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iireş takımımız da Habeşistan, İtalyaya karşı 
iyi netice alamadı yeniden mi ayaklanıyor? 
Çoban iki defa yenildi, Masta/ a Adisababanın önüne kadar gelen 
sakatlandı, yalnız Mersinli Habeş kuvvetleri siper kazmıya 

Ahmet güzümüzü güldürdü ve şehri tehdide başlamışlar ....................................................... -.... 
Serbest güreşlerde beşinciyiz, Ahmet 
79 kiloda dünya üçüncüsü oldu, 
hundan sonraki maçlardan ümit yok 

Kendi ıildetinde dünya ilçüncliıU olan Çok kuvvetli baaınılarla kartılaflnaaı 
aalan gUretçimiz Merıinli Ahmed'in ve maneviyaluun bozulmaıı neticesinde 

son resimlerinden biri mağlup olan Çoban Mehmet 

(Sureti mahsusada giden arkadaşımız telefonla bildiriyor] 
Berlin, 4 - Serbest güreş müsabakalarına bugün sabahtan itibaren <le

\'an1 edilmiştir. Şimdiye kadar yapılan müsabakalarda Türk güreş takımı 
'&yı hesabiyle beşinci gelmiştir. . 

Diin sabah yapı lan güreşler 
-------------------------Sabah yapılan müsabakalarda Mersinli Ahmet mükemmel bir oyun gös

termiş, rakibi İsveçliyi mağlup etmiştir. İkinci maçı Ankaralı Hüseyin yap
mıştır. Hüseyin de rakibi İngilizi sayı hesabiyle yenmiştir. 

Üçüncü maç Küçük Ahmetle gene bir İngiliz arasmda yapılmıştır. Kü
çük Ahmet rakibini hesaplı bir oyundan sonra 5 dakikada mağlup etmiştir. 

( Devamı 5 nci yüzde ) 

Bcrlio olimpiyat aahas111.da küıad resmi ıününde yüzm e havuzu 

r Artık bu say/ayı Habeşlerin Tana gölü civarında da 
Kapatalım! taarruza geçtikleri, Gondar da şiddetli 

Berlin olimpiyatlarına i!;ltirak eden 
gençlerimizin aldıklan fena neticeleri 
hepimiz teessürle öğrenmiş bulunuyo
ruz. Vaktiyle olimpiyatlara iotiralcimiz 

aleyhinde bulunmu' olan cı:Son Posta,» 
bugün iddiasının tahakkuku karşısında 

belki en büyük teessürü duymaktadır. 

Fakat olan oldu. Artık bu sahifeyi ka
patmalıyız. Bu teessürün devamı lüzu
mundan fazla hisse mağlüp olmak olur. 
Hadiseler karoısında hisse fazla mağlüp 
olmaksa, hassasiyet değil, korunulması 
lazım gelen bir hastalıktır. 

Onun için bugün, takımımız hare
ket etmeden evvel söylediklerimizi, ta
kımımızın karşılaştığı netice karşısında 

duyduğumuz teessürleri bir tarafa bıra
karak, ilerisi için ne yapacağımızı dü-

(Devamı 3üncü sayfada) 

muharebeler başladığı bildiriliyor 
Londra, 4 (Hu- r~~·~~~~--......,...~-----=---...--~ 

susi) - Habe " 
şistandan gelen 
haberlere &Öre 
Londradaki eski 
Habeş sefiri Tak., 
la Havaryat'ın 

kumandası altın
daki Habe~ kuv
vetleri Adisaba -
baya giden de -
mi'i"yolu üzerinde 
siper kazmış ve 
Adisababayı teh -
dide başlamışlar • 
dır. 

:--------------- Londra, 4 (Husu-
İ l [ B ~ l si) - Habeşlile- Ufukları gOzetliyen kUçUk bir Habeş çetesi 

Q ya, o gaz ar rin Dessie şehrine karşt vuku bulan ha- rafından düşürüldüğü haber veriliyor 

Mukavelesini reketlerinden sonra yeni bir takım ha- Adisababadan 30 mil mesafede 2000 
reketlerde bu lundukları hakkında ha- Habeşli ile ltalyanlar arasında tiddetli 

T anımıgormuş berıer gelmiştir. bir muharebe vuku bulduğu da hnbei 

Boğazlar Komisyonunda 
İtalyan murahhası 

bunu söylemiş 

Roma 4 (Rad· ,:1"~~%m!R 
yo) - Boğaz • 
lar komisyonu • 

nun lstanbuldil 

yapılan toplan . 

tısında İtalyan 
murahhası olan J. 
talyan konsolo 

su Armav beya . 
natta bulunarak 

İtalyanın yeni 

Boğazlar muka - Jtı~ya konsolosu 
velesi karşısın • Armav 
daki vaziyetini izah etmiş, memleketi
nin bu mukaveleyi lanımadığını söyle
miştir. 

17 Tayyarelik 
İzmir Filosu 

İzmiriiler Orduya 8 tayyare 
daha hediye ediyor1ar 
İzmir, 4 (Hususi) - lzmirliler, bu yıl 

ordumuza 8 tayyarelik bir fılo hediye et
meğe karar vermi~lerdir. Halkın teberrü
atiyle satın alınacak tayyarelere ıu adlar 
verilecektir: 

Balcuva, Buca, İzmir işçileri, fzmir ba
lıkçıları, İzmir memurları, lzmir kadınları, 
lzmir bahçıvanları, İzmir manifaturacıları. 

Bu tayyarelerle ordumuzda 1 7 
tayyarelik bir Jzmir filoeu meydana gel· 
miş oluyor. .......................................... -.......... , __ 

YOLPALAS CiNAYETi 
Halide Edib'in bu en son roma

nını bugün çıkan YEDfGÜN'de takip 
etmeğe başlayınız. 1936 yılının bu 
en güzel l!seri snrukıeyici lisanne 
sizi teshir edecektir. 

Bu haberelere göre Adisababa ce - veriliyorsa da bu haber henüz teeyyüt 
nubundaki ormanlar Habeş muhariple- etmemiştir. 

ri ile doludur. Londra, 4 (Hususi) - Habeşistan-
Ve bunlar henüz püskiirtülememiş- dan gelen en son haberlere göre Ha .. 

tir. Bundan başka Diredavadan gelen beşliler diğer sahalarda yaptıkları ha· 
bir İtalyan tayyaresinin kıyamcılar ta- (Devamı 2 inci sayfada) 

İspanyadaki ihtilal 
Avrupayı yeni bir 

buhrana sürüklüyor 
J)oyçlant zırhlısı Fas'a gitti, kumandanı asilerin reisi 

ile görüştü, bu, Faşist Avrupanın asilere yardıma 
karar verdiğini teyit ediyor 

HUkılmet kuvvetlerinin istirdat ettikleı·i bir şehirde iUUm tehdidi 
altında isticevap edilen Asiler 

1 hadisenin vukuu, diğer taraftan İtalyanın 
\Fransa tarafından verilen ve İ!ıpanya i~le-

Dahili harpte 
Son vaziyet rine müdahale etmemeyi isteyen notaya 

Londra 4 (Hususi) - United Press cevap yollamakta gecikmesi Faşist Avru-
muhabiri yazıyor: panın fısilere karşı yaı'1ımcı vaziyetini al-

lspany.a meselesi beynelmilel bir buh- makta olduğunu gösteriyor. 
ran vücuda getirmeğe doğru yürümekle 1 Julasn vaziyet lıulırnnlı bir mahiyet al• 
ve inkişaf etmektedir. Bugün verilen maliı · maktadır. 
mata göre Almanyanın < Doyçlandı> zırh· Sovyet Amelesinin Kararı 

lısı kumandanı Fas sularına yakla~mış ve l\lo kova 4 (Hususi) - Dugün Mos• 
zırlı lı kumandanı Centa'ya çıkarak general ,kovanın K:zıl meydanında f~panyanın hü-
Frankoyu ziyaret etmiştir. Bir taraftan bu (Devamı 3 üncü sayfada) 



2 Sayfa 

Her gün 
------

Yazı Çok Olduğa /çin 
Bugün Konamadı 

Habeşistan, 
• 
ltalga'ga karşı 
Agaklanıgor? 

(Bat tarafı 1 inci sayfada) 

reketlerden bafka Tana gölü civarında
li yerlerde de ltalyanlara karşı taar -
ruza geçmişlerdir. Bilhassa Gondar 
taraflarında tiddetli biı muharebenin 
vuku bulduğu haber verilmektedir. 

Adiaababada end~eler 
Cibuti, 4 (A.A.) - Adisababadan 

gelen haberlere göre Habeşler, Dedjaz 
Aberranın kumandası altında Adisa • 
babaya taarruz etmişlerse de püskür • 
tülmüşlerdri 

Yağmurlar mevsiminde Adisababa
ya karşı bu kabil taarruzlar yapılma • 
smdan korkulmaktadır. 

Habq bq papaaı kurtuna dizildi 
Portsaid, 4 (A.A.) - General Ma

ajio kuvvetleri, normal bir şekilde işle
mekte olan tren yolunu tahrip etmek 
istiyen 2000 kadar asiyi püski.irtmüş -
lerdir. 

Asilerin Adisababaya karşı yapmış 
olcluklan taarruz, Habeş cengaverleri
nin patronu bulunan Sen - Jorj yortu
su münasebetiyle yapılmıştır. 

Mütecavizlerle teşriki mesai suçu ile 
yakalanan Habet baş papazı Petros, 
kJSa bir muhakemeden sonra sokak or
tasında kurşuna dizilmiştir. 

Söylendiğine göre, bu hadise, hü • 
küm süren asabiyet ve karışıklığı 
arttırmıştır. İtalyan otoriteleri ası
lerle ( vukuu muhtemel çarpış -
maları önlemek üzere, ahalifyi ev
lerinden çıkmaktan manetmişlerdir. 

Adisababa ~hrinde harp hali mev
cuttur. Sokakta müfrezeler dolaşmak -
tadır. 

Adiıababa Etrafındaki Muharebeler 
Portaait, 4 (A.A.) - Bazı mevsuk 

haberlere göre, ıon günlerde Adiıababa 
etufında hakiki muharebeler cereyan et· 
mit ve bu ıehir uzun müddet asiler tara· 
fından ihata edilmiş bir vaıiyetfe kalmış· 
tır. Şehir civarının asilerden tamamen te· 
mizlenmiş olup olmadıiı hakkında elyem 
hiç bir malumat mevcut değildir. Mamafi, 
ltalyan otoriteleri vaziyete hiıkim oldukla
rını söylemektedirler. 

Dessie'den Adiaababa'ya giden yola 
hemcivar olan arazi, Oecaı Aberranın ku· 
mandası altında bulunan ehemmiyetli lsi 
kuvvetlerin işgali altında bulunmaktadır. 
Bu kuvvetler, ltalyan kıt'alarına taarruz el· 
ın~ fakat ltaı,.nların .Sylediiine aöre, 
bin kadar ö1'i bırakarak püakürtülmü§ler• 

dir. 
Kamronlar Talwfp EdiWJ 

l)jier taraftan. Habqieria altnut kadar 
blQOD tahrip n iki ,Ua kadar ,.di hal· 
yaa lılkerini katlettikleri l.abu nrilmekte· 

SON POSTA 

Resimli Makale a Yuva a 
Ağustos s· 

,.------------------
Sözün Kısası 

Bize bir propaganda 
Vekaleti lazımdır. 

1. Talu 

Y irminci aann en kuvvetli, en rnükeın4 

mel, en m~İr ailahı ne z~irti ga%4 

)ar saçan M>n mstcm bombalar, ne tank .. 

lar, ne tayyareler, ne de dakikada bilme~ 
kaç :rüz mami aaYuran mitralyözlerdir~ 

• 
Propmıgandadırl ı 

Propaganda sayesinde - ancak on~ 
iyi anlamak ve iyi tatbik etmek ŞllTtiyle ......., 
wörülmiyeca. iı yoktur. Fikir propagaad~ 
.&le 7.-pıhr. ticaret propmıganda ile fokitaf, 
eder, siyaset propaganda ile yürütülür. tu~ 
rizm propaganda ile temin edilir, memle,. 
.ket propagu.da ile tanıtılır ve .evdirili~ 
Hasılı, propaganda bir milletin mnddi vlj 
manevi varbğı ve hayatiyeti hakımındaq 
m miilxim bir ihtiyaçtır. ' 

Kuytu aiaçlana ~tii, ~ lmf)ann cıvılblarile ıen· ı 
lenen, i.aUde, sevimli bir ev •• 

Çoluk, çocuima -.•eli .. AlılraMllarile dolu bir bucak, IMr 

~~. 1 

•a ihliy•lık demlerini «aCla aeçirmek .... ınlitenıi "ile -

mu.kir ~İllin emeli değildir? 
Ba,ka memleketlerde lna ıtneli taw.tmlr ettirea miieweıe

Lr, IMaıTUf sandıklüı, sigorta ıirketleri, takıitle ev yapan, le• 
diyede kolaylık gÖSleren ~eteler ......... 

