini 
analaıtmnıı, umumileıtirm~ oluyor. Glot· 
togam ve dil aileleri münasebetleri meııe· 
lesine kök, ek ve kelime bakımından Türk 
etimoloji, morfoloji ve fonetik Güneı -Dil 
prensiplerini tatbik edersek ıimdiye ka· 
dar çöı.ülmiyen bu muamma kat'i olarak 

(Devamı 5 bıci .. yfada) 
Atatnrk tenefi'Os esnasında ismet 

İnönü ile görnşnyor 

Nazillide esrarlı ve tüyler 
ürpertici bir facia 

Kasabanın en yakışıklı delikanlısı 

gece yansı uykusundan uyandırı

larak pencereye çağrıldı, çehresi 

ve vücudu kezzapla delik deşik 

Orhan faciadan evvel edildi, failler bulunamadı 
ve sonra 

Geçenlerde Nazilli ve Aydın m M· ı muz gecesi evinde uyur~en dışar~d.a~: 
tinde teessür uyandıran fer;i bir vak'a - · Orhan, Orhan 1 Dıye kendısınm 
olmuş, Orhan Gümüşel isminde 24 çağrıldığını duymuş, faka~ daha C'< vel 
yaşında bir genç bir gece evinde uyur- aynı oda da yatan annesı pencereye 
ken korkunç bir tecavüza maruz kal- koşarak: 
mıştır. - Kimi istiyorsunuz} Diye sor .. 

Orhan Gümüşel Sümer bankın Na- muştur. Orhanı çağıran ses : .. 
zillideki basma fa brik.asında inşaat -- Orhanı uyan?ırı.r mısımz, lutfen ). 
memuru olarak çalıtrnaktadır. 30 tem- (Devamı 8 ancı uyfada) 
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Karşılıklı 

i ki korku 

·---- Ekrem u,akhgll -

Büyük muharebeyi takip eden sul~ 

müzakerelerinde mütehassıs sı

fatile bulunmuş bir Fransız geçenlerde 
eski hatıralarını neşretti. Bunları bu 
sütunlarda aynen nakletmeye lüzum 
görmüyorum, yalnız bir kaç fıkrasl var 
ki, dikkatle okunmaya ve üzerınde dık
ketle düşünmeye değer. Bu mütehassı
sın hülasatan söylediği şudur: 

Okuma zevki, zevklerin en iyisi, en 1 
faydalısı, ve en süreklisidir. Fakat bu 
"evkin de her zevk gibi, mutlaka bir re
jime tabi olması lazımdır. Bir rejime, 
bir nizama tabi olmıyan, yalnız boş 

vakitleri dalduran okumalar, insanı 
yalnız oyalamağa, yalnız avutmağa ve 
eğlendirmeğe yarar. Düşündüren, ve 
kafayı olgunlaştıran, hayatta yeni u
fuklar açmağa yarayan mütalealar, an
cak bir sisteme tabi olanlardır. 

Bu çeşit mütalcalar, insanların sevi
yesini yükseltir ve hayatta ileri adımlar 
atmalarına yardım eder. Fakat oyala
yan ve eğlendiren okumaları da fay -
dasız saymak doğru değildir. Bunlar 
da insana çok şeyler öğretir. Yani ha
yatla alakalarımızı arttırır, bilmediği • 
miz bir çok şeyleri zahmetsizce öğre • 
tir ve dimağımızı genişletmeğe, gönül
lerimizi açmağa yardım eder. 

SON POST,._ 

a Okuma ~•vki a 

' 

r--

Bir teoriden çıkan 
Hakikatlar 

I!. Talu 

D ört gündür Kurultava devam ede-

rek, okunan tezleri dikkatle: ditı• 
leyenler, Türk dehasının ortaya attığıı 
ilini Güneş - Dil teorisinin medeniye
tin her bakımından, ne kadar ebemi" 
yetli olduğunu elbette görmüş, anla " 
mışlardır. . 
Güneş - Dil teorisi, ilmin yalnız b~ 

şubesini ışıklandırmağa yarayan bır 
meşale değildir. 

Onun nurundan, insanhkla alaka • 
rl:-4 4

, tarih gibı, ar.tropoloji gibi, sosy<>' 
loji gibi, diğer ilim şubeleri de istifade 
edeceklerdir. 

Çünkü, Atatürk'ün eşsiz kudretilB 
vücut bulan bu teorinin üzerinde ç:l• 

- Ben ve İngiliz meslckdaşım taz -
minat bahsinde Almanyadan vcrcbile -
ccği kadar bir para istenmesi lüzumunu 
müdafaa etmiştik. Esas olarak da Al -
manyanın 1870 harbinde Fransadan 
aldığı parayı göstermiştik. Başmurah -
hasların kendi aralarında verdikleri 
kararı işittiğimiz zaman biz iki müte -
hassıs terasadaydık. İngiliz meslekda
şımın sarardığını gördüm. 

- Fakat bu mecnunluktur. diye söy
lendi. 

Okuma, insanın içinde bir zevk o· 
larak yerleşti mi, bu zevkten uzak kal
mak, insanı en zaruri ihtiyaçların 

yoksulluğundan fazla rahatsız eder ve 
istıraba uğratır. 

Bu zevke sahip olanlar, hergün her· dan istifade ederler. 
şeyden evvel o zevki tatmin edecek va- Okumanın bütün yurdaşlarda zevk 

sıtaları ararlar, bulurlar ve her nerede haJinde yaşaması kültür seviyesinin 
bulunurlarsa bulunsunlar, o vasıtalar· yüksekliğine en kat'i delildir. 

lışan türk dil bilginleri, bahsi ve iddia• 
yı kuvvetlendirecek yeni yeni delilleri B 

1 

raştırırken, bilmecburiye, bu saydığıJil 
ilim sahalarına da nüfuz etmekte, o 53' 
haları derinleştirmektedirler. 

O zaman tazminat bahsinde varılan 
bu ifrat, az sonra Alınan ordusunun 
tahdidi bahsinde de gösterildi. Ve is
tikbalin önünde en büyük ihtiyatsızlık 
yapıldı. Bugün Almanya tazminatı ver
mediyse, ordusunu bağlıyan kayıtları 
yırtıp attıysa bu hareketin ilk mes'ul
leri tatbikı maddeten kabil olmıyan 
şartlar üzerinde israr etmiş olan eski 
diplomatlardır. 

* Almanyanın mecburi askerlik hizmeti
ni iki seneye çıkardığı haberi Fransada 
bir bomba tesiri yapb. Fransızlar: 

- Hitlerin «bir şeyler» hazırlamakta 
olduğunu biliyorduk. Ve tahmin edi -
yorduk ki, olimpiyad oyunları bitince 
Alınanyanın devlet reisi yem hareketi
nin ne oldu~nu bize anlatacaktır; tah
minimizde yanılmamışız, dediler. 

* 
Fransız gazetelerinin yaptıkları ilk 

iş, Hitlerin iktidar mevkline geçtiği 

gündenberi vak'alann takip ettikleri 
seyri hatırlatmak oldu: 

1 - 9 mart 1935 de mehıuri asker
lik usulü ihdas edildi, Almanlar: 

«Bizim de diğer devletler gibi bir or
duya malik olmak hakkımızdın> diyor
lardı. 

(______ INDA ) 
Telsizle yem~k ---------• lngilizler "Dünyanın 

Bu etüdler, bu suretle, ((prelıisteıireı> 
denilen <lkablettarihin», paleo - sosyo
lojinin, ve antropolojinin, şimdiye 
kadar ihmal edilmiş, karanlıkta kal11~1Ş 
köşelerinj, insan zekasının rüyet sa " 
hasına arzedecektir. 

Pişirm•nin En iri yarı adamı İlk insanın, antropoidlikten hakilÔ 
insanlığa intikal eder etmez, ilk söz ~ 
larak: A, aaa... demiş ol<luğunu, red " Çaresi bulundu Bizdedir! ,, diy orlar 

Hikan,tüccar,kasap 

~~~ 
Nihayet telsiz ile yemek pişirmek 

çaresini de buldular. Zeki mühendisle
rin buldukları bir alet sayesinde ye -
mek kömürsüz, odunsuz, gazsız, elek
tril: obuak bakır tellerden yapılmış 
bir tabak içerisinde istenilidiği gibi pi· 
şirilebilmektedir. 
bir tabak içerisinde istenildiği gibi pi-

T ellerden yapılmış olan bu 

Malazgird'de birbirine giren Bizans ! 

İmparatoru Aleksi Komnemnüs ordusu 
ile Alp Aslanın ordusu saatlerce çar
PIJIP boğ\l§tuk~an aonra nihayet akp
ma doğru Bizans ordusu bozuldu, yer 
yer kaçan askerler arasmdn müthiı bir 
panik bqlnınıf, intizam kaybolmuf, 
İmparator yapayalnız, ortada kalmııtı. 

Bafındaki müzeyyen tuğdan impa
rator olduğu anlaıılmca, Alp Aslanın 
askerleri kendisini yaralamadan yaka
ladılar ve Alp Aslanın k&flısına getir
diler. 

İmparator bitkin ve per~ndı. Fa
kat buna mukabil itidalini kaybetnıe· 
~:i. Alp Aslanın çadırına gi:ince 
ha§ eğmeden dimdik durdu. 

Milletlerde ga- dedilemez bir katiyetle ileriye süreJ1 
rip bir rekabet yeni teori, bu iddiasını bir kavli mü " 
hissi var. En ha- cerred olarak değil, fakat antropoloji 
ait işleri bile şe - ile, paleososyoloji ile, mantıkla, hasılı 
ref ve onur me • ilmi delfill ile tevsik etmektedir. 
selesi yapıyorlar. İşte bu deliller, ortaya bir takım ye-

B. gene b ni hakikatların da çıkmasına hizmet et· 
ız u k d" 

sütunlarda bun - me te ır. . . elC 
d b" .. dd Uzun yıllardanberı, akıntıya kür 

;t an ır mu . et çekip, hakikat denizinin bir klyısmdall 
t evvel Amerı~a, öteki kıyısına geçememiş olan, klasik 

Fransa ve Lehıs- dil metodlarının salikleri, kendilerine, 
tandaki dev a- Türk elile uzatılan bu yedek ipine dört 

damlardan, iki metreyi aşan boyla - elle değil, bütün mevcudiyctlerile sa " 
rından bahsetmiştik. Şimdi de lngiliz~ rılmalıdırlar. 
ler dev adamın kendi aralarında oldu- Zira Güneş - Dil teorisi, insan zeka' 
ğunu söyleyerek ortaya çıkmaktadır- sının en dahiyane bir mahsulüdür. '.Bir 
lar. mahsul ki, ilim aleminde büyük inki " 

Jngiltere dev cüsseli adamı birden- Iaplar yapmağa namzettir. Frenklerin, Alp Aslan harp talihini knybctmİf 
olan hu bahtsız kumandana kartı gu
rur göstermedi, ona yer verdi ve oturt· 
tu. Sonra sükunetle dedi ki: 

b. tb ' t h k t IUtince bir sözleri vardır: «Ex Oriente , ıre ma ua sa asına çı armış ır. L d 
1 U.Xh> er er. 

B~ adamın iki metre. yirmi sekiz Nur, şarktan gelir. 2 - i mart 1936 da Almany:ı Ren 
boylarında askerlikten tccrid edilrni~ 
olan yerleri işgal etti, Almanlar: 

((Kendi topraklarımızda istediğin1iz 
gibi hareket etmek hakkımızdır>) di -
yorlardı. 

tabağın içine et, balık, yani pişiri
lecek her şeı. konularak telsizin ahize
sine raptcdilmekte ve pek klsa bir za
man içind~ tabağın içindeki yemek 
mükemmel surette pişmektedir. 

- Biliyorum, harbi kaybetmekten 
dolayı istırnbınız büyüktür. Fakat bu
na mukabil ben de size bir §ey kazan· 
dırmak istiyorum: Benden ne dilerse· 
niz dileyiniz, size is:ediğinizi bahıede

santım boyu vardır. lsmı M. W. 01 - Bu sözü, en son, hem de temamile te-" 

ldingdir. Ayağının numarası 63 tür. yid eden. Güneş - Dil teorisı olmuş • l 
Ağırlığı yüz elli kilodur. Elbise için turı • 

~ 

3 -2fi ağustos 1 !}36 da ise Almanya 
ordusunda askerlik müddetini iki sene
ye çıkardı. Buna sebep olarak ela Al -
manlar bolşeviklik tehlike5inden bah
settiler, hazır olmak tehlikesinden bah
settiler .. 

* Fransız gazetelerinin saydıkları bu 
maddelere gelecek yıla katla:- bır kaç 
maddenin daha ilave edilip edilnıiyece
ği kestirilemez. Hakiki veya hayali gör
dükleri tehlikeyi karşılamak için ilk 
düşündükleri çareye gelince iki cümle
de hüHisa edilebilir: 

* * * 
Fransız mllli bankasının 

ı,ıemeyen seab 
Fransa Milli Bankası Blum hükume

tinin son müdahalesi üzerine umumi 
bir içtima akdetmi\!ti. Bütün azalar ha
zır bulundukları halde salondaki saat 
daha içtima vaktinin gelmemiş olduğu
nu bildiriyordu. 

Azalar hir çeyrek beklediler, vakit 
hala gelmemişti, halbuki saat tik-tak 
tik-tak diyerek işl!yordu. Yarım saat 
geçti, maliyecilerden biri nihayet ken
di saatine baktı, bir de ne görsün, vakti 

ceğim. 

- Söyleyemem, dedi. Eğer bir ha
kan gibi harb ediyorsan beni ıalıver. 

Bir tüccar gibi muamele ediyorsan sat. 

kendisine altı metre kumaş gitmek -
tedir. 

Jngilizlerin dretnot adam dedikleri 
Olding orduya girmek arzusunu izhar 
etmiş ve bu talebi kabul olunmuştur. 

.~ ........ .......-
Biliyor M u$unaz? 

V • • • 
e eğer bir kasap gibi hareket ediyor- 1 _ Fenlandiya kaçıncı asra kadııl' 

san boynumu vur!.. Ko mikler niçin neşell hangi devletin idaresi altında 'kalmlŞ' 
Alp Aslan bu üç vasıftan Hiıknnh- 1 naanl•r deAild lr ? tıO Ondan sonra da kimin idaresi.Jle 

ğı tercih etti. Tiyatro ve sinemalarda sizi güldü- geçmiştir? Cumhuriyet ne zaman i15Jl 
'* --• renler, hayatta daima teessür içindedir- edilmiştir? 
/ngille1 e kralının ler. Meşhur Grock.·un en eğlenceli za- 2 - Brasidas kimdir ve ne yapmış ' 
Peıinden koşan manlarında bile hiç bir zaman yüzü tır? 

gülmemiştir. 3 - Yeni dünya denilen AmerikanıJJ 
Kitapçı en küçük devleti hangisidir? NüfusilCı 

Halkı sinemalara sürükleyen meş-
Birincisi: Her ne pah:ı;,;ınn 

olsun İtalya ile 
olursa muayyen çoktan geçmiş. Meğer içti • 

anlaş - ma odasındaki saat makineleri işlediği 

f ngiltere Kralı Sekizinci Edvard l k "ki · h Ş 1 h toprağı ne kadardır? rnr omı erın ve atta ar onun a- (Cevapları ynrın) 
mütenekkiren Yunanistanda dolaşır - yatı malumdur. Bu münasebetle İngil- * 
ken bir yerden 30 Jiralık kitap almış. teredeki meşhur Mathews'in bir fıkrası- Dünkü suallerin cevapları: rnak. halde yelkuvanları yürümüyormuş. 

İkincisi Sovyet ittifakını müm -
kün olduğu kadar sağ 

Azalar ruznameye şu maddeyi ilave 
- ettirmişler: 

lam laştırmaktır. 

Satıcı, müşterisinin İngiltere kralı ol- nı anlatmaktadırlar. ı _ Molteke Prusyalı generallerdeJl 
duğunu ogrenince, kendisinden para Bir gün meşhur biT sinir doktoruna biridir. Parchim'de doğmuştur. p~ 
aldığına çok müteessir olmuş, ve pa - birisi gider ve kendisini gösterir, asabı ordularını tanzim ederek mükeınn1cl 
rayı iade etmek için kralın arkasına bozukmuş daima mükedder imiş, dok- bir hale koyan bu generaldir. 1870 " 
düşmüş. Bi'r haftadır, kralın peşinde tor hastasını muayene ettikten sonra: 1871 harbinde Alınan ordularının r,~ş-* Sulh konferansının müzakereleri es

nasında rnütehassıslann verdikleri iti
dal tavsiyelerini dinlemeye zaferin ver
diği sarhoşluk mani olmuştu. Bugün de 
daha sakin düşünmeye karsıhklı iki en
dişe sebep olmaktadır: F;mısnda Al -
man korkusu, Almanyada bol~eviklik 
korkusu. 
-=- ... .... • .. •!il-- .. ·=-

içtima salonundaki saatin tnmi-
ri .. 

• • * 
lskoryahnın hes la lP'I koştuğu halde kendisine bir türlü pa • - Sizi tedavi edecek bir tek yol var- kumandanlığında bulunmuştur. 

T u . d d '> E ki R "k" . . tofıl lskonyalılar çok hasis olmakla ma- ~~.Y 1 ·, ıa ; e. e~i~~!.m~ş·.:.: ____ , dır. Her akşam Mathews'e gidiniz. - - s omanın 1 ıncı ımpara 

f 1 b ı d b. . A . ··w . 1 f 1 Müşteri. Tiber'dir. 
ru tur ar, un ar an ır tanesı merı- ogrenınce te gra ı şöy e yazmış: I : 3 _ Kızılırmağın uzunluğu !)00 ~i-
kada bulunuyormuş ve bir işten do- «Cumaya kadar evine gidemiyecek - mkanı yokl Cevabını verir. lometredir. 
layi evine bir hafta gidemiyecekmiş. olan adam» Doktor sorar: --· -· · · · · ~ · · · · -=· 

000

··----

T 1 fh 't · A "k d · Telgrafcı düşünmüs, tas,ınmış ,,e nı·- Niçin? Av ruhsa tlyeainln terlhl ,, 
e gra aneye gı mış. merı a a ım- - .. .. . Eskiden ava değil de silah taşınıag~ 

zalardan telgraf parası alınmadığını hayet para almamağa karar vermiş. . - Çunku Mathews benı.m h l ·1 h l (! .. 
lapanyol kedınımn kehramalnı~ı · ru sat verir er ve sı a taşıyan ar .. 

Sen Sebnstiyen'de asilerle hükumet r------.---------.---------------------------------, çulluk ve tavşan vurabilirlerdi. Bu mtJ' 

kuvvetleri içinde kocalarile yanyana ka- S T E R N A N İ S T E R İ N AN M A ! saadeyi Napolyon vermişti, fakat a~ 
dınlar da, fedakarane dövü~üyorlardı. ruhsatiyesi Napolyondan evvel de va~' 

Şiddetli bir hücumdan sonra nsiler be- İstanbul hir aya yakın limonsuz1uktnn kıvranclı, bir limon müstalısil1erini müteessir edeceğini bildirmişler- dı ve Dördüncü Hanri zamanında isti' 
yaz bayrak çektiler. Hiıkumci Milisleri de limon J 5 kuı·usn çıktı. Liiks bir madde değil, hntt:1 ilaç dir. Miistahsillerin iddiasına göre: Şehirde 9 ayhk limon mal edilirdi. 
a9ilere doğru giderlerken, elli metreden olnrnk kullnmlan limonun bu pahnhlığı lıcpimiLi mlitc- ihfiyacını temin edecek kadar mal vardır. Bu vaziyette Dördüncü Hanri ava meraklı idi fil' 
bir kurşun yağmuruna tutu:dulcır ve çok <.'SSİr etti. Nihnyet isabetli bir karınla limon buhranınm k k d d et " limon ithaline mUsaadc edilmesi kendilerini zarara so- kat canından da or uyor u, av a ., / zayiat verdiler. öniine gcçmcJ· için hariçten limon ithaline mU~aadc e- d S 

dildı·. k.-ıcaktır. C. iinkii malları satılmı'-•acaktır. raftaki avcılar tarafından suikas e u ... Mili! kumandanı, bağırdı: "' ·çı•• 
l\J .. t h ·ıı ı· kt t \T kA ı t" d .. Jrnrar rayabilecegw ini düşünüyordu, onun 1 t· - Düşmanı püskürtmek için içinizde Jl'aknt simdi öğreniyoruz ki miistnhsiller Tiirkofisc ve us a sı cı· ısa c a c ıne e muracaata ... el e -

gönüllü kim var~ diğer alfıkadar makamlara baş vurarak bu müs;mdcBin vermişlerdir. hu usulü ihdas etti, ve yalnız itinıa , 
Derhal on iki kadın ileri atıldı, erkek- l ~ 1 l:. R 1 N A N i ~ T E R J N A N M A l tiği kimselere ruhsatiye vermeğe bfl~J 

ler de onların pc§lerine takıldılar. Kısa bir ladı. Bilahara bu usul av hayvanlJrıJl 
hücumdan sonra da asileri püsküruüler. L L.-------·---------- - - - -------·--------------------...J korumak için kullanıldı. 

t 



Ağusto. SON POSTA 

• 
ispanyada asilerin bütün 
taarruzları akim kaldı 

İki tarafın da mühimmatı azalmıştır. Asilerin bir tayyaresi 
dün de Madridi bombardıman etti, beyannameler attı 
Londra, 28 (Hususi) - İspanyada 

;arı vaziyet şu merkezdedır: Sen Sebasti
trı ile İrun şehirlefine karşı asilerin üç 
t~rıdenberi yaptıkları hücumlar netice ver
~C?ni~tir. Hükumet kuvvetleri, bütün bu 

harebe mühimmat harbi idi. İki taraf mit- meler atmıştır. 
ralyöz ve top düellosu yapmış, fakat bir , Hükumet Oviedoyu da bombardıman 
neticeye varamamıştır. Muhdrcbe ay ışı· etmiş bulunuyor. 
ğında devam etmektedir. Londra, 28 (Hususi) - İtalya, 1s-

~cıırn)ara mukavemet etmiş ve mukave· 
~Ctj • k 1 ~ .. . . F 

Asilerin şiddetli taarruzlarına ıağmen panyaya gönderilecek silahlara ambargo 
İrun'un aukut etmemesi ve hükumet kuv· koymağa karar vermiştir. 

~ ~ın ırı mıyacagını gostermıştır. a· 
M t •ki tarafın da mühimmatı azalmı~tır. 

uharebeyi takip eden bir müşahide gÖ· 
it • 

vetlerinin canla başla mücadeleye devam Portekiz hükumeti de İspanyaya gön· 
etmeleri asilerin maneviyatını kırmakta- derilerek silahlara ambargo koymayı fakat 
dır. bir takım ihtirazi kayıtlar ileri sürmüştür. 

llsiler, bir çok taktik h1ttaları yapmak-

~~ırlar. Hükumet bu muharebede faikti. 
fi:Uharehe sırasında Faslılardan 20 asker 

~ ilr etmek istemişlenıe de yakalanmışlar 

Hükumet, Majorka adasına karşı yaptı• Hendaye 28 (A.A.) - Radio - Bur• 

t kurşuna dizilmişlerdir. Bu günkü mu· 

ğı askeri harekatın muvaffak olduğunu ve gos, dün akşam, müdafaa komitesinin, 
ilerlediğini bildiriyor. general Franco'yu bütün İspanya. <<milli» 

Asilerin bir tayyaresi Madriddeki tay- kuvvetleri baş kumandanlığına tayin etmiş 
yare karargahına bir bomba ve beyanna· olduğunu bildirmiştir. 

.~============================-=======================================:ı=c====-

1 n g iliz askerleri 20 sene 
sonra Mısırdan çekilecek 
Yeni muahedenin askeri maddesine göre Mısırlılar 
Sudanı istedikleri gibi kontrolları alhna alamıyorlar 

~ londra, 28 (A.A.) - Mısır-
giliz muahedenamesinin başlıca 

~keri maddesi, İngiliz askerle
linin tedrici surette Süveyş ka
tlctlı mıntakasında tehaşşüd ede
ceğini ve ahval ve şerait müsaade 
tttiği ve Mısır ordusu kafi de
bc~~e kuvvetli olduğu takdirde 
gılıı askerlerinin yirmi sene 

&onra tamamen Mısırdan çekile
t~ğini derpiş etmektedir. 

Diğer taraftan Mısırlılar, iste
dilderi gibi Sudanı tamamiyle 

Alman ordusu 
ve Fransa 

kendi kontrollan albnda bulun
durmak arzulannı yerine getire
memişlerdir. Yalnız bu kontrola 
iştirakleri nisbeti daha ziyade 
genişletilmiştir. Bilhassa mahalli 
zabıta, vesaire gibi tali işlerde. 
Mıa1r ve Milletler Cemiyeti 

Londra, 28 (A. A.) - Times · 
gazetesinin yazdığına göre, Mısırın 
Milletler Cemiyetine girmesi için 
yapacağı talebi, Milletler Cemiyeti 
asamblesinin ancak Kanunuevvel 
toplanhsına tevdi olunabilecektir. 

f Amiral Horti 
Musolini ile de 
Görüşecek 

Viyana, 28 ( A. A. ) - Amiral 
Horthy, bugün öğleden sonra 
Linz' e gitmek üzere Hinterriss' den 
hareket etmiştir. Söylendiğine 
göre amiral oradan Dolbiaco'ya 
giderek Musoliniye mülaki ola· 
cakbr. 

Doktor Şaht 
Dün Berline döndü 

Paris, 28 (A.A.) - Doktor Schacht 
bu sabah Alman klübüncle Alman ticaret 

odası azalarile görüştükten sonra başba

kan Blum'u ziyaret etmiş ve öğleden son· 
ra tayyare ile Berline hareket etmiştir. 

Ecnebi gazeteler neşriyatının hilafına 

olarak Schacht Pariste müzakerelerde de
ğil beş senedenberi devam eden ticari ko· 
nuşmalar fokıtaına nihayet veren mükale
melerde bulunmuştur. 

l~l.A
o,~ 

l' .4,. İngiliz kralının gl"lişi ve yalnız sulh için uğraştığımızı ve titredi-
~ il 

1
N'da Ahmet Emin Yalman şehrimi- ğimizi biliyoruz.ıı 

~tıı c Ccek olan Büyük Biritanya irnpııra- Avrupa komünizme gider mi? 
~c •ckb:inci Edvardın 'eyahatinden hah- CUMHURfYET'de Yunus Nadi Avnıpki-
~~ı tek Türklerin, kralın ziyaretinden do- yı kaynayan bir kazana benzetmekte, ve 
\c~ltıurnj ~ir sevinç duyduklarını ifade son günlerdeki siyasi hadİo;l'lerc: bakarak 
'~ tc Ve dost İngiliz kralının memleke· bu infilakin çabuk kopacnğını tahmin et
L''i ~a~~lrnesi münasebetile bilhcıssa şu si- mekte ve bolşevizimden korkan harpçı 

İıı· dıseye de temas etmekte ve maka- milletlere hitap ederek, dünyanın altını 
1 , •• 

0 Ylc bitirmektedir: üstüne getirebilecek bir harbin bolşevik!i-
ı<~ iltihirnizin her devre$İnde ya fngil- ği de getirebileceğini söyl.-:mektedir. 
« h, :}'a R h "k' · · b. d Yunus Nadi sözlerini söyle bitirmekte· 

tıı usyayı veya er ı ısını ır en . . 
\ 'ıı tnevk" d .. d'.k b ·· 'lk d f dir· c(Avrupanın bu cınnet: karşısında akıllı 

·-~ ıın e gor ıı , ugun ı · e 11 • • •• • • 

11
• h"rn İigihereyi hem de Ru'lycıyı sa· mılletlere duşen vazıfe, çare'1z azamı kuv-
~ bir dost mevkiinde göriıyoruz, ve vet tedbir ve tertiplerile ınüceht>ı: olmaktan 

~ı d".i.rı kuskulann<'.ağımıza s.-viniyoruz. ibarettir.' Tiirkiye ile onun d<lhii bulunduğu 
~~~ ~~tlukların sağlam birer temde da- I Balkan antantı manzumesini'.1 bu a~'.l. ve 

1 1{1 ııı hepimizin ayni maksat için yalnız 
1 
basireti göstereceğinden emın olabılirız. v 

Habeş çeteleri 
dün Adisababaya 

taarruz ettiler 
1200 Habeşli ile İtalyanlar 

arasında çok kanlı 
çarpışmalar oldu 

Roma, 28 (Hususi) - Adisababadan 
gelen haberlere göre 1200 Habeşliden mü· 
'-t!şekkil bir Habeş çetesi bugün Adisaba
baya taarruz etmiıt. taarruz derhal püskür· 
tülmı.iştür. Habeşliler 200 zayiat vermiş, 

buna mukabil Habeşlilere karıı çıkan as
kerlerden (Somali ve Eritre askerlerden) 
15 kişi maktul, 40 ki~i mecruh düşmüştür. 

