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Perde ·ar ., . ifa yapılan hazırlıklar 
. ' 

Fransa >ve Rusyaya 
karşı altı devlet ittif akıl 
-Almanyanın kurduğu cepheye İtalya, 
Lehistan, Avusturya, Macaristandan 

başka Bulgaristan da dahilmiş 
Musolini Leh ve 1 İngiltere Kralı 

Al 
dün gece Atinadan 

man Fransız hareket etti 

Devlet orduları 
Reisini erkan mm 
ziyarete gizli 
gidiyor Musolin!v. Hlıler temasla n 

ba!iondra, 29 (Hususi) - Avrupada Parisc hareketi, Almanya propaganda 
kati •Yan siyasi görüşmeler nazaıı dik- nazırı doktoı Göbelşin, İtalya propa • 
&Jnd celb:tmekte ve perde arka • ganda nazmna iadei ziyaret etmek. il .. 
va a ~ı~ takım faaliyetlerin de- zere Venediğe muvasaleti türlü türlü 
Lı ın ettıgıni göstermektedir. Amiral _1__!11 d il d'li k s· M 
l"'IOrtİnin y· w d k ŞetU er e tev e l r en, ınyor USO• li ıyanaya ugra ı tan sonra . . . . 

er Hitler ile görüşmesin!, müteakıp lınının d~ Her Hıtler tarafından vuku 
doktor Şah tın Parise gitmesi, f ransız bulan zıyareti iade için eylulün orta • 
~knnı harbiye reisi General Gamlenin larında Cenubi Almanyaya gidece~i 
L ~~ovada Lehistan ordusu reisleriyle hakkında gelen haberler, siyasi maha
:ula~atini müteakip Leh ordusu u • filde çok derin akisler bırakmıştır. 

Unu müfettişi general Ridz Smiglinin (Devamı 3 üncü aayfada) 

Gazı köprüsünün temeli dün atıldı 

liükômet istanbulun imarı 
için neler düşünüyor? 

* • * ------------------~ah ili ye Vekili dünkü nutkunda "Şehrin muhtelif parçalannı 
bırleştirecek sabit vasıtalar bu köprüden ibaret kalmıyacak, 
::Unel ve yeraltı ıimendiferi tasavvurlan tatbik edilecektir. 
ıstanbul, sulh ve sükün, siy ve irfan, medeniyet, sıhhat, neş' e 

ve zevk diyarı olacak ,, dedi 

Kralın yab bazı küçük 
adalan ziyaretten sonra 

sularımıza girecek 

Kral Sekizinci Edvard 
(Yuua 3 üncU sayfada) 

Başbakan Salı günü 
lzmire gidiyor 

ismet lnönünün panayın 
açarken söyliyeceği nutka 

ehemmiyet veriliyor 
İzmir, 30 (Hususi) - Başvekil is

met İnönü salı günü saat 14 de İzmir 
vapuru ile şehrimize gelecek, hususi 
bir vapurla açıklarda parlak bir şekilde 
karşılanacaktır. (Devamı 3 üncü sayfada 

Roman yada 
kabine değişti 

M. Titülesko yeni kabineye 
alınmıyor 

Londra 29 (Hu
susi) - Roman· r. 
yadan gelen ha .. · 
berlere göre, 
J'ataresko hü-

kumeti istifa et
miştir. 

Yeni hükume • 

İdare işleri telefonu : 20203 Fiatı 5 Kuru{ 

Atatürk büyük taarruı aabahında 

30 Ağustos Bayram 
Türkün bütün bir husumet 
alemini yendiği büyük gün 

80 Ağustos, yeni Türk tarihinin en l ni tahakkuk ettirmek kudretini haiz ol 
büyük, en unutulmaz günlerinden bi-Jduğunu isbat etmiştir. 
ridir. 30 Ağustos, Başkumandan meydan 

Bugün Türk milleti hür ve müstakil muharebesinin vuku bulduğu gündür.ı 
yaşamak azmini, bütün dünyaya gös • Bugün, Türk yurduna musallat olan 
termi.ş ve bütün bir husumet aleminin ve Türkü ebedi bir karanlığa gömmek 
hakkından gelerek hürriyet ve istiklali- (Devamı 3 üncü ıayfada) 

Dil Kurultayı dün 
ecnebi bilginlerinin 

tezlerini dinledi 
Profesörlerden üçü tezlerini Fransızca, diğerleri Türkçe 

söyediler. Bilhassa lngiliz ve Leh profesörlerinin 
Türkçe sözleri çok iyi anlaşıldı. 

Dünkü temel atm~ • sahne olan aaııa · T t Ca · k ' ' · ~ b gene a ares • 
nti d·· zı oprüsünün temel atma •• mı:r · . lirun aöylevile merasime başlandı. ko teşkil etmek • 
Iİdd u~ saat 3 de Unkapanında yapıldı, •A Valinin Söylevi t d" F k t h · Dünkü Kurultayda söz söyleyen ecnebi bilginlerden baxılan 

ctlı ya w •••• d d l"l k'" "dd' Ü . w b e ır. 8 a arı-l'İitfclı;j ba gmk ulr yuzul n deln a
0
vet 1 el~I op· i:..ı_! } ın ıtı..indag u ıöyl-evind• de- ciye nazırı TitÜ• Kurultay dün de saat 17 de Atatür- liklerde de Esma. Nayman ile İsmail 

taaı ra ıı ara a ın ı ar. avet ı er a ır.~: · I .. .. . . . .. 
'•rlnda Dahiliye Vekili Şükrü Kaya, lnhi- c«-t Bugün temelini atmak için bir ba· leskonun yeni ka· kun yukse~ huzurlarıy~e . ıçt~m~ları~a Muştak bulunuyorlardı. 
tıa.n ar Vekili Ali Rana, ~ehrimizde bulu- tcSPlandıiımız eıki Unkapam, yeni bineye alınmıya .. M. Tltnlesko devam etmış ve ecnebı dıl bılgınlerı - Profesörler milletlerinin hurufu he-
1-rd •ayla~lardan bazıları da bulunuyor· e.,:iüzel•:adile Gazi köprüsünün yapılmaaı cağı tahakkuk ediyor. Yeni hükQmet, nin tezlerini dinlemiştir. Başkanlık ca tertibiyle kürsüye geleceklerdi. An. 

ı. Yaıımur biru hafifledılcten ıonra · ~· (. evama 8 inci aayfada) (Devamı 3 üncü aayfada) mevkünde AıbBfkan Afet, sekreter- (Devamı 5 inci aayfada) 

' -~ 
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Sergiler milletlerin istihsal kuvve - ------·----------------------

Dil 
Kurultayı 

tini gösterir. istihsal kuvveti ise çalış
[ manın çalışma kabiliyetinin, zekanın, 
hünerin veriminde tecelli eder. Sergi -
!er, bu verimin bütün kuvvetiyle gö -

11
• Yazan: F. R. Atay - ründüğü yerdirdir. Her millet, 4istihaal 

U çüncü Dil Kurultayında hazır bu- örneklerini sergilere göndermekle, o 
Örneğin bu memleket topıagvında, bu 

lunanlar, iki kurultay arasındaki memleket halkının emegv i ve zekası ile 
zamanın asla boş geçmemi~ olduğunu 
göreceklerdir. ne derece ilerletebileceğini, ne derece 

Bizde dil davası iki bakınıdan tet • inkişaf edeceğini bütün istihsal alemi
kik edilmek lazım gelir: Biri, tarihi - ne nrzeder. Bu örnek. o maddenin is • 
dir. Nasıl Türk milleti, kaynak - millet tihsalini bütün memlekette yükselt • 
ise, tiırkçc kaynak - dildir. Ve seneler- meğe yardım eder. Ve bütün memle -
denberi, na ıl milli tarihimiz hakkın - ketlerin o maddeyi müstahsil mcmle • 
dalti yanlış kanaatleri düzcltmege ça- ketten almasına saik olur. 
lışıy~rs~k, dıl davamızın hakikatini de Beynelmilel sergilerse daha büyük 
kendımıze ve başkalanna tan1tmak \'e d - · h · d' Ç" k" b d ı 

1 tm k b 
. t• d . egerı aız ır. un u ura a ya nız 

an a a mec unye ın ey:z. 1 k h . w. • 
İkinc:si bugu .. n kull kt ld _ meme et ma sullerı degıl, sergıye 

' anma a o u . . k d b.. .. 1 k l . . 'h 
ğumuz dili, garp medeniyeti aleminin ıştır~ e en. utun mem e .et erın ıstı • 
ileri bir ilim ve sanat dili olarak inki _ sal omeklerı yanyana gelır ve bu sa
şaf ettirmektir. yede başka memleketlerin neler yap -

Tarihimiz ıbi, dilimiz de uzun müd- mnğa muvnffok oldukları bir bakış • 
det Pırnal edilmiştif. Gücümüze gıtti 1i ta g' ze çarpar . 
için inkar kelimesini kull::mmıyoru . Beynelmilel sergiler, milletlerin ça
Fakat pek iyi biliriz ki Türklük tarıhi- hşma kabilıyetini, zeka ve hünerini 
ni, yedi asır evvelki bır kaç yüz çadmı olçmeğc yardım ederek her birinin di
haprntmek istiycnler olduihı lbi, ;;t"rinden istifade etmesini eksiklikle-
ti.trl.çenin bır ilim ve sanat dili olma't ... ' 
kabiliyetinden mahrum olduğunu 1d -
d"a edenler yakın zamana kadar ha -
yat ~a idiler. 

( >smanlı Türklüğü şarktan gurb=ı 
dördüğü vakit, dil meselesi zihinleri 
kw calamağa başlamıştır. İlk ga ·pçılık 
savaşındanbcri, Osmanlı lfı'1ntinl• ~a -
yıSlz ilim ve fen terimleri katılmış ol -
duğunu görüyoruz. Fakat osmanlıcn 
nm bu .yeni yuğuruluşunda, uzun müd
det, medrese hakim kalnuştır. Uu su -
retle güzidcler dili, halk dilinden ve 
türkçenin saflığından uzakla~a uzak : 
laşa, divan lisanına rahmet okutur bir 
sun'ilik başlamıştır. Bu derdi, Türk 
milliyetpervcrliğinin tasfiye cereyanı 

takip etti: Yabancı kaideleri atar:ık 
gramerin tasf'yesi, yabancı kelimeleri 
atarak 1tı atin tasfiyesi 1 

Türkçe~rı konuştuğumuz ve işittiği -
miz kadar bildiğimız için, b'lhnc;sn ke
lime tasfh E'sinde korkunc b: · ifrata 
saptık. En bi;l...ı ·~ eşyayi ve hi..:m t l rini 
anlatmak için kullandığımız kelin e f'

ri bile dilimizden atarak, bir ı~ekelem ... 
çıkmazına girdik. 

Cumuriyet, lisanı kargaSc'l irinde 
buldu ve dil çalışmalarım ilmileşt. · -
meğe karar verdi. Tarihte olduğu "'bı. 
bu işte de Atatürkün rehbediği başlıca 
amil olmuştur. 

Evveıa, lehçelerden ve metinlerden 
öz türkçe denen kelimeleri topladık: 

İki ciltlik tarama dergisi vücut buldu. 
Vesika olarak pek zengin, J1cr zaman 
işe yarayan ve hizmeti devam edecek 

Ayağa kalkması 
/st nen bir kadın 
Nasıl kaldırılır? 

Londmlı bir eczacı yaptığı tuvalet 
su} unu satmak için acayip bir reklam 
usulü bulmuştur. 

Vitrine bir banyo koymuş, içine sa

rı ~açlı gl'nÇ ve üzel bir kadın oturt -
muştur. Fakat öyle oturmuştur ki, ge

len geçen erkekler, kadının başından 
bnşkn bir şey görememişlerdir. 

Tabii vitrin:n öniinde ekseriyeti 
erkekler teşkil eden bir kalabalık top-

lanmış bir aralık bu kalabalığın için -
den yüksek bir ses duyulmuştur. Bir 

adam lngiliz milli marşını okumıya 
başlamıştır. 

Polis derhal koşmuş, ve hiddetle 

olan bu eser, maatteessüf, bugiınki.i sormuştur: 

garp Türklerinin ne konuşme>sına, ne - Ne yapıyorsun be adam} 
kullanmasına, ne de ilim ve sanat dil- _ Şarkı söylüyorum. 
terinin ihtiyacına kafi değildi. Türkçe 
bu kadar fakir mi idi~ Osmanlıcaya üç - Milli marşı niçin söylüyorsun ~ 
lisandan mürekkep bir dıl dedikleri - İçerdeki kadını merak ettim ve 
gibi, garp dilinden yeni tenmle.r akma- ayağa kaldırmak için başka çare bula
ğa başladığı için, yeni türkçeye bir şark madım. 
ve garp lisanları mozaiki un·ıanı mı ve- Telefon ve milletler 
rilecekti? Acaba halkın maddi, mane -
vi nesi var, nesi yoksa bir çoğ•ınu ad -
!ayan kelimelerin, hepsi, iddıa olun -
duğu gibi yabancı kelimeler :r.ıi idi~ 

Yeniden bir seçme ve kontrol sfıyi 
başladı. Bu sayin meydana getfrdiğ; e
ser de kılavuzdur. O dahi pek kıymetli 
bir vesika ve rehberdir: Ancak o ka -
darı Kılavuzun yeniliği, araştırmalan
nı biraz daha derinlere uzattı&rı için, 
şimdiye kadar arap veya farsça sandı -
ğımız kelimelerden bir ~oğunun türk
çe asıllardan olduğunu bulmak ve on
ları lisanımıza, Türk kelimeleri olarak, 
mal etmektir. 

Ancak kılavuz dahi, türkçcye, garp 
medeniyeti lisanlarından hattfı en fa -
kirinin ifade kabiliyetini vermiyordu. 
Ancak türkçenin kaynağı ile temaslar 

' Güneş . - Dil teorisinin vücut bulması 

Bir Fransız gazetesi telefonda en 
çok konuşan insanİarın hangi millet -
ten olduklarını araştırımış ve bun1arm 
Balkan devletleri olduğunu tesbit et -
mış. 

Yugoslavyada vasati olarak bir te
lefon makinesi 3485 mükaleme yap -
makta imiş, Romanya 2952, Yunanis
landa da 2300 müş, Fransa, Almanya, 
bunlardan sonra geliyormuş, en az ko
nuşanlar da lngilizlermiş .. 
~-·---"~ 

fiyecilikle, oniı, ancak kekeler bir ba -
sitliğe indiriyorduk. Yeni garp Tür -
kiyesi, geniş, zengin, vüzuhlu bir ilim 
ve sanat dili olmak üzere, mazisi ka -
dar büyük olan istikbaline başlıyor. 

lzmir SeJ'&'İ.sİnde yapılan hazırlıklardan hİr CÖıiİlıÜf 

rini tamamlamasını temin (;der. sergiler bu hızlanmayı en güzel, en 

Üzümfor, nasıl birt>irine bakarak faydalı ve en verimli yolda temin e· 

kararırsa milietler de birbirine baka - derler. 
r<.k ilerlerler. 

Her milletin attığı ilerj adım, başka 
miHetlcri hızlandırır. lşte beynelmilel 

s ""'lamak Estldad 
Büyük Hün imparatoru Attila, Ro

maya doğru taanı.ıza geçtiği zaman, 
Romalılar Roma ordulanna Ae~ius'u 

baıkwnandan olarak getirdiler. 
Aetiw Attilanm çekindiği bir a

damdı. Kuvvetli bir zekası ve kuvvet
li bir askeri bilgisi vardı. 

Roma ordulan, Attilayı karıılarnak 
üzere Romadan hareket ettikten son
ra, orduda casuslar çoğalınağa başln
dı. Hergün yeni bir haber, derhal At
tilaya götürülüyor, bu suretle Ae'ius 
bir türlü ne ıekilde hareket edeceğini 
bilmiyordu. 

Nihayet bir gece kendi kendin~ dü
§Ünerek hareket plinını çiz.eli, bu pla
nı hiç kimseye açmadı. Ordu Aetiu
sun saatte bir değiıen emirlerile yürü
meğe baıladı. 

Kumandanlar, bütün askerler ne· 
reye gideceklerini bilmiyorlar, merak 
içinde çatlıyorlardı. 

Nihayet Aetius'un sevdiği kuman
danlardan biri b&§kumandanın çadın
na girdi: 

- Kumandanım, nereye gittiğimizi 
bilmiyoruz. Her gün yeni bir is;ikamet 
gösteriyorsunuz. Bana itimad ederek 
planınızı söyler misiniz?. dedi. 

Aetius: 
- Sana nereye gide(:eğimizi bildi

rirsem, hiç kimseye söylemiyeceğine 
yem.in eder misin? diye sordu. 

- Yemin ederim. Allahın ismine 

yemin ederim. 
Aetius güldü: 

- İnandım, dedi. Fakat ııır sakla
mak istidadım Cenabı Hak bana da 

ihsan etmİ§tir ! .. 

• • Kurtları kurtarm• cemiyeti 
Kanadanın şimalinde son zamanlar

da kurtlar pek fazla artt1ğı için hüku
met kurtlar aleyhinde bir mücadele aç
mağa karar vermiş ve her kurt ölüsü 

getirene 75 frank vereceğini ilan et -
mış. 

Meşhur içtimaiyatcılardan bir dok

tor da iddia ettiği tezi isbat için ortaya 
mukabil bir mükafat koymuş, bunun 

iddia ettiği tezde vahşi deni1en hay -
vanların aç oldukları zaman insana 

Onun için lzmir sergisine hepimiz 

koşmalıyız. Çünkü bu sergiyi ziya -
rette hepimiz için istifade vardır. 

DA) 
iki eli ile 
Ayni zamanda 
Yazı yazan adam 

Avustralyanın Sidney şehrinde Bil
kinson isminde bir adam ayni zaman· 
da iki işi birden görüyormuş. Bilkin • 
son mesela iki eli ile ayrı ayrı iki mek
tubu yazdığı gibi, iki eli ile de ayn ay
rı iki karikatür çizebiliyormuş. 

Bu eşsiz kudret Bilkinson mektep -
te iken tezahür etmeğc başlamıştır. 

Bir gün hocası Bilkinsona Kitsin 
bir şiirinden dört yüz 

0

satır yazmasını 
söylemiştir. Bilkinson vazifesini da • 
ha çabuk yazmak için iki elini birden 
kullanmış birisi ile iki yüz, diğeri ile 
de iki yüz satır yazmıştır. 

Hepse giren ••lr 
Yetmiş dört yaşında bir ihtiyarı ln

gilterede Reading mahkemesine veri
yorlar. ihtiyarın adı Mihael Reading, 
suçu bir bisiklet hırsızlığı .. 

Mihael mahkemede müdafaasını 
manzum olarak yapıyor; diyor ki: 

Adım Mihael Deveni, 
Bu i~e değilim yeni.. 
Ne yurdum vardır ne yerim; 
Serseriyim, hep gezerim., 
Hlrsız1ıktır benim işim, 

lıte böyledir pıqim .. 
Evdir bana hapishane; 
Bulununca bir bahane .. 
Giderim oraya hemen; 
Şikayet e!mem bundan ben •• 

Heyeti hakime bu şair maznunu üç 
ay için Reading hapishanesine gön -
dermiştir. 

saldırdıkla~ı söyleniyormuş. Şimdi bir 
kurda rast gelip de tecavüze maruz 
kalana 1500 frank mükafat verecek • 
miş. Fakat kurda rastgelenlerin hep
si parçalandığı için bu mükafatı kim
seye vermek kısmet olmamış. 

Bilgük ve sayırı 
Bir müsafire 

E. Talu 

A kdenizde, hususi yatı ile ten~' 
zühe çıkan lngiltere Kralı 5' 

Majeste Sekizinci Ecluar, üç, dört gÜJJ 

sonra bize de misafir olacaktır. 

Bu genç hükümdarın adı da, şah.& 
da Türklere büsbütün yabancı değil' 

dir. Onu kendi ülkemizde siftah göre' 

ceğiz. Fakat adı, sanı menakıbi çok.• 
tanberi bize kadar ulaşmış, sevimlj ~• " 

güleç siması, İngiliz mecmualarınd~ ti 

görüle görüle hafızamıza nakşolmuş ' " 
tur. Çünkü Sekizinci Eduar alelade 

bir hükümdar değildir. O, her şeydeıı 

önce, kendisini hüsnüahlak1, sporcu ' 

luğu ve daha birçok meziyetleriyle 

halka sevdirmiş centilmen bir prenstlrı 

işte, biz Türkler de, alelıtlf\k 
vanmert ve centilmen insanlara mef • 

tun olduğumuz için, ona karşı sempa• 

ti duymuş, onu sevmişizdir. 

Bu sözlerimin hakikat olduğunu. 

cuma günü memleketimize ayak bas" 

tığı zaman, Sekizinci Eduar, halkın 

samimi tezahüratı ile bizzat 
anlayacaktır. 

Tapma derecesine varan bir aşk
la bağlı bulunduğumuz Büyük Şefi ' 

miz Atatürkün bu muhterem misafiri" 

ni içten kopan bir memnuniyet ve se' 

vinçle karşılayacağız. 

Hususile ki o, buraya gelmek için 

Çanakkaleden geçecek, ve orada, ay• 
ni ebedi huzur içerisinde, yanyana ya" 
tan Türk ve İngiliz \)ehitlerinin me -
zarları önünde eğilmiş olacaktır. Eski 
harp meydanlarının, yaşayan insanla:. 
ra, ilhamı daima büyüktür. 

Dün karşı karşıya çnrpışanların.r. 
müştereken akan kanları, hazan sa • 
mimi bir dostluğun temeIIcrini tarsin 
etmek gibi bir paradoks gösterir. 

Bugünkü vaziyet odur: f !,lgiltere ila 
Türkiye tarihin maziye ait kısmının 
üzerine bir silği çekerek, istikbale, el" 
ele 'vermiş iki dost olarak karşı çıkı ' 
yorlar. 

Kral Ecluar bu dostluğu teyit ve 
tarsin etmeğe geliyor. Jestini anlıyoı: 
ve onu karşılamağa hazırlanıyoruz. 

Centilmen Kral,. centilmen Türki• 
yede, layık olduğu hüsnü kal?ulq .s~ 
recektir. 

Biliyor Musunuz? 

1 - Harbi umumi hangi ayın kaçıncJ 
günü başlamış, hangi ayın knçıncı günii 
nihayetlenmiştir). Harp kaç ny sürmüş -
tür) 

2 - Matbaanın icadından bugüne ka -
dar kaç yıl geçmiştir) 

3 - Pilevne kahramı\Oı Osman Paşa 
nerede doğmuş, kaç yıl vnşamıştır) 

( Cevapl';u.ı Yarın) 

* Dünkü Suallerin Cevaplan 

t - F enlandiya l 9 uncu asra kadıı.1 
İsveçin idaresi altında kalmış, 1809 d' 
Rusların eline geçmiş, 14 1 7 de ynni bü 1 

yük harbin sonunda da cumhuriyet ilan e• 

dilmiştir .. ile neticelenmiştir. Şimdi çekinmeksi- ı· s T E R ı· N A N ı· s T E R ı· N AN M A ' 
zin, konuşabilir ve yazabilirsiniz: Çün- ' 
kil türkçe konuşup yazmaktasmız. Mü- 2 - Brnsidas eski Isparta ceneralların• 
kemme1 bir lfıgatimiz, mükemmel bir i·mtit muhabirimiz nnlabyor: d1ğma göre bu evde 398 ton su sarfedilmiş olacağına hük· dan biridir. Me§hur Peleponez hnrplerinde 
terim kamusumuz, bir kac sene içinde İzmit bclı~dircsi su sar(iyatmı bir ölçiiye bağlamak ve mcdcrck ev sahibine bir makbuz sundu. Isparta ordulannı idare etmiş, Amfiyop ' 
meydana gelebilir. Kurultayda mu''te - d'l t . t l 1 Bay R'l1il bu evde ancak 20 gündenberi ohmuukta ol· lizde Atinalı Cleon'u mağlup etmi~ı. fak•' 

_ ona göre para almak mnksa ı e su esısa ı o an ı~r eve d hassıs arkadaşlarnmzın izah1anndan . v • • • • duğunu , .e uç ııüfuslu bir ailenin 20 gün e 398 ton su bu harpte öldürülmüştür. 
Jstanbulda oldugu gıbı hır su saatı koydunnustu. Geçen sarfodemiycccgvini söylemiş ise de tahsildar snınin yap • . .. . 

anlıyacağınız üzere, garp ilim ve sa - 3 y d d 1 n Ameriknnıll 
nat lfıgatinin istinat ettig'i iştikakl<"r, giin ı:.u tahsildarı inhisar idnresinin eksı>erlcrindcn Bay 1 tı:J.ı kavda inanmak mecburiyetinde olduğu cevabını vcr- ı - enı unya enı e'k d 0 A• 

u L • • • ~ • ·İl •tAC • d' b leli d t tkik d'l kt d" en küçi.ik devleti Costa • Rı a ır. rtn r 
en eski türkçe kaynaklara karıc:makta- Ifalilin evine giderek saati gözden geçudı ve saatın yaz • rnıştır. ıh a şım ı e e ye e e e 1 me e ır. . T v 59 5 70 k'l tret ,.. ' İ menkadadır. opragı , ı ome ti 
dır. Osmanlıca ile gramer ve ltıgatimi- ! l !::, TER l NAN 1 S T ER N AN i~ A ! nüfusu da 468,000 dir. Merkezi hiikuırıe 
zi karma kanşık ediyor, fakat gene is - ı ...J 1 San Joscdir. Kahve ve ananas yeti~tirir. 
tediğimizi anlatamıyorduk Müfrit tas- L--------------------------------------------



• 

30 Ağustos 
Bayramı 

Sayfa 3 

ispanyaya silah ambargosu 
(Bqtarafı 1 inci sayfada) 

istiyen düşman, Türkün kahir yum - •••ı•••••••••••• 
ı uğundan o müthiş darbeyi yedi. Ve 
birkaç gün içinde Türk, alnının bütün 
parlaklığiyle tarihe yeniden doğdu ve 
yaşama hakkını bütün dünyaya tanıttı. 