Biz, ller şeyi başaraığımız, asnn het 
icabına .mükemmelen ayak uydurduğumuı 
balde, bu itde ber uedcme çok geriyiz. 

Gerçi bazan, aklımıza esiyor: Biz dİ 
propapnda yapma'lı: istiyoruz. Fakat 'bu" 
nun için "kullandığımız vesait maale51:f ıçoij 
uoksan ve ıiptida.idir. Sonra bu yolda lıar"' 
canan eme'k1er ve luvvcticr, perakcnd~ 
olduğu için <lağılıyor, birbirini tutmuyor vt 
hec'ier olayor. 

Çalııma ile geçmİJ bütün hir ömrün mefddcatlerine bedel, Onlar bizde de olsa, hem halkımız kolqca ev sahibi Olur, 
hem de yurd ıenlenirdi ... Eh! lnıaallah o da olacak!. en sonunda böyle bir yere kavupnak, böyle bir eve sahip olup 

Yerli mallanmızın propagandasını )·n?," 

mak için öteye beriye astırdığımız !evh~ 
lar~ üç ay yerli yetinde durmadı, kaldın\' 

JBSO ton dı. Halbuki propaganda, Tek.lam, mücssiı 
(~S_O __ Z_A_R_A_S_l_N_D_A....,._) 
Tahtından düşen 
Hükumdorlar 11rasında 
Yeni bir &ima 

Tahtından 
düşmüş hükum
darlardan bahse
derlerken Lundy 
hükihndan 1 inci 
Martin Colcs akla 
gelir mi} Gelmez 
değil mi? Halbu-

ki o da sabık hü- 1~~~~~~ kumdarlardan :: 
dır. Bu hükum -
darın hayatı şöy;-
geçmiştir: 

Martin Coles Harman· ~eçn)iğinde 

~ez satmakla vakit gcçirmi?. bir müd
det dolaşıp da para yaptıkdan 1011ra 
işi büyütm~ zengin olmuş ve on bin 
lngiliz lirası mukabilinde Bri.tol ka -
nalında bir ada satın almış. 

Bu adada çiftciler ve bahkcılar otu
ruyormuş, Martin Coles onların ha -
lıklarını yükeelr. fiyatlarla alıyormuş, 
onun için balıkcılar kendisini sevmeğe 
başlamışlar ve adanın balı intihap et
mişler. O bu yere mnmış, namına para 
darbetmiş ve pul bastırmı~, bu kadar·ına 
kadar muaamaha eden Jngiltere niha
yet c:layanam&nllf ve .damcağızı ye • 
rinckn tuttuğu gibi atmıştır. Şimdi bi
rinci Mart.in Colea tduar tahta çüuna
sını bekliyormuf. 
Ar•aYUttutaa huHH eden 'W8tftla11 

Arnavutlar eberiyetle ortodoks -
turlar. Halbuki şimdi. Papanın adanı-

oh.'bilmclc için daimi olmak, mütemadiyed 
Dinamitle yapılan gözönünde bulunmak lazımdır. 

*--------------------------· 
HERGüN BiR FIKRA 

Siin'i zelzele Turizm propagandamız da çok :zavallı• 

O•• • ? ~ dır. Nedir o. guya Boğaziçinin, lstanbuoe 
tesı var mı t Moskovada çi • lun güzelliklerini. tecessüm ettirmek içirt 

ismi lizım deği, bir arbdaıunız • ..,. ~ kan bir gazete !ŞU tertip olunan 'Ve i§Uraya buraya daiıtılal\ 
• ki, uçan deaeoek cie.teceııie çap malUmab 'ftr· Çirkin. kaba -afifler} içlerinde, Rumclilıisa• 
lmıcllr. mckfcdİr: l'1lll ~eren bir tanesi var ki. unk.leri iti.e 

Bir tarihte, ....ı.. nleamit, İ9tİb • •--«Korkinoda bir L-..:..ıe. bir Boiaz manzarasından zörad~ 
cUıt papJ.mdan birine damM olmufta. uau_,. ı 

~- milyon b:m daımatetili ıilpanalr püresine benziyor! •
1 Be :-ı.:....... ı.iüabi kendüa.i ual...Lr - ~ -·9\'t kömürü elde et • · :e. cazip (0.afiJler'le mi buraya seY,-1 

madı. O cene bildiiiai olmdll; kelebek _ _:L • • bir aı"l- ,.a. çe'keajiz} Kendi La.Jltunızda. mem.t 
sibi giilden riile dolaıh. ~ ıçn , )ddi tam». clo\qmak arzusunu banla~ 

Bunu haber alan lraynata.u, onu ,ola JOD metle .-ik a- ı... ~} 1 
aetiıı mek mabadile 'ligaıp çekmek il · bmıla --ğı ~ '.ıahim b.:bçesinde 9Çtığı~ 
tedi. Hazunma çaiınp, kat1armı da CJa· ywkma1r .. m - ...._ - wa· • za....n.llia ._.aı~ 
tarak, 90loıdu! gelmiş. ela l'iİRii parçalanan ~daşlar ve için 

-Sen, karına hiyanet ediyonnu,._, Bunun için 36 tane kuyu açıı...,. bu Çia ciiJea yabancılar eminim ki pek ço~ 
öyle aü? kuyulara 1850 lıall dinamit )'a'lqtiril- 111. 1 

Damat bey, Mik9nla cevap verdi: m..2_.__,~ __ :ı_ _ , __ ..._'L: -~ ~ 
müı, infilik müdbis olın-- ve 0 ciırarı .--.u or- Dm .. ~r cueme., ... 

- Bakınız: Ben kızınızla. biliyor • ··"""T ..,.. -.. _.,.__, ~._,_._ • • • -'- .. __ n · 
hep t;......_,;. 'L--'1-- ,-=1.de 6'20 illet• -. ııac:auaı;ebmJZJn topraa. mau.uuerınj 

ıunuz ne kadar samimiyim.. Öyle iken, --~ .,.,.__. ..._ __ ı_-~ uıa~~-- b" w 

bu aonllllliam te~ lıtem ona dahi ıöy - reye kadar yfabelnıitler. yerdeki ae- ~iiııui mam a UDQ&ll ır çogu ora: 

lemedim!.. lilt 20 metre açılmıf, ve bu sun·ıi .zdze- Acaba. bunun sebepleri araıtın'ldı mı~ 
•--------------.. leyi lfen aka.demesi 8Z8S1 uzaktan .ey- Araıtmlsaydı, muhakltalt ID. benim bilmu..ı 

BULMACA retınitlerdir. l.:ameke vardığım neticeye.. bakiltaten vari~ 
9 10 İÔ-.::-Her :,eye atılan. alay. lırdı :ki o <la !fU(iur: Bu memlekette prop..J 

Yabnilaa pjşa: sanda qk.rini bir tek elden ve layık oldu~ 
1 - KüU..nbe,i. ömürlü ol 2 - Spor :iu ehemmiyetle. itina ile idare edecek "ehil 

müsabahsa., bailflama. ineğin "l'el'diği. im malııam. bir propaganda vekaleti eli 
3 - Dumanın lbac:ada bıraktığı, 80ll lııar· zemdirl 
fini atarsanız otomobilin kısa ismi olur, u Meseli. Türk tütünlerini. Türk kur~ 

zağı gösteririz. 4 - Birden fazla üçten az ye.U~lerini. Türk ıekerini harice taıutamı~ 
kat. 5 - uKöpek havlamaz». f> - Alı~ • yoruz. ZaDDediyoruz ki bunların şöhreti 
ma. 7 - Koyun ve kuzlann toplandıkları kafi derecede, kendi kendine yayılmıştıft1 
ağıl 8 - F".ale" iiç l.ufiaia yerleri deji'iıi- Maaıe.ef hiç öyle deiill Hali busün biziıll 
lince (azot) olur, uzağı gösteririz. ~ - İzmirin kuru üzümünü Avrupa Korint ii .. 
Bir izamız, ıomma bir (•iı) na-ve edliıae iümü diye bellemiıfa ve Yunanistandall 
~ri yaiar, 1liir nevi htbo1 maçı. •• - geliyor anır. 

lan Amavuthakta aıiihim bir faaliyet Solcluı ui•: Soldan ıağa: 
aın..termdtte ve Ja-L..u nüfuzunun J - S.ad·'eee 2 - SatlCL J - Mi. 
•- ..-ay• 1 - Duadan sonra ıöylenir, bir 9e'Vi 

dlr. "---vutlu'-ta ----'&.&.-L____ -:.. et- Nome. 1i. .f - Ebe. ıaa. .kaz. S - Raca. 
l"'UIMl & ~aı ~ kayık. 2 - Futbol<Ja topu baılı:asına ver· 1 

Aüababa ..a.n. 6ç muhtelif aokta- mektedirler. Belit 6 - ren. ezer. 7 - Kel. ili. alo. 

k.n. haC.. istihtilt eylediği şekeri her 
lr.a yesladm almaktadır. Çünkü Türkiye' 
Aİll •Yel aelM ~ imal ettiğini dahi bel .. 
.ki de biJııaez. Bunları tanstaıealc., y-ayaca1' 
olan proıpaaanda veület:idir. 

Ve bu veületin :işi yaloız harice kari' 
değildir: Şekeria kuvvet verici bir madd• 
olduğunu, sıhhate nafi bulunduğunu, fütÜ"' 

mün, kuru ve yaı yemiıin vücucla fayda" 
lannı halka öğretip bütün bunlara kari' 
tuurlu ve ~vamlı propaeaııdasilc rajbel 
arttıracak da weae odur. 

elan. Wnleıee W.U. Mkumuna -tramlfhr. Bu hale kır.an oetodob papan f. mek tlıLiıi. miti amir, !caleye top girince. 8 - At, Tuna, j). 9 - HarofO. 1 O - Al-
a..&..L.--....a..~ 2• "'- z9 S6 • olur. 3 - Tok değil, ters okunursa itaatli tın,-um. 
... _.._ V - telftmU alUl •at "-'----·- ale_ı.inde -~~ • • h •• • K 
L ..ı __ • ..-'ı.o.: .a _ ., __ , _ -n..:Ln-"'L...... ı..ar-aua• 711 -,.~ lÇID U olur, no&a. 4 - .okun mı abıi. S - «Ya- 'TukarNlan ·-~a: 
""a_.. •••nıı ~'· RM1e111t ,..-.u .• U1111e L.!\met ~-L-..:ı __ a-'-.J.!lm• • • ,o~1... • ..,-a•.J' 
aincha .oara da tGfek " top ...a.ı devam ıua ~ -mM-'fhl' ~ yından fırlatılan olrn cümlesinin iki kelime· 1 _ Amerikan. 2 _ lbnet. " _ Us, 
etm" ,.hrin en.nadaki mÜÜD miktard• ze.tte intifıu etmelı:le olan 1bir ıuete lik hali. 6 - Kaynar. 7 - Mud olmıyaıı. ecel. 4 _ O... -. taL 5 _At... ..n. 
Ali ~unvden OM.altlan ~ tebu yer· Vatibnın bu Lulil 9İyll9etİfte temas e- e - Asmaktan emri hazır. keder, nota. 6 - 1:.ima. -... 1 - Aıce.. ı.e. .._ 
lepnİltlerdir. derek ~Papa. Mmoliainin imaline 9 - Futbol tabiri, sonuna bir (R) ilave 8 - ü, kem. ...... 9 - Uleli. 10 - Pa-

Da.l•"daa ..... lg aototll IMam- h.,.,.. edjGl.lt )u ddetliıl. «ieneıüz farsça altın Glur. hatM>lda takım. zuola. 