Ras Hayilo adamlarile birlikte Habeş
lilere karşı hareket etmiş ve bu yüzden 
mareşal Grazyani tarafından kabul edile
rek taltif edilmiştir. 

ltalga, Habeşistan 
Arazisini işletmek için 
Sermaye arıyor 

Londra, 28 (A.A.) - Muha
lefet gazeteleri, yabancı para 
üzerine ltalyan hazine bonoları 
ihracı hakkında dün akşam Ro
mada neşredilen kararnameyi, 
ltalyanın yalnız başına Habeşis
tanda zaptettiği araziyi işletebil
mekten aciz olduğu hakkında bir 
itiraf gibi telakki eylemekte
dirler. 

İngiliz gazeteleri, İtalyanın 
bundan başka Amerika Birleşik 
devletleri piyasasından sermaye 
bulmıya çalışmakta olduğunu da 
ilave eylemektedirler. 

Romangada 
Kabine buhranı 

Bükreş, 28 (A.A.) - Bu sa .. 
bahki gazeteler, Tataresko hüku
metinin neticesi, istif aya kadar 
varabilmesi muhtemel ciddi güç
lükler karşısında bulunduğuna 
bildirmektedir. Söylendiğine göre, 
sağ cenah radikal partilerinin 
tezahürleri neticesindeki siyasi 
mücadelelerin önüne geçmek için 
alınacak tedbirler hakkında ka
bine azasının fikirleri arasında 
mahsus farklar vardır. Halen 
mezun bulunan nazırlar, Bükreşe 
davet olunmuşlardır. 

Filistinde çeteciler öldlirillürken 
Yahudiler nümayiş yapıyorlar 

Kudüs, 28 (A.A.) - Çetelere 
karşı yapılan bir hareket es
nasında 12 çeteci öldürülmüştür. 
Her tarafa içinde bomba bulu
nan paketler göndeı ilmektedir. 
Bütiin sokaklar Yahuc!i nümayiş
çileri ile doludur. 

İşte, İrak Hariciye Bakanının 
da iştirak ettiği arap komitesi
nin toplantısı böyle bir hava 
içinde bugün başlamıştır. 

Kudüs 26 (Hususi) - Bugün bir Ya-

3 

Filistin meselesi yeni 
E 

bir safhada lspanyollar niçin birbirlerini 

K ısa bir zaman önce yazdığımız bir imha ediyorlar? 
yllzıda müstakil Arap devletlerinin •ı spanya hadi~cleri hakkında m~tbuat .. 

Filistin hadiseleri ile alakadar olmağa baş· ta göze ilişen bazı yazı parçaları jn

lıyacaklarını ve arapları tatmin edecek bir ııana haklı olarak teesslİr veriyor. Bu ya· 
battı hareketin takibi için tavassutta bulu • zıların serlevhaları ekseriya şöyledir: 
nacaklarını anlatmıştık. Bugün gelen haber ııİspanyollar birbirlerini yiyorlarıı, ((Is. 
lere göre Irak hariciye nazırı Nuri Sait Pa· panyada asiler veya hükumet kuvvetleri 
şa bu işle meşgul olmak üzere Kudüsc gel· ahaliyi pırasa gibi doğruyorl.u ... ıı 
miş bulunduğu gibi Arabistan hükümda • Muayyen bir ideal namına ayaklanan 
rı Mell"k lbnı'ssüud da veliahdı prens Fay· lk h b 1 h rk d k 11 1 ü ü sa i i insan ar aK ·ın n u anı an 
salı ayni maksatla Kudüse göndermeğe ka· bu tabirlerin yerinde olamıyacağını 6Öy· 
ıar vermiştir. Filistine bitişik olan Mave· !emeğe bile lüzum yoktur. ispanyada ola· 
rayi Erdün Emiri Şerif Abdullah ta başve· nın, bitenin sebepleri anlaşılmış olsaydı, 
kili İbrahim Haşim paşayı Kudüse gön- elbette ki; karşı karşıya biribirine hü
dermiş bulunmaktadır. cum eden kuvvetler hakkında bu tabirler 

Verilen malumata göre arap devletleri- kullanılmazdı. 
ni temsil eden şahsiyetlerin Kudüsteki ça· Şu halde, İspanya hadiselerinin hakiki 
lışmaları netice vermeğe ba§lamış ve İn • sebeplerini burada kısaca hulasa etmek ]a• 
gilterenin Filistin fevkalade komiseri, hali zım geliyor: 
hazırda mevkuf olan ve meml.-ketin ücra 

bir köşesinde sürgün hayatı geçiren arap Geçen şubat ayı içinde İspanyada 
liderlerini tahliyeye karar vermiştir. intihabat yapıldığı zaman, Faşistlerin 

Müstakil arap devletlerinin, Filistin a· adedi, ehemmiyet verilemiyecek ka
rapları ile lngiltere arasındaki ihtilafı her· dar azdı. Bunların büyük bir kısmı, 
taraf etmek için faaliyete geçmeleri, in • yüksek mektep talebeleriydi. Kısa za
gilterenin bu tavassutu kabul ederek uz • manda İspanyol Faşistlerinin artmala
laşma siyasetini tercih etmesi, Filistin arap- nndaki sebep şudur: 
!arı namına bir muvaffakiyet başlangıcı Sosyalist liderleri arasındaki kavga. 
sayılabilir. İspanyol Cumhuriyeti ilan edildiği 

En son haberlere göre Arap liderleri· zaman, Sosyalist liderler, emirleri al
nin tahliyesi üzerine arap yüksek komitesi tındaki kuvvetleri sıkı bir cHsiplinle i
Kudüste toplanmış, Londraya gidip gelen dare ediyorlardı. İntizamsızlığın, so· 
murahhas heyetlerini dinlemiş, daha sonra kak kavgalarının halkı Cumhuriyetten 
Irak hariciye nazırını iki taraf arasında ta· ve bin netice hürriyetten soğutabilecc
vassuta davet etmiştir. ğini bunlara telkin etmişler ve bu fi .. 

Filistin araplarının en mühim dileği ya· kirlerini kabul ettirmişlerdi. Fakat kı
hudi muhaceretinin durdurulması, ve va- sa zaman sonra Sosyalist rüesa arasın
ziyetin konuşulurak kararla'Ştırılmasıdır. da beliren fikir farkı, vaziyetin müva
lngiltere buna mukabil, evvela memle - zenesini bozdu. İndelacio Priyeto isim
keıte sükunet ve asayişin iadesi, sonra da li lider Qpportunizm ve hükıimet ta
vaziyetin tahkik edilerek bir karara bağ- rafları idi. Bilahare İspanyanın Lenin'i 
lanması lazım geldiğini anlatmıştı. ismini alan Largo Kaballero ise, kav-

Anlaşıldığına göre Filistin araplan bu gaya meyil gösteriyordu \"C bu sıfatla, 
hafta içinde grev hareketine nihayet ve • iktidar mevkiini elde tutan kalil :Radi
ıecekler, ve tavaasutun neticesini bekliye- kal zümreye ve beceriksizliklerile hal
ceklerdir. Bu suretle emniyet ve asayişin kı hoşnutsuzluğa sevkeden bilumum 
tcesaüsü için lngiltere tarafınran ileri eil • sağcı fırkalara karşı tahrik ediyordu. 
ıülen şart tahakkuk etmiş ve yeni müza • Onun bu tahrikatını, esasen bugünkü 
kerelerin açılmasına imkan hasıl olmuı o· nizamı içtimainin kör bir düşmanı o
lacaktır. lan her nevi anarşistler de benimsedi-

Bu müzakerelerin ne netice vereceğini ler. 
şimdiden kestirmek mümkün değildir. Fa- Bundan, İspanyayı, Sovyetleştirme 
kat iki tarafın da uzun süren ve iki tarafı cereyanlarını doğuran mü'tenıadi grev
bir hayli yıprandıran mücadeleye son ver- ler hasıl olmağa başladı. Yangınlar 
mek, mücadeleyi doğuran amilleri ve hoş- birbirini takip etti. 
nutsuzlukları mümkün mertebe ortadan Muarız gazete idarehanelerine bas-
kaldırmak istediği muhakkaktır. kınlar verildi. Bütün İspanyanın dört-

y eni müzakerenin bunu temin edip et· te üçü üzerinde müthiş bir fırtına es
miyeceği önümüzdeki günlerde anlaşıla • meğe başladı. Hatta, memleketin bir 
caktır. kısmı İngiltere veya Fransanın müda-

Ömer Rıza Doğrul halesini istemeğe kadar :teri gitmek 

ismet /nönilnün 
iş Bankasına it!lgrafları 

İş Bankasının 12 nci yıldönümü 
münasebetile Başbakan İsmet 
İnönü çekilen tazim telgraflarına 
şu cevapları vermiştir: 

Cevad Abbas GUrer 

Bolu meb'usu ı, Bankaaı 
mecllsl idare reis veklll 

Dolma bahçede 

Şehir 

Memleketimizin iktısadi ve mali 
haynhnda yüksek hizmetlerile de
ğerli bir yer tutmuş olan İş Ban
kasının yıldönümünü sevinçle kut· 
lulayarnk yüksek idareniz altında 
Bankaya mütemadi muvaffakiyet 

istidadım gösterdi. Çünkü Marksist bir 
ihtilalin başlamak üzere bulunduğun

dan hiç kimse şüphe etmiyordu. Gizli~ 
den gizliye, halkın elinde, memleketin 
başına geçecek olan halk komiserleri
nin listeleri dolaşıyordu. Her gün bir 
ihtilfılin veya bir isyanın patlak ver
mesi bekleniyordu. Kral Partisi Heisi-

nin mali'ım şartlar altında öldürülme
si, bu isyanın başlaması için bir işaret 
telakki edildı. Bugün, isyan<' ı geneml
ledn hi.iviyetlerine bakılırsa, bu kıya
ml, bir kraliyetçi hareket sa) mak 
mümkün olamaz. Çünkü bunlardan bi
ri müstesna olmak üzere diğerlerinin 

ki'ıffcsi Cumhuriyetçi olarak tanınmış
lardır. 

Nitekim geçenlerde Barselon'da 
kurşuna dizilen general Godc.'d. İspan
ya diktatörü general Prima ciö Rivera
nın tahammül edemediği bir sima idi. 

imza Şu halde, bugünkü kıyam. Mark<>iz-
lsmet lnönU ıne karşı açılmış bir mücadeledir. Ma

ve hizmet dilerim. 

Mekine batında 
it Bankası umum mUdUrU 

Muammer Eri' 
latan bul 

Memleketimizin iktısadi ve hali 
hayatında mütemadi yüksek hiz
metleı le değerli bir yer tutmuş 
olan ış Bankasının yıldönümünü 
sevin~le kutlulayarak yüksek ida
reniz altında Bankaya muvaff aki
yet ve hizmet cHlerim. 

Başvekil ismet lnönU .............................................................. 
hudi polisi oldurüldiı. 2 Arap bir Yahudi 
cenazesinde yürüyenlere ka•şı ateş açmış· 
larsa da ölen veya yaralanan olmamıştır. 

Bundan bnska Yahudilerin bir mahallesi· 
ne bir boınha atılmışlır. 

amafi bu hareketi~ akamete uğradığı 
kabul edilse dahi, Ispanyayı içine düş
tüği.i anarşiden kola~· kolay kurtnr
mak mümkün olamaz. Zira. o 1.aman, 

1 vnziyetin hakimiyetini, hükimıctin bizi zat siliıhladığı Kızıl Milisler ele _geçir-
1 miş olacaklardır. Bu bakımdan, Ispan
ı ya, çok hazin bir macera yas.ıyor. 

:'\elim Ragıp ----------------
Troçki Norveçten çıkarılıyor 
Londra 28 (Hususi) - Troçki Nor· 

veç hükumetinin siyasetle me•gul olmamayı 
hcrhnngi hükumet aleyhinrl e yazı yazma• 
mayı tnahhüt etmediği için Norveçten ihr ç 

olunacaktır. 

Troçkinin iki katibi Norveçten ihraç 
edilmiş bulunuyor. 



TAKSiTLE SiGORTA 4llmllllllf 
1 

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ 
Jıtanbal'da Yeni poıtabane llarpımda blflk Bınacıyaa hanındaki idare merkezine mlracaat ederek senelik 

• yapbracatınız sigortaları taksitle yapmaktadır • 
Mütemmim malumat ve sigortaya ait bilumum müşküllerinizin halli için gişelerine müracaat ediniz. Telefon: 24294 

ŞEHİR BABEBLERİ 
- Hakkımız yok mu? -Kamutay heyeti 

Bugün saat 11 de 
Edirnekapı şehitliğine 

çelenk koyacak 

• Resmi daireler fazla telefon 
Ucretlnden kolayhkla 

Sigorta tahkikatı 
Üç mevkufun tahliye 

talebi reddedildi 

Montrö zaferi münasebetiyle Ça
nakkaledeki şehitliğe çelenk koyan 
'Kamutay Heyeti şehrimize gelmiştir. 
Heyet bugün saat 11 de Edirnekapı 
şehitliğine giderek bir çelenk koyacak-
tır • 

Çürük çorap işi 
Bozuk çorapların piyasada çoğal • 

ması üzerine vaki şikayetler ehemmi • 
yetle nazarı dik.kate alınmış ve bunu 
önleyici tedbirler alınması etrafındaki 
çalışmalar ilerlemiştir. Çorapların ka -
~ bakımından üç kısma ayrılmesı su
retiyle standardize edilmesi ilk tedbir 
olarak kararlaştırılmış bulunmakkı be
raber çorap fabrikatörleri önümüzdeki 
pazartesi günü son bir toplantı daha 
yapılarak bu hususta nihai kararlarını 
vereceklerdir. ----------

Sultanahmet hafriyatında 
yeni eserler 

Sultanahmette Bakster tarafmdan 
yapılmakta olan hafriyat yepyeni bir 
safha arzetmektedir. 

Hafriyatın Tomruk sokağı istikame
tinde 3 tane büyük dehliz bulunmuş • 
tur. İki haftadanberi bu dehlizlerde 
yapılan araştırmada nereye kadar git
tiği henüz tesbit edilememiştir. 

Dehlizler uzun ve karanlık bir ko • 
ridor halinde aevam etmektedir. Bu 
dehlizlerin nerede nihayetlenceği de 
tahmin edilememektedir. 

Rumen bahriyelileri bugün gidiyor 
Miralay Morgineanonun kumanda -

sında bir gambotla Romanyadan şeh
rimize gelen misafir Rumen bahriye • 
lileri dün sabah saat 11 de toplu bir 
halde Taksime giderek Cumhuri•-'et a
bidesine bir çelenk koymuşlardır. 

Rumen bahriyelileri öğleden sonra 
da şehrimizde bir gezinti yapmışlar, 
müze ve camileri dolaşmışlardır. Bu
gün Karadenizden başladıkları seya • 
hati tamamlamak üzere Akdenize doğ
ru limanımızdan ayrılacaklardır. 

lzmir sergisine gönderilecek 
mallar 

lzmir beynelmilel sergisine gönderi-
ecek mallar için yeni bir karar veril
miştir. Bu karara göre, umumi kon· 
tenjan rejimimizden istifade edeceği 

kurtulablllrler 1 

Beledi ye dairelerinde bir günde 
7000 telefon muhaveresinin ya-

pılmakta olması bize hususi mü -
çsseselerde telefon muhaveresi 
için konulmuş olan yekdiğerin -
den ayrı iki usulü hatırlattı 

Bir müessesede telefonun üzerine 
«hususi mükaleme için kullanıl
ması yasaktırn cümlesi yazılmı§
tı, müessesenin müdürüne sor -
duk: 

- Faydası oluyor mu} 
- Yüzde elliı cevabını verdi. Be -

nim bulunduğum zamanlarda 
kısmen, bulunmadığım zaman -
}arda hiç mi hiç. 

Başka bir müessesede gene telefon 
makinesinin üzerine «hususi mü
kaleme için masanın üzerindeki 
kumbaraya 7,5 kuruş atılmalıdır» 
cümlesi yazılmıştı. 

Gene müessesenin müdürüne sor -
duk: 

- Faydası var mı} 
- Olmıyacak ki kumbara bir tür-

lü dolmak bilmiyor, cevabını ver
di. 

* Düşündük ki: 
Memur olsak, bir aralık müstacel 

bir iş için evimiz veya dostumu
zu aramak mecburiyetinde kal -
sak biz dahi telefona sarılmaktan 
nefsimizi menedemeyiz. Bu in -
sani bir ihtiyaçtır, önüne geçile -
mez. 

Hatırladık ki 
Avrupa müesseselerinde resmi iş 

için kullanılan telefonlar dalına 
daire şeflerinin masalarında bu -
lunur, memur oraya gelir, ora -
dan konuşur, bitirince yerine gi
der. 

Buna mukabil hususi muhavere için 
hemen her masada bir telefon var
dır. Bu telefon o şekilde yapılmış -
tır ki ancak kendisine merbut o
lan kumbaraya ücreti atıldığı 

takdirde işler, aksi takdirde ka -
palı kalır, bu telefon makineleri 
de bizzat telefon direktörlüğü ta
rafından istiyen dairelere mec -
canen konulur. 

İşte biz bunu düşünüyor, bunu ha
tırlıyor ve: 

Resmi dairelerimizin fazla telefon 
ücretinden kurtulmaları için mü
kemmel bir usul ı diyoruz, 

Hakkımız l)Ok mu? 

Sigorta sahtekarlığı etrafında ya -
pılmakta olan tahkikata devam edil -
mektedir. Alakadarlar dün de dosyala
rın tetkikile meşgul olmuşlardır. Ev
velki gün müddeiumumiliğe 3 dosya 
verilmişti. Tetkik edilip rnüddeiunıu -
miliğe verilecek daha 7 dosya olduğu 
haber verilmektedir. Bu dosyalardan 
sahtekarlığın içyüzü daha açık olarak 
anlaşılacaktır. 

Mevzuu bahis dosyalardaki evıakın 
birer suretinin de Ünyon sigorta şirke
tinin Paristeki merkezinde olduğu ha
ber alınmıf ve bu evrak Paristen isten
miştir. 

Bunlar gelince buradaki evrak ile 
karşılaştırılacaktır. Dimitri, İzmaro 
ve Peştemalciyanın tahliye talepleri 
reddedilmiştir . -------

Türk gazetecileri Belgrada 
davet edildiler 

Türk matbuahnı temsilen gazete 
Başmuharrirlerinden beş kişi dost 
Yugoslav hükumet Reisi Stayo
dinovitch tarafından Belgrada da
vet edilmişlerdir. 

Kimlerin gideceği henüz tesbit 
edilmemiştir. 

Hasekide yeni ilkmektep 
Hasekide Koca Sinana ait çok kıy -

metli eserlerden olan Haseki imareti -
nin Maarif Müdürlüğü tarafından ilk
mektep haline getirilmesi karaTlaştırıl
mış, binanın mektep olmıya müs.ıit o· 
lup olmadığı tetkik edilmiştir. 

Neticede Maarif müdürlüğüne veri
len raporla burada ufak b<1zı tadilat 
yapmak suretiyle mektep hnlinde kul
lanılmağa müsaait olduğu bildirilmiş-
tir. -------

Kanalizasyon raporu 
Kanalizasyon Şirketi Müdt~rü Ce

lal Viya nadan dönmüştür. Celal kana
lizasyon işleri etrafından esaslı tet -
kiklerde bulunmuştur. Bu tetkiklerini 
bir raporla belediyeye bildirecektir. 

Şehrimizde kanalizasyonu yapılacak 
semtlerde bu rapor esas tutulacaktır. 

--------------------r 
Nöbetçi 
Eczaneler 

tasrih edilmiş olan memleketler mP.n- Bu geceki nöbetçi eczaneler tunlar-
şeli mallar, anlaşmalara bağlı listeler - Balkan festivaline iştirak edecek o- dır: 
deki kontenjanlar tamamen sarfedil - lan heyetler gelmeğe ba;;lamışbrdır. İstanbul cihetindekiler: 
elikten sonra dahi umumi rejimimizden Dün 21 kişilik Yugoslav heyeti şehri- Aksnrayda : (Şeref). Alemdaıda : 

Bir tevcih 

Ev ve El işleri sergisi 

istifade edebilecektir. Keyfiyet aldka - mize gelmiş ve belediye turizm servisi (Sıuı Rasim) : Bakırköyünde : (Mer· 

darlara bildirilmiştir. Bu karar yalnız memurları tarafından karşılanarak ha- kez). Beyazıtta : (Asadot Vahraın). 
sergiye gönderilecek mallar içindir. lı.ırlanan otomobillerle Galatasaray Ji - Eminönünde : (A. Minasyan). Fener• 

sesine götürülmüşlerdir. de : (Hüsameddin)· Karagümriikte : 
Misafirler dün saat 17 d~ Konser - (Kemal). Küçükpazarda : (Necati). 

Fransız hükumeti l'Vladam Angel Lo- '\'atuvarda provalar yapmışlar ve çok Samatya, Kocamustafapaşada : (Rıd· 
releye akademi nişanı tevci~ e_tmiştir. lmuvaffak olmuşlardır. Balkan festiva- van). Şehremininde : (A. Hamdi). 
Madam Angel Loreley şehrımızde çı- li bugün Taksim bahçesinde yapılacak Şehzadebnşında : (İsmail Hakkı). 

} d k ·· l Beyoğlu cihetindekiler : 
kan Fransızca gazete er e ço ~uz~ merasimle başlayacaktır. Galntada : (Hüseyin Hüsnü). Has-
küçük hikayeleriyle temayüz etmış hır Yarın da Çamlıca ve Sarayburnun- köyde: (Nisim Aseo). Kasımpaşnda: 
muharrirdi.::_ da yapılacak şenliklerle festivale de • (Mücyyet). Merkez nahiyede : (Del-

'\iam edilecektir. la Suda, Kinyoli). Şi~lide: (Nargile. 
Rumen ve Bulgar heyetleri ciyıın) . Taksimde : (Limonciyan). 

Ev ve El i şleri Sergisi etrafındaki Rumen ve Bulgar heyetleri de bu • Üsküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: 

hazırlıklar ilerlemiştir. Küçük snn'at 1 gün saat 1 :-l,5 da vapurla şehrimize Büyükadada : (Merkez). Heybeli • 

erbabı bugün bir toplantı ynparak b~ 1 ge.lmiş bulunacaklardır. Bunlar da be- de: (Yusuf). Kadıköy eski iskele cad-
hususta görüşmeler yapacak ve sergı-

1 
lediye turizm memurları tarafından is- desinde : ( Büyiik). Kadıköy Yelde -

de teşhir edecekleri malları ayırarak - tikbal edilerek doğruca Galatasaray li-ı ğirmenindc : (Üçler). Üsküdar İskele 
lnrdır. Ayrıca sergiye iştirak edecek O• sesine götürüleceklerdir. ~b:.;ıı;;;,ş;.,,,ın;..d_a_:_..;.(i'._1_e_rk_·e_z)_. ______ _, 
\anların ,hı hir li~tı>~İ hazırlcınacı:ıktır. 

BERLiN OliMPiYADLARI 
fllmlnln ikinci kısmı 

i p E K ve M E L E K 
alnemelerına geldl 

BugUn programa IU\ve edilecek olan bu kısmında: 200, 400 ve 1500 
metrelik koşuları, disk, smkla ynksek atlama, Maratton ve buton ynzme 
yarışları bütün tererruatile gösterilecektir. 

Pek yakında 

Berlin Olimpiyadları 
SARAY SİNEMASINDA 

3000 metrelik VE 2 SAATLİK olan bu bUyUk ve tam film YALNIZ 
sinemamızda ve bir programda gösterilecektir. 

Bu muazzam spor ve sinema dünya havadislerini gösteren OLIMPJY AD 
filminin gösterileceği tarih aynca gazetelerle üıln edilecektir. 

Devlet Uemiryolları ve Umanları işletme Umum ldarısi ill;ıaaj 
Afyon - Karakuyu - Alsancak ve Afyon - Karakuyu - . İspartalve Şube" 

leri arasında işleyen yolcu katarlarının vakti hareket saatleri 1/9/1936 
tarihinden itibaren değiştirilecektir. Yeni tarifelere göre haftada dört 
defa Alsancaktan Karakuyu tarikile Afyona gelecek ve AfyondaJl 
hareket edecek doğru katarlar Afyonda Konya katarlarile buluşaca1'• 
lardır. Yine haftada üç defa Aydından Afyona gelecek katarlat 
Ankaraya devam edeceklerdir. 