Dünyanın bugünkü sıkıntısı 
devletlerin fena niyetli 
olmalarından doğuyor koymayı biz de kabul ettik :ıo Ağustos meydan muharebesi, 

26 Ağustosta başlıyan taarruzun ne • 
ticesidir. Başkumandan Atatürk, cep
he karargahında Erkanıharbiye Reisi 
Fevzi, cephe kumandanı İsmet ve ordu 
kumandanlariyle taarruzun bütün 
tafsilatını tesbit etmiş ve 26 Ağustos 
1922 sabahı taarruz emrini vermiş • 

B ir müddettenberi siyasi havanır. 

liükiimet kuvvetleri ile asilerin mümessilleri harbi insani
leştirmek için müzakereye başladılar. İspanya işlerini 
görüşmek için devletler arasında bir konferans toplanacak 

tekrar bulutlanmakta olduğunu 

gösteren yeni emareler göze çarpıyor. 
Bunların başlıcası, Sovyet Rusyamıı, 
askerlik çağına başlangıç olarak yirmi 
bir yaş yerine on dokuz ya5ı tayin ve 
ikame etmiş olmasıdır. Askeri müte
hassısların ifadelerine göre, bu basit 
kararla Sovyetler ordusu, bir kalemde 
i00,000 süngü artmaktadır ve bu ar
tış mütezayid bir nisbet dahilinde iler
liyecektir. Halbuki Sovyct Rusya, bu 
tedbiri, gençliğin inkişafına mani olan 
engelleri ortadan kaldırn1ak ve hayat
ta tam hızlanan bir insanın karşısına 

askerlik maniasının çıkmasını önlemek 
için aldığını bildirmişti. Halbuki artan 
süngü adedi, alınan tedbiı in mahiyeti
ni, bu suretle aydınlatmış ve bu hare
ket, beklenebilecek olan aksi tesirini 
göstermekfe gecikmemi'Ştir. Nitekim 
bir kaç gün sonra Alınan hükümeti ta
rafından askerlik müddetinin bir se
neden iki seneye çıkarılması. esasen 
elektrikli bir halde bulunan Avrupa u
fuklarında bir seyyale gibi tesir gös
termiştir. Sovyet Rusyan m kararına 
bir karşılık demek olan bu tedbirle Al-

,., .Londra 29 (Hususi) - İspanyadaki 
ti ~f ct mühim bir değişiklik geçirmemiş
r, ıru • k , ,. n a arşı muharebe dün gece de de-
lil\ ctın · f k b' · · · A. • ış, a at ır netıce vermemıştır. 

~er arasında firarların çoğaldığı anla
i aktadır. Şehir, tayyare ve top bombar• 

' t~lnları yüzünden harap olmuı; ve her 
tlf delik deşik hale gelmiştir. 

tİııi Asiler Toledo'da hükumet kuvvetle-
• Ilı mağlup ettiklerini ve bunlara iki yüz 

•ktul verdirdiklerini söylemektedirler. 
d Madrid bir kere daha tanare bombar· 

1 

b llt\anına uğramışsa da hükumet, şehrin 
• kılı Yih:den bir hasara uğramadığını, ve hal

t.11] Yüksek maneviyatını muhafaza ettiiini 
.91 d' itmektedir. 
~ Madrid hükumeti de bir çok isi mer-
edcn· · b b d •W• • h b ,,. nı om ar ıman ettıgını a er ver· 

'"'Cktcd" ır. 
t.. 1-tükumet Majorka' da muvaffak oldu· 
~· hıtkim mevkileri zaptettiği, asilerin 
d" 8.nın merkez.ine doğru ~ekildiklerini bil-
lttnektedir. 

1 bı 1-tavas muhabiri Lejyon Etranjeye 

1 Cnsup bir firari ile konuşmuı, firari asi· 
~ •tj l; n çok zayiat verdiklerini söylemiş ve 

b 5 mevcutlu bir bölükten yalnız dün 1O7 
bıeftrin yaralandığını ve öldüğünü anlat· 

lftır. 

l Madrid hükumeti Harbiye Bakanı hü
Jt Qrnct kuvvetlerinin bütün cephelerde iler

diklcrini, ezcümle fimal cephesinde asi· 

Ortaköy de 
Gece bir adam 
Öldürüldü 
Gece saat ikiden sonra Ortaköyde De • 

tci~inde bir cinayet olmuş, bir adam am· 
~l.a.dcsini öldünnüı;tür. Cinayete sebep 

e arasındaki dedikodudur. 
Ji hu civarda oturan bahçıvan Saffet oğlu 

" t aaa.n bir müddettenberi amcazadesi Les
-

0Yik}j Rıza ile geçinmemcktedir. Hasan 
tecc Yanına aldığı arkadaşı Kadri ile be • 
?~~er saat ikide evine dönen Rızanın Ö • 

e '1.ınc çıkarak, tehdit etmiş, aile arasında ge· 
t ~I\ d .. 1 . 

'1ı. ed'.~odulara karışmaması.nı ~oy emış· 
Bu Yuzden çıkan kavga netıcesınde Ha-

• ~ıı tabancasını çekerek Rızaya beş el a• 
~ ctıniştir. Atılan kurşunlardan biri Rı· 
~llın bewnine isabet etmiş ve derhal ölü-
lllUnc l · · acoebiyet vermıştır. 
~··k.atı\, cinayeti müteakip kaçmışsa da bir 
lıddct aonra yakalanmıı;tır. 

leri püskürterek bunlara 300 zayiat 
dirdiklerini bildirmiştir. 

ver-

Hükumetin aldığı malumata göre asi
lerin tarafındaki lejyonlar, ıeflerinden bir 
kaçını kurşuna dizmiılerdir. 

T ercio lejyonu kendi kendini feshet
miştir. 

Cumhur Reisi Azana, Tarcana kasaba· 
sındaki Milis kuvvetlerini ziyaret etmiştir. 

Hükümet Kuvve~len1e Asiler 
Arasında Müzakere 

Londra 29 (Hususi) - Bugün ispan
yadaki hükumet kuvvetlerile asileri temsil 
eden murahhaslar harbi insanileştirmek, 
salibiahmer müessesatına hürmet etmek, 
san' at eserlerini tahrip etmemek için mü
zakerelere başlamışlardır. 

Müzakerelerin daha şümullü bir mahi· 
yet alması beklenmektedir. Arjantin, İtal
ya, Almanya Urugvay devletleri sefirleri 
müzakereleri idare etmektedirler. Arjan· 
tin ile Urugvay iki taraf arasında hakem· 
lik yapmağa hazır olduklarını bildirmiı-
lerdir. 

F ransanın ispanya işlerine ademi 
müdahaleye karar veren devletlerin 
bir konferans akdetmeleri için vuku 
bulan teklifi kabul edilecek ve bu 
konferans Londrada toplanacaktır. 

Danimarka, Belçika, Türkiye dev • 

Perde arkasında 
Yapılan 
Hazırlıklar 

( Bqtarafı 1 inci aatyada) 
Haber verildiiino göre Leh orduıu U· 

mumi müfetti§inin Parisc gitmesinden ve 
General Camelin ile eörüıımesinden mak
•at, Leh ordusunu en yeni askeri vesait ile 
techiz için bir kredi temin etmektir. Bu ıu· 
retle Lehistan ile Fransa münasebetleri 
sağlamlanacaktır. Fakat diier taraftan Le
histanın Almanya - İtalya grupuna girerek 
komünist . sosyalist devletlere larşı cephe 
alacağı da söylenmektedir. 

Sinyor Musolini'nin Her Hitleri ziyare· 
,tine gelince bu ziyaretin mevzu itibarile 
Amiral Horti tarafından vukubulan ziya-

retten farksız olduğu söylenmekte ve Sin
yor Mueolini'nin bu fırsattan istifade ede· 
rek Almanyanın zecri tedbırler sırasında· 
ki durumundan dolayı teııekkür edeceği 
ilave olunmaktadır. 

Başbakan Salı günü 
1 

Bazı siyasi müşahitler ltalya ile Alman· 
zmire gidiyor yanın Bolşevik devletlere karşı bir Orta 

(Baştarafı 1 inci ia}'fada) Avrupa bloku teşkiline teşebbüs edecek-
B~vekil panayırı saat 17 ,:m da aça- lerini ve İspanya hadiselerinin İtalya - Al

g ~· ilk önce lzmir belediye reisi dok- manya siyasetinin inkiı;afını tesri edeceği 
' ?t Behçet Uz bir nutuk söyleyecek -, ni söylemekt~d~rler. Anl<ltıldığ~na eöre 

th. mevzuubahs ıttıfaka Almanya, ltalya, A· 

. !!undan sonra Başvekil iktısadi ve vustur~a, Lehist.an, Macaristan, belki de 
11~a.s4ı h' b" .. 1 ecek ve Bulgarıstan dahıl olacaklardır. 
~ rna ıyette ır soy ev ver 
tlt na.yır kapısındaki kordelayı kesecek-

d Başvekil ayni gece saat n da İzmir -
1 en lstanbula hareket edecektir. ismet 
tton ·· l ı 1 Q'l' Unün buradan derha ayn ışı n• 
kı 1~ kralının lstanbula gelişi ile ala -t görülmektedir. 

Almanya propaganda nazırı Doktor 
Göbels ile İtalya propaganda na7lrı Alfyeri
nin mülakatları ise Musolini • Hitler müla
katı için bir başlangıç sayılmaktadır. 

Hula~a bütiin bu ziyaretlerin ve aiya!İ 
faaliyetlerin ne doğuracağı merakla bek· 
!eniyor. 

lki ahbap çavuslar 

ti. 
lctleri bu konferansın toplanmasını Taarruz emri, kumandanlar ,zabitler 
kabul eden son devletler arasındadır. 

Biz de ambargo koyduk ve efrad tarafından en derin sevinçle 
karşılanmıştı. 

Londra, 29 (Hususi) - Türkiye, 
1 

Bütün memleketin beklediği kat'i 
spanyaya silah ve mühimmat ihraca- V b gün yaklaşıyordu. e ütün millet A-
tına ambargo koymayı kabul etmiştir. tatürkün, ordu ve milleti zafer ve sela-

lngilterenin tavassutu mete ulaştıracağına inanıyordu. 
Londra, 29 (A.A.) - Britanya hü- 26 Ağustos gunu Başkumandan, 

kumetinin, İspanyayı kana boyayan erkanıharbiye reisi, cephe kumandanı, 
~ahili ha~p için tav.assutta _bulunma_k Kocatepeye, yani muharebeyi idare e-
uzere ahıren Madrıd nezdınde bır decekleri mevkie geldiler. 
teş~bbüste bulunduğu haber verilmek- Sabahleyin beş buçukta, gittikçe 

tedır. şiddetlenen kesif topçu ateşi ile taarruz 
. Brit~n~a hükumeti şu tedbirleri tek· başladı . 
lıf etmıştır: Akşama kadar devam eden, ve düş-

1 - Harbin «İnsanileştirilmesi» mana aman vermeyen taarruzumuzla 
toptan idamlara nihayet verilmesi ve bir senedir tahkim edilen en kuvvetli 
esirlerin mübadelesi, düşman mevzileri bir günde zaptedil-

Ertesi gün (27 Ağustos) taarruz de- manya «l9:H» yılı temmuwnda, yai-
A ruz Avrupanın değil, bütün dünyanın 

vam ettiVe düşman şimale atıldı. 3o · en kudretli bir devleti olacaktır. Al-

2 - Hiçbir siyasi partiye mensup di. 
olmıyan kimselerden ve teknisyenler
den mürekkep bitaraf bir nevi direktu-

ar tesisi, 

H - Askeri bir mütareke Hani, 
Bu teşebbüs, Madrid hükumeti ta -

rafından kat'i bir red cevabı ile karşı
laştığı ve Madrid hükumetinin bu tek
lifin kabulünü, isyanın kabulüne mu
adil telakki ettiği söyleniyor. 

Negüs 
Habeşistana 
Avdet ediyor 
Londra, 29 (A.A) - Daily He • 

rald gazetesi, Negüs'ün Habeşistana 
avdete hazırlandığını haber veriyor. 
Bu gazete, Negüsün Habeşistana yal
nız avdet edeceğini ve, daha evvel, 
Milletler Cemiyetiden iki milyon nü
fuslu garbi Habeşistan üzerinde İngil
tereye lsveçe ve lsviçreye idari bir 
manda verilmesini istemek niyetinde 
olduğunu bildirmektedir. 

lngiJtere Kralı dün gece 
Atinadan hareket etti 

Atina, 30 (Hususi muhabirimiz -
den telefonla) - İngiltere Kralı Seki
zinci Edvard dün Atinada tenis kordu
nu ziyaret etmiş, sonra kitapçı dük -
kanlarına uğrayarak bir kaç kitap ve 

şekerci dükkanlarından da lokum ve 
şekerleme satın aldıktan sonra yatına 
dönmüştür. 

Yunan Veliahtı Prens Pol, evvelki 

gün Nahlin yatına giderek iadei zıya
ret ettiği zaman kral kendisini ye -
meğe alıkoymuştur. 

Nahlin yatı sefer hazırlıklarını ik
mal ve gece yarısından sonra buradan 

hareket etmiştir .. Kral, Akdenizde bazı 
adaları ziyaret etmek arzusunu göster
diği için yat doğruca lstanbula gitmi
yecek, adalara uğradıktan sonra Ça -
nakalle boğazına gidecektir. 

1 

ğustosa kadar devam eden takip mu- manyanın iktisap edeceği bu kuvvetin 
harebelerile düşman ordusu şarktan ve endişesini duyanlar, bu tedbirin dünya 
cenuptan ikinci ve birinci ordularımız, sulhu için bir tehlike teşkil eylediğını 
şimal ve garpten süvari kolordumuzla söylemekten çekinmemektedirler. A~ 
Aslıhanlarda tamamen ihata edildi ve manyanın elyevm Fransa gibi her ha
lzmire kaçmasına meydan verilmedi. reketinden hissi ihtiraz duyan bir kom-

30 ağustos günü bizzat Atatürkün şusu ile, gene bütün faalıyetini dik
idare ettiği kat'i meydan muharebesi katle takip eden, fakat hemhudut blr 
vuku buldu ve Aslıhanlar mıntakasın- lunmıyan siyasi bir hasmı vardır ki o 
da ihata edilen düşman ordusunun kıs- da Sovyet Rusyadır. Bu devletler, yek
mı küllisi kat'i olarak imha edildi. diğerinin aldıkları bu ne\•i tedbirlen, 

biribirinin aleyhine birer delıl gibi kui-
Düşman ordusu Başkumandan mey- landıkları için, hakkın ve hakikiliğin 

dan muharebesinde zafer kartalının kat'iyetle hangi tarafta bulunduğunu 
pençeleri arasında son nefesini ver • tayin etmek mümkün olmuyor. Çünkii 
mişti. biri ordusunun kadrolarını ziyadeleş-

Ertesi gün Atatürk, erkanı harbiye tirirken, buna, müdafaa kuvvetlerimi 
reisi ve ordu kumandanlariyle birlik • arttırıyorum, diyor. Bir diğeri, bu tcd
te düşman ordusunun imha edildiği bire cevap \'erirse, onun bu faaliyeti, 
Çalköy civarındaki muharebe saha- derhal, taarruza hazırlanıyor, oluyor. 
sını tetkik ettikten sonra düşman dö- O suretle ki karşılıklı bir itham ve şi· 

kayet gürültüsüdür gidiyor. 
küntülerini takip ve Uşağa doğru şi-
mendifer boyunca çekilmekte olan bir Meşhur meselde olduğu gibi dayal 
kısım düşman kuvvetleriyle Eskişehir yemeden yaygarayı basan Yahudiniı 
civarındaki düşman grupunu da mağ- şirretliği nasıl istemeye istemeye mü· 

1
,. k · · edb' ld kemmel bir kötek yemesini mucip ol, 
up etme ıçın t ır a ı . b' 'b" · · "th d b d 1 t · .. d 

1 
muşsa, ırı ınnı ı am e en u ev e -

Atatürk. bu s~fhada T urk or u arı • ler de, nihayet yekdiğerinin sabrını tü-
na şu emrı verdı: keterek boduru mcvdan dive biribirinin 

((Ordular! ilk hedefiniz Akdeniz· gırtlağına saldıra~klar. Halbuki bir 
dirn. Ve ordularımız azami sur'atle parçacık hüsnüniyet, ne büyük ihtilaf
yürüdüler. 2 Eylulda Uşağa giren kuv- ları halledebilir. -Selim Rngıp 
vetlerimiz düşman ordusu başkuman· 
danı ile büyük kumandanlarını esir e- Romanyada kabine değişt! 
derek Atatürkün huzuruna götiirmüş

lerdi. 
9 Eyliilda ordumuz lzmire girdi. 

18 Eylulda Garbi Anadolu, düşman or
dusundan temizlenmişti. 

Bu zafer Türk ordusunun, Türk 
zabitlerinin ve kumanda heyetinin yük
sek kudret ve kahramanlığını tarihte 
bir daha tesbit eden muazzam bir eser

dir. 
Bu eser, böyle kahraman bir orduyu 

{Ba,tarafı 1 inci sayfada) 
Demir Muhafızlara karşı daha kuvvet• 
li bir cephe vücuda getirmeği istihdaf 

etmektedir. 

Demir Mu} .,ı -l(ir, Romanyanın fa
şistleri sayıla la t:fon lar da Yahudi 
düşmanı ve tedhiş taraftarı olmakla 
tanınmışlardır. Yeni hükumet bilhas
sa bunlarla mücadeleye uğraşacaktır. ............................................................ " 
yapılmıştır. Saat !),5 dan sonra üni· 
versite bahçesinde toplamın kıt'alar 
teftiş edilmi\'tir. 

ve Atatürk gibi dahi bir Başkumun -
danı yetiştiren biiyük Türk milletinin 
hürriyet ve istiklal aşkının ölmez bir 

fıbidesidir. 
Bugün yapılan merasim 

Ve saat tam 1 O,:l da genç bir süba
yın söylediği bir zafer nutkiyle merasi
me başlanmıştır. Geçit resmine işti -

Bugün :m Ağustos Zafer Bayramı rak eden askeri kıt'alar ve bütün sivil 
münasebetiyle büyük bir resmi geçit D l 5 l teşekküller Beyazıt, ivanyo u, u • 
yapılmaktadır. Geçit resmine askeri tanahmet, Eminönü, Köprü ve banka· 
kıt'alar, mektepler ile üniversite ta - lar caddesi yoliylc Taksime çıkmakta· 
\ebeleri ve diğer mektep talebeleri ile 

dırlar. 
bir çok sivil teşekküller ve cemiyetler 
iştirak etmişlerdir. Taksimde abideye çelenk konulduk· 

Daha sabah saat 7 den itibaren halk tan sonra merasime niha) et verilec k

sokağa dökülmiiştür. Saat 8,:l le dcıkuz tir . 
nrasında biitün teşekkülier iin iversite Gece de lıer taraf elektrikl .. rJe do · 
bnhçesinde kendilerine tahsis edilen nanacaktır. Ayrıca da Beyazıttan in~· 
) erleri işgal etmi:;;lerdi. 

1 
kırnak ve Taksimde nihayet b~lm ık 

Saat H la D,:-> nrasında kolordu ku- üzere büyük bir fener alayı tertıp edl 

mandanlığında tebrik ve resmi kabul, lecektir. 
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B.eyoğlu Varidat Tahakkuk Müdürlüğünden: 
İsım Adresi San 

F oti A. F otyadis Galatada Kemankeş M. Rıhbm C. 45 No. 

Balkan festi vali 
dün akşam başladı 

ı- Hakkımız gok mu?...-. 
Belediye fazla Mlzaherete 

muhtaçbrl 

Kefeli Hüseyin hanının birinci kat 7 No. 
sın da Natta vapur acentası F oçinin yazı-
hanesinde. Acen 

Nikola Minakuli Galata Kemankeş Rıhtım C.45 No. Kefeli 
Hüseyin hanının birinci kat 1 .. 2 No. lu 
yazıhanede vapur acentası Mavris yazıha- Ba 

Saat dokuzdan itibaren de ayni yer
de festh:al eğlencelerine devam edil -
miştir • 

yomlarmı, enstitülerini gezdikten son

ra ertesi gün Moskovaya gidecekler .. 

dir. 

G azeteler İstanbul belediyesinin 
bu yıl şehir sokaklarını tamir ve 

ıslaha fazla para tahsis edemiye -
ceğini haber verdiler. Hiç üzül -
medik. Biliyoruz ki İstanbul bele
diyesinin şehir sokaklarını tamir 
ve ıslah için fazla para sal'fede -
bildiği yıllar da oJ,mu.cıtur. Neti -
cebirdir. 

Aksaray yanalı çeyrek asrı geçti. 
Cihangirin ne vakit kül olduğunu 
hatırlamak bile güç. Bu iki semt
ten birinin ana caddeleri, öteki -
nin ise yan sokakları elan yangı -
nın küllerini taşır, kışın çamur -
dan geçmek im.kansızdır. 

* Bununla beraber belediyemizi mua-ı 
haze etmeyi bir saniye bile düşün
müyoruz: Nüfusu sekiz yiiı bini 
geçmediği halde sekiz milyonu 
istiabedecek kadar büyüyen, ala
bilmekte de büyümekte devam e
den bir şehirde beşinci sınıf bir 
Avrupa şehrinin varidatile bele -
diye ne yapabilir? Bu vaziyette 
dahi şehrin suyunu eskisinden bol 
ve muntazam bir hale getirdiyse, 
birinci, hatta ikinci sınıf sokakla
rı temiz tutuyorsa, aydınlatıyor -
sa, fazla olarak bazı ümran, in~a, 
canlılık hareketleri de yapabili -
yorsa Muhiddin Üstündağa te -
şekkür ·etmeliyiz. 

Daha fazlasını mı istiyoruz, her şey
den evvel varidatı ~ğaltnnya, 
şehrin genişliğinin de önüne geç
meliyiz. İlk tedbir inşaatı şehir 
içine hasretmektir, diyoruz. 

Hakkımız gok mu? 
--------------------------------· Sigorta sahtekarla1ı 
Müddeiumumiliğe 

verildiler 

Hukuk Gaııetesi - Cevat Hakkı Özbey ta
rafından Türkçe ve Fransızca neşredilmek
te olan Hukuk Gazetesinin ikinci sene on be-
şinci nüshası çıkmıştır. Bu nüshada Profe

Moskovadan sonra birinci sınıf Rus sör Erzurum Saylavı Salın Ali Dllemrenln Ad-

~ehirlerini gezerek oralarda enstitü ve li Tıbba, Profesör Mustafa Reşit Belgcsay'ın 

mekteplerde tetkikatta bulunacaklar ve İsviçre Federal Mahkemesi kararlarına, Pro-

Türk halı • • 
sergısı açıldı ve seccade 

Sergiden bir görünüş 

Türk halı ve seccade sergisi dün saat 13 de Ayasofya hamamında açıl • 
mı,tır. Bu münasebetle vali Muhiddin Üstündağ bir nutuk söylemiştir. 

Sergi büyük bir emek ve itina ile hazırlanmıştır. Çok kıymetli Türk 
halı ve seccadeleri teşhir edilen bu sergi Türk halıcılık san'antinin en 
ince eserlerini ihtiva etmektedir Sergi davetliler tarafından çok beğeni! .. 
miştir. 

da istifadeli lçtlhadlar, kararlar vardır. 

r 
Nöbetçi 
Eczaneler 
Bu eeceki nöbetçi e<:zaneJer ıunlardır: 
İstanbul cihetindekiler: 
Akııarayda: {Sarım). AlemdaTda: (Eş. 
ref Neşet). Bakırköytinde: (İstepan). 
Beyazıtta: (Cemil) . Eminönünde: 
(Beneaııon). Fenerde: (Vitali). Ka • 
ragümrükte: (M. Fuat) . Küçükpazar • 
da: {Yorgi). Samatyada: (Erofilos). 
Şehremininde: (Nwm). Şehzadeba • 
şında: (Aııaf). 

Beyoğlu cibetindekiler: 
Galatada: {Sporidis). Hasköyde: (Bar
but). Kasımpaşada: {Vasıf). Merkez 
nahiyede: {Kanzuk, Güneş). Şio;lide: 

{Halk). Taksimde: (Taksim, Nihat). 
Üsküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Büyükadada: (Şinasi). Heybelide: 
(Tanaş). Kadıköy Pazaryolunda: (Ri
fat}. Modada: {Sıhhat). Üsküdar Çar• 
ıııboyunda: (Ömer Kenan). 

Temis Tokli· ai
te filopatis 

nesinde. 
Kemankeş mahallesi Kara Mustafa Paşa 
C. si 75 No lu Ali Akber hanının birinci 
kat No. 3 de 

F rederik Viller Galata Kemankeş mahallesinin Kara Mus-

Sotorgffot 

tafapaşa caddesi İktısat Han No. 9 - 10 
No. lu yazıhanede. 
Galata Kemankeş mahallesinin Kara Mus
tafa paşa caddesinde Hovagimyan hanının 
2 inci katında 

acen 

Acen 

Yaptırılan tahkikat neticesinde ticaretlerini terke.ttikleri anla 
yukanda isim, adresi ve işleri yazılı mükelleflerin 934, 935 sen 
kazanç beyannameleri tetkik ettirilmek üzere mezkur senelere 
defatir ve vesaik~ müstash~ben ilan tarihinden itibaren 15 gün 
fında Galata Malıye Şubesı tahakkuk başmemurluğuna müracaat 
lemeleri ve aksi takdirde vergilerinin re' sen takdir suretile tarh 
leceği ilan olunur. "805,, 
----~~--~~--~~~~~~~~~~~~~~ 
İstanbul dördüncü icra memurluğundan: 
Tamamına yem.inli üç ehli vukuf tara Em.dan ( 382600) üç yüz seksen iki 

altı yüz lira kıymet takdir edilen Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesinin eski ve 
Caddeikebir ve Tiyatro - Sahne sokaklarında tapu kaydına göre bir tarafı 

Pronens Ermeni kilisesi, bir tarafı hazineyi hassa dükkanı, diğer tarafı Tiyat 

Sahne aokaiı ve cephesi Caddeikebir ile hudutlu ve elyevm bir tarafı Tokat 
oteli, cephesi t.tiklil caddesi - Caddeikebir, arka tarafı Sürp Pronens kiliseıi, 
tarafı Tiyab'o - Sahne sokağı ile mahdut Galatasaray civannda Tokatliyan 

iltiaalinde yeni 170, 172, 174, 176, 4, 6, 8, 16 hususi 2, 2, 3, 4, 4, 5 ve eski 
1s, 20, 21, 1ili6, 11, 18, t9, 25, 22. ı nas, 23, 24, 190, ı, 2, 3, 4, 5, s, 
9, 10, 11, 12, 13, 14 tapu numaralarile murakkam İstiklal caddesinde ve b. 

pasajı içeı"isinde ve Tiyalro sokağında kain mağaza ve dükkinları ve üzerler 
uma kat ocl.alari1e bunların üzerinde apartımanlan miiftemil (Hıris.taki Ha 
Pasajı) ve namı diğer (Site dö Pen) namile maruf hanın bütün miiftemilatile 
mamının on biue itibarile borçlu Aliye Saidin onda bir hissesi ipotek bor 

dolayı 929 tarihli icra kanunile 2280 numaralı kanun hükümlerine tevfikan s 
konmut olup prtnamesi 10 Eylw 936 tarihinden itibaren divanhaneye talik e 
rek 936 senesi eyüıl ayının otuzuncu gününe tesadüf eden çarıamba günü saat 
den l 6 ya kadar İstanbul dördüncü icra dairesinde birinci açık arttuma ile 
yapılacaktır. 