......... ~ketif~ 

....... il*tk ............ pilk .. 
ılhneıine ,ard• .-......... A.iler,. lııa taF· 
yareleria birini dütürmütlerdir. 

Asi kuvvetler taarruzunan püs'kürtül
me9i, vaziyeti düzeltmiı değildir. Bu va
~atin uzun müddet çok nazik kalma
ndan korkulmaktadır. 

iSTER iNAN İSTER iNAN A. 
Yeminin l.er tela·•aıtı'm11aımıı1'1a .... k;: 'h .._ ._. 

yetine ge!irilİyor-
.... Yemia meruimilliua ... , 11' ı&e l ı •almr .... 

luya ililüaini (Haueti .._ IC lii ı mWiii wıWt 
ililliyi) ~or1arda... » 

Y oba. 1bugiinkii iptidai. dağuult -we caıı• 

91& ...... ~C D~ -"" 
.... ..___ paralan ..... et ıldd 

t.ıb lıiç lliır ite 7UUDQI 

F.~, 
... .... -..z 

Vehip Pqa nihayet AtiAadan 
çıkanhror mu? 

Bir n.11111-- el W lıılıırumdan fU parçalan al.,.onn: 
«- 11i1İ7oruz ki olimpiyatlara reunea H"ıriatiJan cledetlel'• 

den batka resnMa Mi ı·· ••, llaıı•.S. Bucliat ve Liik devlel 
apon:ulan ela ittirik etli. Olimpiyallaki IPOl'CU1arm arasında 
ferdi vicdan kanaaderi IMıkamndn Hiris:iyan aporcular oldu
iu ıibi Miaı&n.., ..._i, -.., batti be1ki dinsiz ıporcu
lar da vardD'. 

Pan.teki Polisler Bolonya ormaaıO-* da bir ajaıca bağla bir köpek gönDÜf" Bir A. A. ............ fll ........ wnlı: 

Roma, 4 (Hususi) - Yuna
nistaadan plea maliimata göre 
Yunm •iikimeti Halaef İmp1ara
tora Haile SelUyenia nkerf 
müşariri Vebip Papyı Vananis
tandan çıkanmya karar vermiflir. 

* Bir olimpiyat ıatıl L•da ... .ıtıdlırı okudmn: 
« ... Daha aoara ......_. ,....- ,..pddı. Her talmnm 

1-yrak taflYICtlar .......... Y-.ı dlıft t..-ı -etliler. Ve ._ 
biri taılmm -- ,_ ..... ..... ..... 

•• ...... en birinci cıJia ,,. .. ., ' ,--a .p..... ....._ ler, yanma dulduklan zaman, köpe'° 
.l>tllirle Pwıleatan mll.cli ile s.-t • IWwwee kıh 1 ... m- iin boynunda bir zarf bulmuşlar. Me1'-

A ~•- -ı- tubu a..-1.I-- zaman ~ satıdan okd"' - ....- r...-uuıfbr... ~· .,.- • _.ı.fd 
-Dimi .Qia ,..,.d ...... ns lııııi' 71iı181ıill" -= .. 'nn ... ..... muşlar: •Köpeği çaldun. Ma~ 

uhibinden m~fat koparmaktı. fa -.. -.. .... 
iSTER iNAN )STER INANMAl 

kat, sonra vicdan azabı duydum, go 
türiip ~imle testim dsem ceza g~r«' 

L-------------------------·-------------------.J cektim. iyisi mi bu usulü tercih et~ 

) 

1 

• • 
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• 



1) 

t 
1 

/ s ~.=.._ .. _ ..., .......... 
-=--------- ----- - - - - - -- -

•
1
SON POST,,. 

TELGRAF HABERLERi 
-- -

Krup müessesesine 6 
yeni vapur ısmarlandı 

lktısat Vekili mukaveleyi imzaladı. Vapurlar 19 - 29 
•1 içinde teslim edilecek, üçü Mersin, diğer üçü de 

Marmara hatbnda ifleyecektir 

ispanyadaki 
ihtilal Bir fesat unsuru 

V aktiyle Şark vilayetlerimizin bir lspanyamn iç kavgam 
<Bat .....,. 1 iMi ..,W.) kısmında oturup ieude bir hart umumi bir dış kavgaya 

kdmet kuvvederi lebüıde büyük bir nGma· süren ve aramızda «Gildanilen dye müncer mi olacak ? 
Jit yapılmı1t amelenin çoiu yan ücretlerini 
J.panya hükOmetine bıraktıklanm illn et· tanılan bir unsur vardı. Bunlar Umumi • apanyadaki vaziyet. ilk dakiblarck 
_:..ı-....J:-. Harp koptuktan ve lngilizler lrakı it- 1 uupıısnaa hisıl olan derin intibaı teyit eder kula 

ı...-..... F.-.,a C..- gal ettikten sonra Türk askerini arka- bir tekilde mütemadiyen inkipf edip dm--
. Londra 4 (Hueull) - ispanya mese· dan vunnak için ayaklanmıtlar, ve 0 maktadır. lspanyol ihtillli patlak verdili 
fe9i. iki safhaya aynlmlf bulunuyor, birin· zamanki dütmanlarımızla birletcrek zaman. ben. bu hareketi. bütün Avrupacla 

Ankara, 4: (A.A.) - Deniz yollan tinde olan bu vapurlar 500 kiti iltiab ci safha liyut ve beynelmileldir. ikinci vatanlarına hiyanet, yurtdatlarına düt- sezilmekte olan kuvvetli bir marbiat cer .. 
~i için yaptınlacak yeni vapurlar- eder büyük salonlardan mürekkepdir. eaftıa dahili mücadelenin aldıiı tekli tıö .. manlık etmitler, neticede Türk top • yanın mücadelesinde seç kalınmlf bir 
daa albıının Almanyaya ıiparitine ait Ve hutalar ve deniz tutanlar için mah- ~eren .~.adar. . . raklarında ikamet edemiyeceklerini an- ileri hamlesi addetmit. Avrupa devletini 
'- nıukavele bugün iktiead vekili Ce- dut miktarda huıuıt kamaraları da Bınncı ea1ba Franaanın lspanJa qlen· (ayarak Irak topraklarına 11ğınmıtlardı. arasındaki zümreiefme harekeli üzerinde 
hı n_ il kru .. . da d B larla Bandı M ne müdahale etmemek üzere bir anlatma· I k da it d L-Id w üd b .. ··•- t · x.. Laydetmi..U. N'--uayar e p mueaeaeeı arasın var ır. u vapur nna :ve U• • . • ,.. _ Lt A d 

1 
tl . ra ın man a ın a ~ ıgı m • uyuw. eaır yapaca •• nı & ....-

ed·ı . . d f 1 . . 'h . . nın ımzuı ıçın uaru vrupa eve erıne detr"' lngı.lizlerin himayesi altında ya• Tahminim pek kıea .. zam.and.a hakikat.oldu. ı mıttır. an ya ee er erının ı tiyacı temın e • diıt: ta il _L • t k ........ 
1 

bu .-
d 1 • ,_ __ 1_.. ver •• no e cınemm17e a_. • -yan ve orada Asuriler diye tanılan İspanyanın dahılane inhıear etmeaı il • 

B l d " .. M · h t · · d' i mıt oım;a.uır. 'ı ~ __ ..ı 1 1- • L--1 
LI_ un ar an uçu enın atı ıçın ır. V bed ile • fab 'k l Ki' . unuyor. bu muhacirler, mandanın devamınca zım. gelen .mü.ca<ıe e. mars.sizmın ua7- • 
• ., biri 2600 ton hacminde ve 13,5 l a~lur . e -~-ab'linrıda aTr~. L ınnhg ' İngiltere Fransanın notuana cnap ver- . d • l . d k llanıl- mılel mahıyetinden dolayı baza devletleri 
"'1 .. . deci' Kam la d yo u ı e yam mua. ı e ur& ma mittir. zabıta ve ıan arma ış erın e u b. ~ L k d F aad d . bir 

ıuratm ır. ara rın a ya • al 'h -'- .. T" L .1 I k __ 1 li L_ıL_ ıgane uıra ama ı. ran a enn .. t'1t v akar w k cak ıp ı raç etme&. uzere ur~ parası e Notanın meaU meçhul olmakla beraber mıf ve o zaman ra ın ~ yer ıuwu• li.ka uyandırdığı gibi ltalyada da tiddetlt 
hJt e aogu ve 

11 ıu ve.:· ödenecektir. eeası malumdur. İngiltere Fransanın teklifi· nı bizar etmek için ne yapmak müm- bir aksülamel doiurdu. Rivayetlere veba-
1.ıı ve sıcak hava cereY.anları tertı t• Vapurlar 19-29 ay zarfında teslim ni eeu itibarile kabul etmektedir. künee yapmıtlardı. zı ajana baberlerine göre Almanyanın ft 
>Git alıvardır. Yaaati

1 
h
1
esabplah 1200. to~ olunacaktır. lapan,...... Miiaad.e Ettiii Frama& lngiltere mandasının bir gün aon ltalyanın kıyamcı fafiatlere fili yardımlan· 

'6y r. Bu vapur ara u attın tıcarı Ka ad · ha · · • b la--L .. Tayyareleri bulacag .. ına inanmıyan Asurilerle Irak- nı davet etti. . . . ._ --'- r enız ttı ıçan yap n ıı;;aa. uç 
acı temın edılmıt o~tır. b" "L ·la _1_ l • k .. f franaa hükUıneti. lapanyadaki tebaa· lılar arasında bu -kilde L-·layan mü,. Ayni mahiyetteki iddialara göre aoqa-uyu& vapur a&ay ve zmır or ez _ 1_ d T- ucat 

Diğer üç vapur marmara dahilindeki idareleri için yaptınlması mukarrer aını kurtarma& için dört tayyare gön er• naferet, Iralan müstakil devlet olma- liat ve markaiat Fransanm da, fafİat düt • 
a..L. .1 11 mipe de tayyarelerin lapanyol lıükameti tından ve Mı'lletler Cemı'yetı'ne gı·rme- mana lspanyol hükumetine yardımda b.-~er erde ve bilhassa Mudanya ve dört vapur için ııttiaad Vekaletince te-
~ tarafından müsadere olunduğu haber ve· sinden sonra büsbütün tiddetlendi. A- Junmasını intaç etti. En son vaziyet ise. 
l rma hatlarında çalıtmak içindir. tebbüı ve temaslara devapı .ohuun-'4• riliyor. Bu hldise de beynelmilel siyasa a- ıuriler, lrakın ayn bir köteıinde yer • Madrid bülcUmeti~i~, Alman ve ltalyu 

8!5() ton hacminde ve 18 mil sura • tadır. leminde derin akisler bırakacak mahiyet- l k h .. t b' 'd tebeasını 24 saat ıçınde lspanyol toprak • 
d' eşere mu tar ve mum az ır ı areye 1 k d . . _L _L!-1 L h • J te ar. ,. . I ak . . w la y . Irak anru ter e avet etmem gı'bi pe& v11111111 

llftgı•lı•z • 111.lSlr e lStanaa Son dakik.ada alınan malumata ıöre, tabı om ıçın ugrattı r. anı . bir kararını kaydediyor. Bu karana. ala. 
l.Vl 1 Fransız konsolosunun tetebbüsü üzerine devleti ve hükumeti içinde ayrı bır kadar devletler tarafından ayni fiddette 

lı lı J • Kanlı hadiseler bu tayyareler aerbe9t bırakılmıftır. Fran- devlet ve hükUm.et sahibi olmak iste- mukabil bazı tedbirleri davet etmai ta • 
lFI Ua eaeSl sanın Paria •efiri Dötambr'dan .ltalya ha- diler. Buna muvaffak olamayınca eill- bildir. Bu ise, ihtilal hareketinin i11r. anla· 

L. ... _ riciye nazın kont Çiano'yu ziyaret etmit ha sarılarak Irak hükumetine kartı ie- nnda akla gel.en ıümullü tehlikeye doina 
~itülasyonlar meselesinin iki Ukranyah sopa ile nazır, Mueolini ile görüıtükten sonra Fran· yan ettiler ve Irak ordusuna hainane atılmıt çok ileri bir adımdır. 