Bu münasebetle Afyon • Eakişehir arasında işleyen 205/206 yolc0 

katarları l /9/936 tarihinden itibaren haftada altı güne çıkarılacaktJ!· 
Fazla izahat için istasyonlara müracaat edilmesi ilin olunur. 

"607 "713ıı 
" 

* * Muhammen bedeli 12233 lira olan adi ve duble bina camlariyle vago1' 
camları 29/9/1936 Sah günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü iJe 
Ankarada İdare binasında sahn abnacakhr. 

Bu işe girmek isteyenlerin 917 ,48 liralık muvakkat teminat jle 
kanunun tayin ettiği vesikalan, resmi gazetenin 7/5/1936 G. 3291 
No: lu nushasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınDl1ş 
vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine 
vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haf 
darpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (714) 

* * i 't• Her Pazar günleri HaydarpaJa - Adapazarı - Haydarpaşa ve zııı1 
6 Ada pazar - İzmit arasında işlemekte olan gezinti trenleri 30 - 8 - 93 ~ 

tarihinden itibaren lağvedilmiştir. Muhterem halkın malumu olnıtı 
üzere ilan olunur. "7~ 

1 lstanbul Belediyesi hanları :ı 
Keşif bedeli 585 lira 72 kuruş olan İstanbul 19 uncu mektebi" 

tamiri pazarlığa konulmuştur. Keşif evrakı ve şartnamesi levazJ~ 
müdürlüğünde görülür. istekli olanlar eksiltme gününden en son se1'1~ 
gün evvel müracaat ederek bayındırlık direktörlüğünden vesika alıP11 

lan ve 44 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubile berabe~ 
3 Eylül 936 Perşembe günü saat 14 de daimi encümende bulunıP' 
hdır. ( ı ) ( 466 ) 

BUTON ULKtY-1· 
HERG.UN 

"" 

Üsküdar Türk Hava Kurumu 
müsameresi 

Bu akşam Üsküdar Türk Hava l{urıJ~ 
menfaatine olarak Kızkulesl parkında • 
güzel ve çok mütenevvi eğlenceli bir ıııil ~· 
mere verilecektir. Bu müsamerl! saballll 
dar devam edecektir . :ı 

Çok zengin alıı.turka bir saz heyeti ~ 
Müsamereye Darüttallm Musiki Heyeti 

lştlrflk etmektedir. 

Kadıköy Halkevinde müsamere 
· ve konser G p-4' 

Kadıköy Halkevinden: 30 Ağustos t!l3 tlt • 

1 DOLASAMAZSI Nl z zar akşamı saat 21 de Evimiz Mıı.nd~:ııtfll~ 
ı kımı tarafından konser ve temsil ııe ' 

FAKAT I tarafından kahraman piyesı temsıı cet 

j ccktir. dl ~' 
~' r, ~- ~ 4.,. 31 Ağustos 1936 Pazartesi saat 13.30 ti' 
~ n o S.a.ca Evimiz Orkestrası tarafından konser ve 

. . • 0..0.K ~IR. TLAN\ leccktir. 
P>UTUN U\.KEYl HER ~N OOLIQIA Davetiyeler ldnreden dagıtılmnktadtr/ 

.. ·· · }{;,y;p·: · 'ı-iayda~paŞ~ · gn~ıiığn;de · 
736 numaralı heyanname ile muame
lesine ifa ettiğim 41332·35. nunrnra!1 
4 sandık muhtevası makıneye aıt 

..... 
. .... 1 • ·- • • ıt0tıf 

004584 7 numaralı 11-3-36 tarihlı ~~il 1 
rnk makbuzunu zayi ettim ye111ıtı ı 
çıkarncnğıından hUkmO 01ınııd 1~ 
JlQn ederim. (711) Hugo Hcrıntıı 



SON POSTA Sayfa 

MEMLEKET HABERLERİ 
Kurultayda dün üç tez okundıJ ----------::----------__;; ____________ ___ 

Bugünden itibaren kene 
•• 
Uzümün 2, şarabın 15 
kuruşa sabldığı kasaba 

Orgüpte alb nüfuslu aile ayda yirmi lira ile müreffeh 
bir surette geçinebiliyor 

Kastamonu da 
elektrik 

Fiyatlar 30 kurU§buı on 
kurllfa indirildi 

I 

Kastamonu (Hususi) - 934 sene
sinde Milanoya tahsile gönderilen Sait 
tehrimize dönmiif ve elektrik fabrika· 
sının idaresini eline almıştır. Geceleyin 
ıık sık kesilen cereyan artık munta• 
zam bir şekilde sabaha kadar devam 
etmektedir. Elektrik kilovatının çok 
pahalı olduğunu diifünen belediye ki· 
lovatı 30 kuruştan 1 O kuruşa indir· 
meğe karar vermiftir. F abrikanm gece
de 800 kilovat sarfiyatı ve fdıircle de 
1000 abonesi vardır. 

namlanna tez 
okuyacaklar dinlenece 

DQn JCuraJtayda tezıennı OkUJIDJar : Agop J>llatsar, 11.ehmet Ali AM;I .... 

ve lsmaD Hami Damfment 
<••t11n6 ı iarıcl •Jhda) nah -- bina olrDuile tezah&r ed 

h•IW.1nrit oı.-. Baaaa üzerine (Drk diki dtaıetm .azı dem 
Sarıköyda iki yangın dili m dildir) Mlic-.. poeteriori ola· Bu üç devrin birinciainde aözaüz 

Sarıköy (Husu~) Nahi · rak ftll70IUo dilini kı•11naa in.-'-• w lli'JUll1D&m 
iN - yenın Of• ...... u I n • • 

ta mahallesinde p k Hii · · 1' .• • hzı 11 iülentir. Fakat ba ...._ .man4az 
oma seyının M-.. wılaıleti. menwe fOkluiu miDa· iıı;iD .öz delildir. ~ aeelerdiı: 

ahınndan yangın çıkmıf, ahm!a bulu- kapaı eskidir. Bu münak.,alara airilme- Mil&n.a ..rJ.n:a evyeJ Pı.~ 
nan hayvanlardan bir manda yavrusu den bu meeeleleri ten'rir etmek üzere Gü· &on sibi. Wt,lk filoaoflar •özün ; 
kurtulamamış, otlarla ve ahırla bt:ra· Def • Dil teorüine eeu olabilecek bua aa• ten doidaiaa teahit etmiflerdir. 

Orrüp kamı dahilindeki mekteplerde phf8D muallimler J.ir arada her yanm1fbr. tropoJojjk preuipler menu11 beheedilmit- E.ıı •n tetkiklere göre._ dili lıi 
Ürgflp (Husud) - Kayseri viliye-ı mıştır. Geyikli ve Armutlu köyleri hudut· tir. • diliDiD tabi! bir netic•dir. Çüaldl 

t.hun en eski ve en büyük kazal8mıdan Ürgüp: Kendine his güvercin. ve gtı. larında da bir koruluk yaııaını çıkmıf, Bu yapılırken İtal,y- (D. Roea) A· leeti ~lnaz elile deiil. aizı üe de 
biri Ürgüptür. Ürgüp irili ufaklı kaya· vercinliklerile de meşhurdur. Ürgübün bir buçuk saat çalafıldıktan. eoııra sön• waturyalı W. Soiamidt ve Sovyet N. Narr'an fakat aiızla jest ~pdırbn, c:iierlerd 
lann üstüne sivri ve yassı tepelerin a· ortasında kabaran kalenin dört tarafı dürülmilftür. nok.tai ~arlarma baparulrDUfbU'. Gü· len hava boiazla aiız aruuıdaki 
tasına yapılmış tarihi bir kasabadır. oyularak bir çok güvercinltkler yapıl • net • Dil teorilinin alottogomili bunJardan lara airip ~lrın·irta olduia için ... ci 
kayseriyi Konyaya bağlıyan umumi nuştır. Burada hemen hemen her evin Karamanda bolluk hiç birine meydan olmacLiı bald.. her üç hadise fiziyolojik bir netice olaıalt 
~ en mühim uğrak noktasıdır. bir güvercinliği vardır. Bu kuşlar men- Karaman (HUMUt) _ y .. urlar nar.ariy~niıı onun tavzihe uyaıın olduğu olmaktadır. 

Ürgüp tamamen bembeyu taşlardan sup olduklan n sahiplerine kat'iyyen dindikten sonra havalar it = ola. kaydedilmiıtir. .l.maiJ Hami Daaitmeat tezinin 
!apılı binalarla süslüdür.. dört tarafı masraf yaptırmaksızın bet' yıl epeyce . pe Aaop Dila~ bundan sonra ana dilin bmıma seçerek taıüaiz fiil mesel · 
)em ~ı ba. bahçel 1 ·•n·il...,,;..+;.. lir d temin ede l- Ü .. te bü"t•• rak devam etmektedır. Asker! mah • bütün liaanlara blkim olan dil demek ol· kik ...-.:..: •• 
y~ g ve er e ~e ... ~--· ge e r~. rgup un ~e1 hah · d lan .. d"..... -6._..., 
~ çokluğundan daha üzüm bostanlara güvercbı gübresi serpildi • ı .. çeıın e yapı sunnet ugu , • duiunu iz.ah etti. Bu tezdeo aonra Karultay .. 
ilk çıkmasnıa ragm· en iki ku,.muıı satıl_ gın·· de ·· · "'breleri lduk nunde halk sabaha kadar coşkun hır Bir aut kırk dakika .Wen bu tezden on dörtte tekrar toplanmak üzere 

.. ....,... n guvercm gu o çapa· · · d ·ı · 22 r_ı_• 
llUaktadır. En nefis şarabın kilosu on ra etmektedir nete ıçın e ea eDDllf ve nu~ır ço • aonra on dakika istirahat verildi. mıpu. 
beş kuruşa satılmaktadır. Hayat burada Ü .. bostanla. mTı • "b 1 rl cuk sünnet ettirilmittir. Bu yıl Kara• Mehmet Al APD.r'm Tai Bugün okunan tezlerle Kurultay 
... ~--2- rgup n &wvercın gu re e • h al' . d b' .__ kar lk· • '-- ---ld... • d' L lanl _!L- • • • -war ucuzdur ki hiçbir yerle kıyas ka 1 ~..+iri]' eliği için b 

1 
man ve av ısın e ır &avun ve • mcı ce.- ~ 181 zaman nyuet ı· os;unmuı o ar 1111U1yete ermıttir. 

L.._.. e ye'"'9. meyva ve se ze er boU ... ___ .ı._ v __ '-=J nd __ L_ L bir d !!.!.-:Lı:L ld • _ ·ı " d "tib '- d" 1 """etınez. Yirmi, yirmi beş lira maaş- k fis tişmektedir B'lh ka puz usu VUWI'. .-.!'uzun .u osu vanı a w-a& e15.....- o u. umaı ı ann an ı uen s:en ı nam an 
la bet lltı kişilik bir aile burada mü • ço ne kayeuzl ı' ıt' assado • fimdiden 50 paraya .atılmaktadır. Ka· Müıtak Mayuo·nun yerini Saylav Eama okuyacaklaruı t&zleri dinlenecek, pr 
.,. ___ - vun ve rp arımız ezze ıne yum N . l tti. V .. M h Ali A 1 .. 1 . • .. li _,_, "l b' 
-=ınmeien yaşıyabilir. lını ak kadar tatlı .yihal dır vun da 2 kunuatm. ayman ına e e aoz e met • er aoz enm ao7 yecauer ve aa e ı 

O o yac ve ra ı . · ~ .. k • ildi Mehm Al. A.ı:..1.. • ı v ru1 • _--il=-· • 
.,. .. , ~ Mhusa içmeleri pek m~ Ürgüp, lyl suları, sağlam :havası ve Buğday rekoltesi pek boldur. Fiat.- g~ aya ver et • 4• ~"'\'T!:':r tw· ma• • .--.u tll7 pazartesıye lllCINUl9UU 

~u:_~ur. İkib~ içme vaıdır. ld. ~ ucuz1iı1u sayesinde her vatandaşın fe- lar gittikçe dGfmektedir. F.n iyi eertler na o~u: 1 ~ _ L da L cektir. E• • '-iıa Fi 1 111 •191.wı ve ır saat mesafededirler ıç • rah ve fahur bil •. • . b' 4 5 k 1 .. da !L! L z aaır "" ,..... -TZ&aD &o- '• •> 
lbıelerin birisi İstanbuldaki Tuzla fçme- asıdaşıya ecegı şınn ır ' ' e ıt~ ~rt er •· arpa ~ gUrUf nuıulan Crek lehçeleri Türk dili içiıı ih· Cbet - Dil teorisi encümeni 
L-.. __ • . 

1 
"d barsaklan yurd parç . on para uzerınden muamele gormek .. mal edilmiJecek 'bir arqbrma a1ı.. tef- rayda toplaDIDJI ve teılerin • 

~ aynı o up mı e ve O ıü te posta • ı · edir t.niz]edjği 8Ö lenmektedir Diğ . • .. r P 1f en t • kil eder. Hint • Anupa snapu ~e ml· vam etmittir • 
... Kisama 'Y den • . ~ 11 Oraup ve Nevtehirin de posta ihti· .. 111r mine en çok aafaz edilen dil Crekçedir. Ma 

1 

... 

lçnı .. .~ suyun~ eşidir. u yaçlarmı göz önüne a1marak puar gün- ' • IS maçı Hint • itan •hMDda bet asırdan fazla Aldıimnz telpaflanla Yozgat. 
'-ı eler yuz.~den her yıl. bınlerce va- 1erinden maada her gün posta seferleri Muş ~Hususi) - Diyan~ mm • ~ sic:lemediii. Lltincenin ancak Jirmi m ve Biaada Kanıltay müzak 

d8f .~rgu~ gelmektedır. . yapılmıfbr. Nevşehir ve Ürgüp posta- ~. lik maçlarına devam edilmekte- iki asırdan hiria lizumu kadar tanıldıia huaretle takip edildili lııilıılGrilı .kt 
'1i O~pte go7.e çarpan bu belediye fa· ~ ~unta'ZBrnan bir gün Niğdeden di· dir. Bitlilin Gbeldere 'Ve Muşun ~ • laalde Attik lelıçeıi. loniyen Diyalekleri mi· in • 
-~ var. İmara çok muhtaç olan ka- ger gun de İııcesudan gelmektedir. Fa· tmova spor klüpJert kaqllqmas.nda llttan altı asar önceye kadar çıkmaktadır. gıltere K 

""'Wl belediye kendisine dtişeıı onar- kat buna rağmen haftanın üç gününde 1 - O Mut takımı 1""iJmi1t fakat g&)ri Ea eald melinleri olu Noıdik ise oa ,-.. 
illa işlerini başarmağa çalışmaktadır. İstanbul ve Ankara postalan çıkmak • nizami oyuncu oynattıftı için Giheldere ci aaırdaıı yukan çakmanufbr. Gıek~ ha bugün lstanbU 
a Bugünkü kültür ~tı Ürgiibe ki- tadır, klü~ü mmta~ . ~dan hülanen eıkiliii yanında bir buaulİyeti dt: hep ayni • 
~gelmemektedir. Zıra oldukça kalaba- İstanbul postalan yalnız Niğdedeıı magltip addedilmiştir. yazı ve imllyı mulıafaza etmesidir. Tiirk'8- hareket edıy 

~ir. ~üfusa malik olan .Orgüpte an- çıkmaktadır. İdare bir çok külfet ve Bu ild klilp gençleri~~ Bitlis- nin Hint • Avnapa dil ailesi içiıı. ve bu a• • 
tak iki ilk okul vardır. Eger bu iki o- masraflara katlanank İncesudan da de de bir maç yapılmış, lld ikiye bera- rada Grekçe ile olan menıet münasebeti Akdenizcle aeyahat 
~ da tam W§ki1itlı olmuş" olsa idi buraya haftanın üç gününde poSta se • berlikle neticelenen bu m:ıçta Biil~li- artak aGllMıt Wıikatla .. uaama aeçritiı t,u. ~ • ~tere Kralı ~j 
~ emken memlekete kafi gele - ferleri ihdas etmiştir. Halbuki 1ncesu le: takımlannı Dlyanbekir Ay klu • lanayor. Taltım takım Tmkçe temlerin, hat. Sekizıncı Edvarduı plıri.mize. 
:ını. Maalese~ Zafer okulu dört sınıf· postalan bombot gelmekte, İstanbul bunden. aldıklan iki oyunc~. i~e k~v... ta epeyce de gramatikal tekillerin Grekçe meai arbk .tah"!'k~ e • 
lllun~ bır ~ektep olarak yapıl - postalannı getirmemekte, İstanbuldan vetlendirmişlerdl. Maçta butun. ~ıtlıs de bulunması ıüpbesiz ehemmiyetli bir Muhterem ~ P 
~ve oy le faalıyete ..geçmi'j iken bu gelen mektup, gazete ve dir münilit halkından midi dvar kaza ve vılayet- rikıadır. Crekçe bize bir çok mefhumla· Ulu Önder Atatlık la 

epte bugün tek bir öğretmen kal • hep Niğdeden çıkmaktadır. lerden gelen seyirciler de haZU' bulun- nn T"'ıukçe ifadeüi otuz uuhk bir aman ll;fatile bulunacak,.!~~~ m 
muşlardır. ötesinde aörmek imkanım veri.Jor. 811 ci· kiren seyahat ettip ipi k 

Kan d a va s ı An1ep1a •oı· " ,. ..... , :::.··· dilimWa fuoaolojik a...ı bü,6k- ~ ,_..::ı.r~,_tdıı 
L • .. . Antep (Huıuıi) _Şehrin timal Bir kaç küçük arattırma ile hüt6n bu Cama glntl ~ 
lQJııt koylerinde iki cinayet iılendi. Bir kadın sevdiği ve garp taraflarına tic:ldetli yajmur ve cihetler tebarüz ettirilmiftir: Grekçede Puar ~ ~~ ec.ıec:e• 

aencı· bı·r t b b ")d ·· d "ld "rd.. d l d" .. . B .. .. d mentei belli olnu,yan pek çok kelime var· Samajeate Sekizincı 
6.. t .. genç e a asJDl 0 llFeD 8 &mi 0 U U o u UflDÜftÜr. u yapım yüzün en dar. Tnrk vokaLüleri aBzönünde tutuJ.a,- teJırimizde ~mıduju lf 

lzriut, (Hmueı) - Çubuklu kö • * Rizeli Maksut iaminde bir aenç gece dereye eel aeJerek tatmn•t ve~ clı Crekçe bu kadar çok kelimenin mentei zarfıada kendi yatmda • 
~ kırk yaflllda bir kadın ee.diği, de Karatepe köyünde oturan hatip bu ~ bnarmdaki baJsmlarla. hır meçhul kalmazdL fel'~Rne ~baedm ftwl Wr 
~t yüz bulamadı" b' d libnh Mehmecli öld" ü.m•• c· . salı &ötürmifttir. Dedikten aonn (Loa. ve Olılu) keli· verilecektir. Kralla Pazar 
1ı1r,, gı ır e ı yı mm r-· mayetin 1e .. ct.L..:- -..L.-.J-L: n_x.: __ .. :ı d , . ı la yaap ılacak deniz ........... ~ 
'""l~ ak "Jd" .. .. Kad bebi eöy)endiv• .. Jce H tip ._-una p&"UU....- ~auçuODu O- meıemu an ttı. blllıı ,,-&"....-
la.. . ~ar. . o :~~ur. ına Mehmedin ~:-8 :ı: .U: Ui nilen mahalle ficldetli 1aiaD dolu ba Lmal e.... n, •• Mt'la Telli =---~ •c D;_timalRi • .. ~ 

Clllayeti IUÇID ~ eorulduju .. an 1 a ciYUddi t.llum ha•llbnı harap et- OçüncB olarak laman Hami Danİflllent ..--. JI• 111' ~·wz '-= öldürmiif olmuıdır. Maksat da haha-- m:...:.. n.a1.aL ı.:,a..- ...1_ -.:..1.l-tJ· d 1 tezini anlatb: Orııeneral F.ı.nttiıı tu . 'bmnu abn-'- . . h • .,..... UUIUl5 mı - as ...-ıı: ı o a u_ a.-NM. il r lr1ralec1 • 
smm ınti ag; ıçm atıp Yaidaia ft WIJla bitin hwlatmı malt- Giiaet • Dl .ı.temimle l:ıinleuMre aö· _. -...- e ~ e 

Ln ..._ Onu neye öldürdüğümü, ben de Mehmedi öldürmüttür. Maksut yaka- ttiii ~ • ... ......,. -,1e ınllıim 'DOktatn ...t.r W edilecek •• l.t..bul.. 
""llrliyorum, demiftir. lanmıftır. ve • ili. ~ • ........... hl1ıılt edllebile- .. en~ Çmakk•l~eki m 

A 18 
. oek Wr çok mle)yhlelede hpat edi1ebiliT. lalrad ayaret edecektir. 

Yalvaçlllar ~ise istiyorlar SarıkDJ ve Glneadi fara dırdi ı P 9IClk •~rge.me Me1ell: 1man1a~ ..ıe bntıflftata 1>q1a- A~ 28 (HU8Ull) - 1'ç 
\'aivaç (Huauıı) - Yurdun bir Sarık.. (H ") Bu _ 1 s..... knmunun faahyetı macla• evnl lıılr ıtaftt dili lmffamnq ot- denberi ..._.. ı.&u.n 

- köteleriııde olduju ibi b da d k.. oy .. ueuıı - 7 " H .. . duklaı9a M w ile koımtma ditinin ilk Knlı 11Hnwi Edv.-d diba il.; ıılan g • ura a, oyde ve Gone~de tarla fareleri çoiaJ. Antep ( uıuıı) - Çocuk. Esırg~· de-.iılecilMle tasrif eclilmedeft bltanddainıa p_.. .......,_ gibnif •e bu 
~ b.•• vardır, Her sene, ort• mıştır. Fareler bılhaua ımaır ve kavun, m.e Kurumunun Antep tubesı muhit ait _.. bö,ledir. 011ft için Hanıi Damt Wlu tarafadan fiddede 
'-t, bu' bır çok mezun ~~~te •. ~- karpuz tarlalarında çok büyük zararlar içın çok faydah olmakta. başında bu- aıent'in ten, "" iki e-. ayntmakta •e n- ..par. Kral adalarda bir m 
~·· genç~en eluenaı lıaeaızltk yapmaktadırlar. Ziraat memuru me- lunanlar feraiatle çalıfmaktadırlar. Bu •ell citaret cliliıt 'ft ondan aonra da tu- ~tea mowa Falere d&ma 
'-~nden tahsile devam edememekte- zunen Ankaraya gittiii için fare mü- müesıeıenin bugüne kadar siydirdiği rifaiz fiil» mettelelerini tetkik etmelttedil'. lagiltere Knlı yana la. 
~ cadeleıi yapılamamakta, halk dört göz- çocukların sayısı 800 den aşkındır. İpret diline ait olan birinci kısımda bareketleSkireaadamnauğr. 

Sac • hali vakti yerinde olan aileler, 1e ziraat memurunun mezuniyetinin Mekteplere giden öksüz yavruların dilin menıei ıu çü kımıa ayrılmaktadır: 9Dll1'll lstaabala gidecektir. 
'ltlarını. civar şehir liselerine '!_Ön- bitmeıi~klemektedir. hepsine sıcak öile.yemeği,_çamaşır, el· 1 - F~~ri .. ~~ manlh .j"9tlerle ifa- 1atanbulda tlç kalacak ft 

hlt eltte ıseler de, bunların yekunu - bise ve harçlık venlmektedır. Müeaseae de ede• ·~. ~·. d~ • baldan Kaı'Mlenize geçip 
azdır. Burada, bir lisenin bulun • kalmaktadırlar. Bunun için, burada, namına bir gardenparti tertip edilmif, Z - Çok ba~ •e apbcW .!""kaç~ eeye utıayacaktır· Kral 

yüzünden, orta mektebi bitiren bir )ilenin yapılmuma fiddetle ihtiyaç oldukça mühim varidat temin o!ul\ .... ~batik. jeedeıdea muıellep • ..,. Sam ve Cirit ada'•• da 
tah~!I! k .. mecb _,..1_ ili ipnıt• devrı. _ .... ___ • ...:_ 

• ""' ter etmeae ur Y111UU. IDQftur. .. ri_,_. ---•L :--a_..:- • ret ~us-. 
--..~~~~~~~~~~~~~--ı.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_JL_~~=-=--:::....::c.mı==:..=..._..==~,...._-yermema• 



6 Sayfa SON POSTA Ağustos 29 

Tarihten sayfalar: 

"Püsküllü bela,, sözü halk 
arasına nasıl yerleşti ? 

Yarım asırlık Türk resim 
sergisinde neler gördüm? 

* "" .,.. Herkes içtimai mevkiine göre değişen ağırlıkta püskül 
taşımıya mecburdu, bunları taramak için kundura 
boyacılarına benzeyen çocuklar sokaklarda dolaşırlardı 

Birinci kat merhum san'atkarlara aynlmış. Ziyaretçileri en fazla oyalayan 

Lutfü tarihinden J84i> (Hicri 1261) 1 
yılı vakayiini gözden geçiriyorum: 

bu kat oldu. ikinci katta, yaşayan klasiklerin ölenlere erişemediklerini 
iflasa başlıyan alakadan anladık. Üçü~cü kat ( D) grub~na mahsus. 

Ziyaretçilerin dörtte üçü . meydanda yoktu. 
Fransa Kralı Lüi Filip'jn oğlu Dük 

dö Monponsiye seyahate çıkmış, İstan
bula da uğramış, Abdülmecit Fransız 
prensini Beylerbeyi sahilsarayına da
ve{ ederek iltifatta bulunmuş. 

Sonra bir takım aziller, tayinler: 
Hi şüpht'siz ki bugiinkü konuşmamız
da, Filibe nazırı Abdülahad ağa ne e
niştesi olan DH'3ma itayn,akamı Şerif 
ağa~ın aıilleri, ve sa'bı)t .. Koiiya : va1isi 
Hamdi pa,.<>anın KnrafüsQ.F ~pte ika.: 
mete ~emur edile~~ ·Şek,ir ·S:ami ~~-. nm ·Kon · a·ya fayini bjz~ !'laka~ar .ed~-

. . . .. 
lıtihuının b~rck.elue me;ıhur bir ıayla• 

vımlJ!, üzeri pastalar, çikolatal~r, tuzlu 
tatlı bisküilerle dolu olan upu7un matayı 

ıöst~ieıek ~ülÜyo;: 
~- Bence e~· ~efi~ tablo bu. 

. 
1 

.. :Yanı~d~ld arkadaıı · ıülüyor: • . 
. * . ·: . 

o.ı.- Anlaiıldı:.. Şen. · de Realiıllir9.•_nai~ ! 
Diln, Güzel San' atler Akademiaİ.I_!~ !" 