İıhu artırma birinci olup 929 tarihli icra kanununa göre hisseye isabet eden 
hammen kiymetin tamamını bulduiu takdirde ihalesi yapılacaktır. Aksi h 

ikinci artırmaya konularak :rapılacak bu ikinci artırmada 2280 numaralı k 
hükümlerine göre hisseye müsip muhammen kıymetinin o/o 75 ini bulduğu takd 
müşterisi üzerine ihalesi yapılacak ve kıymeti bulmadığı halde salıf ıeri bırak• 
caktır. 

Gayri menkuliin vergi borçları ile belediye resimleri, icare ve yirmi senelik e 
taviz bedeli mÜ§terisİne aittir. Arhrma bedeli peşin olup aıı!ınnaya İftirak e 
ceklerin mezldir b.iaaeye isabet eden muhammen kıymetinin % 7,5 nisbetinde 
akçaııı veya milli Bankaların teminat mektuplarını tevdi eylemeleri lizımdır. 

Gayri menkulün yakanda zikredilen mağaza ve diikkBnlannm hepsinin ın 
ta.zam camekinlım mevcut olup apartunan dairelerine Tiyatro • Sahne sokağın 
bir ve pasaj dahilinden iki methal kapısile çıkılır. Pasaj dahili sağ birinci kapı 
girilerek mermer merdiven ile çıkılan asma katında zemin katındaki mağaza 

dükkinlar üzerine aelen odalar mevcut ve yine bu asma kattan İstiklal cadde 
nazır olan kısmındaki odalar müstakil asma kat apartımam olarak ayn bir d 
halinde kullanılmaktadır. 

Merdiveni takiben gelen birinci katta kat'fılıklı iki apartıman ve onu takı 
ikinci katta gene kartılıkh iki apartunan ve onu takiben de üçüncü katta 

karıılıkh iki apartmıan mevcut ve bunlar lwmen Pasaj dahiline ve kısmen lsti 
caddesine nizır ve her bir apartıman dairesinin antiresinden girilen koridor üzer' 

mutfak, banyo, abdesthane, kiler ile esasen ve sonradan aynlmak suretile be§, 
yedİ§er odalan ihtiva etmektedir. 

Gene İstiklil caddesinden gin1en Pasaj methalinin sol tarafından ayrı bir 
diven ile çıkılan asma kattaki İstikli.l caddesine nazır olan odalardan gene müst 
bir asma kat apartunan dairesi mevcut olup burası balen terzi imalathanesi ol 

kullanılmaktadır. 

merdiven ile çıkılarak birinci asma katın da yaubane olarak kullanılan odalar 
bunu takiben çıkılan birinci katta kartılık lr iki apartıman dairesi ve gene ç k 

ikinci katında kaııJıkh iki apartıman daireleri ve uçuncu k 
grne karıılıklı iki apartıman dairesi mevcul olup kısmen İstiklal caddesine ve 

men Tiyatro - Sahne ıokağına naz:ırdular. 
Bu apartunanlarda mutfak, banyo, kiler, abdesthane hane ve essııs ve ayrıl 

alhılar, yedifer odalan muhtevi bulunmaktadır. 
Her üç apartıman dairelerinden çıkılan gayri menkulün vasi daraçasmda hiznı 

çi odaları, su deposu ve zemin katında da vasi sahnncı bulunmaktadır. Elektrik 

su tesisatı mevcu:tur. 
929 tarihli icra kanununun 19 uncu maddesine tevfikan ipotekli alacaklılar 

diğer alakadarların ve irtifak hakkı sahiplerinin işbu baklarmı ve hususile faiı 
masrafa dair olan iddialarmı ilan tarihinden itibaren yirnU gün içinde evrakı ınü 
hitelerile birlikte memuriyetimize müracaatla kaydettirmeleri, aksi takdirde hakl 

tapu sicillerile sabit olnnyanlar satrı be delinin paylaştırılniasından hariç kalac 
ları ve kira ve saire hakkında daha fazla malUınat almak istiyenlerin 933/127 do 
numara~ile memur.İyetimize müracaatları ilan olunur. 

Burdur Belediye Reisliğinden: 
Burdur Belediyesine 225 metre 70 lik iki Rekor ve her yirmi beş nı 

rede a.ğızhklı ve 24 telli en iyi cins bezhortum pazarlıkla almacaktır. 
cins hortumu bulanların 15/9/936 da yüzde 7,5 kuruş teminat para 
teklifnamelerile veya. bizzat saat 14 de Bwdur Belediye Encümeninde t 
zır bulunmaları ilan olunur. <l6ö5ıı 
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MEMLEKET HABERLERİ 

Yeni kurulan F evzipaşa 
kasabası genişliyor 

Kasabanın nüfusu her gün arbyor, yeni binalar, yeni 
yollar yapılıyor, kasaba bir kaç hathn 

birleştiği mühim istasyonlardan biridir 

26 Ağustos ve 
Zonguldaklılar 

· Zonguldak 
'(Hususi) - Bü -
~ük taarruzun 
başladlğı gün o -
fan 26 ağustos 
Zonguldak için 

~yrı bir hususiyet 
taşır. Büyük Ön -
öer Atatürk ilk 
tlefa Zonguldağa 

26 ağustosta a -
yak basmıştır. Va-

li Halit Aksoy Güneş teniscilcrin 
Z o n g u 1 d a k - den Avni Knni 
taki vazifesine 26 ağustosta baslamış
tır. 26 ağustos büyük tezahüratla kut
lulanmış, hükfunet meydarundaki top
lantıda valinin kızı çok alklşlanan bir 
nutuk söylemiş, bundan sonra İş Ban -
kası ile Türkiş kömür müesseselerinin 
tertip ettikleri eğlence yerine gidilmis
tir. Burada İstanbul Güneş klübü o · -
yunculan ile Zonguldak oyuncuları a
rasında bir tenis müsabakası yapılmış, 
müsabakayı Güneşliler kazanmışlar -

Fevzlpaşa istasyonu dır. Bu maçta Avni Kam ~ok alkışlan-

Sayfa 5 

Dil Kurultayı dün 
ecnebi bilginlerinin 

tezlerini dinledi 
(B8ftarafı 1 inci sayfada) 

~k Yunan profesörü Anagnostopulos 
ıle Fransız alimi Jan Deni~ memleket
lerine bu okşam hareket edeceklerin • 
den listenin başına alındılar. 

Avusturyalı cloktor Kivergiç de 
rahatsız olduğundan dolayı en sona 
~~z söylemek arzusunu izhar ettiği 
ıçın en sonda söyledi. 

Profesörlerin hepsi Atatürk inkıla
bını övmüşler, dil inkılabımızın ev -
rense] mahiyetini takdir ederek Ku • 
r~.lt~!a d~vet edildiklerinden dolayı 
buyuk kıvançlarnı İzhar etmişlerdir. 

Yunan profesörünün sözleri 
ilk öne~ Yunan profesörü kürsüye gelmiş. 
Atatürk e ve arkadaşlanna tazimlerini ar· 
zettikten sonra: 

Bu kongrede elde edilece neticelerin 
müstakbel Türk dilciliğinin inkişafı ıçın 
çok verimü olmasını bütün kalbimle dile
rim, demiştir. 

Fransız Profesörünün Sözleri 
Bundan sonra Paris Şark dilleri okulu 

Türkçe profesörü Jan Ocnis kürsüye gel· 
miş. eskidenberi alakadar olduğu bir mev· 
zu etrafında kanaatlerini söyJiyerek Türk· 
çe (ler, lar) Hakkındaki tezini oku· 

tiyeleri sırasında bulunmak ıerefine ulaı· 
tım. 

Profesör bundan aonra Çiniiler, Tibet 
ve Mogol ve Türk lehçelerjnin geçirdiği 
tekamül safhalamıdan bahsetmiş ve söz
lerini ıöyle bitirnıiştir: 

- Şimdi beni bu Kurultaya çağırmak· 
la bana bağıılamıı olduğunuz büyük şeref· 
ten ötürü hepinize bir kez daha teşekkür
lerimi sunmakla sözlerime ron veriyorum. 

1~yan Profesörünün Sözleri 
Bundan sonra kürsüye gelen İstanbul 

Üniversitesi İtalyan profesörlerinden Bar· 
tilini demiıtir ki: 

- 19 uncu asrın büyük bir İtalyan 
Cumhuriyetperveri olan Mazzani der ki: 

Milletler büyük birer l~boratuvardır; 

ve her kavın orada beşeriyetin nefi için 
serbestçe çalışmaktadır. Ben de bu kürsü
nün üzerinden Yeni Türk laboratuvarını 

ve onun harikulade üstadını saygı ile se· 
lamlanm. 

Japon Profesörünün Sözleri 
Bundan sonra Japon Türk İslam Cemi· 

yeti Reisi ve Üniversite profesörü Okubo 
kürsüye çıkmıf, ve kısa bir nutukla dil sa• 
va11 ve ilmt araşbnnalan yolunda yaptı· 
ğımız hamleleri takdir ctmiıtir. 

Macar Bilgininin ·Sözleri da~evzıp~~ (H~usi) - ~üyük bir 1 ~üfus gittikçe artmaktadır. Lokomo _ mıştır. 
a~n .. e~~gın?e ~ç :beş evli_ ve Keller tif ve vagon kalabalığı her istasyondan K t muştur. 
b· küçuk hır koy iken bugun modem fazladır. Tren düdüğü hemen hiç ek _ aş a Orman Profesör verdiği izahat neticesinde Macar Bi~ni Nemeth de kısa bir nu· 
l~~~~·kasab:sı ~a~in.~ g~lındiş ~u- sik olmaz. (ler) ve (lar) ın onlar manasına 1ıclen tukla Kurultayı acliimlamıt. hükumete da-
n . . ıpaşa u a uzerm e o - Fevzipaşanın havası ve suyu gayet yangını ccolar» zamirinden olduğu mütaleasında vet edildiği için teşekkür etmiş, ve Macar 
.:;:ıu ıstasyonlanmızdan birisidir. İs - iyi ve temizdir. Yazın en sıcak günle • bulunmuıtur. milletinin Türk milletinin Büyük Önderi· 
d" bul, Ankara, Diyanbekir ve Mar - rinde burada serin serin rüzgar eser Kaşa çakallar hücum etti, Alman Profesörünün Sözleri nin rehberliii altında yapuğı hamleleri 
ın. hatları hep buradan ayrılır ve ŞU Meşhur Ayran suyu Mersin Adana v~ f Bundan sonra İstanbul Darülfünunu hayranlıkla karvıladığını ifade etmiştir. 

:;:!e~i· ~b~nın nrns;1den gelişme- Gaziantebe külliyetli mikta;da sevke • akat köpekler hepsini .. ki Alman pToleoöderinden Cime kfü- Leh& P<Ofeoöriin Nutku 
. uy ro oynamış ır. dilir. Belediye ödevini-ı>aşarnıağa çalı- kaçırdılar süye çıkmıştır. Bundan aonra Lehli profesör Zoyone 

t.1ı Aynı zamanda Gaziantebin ikinci şıyor. Caddeler açılmış tenvirat ve tan- Kaş (H ') Kasab Mükemmel bir Türkçe ile konuşan Gi· Kowski Türkolojinin diğer ilimlere naza· 
uerecede üh. . ta 

1 
dan b. . ' ususı - amıza ge -..ı 

1 

m . ırn ıs syon arın ın- zifat işleri yoluna girmiş, belediye bi- çenlerde dag·ıardan çakal süru··ıer· ın· _ esse, lstanbulda geçirdiği eski günlerini ran çok ileri gittiğini aöylemiı Türk diline 
01 0 an Fevzıpaşa tamamile cu.mhuri - tam ı h 

1 
V•lin . . •. nası am anmış r. ıniş, ve kasabanın içine yayılmışlardır. hahTlatm•ı. Almanlann en eoki TüTkoloğu y•p•lan hizmeıle.den bahoetmi• ve Kurul• 
f•Di ;sen~. ve çoze çarpan h~~ şey Nahi.~e merkezinde bu sene ~ sı • Kasabalı bu ani baskını ancak köpek. olduğunu oöylemiJ. 1936 oeneoönde ç•kan taY>n üyelerine hitap edeTek. T6Tk Alimle-
to e asrıdır. Bmaların eksensı be- nıflı guzel bir ilk okul binası yapıl - Ier vasıtasile defedebilmiştir. bazı kitaplann i.amini vererek bilhassa tinin kendi ana vatanlan ve millt dilleri 
~rtn:1dır. Çarşı muntazaındır. Bü- mıştır. Halkın tahsile kaI>~ beslediği Bir kaç gün sonra şehrin kalabalık Meinloll ;,minde biT A&ika dilleTi müte- için gö,.eTdikleri alika ve hizmeti tebuü• 
O dükkan ve mağazalar açılmıştır. al§ka memnuniyete şayandır. Kasa - bir yerinde Mehmet adında birinin h..,,,.n•n kitabmdan bahoeımi• onun .. e- ettinniıfü. Tü,k d;(cilerimn bu oahadaki 
dı:;ı Ve lokantaları temiz ve düzgün • ba~ Gaziante~ bağ~ıyan yolun esaslı kah~esinden garip bir hayvan sesi işi- rinin Cüneı • Dil teo•imm teı·it ettiiini faaliyetlerinin ağnhiimdan baMetmi,tiT. 

· tamirab da bıtınek uzeredir. tilmiş, ve kahvenin alçak olan baca • ilave etmiıtir. Sözlerini bitirmeden evvel Pilıudski üni· 

Nahiye merkezinde bir çok koınis - Fransızlara ait olan Mardin hattı bu- smdan burnunu çıkaran bu acayip Bulaar Mm..ııhaauun Sözleri veraiteai namına Kurultayın Yüksek Hami 
Yon evleri açılmıştır. Ticari durum nor- radan başlamaktadır. Kasabanın hu _ hayvanın bir çakal olduğu. ve baskın ve Reisi Atatürk'ü ve üyelerini hürmetle 
ıtlaldir. Kazanç iyi, işsiz kimse yoktur. dutla mesafesi azdır. sırasında kahvenin alçak penceresin - Bundan sonra Sofya kütüphanesi Şark seli.mlımııtır. 

den içeri girdiği, fakat pencere içeri- şubesi müdürü Bulgaristanın yegane Tür- Rus Profesörlerinin Tezl 

Sam$unda . Kastamonuda de zeminden yüksek olduğu için bir koloğu ve buradaki bilginlerin en genci o- Bundan aonra Sovyet profesörlerinden 

lk
. b J,J tü"rlu·· çıkamadıgıw anlaşılımşt1r Aç ka lan Peter Miatev kürsüye 0 elerek Kurul- s l . . . k. t T .. ı genç og" aıaU At ta k - IJ . . - e amo ovıç tezını o umuı ur. ezının mev-zuu ur ıye ı e vy er ır ıgın e aı ı· a. 7 gun lan çakal kahvecinin lokum ve şeker _ tayı seli.mlamıı ve Türkçe olarak ilim a- T .. ır.· ·ı So eti B l·w· d b 1 

Samsun (Hususi) - Samsun ka _ Kastamonu (Hususi) _ tnu Önder lerini yedikten sonra yakalanmıştır. raştmnalannda Türkiyenin gösterdiği me· d"lcil'k 1 l . k l ,. . . kd" . . ca ı ı mese e en ve uru uşunun pra• 

tanç dairesi veznedarı Emin. Bafrada Atatürkün Kastamonuya ayak basışı - 3 gündür kazam.ızın Seyrek - Sidek aaıyı ta . ır etmıım. • • tiği idL 
~ske.ri m .. ütekaitlerden Nafizin o .. ğlu nın 11 inci yıldön. ümü büyük törenle köyleri arasında ornıan yangmı devam Rahip Barenton Temu Okuyor p f .. d d" L! u k d" y E b" b"l . 1 . . 1 ro eaor e ı ıu: 
enız, dun akşam banyo yapmak uze- kutlulandı. Merasını Gazi stadında ya- etme te ır. angının dehşeti göklere ene ı ı gın enn en 1ıencı söz erini bi· Ülk . d T·· t.!~ C mh . r . d"k hi ah k.. - emız, ost ur....,.e u unye· 

e Gazhane iskelesinden denize gir - pılciı. Merasime, hallt, okullar, asker ve savrulan kızıllı~ıa:dan belli olu!ordu. tır ı ten sonra t et mev une uzun ve tinin ekonomik ve kültürel hayatında elde 
tnişlerdir. Emin yüzmek hevesile biraz diğer kurumlar iştirak ettiler. Mera - Yangın kıymetli bır sah~yı tehdıt ~t - beyaz aakalı ile en yaılılan çıktl. Rahip etmekte olduiu muvaffalr.iytleri büyük bir 
fazla açılmış ve kuvveti kesilince fer _ sım· den sonra Atat:ur·· k d "d"l _ memekle beraber dagların yeşıl - Barenton sık sık alkıılarla kesilen ufak bir . . t .1 t ki tm kt d" lk" 1 anı ına gı ı e likl . . k tınişt" y .. d "" k d B d S samımıye ı e a p e e e ır. ı mem e· 
Yada başlamıştır. Bu feci akibeti gören rek bir çelenk konulmuştur .. ~nı .. yo e ır. angın son u - tez 0 

u u, arenton tezin e ümerce su ketin illin, fen ve aan'at sahasında elbirli· 
Deni k- ük" 

1 
.. w ·· b kmı · rülrnuştür. kelimesini ele alıyor ve muhtelif lisanlada· •. il 1 b .. ··L b" .. lr. 

z yaşının uç ugune a ya- Gece fener alayları yapılmış ve ------ . . . . . . gı e ça ı;ımasına uyuıL ır onem verme • tak h Ç k kı tetkıklerile bu au kelımeaının muhtelif d' 
emen imdada koşmuştur. o Halkevinde de bir müsamere verilmiş- Go-lcu .. kte · ·k ı...__Joki ha ··ı,. kik eli te ır. ge ıstı amet C'JIU ta vvu atını tct · e · - B d c·· Dil .. h k 

nç olan bu çocuğun kurtarma gay • tir. Bu münasebetle Atatürke tazimat B l a· kil At yordu. un an sonra uneı • teorısı a • 
reu boşa gı'tıniş, ve her ilrisi birden bir telgrafı çekilmı"ştir. e e ıge teş a 1 .kında tetkikat yapmıı olan ve memleketi· V l Barenton sözünü şöyle bitirdi: 
inda kaybolmuşlardır. ı apı ıyor mizde çok iyi tanınan ve gazetemizde de 

ıı.:apılan bütün aramalara rağmen bu lneboluda bir yaralama vak' ası İzmit (Hususi) _ Eskidenberi pek Yüce Ba§kanımız Atatürk, Türkiyesi- fikirlerini bir başmakale ile izhar etmi~ bu· 
<l\l za\•allı gencin cesetlerinin buluna - bozuk ve tamire mühtaç olan İzmit şeh- ne, milletine a;ıılr.tır ve milleti de bu a§kı lunan doktor Kvergiç tezini okumuştur. 
tnarnası şehirde büyük bir teessür u- İnebolu .~~:ususi) .- ~nebolunun Er- ri yollan yavaş yavaş yapılmaktadır. ona karşı fuzlasile beslemektedir. Doktor Kvergiç Kürsüde 
Yandırmıştır. kekarpa koyunde hır cınayet olmuş - Bu arada demiryolunun rir kısmının Atatürk yurdunun §anü şerefini, bu· Doktor bu yeni nazariyenin her şeyin 

-r.. t E · d" ta l d bo t b k günkü de, yarınki de, dünkü de kıskanç (Niç.ı"n) ı"nı· nramı .. v b 1 ld v .ı:' akat iki saat sonra sular iki cesedi ur. gın ır r asın w a s .~ı e · - ?a tamirine başlanmıştır. Bu vesile ile ... e u muş 
0 

ugunu ""1ıile getirince bu umumi teessür fev- !emekle olan Hege oglu Sahhın dama- Izmit sokaklarının pislikten kurtarıl _ biT itina ile korumakıad<T. •ôylemio. •Dil Alimleri inoan dilini ;n. 
1..-ı~a d H "" · h ı b" ki ta fı Onun taşımak istediği ad, Atatürk sandan az çok ayn bir takım vakıaların 
~ a e artmıştır. ı useyın, meç u ır mse ra n - ması işinin de bir nizam altına alına -

dan atılan bir kurşunla vurulmuş ve cağı umulmaktadır. adı. Sümer dilinde hem Türklerin 
hey' eti mecmuası olarak tasavvur etmişler 
ve ona o gözle bakmışlardır. Ve böylece 
daima müşkül noktalardan kaçmışlardır.» 

demiştir. 

atası, 

hem de Türklerin kalesi anlamındadır. Bu 
ünvanların her ikisine de (0) tamamile 
layıktır . 

kurşun Hüseyinin boynundan girerek İzmit belediyesi Paşasuyundan baş· 
ensesinden çıkmıştır. Hüseyin halen ka Balaban suyunun da şehre getiril • 

. lzrnit (Hususi) - İzmit hapisane • hastanede yatmaktadır. Tahkikat de - mesi için çalışmaktadır. Fakat Balaban 
lzmit hapisanesi 

\alllin ıslahı için ne lazımsa yapılmak • vam etmekte, failler aranmaktadır. köylüleri İzmite su vermek istememek-
dır. Bugün 400 den fazla mahkCım Bir kaç gündür devam eden fırtına- tedirler. 

huıunan hapishanede bir tek okuyup dan sonra üç gündür fasıla ile yağmur Gölcükte belediye teşkil edilmekte -
~azmıyan kalmamıştır. Hapishanede yağmaktadır. Köylüler bu yağmurla • dir. Bu maksatla duvarlara cetveller 
~ahkUml.ara her türlü sanat ve saire nn meyvalar ve mısırlar için çok fay-ı asılmıştır. Yeni seçim yakında yapı -
~etilınektedir. dalı olacağını söylemektedirler. lacaktır. 

Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki: 

çabuk - Doğru söyle Hasan 1 . . . Bugün oradan geçtim .. l . . . Bu işi bu kadar 
~ .. babadan kalma anana ,,İr de ne söreyim evin te· nud yaptırabildin?. 
daha dün, bir ev yaptıraca- ınelleri 24 aut içinde hazır 
h.dan bahsediyordun?.. olmuf.. 

Hasan Bey - Yava, ıÖy· 
le duymaıınlar, para da aar
fetmedim. Yalnız mahalleli
ye: <ıBurada define var!.» de
climl 

Doktor K vergiç klasik dil ulamasını Milletinin mazideki ıan ve şerefini bu 
derece kıskançlıkla gözettiği için o da bi
zim büyük devlet adamımız T ehiers gibi 
filolojik maziyi keşfetmeğe ve aydınlat• 

hayli hırpalamış ve demiştir ki: 
- Şimdi artık kafi izah devri başlı

yor, Güneş • Dil teorisi bu başlangıcın &.· 

mağa yatdım edeceğini anlamıştır. Ve o· bidcaidir. 
' nun kuvvetli tahrikleridir ki bu kadar az Doktor Kvergiç Güneş • Dil teorisinin 

ıene içerisinde Üçüncü Dil Kurultayının psikoloji üzerinde de yeni ufuklar açaca· 
hayranlığımı:ıa arzettiği neticeler elde e- ğını ilave etmiş.. bazı misaller vererek sö· 
dilmiıtir. zünü nihayete erdirmiştir. 

Oilciliğin bu yepyeni zaferleri hele de- Tezleri üç profesör Kvergiç, Barenton 
vam ededursun anlı şanlı başkanile birlik- ve Agnostopulos Fraosızca olarak oku· 
te Yeni Türkiye ve onun sa},n bilginleri, muşlar diğerleri hep Türkçe söylemişler• 
hiç şüphem yokttıt ki, bu iıde sevgili yurt· dir. 
lnrı için bir şeref kaynağı bulacaklardır. Bilhassa Leh ve İngiliz profesörlerinin 

İngiliz Profesörünün SCizleri sözleri çok iyi anlaşılmıştır. En muntazam 
Çok alkışlanan Barenton' dan sonra ve dürüst olarak da profesör Nemeth ko· 

lngiliz Şark dilleri profcsörii Denisson nuşmuştur. 
Ross kürsüve geldi ve dedi kı: Kurultay Pazartesi saat 14 de bırakıl-

- Ulu Başkan Atatürk'ün Türk dilinde mıştır. Pazartesi günü münferid tezler o· 
vücuda getirmiıı olduğu islahatı derin bir kunacaktır, 
alaka ile takip ettim. Yarın Tarabyada Ziyafet Veriliyor 

Tiirk Dil Kurumunun bana llıtfen gön- Yarın ecnebi bilginlerin şerefine Dil 
derdiği Documentleri büyük bir itina ile Kurumu tarafından Tarab~ada bir öğle zi· 
okudum, böylece bu Kurultayın, yabancı yafeti verilecektir. 
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SIHHİ BAHİSLER 

Yüzüne kezzap serpilmesi 
ile felce uğrayan genç 

Olimpigadlarda 
Bitleri zorla 
Öpen kadın 

Kaliforniyalı madam Veries 
Berline bunun için geldiğini 

lstanbula gelen bir Amerika sinemacısı ile mülakat 

Memleket içinde ne en 
iyi film yapamayız? 