1'olayhkla halledileceği öldürüldü sanın tekUfine cevap vereceğini aöylemit- bir pusu kurdular. Bunun üzerine Irak Demek oluyor ki. lapanyada. kıyamcı 
Ümit olunuyor tir. ordusu isyanı tenkil etti ve bu fesat fafiat ve kraliyetçilerle cumhuriyetçi nama 

VarfOVa, 4 (A.A.) - Doğu Polon- Fransa aiyut mahafilini en çok alakadar unsuruna haddini bildirdi. altında toplanmıı olan her cina solculana 
..,.. _, l l · eden noktalardan biri, Almanlann Doyç· Aıur"ılerı'n bu 

1
• syanından sonra mücaddelesi, baılıca iki ideolojinin çarplf"' ı._~ire, ' (Huıuıi) - ngiltere i e yasında kiin Skole fehrinde kanlı hi· land zırhlısı kumandanının general Fran• uı ır 

•Wllllr aruında konutulacak mühim ~iseler vuku ~ul~~f v~ Ukranya mil· koyu ziyaret etmeaidir. Acaba bu ziyaret. Irakta kalm~lan~a ve Irak ~alkı ile~ m Bu ~arpııma kaqıaında 'V'&Zİ7et alan ta
llleeelelerin en ıonuncuıu kapitülas • lıyetperverlerı numaY1flerde bulun • .. rf bir nezaket ziyareti miydi. yoksa AI- tamalarına ımkan kalmadıgı anlatdd! raharlann hummalı al&kuı. benim naza· 
hıı1ann ilauıdır. Bu meselenin de muftur. Bu nümayitler esnasında, Po- man tebauını kurtarmak niyetiyle mi vu- ve lnıiltere hükumeti Asurilere yenı nmda. barut façası etrafına diifen bvdcım
'°1.ylılda hallolunması ümit edilmek• lonyanın tqriki mesaisine taraftar par• ku butmuftU veya daha bqka bir maksada bir yurd aramağa koyularak evvel& Ce- lan andınyor. Bu kıvılcımlar tam barut &. 
~· El. Mubttaın gazetesinin ver - tilere mensup iki Uluanyalı IOpa ile mı mebni idi) .. Fransız mahafili bu sualle· nubi Amerikanın bir iki devletiyle mü- ç18ının üatüne düıtükleri takdirdedir ki va· 
~iti malumata göre Mııır murflhhaı öldürülmüttür. ri so!'cluktan eonra «ziyaret, hususi bir ma· zakere yapıldı. Fak.at bu devletler de, ziyetin fecaati bat göaterecek.tir. 
~eti Ağuıtoaun 13 ünde Mıeırııt Polia, 15.000 kitiyi topLyan bir nü· niyı haizdir» diyorlar. Asurilerin bir fesat unsuru olduklarını Selim Rqıp 
~r vapuriyle hareket ederek in • mayifi daiıtarak bir çok kim8eleri ya- .......,..... DaWll il-. v.._.. . anlayarak bunlan memleketlerine kiyede yerlqmelerinden bahaolundu • 
llltereye gidecek ve Mısır - lngiltere blamıthr. ~ndra 4 • (~~) - lapan~daki yerlqtirmeyi reddettiler. Bilhuaa Lord Loyd Aaurtlerin Tür-
.btuaıt muahedesi orada imzalanacak· dahalı harp ~ti iki tarafın da kat 1 mu· Asurilere Cenubi Amerlkada yer kiyede yerlqmeleri irin Türkiye-.:... Dinarlı - Cim Lon~o. harebe için hazırlandıklanm tıöıteriyor. . A h.. 1 hn . a ı-~ il~ M drid Şim it ı v -t 1 h'.kA- bulmanın ımkanıız gı an 8ıfl ca müracaat yapılmasını iatedi. a , a gpanya. ft.11 a onya u u • ed l . k . . l 

l!t - Rnanı ma~ı metin elindedir. lapanvamn sanayi .... ma- bunlan Suny e yer eştınne .. ıçın ça-. ngiltere, dünyanın dört tarafında 
rlliatln Arapları aon Atin-. 4 (Huau.ı) _ Dinarh Mehmet. denc:ı'lik bunlan bunl;;dır. Saracoaa. Bur- re arandı ve nihayet Fransa huktimeti müetemlekeai bulunduğu için büyük 
lartlarını bildirdiler Cim Londoaa Atinada yapılmak üzere bir goa ve Galict. &silerin elindedir. bunlan Suriyedeki Gabede yerlqtir • harpte kendisine iltihak etmit ve lnP. 

)( •• ..ı·· 4 (H .) A -"bek ,l'eVUI maçı teklif emıiftir, Cim Londos Hava ve deniz kuvvetlerinin büyük kı .. meyi kabul etti. giliz himayesine dayanarak eaki, yeni 
iıııı~•· ~ua, ususı - rap . ~ .. 4 • m• S...nı.W. J"llllllmak prtile kabul mı bü'lr.dmetle beNber olduğu halde isi· Suriyeliler de bu feaat unıurunun yurddatlarını danltmıf ve onlarla pçi-
~ umumi sreve son vennek açın atı• ed x.:..: b·l..ı: . . 1 b'•L • . • ecf!Lt __ . A 
~ -f&rtlan teklif etmittir: ece•-- ı u.rmı_ı_tı_r.___ erin topçu kuvveti ii&dmet kuvvetlerine memleketlerine girmt>ıını ıetem uucrı nemiyecek hale gelmit olan aurtlere 
L ... ~ - Siyonistlerin Filis'tine muhaceret- Cezaı"r mUftUsUnUn cenazesı· faiktir. için Asurilerin memleketlerine ginne- yer ve yurd bulabilecek vaziyettedir. 
~durdurmak. Asi kuvvetlerin 0.rido•yu bombardı- meleri için bir haıJi uğratmıtlar, fakat Bunu yapmaması onun da bu fesat 

2 - Sürsünleri serbest bırakmak. Cezair, 4 (A.A.) - Müfti Ka "" man ettiii haber veriliyor. Hükdmet &si- muvaffak olamamıtlardı. unsuruna itimat etmediğini göaterir. 
• k budun nafi, Koatantinde defnedilmek lere menıup 2000 mahpuau bilmukabele A "l • S · t "' • 8 . bö' 1 1 • ı ' - Köyleri taharriden vazgeçme · ida ed iini midi . b . . ıurı erın urıye opragına gıre • u, ıster y e o sun, ııter 0 maıın. 
8u terait kabul olunduğu takdirde U• üzere gara getirilmittir. Bir çok yerli· b n:_ rdece d rmıt. unun üzf!nne bilmeleri. ancak Fransız himayetine haizi ehemmiyet değildir. Fakat hiç 't ı k l ·ı ler alaya İftirik etmi.tir. omua ıman unnuıtur. · · ed' d ırev durduru aca ve ngı tere ta• y• M d 'd· · li d C d •d ııtinat ıyor U. bir memleket de bir fesat unıuruna 

tıı.L.. • k · l ,. . a n ın pma n e ua amura a 
~~an vaziyeti tahki .için tayın o unan y d F • di S . 'l da kah 1 ed k ba b. ·ı -L . 

Unanl.stan a yirmi dört •t devam eden muharebe hak· ranta, tım urıye ı e, man ya u ere tına ır gaı e açma& ... 

~. onun vezifeeine baılamasına imkan h 
kında iki taraf birbirini tutmayan malumat son verecek bir mua ede müzakere temez. 

ektir. 

Uşak stadyumu 
tJtak, 4: (A.A.) - Ufak stadyo -

~unun e'kıikliklerinin tamamlan· 
~na batlanmıttır. Yakında kotu 
"'-ti, futbol eahaıı ve diğer teaisat ya
~tır. Bu itleri takip etmek üzere 
~ kitilik bir heyet ayrılmıttır. 

Amk bu sayfayı 
kapatalım! 

<B.t tarafa 1 inci •Jfad•) 
~p kararlaıtırmanuı daha doğru o
~iına inanıyoruz. 
1'. ~nçliiimizi diğer sahalarda oldu

libi •por aahuında da dünyanın f'n 
~de, en ıerefli, en güçlü, en muvaf

lençleri arasında görmek istiyoruz. 
Bunu yapmak ve buna muvaffak 

•i..ıllk için. kendimizi bilerek. eksiği-
~ tanıyarak ve tamamlağama uğra
-..k, ciddiyetle çalıımak lazımdır. 
'Genç Ve dinç bir milletiz. Hayatta 
hı narnıyacağımız hiç bir muvaffaki
"1 Yoktur. Elverir ki muvaff akiyet yo• 
'ltt flun rnüsbet, sürekli ve hesaplı çalı§
I il Yolu olduğunu bilelim. Varılacak 
t 'Ye)i aöııden kaybetmiyelim. Ayni 
>"Yeye vannak için çalıtanların neler 
llPtıkla b" .. k" 1 . I "1 rını, utun ra ıp erın ne ere 

....ı u"•ffalt olduklannı yakından takip 
-elıın. 

Umum"I grev vermektedir. Hükumet kuvvetlerinin &.ilere etmekte olduğu için A.urilere bir yurd Hele bu fesat unsurunu memleketi-
karıı galebeyi temin ettiğini ve bilerin 200 bulmak meselesi son günlerde yeni- mize sokmak küfran ve hiyaneti ok,.. 

Y • . . " k fna~tul bırakıp mağlup oldukanm haber den ortaya çıktı ve bir kaç gün önce mak ve timartmak olur. Böyle bir h&-
enı grevın sıyas! ~~.sat- venyor. lngilterenin Lordlar Kamarasında ya - dieenin vukuuna imkan yoktur. 

lara dayandığı bıldınbyor Asiler ise ilç koldan ~dridin üzerine Yii· pılan ·bir müzakerede Asurilerin Tür- Ömer Raa Doirul 
rlidüklerini bildirmektedir. 

Atina, 4 (Huıuıi) - lşciler tara -
fından yarın ilan edilecek olan umumi 
grevde her hanği bir hadiseye ıpeydan 
verilmemesi için hükumetce icap eden 
bütün tedbirler alınmıttır. Grevin de
vam edeceği müddet henüz kat'i suret
te tesbit edilmemiştir. 

Grevi tertip eden federasyonlar 
grevcilerin tatkınlık yapmıyacaklarını 
hükumete temin etmişlerdir. Dahiliye 
vekili de zabıtanın grevcilere mül& • 
yim davranacaklarını aöylemittir. 

Nakliyat nezaretinin aldığı malu -
mata göre, tertip edilen grevin ıiyaıi 
maksatlara dayandığı merkezindedir. 

Yeni erkim harbiye reisi 
Atina, (A.A.) - Büyük erkanı 

harbiye. ba.f kanlığına tayin edilen ge
neral Papagos, yeni vazifesine başla-
mıttır. 

Oançigde seçim hazırhkları 
Varşova, 4 (A.A.) - Söylendiğine 

göre, Dantzigde yeni seçimler için ha
zırlıklara başlanmıştır. Senatonıin 12 
memuru eeçim listeleri hazırlamakla 
meşguldür. Sanıldığına göre, Senato, 
seri bir halk istişaresi yapcaktır • 

• 

Bir kol Sevilden, bk kol timali garp• 
taki Gal&syeden, bir kolu Portekiz hu
dudu tarfından ilerliyor. Asiler bundan 
ba§ka eon muharebede galip geldiklerini 
iddia etmektedir. General Mola, general 
Frankonun kuvvetlerile birleıeceiinden e
min olduğunu söylemektedir. 

Cebelüttankdan gelen malUnıata göre 
bu sabah hükG.met tayyareleri lailerin bir 
kaç deniz tayyaresi ile harp etmit. deniz 
tayyarelerinden ikisinin düttüiü görülmüt
tür. 