• - - • • • 1 
tö)yelerinde açılan· yarım a~ırhk ·Tü!k .r:· 
alın ve heykel ıergiıin"de illı: kulaiıma 
ÇJlf ınan ~ükte b~ oJdu .. · - . , . ' 

İlk~ dilc:kati]1l• çarP,an cihet tc:, ıerıi zi· 
yarefçi)erin'in Çokluğu idi. . · · · ': 1 

· . Çünkü, Çüzel Şan~tl.er ' A~demi.S!l!n 
dünkü kalabalıiıt hiç biT resim ve heykel 

. lık'.Çlkaca1rtir.: .Püskül·nizamıf>). : • . . . . ~e;Kisinsle 1~rlil~~mişrlr diyebilirim. • _ 

. . au Qn on .beş . satıi'i. okttd<en bir. te- •.saJPr! m~tazama .fü~ ·yü~k- "._e· aşagı Hem öyle kur~ kalabahJt d~ deSi_I, . • 
şadüfü . hatırladım: Geçenlerde baba- cinsten fes giyen umwri bendegan :-Vf7 · in.an .d.nn lı>a!ında hlT' aaylavla, bir ba· 
mm bir dostu ile on~n o~u ve be~ halkın f~ıslerint taktıklan . r,üsküller, kanla kaJ'fll•ıınca. k.end~ini. bir. re•i~ aer· 

, bir küçü~ ~rka~aş~m ~.~an .. YUsU!a ra5~- b~kiilmemiş. ipekt~ Y&J?tlnuştı. Ri.~- ~inde dciil, içtima hali.nd~ b~lunan Ka· 
. la~. Bulun gun deru?.den çik?nayan gardan yahut y&ğniurdan vey&hut saır 1nutayın koridorlannda eamyor. 
ve yanık derisile balçık'dan bir : atlet en kÜÇük bir şeyd~ telleri dolaşır, he: . Bu kabil yerlerde, •çılıt -c mer .. iminin 
~ey~eline ~ ~nı:eyen bu çoc~ . ~~e gün püsk~ll~rin ~:a~n .. ~eçirilmesı haılaıriaııAı beklemek, ayuh ,bir sünde 
titreyen şaır bır babanın iyı )tetıştınl- lazım gelirdı .• Hatta puskül taramak trarh·.ay heklcmekten de ~kene.eli. 
lfli§ olgwi bir yavrusudur. için, şimdiki kundura böyacılan · giDl Bir tarafta büfe var. Onun etrafında 

Vapurda ohlruyoruz, bir ~üçl\k ar- sokaklarda ve çarşı pazarlarda: «Püs- kimseler yok. Anlaıılıyor ki he.ıkeı, pasta 
tist ve bir küçük mütefekkir olarak ta- küller tarayalımf» diye ekserisi yahu- yerine anız daınıa11 yemekten kaçıyor. 
nıdığım Yusuf, ne oldu bilmem, elinde- di olmak üzere çocuklar dolaşırdı. Bir Sıcaktan terl.iyenle.r bile, yanan midelerine 
ki gazeteyi bıraktı, bir müddet gözleri çok ahali bununla geçinirdi. Kadınlar tat baııyoılar da, büfeye yan gözle olıun 
bir noktaya saplandı, ve sonra gülüm- da bu kalıba dökülerek tablalı fesler ü- Lakmıyorlar. Bittabi ben de onları taklide 
&eyerck : zerine taranmış ipekleri takarlardı. Ve mecbur kalıyoTUm, ve büfeyle aramda da· 

- Bak ağabey, karşıda ne varı de· başta kolay durması için feslerin içine ima fena tefsirlere yol açmıyacak kadar U· 

di. teller ve üstüne kağıt yerine gümüşten ı:un bir mesafe bırakıyorum. \1 e elim ıaka· 
Kadın erkek, çoluk çocuk, Haydar- yapılmış paftalar takınırlardı . iımda düıünüyorum: 

paşa hattındaki bir buçuk vapurunun İşte bu ipek püsküller halkın başına Nereye gideyim) Valua orta yer bom· 
mahşeri kalabalığı içinde Yusufun adeta püsküllü bela denmeğe seza o- boı. Fakat haddiniz varaa ç.ıkın. Bütün 
göstermek istediğini bulamadım: Iup bilhassa asker tayfas1, yokular ve gözler üzerinize dikilir, ve derhal fısıltılar 

- Bak ağabey, karşıda be canım, hademe için tekellüflü şey olduğundan baılıyor: 
fesli adamf.. ümera ve zabitan ve neferlere tayin e- - Varyete de var galiba? 

Fesli bir ecnebi, benim sev~ili Yu- dilen dirhemler miktarı örme püskül - Galiba nutuk ıöyleyecek'\ 
sufu güldürmek için kafi bir mevzu- takılması, ve askeri teşrifat mucibince - Bu da kim~ .. 
dur. Kalıpçı dükkanını hiç gör· fcslcrinin tepelerine «ferahi» namile Kapıdan girince tam karşıya ıelen ko· 
memiştir. Püsküle gelince, evin· madenden yapılmış imtiyaz alfunetleri ıe bomboı. Fakat or~ıı da. nede~se ~asa~ 
de, kanapelerde, perdelerde. yas- konulması ve diğer bütün halkın da tel edilmi§. Herk~, ta~lıgın yalnız hır .~oı~· 
tıklarda renk renk ve çeşit ipekli püskül yerine örme püskül kul- ~ ya! hüf~~:_ ta: •• !:."1:ı~a. bınkmıg. 
çeşit sallanmaktadır; ve Yusuf, <1püs- lanmalan usul ittihaz kılındı. >> ,, I 
küllü bela» tabirini muhakkak ki bilir. Reşad Ekrem Ko~u // .- J •-- VJ! f Aı (/; 

Fakat <(püskül nizamı» nı, Türk in- ~~~ 
kılabının yaşıdı olan Yusuf değil, ne Kamyon • tramvay müsademesi 
çocukluğunda bir müddet fes giymiş o-
lan bizim nesil, ne bizim büyüklerimiz, Dün Tokatliyan önünde bir kam .. 
bilir. yon, tramvay müsademesi olmuş, 

Şu on on beş satırda geçmiş günlerin :1931 numaralı et kamyonu 145 nu • 
tarihe mal olmuş adetlerini ve tarihin daralı tramvay arabasiyle çarpışmış • 
bize bugün garip gelen sahnelerinden tır. Kamyon ve tramvay ehemmiyetli 
birini okuyacağız : .. surette hasara uğramıştır. Nüfusca hiç 

<ıPüskül nizamı - 1261 ytlına kadar bir kaza olmamıştır. 

------.. ~-----··------·---------------.--~~~,,.. 
CONUL iSLERi 
Oğlum, kızı 
Yerinde rahat 
Bırak! 

(!M. M. M.» in aeyyallerini kuJ· 
1ııman bir delikanlı bana Anbradan ltir 
...-ıup JU1Dlf1 dİJOf ki; 

~Bir ay evvel lzmire ıitmiı&im. O· 
wada çok ıevdiğim Mkİ bir mektep Ur 

lad•ııma raatgeldim, İzmirde bulundu· 
ium müddet ı.arfında beni evlerinde 
'mieafir etti. Bir gün arkadaıımın akra• 
halanndan bir aile onlan ziyarete ıel· 
mitti, yanlarında f 6 ya§larındaki kızla· 
n da vardL Kızı görünce kendiaine kar· 
tı bir meyil hisııettim. İkinci ge.l~lerinde 
i§aret1e hissimi anlatmaia çalıttım. O. 
~üncü tesadüfümüzdc de eline bir mek· 
tup sıkıştırdım. Bu mektubumda yakın· 

da Ankaraya döneceğimi söylüyor, ad-
1'esimi veriyor, bana cevap yollamasını 
iatiyordum. Aradan bir ııy geçti, haber 
çıkmadı. Yakında askerliğimi yapmnğa 

başlı.).:acağım, bir daha lzmire gidemem. 
Bu kızla konuımak için ne yapmalı

yun h 

Görülüyor ki bu delikanlı ne batah 
bir vaziyete diif tüiünün farkında değil
dir. Misafir olarak kabul edildiii ev bir 
arkadaımm evidir. Kencliai İçin mukad
des, ilitilmes bir yer olmahdrr. Halbuki 
bu delikanlmın i& iti bu eve selen evin 
akrabumdan bir ima ıö:z koyıııak olu
Jor, bununla da iktifa ~or, km 
baf:an · çabrmaya ludlutıyor • . 

Keadiaine oilum diyeceöw!, Wr ıö· 
riifte ~ ancak romanlarda ıörii

lür. · lllt ıWiijü lmın eline mektup 11· 

~fbrtnU. da düriid laarelı:et edeD Wr 
ıencin harcı deii;lclir. Hata ~J o
Jat-lir. Fakat artık km yerinde rahat 
ltıralnnabarn. Fakat ,.,et makıMlm el· 
lenmelı delil de nlenmek n '"-m i
çin de tetkik etmek iae, l>ahti ...Uda· 
tına •çahilinin. Fakat ıörüyonun ki bu~ 
nun için de henüz vakit ıelmemİftir. 
Çünkü henüz aakerlifini yapmıı dejil· 
ıin! 

* l:ı:mirde Bayan (K.C.) ye: 

Maluadmı:ıa anlayamadım, eski mü· 
nasebeti ihya mı etmek istiyo11unuz, 
yoksa intikam almak mı? Biraz tafailat 
veriniz! TEYZE 

Hem elbise, 
hem tayyör 

Resimde gördüğünüz tayyör, 
tayyör değiJdir. Yanda görülen elbise 
üzerine giyilmi\' cekettir. Hem elbise, 
hem ceket. ikisi de gayet şıktır .• 

Her ikisi de ince yünlüden yapılmış
tır. Elbiseye bir metre kırk santinı e -
nindeki kumaştan iki metre otuz san
tim kafi ge1iyor. Ceket kollu olduğu 
için ona gene ayni endeki kumaştan 
bir buçuk metre lazımdır. 

Ya•anı Naci Sadullah 

Parti Genel Sekreteri ve l~erl -.Jlanı Şükrll Kaya strıfyi auerk~ 
Bittabi aıkaJ~ büfeye •önük; ... eptlnl nS: 4iikkatiyle ba~or, QJde1( f~ t~ll ri., • 
mete daraın eanırtınıs. Ala açık. ~u)!J7•rvmı 

Vakıa. meahal hayli tenha. fakat .,.. ·- Naııl pa,a~1 
da da durdunus mu, selenlet ılzi tepifet· - Acele7• ıelmıft d9 ıamamleyaM•• 
ç•lardan aanıyorlar. Ve tanımadıisnıs bir Dılflal' tabloları ıaliba. 
ıürü in.anla tokala11p acayip acayip ba· Reuam Saylav Şevket ayni vaaiyettıl 
luımaya mahkUın o)uyonunuz. - Ya hen resimden anlamıyorÜm, 1• 

Ben, bütün bunlardan kurtulmak jçln bunlar reıim yapmıuını bilmiyorlar! '1-
oradan oraya dola11rken, merhum Namık. JOJ. Ne yapmak atediklerini anlamak i~ 
lamailin genç halefi Bürhan Toprak·ın te· kendimi ııkıp duruyorum amma, nafile. 
li imdadıma yetiıti. Biraz daha zorlarııam çatlayacağım. 

Bürhan Toprak kısa bir nutukla, ıer· Favurili bir ressam yanımıza sokulıı• 
gide.ki eak.i eıerlerin toplanılııında çekilen 
zorluğu anlattı, ve pek haklı olarak bir re· 
ıim galerin açılrna11 lüzumundan bahıet· 
ti. Onun uzun uzun alkıı1anan hu temennj. 
ıinden sonra, Bayan Afet, 11ergi kapııında· 
1i kırmızı kordelayı makasladı. 

Ve ziyaretçiler, 1alonlara doldular. in· 
un, tablolardan gözlerini alıp ta etrafına 
bakınca, kendisini bir resim ıergiainde de· 
iil, bir meşhur adamlar ıergiainde eanı· 

yor: 
Salah Cimcoz ..• Reanm, saylav, Şev• 

ket ... lbnülemin Mahmut Kemal ••• Net• 
et Halil, Saylav Hakkı Tarık, ve Mehmet 
Atını Us'lar ... Ressam Münif Fehim .•• Şl
lr Salih Zeki ••• Ve nihayet bizim meılek· 
datlar: Suad Dervit·•• Refik Ahmet Se
venail, Fikret Adil, Peyami Safa ..• 

Jık bakııta bu ıergiyi bir tuvalet me§
beri zannetmek te mümkündür. Çünkü ba
yanlann hepsi usta terzi elinden yeni çık· 
mıı gibi. 

Hiç birisinin de tablolara baktıkları 

yok. Heplinin gözleri biribirlerinin kıya• 

fetlerinde .. 
Birinci kat merhum san· atkarlara ay· 

nlmıı. Ziyaretçileri en fazla oyalayan bu 
katta, hakiki phcaerler var. Herkes, imza· 
ıız tabloların önünde biribirine soruyor: 

- Bu tablo kimin) 
- Bunun da mı imzaaı yok 1 
- Bu Halil paşanın saliba) 

yor: 
- Siz bu tablolarda mana aramayı"' 

diyor, ve ne aramamız lazım geldiiini ali' 
latmak istiyor, fak at ressam Şevket hid.C 
detle kaılarım çalıp, onun sözünü Jç.eaiyot~ 

- Ben manaııız ıeyclen anlamam 1 cU6 

yor, ve uzakla~ıyor. 
Fak at bütün hu istisku.ller, Süncali5tı 

fütüriııt, Kübik, empresyonik rcssamlarıı' 
azimlerini kırmıyor. Zaten en kuvvetli ~· 
pyanı hürmet tarafları da bu kınlmaı •• 
zimleri. Her yakaladıklarına nyni nutlr" 
veriyorlar: 

- Kli.ıik re.ıim iflas etmi,tir artık. Re,. 
me yenilik getiTmek lazım. Bu resimlerdi 

. . b•' mana aranmaz. Renklerin armomsıne 
kın siz. Şu ispati birliıile, kavun kabu~ 
nun yanyana getirilişine bakın. Belki •f 

mudun iıpati birlisile yanyana ge~işi ı•~ 
ma. Fakat giizel ya, ona bakın sız. MıJ 

1 
kide mana arıyormuyuz) Rellmde rıe'! 
arayalım} ,. 

Hem bunları anlamak bir meleke ııı 1' 
aeleaidir. Zamana bağlıdır. Bakın evve J 
istihfafla karşılanan empresyonizm na 
aldı yürüdü. Şu beğenmediğiniz kübi:ı.ıfll 
ınin)ariye nasıl yerleşti. Bugün kübikleştJ'le" 

1 d ··.r)t.+ 
mi• bir ruhlarımız kaldı. Bun ar a oı 

,. 'f 
V b. .. k b0 

• • k bl c ır muna aşa, ır m\nıa aşa, 

münakaşadır gidiyor. 

ikinci katta müstakil resıamların 
ya§ayan eski klasiklerin eserleri var. 

Muhakkak ki, ilk kattn başlayan ııı1' 
ve "rü' at, orta katta tedenniye, tereddiye uı; ·.J 

Hep oturan, yatan, uyuyan, gezinen, 
eaneyen kadın, kız, çocuk, ihtiyar portre· 
leri. Bu hareket.siz eıerlerde insan bu kat· 
taki tabloların kıymet bakımından ah kat• 
taki eserlerden geri kaldıklanna bakılır

... o neılin J'euariilan da eserlen sı'bi eı• 
nemitler, gezinmifler ve uyumuılarl ••• 

, Yapyan kl&sik!eriJı, merhum. kl1sikle· 
rin khblanna eriıemedikleri, ıiyaretçiler· 

ele iffua baılayan alik.adan d~ beJli. 
Yüzler deiif, aual bile deiiımif. 
Herket: 

- Bu tablo kimin) aualinin yerini: ..... 
- Bu kadın kim) aorgu9u alrruı. Her• 

kea da~a ziyade seyyar ve canh tablolarla 
mefCUl: 

-Kim bu zat} 

- Şu aarııın bayanın ,apkasına bak. 
Otülenmif feytan külahına benziyorl 

En üst katta yani tavan arasında da 
meıhur 110» grupu. Orada bir tahammül 
müsabakasının finali gibi. ı.iyaıeıçilerin 

dörtte üçü eksilmiş. 

Ben, oradaki tabloları, yağlı boya ka· 
rikatürlere benzettim. 

Ressam Halil paşa, hiç bir ~eye ben
zetemediği acayip acayip tesimlere olanca 

yor, ve tavan ara!ında tam b ir ac~ Jıplı 
alıyor. Bir doat: ~ 

- Bunlar, diyor, hayli güç olan k16 , 
aan· atin kaaabına erişemeyince ne yal",.. 
caklarını ~flımışlar. Fakat böyle gideri• 
ae, tavan arasından kurtulamazlar. , 

l1Unci bir konferansa tutulduğum 5ıtl' 
da, Suad. Dervi§ kolumdan çekiyor: W 

- Haydi haydi... Anlayamauın b0 

een. Bir derate ~irenilmez. - . . W 
Fakat Suad DeTVİ' bir kolumdpll· ~ 

. . k. 91" 
tümt reuam bi!· kolumdan· ~e ıyor. 

ai: 
-Haydi yüıü! diye. beni kurtarrfl') 

ç~balıyor •. öteki h.abir~ anla!ıyor: ,,i' 
- Kliaizm iflas etti. Re1imde ele ! ~( 

)ik lazım. Bu gördükleriniz; yeni. ~bıt Y'' 
in açmağa çalışanların ilk eserlcndır. ı>#' 
ni bir araştırma devresindeyiz. Ar1Y0

' 

Yakamı güç kurtararak: -· 
_ Şimdilik diyorum, bir şey 1111JııY ,. 

. . k. bıl 
madım. Maamafi temennı edcrım ı 
rayış devri, hayırlı scmerelcı versİll· . 

Uzaklaşırken Suad Derviu gülüY0 r· ı ' 
tJ'le' - Arasınlar bakalım. Arnynn 

ıını da bulur, bf'lfısını da! ... 
Naci SadullaaP 
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Sav fa 

Konuşma 

Tuhaf bir heves 
Yazan: Nurullah Ataç 

"Son Posta,, nın teşebbüsü 
muvaffakiyetle bitti Muharrir, düşi.ındüklerini okuyana an· 

)atmak için yalmz en uygun kelimeleri a · 
ramakla kalmaz, en ahenklilerini, göze en 

(8attarafı 1 inci gyfada) Motörde gdirken güldü : çarpacak olanları arar. Bunda çok hakl ı · 
Jarap çatısı altında bunalmaktan kur- - Benim, dedi, Son Postada oKu • dır, çünkü böyle yapma~n daha dikkatle 
lanlmışttr. duğuma göre sann bir ev laiımmıs . Ne 1 dinlenmesine, daha iyi anlaşılmasına hiz • 

Ve sporcularımızın biiyük hamisi dersin~ ' met eder. Bira.- ~üe, hatta biraz garabet 

Berlin olimpiyadlarında 
yaptığım tetkikler 

Y•z•n: Öm•r Besim . Jarnet İnönü, Yaşarın bir ev sahibi ol· Ben c\'İmin halini anlatınca : iotc bunun için lüı.umludur denC'bilir. Kul· 
lnası için, bizim daha fazla çabalama- - O halde, dedi, sana bir ev ala • landığı kelimeler~ hiç dikkat etmiyen mu· 
ltiıza lüzum bırakmamıştır. yrm ben. :. harrir, derme çatma aletlerle de temiz şey· 

D .. A l pehl' · ı · · d \le 
80

• rdtı .. ler yapılabilecei:ini sanan işçiye benzer. un, s an ıvanımızı ıır.ıncı e· 
f Gerçi öyle işçi gibi öyle muharririn de bir. 
a huzuruna kabul buyuran Başbakan, - Nerede yaptırmak istersin evı· · · b b ·· kere, iki kere muvaffak olması Ü& ütun 
Ya~~mn muhtaç olduğu eve kahı~· ni~ . imkanı;ızdu denemez; fakat böyle \Jir iki 
.rnaaını temin etmiştir. . • - Sültanahmette l. · ~ - ddaya münhasır kaim~~• mukadderdir. ' 

Bi~ .. teklifimizin lemet lrıöı~ü ta.ra- . -. - Ben de severim or~sın;. ~ . :- K~c · Söy.lemek i~t~diklerimi-:Z · gibi onları e~ , 
fınd~n .kuv~eden )iilc. çıkarılacağı -~~· odalı bir:~V idare ·ede; seni? ... !.- ~ ~ iyi .. anlatma çareİerine de dikk~t etm~miz 
naat in~ }>un~"" iki· alin ·evvel· vap11ış· · - ·- · Dört b~ş· ôCla "b:Ol ' lfol · k~fi ' pa , la:z~dır. Ancak bunun. b.ir t~hlik~ıi_ ~;~d~r 
tık. .. ~ . . . . • ·şanı~ · · : : · ~ :.". . : r • ·; • ki o -da muhar~irin n~ayet fikr~nd~ zi~a
. · Ve ·bv kf.lnaatk· tahakkuk ·etmif· bii · : İsmet · 1ıtoı~ü ;· cevaplarım(- .k~tihin~ cİe .kelimelere, if~de vasıtal;rın~·~ ehempı~·· 
keyfiyet halinae" gÜ!ler~~k :maksaJi- not ettir<Jikt~n · sonra·, k~nc;maan~)~et vermes~di~ ~!tık ... ~:bir fi~ri: ~ir bi~ .. : 
le~ir ki,·· -ketµm· davranmi~tık".:f aknt memnun .ölup ·otmadiğimi · io~u. 'iş djii~i. du~d~gu_n~ : M>yı.~'!lek . ~~ .de_gıl, 
~ · · ı · · · · be'-' k · ı-.ı ·I n ..: L ' • • .,ı. 6()· I~ -. l · · · •· ı .ıeşhıhler, ıstıaıeler . yapmak, mektep va • 
ıvama · we m~mı ~·eY.e1e · .:gı~ coı. • vana.asınga ıra maaşa çallştığımı ·. • .. • .b: i__ · ,_· 1: •1 . k. 1 "· • b · · ·· J • b- · · · - ı · . : .ı ' ı · · .., ·· ·· · · .. zifelennde olduiU ıı ı gazı 1'.C nne en u • ••ınız· u rnujqeı\ın; µnu ~ ıstış_rnaı,:" _ct- ·söylcainc v.e . nash~a a~zımdaıY·bçtı'! . .. k . . . i ha. r .. 'ii . k .. r .. ;. 

rntk iJtiyen bir ar~şımıı··tşr~(Jn l : -: .- Fakat., :<tediril.\;ıime ·~~n· kırk .la!1'!1~1 ıçınd >'b~ya·t: .. !ld '~~::Y. bıe.:--~-~ ;ı ·: 
• · - 1:. • . · • • 19"'.• ~ .naeı J e, ue e ı u enen...,..... ...utnı.t~ .. ~ 

1lan i~ :Ohinutlıchn: ki; bi7.i qalıf!~~~ il.lu-_ .. l>uç~k 1ir~1 · :· ~\bula -. ~u. · .. ~de ka;. Rağbet de t:~rlir, çÜnkÜ:ıu., ~t~n da· 
ı, '1'cklcme~tenjn.~ne.d~of. • ::~!: :·. 1: bo~azı~- ~C!i;:~rf.·.·:: .' .· : :: . : -:.:.: . _- h; çok. d0ildcaİ~ ·ç~rp;; ...;e ci~h~ ·~o~ .d~h~ -

Y.c.·b.un·un -)sin·, Y*ftlr•,: 'K~~·rı!Mia- :.: & bakan· bu -cevQbım.a ·a.-·~olt· gül~ büyük: Dır hüner aa·nılır. s;~lan tamamil: 
iti ·kulübede.o· k~mncaJC ol~n -kararfn çlü. Anama, babama, karde1l~rirrie 'd~ mar:a-.~z. b'ı:zıl~;, ·bi~ yıllık -,eyie~i tekrar 
"•riİitine aıl~ · tamlitı : ıütuılJarımiz• :baktığımı ·ö'.ğreni)ıce·: ' ·-·.: : ·: : · - · ~ ile iktifa ed;n yazıİann .aüzel diye ka~ıİ· 
·~iriyorua: - Onu da düzelttiririz! aedi.: Ve lanmaaa bunun i~iT. .. ' . . • -· 

.. • .. 1 

. * . kardCflerhllin· tahiill~rin~ ... itin·~ ~tm~ · (ITaı;h .öylemelrn ilk bakııt• h~yli ~~r 
. · M. Hitıer 9umpıyadlarda Alman kadul aijellerj. arasınd~ 
Jlk . Clefa 1896 da Atinada , 7apalan o• olimpiır~tl&ra mua,yen bir n.itbet dahilin· 

limPi.)'•t mü5'l>akalan eenel~r Sdçtjkçe de bir -.kul! yenilikler ilave edi7ordu. .. Geee yanımdan bir bu~uf saat ion· mi' emir· b~yurdu. · · ·· .. · · ··· bir hüner 1P"bi sö2ükür: bir mısıaa -Y•hut 
•• -""pı'yon Yaıüırı .... atL.::. auakı' ... maıa· ·y b' k · .. · ı · b'l ;ı;.· bir terkibe koyacaiınız harflerin . acl~d kıy· y-•• r- _. JJU afar, ır çocu seyıncıy e, ı e4ın- k d . · k El 
IDı L-- da ·· .. h ' li ·d .. d k' . ~ .. · ' k 'l". · · mcti ınecm11u fU • an ıeçnuyeu .. • 

rcnaini ve teklini deiittiriyor, . T•liıhln f~a bir cilvtti olacak, bütün 
Dünya milletlerinin .;;rcul.ruu dört huırlıkla;a. bütün parlak ümitlere r.ıiınen 

Knede bir defa bir araya topla7an olim· 1932 de Loı Anceloa'da yapılan onuncu 
piyat müaabakalarının mabat n ıayele· oliınpiyatları ıörcmedik. Bizim gibi bir 
ri o '!tadar ceniı bir ,ekil almaia baıladı çok milletler de bu uzak diyara ıideme .. 
ki, belki de ilk o1impiy•dın banisi olan diler . 

n .......,ın aorunce ay ~ır ıgımt e ı sa.atı goeterere J ave ettı: b · L 
1 

d :.:ıd· 11 . . .. • d ü-
t.:. ı.. • 1_ b' .. ) •L k · · . . et te AO •Y· ~.u ır, c enmı;ı u:urın e )' • 
-.ıımm etmeAte ıç ıuç Üıır; çe mez.. - ~yrılırken de bunu hcdıye ettı.. rümek. ip üstünde daneetmek kadat cüç· 
tiniz .aanmm. r v 

c : tür. çünkü kafamızın tabii iılemeaint. uy • 
- Artık, diyor, içine utanmadan - iki üç. güne kadar öteki istedi .. cun değildir. Biz mana11 olan aö:ıler ·~· 

. lircbileeck bir · eve aahip oldum, ğin de olacak! dedi. nz, nihayet kelimeye ehemiyet vermz. 