Yirmi senelik tababet hayatımda bu vak' ayı ilk görü- söylüyor F oks film kumpanyası müdürü " Yaptığım tetkikat 
yorum, maamafih kendisini kurtaracağımdan ümitvanm Berlin olimpiyatları sırasında çok neticesinde lstanbul halkının sinemaya karşı bir ço~ 

Yazan: Doktor Etem Vasaat garip bir hadise oldu. Amerikalı bir memleketlerden fazla alaka gösterdiğini anladım,, diyo 
işte bu iltihap sonunda felç meyda- kadın polis kordonunu geçerek Al- Amerikanın en büyük film kwnpan-Nazilliden ge -

len Bay Orhan 
yüzünün sol ta • 
rafındaki düşük • 
lüğü göstererek 
muayene odam -
da vak'ayı dün • 
lr.ü CfSon Postan • 
da yazılan şe -
kilde anlattı. 

Muayene et· 

na gelmiştir. Bu felç üzerinde başka manya devlet \!efi Her Hitlere yaklaş- yalarından (Yirminci Asır- Foks Filin) 
harici ve dahili ıebep arad'";k. Kan tı ve fırsattan istifade ederek kendisini kumpanyası müdürlerinden olup ge _ 
tahlili neticesi temizdi. Bu genç vu • öptü. Bunu yapan Amerikalı kadın çcnlerde mezkur kumpanyanın «Yakın 
cutta başka bir hastalık arazı da yok- Madam Kariade Vries ismini taşımak- Şark» memleketleri umum müdürlü -
tu. tadır. ğüne tayin edilen Mösyö Peter \Vit'in 

Hastalığın aıid aülfirikten ve klo • K~1iforniyanın Artesia tehrin • İstanbulda bulunmasından bilistifa -
ridrikten doğması bize tababette bu- dend.İl'. Kendisi kırk. yaşında olmakla de, sinema muharririmiz kendisile şa • 
zehirlerden ileri gelen bir felcin mcv- beraber oldukça genç ve yakışıklıdır. yanı dikkat bir mülakatta bulwunuş • 
cudiyetini ilk defa olarak aıöstermiş o- Madam Karia Amerikadan hareketin- tur: .. . . . . 
1 den evvel Berlinde bu işi yapacağını Henuz genç, çok zeki, eski bır sıne • 
uyor. . . f d .. 1 . B 1. al b macı olan Mösyö Peter Wit, beni pek 

tim. Ben yırmı seneye varan hayatı ta· etra ın a ıoy emış, er ıne y nız U• b"" ük' b" ak tl kab 1 1 "eri ' 
.. .. .. Doktor Etem Vassaf . , . . . . •v• • h-L- · · uy ır nez e e u ey emı~ .. ır. 

Yuzunun sol babetımde bu vak aya benzeyen bır nun ıçın gıttıgını a.ocr vermıştır. ı·lk alim lm t r· 
M d K · B l' d k su şu 0 uş u • 

tarafında sağa nazaran bariz bir fark diğerine tesadüf etmedim. Meılekda~- a am ~.rıa :r ıne var ı t~ - Türkiyeye bu ilk gelişiniz midir) 
vardı. Sol kaşı yukarıya kalkmıyor. larım arasında tesadüf ede nvar mıdır, sonra fırsat gozetmege başlamış, nı ·.Türkiye hakkında duygularınızı öğre • 
Burada bir (Hipotoni) mevcuttu. Is- bilmiyorum.. hayet, bir gün Her Hitlere usulcacık ııebilir miyim? 
lık çalamıyor. Yanak adaleleri de müte- Vak'anın nedreti ~yanı tetkiktir. yakl8.fmış ve Alman devlet reisinin bir -Türkiyeye ilk gelişimdir. Kumpan
easirdir. Konuşurken hazan dili dola - Bu haatayı tedavi altına aldık. Bir ta· resmine imzasını koydurmak istiyor- yam beni güzel memleketinizin dahil 
tıveriyor, yemeklerini çiğneyemiyor, raftan enjeksiyonları yapılıyor, diğer muş gibi ilerlemiş ve yaklaşır yaklaş • b~u~duğu büyük. bir m~~te umum 
ıuyu müşkülatla yutabiliyor. . taraftan Friko Teray müessesesinde maz kendisi öpmek için atılmıştır. Fa- mudur olarak tayın eyledlgı~d~n ~~k 

Yüz adalelerinde teessüs etmiş bir masaj ve elektrik tedavilerine devam kat muvaffak olamamıştır. ~tı~a~ ... N_e ~andan~ndir Tür-

f 1 ki k h. · lik d edilmekted' Madam Karia ilk teşebbüsünde mu· kiyeyı gormek ıstiyorduın. Nihayet mu-
e ç, uyuşu u ve ıssız e yap- 1~· radıma nlil oldum... M. Peter Wit 
mış ... iğneye karşı çok aeç duygu .. A~i hı~ buçuk ay zarfında yü· .. ,_ .,.... Memleketinizi çok, pek çok beğen - , - En güzel filmleriniz hangileri~l 
ıösteriyor. zun e~ki .halı~e avdet edeceğini kuv - .dim .... O kadar beğendim ki kumpan - - Bunu bana sormayınız. Tak~ 

Bu felç vak'ası, bütün diğer yüz vetle umıt edıyorum. ,yamın işleri ile uğraşmaya vakit bula- ,hakkını halka bırakıyorum. Mamafi ~ 
felçlerine tamamen benziyordu. Felç Bahaedilen (İperit) in bu felcle bir madıin desem doğrudur ... Bir hafta için .isim zikredebilirim: 
vak'alarmı husule getiren ıcbepler ara· alakası olmasa gerektir. Çünkü bunu geldim ... Beş hafta kaldım ve doyama- . 1 - Kızlar mektebi. Simone Sin'l 
ıında ekseriya sıcak bir odadan soğuğa istihsal çok güçtür. ~ske lazımdır. dan gidiyorum.... Her. ta~. gezdim.. tarafın~~· l 
çıkarken terli bir çehrenin hava cereya- Hazırlayanı da teneffus ıuretiylo öldü- dolaştım. İstanbul şehir değil ... adeta 2 - Iki Bayrak Altında Klodet ,Ko 
- . rebilir. cenneti Size bir itirafta bulunacağım: ,ber tarafından. 
nına maruz kalması kısa hır zaman O h . d k• d ,. ') Buraya gelirken bir <ırnrk sehri görece- 3 - Romancı 

f (A b • · l'" ) a a zıya e va a a amı olarak ıı- o:ı: • ·· ..A 
ıonra o tara ta sa ı tev emı se ase k b kl 'd •w• .. b'l' . ğimi zannediyordum ... Meğer tam ma- Bu son film en son terakkiyata goı., 
· · 1 · .. · d b. t · ezza ı ve orı ngı goster.i! ı ırız. . . A , ıınır erı uzerın e uyuşturucu ır e!ır B O h k' b' d . .. nasile bir garp memleketine, bir garp renkli olarak yapılmış bır şaheser 
bırakıyor ve felç teessüs ediyor. .. ay . r anın va ası ız e YC:.nı .g~- şehrine gelmişim .... Şarkın efsanevi ik- .dir ... 

Bundan başka yüzdeki bu sinire bir rulen hır felc meydana çı~ardıgı ı~ın ~ limi altında bir garp memleketi bul - . - Buı:~da ~i~ ~ilm çevirtmek niyC 
l' . . d f l 1 tababet hesabına kaydc deger. Karıle· 1 mak Tahayyül edilemiyece,~ kadar tınde degıl mısınız? 

a~e ~!8~.~e~~~esın e gene e ç geme- rimi ve meslekda~larımı alakadar ede- büyÜ
0k bir saadet... • - Ben açık konuş~n bir adamun. Si 

11 mB um udn uhr. b ' k b ceğini düşünerek bu yazımı hazırlamış Yarın gidiyorum ... Fakat buraya sık ze apaçık cevap vereceğim. Burada Sl' 
azan a arpte ır urşunun u bulunuyorum. sık geleceg~iın Tü" ki · Tür' kl · nemaya büyük bir alaka var. Mevzul:ıi · · .. · d h 'b . r yeyı ve erı . 

ımır uzerın e ta n at yapm~sı gene Doktor Etem Vauaf daha yakından tetkik edeceğim... da eksik değil. Memleket müsai . G ı ' 
bu hastalığı doğurabilir. Bir çok vak'a- - Sinemanın bugünkü içtimai hayat ,neş ... Parlak ışık. Manzaralar ... HepS'. 
lar arasında bilhassa zehirlenmeden Adapazarmda ilk pancar Madam Karla de Yries üzerindeki tesirlerini n~sıl görüyorsu - mükemmel. .. Fakat... Filmcilik şinıcl 
mütevellit yüz felci pek nadir tesadüf mahsulü vaffak olmayınca kararından vaz e - nuz} ,tamaınile tekniğe ~ayanıyor. }l'enJ'le 
edilenidir. A mı'yerek t k · . . . ak . g ç - Sinemanın içtimai hayat üzerin • dayanıyor ... Burada ıse bu hususta )<O' 

Adapazan (Hususı) - Senenin ilk e rar aynı ışı yapın ıste • · · · ·· ·· ·· · la lıkl k V 1 k Bay Orhanın vak'asına gelince bu · fak t H H'tl b 'k' . b deki tesırlerı çok buyuktur. Sınema, Y ar yo ... asıta ar yo .... 
• • • ' v • pancar mahsulü köylerden istasyona ~~': ... a er 1 er v u ı ıncı t~e • medeniyetin en büyük" ihti açlan sıra- Türkçe filmlere kelince : Muvaff.V 

nadırat arasında bılhassa zıkre degdı- gelmic: ve Estn"ehire sevke b 1 busunu de akamete ugratmıştır. . . . . . . . Y 1 • çünk· •• • • .;. · · · k ·k · h f k .. ~ ~ aş anınış- sına gırmiştir. Dıyebılınm ki artık «Si- o unacagını sanamıyorum u ış r 
i~. ıçm tet ı ve ıza mı muva ı ior - tır. Bu seneki mahsul geçen senekine Fakat ancak Madam Karia mutlaka nemasız medeniyet» eksik bir medeni- ne filmin getireceği paraya dayaıuyor.~ 
dum. nazaran azdır. Şimdilik Eski§ehire muvaffak olmağa. karar vermiş oldu • yettir. )3ugün iyi bir film bahalıya mal olmalC' 

Vak'anın husulüne sebep olan asid günde 20-25 vagon pancar gönderil - ğu için üçüncü bir defa teşebbüs et - Sinemanın içtimai hayat üzerindeki tadır. Prodüksiyonun standardı o ~· 
ıüJfirik, kezzap ve asid kloridriktir. mektedir.. mit ve üçüncüsünde muvaffak olmuş· tesirlerinden bahsediyorsunuz... Bu dar bahalıdır ki yalnız bir memleketifl 
Bu zehirlerin tesiriyle yirmi gün ya - Bıgada bir hırsızhk tur . 4!ümle zayıftır ... Bence sine.ma başlı ba- hlsılatı bunu karşılayamaz... TürW 
takta yatan ve bu yirmi aıün jçinde yÜ· Biga (Hususi) _ Şehrin en işlek Madam Karia, büt~n emelinin Al • şına bir_ içtimai hayat yaratmaktadır. beynelmil.el bir lis.?n haliı:'i almalıdll' ~ 
zünde ağrılar ve yava11 yavaf uyuşma caddesinde bulunan zahireci İlyasın man devlet reisini öpmüş olmakla ö- ~erikada halk tamanıile sinemanın muvaffakıyetle Türkçe fılmler yapıl 
hisseden bu hastanın, hastalığının se- ,dükkanına hırsız girmiş, 350 lira ka - vünmek olduğunu söylemiştir. Ken • tesın altu:ıdadır. Gençler haftada dört, sın... . . .. . ıJ 
bcbini tedrici kezzap, klor zehriyle dar para çalmıştır. Zabıta yaptığı taki- disi bu meramına nail olmuş, fakat bu beş_ defa ~em~lara.gide~ler. Beğendik- - Beyn~~~el ~~ produksıyon 
Asabı tev'emi selaec üzerinde yerle • 
ten bir iltihabın mevcudiyeti bize 
izah ediyor. 

bat neticesinde 24 saat zarhnda hır - yüzden Hit1erin muhafızlarından altısı lerı, sev~;rı ~ıstlerın her hal ve hakkındaki fikirlennız}.. . 
sızlığı yapanı tesbit etmış· ve yakala _ . 1 . d k 1 1 d hareketlennı takip ederler. Sinema ar- - Almanyada, Fransada, İngıltered' 

ış erın en çı arı mış ar ır. . . . dahi k - ı filınl lrn kt dJf· 
mıştır. Bu hırsız Şahap isminde biri _ tistlerı gençlerın «manevi gıdan Janru . ço ~e er .yapı . a a. 
sidir. Kızılcahamamda bir çocuk teşkil ediyor diyeceğim geliyor... F~~t bu filmler Amerikan filmlerJfl~ ===.::=:.::===============::;:====:: b .... ld b. Amerikada sinema ile uğraşmıyan kat ıyye.n reka~! edemezler ... Bu meJJl 

OQU U, lf adam kayboldu kt M t b"t"' rt'l . leketlerın herbın senede ancak 40-50' 

Yengesile 
Evlendirilmek 
istenen genç 
«- 20 yaşındayım. Ankarada bir 

Ciairede çalışıyorum. Babam bu sene 
vefat etti. Üvey annemle yengemjn 
yanında oturuyorum. Üvey annem 
babamla evlenirken yanında bir de 
genç kız getirmişti. Bu genç klzla 
ağabeyim evlendiler ve 11 sene be
raber yaşadılar. Bir sene evvel ağa
beyim öldü. Yengem 2 ya11nda bir 
çocukla beraber dul kald1 Babamın 
ölümünden sonra da, yem bir vazi
yet baş gösterdi. Üvey annem beni 
yengemle evlendirmek istiyor. Yen
gem dahi bu izdivaca razı. .. O kadar 
ısrar ediyorlar ki, ne yapacağımı bil-
miyorum: Size baş vurmaktan, siz
den akıl danışmaktan başka çare 
göremiyorum. Ne dersiniz? 

Ankara R. Ç. 
Bir erkeğin yengesite evlenmesi 

pek az vaki olduğu için, size bu iz • 

divacı tavsiye etmem. Hele kendi -
nizde reddedecek, kabullenmiyecek 
bir vaziyet hissediyorsanız, ısran -
tuzda devam ediniz. Sonra sizden bü
yük bir kadın ve ağabeyini7in kansı 
ıizi daimi bir üzüntü içiude bırakır. 

* İstanbul T. K.: 
- Vicdanınızın gösterdiği yolda 

(İtmekte ısrar ediniz. Yuva bozarak 
saadet temin edilmez. Düşününüz ki 
sizinle beraber sürüklenecek olan 
kadının yarın üç çocuğunu hatırla • 
nıası ve onlardan uzaklaştırdığınız 

için sizi itham tmesi muhtemeldir. 
Size itidal ve durendeşlik tavsiye e
derim. 

* 
Pangaltı M. S. Dilmen: 
- ilk aşklar daima geçicidir. Çok 

gençsiniz. Sizin yaşınızda olan her 
gencin başından bu gibi heyecanlar 
eksik olmaz. Binaenaleyh bir netice 
beklenmiyen karşılasmnlara karşı 

daima kafanızla hareket etmeğc ça
lışınız. 

TEYZE 

Kızıl h (H A) y . :yo ur. evcu u un pa ı enn prog- 60 f"l bil' ca amam ususı - aşagaç raml d . :ı.lm t ı m yapa ır. 
köyünden Ahmet oğlu Hüseyin ile Esir ... ~r~n .. a s~emaya yer. ayı ışır. Bunların hepsi de şaheser de' 
oğlu Ali Yusuf arasında cc\'iz topla - Duşunun_u~ ~1 ço~ kuv~etlı olan Ruh- ğil ki... Bunların ancak dördü, V 
µıa meselesinden kavga çıkmış, bir ban partısı bıle sınema ıle çok yakın - şi, haydi onu diyelim şaheserdir. Dl ' 
müddet sonra da bir kadının müda - ,dan alakadar olmaktadır. Pek yakında ğerleri aleiade filmlerdir ... Halbuki fo' 
halesi ile iki taraf kavgadan vaz geçip Amerikada sinema için '58nsüre hacet merikada böyle değildir. Orada senede 
ayrılmışlardır. Fakat ertesı gün Hü - kalmıyacaktır. Bütün partiler rejisör - ,250 den fazla film yapılmaktadır. BuJl' 
.seyin ortadan kaybolmuş, bu gaybu - lerden ahlaki filmler bekliyorlar ... Ta- )arın içinde mükemmelleri pek çoktW' 
bet endişe uyandınruş, aranıp bulun - ,biatile prodüktörler; gruplardan her Sonra Amerikan .filmlerinin piyasalll' 
.ması için zabıtaya müracaat edilmiştir. hangi birini rencide edip menfaatini n çok geniştir ... Iş yine hasilfıta, yine * Sarıkaya mandırasında Ali, Sa - baltalıyacak filmler çıkarmak budala- paraya dayanıyor ... Görüyorsunuz ytı···· 
,zakdere mevkiinde harman sürerken lığında bulunmıyacaklardır... Mülakatımız hitam bulmuştu. Mös)8 
yedi yaşındaki Cennet isimli kızı ku - _Umumi ahlak üzerinde sinemanın Peter Wit'e, (Son Posta) okuyucuıatl 
yuya düşmüş, boğulmuştur. menfi ve müsbet tesirleri var mıdır} ... namı~a teşekkür ettim. Ayrılacağım 51' 

· - Bence sinemanın menfi tesirleri .rada dedi ki: Ziraat enstitüsü talebesi yoktur ve olamaz. Sinemaya mes'fıliyet - İstanbulda tetkikatta bulunduJ11··· 
Samsunda yükletmek doğru değildir: Bir adam si- Türkiye halkı sinemaya herhangi bi~ 

Samsun (Hususi) - Yüksek ziraat nema yüzünden mücrim sayılır ise bu ~eml~~eı:en fazla alilka. ?eslemek~ , 
enstitüsü gençlerinden tetkik seyahati- adam irsen mücrimdir... Hem sine - ~r. Türkıye h~lkı çok tıbz, çok ~uŞ, 
ne çıkan ikinci kafile de Zonguldaktan madan başka tiyatrolar ... Bunların fev- ~pese~t oldugun~ anladım ... Bu Jf 
dün şehrimize gelmişlerdir. ençler kinde de milyonlarca romanlar var ... tihar edıle~ek ş~y~ır. i· 
Samsunda şayanı tetkik her yerini, bu Acaba bunların tesirleri yok mudur}.. Nazarı dik.katımı celbeden nokta 5 

meyanda inhisarlar tütün fabrikasını İnsan ne ise odur bence ... Müsbet te • p.ema ve tiyatro dühuliyeleri üzerlcrirıe 
ve iınalfıthanelerini ziyaret etmişler. sirlerine dahi çok kani değilim... ,vazedilmiş olan resimlerin iazlahğıdıJ'· 

bir saat mesafede bulunan tütün to - _ Kumpanyanızın faaliyeti hakkın- ~le~in m:~lekete ~rmesi için gi~: 
bumu ıslah istasyonuna giderek tet - da malfımat verir misiniz?... rük resımlerının fazlalıgıdır ... Bu resıJJl 
kikatta bulunmuşlardır. _ Kumpanyam bu sene Amerikada ler sinemaların, tiyatroların inkişaf1Jl11 

en güzel filmleri çıkarmak şerefini ih- meydan vermemektedir. Çok rica ede' 
0

raz ey !emiştir. Bu sinema mevsimi için ,rim yazınız. Alakadar nıakamlnr tct1<1
' 

70 film yaptık. Bunların içinden 18 ini katta bulunsunlar ve resimleri henıe 1 

seçerek Türkiye ve Balkanlara tahsis ,indirsinler... Elde edilecek fayda ço• 

Yurdumuz yemiş memleketidir. Ye· 
miı te çok faydalı gıdadır. 

Yurddq: 
Yurdunun yemişlerinden 

ye ve faydalan 

bol bol 

·------------------------------
ettik. Bu filmler en güzel prodüksi,yo - büyüktür .... 
numuzdur. O. Tuğrul 
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aOMcuKLAR O G~çenkı . • 1 Bu Haftaki BUmecemiz 1 e 
Mükemmel bir Bılmecemızde · · · -

o 
~~~~~~Y-~~~-n~oy_u~n~u~· ~~~~ Ydkenk~ kiirehler 

dümen nerede? 
ve 

it. Bir gün küçük arap kedi, bütün «Biz yalnız yangın söndürürüz a'ma .. 
p Uz~ar memleketini altüst etti. Bir değişiklik olur diye bugün kediyi in -
rn &lıniyenin tepesine çıktı. Bir türlü jn. dirıneğe geldik)> dediler, hemen işe 

20 Ağuııtoa tarihli bilmecemizde birin· 
.ci ikramiyemiz olan ,.biT mücessem hen· 
dese ıeklini İstanbul Çapa Kız Muallim 
me~tebi C/ l den 481 Muazzez kazanmış
tır. TaJihii okuyucumuzla lstanbulda bu· 
,lunan diğer kazananların . pazartesi per• 
,tembe günleri öğleden ıonra hediyelerini 
bizzat idarehanemizden ahnaları lazımdır. 

Taşra okurlarımızın hediyeleri posta 
ile eönderilir. 

OYUNCAK 
J.tanbul 2 nci okul 4/B den 164 Ya· 

,aT, Sultanahmet Dizdariye çeşme ıokak 
6 da Güneg Özman, Oiyarıbekir Asliye 
,Ceza mahkemesi hakimi Sadık oğlu Hay· 
,dar, Kozlu P. T. T. memuru Hakkı Çetin 
, oğlu Yılmaz. 

DOLMA KURŞUN KALEM 
111tanbul ETkek Lises:i 1 /B de 291 Sıt

kı Elçin, Samatya 43 üncü mektepte 4 de 
173 Müfide, lstanbul Vefa erkek liseai 
4/B den 633 F.Yidiıim. 

BOYA KALEMİ 

ctfordu. Ağacın dibine n~ fa:eler, ne b~l~dılar .. res~imd~ ~e görüyor~unuz. 
a· ~rler koydular.. Hayır imkAnı yok.. Ki.mi su sıkınaga, kimi tırmanmaga: ki· 
U ~ küçük kara kedi inmedi. Onun mi kesmeğe, kimi de merdiveni tırmnn· 
,::rıne Kuzgun anne hemen telefonu mağa başladı. Fakat tam itfaiye ça -
l'a · k İi:!aiye~ buldu.. . «Bizim ka- vuşu merdivenin tepesine çıkıp 

Konya Kız Muallim mektebi caddesi M d k' · · T h." 
62 d Oh T k K I d h

Ak· . C - a em ı ıstıyorsun.. a ıı, ta- oynarlardı. 

a w edi agacın tepesınde kaldı, d kedi . 1 - sırada bizim 

e r an, ·O at o or u a ımı ~e-
mil oilu Cihat, Fatihte Hüseyin ağa ma- bil. Yelkenle şöyle bir dolaşırız, ge) Artık çavuş da alı~mıftı... Şuraya 
hailesi Hoca sokak 22 de Demir Aslan, yavrum. buraya baktı ... Dümeni, yelkenleri, 

Şagı indiremiyoruz. Kuzum gt-lin, şu· a y.ı a acagı ~ . . . 
nu.n bir çaresine bakın.» dedi.. kara kedı ne dese begemrsımz ~. Kadıköy Süreyya sineması kar~ısında 14- Bu sözleri söyleyen ihtiyar kayıkçı kürekleri hepsini buldu .. Ondan bask~ 

de Bedri, Balat Hacı çıkmaz sokağında O d F k d ' k b ' sman ı... a at enız enarma yak- u oyunu oynayan üç çocuğu da mey-~~Yseki itfaiye boşta imiş. yapacak <cTeşekkür ederim, zahmet et -:len ~e yokmuş, talimde imi§ler .. He· tiniz, ben kendim ağaçtan aşagı sıynJıp 
ıe-:11 hır gürültü bir patırdı ile geldi- inerim .. bu benim için daha kolay.» Eh 

2:4 de Hasan Fevzi. MÜREKKEPLİ DOLMA KALEM !aştıkları vakit bir de baktı]arki ka • dana çıkardı... Aynur da kayığa bin.; 

Beyoğlu Rum ilk mektebi 
3 

de Ana A· yığın ne yelkeni kalm1ş, ne küreği, ne diği zaman sevinçten uçacaktı ... 
· artık ölür müsün, öldürür müsün? .. 

nagnostidu, Fatih Eskialipaşa Mütercim de dümeni ... Aynurun az daha yüre- Siz de Osman çavu~ kadar kurnaz 
sokak 13 de Nuran, Sultanahmet Mahmut· ğine inecekti . . . mısınız acaba~ .. Eğer öyle iseniz, siz de 

paşa yokuşu l 3 de LUtfullah, Hayriy J' • h f e ı- - Şimdi gidemiyecek miyiz} ... di- şu resmı er tara a çevirip dikkatlice 

ye sordu ... Fakat sesi adeta ağlıyor bakınız. Yelkeni, küreği, dümeni ve 

Orman 
Yangını 

sesi 633 Haydar Fev:ıi. 

LOSYON 
Sultanahmet Kapıağuı Mustafapaşa so· 

kak 3 de Tahsin kızı Durnisd, Divanyolu 
~7 de A. Özemel, İstaııbul 43 üncü ilk 

mektep 52 Ömer. 
MUHTIRA DEFTERl 

gibi çıkıyordu. üç çocuğu bulunca yerlerini işaret e .. 

Fakat Osman çavuş hiç aldırmıyordu. diniz. Resmi kesip gazeteden çıkarı • 
Onun başına her zaman böyle şeyler nız. Bir kağıda da adresinizi, isminiz-

gelirdi. Etraf muzip çocuklarla doluy~ yazıp resimle beraber bize yollayınız~ 
du. Osman çavuşu da pek ıııeverler • Biz de size güzel, güzel hed.iyele•· yol -

Sa.matya 43 üncü i1k mektep 5 de 1 5 5 d O • k b Jüli' • i. nun ıçin i ide ir ona bu oyunu }ayacağız. 

O ~ ~dini ~a ~cyo~ Be~B~~Am~u~~~~~~~bk -~=---------------~--------~==--
(( f, aman, ölüyorum. yorgunluktan » 24 de Rezan, Eskişehir maliye muamele 

~Yordu. Ağabeyi.si Avnini.n yorırunlu- tahakkuk şube memuru Bedrı oğlu Tur • 
gu da Jülideninkinden aşağı d~ğildi. !yemek paketlerini açmağa uğraşıyor - gut, AnkaTa Çankayada bi~başı Zekinin 

«!ahit yorulacağız. Çok dik bir tepe i· du. Pe~ ac~tı. O sırada ~~ide ~t: oğlu Muammer, Eskişehir Ül~ü Hk mek -:d .. ~a .. ne güzel manmra değil mi Jü- rafa, guzellıge bakmaktan hala kendını .tep kar§ısında 7 de 'Mualla, lzmirde Mv. 
e. iyi ki gittik.» dedi alamıyordu. Birden gozune ta ileride M§t. inşaat katibi Nazif kızı Nevin, Cihan· 

Bu iki kardeş anneleri ve babalarile mavi bir duman tabakası ilişti. Gözle- ,gir Akarsu yokuşunda 21 de Hasan km 
~taber Anadolu or.!.ılarında bir orman rini dört açıp baktı. Evet, dumandı.. Şaziye, Kadıköyünde Yeldeğirmeni Asma 
~~~de oturuyorlardı Babaları Bay He~~ k~rdeşi Jülideyi çağırdı. O~a sokak 22 de Mehmet oğlu Muzaffer. 

l" hıni orada kereste fabrikası müdür· da gosterdı .. evet duman .. her halde bır USTtK TOP 
Uğü yapıyordu. orman yangını başlamış olacaktı .. J Taksim Talimhanede Şehitmuhtar cad· 

Ülide ile Avni o sabah eskiden ke - ccHemen köye koşup haber vermeli - desinde Şermin apartımanmda Mualla, 

;:ste k;stilderi dağa kadar bir gezinti Y~~· Yoksa bir iki saat~ ~çeı~s~~de ?u Şişlide son iataayonda Kamer apartıma • 
\>e Pn_ıagı. düşünmüşlerdi Epeyce uzun guzel ~rınan.~a~ın ~e~sı s~~rulur. _?1 

• nında doktor Kamil kızı S;!miramiş, Di • 
dik bır yoldu. Fakat tepeye çıkınca der)) dıye ?uşu~d~l~ı. Fa~t .. s~~':" a- vanyolu 45 numaralı evde Bedri kızı Sa;_. 