Londra, 5 (Hu,uıi) - Fransanın kiz ile ayni mevzu üzerinde temaaa 
ispanya işine müdalıal, etmemek için başladı. ltalya hariciye nazın Fransız 
vuku bulan müracaatına lngiltere, Al- sefirine, Musolini ile konuttuktan son· 
manya ve Belçika cevap vermişlerdk. ra cevap vereceğini söylemittir. 
lngiltere müdahale etmemeğe taraftar- Muıolini ise tatildedir ve ltalya hü-
dır. kumeti F ranıız notasına cevap ver -

Yalnız İtalya ve Portekizin ayni ta- mek için acele etmemektedir. 

ahhüdde bulunmalarını tart kotmUf • ı..,..,.ol Salanaa .Wea lnailis G-W 
tur. Almanya. Ruıyanın da yapılacak Ceıbelüttank 4 {Hususi) - lnailtere-
anlatmayı imzalamasını istemittir. nin Kraliçe Elizabe'l harp zırhlı• Barse-

Franea hükumeti, Rusya ve Porte- lon·a tıitti. 

lki ahbap çavuşlar 
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Sigorta Tekniğinin moder11 esasları Üz•rine kurulmuı yeni bir miessese: 

ANONiM TÜRK 
SiGORTA Şi KETi 

Yeni postahane k.arşısında Büyük Kmacıyan hanında faaliyete geçmiştir 
Sigortaya aid her müşkülünüz hakkında gişelerinden meccanen malumat alabilirsiniz 

• 
ŞIBİB BABIBLEBI 

Yeni nebatat 
enstitüsü 

Binanın yanında tatbikat 
görmek için bir de bahçe 

yapıldı 

Dünkü kazalar 
Bir çocuk havuza düştü 

ve boğuldu 
l Mektep değil, 

meyhane mahzeni 
Sen Benova koleji muha
sebecisi mevkuf en muha

keme ediliyor 

Aksarayda Kasap sokağında oturan 
72 ya~ında Mehmet Esat Çakmakçı • 
lar Yokuşundan geçerken 787 numa -
ralı otomobilin altında kalmış, muh -

Süleymaniyede Diyanet işlerinin Bundan bir müddet evvel Sen Be -
telif yerlerinden ağır surette yaralan -

bulunduğu bahçe derununda inşa e- nova Fransız koleji mahzeninde ka-
dilmekte olan nebatat enstitüsünün mıştır. Otomobilin şoförü Agop ya • çak şarap bulunduğu hakkında bir ih-
noksanları tamamlanmaktadır. 936 - kalanmıştır. bar üzerine mektep mahzeninde bir a-* Büyükadada oturan Abdullah . 
937 ders yılının ilk somestrinde olma- k M l k Tak . t d k ıama yapılmış ve odunlat arasında gız-

'- ızı e e sım ramvay ura ye- 1. b" k d 'k" · b' h · · dığı ta.:dirde ikinci aomestirde derslere . d d k 59 al b .1 ı ır apı an ı ıncı ır ma zen ıçerı-
burada devam edilecektir. Profesör- rm e urur eln numŞ afr .. ıkotomo ı sinde 6 fıçı, ve 331 O şişe şarap bulun-
) JA __ , al dah . d'd çarpmış, yara amıştır. o or açmıştır. 
er ame ı ~ıfm arına a şım ı en A kt d muştur . ranma a ır. . 
burada baflaınıtlardır. * Ç Ik" .. d t b h Bu ıtten maznun olarak dokuzuncu 

Nebatat enstitüsü profesörü Har - H eng,:l 0

8
yun e do uRran abaçıhvan ihtisas mahkemesinde mevkufen du • 

b d.. k eli . l .. .. b" asanın og u yaşın a ecep çe- I F k 1 .. h 
um un en sıy e goruşen ır mu• d k h d'' k b - l ruşması yapı an ransız o eıı mu a-

h . . . . .. h kk d e oynar en avuza uşere ogu - be . . D b P 1 b I 
anımıze yem enstıtu a ın a şuma.- t se cısı ar ua o, u şarap arın mü-

)... · · muş ur • d'" ki!! 'b' h b · 1 k k umatı vermıştır: * D" k"" .. d b' k l ur ve c:ıtı ın a erı oma sızın en-
H l.h d k' d I - un opru e ır aza o muş, d" . . kl d _ . . f . . « - a ı azır a ı ers evazımı ta· Bawd H l .. ısının sa a ıgını ıtıra etmıştır . • ... f" 1 k . g at vapuru a ep vapurunun uze· . 

mamen ihtıyaca ka ı geme tedır. . k .k. b Muhasebecı bu şarapların mektep . . . . b k h" b" k rıne yanaşır en ı ı vapur arasına a- k" . . A .... 

Şımdılık mobılyadan aş a ıç ır e - 1 k t t f S l"h -ı Ah t ılısesınde hususı ayın esnasında kul-
._. . k il d 'h . h" on sar ı an ay a a ı og u me I l h A d l l 
eıgımız yo tur. er e ı tıyaç ısse - d'" .. .k. d k l k anı an , ususı ve müsaa eye ima e-
dildikçe daha bazı ders levazımı getir - ~l ~uşb, .1tkı. vab~urhalrdasınh at a ara kale- dilmiş şaraplar olduğunu ve hademe-
·ı k . y . . .. b" d IA Zl mış, ı ın ır a e as aneye - l . b f" 1 . . . 

tı ece ~r. en~ ~nstı.~u:c ır e a.~e ı dırılmıştır. erın u ne ıs şa~ap arı .. ıçme_m~si ıçın 
dere gormek ıçın buyuk bahçe ılave * F d y ld dd . d 5 .. t mahzene sak1adıgını soylemıştır. 
edil . . Li . . k . . d ener e ı mm ca esın e u • M . f d . . . b 

mıştır. mon yetıştırme ıçın e çü Hıristonun dükkanının bacası tutuş- aznunun ı a esı üzerıne u şa • 
ayrıca ıerler (limoniuklar) yaptırıla· t ft t" ·ı k .. d"" · · ı .. raplarm hangi sene1erin mahsulü oldu-

muş, e ra an ye ışı ere .. son uru muş- ~ I . J • • . • 
caktır. t"" gunun nhısar daresınm tahlıl raporı-
1 Bahçe için hazırlanan program ge.. ur • le öğrenilmesi ve bazı şahitlerin celbi 
lecek sene ikmal edilirse nebatat dersi Parti genyön kurulu için duruşma başka bir güne bırakıl .. 
gören bütün lise talebeleri buradan is- Cümhuriyet Halk Partisi gen yön mıştır. 
tifade edebileceklerdir. Bahçede dört kurulu (merkezi idare heyeti) ile T b e· ı•V• . R 

k d · ·ı · · ı 1 ale e ır ıgının omanya ayn mm vücu a getırı mşıtır: - katibi umumilik bürosu stanbula nak-
Nebatları fasilelerine göre tefrik eden ledilmiştir. seyahati 
kısım, 2- eczacılığa ait tıbbi nebatlar Merkezi idare heyeti dünden itiba- Milli Türk Talebe Birliğinden bir 
kısmı, 3 • veraset çalışmalarına tahsis ren fstanbul C. H. P. si merkezinde grup Romanya Talebe Birliğinin dave-
edilen kısım, 4 - yalnız Anadolu nebat- çalışmağa başlamıştır. ti üzerine bu ayın 12 sinde Romanya-
laıını yetiştiren kmm ki bu da gelecek . . ya gidecektir. Talebelerin Romanya -
sene ikmal edilecektir. ltfaıye mektebi yakmda açılacak daki seyahati 15 gün sürecektir. 

Fakültede talebeler üç kısım üzerine İtfaiye Müdürlüğü binası yanında 
ders göreceklerdir: inşa edilmekte olan İtfa! mektebi bina-

1 - Hayvanat kısmi, - 2 umumi sı yakında ikmal edilecektir. Mektep 
nebatat kısmı, 3 - epençiyari nebatat açılınca bütün itfaiye efradı burada ça
ve veraset ilimleri kısmı. lışacak, itfaiyeciliğin her fUbesindc ih

Y eni enstitüde 600 kişiyi istiap ede- tisas elde edeceklerdir. 
cek bir büyük konferans salonu ile 5 Mektepte bilhassa gaz bombaJan 
laboratuvar ve atelye yaptırılacaktır. ve tayyare hücumlarına karşı muha -

faza dersleri verilecek ayrıca harpte it· 
münferit faiyenin vazifesi öğretilecektr. 

Ölüm 
lzmir kız muallim mektebi tabiiye mu· 

allimi Aliye Tahsin Ak ile gazeteci arka
daılarımızdan Tevfik Necati Kozol ve 
Kayseri mensucat fabrikası ustabaşıların • 
dan Vefik Kozolun babaları Ayasofya 
dersamlarından Ahmet Necati Kozol vefat 
etmiştir. Cenazeşi dün Cerrahpaşadaki e
vinden kaldınlmış ve kendisini sevenlerle 
çocuklarının göz yaşlan arasında ebedi lstanbul adliyesinde 

hAkimlik 
lstanbulda da diğer şehirlerimizde 

olduğu gibi münferit hakimlik usulü
nün tatbiki tahakkuk etmek üzeredir. 
Bu takdirde lstanbulda 3 asliye m ah· 
kemesi beşe çıkarılacak, bu mahkeme
lerde vazife görecek beş hakimin, birer 
muavini bulunacaktır. 

medfenine tevdi edilmiştir. Arkadaşımız 

itfaiyeciler gUnü Tevfik Necati ile kardeşlerine ve merhu-

Mahkeme saatları 
Mahkme saatlerinin muntazam ol • 

maması ve alakadarların öğleden evvel 
!aat on buçukta ve öğleden sonra da 

" 14 de davet edilerek saatlerce sıra bek-
lemeleri ötedenberi şikayeti mucip ol
maktaydı. 

Adliye Vekaleti bu hususu nazarı 

dikkate alarak mahkemelere gönder -
diği bir tebliğle vatandaşların vakitle
rinin ziyaa uğratılmamasını ve dava -
lanna göre muayyen bir saat tayin e
dilmesini istemiştir. 

~ki yankesici Orhangaziye 
gönderildi 

Yankesicilik suretile Orhangazide 
dört kişinin parasını aşırarak lstanbu
la kaçan Hüseyin ve Kamil dün f stan
bulda yakalanmış ve Orhangaziye gön
derilmişlerdir . . 

f stanbul festivali programı meya • mun ailesini taziye eder, merhum için de 
nına ithal edilen itfaiyeciler giinünün Allahın mağfiretini dileriz. Mevla rahmet 

Pek parlak olması için çalışılmaktadır. eyliye. 
İtfaiyeciler günü için muhtelif Avrupa r--------------. 
şehirlerinin itfai kumandanları lstan- Nöbetçi 
bula davet edilmiştir. 

Festival 
İstanbul festival programına dahil 

olan tenis seçme müsabakalarına dün 
Dağcılık Klübünde başlanmıştır. Ya -
rın da Taksim bahçesinc!e Şehir ban .. 
dosu tarafından bir konser veri1ecek -
cektir. Konserde tanınmış müzisiyen
lerin eserleri çalınacaktır. 

Gayrı mUslim san'atkArları davet 
1 - 316 - 328 gayri müslim san'atkl\r 

bekayasile 329 ve 330 lu bekaya olrnıyan 
gayri müslim san' atki.rlar ıevkc<lilecektir. 

2 - Bu san'atkirlar ıunlardır: Duvar· 
cı, betoncu, demirci. marangoz, dülger, te· 
nekeci ve sıvacı. 

3 - Şubede toplanıp ıcvk c<lilme gü
nü 15/ 8/ 936 saat 9 dur. 

4 - Bu san'atkarların bedeli naktileri 
14/ 8/ 936 akşamına kadar kabul edile· 
cektir. 

5 - Kanunun bu baptaki ağır cezası · 

na çarpmamak için san'atkarlann vaktin· 
de ıubeye müracaatlan bildirilir. 

Eczaneler 
Bu geceki nöbetçi eczaneler ıunlardır: 
İstanbul cihetindekiler: 
Aksarayda: (Şeref). Alemdarda: (Eş
ref Neşet) . Bakırküyünde: (Merkez). 
Beyazıtta: (Aeador Vahram). Eminö
nünde: (A. Minasyan). Fenerde: 
(Hüsameddin). Kınagümrükte: (Ke -
mal). Küçükpazarda: (Necati). Sa -
matya Kocamustnfapa,ada: (Rıdvan). 
Şehremininde: (A. Hamdi). Şehza -
dcba§lnda: (Asaf). 
Beyoflu cibetindekiler: 
Calatada: (Hidayet). Haıköyde: (Ni
ıim Aseo). Kasımpaıada: (Müeyyct). 
Merkez nahiyede: (Galatasaray, Ga -
Tih). Şiılide: (!\laçka). Taksimde: 
(Kemal Rebul, Kurtuluş). 

Üsküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Büyükadada: (Merkez). Heybelide: 
(Yusuf). Kadıköy Muvakkithanedc: 
(Saadet). Kadıköy Söğütlüçeımede: 

(Osman Hulusi). Üsküdar lıkclc ba • 
şında: ( MerkC2). 