~ektirl Pehlivan, soğuk gazozunu içerken: Me.eli 11aiaç)) deyince bu kelimenin mef· 
Ve ••• sonsuz bir heyecan içinde an.. - Benim, dedi, sonradan duydu " bumu gözlerimiz önüne celir, yahut seai 

Frann:ı baronu Piyer Dükubeiten hile itin Bu itibarla Los Ancelos'a cidemiyenler 
bir gün celip te bu kadar geniş bir aahayı Berün olimpiyadında toplanabilmek için 

~tıyor: • ğuma göre, bana ev alınması iÇin be • kulağımıza çarpar. Fakat onun ıı:d -t-e+ 
iıgal edivereceiini hesap etmemiftir. haldı bir tehalük gösterdiler. 

- Memlekete ayak basınca, en bü- lediyeye emir de vermis. Ve ilave et .. n+ i + Z» harflerinden teşekkül ettiğini, o 
:Yük emelim, Atatürkün, ve ismet İn· ti: · harflerin bir aded kıymeti bulunacağını, 

Dört aenede bir yapılan olimpiyat o· Spor zevk ve heyecanı için sekiz ıene 

ÖJlünün ellerini öpmekti. Bunun i~in, _ Ben bunu duyunca, derhal ev a .. dolayısile, «denizıı lafzının falan adedi tem-

yunları dünyanın dört köıeaine dal budak bekleyenler dünyanın her kö esinde-n ka· 
aalarken büyük tecrübeler eski olimpiyat• file kafile Berlin yolunu tuttul:ır. 

i< 1 b ' • bek] k · b l d V S 1 h ıil edeceğini hatırlamak hiç te tabii bir ha· 
Furu tayın ıtmesinı eyece tım. ramıya aş a ım. e utana mette k d ~ · ıd · A k ld .. . . ·· ak t b d ba ·· } .. . re et egı ır. y · ırı o ugu ıçın suç ge• 

J a ir ost na geçen gun, smet mukemmel hır konak buldum. Beş o· 
1
. A k b 

1 
v • m tm 

ların pürüzlerini de ayıklamı§, ayni zaman· Kırk senedenberi ilk defa 5 3 millet S er• 
da layık olduğu alakayı temin çarelerini linde toplandı. Ve 11 inci Berlin olimpiya· 
de bulmuştur. dı gerek organizasyon, gerekse spor bakı· 

n •· ·• L d f h ı r. nca unun zor ugunu ıza e e • 
on unün elini öpmes. tesa Ü ünü a· da Bahçe Cu"reş ... ın· gı· oı'bı' bı"r 

• • • · · ' ·• e meli. Bir müddet çalıımak tart ile hao aıağı 
Büyük harpten sonra dünya sporcula- mından ayrı ayn tetkike değer muazzam 

ıtrladı. Heybeliye geçmiştik. Yanımda dam. Hiilasa, saray halt etmiş yanın· yürümek icleta tabiileıcceği gibi kafa da, rı 1920 de Anvers' de toplanmışlardı. bir hadise oldu. 
Sporda tekniğin bir hayli ilerlemi; olduğu Ömer Besim hir doktor arkadaş vardı. Bana: d 

.. .. • . a . · · bir müddet uğraşmak ,artı ile kelimelerin 
- ismet lnonu evmdeymış. iste r • Orada ilk ziyafet i size çekeceğim 1 aded kıymetini düııünmeğe alışır. Zor bir 

~n talihini bir yokla, d edi, ben de, gi· inşaallah . .. V e kemali ciddiyetle sor- şey, fakat kolayca ve toptan halledilecek 
dıp, gösterdiği evin kapısını çaldım • du: bir zorluk. Hrm de tamamile lüzunısu:ı bir 

bir tarihe te.5adüf eden Anvcrs olimpiya· B lk ı· · dl hazırh "gı 
dında büyük yenilikler yapıldığı gibi bir a an o ımpıya arı 
çok dünya rekorları da tazelenmiıti. Yedinci Balkan oyunları11a 

Büyük ve pek ezici ~e yorucu yorgun· decek atletlerimiz bir Eylülden 
luktan çıkan milletler Anver! olimpiyadı· Modada açılacak olan hazırlık 

itibaren 
kampına l<apıyı, yaveri Vcdit Uz"ören açtı. - Nelerden hoşlanır sizin arkadaş- gayret .. 

Beni görür görmez tanıdı. içeri aldı. lar!.. Çalgı filan da. getirteyim mn İyice bir ıair olan Muharrem Zeki Kor· 
Ye beni bir kaç dakika beklettikten Mesela Deniz Kızı Eftalyayı çağırsam aunal hiç yoktan kafasını böyle bir ııkın· 
'<>nra gelip: İyi mi~ tıya mahküm etmiı ve dokuz ay uğra§ • 

H d .ı_d 1 1 tıktan eonra litin harfleri ile oıarih eöy • - ay i, uc i, amet nönü scnj Yaşar, elektrikli daktiloya benzetti-
" lemeb için bir hesab icad etmit: Korgu • 
"emek sofrasında bekliyor. g" i linotiplerin çalışmasını seyrederken 

1 • nal hesabı. Sekiz ıesli harfi, alfabedeki 111· 
smet İnönü, ailesi, kardeşi ve ço _,. ben, saatin hayli ilerlemis. olmasına ·· d" · b ı b 

raıına gore wp un arın aıına, ıonuna 

tukJariyle sofradaydı. Bana da yanın- rağmen, Muhiddin Üstündağı, telefon- sessiz harfleri ilave ederek <~Ganj, cev, 

~ bir yer verdi. la rahatsız etmek mecburiyetinde kal~ zırk, çift, boy, döf, pus. mülk» kelimelerini 
Evvela: çektiği tebrik telgrafını a- dım. Kendisini o saatte uykusundan vücuda getirmi§. C - J, a = 2, n = 3, 

~~ almadığımı sordu. Aldığımı söyle· uyandırışımı bile mazur görer~k mü : j = 4, k = 500. lıin biricik hoş tarafı 
)ıp t~ekkür ettim. Ve Atatürkten, tevazi davranan valimiz : <c gıı nin ebccd heııabında 1000 iken şimdi 
~raat, Dahiliye VcltiJlerinden, kırka _ Evet ... dedi . .. Yaşarın söyledik- 999 u birden lc.aybetrneaidir. Harf, neyim 
l'illc:ın say)avlarımızdan da tebrik tel- }eri doğrudur. Belediye kendisine, bir dememeli, ne olacağım demeli. Muharrem 
tr-c) Jd v - Jed' j 1 b ' Zeki Korgunal hu heıabla tarihler söylü-.. cu arı a ıgımı soy ım. smet n • kaç gün içinde ir ev alacaktır! 
on.. k ··1 f ' ha .. d" yor, c'bc.cd hcaabı ;ile söylenene tamamile u ço mu te ıt, na mutema ıyen Yanına döndüğüm ,zaman Yaşar, 
. - Haydi, diyordu, ye bakalım. Bi- çok sevdiği uykusuna kavuşmak ar • uysun diye de dört türlüsünü icad etmiş: 

t.... ·• • d k ' l · p hl' J k tamı ve tamlyeli"'i (yardımlı:\ oldur u <>ibi 

nın gördüğü ciddi alakadan sonra bütün 
kuvvetlerile 192'4 Paris olimpiyadına ha· 
zırlandılar. 

Bizim de i~tirak ettiğimiz Pariıı olimpi· 
yadı, en parlak bir muvaffakiyet derece· 
lerinin kaydedildiği bir olimpiyat olarak 
geçti. 

Pariıı olimpiyadını ve orada yapılan 
büyük ıpor hareketlerini tetkik eden mü· 
tehasaıslar elde edilen derecelerin haddi 
azamiyi bulduğunu, artık diinyanın kolay 
kolay 100 metreyi 1O,6 da koşan bir Pa· 
daku, 1500 metreyi 3.5 3 de koşabilen bir 
Nürmi'yi, yüksek atlama çıtasını l, 98 den 
aşan Osborn'u, sırıkla yüksek atlamadn 
4,20 me-treden aıabilen bi; Şarl Hof u 
yeti tiremiyeceğini adeta bütün . dünyaya 
ilan ettiler. 

•i 0nün e ı Cfl.,, e ıvan ar ÇO zusiyle kıvranıyordu : } D ft 

l1 1 sesli Ve sewzİ var; bunla r, f"ski hesabın fıjtİrak ettiğimi.L Paris o limpiyadı her. 
er er. - Hayd i bakalım, dedim. ev sahi- lı. B no talı , noktaım:ının yerini tutuyor. Bir kesten fazla bizim gözümüzdt! büyüdii. 

u, sözler, iştahımı büsbütün açı • bi oldun demektir. iş evlenmiye kaldı . O muazzam Kolomb etadını allak bul-) be insanın kafaıı içinde bu kadar tenazur na· 
~;· n de habire yiyordum. Bir ta- Yaşar, kabulü imkansız bir teklife aıl bulunur şaştım ... Fakat Muharrem Zekı lak eden atlt:tlcr arasında ufaldıkça ufoJ. 

ta nyiyor, bir taraftan da Başbakana maruz kalmış gibi kaşlarını çattı : Korguna' la ımti:ıalcn yen( harflerle larih mış, 0 büyük harrketler ·11e o azaml"l kar· 

tcvap veriyordum. - Y oo . .. Tokyo olimpiyadına gir· söylemek istiyenler çıkarsa şaşmam. İnsan· 1111ında crimdı:ten ba~ka çare kalmad ığını 
~ Bana : oDünyanın en kuvve tli peh- meden evlen irsem , evsiz kalayım! ların asıl ciddi işlerle uğraşmasına hayret güç de olsa anlamıştık .. 
t~anları hangi milletten~ » dedi. Ben Selim Tevfik edilir. Maamafi 1928 de Amsterdam' da ya· 
lnlandiyalıların, laveçlilerin, Eston· 1 pılan dokuzuncu olimpiyatlara da girmr:k· 

ıı;.ııların, Almanların, ve Jtalyanların ten geri kalm-dık. 

~!~~!y:ı.ı:::;:n~y~::··.i~ Alin. · any·a., bQ k_ ~.~ar.·_hily' .ii~ ~. ~~;:~~:: :.::~:k:!:::~.;h·~~~: 
~k; bu ~illetleria • ~hlivaı}larmı meöiiinl Am&terdam'da- ıördüğümüz mü· 
~trııneJr. deme~ti'r h~ dedjm.· . i. "· ' "d,. · · · · · 1 

i - k~ ,eabalt.larla bir daha tıabrt o~du. • 
t Or Uyu. ne yapaca ~ PariH naır.ar•n ufak telek deii,.iklik· •ınet lnönÜ kahYealnİ rçcrken l)a. ' . . . . • . , • 1 d 1 b J da L!r tı • · )er yapı mi~. e-rect: Prİn azı ıın 'rn t:: İ~~~u~=d~=~:~.t~gt:r~:~:~; Faris '18 (~us~di)d ·-: A~k. ny~nı~ ha5S:1slardan general Temperlcy Al- parça daha ileri ııötürülm\Hltü. 

~n d 'id k k k / ~~ .. T • ıısJ<erlik· hizmetı mu etıru ı ı ~ne).·e manyanın 8'ln karan mfüıasebetivle Artık. ~tt;laıaldı ki her geçton Hört sene 
~i. enı en ço or t.~g~mu IO~ ' . çıkarmasınin t~sirlen cfevam etmeltte-- yazdığı bir yazıda diyor ki : .. -. Şhn'an~i . A \:~·?a' ~;rl~1"a;,\11~ me~.: 
, nce, Ba,bakan çok guldü. Kendı • d '. Eski Cumhurreisi M. Milran bu- ,,Almanya verdiği son karar ile A\•- cudu bervechffıtidir: 

•ı d . . k • Ba d .. 11 • 
;: ... cnızr ço scvıyor. na a, yuzme gu··n yazdığı bir makalede bu kaaar bü- rupada, Rusya müstesna olmak üzere, Rusyn : ı ,:mo.OOO ( ya b nda J . .'.">.'."ıO.· 
"~re · · · h {)()( k '°' .. !!!!!:!!!!..~!!!~.~~~~ ........................ yıik bir orduyu kullanmayncak olduk- en ıpiıt iş orduya sahip olduğu ı,,ıibi is- ) olaca tlr ) . 

Çocuk sayfası 
Çocuk sayfası bugün münde

tecatımızın çokluğundan kona
l'llaınışbr. Yarın çıkacakbr. Kü· 
~üilk • okuyuculanmızdan özür 

erız. 

tan sonra hazırlamağa da Hizum olma- tediği zaman seri bir tarbe indilmek i· Fransa: H84 .000 
dığını söylüyor, binaenaleyh Alman- 'çin de her zamandan fa.da hazırlıklı İtalya: 1.2.'." 0 .000 
vanın bu hattı hareketine karşı son de- bir hale gelmiştir. Lchistrın: :!7:l OOO 
~ece ihtiyatlı davranmak lfızım geldi- Askeri hizmet müddetinin uzatıl- inrıiJtere · ~.Ji~rımi orrlu 2 1 :~ 000. ka-
ğini anlatıyor. ınası harp için lazım olan nskerlerin ra o rdu u 128.000 

F r ansada hüküm süren kanaa t Av- sayısını artıımağa yararr.Hzsa da ordu- Rorrıany~ · 1 Sfl.000 
rupada s ilahlanma y.arışınm had h.ir nun kudretini artırmağa, sulh zama- f'<>lwRlovakYn · ] \ I) ll1 il) 

safhaya gireceğidir. • nm da f1rka ve alayların a clc>dini çoğal- A'·u~hır ':\: /0.00() 
iııgilizlcr Ne Diyorlar? ta rak seferberliği kolay1a~tırn.nğa ~ a- Almnnya: .)00 000 { ·nkmdn bir 

Londra 28 (Hususi) - Askeri mfüe- rar. mil~·on. )» 

gireceklerdir. 
Atletlerimiz Fener bahçe k lübü sındın• 

da idman yapacaklar, f ede.rasyon reısı 

Vildan Aşir ile, antrenör, Luiz de bu i d· 
manlar haricinde nazari dersler verecek• 
lerdir. 

Ha:ıırlık kampı yirmi gün devam ede• 
cek, atletlerimiz yirmi üç eylülde Balkan 
oyunları için Aıinaya hareket edecekler• 
dir. 

Kampta bir idareci, bir de antrenör b~
lunacaktır. 

. ftusyaya gidecek sporcular 
Sovyct Rusyada yapılacak muçlar İçin 

hazırlanacak sporcularımız alakadar hey
etlerce tcsbiı edilmi~tir . 

Sovyet Rusyaya gidecek sporcul ı muz 
12 :güreşçi , 2 1 futbolcu, 6 eskrimci, ~ bi· 
sikletçi ve 5 idareciden mürekkeptir. 

Sporcularımıza Cevdet Kerim ince Da· 
yı riyaset edecektir. 

Cim Londos - Dinarlı maçı 
radyo ile nakledilemez mi? 
Ankara oltuyucularımn:.dan bir ço· 

ğundan mektuplar alıyoruz. Bu mektup
larda önümüzdeki 6 Eyliilde Taksim r;ta
dınaa · yapılacak · Citn Londoa ,- Dinarlı 

Mehmet 11ıaçırun radyo · ile nakledilmf'si 
rica edilmektedir: ·Alakadarların · mm.uı 
dikkatini eeibedcriz. .. • 1 

Yakacıkta kumar oynayan 
r dört kişi yak~landı ~ 
Yakacıkta Ayazma cadde:&inde Mus· 

ta fa Sıtkımn kahvesinde dört ki\'i po· 
ke r oynarlarken yakalanmı~lardır. Po
ker masası üzerinden 1 no lira para ile 
-1 d este iskambil kağıd ı müsadcı l' e -
dılmiş t ir. Bu cürmümeşhuda. kmtıar 
oy n ayanlar: 

- Buras ı janda rma mın taka:sıd:r, 
poli karışamaz, d iye it iraz e t mek iste· 

mişlerdir . 

Kumar oynayanlarla, knhvuinde 

k u m ar oynatan hakkında kaınıni ta

k ibnta tevessül edilmişt ir. 
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• • 

ir derece terfi eden general 
amiral ve subaylarımızın isimleri 

,Ağustos 29 .__& 

.azillide e arlı ve tüyl I' 
•• ur e b·r f • 

cıa 
(Battarafı 1 inci sayfada) Aydından kalkan ve gece vakti fe-

Demiş, annesi Orhana sesleninceye nerlerini söndürerek Nazilliye geleli 

kadar Orhan pencerenin önüne gidip: bir otomobilden bahsediliyor, ağız' 
- Kim o, ne istiyorsunuz} Diye dan ağıza bazı isimler dolaşıyord~· 

sormuştur. Bu sorguya cevap verilme· Fakat tahkikat hiçbir netice verıned•· 
(.Baştarafı ı inci sayfada) zı Knsımpaşa, Zekeriya Hnrput, Yusuf El - Mustafa Tophane, Hüsnü Kastamonu, Rifat miş, yalnız Orhan yüzünde ve vücu- Kezzap ve iperiti kolayca tedarik edt' 

Tarer, Muharrem Matlfun, İshak Avni, Mus- besnn, Ha)Tettin, Şemsettin Bakırköy, Nezi- Samsun, Rnlf Samatya, Ahmet Erzurum, dunda yakıcı bir mayiin yayıldığını bilecek şahıslar akla geldi. 
tafıı Kemal Conker, Ahmet Ferhat, M. Tevfik, hl Erzincan, Bahaettın. Hüsamettfn is- Ahmet Kfitahya, Abdullah Süleymanlye, Hü- duymuş, ellerini yüzüne kapayıp: Fakat bundan da. bir ipucu elde t' 
Ahmet Tevfik. tanbul,- Rım Koçana İhsan Edir seyin İstanbul, Enver Edirne, Ahmet. - Yandım, yetişin diye haykırmış- di'lemedi. 

Tuğgenernllığıı tufi eden Tuğbaylar: ne, Selfıhaddin Çengelköy, SelAhaddin Topçu Binbaşılığından Yarbaylığa terfi tır. Yüzüm ve cildim değişti. Gözleri~ 

Topçu Münir, Refik Kadri. Kemal, M. Na- Manisa, Recai Küçükpa.zar, Etem Beşiktnş, edenler: Orhan pencere önüne gittiği zaman bir müddet sonra açıklı ve fakat esk• 
zım, Seyfettin, M. Faik, A. Fevzi Seyfettin, İsmet Nlşantaşı. Fikri İzmir, Fahri üsküdnr, Sabri Erzurum Faik Çanakknle, Abdili - kimseyi görememişti. Binaenaleyh görüş kudret ve kuvvetini kaybetrnif 
Baki İhsan, Doktor Tuğbay Hü.seyin. Kemal Ohrl. Fikri Trabzon. B:Wn, Şevket İs- kadir, Bedri Serfice, Reşat İstanbul. Haydar kendisine bu düşmanlığı kimin yaptı· }erdi. Gözlerim açıldığı gün hayat& 

Tü ı-11.~ terfi ed nı ............. Hakkı Bur ihsan Kasmıpaşa., Ce Samsun, Yusuf Harput, Mehmet Şevket İs- y b 
mam ~..._,a 1 e er: .,_ ..... , s:ı., - gını ilmemektedir. Pencerenin önü· yeniden kavu~muş gibiydim. FeJakt' 

Tilğnmlrnl Şükrü Fahri EkJd M Ali, vat Maraş, Mustafa. Elblstruı. Ra.11 İstanbul, tanbul, Yusuf Erzurum, Yakup Ltltfü Gere- " 
n. • ne gittiği zaman yüzüne ve vücuduna tin büyüklüğünü ve acısını unutıntıf 

Kurmay Albaylağınıı terfi eden yarb:ı.ylar: Kadri Dlynrıbelcir, Abdürra.hlm Bor, Niyazi de, Ktlmll Tezrln. l 
• n-ı ........ ı...H.. Topçu Yü7.başılı~-dan Binb3.""'ıl!a terfi atı an rnayiin kezzap ve iperit olduğu tum. Muhitimi ve en çok sevdfğiJll Salih Kumknpı, Hamit O.sküdar, lbrah1m Akseki, Mazhar ..... ....,................. su• 'l .. ., b·t~ı..- l 

Genç, Rüştü, Şefik Çakmak. Sala.hattın Ma- Piyade As&etmenliğinden Teğmenliie edenler: 1 wıare yapı an muayeneden anlaşıl- annemi görebiliyor, ve seviniyordufl'I' 
nastır, Yahya Razi MD.nMtır. tem edenler: Hüseyin Fevzi, Nazif Bursa, İsmail İstan- maktadır • 'C Artık iyileşmeğe de başlamıştım. 

Kurmay Binbaşılığından Yarbaylıta ce- Nasuhi İstanbul, Galip İstanbul, Refik bul, Ali Rıza İstanbul, Mehmet cemal üsküp r ecavüze uğrar uğramaz Orhanın F alcat bir gecenin sabahında yüıil' 
feneler: Balıkesir, Reşat Edirne, Şefik İstanbul Fah- Süleyman İstanbul, Ali Rıza Sivas, Zeki Be- gözled kapanmış. kanı zehirlenme • mün sol tarafının tutulduğunu hisset' 

Nuri Tophane, Vehbi Taşlıca, Adil Da - ri Ordu, Kerim İstnnbul. Selahaddin istan - §'iktaş, Ali Cevat İstanbul, All İstanbul, Ba- ğe ve bütün vücudu tahammül edil • tim. Sol taraf gözümü de kapayaJJJı ' 
vutpa.şa, Zeki İstruıbul, RıD Yenıkapı, Nu- bul. Nezih Ellzfz. Reşat Emırum, Nedim Sl- hlr Adana, İsmnll Hakkı üsküp Remzi iiskü- mez bir acı ile yanmıya ~.amıştır. yordum. Doktorlar yaptıkları muaYe' 
rettin Balıkesir, Fevzi Erzincan, Yekta Ye- verek, Refik Barayköy, SeliUıadclln Trabzon, dar, Snfp Knrngümrük, Art! Saraçhane, fjicianın bundan sonr~ını tedavi ~ nede hastalığımın bir felc olacağıııl 
nlnın.halle, Avni İnnlt, Şükrü Enlncan. Recep Bursa Feridun İstanbııl, Raşit NlMe, Mes'ut Erzurum, Şükrü Aydın, Remzi Bur - dilmek üzere şehrimize gelen Orhan söylediler. Tedavi için lzmire gittitılı 

Kurmay Yiiıbaş:ılağından Binb3şllığa ge· Sami Erzuruıri, Bedretttn İstanbul, İsmet İs· sa, Fevzi Kuruçeşme, Sadık An:knrn, Yaşar bir muharririın.ize şöy:le anlatmakta • oradan da lstanbula geldim. Tecfo,•i ' 
f~nler: tanbul, Ziya İstanbul. Ziya Erzurum, Abdfil- ftsküp, Lfttfü :Mllds, Mehmet Ali Seltinlk, du. nin ne netice vereceğini bilmiyorutı>' 

Ahmet Beşiktaş, Adnan htnnbul, Niza - halim, Naci Kırklareli, Kemalettin Aydın, Mustafa Fazıl Bursa, Mes'ut Beşiktaş, Mu - - Hiç bir ıııey görmİ'yordum. En Bikligıy. m ı:ıey, genclioimin heder oldıl' 
mettin Erzurum, Necati Kasımpaşa, Şükrü Hıı.mtt Beylerbeyi, Bürhaneddin İstanbul, harrem Eyüp, Şe!Ht Erzincan Osman Beşik- T " t» 

Harput, Şerafet.tın ilsküp, Kadri Kilidfilba- Sabahettin Çengelköy, İsmail İstanbul, Adil taş, Zekeriya Erzincan, İrfan Diyanbeklr, sevdiğim annemi bile. Artık ölmüş sa- ğudur. 
hir, Necmettin İstanbul, Fahrettin Kırcaall, İstanbul, Ömer LüUü Marmaris, Hürrem El- Beydi Dcbre. yılırdım. Gençliğimi, istikbalimi, an • B b d'. I .. l r~ · d" .. .. ..1 Y• • h ana u uşman ıgı yapana 
Muharrem Ynnya, Nflzım tıp:uta. azız. Ekrem İstanbul, Hllm1 Erzincan, Reşat Topçu Tcfmenllğinden YüzbaşılıL'11 terli nemı uşunuyor, sonra o ecegımı ta • k l l b'l' -. B h . d~ 

· d' ah "l edil b' . ast arı ne o a ı ıt ~ unu ta mın e 
All Rıza Harput. Etem İstanbul, En- Kayseri, Fethi Beşlktq, 8alm İstanbul, Os- edenler: mın e ıyor, t ammu mez ır ıs· . B Ik. b l b' kinitıı 

~- • . d k d mıyorum. e ı en yan ış ır I 
ver Edime. &dettin Sclfi.nlk, Necabettin üs- man TrnbzOn. Eşref Bursa. Ziyaeddin Er - Rıza uıtanbul, Fahreddin oaıata, Rfiştü tırap ıçın e ıvranıyor um. b Ik' d l hl h' . k L .. 11 

. V ı •~• eldhnd fn . bri h t.ıı. O h l d . 1 ah aklı.. e ı e yan ış r teş ısın urD" küdar, Hakkı Ralf üsküp, Niizım Erenköy. zıncan, Yaşar Erzincan, Necip Istnnbul, Sa- o çu..ı.n, S d Istanbul, Sn us"'u. - er a te avı a tına nm gım, ld B . b h l k l All~ 
Piy:ıde l"arbaylığından Albaylı!& terli blt Bursa, Zeki İstanbul. Ahmet F.dlrne, Ri- dar, Halil Harput, 'Hayrettin Karagtimrük, sabah olur olmaz da Aydın hastanesi· 0 ~m.. em .u a e oyan arın 

edenler: za Tetirda ~. Orhan İstanbul, Ata ~nbul, Yaşar Karngiimrfik, ceıru Ortaköy All Rlza ne nakledilmekliğim sayesinde kanı - belalarını versın. 
Hakkı Knracaahmet, Mustafa. Maçta, Sadık İstanbul, cemııı İ.stanbul._Fikri :Stan - Vidln, Fethl Edirne, Bürhaneddln, Ki\znn İs- mm zehirlenmesinin önüne geçildi ve Bu şekilde biT felç tıp alemiroiıde 