ALBÜM 
f°CUkJ.ar tayyareye binmiş gibi oldu _ yak~arı gerı ge·rı· gıdı!or, bır tUl'lu il~r- me. 
ta.r. 5iörünınedik yer kalmadt. Her ta . lemıyorlard~ gıb~ . gelıyordu ~?-l~r~ .. ın-
af oyle guz" el 

0
··yle yeşillik 

1
·di I'yı· kı' san acele edınce oyle olur. Bılırsınız de-ft l ' · « Kadıköy Mısırlıoğlu Meltem sokak 2 l 

C)e dik» diyorlardı. Bı'r taraftan. J u" lı' de ğil mi? .. .... de Cevat kızı Melahat, Alayköşkü cad -

'•••••• ....... -........................................... Avni ile Jülide biraz daha koştuk • desi 11 de İstanbul kız li$esi talebesinden 
il ÇabukluGu marifeti tan sonra Avninin gözüne havada bir Muzaffer Do~an. Beyoğlu ls:iklal caddesi 

Y
-:. taklm teller çarptı. Bunlar dağlarda ke- Güzide terzihane Müzeyyen Çal, Aksa • 

apabı·ıı·r ml•SJ•ll)• ? silen odunları kereste fabrikasına gö - rayda Cerrahpaşa caddesinde 28 Rüstem 
Z • • • türmek içindi. Dagıv n tepesinden odu kızı Melahat, İzmiT Eşrefpaşa Yenişehir 

. nu bu tellere bağlarlar, o kendi ağırlı- sokak 5 de Müzeyyen, Çoı·lu tahrirat ka • 

( 
,~._ . .- · g-ile yokuş aı;:ag-ı inerdi. Telin üstünde .P"" '$ leminde Ahmet Cenger, Ankara Hamam· 

;.v-·~::..- - ~- \:.,~- • ~: de kocaman kütük durup duruyor· .önü Tacettin mahallesi ihs:t.n sokak 5 de 
_ Cahide, Ankara Cumhuriyd Merkez Ban· 

Avni akıllı bir çocuktu. Gözü de pek- kası vezne servisinde Meliha vasıtasile Or· 

~--•-•Bııllll" __ J _ _ li; ti. Hemen kütüğe tırmandı. Kardeşine han. -_ «Sen de Jülide şu kütüğün ipini çözü· ........................................................... .. 

li. ~e~en gün bizim yaramazlardan bi- ~er:. Ben bu küt~e b:raber teUerin artl~ Avni kendini tutaınıyacak zan 
ı1 °nume geldi .. bir maskaralıklar yap· ustunden kayıp gıdecegim. Başka ça- netti. «Ne olursa olsun dayanan11ya -
la durdu .. bana sen de yap deyince ka- resi yok .. yangınla yanş etmeli. Baka- cağım, kendimi oşağıya bıraloverece -

kaldım bakalım · b'l k . lım ben mi önce varacağım, o mu evvel ğim)) dedi. Azıcık gözlerim açtı. Arllk 
ll~iz}. H~~ hal ~yapa 1 ece ~ı· yayılacak~.» d~lüklere gelmişti. Kütüğ~n çabukl~· 
fl1ı olma m da de be~ kada: becenk· Avni sımsıkı kütüğün zincirinfl sarll- ğu azalmıştı. Yalmz tren kadar luzlt gı-

1"\ Y yapmaga çalışın. d A kl · · .. t" a· ordu oakın dir · · ı. ya arını ıyıce us une yerlestirdi. ıy · Sillıde .:ıe .. y .. : ~aş ~altlarınızı re- Jülide ipi bırakınca kütük tellerlıı üs- Biraz sonra Avni kendin~ babasının 

Resimli Hikli.ge: 

GÜNERLE DADISI 

-:S:?-
· --

~. 

_..ı .. '(' . t 

-c--
Sonr ;ordugunuz. gıbı ~utacaksınız. tünde aşağı doğru öyle bir kayma.aa fabrikasının önünde buldu. l:jciler filan 
l5ib· a ':111lardan bır tanesıni bir halka başladı ki Avninin içine bile korkakbk bunu görünce şaşırdılar. Avni hemen 
llu~uç~~ıreceks~iz ama d~arı doğru ... geldi. Şimdi bakıyor, bir ormanın üs _ gördükleri'.'i _anlattı:. :ı:re ise ateş yayıl
Parak ı•n.dogm.d~dan h_alka ya- tünden geçiyor, şimdi bakıyor, yüzler- madan yetıştıler. Bulun ormanlar kur- ı - İyi ki yanımızda bu torba 
i" . çevınrken oteki parmagınızı da ce metre derinlikteki tarhılann üsttin· tarıldı.. varmış. İçine şu elmaları dolduru -
lığı. ogru çevirerek halka yapmağa den kayıyor. Başı dönmeğ~, kulakları Jülide de herkes kardeşini methettik· 

!) - Şu torbada ne var aç bakayım. 
6 - Ben şöyle bir dob!pyım. 
7 - Göreyim bakayım şu torba -

dakileri. :rer1 d v 

tan aşınız .. nasıl yapabildi.ni.z mi~ .. Pek uğuldamağa başladı. Dayanamadı, göz- ce sevincinden çıldıracaktı. Böyle ce -
heıkıetmem ama .. epeyce uğı:aşı,rsanız lerini kapattı, öyle kapalı gözlerle uç _ sur bir ağabeyisi olduğuna ~ek sev}ni-

... mağa başladı .. Öyle bir zaman geldi ki yordu. · • 

ruz. 
2 - Hey!.. 
3 - Ay bu adam da ne istiyor} 
4 - Bekci galiba. 

8 - Böyle hayvanları ba~iı gör· -
mek hiç hoşuma gitmez. 



8 Sayfa POSTA ./.A~-t .• l'll.5 u• OS 30 

Yazan: Orhan Selim~--------. 

KAN KONUŞMAZ! 
Gazi köprüsünün temeli dün atıldı P't§~.\Yf" 

•• "' • lsO R:s Au-ılll 
Hukumet lstanbulun İmarı -A11ado1a d•mirgota 

Tahuilleri tekrar Son Postanın Edebl Tefrikası: 77 • • ı d •• • • •• ? Kız, küçük Borjuva imiş de, sen işçi oğ- Sonra çürük bir elmanın yarısı gibİ 
JÇJD ne er uşun uyo r e YıMüerkk.ezelBmanek.a'!Jsıe··bhaamşı /~edçenl luymuşsun da •.• Ne yapalım, ben de pa- Hüsnü bey zadeY.e benzeyen genç kıt• 

..... • haftalar şazade değilim ya, ben de mürettip ço- dönerek: 
(Battarafı 1 inci sayfada) 

lstanbul hayatında bir kaç bakımdan öl
çüsü şimdiden verilmiyecek kadar büyük 
önem taşımaktadır. 

Karaköy köprüsü de büyiik bir eaerdir. 
Fakat bunu belediye değil, hükumet yap· 
mış, büyük bir borçla kar§ıladığı parasile 
birlikte belediyeye devretmiştir. Belediye 
yıllardanberi bu borcu ödemekte olduğu 

gibi daha otuz sene faizle birlikte ödeme· 
ğe mahkumdur. 

Belediyenin bugüne kadar aynca bir 
milyonu mütecaviz tamir parası sarfettiği· 
ni de hatırlatmak lazımdır. 

Şimdi yapmakta olduğumuz bu köprü· 
nün ise bütün panısı hazırdır. Bu köprü 
fstanbulun simnsını şüphesiz esasından de• 
ğiştirecektir. 

Şehirde bütün hareket Tak.im, Beya
zıt arasındaki tek caddeye toplanmıştır. 

Kara ve deniz bütün nakil vasıtalan bu· 
radan ayrılır. Karaköy köprüsü üstünden 
insan olarak günde en az 300 bin kişinin 
geçtiğini söylersem inanınız. Yeni köpril· 
nün yapılması lstanbulun Beyoğluna ikin· 
ci bir ıah clamarüe bağlanmasına sebep o
lacaktır. 

Dahiliye Vekilinin Nutku 
Valinin bu söylevinden ıonra Dahiliye 

Vekili ve Parti Genel Sekreteri Şükrü Ka· 
ya davetliler arasına gelerek uzun, mühim 
bir nutuk vermiştir. 

Dahiliye Vekili bu nutkunda ezcümle 
~emi~tir ki: 

-«Vali ve Belediye Reisinin ıimdi bize 
büyük saliihiyetlerle ehemmiyet ve kıyme· 
tini anlattığı bu köprünün temel atma me· 
rasiminde bulunduğuma çok seviniyorum. 
Köprü hakkındaki kanunun tanzimi ve bü· 
yük Millet Meclisinde müdafaası şerefi de 
bana düımü§tÜ. Şimdi onu da hatırladım. 
Böyle iyi bir ıcye vasıta olduğuma ıevin· 
Clim. Bu köprünün ıekli, inıa tar· 
%'1, mevkii, fiyatı ve hatt& iha· 
lesi hakkında çok uzun münaka· 
plar, müzakereler oldu. Güzel lstanbulun 
güzelleşmesi iç.in hür vatandaı aklının, hia
ıinin, vatanseverliğinin emrettiği kanaatle
ri söyledi ve müdafaa etti. Bunların hepsi 
layık olduklan ehemmiyetle tetkik edildi. 
Nihayet bu şekilde, bu tarzda karar kılın· 
dı. Kanaatimiz isabetin yerinde olmasın· 

da ve ta§tdığı büyük ada layık olacak ev· 
safı haiz bulunmasındadır. 

Bu köprü lstanbulun ilci güzel yaka11nı 
biribirine ~rle,tirecektir. Şehrin muhtelif 
parçalan arasında muvasala münasebat ve 
nakllyatı temin edecek sabit vasıtalar elbet 
bundan ibaret kalacak değildir. Daha baı· 
ka köprüler, hatta bugün hayal gibi görü· 
nen tünel ve yeraltı şimendiferi tasavvur 
ve tatbik edilecek, o zaman §ehrin ıüzel· 
IC§mcsi idealini gönüllerinde uzak bir ha· 
yal gibi gören İstanbul aııkları emellerinin 
tahak,kukunu birer birer görmekle mes"ut 
olacaklardır. fstanbul dünyalar durdukça 
güzelleşmeğe, ilerlemeğe, medeniyete, sıh

hate, zevk ve neş' eye ait bütün sosyal eaer
lere malik olmağa namzet, hatta mecbur 
bir beldedir. Hatta bura11 blr ıehir bir bel· 
de değil, büyük Ba§vek.iün, ismet Jnönü· 
nün İstanbulun imanna ait güzel bir vesile 
ile dediği gibi baılı baıına ehemmiyetli 
bir ülkedir. Bu ülkeye sah.ip olanlar her 
ıeye, herkese kar§l ne olursa olsun ve her 
neye malolursa olsun bunu muhafaza ve 
müdafaaya mecburdurlar. Medeniyetin 
prtlarına ve ihtiyaçlarına uymak, muhafa· 
zanın, müdafaanın en emin yollanndan 
biridir. Tarih de ıahittir ki. Türkler bu yo· 
lun ezeli ve ebecü yolcusudur. Türkler bu 
şehrin eski surlan etrafında akıttıkları kız· 
gın ve kwl kanlarile şehre ebedi Türklü· 
ğün damgasını vurduklarındanberi ıehri 
hiç durmadan ve dinlenmeden daima ve 
daima güzelleştirmektedirler. 

Ruhlarındaki yüksek hislerinin n bedii 
zevklerinin ve kalblerindeki ezeli a§kın ve 
zamanlarla alakadar felsefelerinin merme· 
re ve tunca inkılap etmiı abidelerile bu 
~hrin yedi tepesini ve üç beldesini ay
n ayn süslemişlerdir. Ne tarafa baksanız 
he-r biri yüksek bir zevkin erişilmez bir 
san"atin eseri olan mabedlcrini. sarayları• 
nı, hanlarını. yalılarını, köşklerini, hasta· 
nelerini. hamamlarını, mekteplerini, med
reselerini. imaretlerini. çeşmelerıni, havuz· 
fannı t!cbillerini. türbelerini, yollarını, köp· 
rülerini, suyollarını hayrelte ve takdirle gÖ· 

rürsüniiz. lstanbulu güzelleştirmekte, zen
ginlrcıtirmekte. süslemekte Türkler nesiller 
aras·,...:ı~ değil her neslin ferdleri atasında 
müsabakaya çıkmıt gibidiiler. 

İstanbul ıüpheaiz te.biat.uı en çok IGtfu- içinde 90 liraya çıktıktan sonra pamiller cuğuyum .. fakat mümeyyizin kızına - Bizim Reşadın hemşiresisiııiı 
na mazhar olmuı bir tehirdir. Fakat bun· b~ylük mikbtarda elıha~ul piyas~>:.a ~~zlet .. buz gibi tutuldum •• • Babamız işçi diye galiba, dedi .•• 
dan büyük dil7er hır' ---Ları"ye..: de Tu-rk.· nu• er vo u ıuret e fiat arı du•urrnuı er • "' k l k l 

• ~ .. di." B ~ __ ı.. 1A d.. b" 1 d aşı o ur en sevgi imizin nüfus tezke- Çürük elmanın yarısı sırıttı. 
lerin elinde olman ve süzelleımiı bulun· u SUA.Uttan te qa U§Cn azı arı a . . . w • 
m··ıdır. 1.. L 1 k h'"-!ı lduk. resını mı soracagız .•• Kızın soyundan - Evet, dedi ..,. uzumauz cereyana .. apı ara ıunu o • ·· 

Jstanbul büyük töhretini ve ~zelliğini lan eshamı ellerinden çıkarmıılardı. sopundan sana ne.. Çürük elmanın öbür yarısı bir parçl 
tabiatın kel)diaine bahıettiii mahuinden Halbuki bütün bu telqlar beyhudedir. Hayrı da ismete hak verdi: afallamıştı. İsmet, hemşire hanımın eli-
ziyade Türklerin diktikleri aüzel eserlere Çünkü: Merkez Bank.asının ihraç fiatı her - ismet doğru söylüyor ••• Kızın da ni sıkarken o artık milleti birbirine ti' 
medyundur. Türkler bunları ve bedii va- ne kadar 70 Üra ise de tediye edilmif 1 Oi sende gönlü varsa, babasını kim din- nıştırmak lazım geldiğine hükmetti. 
z.ifelerini mütemadiyen yapmakta devam milyon lira sermayC7e 1 ! milyon lira ihti· ler • • • Kaçınrız... - Hemşirem Macide, mektep arka' 
edeceklerdir.» yat akçeai de jli.ve edilirse haki1ci s:rma· Ömer: daşlarımdan Ömer, ismet ••• 

Bundan sonra Dahiliye Vekili ve C. H. yeni~ beher hissesi 70 liradan pek zıyade - Durun çocuklar, diye bağırdı... Ömer kıpkırmızı, Macidenin eiiıJ 
P. Genel Sekreteri Şükrü Kaya Boğazla- oldugu anlaıılır. A Kızla görüşen, kızı almak istiyen kim} sıktı. 
nn mahfuziyetinin devlete ve vatandaşa Bundan baıka her hükumet bankala - N d b 1 d' "d 1· H . • 1 

h .h k . d bir kaç ere eyse <cyarm e e ıyeye gı e ım» - emşıremın mektep arkadaf ~ 
verdiği emniyet ve huzurdan va ıehrin i- nnın es amı ı raç ıymetın en d. k · • dan S h 1 H Ö 1 . ı· l 1 .. k d" V ıyece aınız... rm ü ey a anım mer r mar iılerinde vo ileri pllnının tanzimi için nus ı faz asına muame e gorme te ır. e · •• ••• 

b l h . d·w• f • oı 2 Hayri oralı değil: met 
arsıulusal rnütebaaaıa M. Proıt'un tavzif u banka ar es amının getır ~ı aız ıo • •• 
edildiiinden ve ıehrin daha ıüzelle~ece· yi tecavüz etmemektedir. Merkez Ban • - Babasından iste... Nitanlanıraİ· Ömer, Süheylanın elini sıktıği vakJI 
ğinden ve yurdaeverlerin emellerinin ta· kasının çıkardığı esham ise ihraç fiatını he· nız. •• Kız bekler aeni. •• deminki alçı kalıp birdenbire eridi. 
hakk.uk edeceğinden bahaederek demiştir nüz cüı.'i miktarda &eçmif ve busün getir· ismet de itiraz etti bu sefer: Süheyla: 
ki: d.iği faiz % 8 i bulmaktadır. Merkez Ban· - Amma yapıyorsun ha .•• Evlen· - Omer Beyle ayni mahallede ottl' 

•- lstanbul en güzel devrini Atatürk kası eshamı dün borsada 80 lirada kapan· meği, nişanla.nmağı bırak bir tara· ruyoruz galiba, dedi. 
devrinde ya~mııtır. Zul\ım ve istipdattan rnııtır. fa ... Ömer kızı görmü~ sevmiş.. Ömer başını eğdi. Konuşamıyor .. • 

cb Onitürk tahvilatı hafta içinde mühim f vu ecn i i§galinden bu devirde kurtul· - yi ya... Süheylanın kalın kırmızı dudaklarııY 
d • al h bir degwi...:1-lik. göstermemictir. Bu nevi tah· I 

muı, me enı ve sosy ürriyet ve terak· ııu. ~ - nsan ilk sevdiği kızla hemen ev· da alaycı bir i'ülüş var. 
k. b d · d L ı h 1 vilatın birincilerinin nısfı mal ile ödenece· J 
ıye u evır e a.avu~muı ve i eri ıım e lenir mi} .. Ben •imdiye kadar dört kız Çürük elmanın Macide isimli• yarı91 
d 1 b d · d ~nden memleketimizde fazla alaka uyan· T 

a ım annı u evır e atmııtır. ·-· sevdim ••• do'·rdu··yle de evlenseydim ••• İsmetle alakadar·. 
Bu devir, ıelecek neaillere sağlam te· dırmaktadır. Buna mukabil Paris borsa - J D 

meller kuruyor. Şehrin tarihini bitaraf ola• aında mühim bir tahavvül olmamıııtır. Anadolulu Hayriyle stanbullu lı- - emek filim zengin değil ••• 
rak. yazacaklar bugünkü lstanbulu yakın KTedi Fonsiye tahvili.tına mukabil met bu meselede anlaşamadılar. Ve - Hayır ••• Küçük hanım .. hani blS 
krizin, yangınlar felaketinin hatta işgal fa. memleketimize ithal edilen ikinci tertipler, onlar münakaşa ederlerken Ömer işi gördük .• beğendik amma, ~izi entere9' 

1 k 1 w memleketten döviz ihracının önüne geç • olu b k akt b k 1 cak etmez cia arının ya ın ıgına rağmen en iyi devri· runa ıra m an aş a yapı a .• 
k 1 mek ı·çı·n menedı'lmi,.tir. İkinci tertipler faiz b' · 1 d v k di l t -'- - • • .ı ni şimdi yaşama ta o duğunu yazacaklar· v ır ış o ma ıgına arar ver : sme araınra yarı auıy Y.an cıOU' 

dır. Türk edebiyatının mühim bir devresi ve kıymet itibarile birincinin aynıdır. Yal- - Çocuklar, dedi. Bırakalım mese- Fransızca kelimeler kullanırdı. GA~ 
lstanbul aııkının ve güzelliğinin ilham et· nız birinciler Pariste, ikinciler de Alman- leyi inkişafina .•• Ben kalbimi sustur· Cemal hocanın gözdelerinden olduSo 
tiği ince §iirlerle doludur. Enderun edebi· yada kote edilmiştir. Birinciler ile ikinci masını da bilirim... için Fransızcaya kar~ı hem tuhaf bit 
yatı deyip de geçiJen bu ıiirler, bu beyit· tertipler arasındaki fiat farkı da alıcılar le· istihzası, hem garip bir saygısı varcfı. 
ler, bu kasideler hala hepimizin dilinde ve hinedir. Fakat Ömer kalbini susturamadı. Süheyla: 

1 d d F Anadolu demiryolu tahvili.tında haf ta 
gön ün e ir. akat itiraf etmek lazımdır ki Bir cuma akaamr Beyogvlu sinemala- - Vakıt geç oldu, dedi. Zaten sin~ 

1 b 1 ll'kl d içın" de ufak. bir sukut lcaydedilmipe de dün- r---
o zaman stnn u un güze ı erin en istifa· da b' · · l · · d · k · k d 'ld k d d l '- den itibaren fiatlarda tekrar canlılık ala • rın n ırının ga erısın en inıp ıo a- maya gırece eğı i ••• 

e e en er pe~ mahduttu. Memleketin bü- gw a çıkarken olduguv yerde bı"rdenbı're Bu suretle Ömer zengi'""' dekorlu & 
yült bir kısmı ve İstanbul halkının ekseri· meti görülmeğe baılamıttır. u 

Onitürk ve Anadolu grupu tahvilatının başından alçı dökmüşler gibi kakıldı limlerin Süheylayı alakadar edip er yeti İmparatorluğun aarsılma ve yıkılma 
gürültülerinin hicran ve İ.ltırabı içinde idi. 

16 ıncı asrın sonlanndan 1919 senesi· 
ne kadar bu hicran eksilmemit daima art
mıştır. Ve bunu da en çok duyan ve acısı· 
nı çeken lstanbu] olmuftUT. lstanbulun ta• 
rihini yazanlar lstanbulun vatan emniye· 
tinde duyduklan vicdan huzuruna Atatürk 
devrinde kavuıtuğunu teabit edeceklerdir. 

Hepimiz ıunu iddia n ispat edebiliriz 
ki. Jstanbul mukadderab Türklerin tarihi 
talihi ile birleııtiği günden itibaren her ıün 
daha ziyade ıüzelleşmiıtir. Ve böyle de· 
vam edip gidecektir. İstanbul Türklerin 
bedii hislerinin heyecanını ta~ıyacak ve O• 

nu aleme gösterecek bir ıehir olacaktır. 

İstanbul ıulh ve ıükun eiy ve irfan medeni• 
yet, sıhhat neı' e Te zevk diyarı olacak ve 
bundan Türkler vo Türkler kadar herkes 
Türklerin misafirperverüii ve kanunları· 
mızın geniş himaye ve müsamahası altın• 

da istifade edecektir. 
İstanbul her vak.it ciha.n§Ümul bir dev• 

redir. Ne mutlu böyle bir ülkeye sahip o· 
lan millete. ne mutlu burada oturanlara ve 
ne mutlu bizim gibi ara aıra ıelip onu gö· 
renlere. Bana Jstanbul ve İstanbullular 
hakkında bu duyuşlarımı ve görüşlerimi 

eöylemek vesilesini verdiği için Vali ve 
Belediye Reisine ve Belediyenin sayın Ü
yelerine teşekkürler ederim.» 

Dahiliye Vekilinin çok alkışlanan bu 
nutkundan sonra davetliler toplu bir hal· 
de köprünün üzerine çıkmııla.rdır. Burada 
gezilip inşaat işleri ıözden geçirildikten 
sonra köprü için hazırlanan zabıt okun
muıtur. Bu zabıtda tunlar yazılıydı: 

ulnıaat masrafı latanbul halkının ver· 
diği meteliklerle temin edilmi~ olan bu 
köprü Ulu Önder Yüksek Atatürk"ün na· 
mına izafe edilmiş, bin dokuz yüz otuz al
tı senesi ağustosunun yirmi d.ıkuzuncu cu· 
martesi günü saat on beıte temeli atılmış· 

tır.» 

Bu zabtın altına Dahiliye Vekili. lnhi· 
sarlar Vekili, Bayan Hakkiye Emin, Say· 
lav Münir, Eski Nafia Vekili Muhtar, Va· 
li, Fen Müdürü ve Köprüler Müdürü im
zalarını koymuşlardır. 