.~--------------------- 1 l~ _____ ıs_ıa_nh_u_ı_v_a_kı_na_r __ Di_re_k __ ıö_rıu_ğ_u __ ua_nı_ar_ı ____ _ 

Cinıi Miktarı Muhammen IJk teminat ihale günü 
Bedeli 

Nohut 2000 Kilo 10 Kuruı 15 Lira 7 /8/936 Cuma aaat 15 
K. Fasulye 3000 » 11,5 » 25,5 » » 
Pirinç 2000 » 20 » 30 » » 
Zeytin yağı 700 » 58 » 30,5 » » 
Sabun 120 » 31 >i 3 » » 
Sade Yaiı 700 » 80 » 42 » » 
Salça 120 » 15 » 1,5 » » 
Soğan 700 » 3 » 2 » » 

imarete lüzum olan yukarıda yazılı 8 kalem erzaktan fasulye vd 
nohuda verilen bedeller tam değerinde görülmediğinden ve <Jiğerleri: 
ne iıtekli çıkmadığından ekıiltmeleri on aün uzatılmııtır. ihaleleri 
yukarıda yazılı aün ve ıaatte komisyonda yapılacaktır. Şartnameleri 
her gün Levazım kaleminde görülebilir. (172) 

---~--~--------------------~-------~----

İstanbul Vilayeti Nafıa Müdürlüğünden: 
27 /7 /936 tarihinde nat IS de açık eksiltme ıureti)e ihalesi tekarrür e • 

den 3972,59 lira kqif bedelli lıtanbul Deniz Ticaret Müdürlüğü binaıınıJI 
kat ilavesi intubna muayyen olan gün ve aaatta talip çıkmadığmdaıt 

2490 sayılı artbrma, aksiltme ve ihale kanununun 43 üncü maddesi muci -
hince ihaleai 10 Ağustos 936 Pazartesi günü ıaat on buçukta vilayet Nafi• 
Müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

A - Bu ite aid proje tartname, keşfi 20 kurut mukabilinde Nafia Müdür
lüğünden alınabilir. 

B - Muvakkat teminat 298 liradır. 
C - lateklilerin en az bir kalemde <c2000n liralık bu ite benzer iş yaptı: 

ğına dair Nafia Müdürlüğünden almıt olduğu müteahhitlik ve Ticaret OdaJl 
veaair vesikalan ile 10/8/936 günü nat 10 da lıtanbul Nafia Dairesi ek"' 
siltme Komisyonuna gelmeleri. u89» 

Deniz Levazım Satınalma Komis
yonundan: 

6 Ağustos 1936 tarihine rastlıyan Perşembe günü aaat 14 de kapalı zar! 
usuli ile alınacağı ilan edilen 12.000 kilo Brons telin, prtnamesinde yapı 
lan tadilat dolayiıile, münakasası tehir edilmiştir. Keyfiyet alakadarların m• 
lumu olmak üzere ilin olunur. (167) 

İstanbul Beşinci İcra Memurluğundan: 
Rasim ve Emine ve Rultiyenin Emniyet Sandığına birinci derecede İpO' 

tekli olup paraya çevrilmesine karar verilen ve temamına (5952) lira kıy ~ 
met takdir edilen Beyojlunda Kamerhatun mahallesinde Zerren yeni çe~ 
sokağında eski ve yeni 12 numaralı sağ tarafı Petro eskici veresesi han~ 
sol tarafı Madam Vartan haneı\ arkası Dimitraki Lamirodis haneıi cepbetl 
tarikiam ile mahduttur. Beden dıvarları kagir iç kısımlan ahşap ve zemin kt
tında: Altmda iki aöz bodrum kömürlüğü olmak üzere ıokaktan altı ba~' 
malda zemini mermer döşeli bir tatlık sağda, solda iki oda ve bodruma inJ' 
len iki merdiven ve bir camekin kapıdan girildikte mermer döşeli diğe.r tllf 
hk merdiven alb ve arkada mermer tekneli rnalhz ocaklı kiler ve hela ve at 
kadaki ıaydınhia çıkılan içinde samiçi bir mutfak aydınlıkta tulumbalı sıJ' 
ıuz bir kuyuyu ve birinci katında: Bir sofa üzerinde iki oda bir musluk ın•' 
hali ve ikinci katında: Bir sofa üzerinde üç oda, bir mutfak bir helayı ve iİ' 
çüncü katında: Bir aofa üzerinde kartılıklı ikisinde yük ve dolabı olan dö~ 
odayı ve çab katında: Basık tavanlı bir :aofa üzerinde bir çatı alb zemini ÇS' 
mento döteli üıtü ve yanlan kapalı pencereleri çerçevesiz saç ve deposu " 
lan kapalı taras ve elektrik terkos teıSisatı cephede birinci kattan itibaren ;it 
tü kısmen ahpp çıkma arka cephede zemin ve bodrum pencereleri demir ~ 
maklıkh olan ve arka pencereleri kısmen pancurlu ve yan cephede küçük ~ 
aydınhğı havi umum mesahası 127,47 metre murabbaı olup bundan 10, 
metre murabbaı bina zemini ve geri k'alanı aydınlık olan tevsili bir evin tJ 
mamı, açık arttırmaya vHedilmif tir. • . . . ~ 

Arttırma peşindir. Aıttırmaya ıştırak edecek müşterilenn kıyıııe ~ 
muhammenin % 75 nisbetinde pey akçesi veya milli bi~ bank~"\, 
teminat mektubunu hamil olmaları icap eder. Müterakim vergı,_ tanzıf38 
tenviriye ve vakıf borçlan borçluya aittir. Arttırma şartnamesı 1/9/9. 
tarihine müsadif Salı günü dairede mahalli mahsusuna talik edilecektJ'i 
Birinci artbrması 22/9/936 tarihine miisadif Salı gilnü dairemizde. ı•~ 
14 den 16 ya kadar icra edilecek birinci arttırmada bedel kıymeti 111 a" 
hammenenin % 75ini bulduğu takdirde üste bırakılır. Aksi takdirde s.,, 
arttıranın tcahhüdü baki kalmak Uzere arttırma on beş gfin d• ı 
temdit edilerek 7 / 10 / 936 tarihine müsadif Çarşamba günü sa:~ 
14 ten 16 ya kadar dairde yapılacak ikinci arttırma neticesinde eo ç .,~ 
arttıramn üstünde bırakılacakhr. 2004 numaralı icra ve iflas kan°0 1' 
nun 126 ıncı maddesine tevfikan hakklan tapu sicillerile sabit ohn•f~sı 
ipotekli alacaklarla diğer alAkadaranın ve irtifak hakkı sahiplar~jı1' 
bu haklarını ve hususile faiz ve maaarife dair olan iddialarını ~,< 
tarihinden itibaren 20 gün zarfında evrakı müsbitelerile ~i~likt~ dal bil 
mize bildirmeleri lazımdır. Alai takdirde hakları tapu sıcıllerıle 5kjıı' 
olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Mütera tııt. 
vergi, tenviriye ve tanzifiyeden ibaret olan Belediye rusumu ve . Va eli 
icaresi bedeli müzayededen tenzil olunur ve 20 senelik ':akıf cla~, 
tavizi de müıteriye aittir. Daha fazla malumat almak ısteye ~)'~ 
934/6590 numaraJı dosyada mevcut evrak . ve mahallen haciz ve

16 diri kıymet raporunu görüp anlayacakları ılin olunur. (44 
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MEMLEKET, HABERLERİ 

Zonguld kta kıymetli 
bir define bulundu 

Defineyi gömen bir Rumdu, yine kendisi çıkardı, 
şimdi bu evde oturan Feyzi Hayıflanıyor 

Zongu!dr.k , Bir heyetle beraber evvelce Panayo· 
( Hususi ) - tun evi olan şimdi de Ereğli Şirketinin 
Şehrimizde bir merkez ambarı muhasibi F eyzin;n o· 
defin~ bulunmuş- turduğu yere gidilmiş ve evin mutfa • 
tur. ğında Panayotun gösterdiği yerde bir 

Bu define metre kadar toprak kazıldıktan sonra 
ll:ıübadeleye ta • saklı para meydana çıkmıştır. 
bi Rumlardan Pa- Çıkan paranın müfredatı şudur: 
llayot Kokinor a· 143 Osmanlı altını, 8 lngiliz altını, 
dında biri tara • 641 Fransız altını, 1 Rus altını. 
fından mühadil • Şimdi bu evde kirayla Qhıran Feyzi 
ferin Zonguldağı dedi ki: 
terkettikleri sıra· - Mutfaktaki kuzinenin yanında, 
ea e'tl_nin mutfa· Zonguldakta otar • yerdeki betona sonradan ilave olun -
~.na gömülmüş - duğu evden define muş bir yama gözümden kaçmış değil
ı Ur. çıkan Feyzi di. Fakat bu yamanın altında bizim i· 
d Bu defa defineyi meydana çı'karan çin bir servet demek olan yedi, sekiz 
, a gene bu parayı gömen adamdır. bin liranın yattığı kimin aklına gelir· 
d ~anayot, bir kaç gün evvel Zongul- di. 
aga gelmiş ve hükumete baş vurarak Ve bu sözlerine elini alnına vurarak 

~~kl~dığı parayı meydana çıkaracağını ilave etti: 
~ıldırıniştir. - Nah kafa! 

Gaziantepte bir fıstık 
·enstitüsü yaptırılıyor 

Antepte 

ta.F~ziantep (Hususi) - Ziraat Vo -
8 

•• etınce şehrimizde bir fıslık enstitü· r: açılması kararlaştırılmıştır. Bu ka
o} r, geçen sene Gaziantebe gönderilrnit 
'l\1.~? Tanın enstitüsü profesörlerinden 
!) 

0

1 syö Vaysberg'in tavsiyesinden ileri 
~e ın· . 
letk· ıştır .Profesör, fıstık hastalıklarını 
n 1ı: etınek için Antepte bir enstitü 
t~ .asına kat'i lüzum görmüş ve bu 

Etı r~~-orla vekalete bi~dirmişti. 
te nstıtu yapılacak yen seçmek üze· 
lik~rofesör Vaysberg iki muavinile bir
ltı e buraya gelmiş ve Belaz denilen 
~kii münasip görmüştür. 

en ~kında inşasına başlanacak olan 
l Shtüd f k w } .. • d 'tik e, ıstı agaç arı uzerın e tet-
fj8 at :Yapılarak hastalıkların s~bepleri, 
ltı ~aPınaları ve niçin iki senede bir 
ıU: su) verdikleri araştırılıp çareler bu-

acaktır 
Oı·· . 

urnıer fenni tekilde kurutulacak 

8Qı Antebin eski bir üzüm diyarı olma
dt ~rağmen üzümlerin hala eski usul· 
teın· Ututulınasından iyi evsafta üzüm 

ın edilemediği cihetle mahsul faz. 

pazar yeri 

la para etmiyordu. 
Bunu göz önünde buhıncforan n.ll 

Ali Rıza Çevik bu ıena nümune ola
rak bir köyde üzümlerin fenni aurctte 
kurutulması için ziraat dairesine tebli
gat yapmışbr. 

Masraf ziraat dairesine ait olmak Ü· 

zere bu yıl münasip görülecek bir kö
yün üzümleri nezaret altında ve fenni 
surette kurutulacak ve kurutma tarzı 
diğer köylere nümune olarak gösteri
lecektir. 

Samsunda ve Bafrada 
tütün vaziyeti 

Samsun (Hususi) - Yurdun en 
verimli tütün mıntakası olan ~ehrimiz
de ve Bahada, bu yıl yapılan tütün di
kimi, geçen yıldan çok fazladu. Eki
min, bu ay içinde yağmur yağmazsa, 
çok yüksek bir randman vereceği kuv· 
vetle ümit edilmektedir. 

Bir istatistikte, bu seneki tütün zer'
iyatı Samsunda 45 bin, Bafrada 5!j bin 
dekar gösterilmektedir. 