Ahmet İnebolu, Mehmet Erzincan. Şe~ti bnl, Zeki İzmit, Ahmet F.d~. Ihsan Istnn - tanbul, Sabri üsküdar, Ne:n": İstanbul, Ba- ben ölümden kurtuldum • büylik alaka uyandıracak mahiyeti' 
vnn,, Faik Ha.rput. Emin Kasunnaşa, s:ımı ıs- bul, Zeyyat Edime, Etem Istanbul, Kemal haettin Kfitnhya, Ahmet usküdar, Rıza Fe- B' aftan ed . d _ _1 .... 1 .. cıtiw? B tamam n ı'"ile' 

· · · • ır tar t avım evam eaer • goru mur~. u genç e " 
ıanbul, Salim Sinop, Hilmi Aydın. Derviş A- ıstanbul, Ihsan Erzincan. Ali Istanbul. Asaf rtköy, Nalın Ista.nbul, Nuredclfn Bakırköy, ... . . , k . bıl' 
masya, İsmaU Hakkı Erzurum, Ziya Manas- H:ı.sankale, Fahreddin ~n, Zeki .ist., Abdürrahim Erzln~an, Raci İstanbul İhsan ken dıgCl' taraftan da tahkikat yapılı • şecek mı} ~on Po~:~~~n do toru 
tır, Refik Harput, Renk Kü\Shya. inıamı Hallın üsküdar, İhsan :ıstanbul. Hakkı Is - Çanakkale, Hıfzı ıstanbul, Rakım IDrkal§e- yordu. nu yarın sıze anlawca.Kbr. ~ 
Cerrahp:ışn, Hüsnü PnZ3l"Clk, Sezal İzmır, tanbul, Mazhar İstanbul, Seyfeddin Erzin - rft, Esnt Çnn'akkn.le, İbrahim Edirne. edenler: IJstanbul, lsmail Hakkı Sdanik, Necati p.'r 
Kamfl Sürmene, ~an Nuri Kt?§ehir. Hay- can, Reşad İstanbul Tahir İstn.nbul. All Ko_n- !'opçu Astejfmenlifinden Tetmenlife terfi Bahri Hopa, Hulfısi İstanbul, Necml Kıb- §erur, Bekir Uluborlu, Zahit Sivns, p..J 
rl Sanglz, Sellm Izmlr, Fehml Davutpaşa. ya, Fethi Erzurum, Emrullah Erzincan, Bur- edenler; . ns, Necati fisküdar, Abdull:ıh Bercz, H. Hii.;· Bursa, Yusuf Yanya. ,A 

Hamdi Tokat, Tnhlr İstanbul, Mehmet To - haneddln İstanbul, Vamık İstanbul. Balih Etem İstanbul, Nihat I.StanbtiJ, Ali Oa - nü Er~ll, Adil Jrdlme. Sayılar ,.üzbefılığmdan Binbafılığa ttP' 
knt, Şevket Manastır, Rasim Sivus. Hllml İstanbul, Kemal Bımıa. Nuri Edime. Şefik llp Çanakkale, Cemal ~kfşehir, Nevzat Kas- ktor Yiiz.başdıtınıJau Blnbaşılıia terfi edenler: 
Beşiktaş, Abdiilkn.dir Çanakkale. Rasim Erzurum, Ahmet MardiD. Sel&had~ İstan- tnmonu, Fahrctttn İstanbul, Semih İstanbul, edenler: lhaan Konya. Kllzım Amasya. Buıfı" 
Haydarpa~. Nuri Maraş, Nadi İstanbul, İz- bul Behçet İstanbul. 8eyfeddin ıstanbul, Fnat Mecftözfi, Fuat ~klarell Mehmet El- Turgut Yanya, Nazmi Antalya, İbrahhn nettin latanbuL Bedrettin Harput. 1-l~ 
ret. Harput, KAzun Erzurum. Kemal. Ziya Şefik Elazfz, Ebubekir Eızincan. ceınaled- fi:ız, Mehmet KAzım lsta?bul, All Zeki üs- İ.&tanbul. Şevket Gümüşhane. Fehmi Varna. J(aramürael, Kadri lstanbul. Rıza CtJ 
Tophane, Galip Uşıılt, Abdillılzlz İpek, "Ali din Erzincan, Rea§t Çeşme. Ktm.ffer ~- küdar, OSman Turgut Istanbul, Mustafa illk. ~t Edlrııe. Buphl Drama, KAzmı J\1ustafapaşa. J 
Çamlıcn, &brl İnebolu, Adil, Emin Sivas, ne, Şfıtrü Buna. Kmıaleddtn Burm. Necati Nihnt Malatya, Ali Galip Gebze, Naci All Rlza Nıı.zllll, Ziya İstanbul, Mehmet U· , Levazım ,.arbaylıiından albaylığa t 
Salahatttn, Cevat Cihangir, Hüseyin Kas - İstanbul, nemır Merat. Rl.z:a Knstıımonu, Toknt, Zlyaetttn İ.stanbuı •. L1itfü Esklşehlr, gak, Reşat Edirne Suphl Drama. Ktizmı edenler: 
t'.ımonu, Sıtkı Erzincan, Fehmi KadıkOy, B- Şefik İstanbul. Nuri KütahYB:, Hikmet An - Muzaffer İstanbul, Suavi Istanbul, Ali Vas- Merzifon, Buat üsldidar, Hüsameddin İs _ Nureddin Mirahur, lbrahim Beşı~ts~ 
mln Hasköy, Faik İstanbul. taıyn, Tahir :Enlncan, Aml Istanbul, Hlda- fl Erzincan, Mehmet Reşat Uşak, Reş::l.t is- tanbul, Nuredclin İstanbul. Refik İstanbul, Muhtar Konya. Mehmet Kılıç Mehrne~ 

Piyade Binbaşılığından Yarbarbta terfi yet üskildar, Nlynzl 81.nop, M~t .Bsk:l§c - tnnbul, Mustafıı Remzi Çengelköy, Kemnl ~ Emin Nlğbolu, Hayrettin Seliinlk Fahrett.tn §a, .tbrahim Erzincan, Hayn Balıkesir, ~ 
c-Jenle.r: hlr, Sadık Kastamon~, Cevat Istanbul, tnnbul, Ali Ekrem İstanbul, All Melih fiskü- İstanbul, Sadık İstanbul, Aşir İstanbul, is· san Çanakkale, Süleyman Ayasofya, ıdt 

Akif Ohrl, Remzi Safranbolu, K!mll Kas- Tahsin üsküdnr. A'mi lstnnbul. Neşet Be- dar, Ekrem, Ceyhan, Avni Nazilli, Mustafa met İstanbul 8am1 İstanbul Muhiddin is _ lahaddin Vama, Ali Şefik Yükııekkll • 
• ' +- ' ' Af'' tamonu, Şemsettin Kemah, Şeri! oamn.n- şlktaş, Rıza ıstanbul. Nme~ln Istanbul, Sami Tmbzon, Afif ~.ııarta., Mehmet Celftı - tanbu1, All Edime, :ıtem&l serez. Adil Edirne, ,rım, İsmail Hakkı Divrik. Haydar ,.. ıP 

tep, Halll, Cemal Selanlk, Lfl.tfü Knstamo - Cevat Edime, Avni Be!a.nlk ~ran Dlya- leddln Erzurum, İsmail . Reşat İstanbul, Necdet Kayı;ert. Klm.ll Yanyn Lütfü 'ian _ Hasan Babı.ili, Sabri Van, Tevfik ~ıt~ 9 
nu, Hamdi Çnrşamba, Salih Elfim, Ahmet nbeklr, Yavuz Çorlu, Ihsan Istanbul. Saim Mehmet Necati Erzincan, Ihsa~ Lfttfü Ma- ya, Abdülkadir .Aksaray, Arif İstanbul. Sü- Nail Bursa, Ali Rıza Arak.ir, Şevki '( 
İstanbul, Şükrü Ortaköy, Avni Urfa, Hamdi İstanbul, imadettin s.urt. Faik B~. Mu- rnş, R~ Erzurum, Orhan Istanbul, Ha- reyyn Edlrne. &ıpbi Çanakkale. Orhn.n İs _ .vas, Şükrü Gerkip, Sami Gümü§bııne:. l'ı6 
Süleymnnlye, Nasıh Emınım. Rfza Kilis, ı:affer Akbaba, Salih Enlncan, lbralllm Te- san Nuri Istanbul, Abdi Eskişehir, Kemal İs- tanbul. Bahaettin. Glı:lt, h:zet Karcunan. mal Erzurum, Mehmet Mürup Taak0 P 
Cemal Bulgurıumesçit, Hüseyin Daill§ Kas- ldrdag, Süleyman Kastamonu, Tevfik .Çer - tanbul, Arif Bolu, N~det Çorum, AH Ke - Halit İstanbul. Ziya Diyarlbcklr, Besim İs _ Abdülkerim Selanik, Refik latanbul. JI 
tamonu, Ra.şlm Balıkesir, Hüsnü Belfınik, keş, Hakkı üsktıdnr, Nmi Eliı.ziz. Sadi Istan- mal Harput, Mehmet Istanbul, Y. Ekrem İs- tanbul. Levazım yüzbaıılığuıdan binbllf 
ibrahlm Sivas, Rıza Yanya, Ahmet Kula, bul., Cemal Van Refik Btırs:ı.. Hnyrl iliiküdar, tanbul, M. Hadi İstanbul, Remzi Erzincan Eczacı Ilinbaşılığmdan Yarbaylığa terfi terfi edenler: F' 
Şemsi Samsun, Nuri Erzincan. Zihni Van, Hikmet Edime, Selim İstanbul. llilmıet B~r- Zlyn İstanbul, S. Fethl Erzurum, Hasan Bas· edenler: Hamit lstnnbul, Refik Knsımpaf!• ~3' 
Tahsin Çeşme, Kfızım Erzurum, Memduh sa, iskender ist.anbııl, Mltat Konya, Adil Is- rf Kütahya, Mehmet Münir, Bursa H. Saba- Beslm Girit, Ali Ekrem Çengelkoy, Saf _ fut, Süreyya Cihangir, Hüseyin Bursa. ,~ 
üsküp, Raif Sivas, Memduh Edirne. Hakkı, tnnbul, Rl%a Sillfke, Meh. met ~. · bir, A.h- hattın, İstanbul, Kemal ünye, Mehmet Ne- seyı'n Rahmi Çanakkale, Ziya Sap~,~ fct Ynnya. v~ 
Jlllml Girit, TnUit Kadırga, Vasfi Edirne, met Hasankale, Necdet. Istanbtıl, lbralıim Is- cnti İspartn, Sabri İzmit, Süleyman Sırn Eczacı Teğmeruiğinden Yüzha_llıı;-a terfi Niyazi Ortaköy, Mahmut Arif lstoıı ~( 
Rcfll Sivas, Abdiilkndir Geyva, İhsan Koca- tanbttl. Gaziantep, Bekir Erzurum, Şevket İstanbul, edenler: İsmail Hakkı İstanbul, Ahmet Gündüı 
mustafapaşa, Hulfısi i:stanbul, Emin Anka· Süvari Yarbayhğından Albayltı-n terli Sabri Balıkesir ,Nihat Vnn. Kenan İstanbul, Nazmi İpek. Fehmi is _ maliye. Sait lstanbul. J 
ra, Abdullah Ynmanftbat. edenler: DerniryolQ Teğnıenliğinden Yüzbaşılığa tanbul, Reşat Gelibolu, Şevket istunbul, Ce4 Levai.am teğmenliğinden yüz 

Piyade Yüzbnşılığından Binb:ı~ıta terfi Hasnn Tahsin Belft.nlk, YUStlf Debre, Hü- terfi edenler: mll İsinnbul. Şevket Erzurwu, sait Van. A· terfi edenler: ~I 
edenler: seyin Avni Filibe, Şerafedclln İstanbul, Galip Şern!eWn İstanbul, Refik Kütahyn. klf İstanbul, Sıtkı Erzinca.n, Hakkı İstanbul. Edip İstanbul, Cevdet E.rzuruın. f-1 ~~ 

All Bitlis, Hllml Sivas, Abdullah Kösten- Kayseri, Ali Yaşar ista.nbııl, Eallh Beşiktaş, Demiryolu &teğmenliğinc terfi eılenler: Kimya Yarhaylrğuıdan Albaylığa terfi yin Nevrekop, Ziya Çorum, Abdütrıı 
Ce, Ahmet. ua .... ut, Badık Beşiktaş, Sabri A· ""-t Manastır, Vefik Ohri, Snbri Ecllrne. Hü- Nlzamettln Erzincan, Fevzi İstanbul, Ke- Konya. J/' 

~......... """"" edenler: deP' 
tarçeşme, s. Emri, Celalettin Knragümrük, seyln K!zım, Metrovlçe, Galip Manastır. nan Adan3. M. Lfıtfü Kor.an. Levazım Asteğmenliğine terfi e rtı~ 
Hüsnfi Erzurum, Mustafa Cesrtergene, Re- Süvari Binbaşıhğmdan Yarbaylığa. terfi l\lühendis Yiiüa.şılığmdan Binbaşılığa Necmeddin İstanbul, Halid Erııı Ilı' 
fik İstanbul, cemaı Koçana, Ziya Dlrny - edenler: terfi edenler: Dişçi Yü~ba.1ılığmdan Biub:ışılığa terfi Ali Kemal lstanbul, Kamil Dimetolcll• fi 
man, SelMıaWn İstanbul. NecmeWn Kadı - ömre Ahl!t, :Muhiddin Huput. Hakkı Nazmı Harput. edenler: rahim Çanakkale. Abdülmecit Bu~ _şef 
köy, Hüsnü SelAnlk. Sırrı Erzurum, Balll A- Katrin, Mahmut Kayaalp. Otomobil Binbaşılığmdan Yarb:ıylığa terfi Nazmi Davutpaşa, v~ Hasankale, l\'imct Üsk.ü~n~, Ali JeJ 
dana, Hilmi Urfa, M. FirnmUl Halıcıoğhı, Süvuri Ymbaşıtıfta4&n Bin~h"'a 'terfi edenler: D çi Teğmenlitinden Yilıbaplığa terfi secldin lstanbul, Bekir Deniz.lı. Vııb ııJ 
Salt Süleyınanlye, Ra.tf Akov3. Muhlis Dl· edenler: Recep Çengelköy. edenler: İstanbul. Enver lstanbul. Nevzal tsıo~~' 
ynrıbeklr, Şefik üsküdıır, Ha.kkı Manastır, Recep Vehbi Manastır, ÖUlet' Vehbt· Yu- Nakliye Binbaşılıtından Yarbaylığa terfi lllkmet Edime. 'Mub.iddin latanbul. Bekir. Niyazi Os~u 
Hakkı Tophane, lllkmet Konya. Rec:u1 İs - sur Bursa. AH cesri mustafapaşn. edenler: Baytar Yarbayllğından Albaylığa 'Ahmet lstanhuL ıel' 
tanbul, Sıtkı SeHlnlk, Salah!ıtttn Aksaray, Süvari Tetmenlifiaden Ymbaşılığa terfi Rıfkı İstanbul. Terfi Edenler Hava yarbayLğmdan albaylığa 
Hüseyin Erzurum. Halil Erzincan, Naim edenler: Nakliye Yüzbaşılığmdan Binbaşılıt<ı terfi Sadi Isparta, Nazif Ta;ikôprü, Ihsan Üs- 'edenler: 
Erzincan, Cevdet Gümüş.suyu, Kemal lst., Selfıhnddin İstanbul, Hüseyin Bo;'fabat, edenler: küdar. M. Zeki İstanbul. .. ıJ 
Abdülkadir Trabzon, Nihnt Edrernlt., Demir Abdüllmdlr Malatya, ce-nıt Er7.lnc:.aıı, Salt Ahmet. Mümtaz istnnbul Elcretn İstanbul. Baytar binbaplığından yarbaylıja terfi edenlHava Binbaıılıiından yarbaylıgtı 
Manastır, All İstanbul, Ağa Er-zwaın, Mu - İstanbul, asman Zeki Van. Sadullah İstanbul, İbrahim Gelibolu. edenler: er: Ct 
zaf!er Topkapı. Süvari Asteğmenliğinden Teğmenliğe terfi N:ı.kliye Asteğmenliğinden 1.'eğıııenlite Mehmet Şükrü Enurom, M. Ali Erzu· Mehmet Muhsin Kasamçcşınc. / 

Piyade Teğmenliğinden Yüzbaşılıl:-a terfi edenler: terli edfiıler: . • . rum, Hasan Şefik Üsküdar, Mehmet Ek- ,Sürmene. .. .ı.::......ı binbaJllığll t 
edenler: Mahmut Celfı.l İstanbul. cahlt. Cihnnglr, Mehm~ Salıh Istanbul, Hulüsi Istan- o· beki?'. lhıJan İstanbul Cemil. Hava yuzbafuıı>uıuaD 

Asım Kadıköy, Sadi Kadıkoy. Mevlüt Er
mnnak. Fahri Harput, Necnti İstanbul, Meh
met çemlşkezek, Kazım Kozan, Nuri İstan
btil, Rıza. Tophane, Burhnnedmn İstanbul, 
Fahreddin Erzurum, Sadettin üskiıdar. Hil
mi Erzincan, Cevdet Eyüp, İrfan Ces1r Mos • 
ta!npnşa , Necmeddin Zile, Nııreddin. Sndet
Un İstanbul, M. Asaf, İbsa."l Kasımpaşa, 
Halim Fatih. Zeki Harput.. Biirha:ııet.tin İs
tanbul, Necati İstanbul, Hulüsi Sivas, Niya-

· B burt Tem ıyan , • tı' 
Mehmet Şevki Beşiktaş, Fahredd!n ay ' bul, Kemal İstanbul, Ali Hikmet Bursa, İhsan Levazım binbaplrğından yarbaylığa teT'- edenler: 'f-
Hüseyln Burdur, Mehmet Avni İstanbul, Ni- Erzurum, İlhn.mi Edirne, Ag{i.b Bayburt. fi edenler: Tahir Hlicoğlu, Mustafa Bursıı· J 
hat İstanbul, Remzi vruı, Ahmet Osman Bur- Doktor Ynrbaylığından Albaylığa terfi Zühtü Bosliç, Asım Üsküdar, Cemal sin Manastır. M. Ceı·ı Erzurum. J ... ı 

l t · Hava ı..mnenliğinden yüzb~ ıg 
sa, Recep Ma ::ı ya. edenler: lstanbul, Enver Lüleburgaz, Sadri Zikai, ed l • -e.··· }\ 

Topçu Y:ırbaylığmd:m ı\lb yh~a terfi Ahmet Asım Çarşamba, Hasan Ttıh'>ln Ali İstanbul, Mazhar Gelibolu, Mustafa en er. . E. . caJl' ' 
h 1 Cevdet Siroz. Vehbı rzın t ~ edenler: . Kılıcall, İsmail Münif Sultannlnnet, l\Ie - Erzurum, Ziyaettin Üsküdar, Sü cyman H'kl11e 

Hilmi Mnnnstır, Sadullah Urfa, Ragıp Is- nıet Erzincan, Şükrü ürgiip Ali Na.tık Cıhan- Konya, Veli Tokat, Kazım lstanbol, Halil İstanbul. Hayri İstanbul, Arif 
1

• 

tanbul, Ba.haeltin İstanbul. H~snü Yılmaz glr. Siroz. T cedcliıı Trabzon, Akif Isparta, dıköv. Remzi Kastamon~Arkası ,.,,..J 
Dlyarıbeklr, Tevfik Taşköprü, Ihsa. n Edir - ıı:.n C:....habettı·n fstanhul, Şevket İsparta, Akif 

d Doktor Binbaşılığından Yarhaylı..,. terfi -r--• 
ne, Ali Rıza Van, Şevki Kozan, Ismall Ay ın, 
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Yazan: Kadlrcan Kafh 
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Türk palaları, Türk kılıçla • Küçük Ali silkindi. Hayatının bu ı vurgundurlar. Bir kaç akından sonra 
tı düşmanlarının omuzları üs - biricik sırrını sezdirmek korkusu onun senin de çok paran ve malın olur. Ma-
li.inden geçtikçe birer kesik baş şimdi bütün düşünce ve hislerinin üs- demki Midillide kimsen yokmuş, bu-

e' ~Üverteye yuvarlanıyor, katranlı tündeydi rada bir arap güzelile evlenirsin. O za-
döşemeler kana bulanıyor ve bu kan - Koşarak Çopur İsmailin yanma gitti. man senin de böyle bir evin olur. iste-

t' lara basanlar kayıp düşüyorlardı. Çopur İsmail onun yaşlı gözlerini mez misi~~ 
On becı yirmi dakika sonra dokuz Is- görmü~tü · K"" ··k Al" ·· kı d f ,_ " " · uçu ı once zar ı a&.at son-

iJ11 l>anyol gemisinden hiç biri kaçamamış, -. Ne o, ağladın mı? ra kendisini toparladı ve ~ülümsiye _ 
sıd hepsi de ya batmışlar, ya karaya otur· Dıye sordu. dek dudak büktü. 

lrıuşlar, yahut da oldukları gibi bütün Küçük Ali gözlerini hızlı hızlı açıp - Neden öyle yaptın. Olmaz şey 
}'ük ve askerlerile birlikte esir edilmiş- kapadı. Gözlerinin yaşını sanki tekrar mi sanki? 
lerdi. içeri almıştı. - Olmaz şey değil ama ..• 

ııŞ' Doğrusu bu zavalJılar pek abdalca - Şey ... Güneşten olacak ... Bura- Küçük Ali bir türlü: 
ifll }'akalanmışlardı. nın güneşi insanın gözlerini kamaştırı- - Ben evlenmem ... 
Ol' • Cezayır leventleri yıllardanberi çe - yor. Diyemiyordu. Zaten bunun için bir 

tın savaşlarla kazandıkları zaferlere . d ·· 
belk· l h · d k J J ki b. - Ya o eve ne en oy)e uzun uzun sebep de yoktu. 

ı on arın epsın en o ay ı a ır bak } - Ben bir arapla evlenmem. 
'Parlak zafer daha ilave etmişlerdi. Fa- tınH "tt• d K. b"l" Dedı·. 
~ d"" h. l . - oşumagı ı e ... ıın ıır ..• 
at uşmanın ıç o mazsa hır kısmı - Ç 1 ·1 ··ı·· d. 

llın kaçıp kurtulmamasına biricik se- opur smaı gu u~se ı: 
heb· d il R · · t d - Cezayir kızları fürk leventlerine 

ı e yas eısın am zamanın a o-

- Benim sevdiğim birisi var. 
( Arkası var ) 

~Ya gclm~ ~ma~ ve hemen variyeti ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

tavrıyarak en uygun şekilde hücum u·· ·· ·· ı· M ı ..., d 
p Clznesi olduğu da inkar edilmiyordu. çuncu cra emur ugun an: 
dtr Hayreddin bey esirlerin başlıcalarını Ethemin tasarrufunda bulunan ve Emniyet Sandığına birinci dere-

lendi konağının avlusunda kabul etti. cede ipotekli olup tamamına ( 1200) lira kıymet takdir edilen Kartal 
Bu sırada İlyas Reis de onun yanında Üsküdar caddesi 160, 42 H. 969 No. lu sağ tarafı Nimet ve Hikmet 
\ıe tanınmış Reislerle birlikte bulunu· ve Eminenin arsası Yesari Celil ve Ramize arsası arkası piyasa caddesi 

eı l'ordu · cephesi Bağdat caddesi ile mahdut bir cephesi çarşı diğeri deniz 
Büyük avlunun bir kenarında du • caddesine olmak üzere iki kısımdan ibaret iki tarafı duvar tavanı ahşap 

han Küçük Ali onlara hayran hayran her iki dükkanın zemını çimento döşeli cephesinde camekan ve 
akıyordu. ahşap kepenkleri bulunan heyeti umumiyesi 37 m2 olan mezkur 
Çopur İsmaile soruyordu: 36 gayrimenkuller açık arttumaya vazedilmiş olduğundan 2I11 I 9 
- Hayreddin beyin sağındaki to • 6 d · 

h-.L tarihine müsadif Pazartesi günü saat 14 ten l ya kadar aıre-
MUt sakaJlı geniş omuzlu adam kim -
dir ) de birinci arttırması icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti mu· 

Çopur İsmail bu sorguya kısa bir hammenenin % 75 ni bulduğu takdirde müşterisi üı:erinde bırakı-
Cevap verdi : lacaktır. Aksi takdirde en son artbranın taahhüdü baki kalmak 

A d R · üzere artbrma 15 gu .. n müddetle temdit edilerek 17/11/936 tarihine - y ın eıs ..• 
Salih Reisi, Savula Reisi daha baş- müsadif Salı günü saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapıla-

~a Reisleri de tanıdıkça sanki gözlerin- cak ikinci açık arttırmasında arthrma bedeli kıymeti muhammenenin 
de Yeni dünyalar açılıyordu. % 75 ni bulmadığı takdirde sabş 2280 No. lu kanun ahkamına tevfikan 

Fakat bunların da diğer leventlerin geri bırakılır. Sahş peşindir. Arttırmaya iştirak etmek isteyenlerin 
de aralarında en yakışıklı ve en sevim- kıymeti muhammenenin % 7 ,5 nispetinde pey akçesi veya milli bir 
li bulduğu erkek l!yas Reisti. bankanın teminat mektubunu hamil bulunmaları lazımdır. Haklan 

Hayreddin bey düşman kumandan- Tapu sicilli ile sabit olmıyan ipotekli alacaklarda diğer alakadar anın 
larına bir çok şeyler soruyor ,onlardan ve irtifak halckı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masa· 
tevap istiyordu. Kiiçük Ali bunların rif e dair olan iddialarını evrakı müspiteleri ile birlikte ilan tarihinden 
ile olduğunu, neler söylendiğini anlı- itibaren nihayet 20 gün zarfında birlikte dairemize bildirmeleri lazımdır. 