Bundan sonra Dahiliye Vekili ve Parti 
Genel Sekreteri ŞükTü Kaya, Vali, Hakki· 
ye Emin, Fen ve Köprüler Müdiırü mala 
ile köprünün temeline harç atmıılardır. 
Bunu müteakıp Vali phmeran ile köp· 
rünün ilk kazığını çakmıştır. Temel atma 
merasimi esnasında temele eski Türk al
tınları ile yeni ·Türk paralan da serpilmiş· 
tir. Bunu müteakıp davetlilere hazırlanan 
büfede ikram edilmiş ve bu suretle m~u
sime aihayet nrilmiftir. 

bugünkü kıymetleri ve bu fiatlara alındığı kaldı. Yanında İsmet vardı. ismetin mediklerini anlıyamadı. 
takdirde ıenevi getirdiği faizi neırediyo • kolunu çekti. O da durdu ve cin gibi ismet atıldı hemen: 

ruz: etrafına bakınmağa başladı. Çok geç· - Eh öyle ise sizi tünele kadar g& 
ihraç fiab Yüzde ıeliri fıatı 
T. L. T. L, meden meseleyi anladı. Sınıf arkadaş· türelim... R rı 

o. Türk 1 d 41,65 13,40 23,30 larından Hüsnü bey zadelerin büyük Haydi yürüyelim, dedi .• ve Cf&t . 
2 el 41,65 14,30 21,80 oğlu yanında iki genç kızla sinemanın Macidenin aralarına girip yürüttü of1 

3 cü 41,65 14,30 21•80 kapısındaki resimlere bakıyorlardı. laıiı. ~üheylayla Ömer arkada kaldr 
A.D.Y. Tah.llati 205 10,SO 45,40 K 1 d b" .. b" - ""k l 1 k k ··nclo-• Mümeuil 184 12 46,45 ız ar an ırısı ır çuru e manın ya- ar .• ve yanyana onuşma sızın o 

• Hiue 123 11 25,40 rısı gibi Hüsnü bey zadeye benziyor .• kileri takip ettiler •• 
-··-.... - ....... _ ... _. __ .. _____ herhalde kızkardeşi.. ötekisi Ömerin Tünele geldikleri vakit ismet kof' 

1- Spor 1 anlattığı Süheyla olacak.. muf markalan almıştı. 
___ ...,;;. ______ _. Ömer, Hüsnü bey zadeyle konu~· - Ömer, dedi, Süheyla hanım ~ 

Y d• • b Jk mazdı. Fakat ismetin arası herkesle iyi teslim •• e lllCI a an olduğu gibi onunla da iyiydi.. Sonra, Süheyla ötekilerle vedalafl' 

oyunları ismet derhal kararını verdi. Ömeri ken ismet: 
. kolundan tuttuğu gibi, ideta sürükle- - Gözünü aç Ömer oğlum, aedi-· 
yerek ötekilerin yanına iÖtürdü ve al şu markalan .• şaşırma, ikisi de biriır' 

Atletlerimiz dün bir b Hüsnü bey zadenin omuzuna vurarak: cidir .. tramvayda da birinciye in·:' 
toplanb yaphlar - Merhaba yahu, dedi •• galiba sine- Ben çürük elmaları ekerim. Havtldi' 

Yedinci Balkan oyunlarına iştirak maya gireceksiniz ••• Biz de \Jimdi çıkı· beklerim yarına ••• 
edecek atletlerimiz dün İstanbul mın • yoruz içeriden .• güzel film •• amma se- Ömerle Süheyla tünelin karanlı~' 
takası merkezinde bir toplanb yapmış- nin hoşuna gider mi bilmem ..• Deko- nı }'ine konuşmadan geçtiler ••• Tr~~ 
lardır. ru mekoru zengin değil.. 'arkısı rnar- vay durağında çok eklemediler. YJil 

Bu toplai-ıtıda Atletizm F ederasyo - kısı da yok .. fakir fukara arasında ge· : kırmızılı yeşilli iki araba geldi. 
nu reisi Vildan Aşir Yedinci Balkan çıyor... (Arkası var~ 
oyunlarının büyük ehemmiyetinden, , 
Atinada yapılacak müsabakaların kaların birincisini hazırlayacak olan Bu sırada, Beyazıt Cuınhurlyet meyö.anıll 
Türk atletizmi hesabına yapacağı Bursa mıntakasına icap eden talimatı dan altı koşucu tarafından getirilen top~ 

Yaşara verilecektir. 
propagandadan bahsetmiştir. vermiştir. 7 _ Ollmplyatlnra lştirli.k eden güre§Çl / 

Atletlere yapılan · tebliğata göre at- Şehirler arasındaki müsabakalara ge· ler gösteriş müsabakaları yapacaklardır. 
Jetlerimiz bir eylul salı gününden iti .. lecek takımlar 5 cylulda Bursada top- Törene bütün halk parasız glrebneceJ ; 
haren Modada hazırlanan kampa gir· lanmış olacaklardır. tır. Davetiyeler bugünden ıtıbaren Beyoll 

d'J _ılJ' miş olacaklardır. ol impya uan Halkevl Direktörlilğünden 1stlyenlere dN 
Ankara ve lzmirde bulunan atlet· tılmaktndır. , 

ıer de bir kaç güne kadar kampa gele- Do··nen sporcular Çatırı kartlan almaya vakit b~. 
ceklerdir. lar stadyom duhuliye kısmına pat'8.Sll alJll' • Kürek teşvik müaabakalan T • .. e caktır. 

İstanbul su sporları ajanlığı tara • 1. çın musamer Ruayaya Gidecek Futbolcular 
fından hazırlanan kürek teşvik müsa- 1936 Berlln ollmplyatlanna lştlrO.k eden Eminönü Halkevinden: 11 
bakaları bugün Yenikapı sahillerin • sporcularımızın hepsinin şerefine pazartesi , Sovyet Ruayaya gidecek futbolcll ', 

günü saat 18 da Taksim stadyomunda Bey· kadrosuna idhal edilen isimleri aşağıda >''o 
de yapılacaktır. ' . oo 

İstanbul şampiyonasından evvel ya· o~lu Halkevl tarafından merasim yapılacak- :ıılı oyuncular 31 Ağustos paznrtesı g cJİ1' 
tır. Merasim programı ııudur: antrenmanlarına devam edecekler el' 

pı1acak olan bu müsabakaların hazır • 1 _ Açış, Spor levazımatile beraber saat ( 17,30) 
10

, 
lık mahiyetinde olduğundan büyük bir 2 _ Söylev Beyoğlu Halkevl adına, ,Beşiktaıı sahasında hazır bulunmalan 
alaka uyandıracağı tahmin edilmekte- s _ Söylev, Türk spor kurumu adına, zumu tebliğ olunur. " 
dir. 4 _ Berlln olimpiyadına lştlrfUt eden gü- Fenerbahçeden: Necdet, Niyazi. E'..s' 

Şehirler arasında atletizm maçı rcşçller hnlka takdim edllccck, büket ve Reşat, Fikret. Fazıl. ef• 
Atletizm Federasyonu tarafından madalya verilecek. Beşikta~tan: Hüsnü, Faruk, şer 

hazırlanan ve Balıkesir, Bursa, Edre • 5 _ serbest güreş dünya üçüncüsü olan Eşref. Mehmet Ali. Güncl~ 
mit, Ayvalık, Bandırma şehirleri ara• Ahmede gümüş madalya verllecek ve bayrak Galatasaraydan: Necdet, 

sında tertip edilen beş şehir müsaba • merasiml yapılacak, Lutfi. 
Ro d- a blrlnclsl Ya Güneaten: Faruk, Cihat. 

kası 6 eylul pazar günü Bursada yapı- 6 - Greko - men uny - v 
şara altın madalya verilecek. bayrak merası- lst. Spordan: Hasan. 

lacaktır · "-L>•.• ı ktır Vefadan: Muhteşem. 
Atletizm Federasyonu bu müsaba • ml yapılacak ve .a.ııw.ıı.ıAl. maqı ça ınaca • 
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Askeri terfi listesi 
Bir derece ter/ i eden general 

amiral ve s_ubaglarımızın isimleri 
( Dünkü sayımızdan mabat ] 

Hava Aıteğmenliğinden terfi edenler: 
Mustafa İstanbul, Hasan Adil Balıkesir, 

Halil Bedii İstanbul, Bahaddin Afyon, 
~ern'i Köprülü, Alaeddin İstanbul, Adnan 
14tanbul, Hasan Cavit Uluburlu, Cevat An
talya, Bedri İstanbul, Ahmet Mes'ut Bur· 
aa, M. Kemal Çorlu. 

retmenler: Fuat Harput, CeUUeddln İstanbul 
Fehmi İstanbul. 

Beşinci ı>ınıftan dördüncü sınıfa ter
fi eden hesap memurları: M. Şevket Erzincan, 

İsmail Süleyınaniye, M. Tevfik, Tahsin İstan
bul, Bıtrdur, Niyazi İstanbul, Cemli. 

7 nci ımıftan 8 ncıya terfi eden telıratçı
Jar: 

Himdl Silifke. 

7 nci sınıftan 6 ncıya terfi eden ışıldak ma
kinistleri : 

SezM Llmn1. 

Altıncıdan beşinciye terfi eden hesap me- 7 ncı sınıftan 6 ncıya terfi eden (Otomobil 
murları: Nuri Bandırma, Kbım Bilecik, makinistleri ) 

Abdullah İşd.lp, Salahaddin ü.sküdar, Hakkı ömer Karaman. 

Sayfa 9 

[_n_ik_a_y_e_j __ A_y_n_a_d_a_k_e_ra_ın_e_t __ J 
«A. Tchekhov» dan 
Salona karımla beraber girdik. Her ta

rafı küf ve rutubet kokusu tarmıştı. Bir 

asudanberi ı§ık yüzü görmiyen duvarları 
aydınlattığımız vakit milyonlarca fare ö
teye beriye kaçtı. Kapının kapanmasile sa· 
lona rüzgar hücum ederek köşelerde du

ran kağıtları yerinden kaldırdı. Bu kağıt • 
lar arasında eski yazılarla kurunu vüstaya 

ait çehreler görülüyordu.. Zamanla ve 
küfle yeşil bir renk alan duvarlarda, bize 

kasavetle ve büyüklükle bakan, ecdadı • 
mızın portreleri asılıydı. 

Faik Bercmen 

Bu sırada karım yaklaşarak o da ay • 

naya baktı. Birden müthiş bir şey oldui 
Karım sarardı ve şiddetle titremeğe başla.
dı. Bir çığlık kopararak şamdanı elindeıı 
düşürdü. Her tarafı korkunç bir karanl~ 
kapladı. Ayni zamanda ağır bir cismin düw 
tüğünü duydum •. 

Karım bayılmıştı .. 

Şimdi rüzgar daha ziyade , inliyor: vf 
fareler her taraftan fırlıyarak kağıtları• 

içine sokuluyordu.. Pencerenin bir panc«>j 
ru kopup düşünce içeri dolan, rü:rgar saçı1 
mı dağıttı. Ay pencereden gÖTÜnmüştü .. 

Karımı oradan çıkardım. Ertesi gÜnÜI 
akşamı ancak kendine gelebildi. 

(B) Hava binbaııLiından yarbaylığa 
terfi edenler: 

Ayak seslerimiz bütün evde gürültü u
yandırmıştı. Bir aralık öksürünce, bir aksi 
sada öksürüğüme cevap verdi. Vaktile ec· 
dadımın öksürüklerine cevap veren aym 

Zafranbolu, Hayri Hayrebolu, Mehmet Si- Sinci sınıftan 4 üncüye terfi eden (Tüfek- aksi sada .. 
mav, Vasfi İstanbul Hasan, Emin İstanbul, çiler) 

İlk sözü şu oldu: 

- Ayna .. Ayna... Ayna nerede? O ı 

nu bana verin .. Abdullah Van. 

(B) Hava yüz:h&fılıfından 
terfi edenler: 

H. Fehmi Bursa. 

binbaıılığa Ha"kkı Tosya, Şevki Antalya, Rasim Volçizln, 
Hasan Gebze, Nazmi Ezine, Kemal Dandır -
ma, Mesut İstanbul, Abdülhamit Erzincan, 

(B) Hava Asteğmenliğinden terfi 
clenter: 

Habib Zikri, Veysi Arapglr Lfıtfü Kemah, e-

Mustafa Adil Kilis, Hüseyin Vahit Es· 
~ehir, Fuat Şehzadebaşı. 

latihkam yarbaylığuıdan albaylığa ter
fi edenler: 

• .Mehmet Avni Osküp, M. Celaleddin 
l'rabzon. 

İatihk&m hinhatılıimdan yarbaylığa 
ltrfi edenler: 

Zühtü Kimıasti, Ahmet Nedim Erzu

Fahrettin Kastamonu, Kemal Kuşadası, 

Mehmet Maraş Lütfü Erzurum, Nuri Kasta

monu, Şevki Manastır, Faik Ankara, Nuri 
Bartın, Hasan Fındıklı, Salt İstanbul. 

Yedinci sınıftan altıncıya terfi eden he -
sap memurları: Tevfik Sivas, Saim İstanbul, 

Hilmi Çomra, Kenan Antalya, Abdullah i -
radı, Rifat Armenağ, Kemal Dalna, Sıtıu 

Kayseri, İbrahim Gümüşhar.e, Seyfeddin 
Erzurum, Ekrem Bursa, Nureddin IO.l1z, Sıtkl 

Cevdet Aydın. 

6 ncı ıınıftan 5 inciye terfi eden tüfekçi
ler: 

Abdiilkadir Dağistan, Azmi Küçük Çekme
ce, Mustafa Bolu, Hakkı Van, Rasim Debre, 

Abdurrahman Kemaliye, İsmail Kalkande -
len, Adem Kalkandelen, Mustafa İstanbul, 

Hasan Eğripalanga, Nuri Ankara, Hüseyin 

Üsküdar, Abdürraklp Van, Şemseddin Arap
kir, İsmail Serez, Osman Sivas, Nihat Eyüp, 
Rıza Erzurum, Mahmut DJyarıbeklr, Eyüp 
Köstence. 

6 ncı ıınıftan 5 inciye terfi eden kamacı
lar : 

l'lun. 
fstilıkim yÜ:z:bllflhimdan binbatılığa 

Erzincan. Yahya Amasya, Ad.11 Kemaliye, Yakup 

terfj edenler: 
İkinci sınıf muamele memur1ufundan bl • Bayburt, Osman Nuri Trabzon. 

Rifat Erzincan, Hadi Karahisar, Ruhi 
Şehremini, İhsan lskeçe, Faik, 

İstihkam Teğmenliğinden yüz:baıılığa 
terfj edenler: 

Cevat, M. Sadri İstanbul. 
İıtihkiun &1teğmenliğinden teğmenliğe 

lerfi edenler: 

rinci sınıf muamele memarluiuna : 
cemal Erzurum, Şerafeddın Üsküdar, Hü

dai Adana, Şerafeddin Aksaray. 

Üçüncü sınıf muamelat memurluğundan 

ikinci sınıfa terfi edenler : 

Nuri Slvas, Vahit Sarıyer. 
Dördüncü sınıf muamelat memurıutuııdan 

3 üncü sınıf muamelat memurlutwıa terfi 

Fuat Üsküdar, Halil Reşat ÜsküdaT, edenler : 
Mustafa Kenan İstanbul, Rifat Üsküdar, 

~· Süreyya Bolu, Cahit İstanbul, Necati 
stanbul. 

Muhabere yarbaybğından albaylığa 
l&fi edetııer. 

Lütfi Sellinlk, Esat Yanya. 
Beşinci sınıftan dördüncü sıntf muamelat 

memurluğuna terfi edenler: 

y . 
ahya Ergani İstanbul. Altıncı sınıftan be§lncl sınıf muamelat me-

Muhabere binbaııhğmdan yarbaylığa murluğuna terfi edenler : 

Hikmet Mardin, Rıfkı Kuçlikmusta.fapaşa, 

Zeki Çeşme, Feyzi Aziziye, Hasan Girit. 

terfj edenler: 
Şevki, Nusret, Hakla İzmir. Siıleym~n İs-

7 nci sınıftan 6 ncıya terfi eden kamacı -
lar: 

Mustafa İstanbul, Mehmet Istanbul. 
7 ncı sınıftan 6 :ucıya terfi eden demirci : 

ler : 

Ahmet İstanbul. 

6 ncı sınıftan 5 inci sınıfa terfi e4.len ma
rangozlar: . 

Mehmet Rusçuk. 

7 nci ııruftaıa 8 ncıya terfi eden maran -
g-ozlar : 

Rasim İstanbul, All Söğüt. 

'1 nci sınıftan 6 ncıya terfi eden saraçlar 
Al1.ş Ed.lrne,c;AbdülA.zlz Diyanbeklr. 

Beşinci sınıftan dördüncü sınıfa terfi e . 
den nalbandlar : Nasuhi Yanbolu. 

Altıncı sınıftan beşinci sınıfa terfJ eden 
M. Sabri lııtanbul, Faik Van. 

Muhabere yüzb&fÜıiından binbatılığa 
tera edenler: 

tanbul, Hulüsı İstanbul, Nusret Erzurum, nalbandlar : Zekeriya Manastır. 
Şevket İstanbul, Şaban Belar.lk Galip is - . Yedinci sınıftan altıncı sınıfa terfi eden 

t anbul, Nihat Erzincan, H'.ıkln Erzincan, nalbandlar: Kenan Erzincan. 

Fuat Selanik. rcvzi Manastır, Şükrü Erzurum, Nuri Perle- Riyaseticumhur bandosunda altıncı sınd-

MUlıabere teğmenfiiİnden 
ltrfi edenler: 

yüz:bqılığa 
pe, Arif Edirne. tan beşinci sınıfa terfi eden musiki ötret _ 

Abdülhalim Erzurum, Fevzı İstanbul, KO.- menleri : Fuad İstanbul, Rıza Bayburt, Sa

mn A!Il.asya, Necmettin İstanbul, Rıza Ma - dettln İstfınbul, Saim İstanbul, İsmail İs -
S :'ahdettin Beşikta~, İrfan Selimiye, 

arru Harput, Hilmi Çamlıca, Hüsnü Yan· 
)'•, Nuri İstanbul, Hulfisi Amasya. 

nastır, Hakkı Erzincan, Remzi Erzlncan, Nu-

ri .l\lanı:uıtır, Emin İstanbul, R'lsan:.eddln 

Muhabere asteğmenliğinden 
Iİie terfi edenler: 

teğmen· Eı-zinca.n, Salim Manastır, Bahaedcihı Ma -
nastır, Halit İstanbul, Nuredd.l~ 'Manastır, 

E: Sabahattin İstanbul, Kemal İstanbul, 
teın Darende, Şevket Kcvfi, Ahmet Ma· 

1
•1. Bahottin Beşiktaş Nazmı Celal Manas· 

tır, Nevzat İstanbul, Behçet lstanbul, Bah
t" u l 1 rfa, Osman Ihsan İstanbul, Ahmet Faz-
ı lstanbul, Ziyaettin Cumaibfıla, Şerafettin 

Adana, Celalettin Üsküdar. . 

Harita yarbaylığından Albaylığa: 

ArH Manastır, Mustafa İstanbul, Murat İs-

tanbul, Avn1 İstanbul, Halil Erzurum, Avni 

Erzurum, Mehmet İstanbul, Şahap ~anbuJ, 

İsmail İstanbuı, Adil, Nebil İstanbul. Zihni 

İstanbul, Nuri İstanbul, Fettah İstanbul, Şe
rafeddin İstanbul, Muzaffer İstanbul, Hakkı 
İstanbul, Cemli Günan, Şükrü İstanbul, Allş 
Edirne, Hamdi Edirne, SelllhaddJn İstanbul, 
Rıza Tekirdağ, Nazif Kayseri, Nf'cdet, Şükrü 

Muharrem Cevat Manastır, Muhiddin 
N Van, Hüıfısi İstanbul Sıtkl İstanbul, Duran 
iıantaşı. 

Erzurum, Sıtkı İstanbul, Raif İstanbul, M. 
Harita binba~ılığından yarbaylığa: Veysel İstanbul, M. Adil İstanbul, Naim İs -

Mehmet Halit İstanbul, Zekeriyya Ma- tnnbul, İbrahim İstanbul, İlhami Edirne, Ba-
naıtır. haeddin İstanbul, Emin Erzincan, Cemal Er-

&arita Teğmenliğinden Yüzbaşılığa: zıncan, cemal Yanya, Nuri İstanbul, CeU'ıl 
).{uhiddln Ankara, İhsan Selıinik, Reşad İstanbul, Şerit Edirne, Rasim İstanbul, Fev

~kuctar, Kadri İstanbul, Cevat Ankara, Ceb- zi, Niyazi İstanbul, Şükrü Manastır, Galip 

ar Üsküdar, Kemal İstanbul Hüseyin Edir- Edirne, Hayl'i İstanbul, Haşim Antalya. 
tıe, llulkl Üsküdar Salahaddin Manastır. İkinciden birinciye terfi eden harita me -

llarita Asteğmenlikten Teğmenlite: murları : 

Ahrnet Niğde, Enver Kastamonu. Etem seHmiye. 

Sanayii Harbiye Yüzbaşılığ'ından Binba- 3 üncü sınıftan 2 inciye terfi edenler : (H:ı-
lılıb: 

rita> 
'.Fikri Erzincan. All Trabzon. 

bay~~:~ri Fabrikalar Binbaşılı~ınrlan Yar- 5 inci sınıftan 4 üncüye terfi edenler : Iİ-
mam> 

lıahacttin Çanakkale İbrah!.m Manas - , 
lır Abdullah Debre. ' Rifat Bntum, Hulüsi Kemaliye, Haydar Ba-

Ask • .. . tum, Şevki Malkara, Mustafa Şile, Kemal 

tanbul, Necmeddin İstanbul. 

Yedinciden altıncıya terfi eden ötretmen· 
ler: Ferid İstanbul, Mustafa İstanbul, Mu -
zaffer İstanbul. 

Ordu Bandosunda altıncıdan beşinci sınıfa 
terfi eden muzikacılar: Mehmet Sertice, K1-
zım Yen1bahçe. 

Yedinciden nltıncıya terfi eden müzikacı • 
lar: Cemaleddln Çankırı. 

AşağıdakJ isimler liste bildirildikten aonra 
verilmiştir. Yukankl Ustey• dahil edilmeleri 
lazımdır. 

Deniz Kurmay Yüzbaşılıjmdan Binbaşılı
ğa : Mustafa. Karamürsel, Fahri Ayasofya, 
Tevfik Kocamustafapaşa, Süruri Galata, Re
fet Bostancı. 

Deniz Güverte Binbaşılığından Yarbaylı -
la : Süreyya. Galata, Hilmi Kasımpaşa, Arif 
Kasunpaşa, Suad Kasımpaşa. -

Deniz Güverte Yüzbaşılığından Binbaşılı· 
ğa : Hayreddin Süleymaniye, MuzafCeı· Ka -

dıköy, Hamdi KüÇ°illcmustafapaşa, Bürha -
neddin Kasımpaşa, Bürhn neddin Eyip, Fu -
ad Beşiktaş, Kemaledd.ln Küçükmustafapaşa, 
Kemaleddin Kasımpaşa. 

Deniz Güverte Asteğmenliğinden Teğmen
liğe: Vedad Fatih, Esat İstanbul, Haydar İs

tanbul, Şahabeddin İstanbul, All İstanbul, 

Fethi Fatih, Enver İst. Şekip İstanbul, Fahir 
İstanbul, Sadık Kartal, Edip Aksaray, ZekAl 

Fatih, Mehmet İzmir, Kenan İstanbul, Ba
haeddin İstanbul, Feridun Beylerbeyi, Fey

zullah İstanbul, Arif İstanbul, Faik İstan -

bul, Rifat İstanbul, Kemal İzmir, İzzet İs -

Rüzgar inliyor, ve şöminede birisi sanki 

ağlıyordu. iri yağmur damlaları karanlık 
ve lo~ pencerelere çarpıyor ve bu muttarit 
gürültü insana bir hüzün veriyordu. 

İçimi çekerek söylendim: 
- Ey ecdadımız. . Muharrir olaydım 

portrelerinize gö•e her biriniz iç.in uzun 
bir roman yazardım. Bu ihtiyarların hepsi 
vaktile birer gençtiler, Onların da her genç 
kız ve erkek gibi birer maceraları vardı .• 

Kanma dönerek devam ettim: 

- Mesela bak karıcıiım. Şu gördüğün 
ihtiyar kadın, ninemin ninesidir; bu çirkin 
ve buruşmuş kadının çok enteressan bir 
hikayesi var .. Köşede asılı duran o aynayı 

görÜyor musun? 

Siyah bronzla çerçevelenmiş ve nine • 
min ninesinin yanında asılı duran büyücek 

Böylece hiç yemek yemeden bir h3ft~ 
sayıkladı. Mütemadiyen aynayı istiyordu• 
Ağlıyor, çırpınıyor ve saçlarını yoluyor • 
du. Doktor vaziyetin tehlikeli olduğunu v~ 
karımın açlıktan ölebilec~ini söyleyinc«f 
korktum ve tekrar o küflü salona gidere}§ 
ninemin ninesinin aynasını getirdim. 

Karım aynayı görünce gülmeğe baş 11 

ladı: ve sonra yakalayıp kucakladı, okşa • 
dı ve bir daha gözünü ondan ayırmadı .• 

Ve şimdi on sene oluyor ki, fasılasız hiı 
şekilde ona bakıyor ve bu la.hze gözlcTinl 
ondan uzaklaştırmıyor .• 

- Hakikaten bu ben miyim? diye ıöy. 
lenir ve yüzünde bir saadet ve hayranlığı!( 
izi belirirdi.. 

- Evet bu benim .• diye devam eder" 

bir aynayı karıma 
gösterdim .. Ve: 

- Bu aynanın eı· 
rarenaiz ve ıı -
hirli hususiyetleri 
vardır: ninemin ni· 
nesi onu çok paha
lıya aatın almış ve 
bütün hayatında 

Yarmki nushamızda : 
Bu aynanın dışın 111 

da olan her şey ya• 
lancıdır. Kocam da. 
herkes te yalan 
söylüyor. Ah 1 Ke~ 
\i daha evvel kenoı 

Ben çok kıskanç 
bir kadınım 

dimi KÖrseydim .. 