Manisa valisinin 
ölümü 

Memleket hastanesi ope
ratörü izahat veriyor 

Manisa valisi Murat Germenin ölümü 
etrafındaki neşriyata cevaben Manisa has· 
tanesi operatörü Semih Sİ.ımerman şu mek· 
tubu göndermiştir: 

. Muhterem gazetenizin 28 tem· 
muz 936 tarihli nüshasında «Mani
sa valisinin ani ölümü» bağlığıyla c,:ıkan 

yazıda tavzihe muhtaç noktalar vardır. 
Sayın vali, yapılan ameliyat yüzünden 

ölmüş değildir. Ameliyat pek vahim has
talığın ilk adımı telakki edildiği için he· 
men icra edilmiş, alınan neticeye istinaden 
müteakip tedaviler de en yeni telakkilere 
uygun tarzda yapılabilmiştir. Ölüm sebe
bi iptidada konulan teşhisin çok vahim vç_ 

tasavvur edilmiyecek derecede seri seyre· 
den ihtilatından ileri 5telmiştir. Fevkalhad 
nezfi pankreas iltihabının ilim ifadesini 
meslekdaşlarımız güzel bilirler ve hastalı
ğın bu hnlile, fenni yardımların ve kurtar
ma imkanlarının nasıl dışında kaldığını ko· 
lay takdir ederler. 

Sayın genel savmanlıkça yaptınlnn o • 
topsi, neticesi ilim kanaatimizi izah eden 
müsbet vesika mahiyetindedir. Meslek ko
nuşmalarının yeri burası olmadığı için faz· 
la yazmağı muvafık bulmuyorum. Bu hu
sustaki mufassal Comminucation'umuz tıp 

cemiyetlerine takdim edilecektir. Size yal
nız §U kadannı söyliyebilirim ki bu hasta
lık garp ne§riyatında da her vakit fevkala
de vahim halini muhafaza etmiş, teşhis ve 
tedavi noktasından en büyük profesörleri 
kat'i acz içinde bırakmıştır. Manisada be
nim ve muhterem mcslekdaşlarımın vakit 
geciktirmeden tatbikını lüzumlu buldukla
n müdahale ve tedavi §artlarının isabetini 
sözle değil, yapılan otopsinin verdiği ka -
naat1e izah ediyoruz. Mümasil başka bir 
vak'ada tarzı hareketimiz gene ayni oln • 
cak, Murad Germeni kurtarma uğrundaki 
yardımlanmızda en küçük değişikliği tev
lit etm.iyecektir. Bu hakikatlerin aynen ne~
rini ve bu suretle İstanbul efkarı umumiye
sine de doğruyu bildirmenizi dilerim. 

Saygılarımı kabul buyurunuz. 

Samsunda yağmur 
Bir çok köylerin mahsul 
ve tütün tarlaları yağmur

dan zarar gördü 

Samsun (Hususi) - Burada çok 
~iddetli yağmurlar yağmıştır. Bu şid
detli yağmurlardan Bafra istikametin
deki Evkaf köylerinden bir kısmını su 
basmış ve bir çok tütün tarlaları hasara 
uğramıştır. 

Bundan başka Canik'te Tekke kö
yü ile civan ve Çarşamba köylerinin 
bazıları bu yağmurdan çok zarar gör
müşlerdir. Zayiat henüz tes~it edileme
miştir. 

Yağmur Samsunda gece baş1amış, 
şiddetli gök gürültüleri uykuda bulu
nan halkı hayli heyecana düşürmüş -
tür. 

Kütahya ıpor mmtakumdan bir 
izah 

Kütahya mıntaka11 Türk epor kurumu 
başltanlığı tarafından ıönderilen bir mek
tupta Kütahyada apor vaziyetinin gayet 
düzgün olduğu, eeki vaziyetin ıslah edil· 
diği, kıymetli elemanlann spor teıcklcül· 
ler:indcn çıkanlmadığı. çıkarılanlann di • 
sipline ve spor nizamlanna aykm hareket 
ettikleri bildirilmektedir. 

Pazar Ola Hasan B. Diyor Kh 
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Sayfa 

Güreş takımımız da 
iyi netice alamadı 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

5 

Bunda nsonra Büyük Mustafa rakibi İsviçreli ile güre~iştir. Yal· 
nız bu güreş esnasında bir kaza olmuş, Büyük Mustafanın beli incinmiştir. 

Müsabaka, 4 dakika 40 saniye devam etmiş, neticede Mustafa mağlup 
sayılmıştır. Mustafa derhal tedavi altına alınmıştır. Bundan sonra müs:ı
bakalara iştirak edemiyeccktir. 

:~ • 4 gün kat'i istirahate ihtiyacı vardır. 

Oğteden sonra yapılan maçlar 
Öğleden sonra yapılan müsabakalarda 66 kiloda Sadık Finlandiyalı raki· 

bi ile güreşmiştir. Maç 5 dakika 25 saniye devam etmiş, neticede Sadık 
yenilmiştir. 

Çoban Mehmet iki defa yenildi 
Günün en dikkate şayan maçı Çoban Mehmetle rakibi Alman Göring 

arasında olmuştur. Fakat bu maç, bilhassa biz Türkler için beklenilmiyen 
bir netice vermiş, Çoban Mehmet 3,30 dakikada mağlup olmuştur. 

Çobanın mağlubiyeti kendi oyunun un neticesidir. 
Akşam geç vakit yapılan müsabakalarda Yaşar Finlandiyalı güreşçiyle 

karşılaşmış, 2 dakika 4-0 saniyede sayı hesabiyle mağlup olmuştur. 

Çoban Mehmet tasfiyeye uğradı 
Çoban Mehmet bugün ikinci maçınnı Estonyalı güreşçiyle yapmış, maat· 

teessüf bu maçta da sayı hesabiyle yenilmiştir. Çoban, bilhassa ikinci güreş· 
te gayet gevşek, dalgın bir oyun göstermiştir. Her hareketinde maneviyatı 
bozuk olduğu göze çarpıyordu. Neticede serbest güreşte tasfiyeye uğramış
tır. 

Bundan sonra Ankaralı Hüseyin rakibi Amerikalı ile Q'Üreşmiştir. Hü • 
seyin sayı hesabiyle mağlup olmuştur. 

Günün kahramam Mersinli Ahmet 
Bugünkü müsabakalarda yüzümüz Ü güldüren yegane ~üreşçi Mersinli 

Ahmet olmuştur. Bu kıymetli güreşçimiz bu gün yaptığı üç maçta da rakip
lerini mağlup etmiştir. 

Mersinli Ahmet akşam yaptığı maçlarda ilk önce rakibi İtalyanla karşı -
laşmış, sayı hesabiyle galip gelmiştir .. Jkinci maçı lsviçreli rakibiyle yapan 
Mersinli Ahmet, yorgun olmasına rağmen, rakibine sayı hesabiyle galip 
gelmiştir. 

Bu maç ardan sonra Mersinli Ahmet serbest giireşt~ 79 kiloda dünya Ü· 

çüncüsü olmuştur. Birinci Fransa, ikinci Amerikadır. 

Rakipler kuvvetli çıktı 

Gür~te rakiplerimiz, tahminimizin fevkinde kuvvetli çıktılar. Bilhassa 
Çobanın sikletindeki hasmı çok kuvvetliydi. Serbest güreşte alınan neti· 
celer karşısında Greko Romen maçlarında da ümidimiz yoktur. Bu güreş
ler beş gün devam edecektir. 

Futbolcular ayın 18 inde geliyorla-. 
Berlin, 4 (Sureti mahsusada giden arkadaşımızdan) - Bugün kampta 

futbocularımızdan kimse yoktu. Hepsi de şehirde gezintiler yapmaktadırlar. 

Takımımız burada maçları seyrettikten sonra ayın 18 inde memleketimi· 
ze dönecektir. 

Eskrimde bir kadın sporcumuzun muvaffakiyeti 
Berlin, 4 (Sureti mahsusada giden arkadaşımızdan) - Sabahleyin kız. 

lar arasında yapılan eakrim müsabakalarında Bayan Suat muvaffakıyetler 
kazanmıştır. Bayan Suat Takibi İsviçreliye 5 • 3,, Çcklere..5 • Oga1ip gelmi9, 
yalnız Kanadalıya 5 • 4 mağlup olmus.tur. 

Ömer BESiM tur. 

Gülle ve halter fina1i 
Bertin, 4 (A.A.) - Gülle ve halter finalı: Yari ağır eiklet: Birinci, Hos

tin (Fransa), Develope, 11 O kilo Arraşe, ll 7,50 kilo, Epole 145 kilo, yek • 
kun 372,5 kilo. 

ikinci: Deutsch (Almanya), Develope, 105 kilo, Arraşe, 110 kilo. Epole 
150 kilo. Yek.un 365 kilo. · 

Üçüncü: Vasıf İbrahim (Mısır),De,.·elope, 100 kilo, Arraşe, 110 kilo, 
Epole, 150 kilo, yekun 3'30 kilo. 

Futbolda Japon1ar lsveçlileri yendileı 
Halin, 4 (A.A.) -- Futbol müsabakasında Japon takımı 3 - 2 İsveç ta· 

kımını yenmiştir. 

Bu netice, büyük bir heyecan uyandırmıştır. Çünkü birinci haftnymın ıo 
nunda vaziyet şöyle idi: lsveç 2, Japonya O. 

Uzun atlama: 
Birinci Owena (Amerika), 8.06 metre, ikinci: Lutzlor-g 

7.87 metre, üçüncü: Tejime (Japonya), 7,i4 metre. 
(Almanya)! 

Amasyada cehennem sıcakları ı 
Amasya, 4 (A.A.) - flcj gündür 

şehrimizde şiddetli sıcaklar hüküm ıür· 
mektedir. Hararet, dün gölgede aıfınn 
üstüne 35-:W idi. 

Zonguldaklı 
bir genç 

Bütün malzemesini kendi 
hazırlıyarak bir akordeon 

makinesi yapb 

••• fil- lia~an Beyciğim! Ayıp de-ı • . • Ben bu ya,una geldim •• 

1 

. . . Dünyayi ıezdim, dolat • . . . Kuyruklu )-ıldızla kuyruk· Hasan Bey- Biliyorum, ya! 
tun.. ıuzunun arasındaki farkı bilemi- Kuyruksuz yılc1.ız Greta Garbo, 

yonun. Sen biliyor musun? kuyruklusu da Mikimavz! 

Zonguldak (Hususi) - Zon~I -
daklı bir genç iğneden sürmeye kadar 
kendi çekicinin ve eğesinin emeği ile 
bir Akordeon makinesi yapmıştır. Bu 
makine en müşkülpesent kadınları bile 
memnun edecek kadar iyi ve munta· 
zam yapılmıştır Makineyi yap:m 
gencin adı Ahmet'tir. Bu genç 
şirketlerden birisinin atelyesinde ça • 
lışmakta, boş vakitlerini de bu gibi iş• 
ler yapmıya hasretmektedir 
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Boşanma şehri: Reno 
Reno mahkemeleri pek kısa bir zamanda 7 ,000,000 kan 

kocayı birbirlerinden ayırdılar, bu yüzden küçük 
şehir de büyüdü ve zengin oldu 

Stokholm' de çıkan Dagens [)yheter ya
zıyor: 

Size dünyanın en hayret verici diyar· 
larından birisinden bahsedeceğim. Eğer 
Amerikan salnamelerini karıştırırsanız Re
DO ıehri hakkında ııu malumatı alınınız: 
•Dünyanın en garip ve pşırbcı ,dıri 1 » 

Biraz düıününüz, hafızanw yoklayınız. 
O zaman Amerikada Nevada eyaletinde 
Reno iRninde bir tehrin mevcut olduğunu 
•e orada, heıkeein sür'atle bopndığını ha· 
bılarsınız. Şehir küçüktür. O kadar küçük
tür ki. istaayon binasında ıu 7azıyı okur-
sunuz: 

RENO 
Dünyanıg En Küçük Şehri 

Nüfusu 17 bindir. Göze görülebilecek 
20 otur binadan fazla yoktur. Sefalet ve 
zenginlik, iptidailik ve medeniyet bu şehir
deki kadar hiç bir yerde bir araya gelme
mittir. 

Otuz wnanın ekserisi oteJlerdir. Bu o
telle'rde bulduğunuz konforu dünyanın biç 
bir yerinde bulamaDlnız, esbabı iatiraha· 
tin hemen kaffesi temin edilmittir. Tek bir 
aıaiazuı vardır. Fakat o mağazada da 
dünyada isteyip de bulamıyacaiınız bir 
197 yoktur. 

Klubünde dünyanın en zenain ve bü
)'fik kuman oynanır. Sefahat yerlerinde 
dünyada görünmemit ~nilikler vardır. 