,,t l'aznıyoıdu. Bununla beraber pek 0 ka- Aksi bıkdirde haklan Tapu sicilli ile sabit olmıyanlar satış bedelinin 
~ dar da merak etmiyordu. paylaşmasından hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye, tanzifiye-

Esirler Adakale ile Cezayir araf!ına Si " den mütevellit Belediye rüsumu ve Vakıf icaresi ile 20 sene· 
!
Jf ~apılmakta olan Mendirekde çalışmak 
" \i lik vakıf icaresi tavizi bedeli müzayededen tenzil olunur. 
r'~ l ~ere giderlerken Hayreddin beyle ar- Daha fazla malumat almak isteyenler 17/10/936 tarihinden itibaren 
~·~ adaşları da konağa girmişlerdi. 
~ Küçük Ali Çopur lsmaille birlikte berkesin görebilmesi için dairede açık bulundurulacak arttırma şartna-
~( ~~ayir sokaklarına çıktığı zaman ken- mesi ile 3517 42 No. lu dosyaya müracaatla mezkiir dosyada mevcut 
n~ ı "ocukluk hatıralarının uyandıgwını vesaiki görebilecekleri ilan olunur. (771) 
r k ~ • 

1ssediyordu: 
. Akından gelen babasını karşılamak 
ıçin limana giderken şu sokağı bir rüz
~ar hızile geçerdi. 

lstanbul Defterdarlığından: 

~Evinin eşiğine oturarak babasını 
h klediğı zaman da Palabıyık Ömerin 
\:Yhetli vücudu ilk defa olarak işte şu Üsküdar 
.0fede görünürdi.i ve Küçiik Ayşe ye-
tıtıden bir ahu çevikliğilc fırlıyarak o· 
lıun ellerine ve boynuna sarılırdı. 
Dalgındı. 

Fatih 

l·_\'aktile o mes'ut gi.inleri yaşadığı Fener 
~çük evin önünde, kendini bilmeksi-
~tı durdu. Eşiğine, kapısına, penc~- Üsküdar 
b~tıe ve damına ayrı ayrı bakıyor, kal-
~~de ayrı ayrı sızılar buluyordu. Göz- Boyacıköy 
tı Yaşarıyordu. 
Şizndi burada yapayalnızdı. 

d F' akat hayır, yalnız değildi. llyas reis Kuzguncuk 
.. c oradaydı. Fakat o küçük Ayşeyj ta-

lhsaniye Mahallesi Sultaniye sokağı eski 
36 mükerrer 430 metre ve 95 desimetre 

murabbaı arsanın tamamı: 

Sofular mahallesi Peştimalcı hanı derunu 
f'ski 2, 4 yeni 4, 6 sayılı arsanın tamamı: 
T abtaminare mahalle ve caddesi eski 23 
yeni 29 sayılı odalı fırının 37,5/UO hissesi: 
İcadiye mahallesi Yeni sokak eski 3 yeni 9 
sayılı odalı dükkanın 2/4 hissesi: 
Yedinci sokak eski 9 sayılı 1 f>6 metre 
murabbaı arsanın 1/3 payı: 
Bakkal ve lcadiye sokaklan eski 51, 53 
yeni 5, 64 sayılı ev ve fırının 1 /4 payı: 

Muhammen 
kıymeti 

Lira Kr. 

215 

81 86 

782 g2 

750 

27 67 

300 
J. •1•tn d Mercan ttJ' ayor u. 

Acaba kendisini tanıtsa ne yapnrdı} 
Kaşlarını çatarak: 

Büyük Yeni Han ikinci kat 49 sayılı oda-
nın tamamı: 300 

,J tlıl:- Beni aldattın! .. ilk gemi ile Mi-
1Ye gideceksin 1 

Derse ne yapardı? 
d· Sunu yapmıyacağını öğrenebilsey
fl; kendisi için hiçte rahat ve sevimli 
ttııyan bu leventliği hemen bırakırdı. 

"'"·Bunları düşünürken Çopur İsmail 
J. "lit •. 

reı· ~k lltnüş ve ondan on on beş adım u-
'ii laŞarak köşeyi dönmüştü. Bir şey 

p.f '\rl~nıek için döndüğü zaman küçük 

ı) 

F' 'Yı görememiş. geri gelmişti. 
~~Üçük Aliyi dalgın dalgın bir eve 

arken gördü: 
......_ Ne duruyorsun orada) 

Yukarıda yaZllı mallar 4/9/936 Cuma günü saat on dörtte peşin 
para ve açık arttırma ile satılacaktır. Satış bedeline istikrazı 
dahili ve yüzde beş faizli hazine tahvilleri de kabul olunur. İsteklilerin 
yüzde yedi buçuk pey akçelerini vakti muayyeninden evvel yabrara.k 
Milli Emlak idaresinde müte~ekkil komisyonuna müracaatlan. 

(F.) (512) 

Burdur Belediye Reisliğinden : 
Burdur Belediyesine 225 metre 70 lik iki Rekor ve her yirmi bq met-

rede ağızlıklı ve 24 telli en iyi cins bezhortum pazarlıkla alınacaktır. Bu 
cins hortumu bulanların 15/9/936 da yüzde 7,5 kurut teminat para ve 
teklifnamelerile veya bizzat ıaat 14 de Burdur Belediye Encümeninde ha-
zır bulunmaları ilan olunur. ((665» 

( Hikiige 1 
Yazan: Edouard Peisson 

Genç ve toy avkat, müdafaası 

keme kararı ile kendisine havale 

mah • 
olunan 

maznun kadının çehresinde rezilet ve se
fahet delilleri arıyordu. Halbuki kadın, 

gözyaşlarının zedelediği, kızarttığı yuzu 
ile daha ziyade bir çocuğu andırıyordu. 

imdat iatiyen saf, mavi bir çift göz; biraz 
kalınca olan alt dudak, korkudan titriyoı. 

Avkat müteessir oldu. Yarım saat • 
tenberi Maria Bruno'ya, tevkifhaneye düş
mesine sebep olan işi neden, niçin yaptı • 
ğını soruyordu; Mnria Bruno mağaznda, 

bir çantayı aşırırken yakalanmıştı. Avkat 
kadına doğru eğildi, alnına düşüp gözünü 
kapatan koyu san k.ahkülü parmağı ile kal
dırarak sordu: 

- Tahkikat raporunu okudum. Geçen 
perşembeye kadar polisçe hiç bir vukua • 
tınız olmamış. İki yıl evvel, kocaya var -
mak üzere, taşradan Paris' e gelmişsiniz. 

Mektepte okumuşsunuz. Memleketinizde 
herkes sizden kusursuz, çok iyi bir genç 
kızdı diye bahsediyor. Burada dostlan • 
nız. komşularınız sizin böyle bir hıraızlık 

edeıbileee.ğ:inize ~nanmıyoı. Kocanız yt:is, 

keder içinde. Adamcağız qını bırakmış, 

Paris.te bir deli gibi dolaşıyor. Ben sizi 
müdafaa edeceğim. Anlatın. 

Maria Bruno hıçkırarak ağlıyordu. U • 
zun eünin ince parmakları avkatın bile • 
ğini sıkıyordu. İçini dökmek istiyordu; ni
hayet: 

- Anlatayım, dedi. Bugün sekiz gür. 
oluyor, elimi bir kadının kolundaki çan • 
taya soktum ve tam para çantat1ını kavra· 
dığım amı.da yakalandım. Am.ı çalacak 
mıydım, yoksa sadece o kadına: Dikkat 
edin, paranız kolayca çalınabilir mi diye· 

cektim, ben de bilmiyorum. Sözüme İnn· 
nıyor musunuz? 

- Evet, evet, inanıyorum. Anlatın. 

- Ama ben 

Sayfa 9 

HIRSIZ 
Çeviren: Nurullah Ataç 

dum ve o zaman avucumdakine baktım. 
Beş yüz franklık bir banknot. Benim hı~ 
bir zaman bu kadar param olmamı§tı. Ko· 
cam, geçineceğimizi kazanır nmn beş yü,. 
frank da çok paradır. O beş yüz frank ar· 
tık benim kendi paramdı, onu istersem yır· 
tar, istersem harcıyabllirdim. 

Hiç düşünmeden, bir deli gibi, başk.ı 

bir mağazaya gittim ve oradan bir çok şey
ler, eldivenler, ipek çoraplar, bir peçe. ça· 
maşır, lavanta aldım. Önce içimde bir kor· 
ku vardı: ya o banknot sahte ise? Kabul 
etmez.lerse, beni tevkif ederlerse? Fakat 
kasada onu bozup elime yüzlük banknotlar, 
ufaklık verilince korkum kalmadı. Kolin· 
rım paketle dolu, oturup bir dondurma ye
dim, bir likör içtim ve evime dönmek için 
bir otomobile bindim. Işıklar sanki danse
diyor, bir çok erkek, kadın yüzleri ta yanı 
başımdan geçiyordu: bahtiyardım, o gün 
benim için bir mucize olmuştu. 

Eve gelince hesabımı yaptım, paranın 

ynrısını harcamıştım. Kendi kendime: Bır 
haf ta sonra, diyordum, çoraplarla eldi -
venleri kocama gösterir, ucuz bulup aldım 
derim: lavantayı on be, gün sonra mey -
dana çıkarınm ,onu da yoldan geçen bir 
satıcıdan aldığımı ıöylerim. 

Akşam içime korku çöktü. Ya ko • 
cam parayı, aldığım eşyayı görürse) Ona 

ne cevap verebilirdim? Onun her . hareke
tini, girip çıkmasını kollamağa başladım. O 
:1oyunurken ben titriyordum. Bana o gün 
sokağa çıkıp çıkmadığımı sordu; mağaza· 
lan dolaştığımı söyledim. O benim bu hu
yumu sevmediği için yine başını salladı. 

Kıskançtır da; parayı görmüş olsa onu mu
hakkak başka bir erkekten aldığıma hük
mederdi. Yatağa girerken: 

- Senin bir tuhaflığın var, ne oluyor
sun? diye sordu. 

suçluyum. Per • 
fembe günü tev· 

Yarmki nushamızda : 
- Hiç. dedim: 

biraz başım ağn -
yor. 

kif edildim. Üç gün 
önce, pazartesi ..• 

Sustu. Tamir edil. 
mez Lir ihtiyat!!ızlık 
etmekten korktuğu 

belli idi; avkat: 

Aynada keramet 
Uyudu. Benim 

ıçım ıçımı yediği 

için çok sonra u -
yuyabild.im. Fa -
kat daha güneş 

Nak1eden: F alk Bercmen 

- Hiç çekinmeden söyliyebilirsiniz, de· 
di. Gizli kalmasını istediğiniz şeyleri kim· 
seye anlatmam. Benim vazifem size yol 
göstermek, sizi müdafaa etmek. 

- Peki, söyliyeyim. Pazartesi günü bir 
büyük mağazaya gitmiş, .kalabalığa knnş· 

mıştım. O tezgahtan bu tezgaha dolaşmış, 
harcedilecek paıaları olan kadınlar tara • 
f ından itilmiş, kakılmıştım. Başım dönü
yordu. Çok şeylere ihtiyacım var, her ne 
görsem içim çekiyor. Böyle mağazalarda 
dolaştığım günler sarho§ gibi oluyorum. 
Çıktığım zaman adeta büsbütün bn§ka bir 

insanım: Kocamı da, evimi de unutuyo • 
Tl:.O"ll. Yürüyorum ama ne bir insanı tanı • 

'YOr, ne de bir gördüğUmü anlıyorum. O 
kadar ki saati farketmek. bineceğim oto -
büsü şaşırırım. 

İşte o pazartesi günü, kalabalığın için • 
de sarhoş gibi dolaşıyordum. Birdenbire 
ayağım kaydı, düştüm, çantam koiumdan 
kurtuldu. Onu almak için elimi uzattım, 

biraz ötede katlanmış bir kağıt parçası gör
düm. 

Maria Bruno artık ağlamıyordu. Şim • 
di saçları nrknya atılmış, yüzü meydana 

çıkmıştı. Suçunu anlatmanın verdiği ate le 
gözleri sanki büyümüş, h.lkışına bir sert • 
Jik gelmişti. Kollannı uzatmış, ellerini bir 
şey verir gibi açmıştı. 

- Bir banknot. Çantamla beraber onu 

da aldım. Avucumun içine sakladım ve he
men dışarı çıktım. Kendi kendımden utanı
yordum. 

· Hayli yürüdüm: yalnız bir yere varmak 
istiyordum. Nihayet kalabalıktan kurtul -

doğmadan uyan-

dım: helecanım geçmişti. Haıcanacak da
ha iki yüz franktan fazla pıı.rnm olduğunu 
düşünüyor, seviniyordum. 

O günü de yine ayni yerlerde gezmek, 

ayni sarhoşluk iç.inde geçiTdim. Faknt ak-
am olunca yine içime korku düştü, koca

ma ne cevap vereoeğimi düşünmeğe baş
ladım ve gece yatakta yine helecnn çeki<> 
uyuyamadım. Nihayet perşembe oldu: be
nim hiç param kalmamıştı. 

Maria Bruno ba§lnı avkatına kaldırdı ve 
ona adeta şiddetle: 

- inanır mısınız? dedi, perşembe g:i
nü yine bir mağazaya gittim; bir şey almı
yacaktım ama oralarda dolaşmak iıtiyor
dum. Size yemin ederim ki çalmnk fikr; 
bir saniye bile aklımdan geçmemişti ••• Fa
kat birdenbire önümde o kndın peydn ol

du. iki çocuğu koluna yapışıyoı ,etcğındcn 
çekiyorlardı. O, muayyen bit gaye ile yürü
yordu: şunu alacak, bunu alacak .•• Evine 
paketlerle dönecek. işte o zaman içimde 
heves uyandı. Onun çantasında da her hal
de beş yüz franklık banknot gibi paıa var
dı. Benim yine zengin olmam, saymadnn, 
kimseye hesap vermeğe mecbur olmadan 
para harcamam kabildi. 

Evet, içimde heves uyandı ama ayni za· 
manda o kadına ha~ vermek, parasının 

çalınması imkanı olduğunu söylemek fikri 
de geçti. Elimi uzatıp para çantRsını ya -
kaladım: fakat ne demek islediğimi anlı -
yorsunuz ya 1 o hareketi yaparken de henüz 
cürmü i§lemiş ~eğildim; kötülük tarafına 

olduğu gib.i ..... ık tarafına da düşebilirdim. 
Tam o sırade müfettiş gelip de beni kolum
dan yakalamasa idi, kim bilir~ belki ben 
bir hırsız olmazdım. 

, ~ Türk Maarif Cemiyeti 

Bursa Kız Lisesi 
(Yatı, Gündüz) 

20 Ağustostan itibaren kayıt muamelesine başlanacakhr. Yıllık 
yab ücreti 185 gündüz ücreti 35 liradır. Memur, kardeş çocuklara 
ayrıca tenzilat yapılır. Bu yıl fen kısmı da açılacakbr. Lisenin 
resmi liselere muadeleti Kültür Bakanlığınca tasdik edilmiştir. 
Beher sınıfa 40 talebed~n fazla alınmıyacağından gerek eski tale
benin gerekse yeni kaydedilecek talebenin vaktinde Lise Direk· 
törlüğüne müracaatları. (55) 
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Son Posta'nm zabıta romam: 54 Nasıl doğdu. Nasıl yaşadı, Nasıl öldü? 

Bu gencin kemanının nağmelerinde dıktan sonra, zaten vakit de geç olduğu 
hakikaten sihirli bir tesir vardı. Bir için meyhane kapanmıştı. 
anda bütün halk, oturdukları yerde Sarhoş müşteriler, dağılmıştı. Yalnız 
dalgalandı. Kıvrandı. Her taraftan coş· en sonra, bir grup kalmıştı. Bunlar da, 
kun naralar yükselmeye başladı. ikişer üçer birbirlerinin kollarına gire· 

Gavur Mehmet, önündeki yarım ka- rek, Beyoğluna doğru ilerlemiye baş· 
dehi, bir hamlede dikti. Ve sonra, Kü- lamışlardı . 
peli Pekoya uzatarak: Gavur Mehmet, büyük bir dikkatle 

- Bir mastika, daha dostum. bu grubu takip ediyor; aynı zamanda, 
Dedi. şöyle düşünüyor: 
Ve .• Peko kadehe mastika doldu- - Tamam .. şimdiye kadar, zihnim-

rurken 'Gavur Mehmet devam etti: de dönüp dolaşan ipin, kör düğümleri-
- Ömrümde çok keman dinledim. ni çözmiye başlıyorum .•• Kaptan Mi

Fakat, böylesini işitmedim... Bahse haloviçin, meyhaneye girer gırmez, 
girişirim ki, bu adam eiitbesiit Çinge· doğruca Kazak Andonun masasına 
nedir. gitmesi, bir tesadüften ibaret değilmi~··· 

Peko, gülümseyerek cevap verdi: işte, kaptan Mihaloviçin kollarına, 
- Çok anlayış~ı bir adama benzi- Kazak Andonla Zeybek Sotiri girmiş ... 

yorsun. Eğer böyle bir bahse girişirsen, Çingene Vaso ile Kaz Ligor da keman· 
hiç andanmazsın; azizim. cı Faninin iki tarafında ... En arkadan 

- Ona eminim ... Bizim Yunanis· gideni karanlıkta iyice farkedemiyo· 
tanda öyle Çingeneler vardır ki, bir rum amma, herhalde, Y edibela olacak ... 
prensten farketmek mümkün değildir. Demek ki; bunlar, bir kumpanya ha
Bunların kılığına, kıyafetine bakıp da linde birleşmişlerdir. Kemancı Faniye, 
aldanmamalıdır. Sonra.. bir iddiaya yani bizim Hırvat asılzadesi baron 
daha girişebilirim. Bu adam, buralı de- Ferdinand Juvanoviçe gelince; o da 
ğildir. lstanbula gelir gelmez, kendisine bir 

- Bu da doğru. takım hamiler ve muhafızlar tedarik 

Son Fosta"nın siyasi ' tefrikası : - 41 - Yazan: Ziya Şakir ,4 

Meşrutiyet ilan edilir edilmez, tersanelilerin ıslahına ehemmiyet verilmiş, bahriye 
zabitlerinin bu meseleye gösterdikleri alaka, birçok tersanelilerin hoşuna gitmemişti 

Bu hadisenin sebebi de, bazı cahil 
e rafın kendi rakiplerini cemiyet cep
hesinde görmeleri, onlar tarafından 
hükumet işlerine vukubulan müdaha· 
leye tahammül gösterememeleri idi. 

Netekim, irtikabile senelerdenberi 
halkın gözüne batan muhasebeci, tah
rirat müdürü, polis komiseri, vergi mü· 
dürü, belediye reisinin; meşrutiyetin 
ilanını müteakip derhal cemiyet erkanı 
arasında görülmeleri bazı kimselel'i öf· 
kelendirmiş; cemiyete karşı tamamen 
itimatsızlık hissi vermişti ... Şehre hü
cum eden köylüler, bu memurlara acı 
acı hakaret etmişler; hatta teşekkül 
eden kırk kişilik idare heyetine mü· 
racaat ederek bu memurların muamela· 
tını tetkike ayrıca bir heyet seçtirilmiş
ti . 

Bu hadise de, böylece kapanmıştı. 
Fakat hallC arasında yeni idareye karşı 
bir hoşnutsuzluk uyanmıştı. 

* 

kilde tekerrür eyfomişti. Ve bu sefer, { Diye bir takım zehirli propaganda• 
siyasi bir mahiyet göstermişti. larla basit düşünenlerin fikirlerini de 

Yine bu eski ve istikballerinden Ü· bir teşevvüş husule getirmiflerdi. 
mitlerini kesmiş olan zabitler; Unka- Cemiyet, bunu haber almakta ge
paııı köprüsünden Eyübe kadar Haliçi cikmemişti. Ve derhal Bahriye nezare
dolduran harp gemilerini gezmişler: tine adam göndererek mukabil propa• 

- Sizi, talim bahanesile gemilerde gandalarla işin önüne geçmek istemişti. 
alakoyuyorlar. Bir gün hepinizi birden Fakat, mutlaka bir çıbanba~ı kopar" 
tevkif edecekler. Ellerinizi, ayaklarını- mak istiyenler; bu sefer de uzun za• 
zı bağlıyacaklar. İdarei mahsusa vapur- mandanberidir terfi etmemi~ olan bir 
larının ambarlarına dolduracaklar. Fi- takım ehliyetsiz zabitlerle ustabaşıları 
zana ,Basraya, Yemene yollıyacaklar •. , ele almışlar: 
Sakın genç zabitlere emniyet etmeyin. - Senelerdenberi, bu ocakta kendi• 
Onların verdikleri emirleri dinlemeyin. m izi çürüttük. Kıt kanaat geçindık· 

Diye ifsadata girismişlerdi. Ola ola, nihayet bir mülazim olabildik· 
Ayni zamanda da saf zabitana da Daha dünkü çocuklar; kaymakal1l• 

(sureti hak)tan görünerek: miralay, galonları taşıyorlar Biz çalı• 
- Cemiyetin, en nüfuzlu erkanın- şıyoruz, onlar şeref kazanıyorlar. Hlt' 

dan işittik . Hepimizi birden tardedip, di, gidelim .. hakkımızı istiyelim. 
yerlerimize, lngiltereden, Almanyadan, Diye bir kaç yüz kişiyi kandırmışlari 
İtalyadan zabitler getireceklermiş . .. ellerinde birer istida ile (divanhane)yo 
Böyle acı bir hakarete uğramaktansa, dayanmışlar: 

- Bak, ben sana söyliyeyim. Ya, etmek ihtiyacını hissetmiş; hemşerisi 
Macaristanlı .. y:a, Romanyalıdır. olan kaptan Mihaloviç vasıtasile, bun· İstanbulda bu çeşit ilk hareketler, 

_ Aslını, ben de pek o kadar bil- larla münasebet tesis eylemiştir ... H ay- bahriyeliler arasında görülmüştii. 

şimdiden formalarımızı, nişanlarırnızı 1 .-.- H~rriy.e~ var. Hakkımızı isteriz, 
sökiip atalım. Bızı terfı ettırın. ( Arkası var ) 

miyorum. Şeytan gibi bir delikanlı. di; üç aşağı beş yukarı, bunu böylece O tarihte (tersaneliler) denilen bah- ' B & D y O 
Her dilden konuşuyor. kabul edelim. Fakat, kadın .. o zavallı riye efradı, Osmanlı askerinin en inti- l---------------

Beyoğlu Vakıflar 

Direktörlüğünden: 
- Ben bu adamın kemanını, be~ prenses, acaba ne oldu~... zamsız bir unsurunu teşkil ederdi . B Ak k. p ogram 

T u •a m 1 r İkinci Abdülhfunit vakfı akarlarından Be" 
altı ay evvel Gala tada mı, Beyoğlun· Ağır ağır yangın yerlerini geçmiş- T ersaneliler, başlarına ( sıfır) deni- T 

şiktaşta Akaretlerde Spor caddesinde f7,51 1 

da mı; nerede olduğunu iyice hatırla· ler .. İngiliz sefarethanesinin önüne len sivri kalıplı, koyu vişne çürüğü bir lSTANBUL 
1 · I d" B d b' k d ı 'k fes, sırtlar.•na da • yazın beyaz yelken 18: Dans musikisi ( pl!.ıkı. 19: Haberler. 86 numaralı üç evin apartman hallne tah" 

yamadığım bir yerde dinlediğimi zan· ge mış er ı. ura a, ır aç aA.ı a 
nediyorum. durmuşlar, konuşmuşlar. Sonra, üçe bezinden, kışın da. siyah şayaktan. bir 19,15: Muhtelif plaklar. 19,SO: Çocuk saati. vili tadilat ve inşaatı kapalı zart usuWe ek· 

b 1 Hikayeler. Mes'ut Cemil tarafından. 2u: Pi· siltmeye konmuştur. Keşif bedell CHI095) lit1l 
- - İşte, burada aldanıyorsun, azı'· ayrılmışlardı. bahriye ceketi ile uzun ir panta on th (H h) yano solo: Debusey ve Bee oven ag b J si ı 1 t __. k .. 