Yazan: Suat Derviş Böyle olduğu • 
mu bilmiş olsay • 

yanından ayırmamız .. Gece gündüz: bu ay· I dım bu adamla evlenmezdim. Bana layı~ 
naya bakarmış.. Yemeklerde de kendini değil bu.. Ayağıma kadar en güzel deli • 
aynada seyredermiş. Uyurken bile yanı • kanlılar, en asil şövalyeler gelmeli .. 
başına koyar ve öldüğüm zaman bu ay • Bir gün kanının arkasında bulunduğunt 

nayı tabutuma koyun I» diye vasiyet ey • bir sırada aynaya bakınca o sihirli aır~ 
)ermiş. Bu arzusunun yerine getirilmemesi keşfettim. 

aynanın tabuta ıığmamasmdandır.. Aynada insanı delirtecek güzelükte bit 
Karım sordu: kadın gördüm.. Bütün hayatımda böylfj 
- Kokotmuydu bu nine~ bir güzele rastlamamıştım. Harikulade biı: 
- Yok sevgilim öyle değil.. Bir ıürü şey .• Aşk ve güzellik timsaliydi sanki .. Fa-

başka, ve ondan daha güzel ve daha iyi kat bu nasıl iş~ Nasıl oluyor da o çirki~ 
cins bir çok aynaları vardı. Fakat bunu karım aynada bu kadar güzel görünsün .• 

hepsinden ziyade severdi.. Muhakkak bu Araştırınca sebebi bulmakta gecikme " 

işte bir ıır, bir keramet gizliydi. dlin: 

Anlattıklarına göre bu aynada ıeytan 

saklıymıf; ve ninemin ninesinin de ıey -
tanlara karşı zaafı varmı~. Fakat bu hura

fedir. Ve şüphesiz bu siyah bronz çer • 
çcveli aynada bir sihirli kuvvet yoktur. 

Aynaya yaklaştım ve tozunu aldım. 

Kendime, aynada bakınca gülmeğe başla· 
dım. Aksi sadalar tekrar gülüşüme cevap 
verdiler. Ayna insanın ıeklini değiııtiriyor• 

du. Yüzümün hatları her yandan döndü, 

burnum sol yanağıma girdi ve çenem çift. 

leşerek eğri bir şekil dalL 

Şekilleri değiştiren bu aynada karımın 
çirkin yüzü her taraftan bükülüyor, eğri " 
liyor, ve hatlarının bu vaziyette değişmesi 
tesadüfen onu çok güzel gösteriyordu. 

Şimdi karımla birlikte bu aynanın ö " 
nünde duruyor; ve bir dakika dahi gözle " 
rimiz.i ondan ayırmadan bakıyoru~ 

Benim burnum sol yanağıma batıyor,. 

çenem çiftleşiyor ve eğriliyor .. Fakat ka " 
rımın yüzü şayanı hayret derecede güzel ı .. 
O vakit delice bir meftuniyet her tarafım~ 
kaplıyor ve vahşi bir şekilde gülmeğe baş• 

Dayanamıyarak yüksek ıesle mırıldan· lıyorum .. 
dım: Bu sırada karım zor duyulan bir ses)~ 

- Bu ninemin ninesinin amma da acayip mırıldanır: 
bir zevki varmış.. - Ne kadar da güzelim!. 

Mehmet Akif İstanbul, Hatif İstanbul, Fatin J Selim İstanbul, Ham Necatı Uzunköprü, 
Manastır. Fa.Ut Konya, Bahaeddin Knstamonu, Ali Fa

Deniz Levazım Binbaşılığından Yarbayh - tih, Ramiz Bursa, Macid Sivas, İsınnll İstan., 
ta : Emin Büyükçekmece, Nuri Falih, Hik - bul. 
met Hasköy, Nazif Kasmıpaşa. 

Deniz be.~inci ı-ınıf askeri hakimlikten dör

düncü sınıfa : Ferid Sarıyer. 

Deniz üçüncü sınıf öğretmenliğinden ikin· 

ci sınıfa : H:ılil İzmir. 
Deniz altıncı sınıf hesap memurluğundan 

beşinci sınıfa : Ahmet Çerkeş. 
Deniz altıncı sınıf nıiizika öğretmenliğin

den beşinci sınıfa : İhsan Üsklidar. 

Deniz yedinci sınıf müzika öğretmenliğin

den altıııcı sınıfa : Şaban Avlunya. 
Dördüncü sınıf askeri maki&stlıltten üçün

cü sınıfa : (San'atkii.rlar) Hasan :b-tanbul. 

Yüzbaşılıktan Binbaşılığa : 
Namık Kasımpaşa, Fuad Şelıreminl. 
Piyade Yarbaylığından Albaylığa : 
HalU Tevfik İstanbul. 
Piyade Yüzb:ışıhğ~ndan Binbaşılığa 
Abdurrahman İstanbul. 
Piyade Asteğmenlltinden Teğmenlife 
Cahid İstanbul, Şirin Su şehri. 

Süvari l'.arbayJığından Albaylığa: 
All Gnllp Şumnu. 

Topçu A.c;teğmenliğinden Teğmenliğe : 

1 crı Fabrikalar Yuzbaşılığuulan Bınbl\- Hafik Nuri Aydın İsmail Keskin Hasan 
Uıta: Kemal Aksaray. Gevgl;i, Mustafa E~rum, Mehmet 'selanlk, tanbul. Yedinci sınıftan altıncı smıfa : (San'at -

Askeri işyarlar İzzet İnebolu, Şevket Malatya. Deniz Makine Binbaşılıtından Yarba.ybğa: karlar) Seyfeddin Üskudar, İhsan Kasımpa-

Tahir Behzat İstanbul, Al~eddln İstanbuL 
l\luhabere Asteimenliğinden Teğnıenliie ı 

Fikri İstanbul. 
Mühendis Binbaşılığından YarbaybÇa t 

Remzi Siros. 

Deniz Eczacı Teğmenllğinde yüzbaşılığa: 

Uçuncü sınıf adliye hfı.kimllğinden iklnci 6ncı sınıftan 5 inciye terfi eden imamlar : Remzi Kanlıca, Mehmet Midllll, Celal Trab- şa. 
Clnua· ş zon, Şükrü İstanbul. iht' atta Albaylı,.a terfi • · ak1r Antnlya. İbrahim Persih, Ali Erzurum, Salih Ordu, ıy 6 • 

l)ord" Deniz l\Iakine Aste'"menli:ıı.iuden Te'"men- Muhiddin Dibağlar, Refik Şehremini, Tab-
ii~ uncü sınıftan üçüncü adliye haklın- Besim Kozan. ı; .. ıo 

lne: Cemil Kemnliye, Tevfik Vefa. 7 nci sınıftan 6 ncıya. terfi eden (Telsiz ma.- Ji~e : Nureddin Eyrek, İsmail Keskin, Ka- sin Edirne. 
ı,,_~şlncı Sllllftan dördüncü sınıf adliye h:l- kinistlcr) d.lr İstanbul, Necmi İzmit, Adnan Üsküdar, İhtiyat Yarbaylığa : 
""'lU1Rtne: Rifnt Cihangir. Tahsin İstanbul, Cemalettin İstanbul, Hak- Ali Aksaray, Ali Gelibolu, Kadri Kaşmpaşa, Abdurrahlm Erenkö)_'., Ali Rıı.tlp Manastır. 

ı\ltınc.ı sınıftan beşinci sııııfa. ter!l eden kı İstanbul, Süreyya İstanbul, Hüseyin İs - Necati İstanbul, Yusuf İstanbul, İhsan Nas- İhtiyatta. Binhaı:ılığa : 
-dli h'"' dd' ı· ta bul Hik e• ıs· ta b ı Behçet Çerkeş, Tevfik İstanbul ı.tkimJer: İhsan Erzurum. tanbul. Uç, Nure m s n • m w ıı u . 
~·-Yectıncıden altıncıya terfi eden adli ha- 6 ncı sınıftan 5 inciye terfi eden telgrafçı- Deniz Doktor Yüzbaşlığından Binba!lıhğa: İhtiyat üçüncü sınıf mua.meıc memurla. -
""llller Adnan İstanbul, Selahaddin İsLaı,bul. rından Hamdi İsparta. : Necdet Manastır. lar : 

üçuncüden ikinciye terfi eden askeri öğ- Zihni Karahis&J, ihtiyat Asteğınenliğiııden Tı·fmeııli •e : 

Doktor l'ıırb:ıyhktan Albaylıl'ıı : 

AU Natık Cihangir. 
Doktor Yüzbaşılığından Binbaşılığa 
Abdullah Seres, Hüsnfı Ereğli, Adli Erlirne, 
F.cıacı Teğmenliğisıden Yii%ba~ılığa : 
Şevket Erzuıum, H. Şevket ist.~ııbul. 
Kimyager Yarbaylıktan Albaylığa: 

M . Mitll Kozan. 
1 ev5.zım l'arbaylığından Albaylığa 

Cemil Sütlüce. 
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CiBALi ZiNDANLARI 
İttihatçılar Devrinde 

~----· Son Posta'mn zabıta romam: 55 ---
~ rfiUHALEFET Or 

Nasıl doğdu, Nasıl yaşadı, Nasıl öldü? 
Amorfiya, bütün Beyoğlu halkını elindekileri, avucundakileri aldı, Beli

çıldırtıyordu. Moskoflunun balozu, ne bir tekme attı. 
her gece kapılarına kadar dolup taşı- - Başka? .• 
yordu. Esnafların ve orta hallilerin ke- - lzmirden gelmif zengin bir Rum 
seleri, zenginlerin de kas~ları tüccar vardı. Ona da top attırdı. 

Son Posta' nın ıiyui tefrikası : - 42 - Yazan: Ziya ŞMİI' ' ' 

Meşrutiyetin daha ilk günlerinde, cemiyet ile sadrazam Sait paşa arasında şiddetli 
bir ihtilaf zuhura gelmiş; ve bu da Sait paşanın sadaretten çekilmesile neticelenmişti 

boşalıyordu. Avuç dolusu paralar, bir - Daha?.. Diye bağırmaya başlam.ş1ardı. Diye rica etmişlerdi... Ve Şiflili 
kaç saat zarfında, {Amorfiya) ile or- - Havyar Hanında bir sarraf... Ve sonra .. bahriye havuzlarında ve Mustafa o anda bu vazifeyi deruhde 

zarı dikkate alarak onun kabine riyase
tini daha ilk günden reddetseydi; ge
rek o zaman ve gerek sonralan zuhur 
eden bir çok hadisatın öniine seçe • 
cekti. 

tak olan baloz sahibinin ceplerine akı- - Geç... fabrikalarında çalışan ameleyi de kan- etmiş; 2abıta kuvvetleri tam tertibat-
yordu. - Balıkpazarında Kayserili bir bak- dırmışlar: larını alıncaya kadar - hakikaten en kü-

Asıl facia, ekseriya gece yarısından" kal vardır. - Bir çift kuru ekmeğe çalışılır mi? çük bir vak'a zuhuruna meydan ver-
sonra başlıyordu. Bütün paralarını, - Onu da, geç. Bu kadar zamandır yevmiyelerinizi meden - lstanbulun emniyet ve asayi-
masaların mermerleri üzerine döken- - Salapuryacıların kahyası mı imiş, vermiyorlar. Gidin, hakkınızı isteyin .. şini mükemmelen idare etmişti. 
ler, bir kadeh daha fazla içebilmek için ne imiş.·· Diye, bunları da bir kafile halinde Sait paşayı ağır suretle itham eden 

Zekası, ve idare işlerindeki meha • 
retlerile, Abdülhamit gibi bir padiphı 
otuz dört sene parmağında çeviren Sa
it paşa, cemiyet erkanına ehemmiyet 
bile vermemişti. Onlara kUfl; bit 
mektep hocasının, cami avlusunda ce
viz oynıyan çocuklara gösterdiii aza• 
meti göstermek istemif; ve cemiyeti. 
kendisine mühtaç zannetmİftİ. 

aerhal kapının önüne çıkıyorlar; yü - - Geç .. geç .. onu da seç... Yıldız sarayına yollamışlardı. sebeplerden biri de; Harbive ve Bah-
züklerini, saatlarını, kordonlarını, bü- - Kapaliçarşıda manifaturacı Bed- Yıldız sarayı, Babıali, Bahriye Ne- riye Nazırları meselesi idi... Kanunu 
tün kıymetli eşyalarını orada bekliyen ros isminde bir... zareti, cemiyet merkezi; birbirine gir- c.sesi mucibince {padişah), yalnız {ka-
tefecilere rehin bırakıyorlar. Kıymetli - Onu da bir tarafa bırak... rnişti. Derhal tahkikata girişilmişti. hine reisi) olan {sadrazam) ile (şey· 
eşyaları olmıyanlar da, sırtlarındaki Samuel: düşünmeye başladı. Bütün bu hareketleri tevlit eden esba- hislam) ı intihap hakkına malik iken, 
paltoları, ceketleri çıkararak, yine o - Ne bileyim, be Mehmet ağa? .. hın, yeni idareye karşı uyanan bir (mu- Sait paşa bizzat yazdığı hattı hüma • 
kapılarda bekleşen eskici Yahudiler Defter tutmadım ki.... halef et) ten ileri geldiği tahakkuk et- yunda bu hakkı tevsi etmiş; Harbiye 
arasında mezada koyuyorlardı. - Amorfiyanın ,yakışıklı bir genç mişti. ve Bahriye nazırlarını da padişaha in· 

Bu baloza devama başlıyan; ve ha- Hırvat, yahut bir Çingeneyi dost tut- Cemiyet, bir anda bütün vaziyeti tihap ettirecek bir şekilde hareket ede-

Bunun üzerine, bir münakafa ba,
göstermişti. Söylemekten ve yazmak
tan üşenmiyen ve yorulm1xan Sait pr 
şa, kendini şiddetle müdafaa etmi,: 
fakat, her hadiseyi kendi mantığın• 
uydurmak suretile hak kannmak iste
mişti. 

husus, Amorfiyanın cazibesine tutu- tuğunu işitmedin mi?·· ıslah edebilecek kudret ve vesaite ma-
1 
rek mühi.m bir ded'.k~du ve münakaşa· 

)anların, değirmen taşının altına düşen - Hay, Mehmet efendi. Rahmet Jik değildi. Gerek lstanbulda ve gerek ya sebebıyet vermıştı. 
bir buğday tanesi gibi, eriyip mahvol· olsun, babanın canına... Daha dün Selanikte, cemiyet erkanın elan bazıları Bu hata da, cemiyetin idi. Eğer ce
maması mümkün değildi. geldin, henden iyi biliyorsun ... Evet, büyük bir hüsnüniyet ve gayretle işe miyet, Sait paşanın - mutlakiyet dev-

Gerek kıymetli rehin ve gayet yük- evet.·· Bir aydan beri böyle bir şey ol- sarılarak; her tarafta başgösteren miiş- rindeki - idare sistem ve siyasetini na
sck faizle bu ateşli hovardalara borç duğunu söylüyorlar. Amorfiya; genç, külit ile pençeleşmektelerdi. Fakat, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
veren tefeciler, ve gerek bir kadeh içki yakışıklı ve çok güzel keman çalan bir memleketin her tarafında başgösteren ---.-------------,,--d---J-----d-----·ı 

(Artı ...... ) 

parasına mukabil topladıkları paltoları, adamı dost tuttu; diyorlar. Amma ben, anarşiyi yenmek, mümkün değildi. inhisarlar U. J\:ıÜ Ür ÜğÜn en: 
ceketleri, ve yelekleri çuvallarına dol- gözümle görmedim. Hırvat mıdır, Çin- Bu anarşiye sebebiyet veren, yine 
durarak geç vakit evlerine dönen eskici gene midir; bilmem. cemiyetin bazı düşüncesiz mensupları 
Yahudiler, burada az zaman zarfında - Bunları bilmediğinin zararı yok .. idi. Cemiyetin hakiki erkanını teşkil 
adeta bir servet edinirlerdi. Yalnız, bana bir iyilik edebilir misin? edenler kendilerini mümkün olduğu 

Ayni zamanda bunların gördükleri - Ne gibi?.. kadar halk nazarından saklamıya, ve 
bir iş daha vardı ki; bir taraftan Amor- - Amorfiya da, bu genç ve yakışık- cemiyeti (göze görünmeyen, her şeye 
fiyaya casusluk ederler; onun aşıkları· lı kemancıyı seviyor mu, sevmıyor kadir bir kuvvet) halinde yaşatmıya 
nın servetleri hakkında tahkikata gi- mu?.. çalıştıkları halde ; diğer zümre, halkın 
rişerek Amorfiyaya haber verirler.. _Canım, Mehmet ağa ... Çocuk gi- gözüne batacak nümayişleıe kapılıver
<liğer taraftan da, aşıkları rekabete dü- bi konuşuyorsun. Sen bu kadını bil - mişlerdi. 

17 adet 300 kiloluk baskülün sif muhammen bedeli 80 Lira 

18 ,, 500 ,, " ,, ,, " 93 " 
5 ,, l 000 " ,, ,, ,, " 155 " 
2 ,, 1500 " ,, " " 220 " 

1. - Yukarıda t:rtı sıkletiyle miktarı ve muhammen bedelleri yanlı 
basküller şartnameleri mucibince açık eksiltme auretile AllD 

alına('aklır. 

il. - Eksiltme t 0/IX/936 tarihine ratlıyan Perşembe günü aut 15 de 
Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesi binasındaki Alım satım 

şürerek onları fedakarlıklara sevk mez misin? .. Bu kadın hiç insanı se - {Cemiyet namına) y~pılan tahak-
ederler; bu suretle onlara ellerindeki, ver miL Onun sevdiği bir şey varsa; kümden en ziyade şikayel edenler, hii- 111. -
avuçlarındaki paraları sarf ettirdikten d k" t murları idi Memurlar iki-

Komisyonunda yapılacaktır. 
Kanunen eksiltmeye girebilmek hakkını haiz olan isteklilerin 
şartnameyi parasız olmak üzere hergün ve pazarlık İçia de para ır, para... ume rne . . . , 

sonra, onlara para ikraz etmek, malik _ Hakkın var amma, Samuel.. 0 de birde başlarına dikilen, ve: 
oldukları eşyayı ellerinden maharetle delikanlı, sevilmiyecek şey değil. Eğer - Ben, ( Cemiyet }tenim. Bu iş, 
çekmek suretile kendilerine büyük isterse, Amorfiya gibi on tane kurnaz böyle olacak. 
faydalar temin eylerlerdi. karıyı tuzağa düşürebilir. Diye, istediğini yaptırmak isteyen 

Bu suretle mühim bir menfaat te • _ Deme, be Mehmet ağa?.. adamlardan bıkıp usanmışlardı. Hele 
min edenlerden biri de, eskici Samuel- D · k ·· l l t bana taşra memurları, ne yapacaklarını büs-- emesı, yo .. oy e... ş e 
di. bu mesele merak oldu da, bunu öğren- bütün şaşırmışlardı. Birdenbire iki * k · · cepheye ayrılan eşraf arasır.da, bocala-

G .. M h ( .. w 1 k. k d me ıstıyorum. 
avur e met og e va tıne a ar _ O kolay ... Bizim Mürdehavm mıya başlamışlardı •.. (Cemiyet namı-

deliksiz bir uyku çektikten sonra o • k k d' . d h" t ·d·r Bı'r ·be na) teklif edilen s,eyleri yapmadıkları 
ız ar eşı ora a ızme çı ı . -

dasından alt kata inmis; eskici dükka- h .1 'd' d ··- · ·m halde {vatan haini) diye teşhir edili-. . . : . ane ı e gı ıp, on an ogrenırı . , 
nına gı~mıştı. Samuel ıl~ R~~a b~r. t~- _ Hah .. bu, ala ... O . halde öğrene· yorlardı. Yaptıkları takdirde de, ~erir 
kını elbıse alacak olan hır muşterıyı, ı- k b" d h eşrafın kin ve intikamına uğruyorlar .. . . d . k k d kl . . ce ır sey a a var. 
y~ ı~are. e emıyere açır ı . arı ıçın, _ N~? .. 0 eşrafın gizlice tahrik ettiği bir halk 
bırbırlerıle kavga etmektelerdı. 1c dah h"l" _ zümresi tarafından tutulup, hükumet 

G .. M h k · d - Bu genç emancı a a a pa 
avur e met, tam va tın e ye - y k b J r . kapısından dışarı atılıyorlardı. 

· · k k k - d ra tutuyor mu}.. o sa, u a e ın .. ... tışmış; arşı arşıya geçere agız o- . . d k" . ..k . "d' '\ Bu korku lstanbula ve hatta Babıa-
ı k ··f·· ı b hk" ı_ dekını ,avucun a mı tu etmış mı ır r •• • • • , .... 
usu u ur er savuran u tama ar K.a• . . d A f' k l"ye bile sirayet etmıştı... Kucuk me-

'l k · · 1 Ve şımdıye ka ar mor ıyaya ne a· ı -
tı ı e ocanın arasına gırmış; on arı ·· . . . 'b· l h rlar AU tarafa dursun, hiiklımet ida-

.. l"kl k" ed b"l · · y dar para yedırmıştır .. ne gı ı şey er e- mu T • •• ,.. 
guç u e tes ın e ı mıştı. e sonra, . . H d · · en başına geçenler bıle {huku-
5 l. k 1 d k · f k" diye etmıştır}.. er gece ora a mı .ya- resının • . 

amue ı o un an tutara ıç tara ta ı t umuruna müdahale) den şıkf,yete 
d k · tıp kalkıyor?.. me 

o aya çe mış: · · · ı d" 
. .. . . _ Bu da kolay .. aşağı, yukarı bu- gırışmış er ı. . .. . 

- Senınle muhım hır şeY. konuşa- . . . Meşrutivetin daha ılk gunlerınde. 
w 5 } nu da ög-renebılırım. • ,. S . cagım, amue . cemiyet ile sadrazam aıt paı:ıa arasın-

(Arkaıı yarın) 
Demişti. .. .......... _. ....... - ................................... - da şiddetli bir ihtilaf zuhura geln1iş ; 
Samuel, Gavur Mehmedin karşısı- ve bu da Sait paşanın sadf.retten çe • 

na oturarak: , l kilmesile neticelenmişti. 
- Konuşalım, Mehmet ağa .. belki; D en i z y o 1 ar 1 Cemiyet; Sait paşayı, meşrutiyete 

bir alış veriş işidir. l Ş L E T M E 5 l ihanetle itham etmekte idi. Çi.inkü; -
Diye cevap vermişti. ·ı.. mesrutivetin ilanım mütet.kip ancak Acente len: Kar.köy Köpriı••tı , J 

Gavur Mehmet, söyliyeceklerini Tel 42352 _Sirkeci Mühürdar:z:ade (siyasi mahkumların afvı) la:t.ım ge-
zihninde tasarladığı için, derhal mak· Haa Tel. 22740 ! lirken; sadrazam Sait paşa bütün ha-
sada girişmişti. ~ 1 pıshanelerin kapılarını açtlrnıış, bü -

- Samuel ı.. Geceleri yine balozla- lzmlr S ür'at tün mahkumlan koyuvermiş .. memle-
rın kapılarını dolaşıyor musun?.. Postası Dönücıü keti baştan başa, kanlılar, k~•iller, hır-

- Eskisi gibi değil, Mehmet a~a... T sızlar ve serserilerle dolduruvermişti. 
Ayağım böyle olalı, her gece çıkamı • İzmirden Eylülün 3 üncü Per- Manzaranın dehşetini şundan anlama-

şembe günü kalkacağı ilan hdır ki; koca İstanbul şehri, - topuna, yorum. 

- Yakında Moskoflunun balozuna 
gittin mi?.. 

- iki gece evvel, orada idim. 
- Amorfiya, ne halde? .. 

- Ne halde olacak?... Ne kadac e-
nayi varsa avlıyor. Kanlarını, iliklerini 
emdikten sonra. bir tarafa atıyor. 

- Son zamanlarda bu kadının kim-
leri dost tuttuğunu biliyor musun? .. 

- Çooook ... Hangi birini saya -
yım? ... 

- Mesela? .. 
- Mesela .. geçenlerde, babası yeni 

ölmüş bir paşanın oğlu vardı. Onun 

edilen poslamız görülen lüzum tüfeğine, süngüsüne, askerine, zapti· 
üzerine İzmirden 1 Eylül Salı yesine, polisine rağmen • tam bir haf-
günü saat 21 de kalkacaktır. ta, (Şiflili Mustafa) (1) isminde bir 

I...._ (814) adamın yardımı ile idare edilmişti ... 
,,. Her kuvvetin acze ve ifla-:3. mahkum 

olduğu o günlerde bu adamı cemiyet 

B'•R ' merkezine çağırmışlar: 
MÜHİM TAVSİYE _Aman, Şiflili .. görelim seni. Şu, 

Ynstık, yorgan ve şilteleriııizl 
kuş tOyllnden yapınız. Yatmast ra· 
hat, kışın sıcak, yazın serindir. (~i
losu 75 kuruşdan başlar) Fabrıka 
ve satı~ deposu İstanbul, Çakmak
çılıırdn KuştUyU fabrikası. 

~ Telefon: 23027 ~ 

hapishaneden çıkanlar sakın ?ir müna
sebetsizlik çıkarmasınlar. 

( t ) Müteaddit katil cüriimleri~den 
mahküm olan bu adam. o aralık bapt~ten 

henüz çakmııtı. 1 

tayin olunan gün ve saatte %7,5 muvakkat güvenme _paran 
olan 322 lira ile birlikte yukarıda sözü geçen Komuyona 

gelmeleri lazımdır. (40) 

* * t _ 10/Vlll/936 gününde kapalı zarfla götürü ol~rak ~· ~ 
lan 33223 lira 28 kurut keşif bedelli Kayseri İdare bınuı m.pabna istekli 
çıkmadığından yeniden aynı ,eki1de eksiltme~~ konulmuflur. • 

2 - Eksiltme evrakı 1 lira 66 kurut mukabılinde lıtanbulda t.,a,;..rlar 
ln,aat Şubesinden alınacaktır. 