Kazak Andon, Kaz Ligor ve kaptan giyerler, ekseriya feslerini sol kas.lan· olan u lşln pro e • enn şar nam ...... e 
zım tarafından. 20,30: Stüdyo orkestraları. 21 30: 

· N · MihaloV1iç; hızlı acfımlar1a, yokuştan nın Üzerlerine eğerlerdi. Bellerine, bir siltme §artnameleri (83> kuruş mukabilinde - içın}.. Son haberler. 
_ Çünkü bu adam lstanbula geleli aşağı inmişlerdı. Çingene Vaso ile karış enliliğinde kırmızı bir kuşak sa- Saat 22 den sonra Anadolu ajansının gaze- Akaretlerde ikinci Abdülhamit vakfı müW 

Zeybek Sotiri de, sefarethane arkasın· rarlar; bu kuşağın üzerine de, uzun ve telere mahsus havadis ı;ervis1 verilecektir. velll kaymakamlığından alınır. 
iki aydan fazla olmadı. 

daki sokağa girmişlerdi.. enli yüzlü korkunç bir martin kasatu· PRAG Muvakkat teminatı (1208) llradır. Eksilt-
.- O halde b.enz~t~işim... Biraz Fani yalnız kalmıştı. O da, ıslık ça· rası sallandırırlardı. İçlerinden bazı 18,55: Radyo piyesi. 19,45: Almanca haber· me 16 Eylül 1936 çarşamba günü aut ıs d• 

mıd>:_a tavası verır m.~~ın, dos~~n~. ,. . larak Tepebaşına doğru ilerlemeye meraklıları, -tıpkı tulumbacılar gibi • ler. 20,15: Mikrofon reportaJı. 20,30: Kar.ışık Beyoğlunda telgraf soka~ında Beyotıu Vaklf" 
Gavur .M._ ehme.t, _ogrenece·g· mı. kafı başlamı~tı. Caddeyi hacıtanbacıa aeçtik- ayaklarına (yumurta ökçeli) denilen eğlenceli musiki, 21,30: 7359 numaralı piyan-

d 
- V K 1 p Y T T • lar direktörlüğünde toplanacak 1hale to • 

derece : ogren~ıştı. e, .. upe ı e· ten sonra. Venedik sokağına ıapmıştı. yarım iskarpin yaptırırlar: bunları da go adlı piyes. 23 = Haberler. 23•15: Pille. z3.30: misyonunda yapılacaktır. Eks1ltme19 Jl1'8" 
ceklerin mimar ve mühendis olnıal&n Tt ıı· 
akal (10000) liralık bir yapı !§lnl teahhiit 

edip iyl bir surette başardıklımnı ıösterlt 
resmi yerlerden getirecekleri vesttal&n is • 
tanbul Başmüdürlüğü heyeti fenniyeslne ib" 

raz ile aynca vesika alacaklardır. Ancak l>ıl 

koyu şuphelendı~~emek ıçın derhal Üç katlı eski bir binanın önünde du- giyerken, ökçelerine basarlardı. Cazband. 
konuşmayı kesmıştı. rarak demir kapının tokmağını çaldı. İçlerinde bir çok munis, muti' ve BUDAPF.ŞTE 

M "k f · d k I . . .. ... l 19,30 Viyana musikisi plAklan. I0,30: Ko· 
astı anın ne asetın en, enar arı Ve kapıyı açanla kısa bir konuşmadan askerlik terbıyesıne hurmetk~~ a.rı b~- nuşmalar. 21 : Şen gece. 23,15: Haberler. 

boncuklaşmış olan kadehi eline almııı; sonra, kapıdan ı'çerı' daldı. 1 kl b her oldukça muhım hır 
T unma a era • 23,45: Askeri bando. 1,05: Son haberler. 

başını tekrar kemancı ile oyunculara O zaman Gavur Mehmedin dudak· kısmı, rahtı zapta riayet etmezler, en MOSKOVA 

çevirmişti. Fakat ~u anda Gavur Meh· lan, hafif bir tebessümle aralandı. münasebetsiz yerlerde güpegündüz 18,30: Yeni musiki. 20,30: Şarkılar. 21: Ha
medin kafasının :çi, boş bir torba gibi - Ala .. çok ala ... Bizim baron Fer· sarhoş olarak gezerler; ve- ekseriya çı· m musiki. 22: Almanca neşriyat. 23,05: Fran-
idi. Sevincinden, bütün düşünceleri dinand, tam yerine düşmüş. kardıkları hadiselerle, hal~ı tedhiş e· sızca neşriyat. 24: İspanyolca ne§riyat. 
dağılıvermişti. Diye mırıldandı. derlerdi. BOKRF.Ş " 

Gece yarısından iki saat sonraya * Meşrutiyet ilan edilir edilmeı:ı, en 13,30: m. 15: Plak ve haberler. 19: Sandu 
kadar devam eden bu coşkun eğleııce; O tarihte, Asmalımesçit sokağında, evvel bunların ıslahına ehemmiyet ve- Marku or!Gestrası. 20.05: Aktüalite. 20,20: 

nihayet kanlı bir sarhoş kavgasile hi· birbirine rakip olan iki baloz vardı. rilmiş; genç ve askerliğin şerefini yük· Kilise konseri. 21 •
20

: Teknik haberler, 2ı.35 : 
tama ermişti. (Kel Marika) ismindeki Bunun birine, (Tavşan balozu); di- seltmiye heveskar olan bahriye zabit- Corologos cazı. 22

•
30

: Haberler 2
2.4

5
: Hafif 

k b. k d 1 · d ( M k fl b 1 ) d · f d b "h b'" "' k b' musiki (nakil). 23,45 : Almanca. Fransızca çap ın ır a mı pay aşamayan iki ğerıne e os o unun a ozu enı- leri tara ın an u cı ete uyu ır gay- haberler. 
sarhoş partisi, birbirlerine girmişler; lirdi. ret gösterilmişti. BELGRA T 
yumruk, sille, tokat, sandalya ve ni- Moskoflunun balozu, birdenbire Bu mesele, bir çok tersanelilerin 21 : O:skar Straussun vaızertarum opereti 
hayet bıçak darbelerile birbirlerini kı· parlamıştı. Çünkü, o senelerde Beyoğ- hoşlarına gitmemişti. Derhal yeni idare 24: Konser nakli. 
rıp geçirmişlerdi. lu hovardalık alemlerini bir kasırga aleyhine bir hoşnutsuzluk başgöster· VİYANA 

Bu vak'ada Gavur Mehmet çevik gibi kırıp geçiren (lzmirli Amorfiya) mişti. Bu sırada saraydan kovulan, ve 20: Haberler. 20,:ıs : Fransız Lehann sah· 
davranmış ; kavga başlar başlamaz her ismindeki şan tozu, büyük fedakarlık- hatta, sabık idare zamanındaki yolsuz· ne eserlerinden parçalar. 22,40: Pipes, 23 : 

ihtimale karşı kendisini dışarı atarak lar mukabilinde, Tavşan balozundan luklarından dolayı muhakeme altına Haberler. 23,10: Viyolensel musikisi. 24,05 : 

bir tarafa saklanmıştı. Küpeli Peko ile çalmıştı. bile alınacaklarını anlayan yüksek rüt· Cazband. 
böcekbaşılar, ortalığı güçlükle arala- ( Arkası var ) beli bazı bahriye ümerası, bunları is- 30 Ağustos Pazar 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ yana teşvik ctm~krdi. 1STANBUL 

[

·-----------------------------·• Bir gün, Kapalıçarşının en kalabalık 12,30: MuhtelH plük neşriyatı ve halk mu-
İnhİsarlar u Müdürlügv ünden: bir zamanı idi. Birdenbire sarhoş birkaç slkisl. 18

: Taksim bahçesinden n~kil. 19
•
45

: 
• 1 1 Haberler. 20 : Muhtelif sololar {plak). 20,30 . 

tersaneli, kasatura arını sıyırmış ar; Studyo orkestraları. 21,30 : Son haberler. 
2500 Kilo demir tel - Karada kaplan .. deryada sultan.. Saat 22 den sonra Anadolu AJnnsının gaM 

33000 ,, Siklop çenberi var mı bize yan bakan .. imanım, bize zetelere mahsus havadis servisi verilecektir. 
Yukarıda cins ve miktarları yazılı, malzeme nümune ve ıartnamesi · derler, Ahmet Paşa çıplakları; yahey .. --· . 

mucibince 17/IX/1936 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 15 de hey .•• 
pazarlıkla satın alınacaktır. İsteklilerin nümune ve şarbıamelerini Diye naralar basmaya; ve halkın 

TAKViM 

görmek üzere her gün ve pazarlık için de tayin olunan gün ve saatte üzerine yürüm~ye başlamışlardı. 
% 7,5 güvenme parasile birlikte Kabataşta İnhisarlar Levazım ve Bir anda; kadın, erkek, çoluk, ço
Mübayaat şubesi Müdürlüğündeki Alım komisyonuna müracaatları. (781) cuk birbirine girmişti. Çarşıda dehşetli * * bir panik zuhur etmişti. 

1. - 497,47 lira keşif bedelli Cibali Kutu fabrikası Sigara kağıdı Bunlara nasihat etmek istiyen kol-
ambarı önündeki İdareye ait binanın altındaki dükkanların tamire tukçu Ali Ağa isminde bir adam kan· 
o:ühtaç dahili aksamı, lar içinde yere serilmişti. 

2. - 411,51 lira keşif bedelli Cibali kutu fabrikasındaki su içme Hadise, merkez kumandanlığına 

Rumt sene 
1862 -Ağustos 

16 

SABAll 

::>. 
10 
5 

I>. 

33 
23 

ACUSTOS 

29 
Arabt sene 

1353 

Resıul sene 
19Jij 

CUMARTESi 

Cem.ahar 
10 

Hızır 
116 

1~ı::;AK 

ci. l.>. 
8 46 
3 35 

tesisatı şartname ve keşifnameleri mucibince pazarlık suretiyle mü- akseder etmez, derhal asker gönderil· 
nakasaya konulmuştr. miş; bu palavracılar ele geçirilmişlerdi. 

3. - Eksiltme 15/lX/1936 tarihine rastlıyan Salı günü saat 15 de Yapılan isticvap neticesinde de kendi
Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesi Müdürlüğündeki alım ko· lerinin bir takım eski saray hafiyeleri 

· k d')d'kl · · · · f ö .. 10 İkindi Akşaın Yatsı misyonunda yapılacaktır. isteklilerin şartname ve keşifnamelerini tarafından teşvi e ı ı ermı ıtıra .... 
aörmek üzere hergün ve pazarlık için de tayin olunan gün ve eylemişlerdi. o.ı . D. ::;. D. ~. U. .:;. D. 
• 5 25 19 10 u 1 37 
saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte sözü geçen Komisyona Bu vak'a böyle geçirilmişti... i: 

1
, 

14 15 58 ,8 52 20 'l.7 
müracaatları. (780) Fakat bir kaç gün sonra, başka bir şe·l !-..&--"'~..;.ı.---.-.:..---.....ı..----

·11• muamele yevmi ihaleden sekiz gün evvel\ 
kadar olması şarttır. Muvakkat teminat at" 
çalan eksiltme tarihinden iki gün evveıııı" 
kadar mütevelll kaymakamlı~ı nznes1118 

makbuz mukabilinde yatırılacaktır. (604' 

SIHHI BALSAMiN KREMi ,, , ., , 
GUlEUIGIN 

SIRRI 

E:mıer, sarıştn, kumral, her ~e~6 
tevııfuk eden güzellik krcmlerı~ır·. 
füh hi usullerle hazıl'landığından cıld• 
bcı,;leı· ve bozmaz ·~ Çıl , leke, t;ivil?6 

ve buruşuklukları kt\ınilen giderıf· 

4 'ek ilde takdim edlllr ı 

1 - l{rem Balsamin yağlı gece 
için pembe renkli. 

'.! - Krem Balsırnıiıı yağsız gDll" 
dOz için beyaz renkli. 

3 - Krem Balsaınin acıbadeıtl 
gece için 

4 - Krem Hals:ıınin acıbııdeıtl 
gündUz için 

J<ihar mahfellerin takdir ile kuUıııı
dıklnrı yega.ııe sıhhr kreııılerdır. 

INUlLlZ KANZl.fü ECZANESi 
Beyoğlu - 1 slttıı hııl -



29 Ağustos 

Şirketi Hayriyeden: 
Sabah ilk postalarımızda Altınkum, Sütlüce, Rumeli Kavağı, 

Anadolu Kavağı, Sarıyer ve Beykoz ile diğer bilumum iskele
lerimiz için gidip gelme fevkalade yllzde elli tenzilatlı ıeferle· 
rimizin Köprüden hareket saatleri. 

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

Diğer günlerde: Anado!u ,, ,, 6,20 
Rumeli ,, ,, 6,20 ve 7,10 dadır. 

Gösterilmekte olan rağbet karpaında zuhurat poatalan konul
maktadır. 

istiklal Lisesi 
Dlrelıtlrııpadea: 

ı - llk, ort!.l ve Lise kısımları için Kız ve Erkek, yatılı ve yatısız 
talehe kaydına bnşlannınıştır. 
2- Knyıd için hcrgUn saat 10 dan rn ya kadar okula müracaat edilebilir. 
S - Bu yıl ancak mezun olan veya tascllknanıe He ayrııan talebenin 

yerine az mikdai-da yeni talebe ulınacaktır. Okula girmek isteyenlerin 
bir an evvel mnracnatları tavsiye olunur. 

4 - Eylnlnn on beşine kndar kaydını yenfletmiyen eski talebenin mU
racnhtıarı kabul edilmiyecektir, 

5 - isteyenlere kayıd şarllannı bildiren tarifname gönderilir. 
Şehzaclebnşı, polis karakolu arkasında. 'l'elefon: 22534 

Beyoğlu - Tünelbaşı - ry eniyol 

~:~e~e ALMAN LiSESi Mektebi 
Tam devreli Lise • Ticaret Mektebi • Almanca öirenmek için ihzan aınıf. 

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

nüfüs tezkeresi, a§l kağıdı, 'lıhhat raporu, 4 fotoğraf ve mektep tasdilma
rne veya diploması ile yapılır. Fazla tafsilat için mektebe müracaat 

44941 • 44942 ye telefon edilmesi. 

Slnlrll ve clAerlerl z•ylf olanlar ' 
Bunaltıcı sıcaklarda rahat nefes almak ve sinirleri teskin etmek için 

Losyonunu 
kullanınız • . _ Ç A M 

Cıgerleri temizler. Çam ağacının bütün şifai tesirlerini haizdir. 
Çaın losyonile banyo yopınız, cilde güzellik verir. Kokulan izale 

~ eder. Asabi zafiyetleri geçirir. Ferahlık ve neş'e uyandırır. 
~ Şlfe&I 60 kuruftur. BUyUk eczanelerde bulunur. '< ,_ 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 

Nfıaa Bakanlığından: 
1 - Eksiltmeye konulan it Ankara jandarma mektebi arkaaında yapı

J.c,k olan yiyecek ve yem ambarı, hayvan sulama yalağı, mutfak ve bula
•ıldıane intaatıdır. lntutm ketif bedeli 22959 lira 69 kuruttur. 

2· - Bu ife ait fartnameler ve evrak fUnlardır: 
A - Eksiltme prtnamesi. 
b - Mukavele projesi 

l_ C - Vekiller Heyetinin 20/6/936 tarihli ve 4869 numaralı kararile ka 
~l edilmit olan Bayındırlık i~leri geneltartnamesi. 

D - lntuta ait fenni tartname. 
t - Kqif cetveli. 
F-Proje. 

L ~tiyenler bu tartnameleri ve evrakı115 kurut bedel mukabilinde yapı İf
.._. Umum müdürlüğünden alabilirler. 

L .. ~ - Eksiltme 10/9/936 tarihinde pertembe günü aaat 16 da Nafia Ve
~etinde yapı itleri eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 

SON POSTA' 

+ Son Posta • 
lıtanbul Gelir ve Para 

BORSASI 
28 - 8. 1936 

Tiirk Devlet Borçlan 
Ura IJra 

% 7,5 T. B. I 23, 125 % 5 Hastne B. 46,00 
'ro 7,5 T. B. n 21,575 Dahlll tatıtraa 95, 75 
'rcı 7,5 T. B. Ill21,80 

Devlet Demiryollan ~lan 
Ura Ura 

Srpni 97,ooll Anadolu 1Hll45,30 
ıına ıı:rsuruml00,00 Anadolu il 46,40 

.SO.yetels EahamJ 

ft. B. Mtl. 
• • Hl. 

IJra 
85.00 ı.ı. Trtnıt&J 
09,90 Bvmon'1 

• • Name 09,90 'tcrko. 
Merkez B. D. 80,00 A. Çimento 

ÇEKLER 
Jtrt, 

t.terln 634.75 \\ Liret 
r. nanııı 12,035 Dolar 

L T. L. tçlr. 
10,0725 
0,7980 

• 20 r. Franııı 
ı Dolar 
ı iaterlln 

20 Liret 

NAKİT 
Krt. 

167 ,50 ı 1 Mart 
126,00 20 Drahm.1 
634,00 20 Leva 
180,00 20 Ley 

Boraa Dııında 
LK. . L.K. 

Kredl Fonslye lj Mübadil Bon. 97,00 
ı 111111. senesi 00,00 Oayrl • • 00,00 

1'103 • 101,0011 Altın 955 
1011 1 96,03 MecldJye 00 

lstanbul icra Hakimliğinden: 
Konkurdato için kendisine 26/ 61936 tari

hinde iJd ay mühlet verilen s. Arhanyan 
hakkında komserln raporunda münderiç ve 
temdide mütealllk talep muhtevlyat.ma gö-

re mühleti lnkiznsı tarihinden itibaren blr 
ay tcmdldine ve işbu temdJd lırarının ilfl
m ile beraber kanunen tebıtğl lazım gelen 
mahallere usuıen tebllğlne lmrar veılldiğl 

ilan olunur. (25232) 

. .... \.:.: ~~ ... :. . ··:, ·:... 

FAZIL 
ÇiL ILACI 

İmal merkezi: Edirne; Kimyager 

Fazıl Sosyal U\boratuvarı. 
~ S - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 1722 lira muvakkat teminat 
~esi, bundan bafka atağıdaki vesikaları haiz olup getirmesi li.zımdır. &ATILIK KÖŞK ~ 
Nafia V ekiletinden alınını• yapı müteahhitliği vesikası. 

T Beşiktaş, Serencebey yokuşu 24 
... ~ - Teklif mektupları yukanda <c3» üncü maddede yazılı saatten bir No. lu EbOlhUdanın enfes bir köşk. 
~ evveline kadar eksiltme komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde 7 odalık, kllrgir, icabında iki bö-
.ı~ecektir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet u3» üncü madde- lllk kullanılır, yağlıboya, elektrik, 
~ )'a~Iı saatte kadar gelmit olması ve dıt zarfın mühür mumu ile iyice ka- su, hamam, bahçe, çamlar içinde, 

hnvadar denize bakar. Yerine 
((Roı. olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez «546» ~ ...... müracaat. .. •••rl 
~ 1 ----------·-------~--

Eski FEYZIATI 

Yatılı BOGAZİÇİ LİSELERİ Yatısız 
Kızlar ve erkekler için ayrı bölüklerdeı Ana, ilk, Orta ve Llae aınıflar1 

~aY.ıdlar başlamıştır. isteyenlere mektep tarifnamesi gönderilir. Kayıd ve tafsilllt için hergnn mektebe ve yalnız 
'(lfsııat almak için Yeni postane arkasında Basiret hanında Özyol idarehanesine müracaat edilebilir. 

1 

Arnavutköy, Tramvay caddesi Çlttesaraylar. Telefon: 36.210 ••••••" 

Nişan taşında 

" F eyziye ,, L 1$1K Eski SES 
Memleketimizin en eski hususi lisesidir. 

Ana, tık, Ü!'ta, ve 1L1se kısımları vardır. Yatılı ve yatısız talebe kaydı içjn her gllıı mtlracaat edilebilir. 
İsteyenlere mektep tarifnamesi gönderilir. Telefon : 44089 

Sayfa 11 

fiZM iR FUARIN 1 
ziyaret etmek 
isteyenlere : 

Denizyollan işletmesi Müdürlüğünden : 
Beynelmilel Jzmir Fuarının açılma resmi münasebetile aersiyi 

ziyaret etmek isteyenlere kolaylık olmak üzere 31 ağustos 936 Pa
zartesi günü saat 15 de İZMIR vapuru lstanbuldan kalkarak doğru 
İzmir'e gidecek ve Fuarın açık bulunduğu müddetçe İzmirde 
ziyaretçilerin ikametlerine tahsis edilecektir. 

Vapurda kalacakların ehven bir surette her türlü istirahatleri 
dü§ünülmüı ve geminin kara ile doiru irtibatı temin edilmittir. 
Vapurda yatmak ve yemek isteyenler fiatlar hakkında Jstanbul 
Acentalığımızdan izahat alabilirler. 

Bu münasebetle 1zmire aidip te bir kaç gün kalarak dönmek 
isteyenlere kolaylık olmak üzere ağustosun 29 uncu Cumartesi 
günü lstanbuldan kalkacak olan İzmir Sür'at postasının 31 ağua. 
tos 936 Pazartesi günü yapacağı avdet seferi bir defaya mahsus 
olmak üzere Eylulün 3 üncü P~r§embe günü ıaat 16 ya tehir edil
miıtir. 

Fuarı ziyaret etmek isteyenlerin bu kolavlıklardan istifade et-
meleri ilan olunur. «627" 

Yüksek Mühendis Okulu Direktör
lüğünden: 

936-937 ders yılı için okur yazılmasına baılanmı§tır. Yazılma iti 
1 Eylul Salı gününden 22 Eylul Salı akıamına kadar «Cumartesi ve 

Pazardan baıkan her gün saat 9 dan 12 ye, 13 den 16 ya kadar Gü .. 
müısuyundaki okulda yapılır. 
İsteklilerle daha fazla bilgi edineceklerin yukarıda yazılı gün ve 

saatlerde okula gelmeleri ilan olunur. «301» 

Mes'ud bir tesadüf 
neticesi olarak bir 

, .... ._ ............ . 
Denizyolları 

iŞLETMESi 
Acenteleri: Karaköy Köprübaı1 
Tel. 42352 • Sirkeci Mühürdar:ude 

Han Tel. 22740 

Kimyagerin 
Cildi beyazlatmak 
için şayanı hayret -T·r·a-bzon Postaları 

bir keşfi Pazar 12 de, Salı, Per
ıembe 15 de Parlsll bir kimy ger, laboratuva

rında t ecrübe ve melekelerle meşgul 

1ken tesadüfi olarak kolu Ü7.erine dü
şen biraz cBeyaz oksijen, in beyaz
latıcı bir hassası olduğunu görerek 
hayrette kalmıştır. Cildin kınnızılıkla

rı ve lekeleri hemen zail oımuş, beyaz, 
saf ve açık bir cild meydana çıkmış
tır. Bir çok kadınların yüzlerinde tec-

rübe edilınlş ve cildlerlnl 3 - 5 levln daha 
beyazlatmış ve yumuşatmış ve vücu
dun nazlk ve son derece itina edilmiş 
nzaıarına trunamen benzemiştir. 

Hususi imtiyaz olarak bu cBeyaz ok-
sijen• (yağsız) beyaz yeni Tokalon kre
minde mevcuttur. Cilde ,nüfuz ve biltün 
siyah benleri hal ve izale eder. Açık 
mesamelerl kapatır ve tene yeni ve 
kamaştırıcı bir manzara verir. Beyaz 
rengindeki yeni Toknlon kremine bu 
§ayanı hayret cBeyaz oksijen, in llAve 
edilmiş olmasına rağmen fiyatı arttırıl

mamıştır. Hemen bugünden kullan -
ma~a başlayınız ve seri ve müsmir tec
rübelerini görünüz. 

1 OOYÇE ORIENT BANK 1 
Dreadner Bank ŞubeaJ 

Merkeıi: Berlin 

Türklyedeki şabeleri: --
Galata • latanbul • •~mit 
Uepoau: lat. !'utün Güuırügü 

* H•r türlü 6a11ka iıl * 

lzmlr sür'at postası 
Cumartesi 15 de 

Mersin postaları 
Salı, Perıembe 10 da 
kalkarlar. 

Diğer postalar 
Bartın - Cumartesi·, çar • 

pmba 18 de 
lzmit - Pazar, aalı, per .. 

şembe, 9,30 da 
Mudanya - Cumartesi 14 de 

diğer günler 
8,30 da. 

Bandırma :- Pazartesi, aah, 
çarıamba, per-

şembe, Cumar
tesi 20 de 

Karabiga - Sah, cuma 19 da 
Ayvalık - Salı 19 da, cuma 

17 de 
"Salı günü kal
kacak posta gi· 
diş ve dönüşte 
Lapseki ve im-
roza da uğra
yacaktır,, 

Trabzon ve Mersin postaları • 
na kalkıı günleri yük alınmaz. 

(783) 

lzmir Sür'at Postası 
lzmir Fuarının açılması müna

ıebetile İzmir' c gidip bir kaç gün 
kalacaklara kolaylık olmak üze • 
re lstanbuldan 29 Ağustos Cu • 
martesi günü saat 15 de lzmire 
kalkacak KARADENİZ vapuru 
yalnız bu sefere mahsus olarak 
dönütte lzmirden Pazartesi yeri
ne 3 Eylül Pertembe günü saat 
16 da kalkacaktır. (706) 

lııa 

,,. 

il 
• ı . 



KELViNATOR 
Tecridi başka markalardan 
0/o 28 üstün olduğundan az 
cereyan sarf eder, çok buz 
yapar. 

Veresiye aatıı : S A H 1 B 1 N 1 N S E S 1 Beyoğlu latikIAl Cad. No. an 

. . 

Sag__ın Halkımıza: 
ŞiRICETi HA YRiYENiN 
Bu mehtap için yapmakta olduğu 

programa aid ilanlan 
YARINDAN iTiBAREN 

gazetelerde takip buyurunuz. 

i M REN 
Güzel Bayanlann, modayı sevenİerin, m'Üşkülpe
sentlerin, ıık giyinenlenn, güzel kumaş ve şapka 

meraklılarının 
hergUnkl zlraret · J•rl olacakt1r. 

ANKARA - Vehbi Koç Ticaret evi KONYA - lı.. Mucip DOlen 
IZlllR - A. Vetter Ticarethanesi KAYSERi - tsmall ve oğullan Cmgdh 
ADANA - Ş. Rıza lşçen Ticaret evi ANTEP - Naci ve H. Ahmet Dal kaıdefler 
SAMSUN - C. Celal Özlo -S. Kemal Sezen KONYA ERl!GLISl-Mustafa Erkek 
BURSA - Mehmet Huzmen DIYARIBEKIR - CeW Ayyıldız 
ZONGULDAK - İsmet Ağartan -Ahmet YOksel MERSiN - Jorj Satel 
TRABZON - Dedeoğulları vePulataneli Kard. TAŞKÖPR0 -TOrkmenoaıu kardeelar 

Bütün kremlerin içinde birinci 

olan ve daima birinci kalan 

Krem Pertev oldu. Bu Krem 

Pertevin her zaman pek büyük 

bir itina ile ihzarınclan ba.tka 

bir teY deiildir. Krem Pertevin 

terkibine (ıayriaaf) hiçbir 

madde giremez. 

~MOtenaslp bit .Sndam 
1. R•• .... K-lett (8111•) ti Ke· 

........ .... 4 • ...... _ ........ ~. 

·-·· •4••· s ........... 11 .......... ~. 
91&1• ...... ,........" ....... .. 
f.ı,.11er : ......... ....... ....... , ...... ,...,.... ....... 

25 llPMH"*-. 

~ ... ,. ....... . 

llTllllUL. .... ;' 
Tl••I M•Jcl••• 12 Ne. lıt . ............ •• , ... , •4•••• ... ,. 

t& " ···· ................ ,ı.ıı. 
,.,, .... ,,.., •• 4. ııı,o• , .. ,,111. 

ANTALYA - Veli Kardeşler ve şllrekası 

Doktor Hafız C.••I 
Dahili,- müteU-. 

ParfQmOrl Aleminin 
Kibar halkın aradllı en lnoe 

zevkini tatmin ed• 

VENOS ESANSLARINI 
bir zerresi Oyle çiçekler llemldlf 

içine giren bir daha ondd 
çıkmak istemez. 

Galatasaray, Eski Sahibinin Sesi 210 No. lu miğaza. 41--~ 

Pazardan maada beqıGn 8 • 6 
Divanyolu (104) No. Telefon: 22398 
Tel. Kandilli 88 - Beylerbeyi 48 

Çok haşarat l>ldürDcO nrayiler vardır 

ms:::::.~Fakat, yalnız bl LIT 
t•n•k•I Gzerınde aek• resmi rokaa 

1' L 1 T deilldlf'. 

Fena ve tesirsiz ha,arat öldürüclı ma-' 
yiler almakla paranızı beyhude yere 
israf etmeyiniz ve FLIT'ln sahtelerin~' 
den sakınınız. Aldanmamak için yalnız 
bır FLiT olduğunu ve •lyah kufakll 
asker resimli •arı tenekeler lçerl•lnde· 
•atıldıj'ını hatırınızda tutunuz. Bu te. · 
nekeler mühürlü oldujundan her tiJrlU 
hıyleden lrldlrler. Hakiki FLlf kullanıl· 
dıkda bütün ha'8ratı o·ıdoreblllralntz. 

/Hliltlm w )Onillltd Fı.tr 1111 
........ H11~1, ıoea .,.,,.., 
... .,,,,. dıırUl ,,.,.,.,,. 

""'"" __., ' ..................... v.,,... iiİ '· 

Son Post 
iLAN FIA11..ARI 

sayılır. 

2 - Sahifesine göre bir _..tilO 
fiab ıunlardır: 

Sahife 

• 
• 
• 

: 2 - 251 • 
3 - %11 • 
f - 111 • 

Dl.ter yerler : 
Son sahife : 

3 - Bir santimde 
me vardır. 

.. . 

4 - ince ve kalın yazılar 
n yere ıöre eantiml• 