3 - Eksiltme 8/IX /936 gününe 
taf la İnhisarlar Levazım Şubesindeki 
tır. 

rastlayan ıalı günü saat 11 de Kaba • 
Alım satım komisyonunda yapdacak• 

4 - Muvakkat teminat 2491 lira 74 kuru,tur. • 
5 _ isteklilerin ihaleden en az üç gün evvel lnhi~rlar ~t ~ 
l ek diplomalı mühendiı veya mimar olduklarına daır ehlıyet ~ 

ge er d b' ika 1 la li .. nt ibraz ile münakasaya (irebilecekleri hakkın a ırer vea a DM n 

zımdır. imdat 
6 _ Tekliflere ait kapalı zarflar ihale günü en geç saat tam ona 

Komisyon Reisine makbuz mukabilinde verilmit olmahdır. «482,, 

* * Şartnamesi mucibince nısfı 10/18 ve nısfı 18-SOeb'adın~a .~°.?° loll lai"; 
1 d k .. ·· ·· 31 /Vlll/936 tarihine rastlıyan Pazarteıı gunu aut 14 d e ma en omuru . . .. .. her - ,,e 
pazarlıkla satın alınacaktır. lıteklilerın fartnameyı gorme~ uz~re ~ le 
pazarlık için de tayin olunan günde o/o 7,5 muvakkat ~emmat ~·~ .. 
birlikte Kabatafta Levazım 'ubesindeki Alım satım komısyonuna mura 
atları. (674) 

Nafıa Vekaletinden : 
1 _ lrmak-Filyos hattının Ge!-"111~e, ~lıkısık, K~yadi~i. iatu1oala b 
d d .. d"" •• sınıf birer yolcu bınasıyle bırer umumı heli lllfUI bpa rın a or uncu 

zarf usulile münakasaya konulmuttur. . '---- .. 
2 _ Münakasa 8/9/936 tarihinde saat on ~te Demıryollar AllfU't Da 

• • deki münakasa komisyonunda yapılacaktır. • 
ıreaın 60 b' r u-vakkat teminatı 3 _ Bu if lerin muhammen bedeli « » ın ıra ve m 

«4250» liradır. . • • i 
4 _ Bayındırlık genel tartnamesi, çimento p.rtnaı:neıı ve vahidi ~y~ 

fiat cedveli, proje ve planlarla münakasa '8rtnamesı, muka~:1.:m':°~ 
den mürekkep bir takım münakasa evrakı ((300» kurut mu 
miryollar inşaat dairesinden verilmektedir. . uci-

5 _ Bu eksiltmeye girmek isteyenler 2490 No.lı ekııltme kanunu. m ye 

b . "b mecbur oldukları evrak ve vesikalarla 7 /5/9'36 tarih 
ınce ı razına "b" Vekilettell 

3297 No.lu resmi ceridede ilan edilen talimatn~me mucı ınce .. u-

1 ldukı ··teahhitlik vesikasını ve teklıf zarflarını mezkUr kan a mıt o arı mu . . dörde kadaf 
n tarifatı dairesinde hazırlayarak 8/9/936 tarıhınde saat on 

~:miryolları inşaat Dairesinde tevdi etmeleri la:tımcbr · «511 » (CS 17>> ~ 



~O Ağustos 

-[ İstanbul Belediyesi İlanları 
En çok 

200 
210 
60 
50 
45 -

en az 
170 
160 
30 
40 
35 

565 435 

Cerrnhp<lfa hastanesi 
Haseki 
Beyoğlu 

Emrazı zühreviyc 
Zeynep Kamil 

)) 

~ Haa~anelere 936 senesi içinde lizım olan birinci nevi -ekmek kapalı nrf. 
t ~ilbneye konulmuttur. Ekmeğin bir kilosuna 11 kurut 10 para fiat 
alınün olunmuflur. Şartnameıini isteyenler levazım müdürlüğünden pa • 

taa12 alabilirler. Eksiltme 8 Eylül 936 sah günü ı;nat 15 de daimi encü • 
~ende yapılacaktır. 1 tekliler 2490 N.h kanunda yazılı vesika ve 1741 lira

ınuvakkat teminat makbuz veya mektubile teklif mektubunu havi kapnlı 
larflannı yukarıda yazılı günde saat 14 de daimi encümene vermelidirler. 

(B.) 660) 

* * Hepsine 7308 lira 60 kuru' bedel tahmin olunan ve belediye merkez 
ltlüeuesatile kültür idaresi için alınacak olan kiğıt, zarf, mürekkep, kalem 
~CU V~ire gibi 106 kalem kırtasiye kapalı zarfla eksiltmeye konulmuttur. 
S &tesı ve şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür. Eksiltme 8 Eylül 936 
~günü saat 15 de daimi encümende yapılacaktır. isteklilerin 2490 N.h 
tu Unda yaz1lı vesika ve 549 liralık muvakkat teminat makbuz veya mek-

bunu havi teklif zarflarını yukarda yazılı günde saat 14 e kadar daimi 
encümene vermelidirler. (B.) (661) 

* * • ~epsine 60 lira kıymet tahmin olunan Çatalcnda F erhnt paşa mahalle • 
•nıın Ali paşa caddesinde ilk mektep kar~ısında 834 metro 26 santim mu
"abbaındaki arsa satılmak üzere p:ızar'ığa lconulmuştur. Şartnamesi leva • 
tını müdürlüğünde görülür. !steldi olanlar 450 kuru~luk muvakka! teminat 
~~~uz veya mektubile beraber 31 ağustos 936 pazartesi günü aaat 11 de 
~encümende bulunmalıdır. (1.) (413) 

* ~ 
Senelik muhammen muvaklcat 

Silivride Fatih mahallesinde yar ôa
fl h vra tıokağında 3 N.lı i!.i odalı alı
fa.p ev. 

4 
NBeşiktaşta Sinanpaşa nıeclrescsinin 

. lı odası. 

kirası teminatı 

12 0,9q 

30 2,25 

""A~ukarda semti senelik muhammen kiraları ve teminatlari yazılı olnn 
:~aller 937 veya 938-939 seneleri mayısı sonuna b"Udar kiraya verilm"" 
~ayn ayn açık artırmaya konulmuştur. Şartnameleri levazım müdürlü
bu c görülür. İstekli olanlar hizalarında gösterilen muvakkat teminat mak
bl .z d'Veya rnektubile beraber 8 Eylul 936 salı günü snat 14 de daimi ncü-

en e bulunmalıdır. (İ.) (610) 

fstanbul Gümrükleri Sahş işleri Müdürlüğünden:-
chr l!yfül/22/1936 Günü kapalı zarf usuliyle 50396 kilo kesme ş~ker vnr • 

· Almak isteyenlerin Kurun Gazetesinin 28/8/1936 G. nushasındaki il'"-
!lıtnı.zı okumaları ilan olunur. (382) 

'---.. ~-~---~--------------------------~----
C. H. P. Genel Sekreterliğinden 

10 Ağustos tarihinde münakasası ilan edilen Sinema makineleri 
~tsair malzemenin münakasa günü bazı firmalar tarafından bu müd
taet. ~arhnda teklif yapılamıyacağı anlaşıldığından ve şartnamede bazı 

dilat yapıldığından dolayı 15/9/1936 tarihine kadar temdit edilmiştir. 
G Yeni şartnameler 5/8/1936 tarihinden itibaren Ankarada C.H.P. 
fı eneı Sekreterliği ve l.stanbulda C.H.P. lıyönkurul Başkanlığı tara
~n parasız olarak verilecektir. (111) 

1 

SON POSTA 

Son o ta • 
f ıstıınbul Gelir ve Pua 

O ASI 
29 • 8 • 1936 

Türk Dulet Borçl.n 
Llra Lira 

% 7,IS T. B. 1 23,.30 o/o il Bazlne B. 46,00 
o/. 7,5 T. B. n 21,575 Dahll1 1IUkra2 95,75 
o/o UT. B. lll21,70 

Dnlet Dmıiryollan Borçlan 
Lira Llr& 

Ergani 97,0011 An:ıc!olu ITen 45,40 
Sivas Erzunıml00,001 Anndohı M 46,40 

Soııyeteler E.hama 

İf. B. Mtl. 
• • Hl. 
• • Nıune 

Merkez B. D. 

IJra Ltrn 
85.00 l 1st. TrrmiaJ 22,SO 
09,90 Bvmorıt.l ' 9,50 
09,90 '.rerkOll 14, 75 
80,00 A. Çimento 11.55 

ÇEKLER 
Kr,. 

bterln 
J'. Franıı 

634,75 \\ Liret 
12.035 Dolar 

1. T. L. fçlr 
10,0742 
0,79175 

ııo F. Frımcı 
ı Dolar 
ı !aterlln 
:ı Llret 

NAKiT 
Krf. 

167,50 ıı 1 Mark 
1'>6,Qıi 20 Dn:.hml 
6S4,ooll 20 Lovn 
155,00 1 :o Ley 

Boru. ııında 

Krf. 
.S0,00 
23,00 
25,0'.> 
16,00 

L.K L.K. 

Kredi Fonslye 'I Mübadil Ban. ~7 .00 
Hl8~ aeneal 00,00 Oayrl • • 00,00 
rnıs • ıoı.<>11 Jl.ltın YS-t 
ııııı g 96,0.) Mecldlyo 00 

D ktor H fız Cemal 
Oulı,Jiyo mütebııaıısı 

Pazardan mıında bergnn s - G 
Divnnyolu (104) No. Telefon: 2'.!3~ö 
Tel. Kandilli 38 - Iloylerbcyi 4d 

Kumral ve siyah olarak sabit 
ve tnbit renk verir. Ter ve yıkan
makla çıkmaz. Yegane zararsız 
ve tanınmış sıhht saç boyasıdır. 

1N01Ltz KANZUK ECZANESİ 
Beyoğlu - lstanbul 

Devlet Demiryolları Afyon 7 inci İşletme Müdürlüğünden: 
b. 1 - 7 inci itletme mıntakası ihtiyacı için iktiza eden balaat 2490 sayılı kanunun 32,33 üncü maddeleri muci· 
ltlce kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

J • 2· - Balast alınacak ocakların yerleri ve toplama balast alınacak yerler ve buralardan alınacak balut miktar· 
?ile muhammen bedeUeri ve iktiza eden teminat miktarları ve teslimat müddetleri aşağıdaki cedvelde göste
lllrniştir. 

d 3 - Alınacak bnlast; cedvelde gösterildiği vechile rutı gruba ayrılmış olup her grup aynca ihale olunacağın.
an bu her grup için ayrı ayn teklif yapılacaktır. 

Q 4 - Eksiltme; Devlet Demiryolları balast mukavelenamesi, kapalı zarf usulile balast eksiltme tartnamesi ve 
d ayındırlık İtleri genel şartnamesi mucibince yapılacaktır. istekliler bunlan Afyonda 7 inci J,Ietme Müdürlüğün
e görüp öğrenebilirler. Ve meccanen alabilirler. Ve izahat isteyebilirler. 
. 5 - Eksiltme; 1/9/936 tarihine tesadüf eden Salı günü Afyon Şehir istasyonunda 7 inci ltletme binasında· 

ki komisyonda saat 16 da yapılacağından istekliler; 2490 sayılı kanuna ve 4üncü maddedeki şeraite tevfikan ha
~~ladıkları muvakkat teminat e teklif mektuplarını havi zarflarını mezkUr tarihte saat 15 e kadar komisyon 
·Cısliğiııe tevdi etmiş bulunacaklardır. (352) 

Gurup Bulunduğu Ocak ve toplanma 
~o. sı hat yerleri 

........_ 
1 

.......____ 
il 

............. 
ııı 

..........._ 
ıv 

"-......... v 
..........._ 
Vı 

Eskişehir 

Afyon 

Afyon 
Akşehir 

İzmir -
Afyon 

İzmir 
Afyon 

İzmir 
Afyon 

lzmır 
Afvon 

.. 

Kim. 

40 + 000 
94 + 800 

227 + 900 

185 + 000 
186 + 000 
223 + 249 

267 + 282 

400 + 500 

Balast Muhammen Muvakkat 
mıktan bedeli teminat 

m3 Llra Lira 

1000 1200 180 
1000 1200 

3000 3600 270 

1000 1200 
1000 1200 180 
5000 4500 3375 

3000 2700 2025 

8400 8400 630 

Teslim 
müddeti 

Ay 

4 

6 

4 

6 

6 

7 

kBalasbn 
cinsi 

Ocak kırma 

balast 

" " 

" 
,, 

Toplama ve 
kırma balast 

,, 
" 

Ocak kırma 
balast 
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Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden : 

1 - Yüksek Ziraat Enstitüsünün yıllık ihtiyacı olan aıağıda isim· 
leri yazılı 6 kalem aabon, soda, ve saire hizalarında gösterilen mu • 
hammen bedeller üzerinden toptan açık eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - ihale Yüksek Enstitüsü binasında toplnnan idare ve ihale ko • 
miayonu tarafından 8/9/936 tari hine rastlayan Salı günü saat 16 da 
yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 264 liradır. 

4 - Parasız tarlnameıini almak isteyenler Daire Müdürlüğüne 
müracaatları. cc554n <e652» 
Cinsi Miktarı 

S bun 
Soda 

Kilo 
5000 
2000 

Kuru§ 

Beher kilosu 
45 

Y ekiin fiatı K. 
225000 

Fayda 
Kaol 
Pril 
Flit pompası 

1 kiloluk 
250 gramlık 

600 kutu 
200 » ün 

2000 
50 adet 

Kıymet muham- Teminat mu vak· 
minesi kat ası 

Lira K. Llra K. 

15 

80 
45 
18 
75 

30000 

48000 
9000 

36000 
3750 

3517,50 -

118 54 
• 

88 89 Üsküdar' da ten bel bacı Mehmet 
mahallesinde Selami Ali E. cad-
desinde J O mükerrer No. lu dük· 
kanın 7118 hissesi. 

177 84 13 34 Üsküdar' da tenbel hacı Mehmet 
mahallesinde Selami Ali caddesin-
de 60, 85, 56 - bostan ve bara
kanın 1/3 hissesi. 

313 40 23 50 Çengelköyü ve caddesinde eski 
157, 159 yeni 53, 55 • sayılı ha .. 
mam ve evvelce hane şimdi arsa
nın J /2 hissesi • 

Yukarda mevkileri ve kıymetleri ve teminatları yazılı mahliıl ol&ll 
yerler otuz bir gün müddetle açık arttırmaya çıkanlmışbr. 

ihaleleri 16/9/936 Çarşamba günü saat 15 de Kadıköy Vakıflar 
Müdürlüğünde yapılacakbr. İsteklilerin müracaatları. (424) 

Devlet Demiryolları ve Limanları lşletms Umum idarasi ila. ı,arı 1 
Afyon - Karakuyu - Alsancak ve Afyon - Karakuyu - İsparta ve Şube

leri arasında işleyen yolcu katarlanmn vakti hareket saatleri J/9/1936 
tarihinden itibaren değiştirilecektir. Yeni tarifelere göre haftada dörtj 
defa Alsancaktan Karakuyu tarikile Afyona gelecek ve Afyondan 
hareket edecek doğru katarlar Afyonda Konya katarlarile buluşacak
lardır. Yine haftada üç defa Aydından Afyona gelecek katarlar 
Ankaraya devam edeceklerdir. 

Bu münasebetle Afyon • Eskişehir arasında işleyen 205/206 yolca 
katarları 1/9/936 tarihinden itibaren haftada alh güne çıkarılacaktır. 
Fazla izahat için istasyonlara müracaat edilmesi ilan olunur. 

"607" "713 " * * Her Pazar günleri Haydarpaşa - Adapazarı - Haydarpaşa ve İzmit· 
Adapazar - İzmit arasında işlemekte olan gezinti trenleri 30 - 8 - 936 
tarihinden itibaren lağvedilmi§tir. Muhterem halkın malumu olmak 
üzere ilan olunur. "798,, 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 

Nafia Bakanlığından: 
1 - Eksiltmeye konulan İ!: Ankarada Cebeci Musiki öğretmen 

okuluna ilave olarak yapılacnk olan çalışma odaları ve jimnastikha
ne in§aatının keşif bedeli 24461 lira 86 kuruştur. 

2 - Bu işe ait artnameler ve evrak §unlardır. 
a - Eksiltme ıartnameıi. 
b - Mukavele projesi 

c - Haziran 1936 tarihli bayındırlık işleri genel tartnamesi. 
d - Husuai şartname (Fenni §artname). 
e - Keıif cetveli. 
f - Proje. 
lıtiyenler bu tartnameleri ve evrakı 122 kuruş bedel muıeaoilinde 

Yapı İfleri Umum Müdürlüğünden alabilirler. 
3 - Eksiltme 3-9-1936 tarihinde Perşembe günü saat (16) da Aıı-

karada Yapı işleri eksiltme odasında yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1835 lira muvakkat 
teminat vermesi, eksiltme şartnamesindeki evsafı ve bundan başka 

ataiıdaki vesikaları haiz olup göstermesi lazımdır. 
Bu büyüklükte bir yapıyı yapabileceğine dair Nafia Vekaletinden 

alınmıt yapı müteahhitliği vesikası. 

6 - Teklif mektupları yukarıda 3 üncü maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar Eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabi • 
linde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 3 üncü 
maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu 
ile iyice kapatılmıt bulunması lazımdır. 

Poıtada olacak gecikmeler kabul edilmez. ( 462) ( 430) 
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Eyliilün 2 inci Çarşamba günü akşamı 

• • 

• Şirin Boğazın en şen gecesı 

MEHTAP • MUSiKi • ŞiiR 
Şirketimiz geçen ay yaphğı Mehtap aleminden aldığı büyük tecrübe ile bu defa sayııı halkı· 

mızın tam huzur ve istirahab, eğlence programını görebilip işidebilmesi için lazım gelen tertibatı 
almış, arzu edenlerin eğlence nihayetine kadar kalmıyarak ~aha erken avdetlerini de temin etmiştir. 

MUSiKi : Başta kıymetli san'atkarımız Bayan SAFiYE ve yüksek musiki üstadlarımızdan 
Bay SADETTİN ve KEMAL olmak üzere memleketimizin en yüksek sazende ve okuyucularından 
mürekkep olacakhr. 

Hoparlörler Boğaziçinin bütün iki sahilini latif musiki nağmelerile çınlatacaklardır. 
Yeni neslimizin en kudretli ıairi Bay Faruk Nafizin Boğaziçi sevgisini söyliyen bir şiiri bu gece 

için bestelenerek notalan tab edilmiştir. Bu nota tenezzühe iştirak buyuran zevata vapur içinde 
tevzi edilecektir. · Bundan başka üstad Bay Sadettinin yeni repertuvarına ait parçalan, balıkçı ve 
Dursun kaptan ve göçmen isimlerini taşıyan çok cazip ve Milli eserleri okunacakbr. 

Musiki gurupunu hamil olan araba vapurunun renk, renk elektrik ziyalan bu musiki ve mehtap 
alemini bir kat daha canlandıracaktır. Saz heyeti ile hareket eden araba vapuru saat tam 21 de 
Bebek kanalından geçerek Haşimpaşa yalısı önünde kendisine iltihak edecek diğer vapur kafile
sini bekliyecektir. 

Bütün vapurlar musiki heyetini hamil araba vapuru ile birlikte hafif seyir ile Yeniköy iskelesi hi
zasından Beykoz parkı önüne giderek orada bir saat tevekkuf ettikten sonra saat 23 te Beykozdan 
kalkarak 23,30 da Büyükderede beyaz park önüne gelip bir buçuk saat kalacaklardır. _ 

Bilhassa bu iki tevekkuf hengamında musiki heyetimiz bqta Bayan SAFİYE olduğu halde bütün 
varlıklarını göstereceklerdir. 

Vapurların seyir ve hareketleri esnasında bir kazaya mahal kalmamak için bu mehtaba sandal
larile iştirak edecek zevahn yalnız Beykoz ve Büyükdere koylarında evvelden toplanıp kalmaları ve 
Yapurların arkalarına sandallanm bağlamaktan içtinap etmeleri sureti mahsusada rica olunur. 

İstanbulun muhtelif semtlerinde ve Boğazın iki tarafında oturan muhterem halkımızın bu meh
taba iştiraklerini temin için a~ağıda gösterilen seferler tertip edilmişfir : 
1 - 7 4 No. lı vapur saat 19,20 de Beykozdan hareketle sıra ile Üsküdara kadar bütün Anadolu 

iskelelerine uğrayarak Osküdardan 
2 - 66 No. lı vapur saat 20 de Yenimahalleden hareketle sıra ile Rumeli Hisanna kadar bütün 

iskelelere uğrayarak R. Hisarından _ 
3 - 68 No. h vapur 20, 1~ te Köprüden hareketle Beşiktq, Ortaköy, Arnavutköyü ve Bebekten 
4 - 65 No. h vapur 20,30 da Köprüden hiç bir iskeleye uğramaksızın doğru Bebeğe giderek 

Cümlesi 27 No. b araba vapuruna iltihak edeceklerdir. 
İşbu vapurlarda gidip gelme vapuru ücreti herkes için bilaistisna 37,5 kuruı olup pasolarla 

fotoğraflı ve hususi tenzilli karne ve kartlar muteber değildir. Ledelhace zuhurat postalar bu şerait 
albnda kaldırılacaktır. 

Vapur büfelerinde mutat fiat dahilinde ihtiyaca kafi yiyecek ve içecek bulundurulacakbr. 
71 No. lı vapur Köprünün Üsküdar iskelesinden saat 20,35 te kalkarak doğruca Bebelae kafileye 

iştirak ile bahri alayın tam ortasında ahzımevki edecektir. 
Bu vapur için ancak 500 bilet satılacak ve gidip gelme 37,5 kuruş bilet ücretinden başka 20 

kuruş munzam bir ücret alınacaktır. 
~~~~~~~~~~-

8 ü yük derede eğlenceler bittikten sonra saat birde 66 ve 7 4 No. lı vapurlar geldikleri gibi 
Rumeli ve Anadolu cihetindeki iskelelere uğrayarak yolcularını çıkaracaklar ve 71, 68 ve 65 No. h 
vapurlarda bulunanlardan, istiyenler Boğazın muhtelif iskelelerine uğramak üzere hazırlanan diğer 
bir vapura nakledildikten sonra bu üç vapur 27 No. lı araba vapuru ile birlikte Beylerbeyine giderek 
saray önünde bir saat kadar festivale iıtirak edecek ve sonra Köprüye avdet eyliyecektir. 

DİKKAT : Çarıamba akşamı Salacak parkında yapılacak udi muallim Fahri gecesi, arkadaşla
rının bu eğlenceye iştiraki sebebile 4 eyllil cuma günü akıamına bırakdmışhr. 

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

ikramiyeh 

YENiC 
Ayrıca: Hediyelerle beraber alacağınız kur'a numaralarile yılbaşında çekilecek BÜYÜK YENi
CE PİYANGOSUNDA Fordor Turing 1936 modeli zarif bir Ford otomobili yeya bunun yerine 
bir Ford kamyonu veya Ford traktörü, 230 liralık BLAVPUNKT RADYOLARI, REVUE SAAT-

LERİ, İÇKİ SERVİSLERİ, SOFRA TAKIMLARI v. s ... , 

Türk Hava kurumu 
•• •• 

Şimdıye kadar binlerce kişiyi zeng-in etmıştir~ 
s. ncl Ketlde 11 EylUI 938 dad1r. 

-.-....-..-..~::r:ııı Taksim Bahçesinde 
Halk Opereti 

Bu akşam 21,45 de 
Bebek ser9lsi 

büyük müsamere 

ŞiRiN TEYZE 
Aynca elektrikli 

kukla, vesaire 

Btıyük ikramiye: 3 5 •O O Q Liradır. Son Posta Matbaası 
Neşriyat Md. : Selim Ragıp EMEÇ 

Ayrıca: 15.000, 12.000, I0.000 liralık ikramiyelerle &AHIPLEAla ( A. Ekrem UŞAKLIGİL 

\.~ ............. <.2.0.•00• 0•) .. lı•'r•al•ık .. •bi•r• m .. ük•A•f•at ... va•r•d•tr• .. • . .......... ,,rf S. Ragıp EMEÇ 

- Ağustos 30 

--- -------------------- ------
B~tonarme Köprü inşaatı eksiltme ilam 

Nafıa Vekile.ti 
Şose ve Köprüler Reisliğinden: 

Maraş Vilayetinde Kayseri - Marat yolu üzerinde 91.500 lin. ketif br 
delli Alikaya - Suçatı ve tekir köprüleri inf88.tının kapalı zarf uıuliyle e1an~ 
mesi 16/9/936 Çarşamba 'günü saat 16 da Nafia Yeki.Jeti Şose ve Köpriilel 
Reisliği eksiltme Komisyonu odumda yapılacaktır. Eksiltme f81'bWDeii v• 
buna müteferri evrak 457,5 kurut mukabilinde fOSe ve köprüler Reiallğiıı• 
den alınabileceği gibi isteyenler bu fUbıameleri Maraş Nafia Mti.dUrlil • 
ğüne müracaat ederek görebilirler. 

Muvakkat teminat 5825 liradır. Eksiltmeye girmek isteyenlerln ~ 
Gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye tevfikan mitteab
hitlik ehliyet vesikasını hiiz olmaları. 

Müteahhit bizzat mühendis olmadığı veya bir mühendisle benber bu "' 
girmediği takdirde aıgiri 1 O metre açıklığında betonarme bir köpril yapJJJJf 
olduğuna dair vesika ibraz etmesi lazımdır. 

Teklif mektuplarının 16/9/936 Çartanba günü saat 15 te kadar Anka• 
rada Şose ve köprüler Reisliğine verilmesi li.zımdır. «624,, <<760»~ 
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1 DOYÇE ORIENT BANK 
Dreadnar Bank Şube-1 
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Son Posta 
iLAN FIA TLARI 

- Gazetenin esas yazısile bir •U' 
tunun iki satırı bir (aantiıJl) 
sayılır. 

2 - Sah.ifesine göre bir santim il~ 
fiatı şunlardır: 

Sahife : 1 - 400 kurof 
l> 2 - 250 • • 
'.D 3 - 200 • 
» 4 - ıou • 

Dlğer yerler : 60 • 
Son sahife : - 30 il 

3 - ıBir santimde vasati (8) keli' 

1 

me vardır. 
4 - İnce ve kalın yazılar tutaeak.l•' 
_ rı yere göre santimle lSlçülür. 

pttl 3 