Reno mahkemeleri sür'atle karar ve· 
rirler ve dünyanın hiç bir yerinde burada
ki kadar sür'atle bopmlmaz. Ancak, Reno
Dun marufiyeti bopnma meseleUnden ev
Yel gelmektedir. Daha 191 O 1enesinde 
me,bur oıvanizatör Richard Tex San 
Franeiakoda bir boks maçı tertip etti, maç 
Janes Zeffries ile John Johnson arasında 
ofacaktı, maçtan bir iki gün nvel San 
Franailko hükumeti bazı mülahazalarla 
ID&ÇI kendi toprakalnnda iatemeyince T es 
derhal Reno'ya baı vurdu, ve milsaadeyi 
iıolayca istihsal etti. 

Reno tehri bu &nah kaçırmadı, T u• 
dmıe mu.ait olan çok süzel bir ctiıvar ol
thalunu. bir kaç sGn jpnde bialerce ada· 
aa milafir etmekle İlpat etti. 

T es bu vaziyeti sörünce bütün orsani
Dqonlan orada yapmaia batladı ve kısa 
amanda 3000 IDPden ibaret olan Reno
llllD nüfun 17 bini buldu. Mükemmel o
aeller, klUpler, kumamaneler açıldı. 

Günün birinde methur ~onerlenl• 
Wri Reno'da botanmak iltedi. Şehir bu ar
_,,. derhal İ9tİlmar etti, bir aile ocaiı 
Jlkmanın fena olduiunu eöylemek töyle 
;hmun. m17oneri tepik etti. Haün sür· 

Reno' da bir otele iner de fiatın ne ol· 
duğunu sorarsanız size, iki yüz, yahut dört 
yüz dolar derler. Bunu pahalı zannetmeyi
niz. Çünkü oteller bir bopnma müddeti O• 

lan altı hafta için para alırlar. 
Otellerde dehtetli kumar oynanır ~e 

oranın en sevilen oyunu pokerdir. 
Oyuncular on bin dolan bir rest demek

le su ıibi verirler. 
Reno'lular kimsenin hatırını kırmak is

temezler. Onun iç.if kendilerine müracaat 
edenin vaziyeti içtimaiyesini tetkik ederler. 
Fakat aaıl tarife fakirlere nazaran tertip e
dilmiıtir. Yalnız mahkemenin masraf ola
rak aldığı ve bütçeye verdiği para yüz do
lardır. Buna otel maaraflarını, avukat Üc• 
retlerini ilave ederseniz hazan 10,000 do
lara kadar bir fiat cedvelinin gözünüzün 
önüne konulduğunu anlarsınız .. 

Şehrin variıdatı seyyahlarla temin edil
mektedir. Otellere senede milyonlarca pa
ra kalmaktadır. Reno'daki hukuk mahke
mesi yalnız kendi batına ıebrin bütün mas
rafım ödediği aibi. memurlarına da yüksek 
maaılar vermekte ve senede iki kere de 
ikramiye tevzi ebnektedir. 

Şimdiye kadar bopdıiı çiftlerin mik· 
tarı da 7 milyonu seçmiıtir. 

Çin de çarpışmalar 

Nankin kuvvetleri bir 
muvaffakiyet kazandılar 

Şanghay, 4 (A.A.) - Domel ajan
aının Cantondan bildirdiğine göre, çok 
kanlı ve çetin çarpıfmahsdan sonra, 
Nankin kuvvetleri Kouang-gıi vila • 
yetine airmitlerdir. 

Santral Neuı, gazeteıi general Lit
Sang-Jer ve Pai-Leho-nıi'nin yakında 
teslim olacaklannı tahmin etmekte • 
dir. 

Tork kqu kampında 
lnön6, 4 (A.A.) - Türk hava ku

rumu batkanı Çoruh aaylavı Fuad Bul
ca ile A.bafkan Erzurum aay~vı Şük
rü Koçak ve millt müdafaa vekaleti 
hava mü&tef8?1 Celal ile birlikte dün 
Ankaradan askeri bir tayyare ile lnö • 
nü bmpıııa gelmifler ve üyelerin ve 
Sovyet Ruayadan aelen muallimlerin 
çalıfmalarını Fzden geçirerek çok iyi 
bir intiba ile buradan aynlmıtlardır. 

.t1. mflyonerin cliJediP sıın karar vercti. Yugoslavya • Yunan ticareti 
ft )'apılan nepjyat •e propaaanda •Y• 
slade Reno bir bof&DIDa tehri oldu. Atina, 4 (Huauat) - Aiuatoeun 

Şimdi f8yle manzaralara teladül ede- birinde müddeti biten Y opılavya-Y u
bilbwiniz: Otele ild çift sem kanlanm bo- nan ticaret muahedeeinin müddeti tem· 
tmfar, ve eonra bn.,.nan kadm diler er· dit edilmİftir. Yeni ticaret muahedeti 
lelde nfenir ve ctiier erkek de agakta b- akdi için yalcında müzakerelere batla· 
lua kadım alarak ıicler. nacaktır. 

arım 

Bir başkasını 
Seviyor 

rattan bıkhm. Evlenmek istiyorum. Fa· 
kat evlendikten sonra da bu kötü tabia· 
tim devam edene bnmı sevemem diye 
korkuyorum. Ne denıiniz) » 

cKanm bir bqkaaını ıeviyor Ye bu • 

aa siz)emiyor. Müuade etsem bugün 
ayn)acak. Fakat biri 7, diieri 5 ~nda 
M çocuiumuz •ar. Onlan da ona ver• 
mek İltemiyorum. Bu 1ebepten bu ta
hammül edilmez hayata katlanıyoruz. 
Aynlayım mı, çoculttanmı ona Tere • 
:rim mi) Ne deniniz) » 

Vedat 

Ba 1.7ata tahl1nwn61 ediJema. Za
t. ... hayat ...... çocaldannam terhi
,.ı lserincle de fena telİr ,...,... Ço • 
caldannm lmrurmü için de 87ftlma • 
.. doira ... Eler ....... 1,1 - ... 
fOCUlılannm tlmdillı ona IJUabm. 86-
rldGlderl w ahr olatmw 

* •Kadınların caZJ'besine çabuk kapı • 
lan za)"lf tabiatli bir erlı:eiim. Fakat lı:a
Clma ne lı:adar çabuk tutulunam o ka • 
4lu ~bu• ftZ ıeçiyonun. Artık ...... 

F'ıkret 

Ba ~ .......... ....... ...... 
.eıkdftwlaWr ........... . .......... ~- ............ . 
liri de wM ..... • ' ...... 
Sevcfiiiais tip ....... .......... 
mea'uto ......... 

* •İetanbulda biiyümfJı bir kızım. J\ • 
nadolu tehirlerinden birinde ıayet zen· 
sin. mevki jyi bir ıenç benimle evlen • 
mek isti7or. Tabeili buit. fakat kazancı 
bol. Ben ıörmüt. ıeçirmit bir ailenin b
ayım. Evlenirsem Anadoluya sjtmekli • 
iim lizun. Anlapbilir miyiz dersinizh 

Nadire 
Bu çok m6hn .. menle. Çinki li-

m -~ ,....,., ... sör&t tanma 
...... llJllll)'acalı. Ona lteiennıi • 
)'ecelr, klcllı ıörecelrüniz. Ba da ona 
aevmmir.e mini olacak, belli de W • 
... olecahem o- ............. 
.._ •• ...._ wwl lri.tllufWln. 

'l'EYZI 

-SON P.0-S.T A 

istanbul 
ıın 

Y111attılı 

Tarih sayfalan 
--- R•••d Ekrem Koçu 

Kabir taılannın tarih ve aan'at kıymet• 
lerinden evvelce de bahsetmittim. Her 

aann zevkinden 
doimut örneklerle 
birbirinden ayrılan 
taılar, dünyaya ve• 

ayUpte bir 
kabir lafı 

da et.mit aahı'binin meslek ve içtimai mev• 
kiine söre de bir ayrılık, hususiyet İar:ıe
der. 

İtte size Eyüpteki batirelerden birinde 
medfun bir zatm kabri: 

12 70 de vefat eden vezir kethüdala· 
nndan kandi11ili Yueuf Aziz Efendi Mevle
vt tarikatı muhi>lerindendir. Tarikata 
menaup bir denit olmadıiı için tapn ba
pncla fea vardır. Fakat kitabenin üstünde 
de tarikata olan manevi baiuun ipreti ol
mak Ozere bir Mevlevi külahı kabartması 
yapılmııbr. 

Aiuatoa b 

Seggalıat notları: 

Memleketimize iyi ki 
seyyah gelmiyor! 

.... * 
Avrupa d6nüfilnde btıytlk bir iatuyonumuzda suJ içmek istedim. 
Nazik bir memunm del6letiyle polis karakolundan bir bardak au 

getirdiler. Sigaram kalmamıfb "Çaresiz latanbula kadar 
ubredecekainiz 1 ,, dediler 

Yazanı Ekrem U9akll9ll 

Umnköprii Pn mclh .....,._ 

1 Ben bir dakika için tükenmek bilmn bir ı Gene gece yarısından aonra bir 1ıalvd 
1 sabırla senelerce prop~anda yapıld~ğı.ıu. tehrine inmiştik, ceb.~~e bn '.0.0t!tAelik lt .. 
muvaffakiyet kazanıldıgım, gezmek ıatı • yan parası yoktu, gozume «re•uıa •arrafi 
yenlerde Türkiyeyi sönnek heveslnin U• levhası ilişti. Gecenin bu saatinde bile ., 
yandmldıiını. ve nihayet memlekete akın çıkh. On liralık bir Türk liran uzattım. Mtl' 
akm seyyahın ge1miye baıladıfını farzedi- kabilini hemen İtalyan parası olarak ödt' 
yorum. içinde duyduğum ilk duYSU sevinç di. Benim bildiğim letanbul rayicine göıt 
değil, üzüntü oluyor. Bana bu Uzüntüyü ve- biraz eksikti amma, artık orasını kim dil 1 

ren bu güzel topraklaa ayak basacak olan tünür) 
l eeyyahta kalacak ilk intibam fena olacağı 
\kanaatidir. 
~ Seyyah deniz yolu ile geldiyse. ilk adı· 
aunı deniz yolları idaresinin himmetile ya• 
pılan çiçekli bir bahçeye atacakbr, fakat 
ya kara yolile ce~diyee aöreceii ilk manzara 
nedir bilir mWııa) 

Beni Avnıpadan setiren tren evveli 
(Karaağaç} ta durdu, baıımı vagondan çı• 
kannca yan karanlık toprak bir ietuyonda. 
sadece tek kath iki bina, dört beı memur, 
beı on tane de çocuk gördüm. Bir de onla
nn hizasında yaram blmıı büyük bir bi • 
na ••• 

Sordum: 
- Balkan muharebesinden önce Ka • 

raaiaç sünde yirmi yirmi bet trenin ui • 
raiı>'dı. Bii)'il)r. ehemmiyet sahibiydi. onun 
için bu ehemmiyetle mütenasip büyük bir 
İ8lal)'on binMuıın yapılmuına bqlanmıfb. 

Fakat muharebeler ve felaketler :yekdiie
r:ini takip edJnce yarım bldı, dediler. 

Kalktık. sümriik muamelesinin yapıldı· 
lı Uzunköprilye geldik, orada da ayni 
manzarayı ıBrdüm. 

J8 dereceyi bulan aıcaktan bunalmıt • 
t& Trenin )'emek salonu da Balsariltaa
ila bhnıttı. bir bardak m aradım. Nazik 
bir memurun deliletile karakoldan ıe • 
drtmeık icap etti. Sisa1U1Z kalmlfbm: 

- Çarelia lstanbula kadar bekliyecek• 
siniz. dediler. 

* Sirkeciye ıeldik. iki küçük bawlmn. iki 
tane birer kilo aikletinde evrak cUzdanun 
vardı. Bunlan bir hamal yakaJ.dı. tam 2S 
metre ötede duran otomobile sBtGrdü: 

- Dört parça ewa. beheri on bet ku
nqtan tarifemize göre altnut kunıı eder, 
dedi 

* Şimdi Kaıaaiaçta. Uzunköprllde bir 
metrukiyet manzaraaile karplapn, fi ~ 
- kalan. lipra bulamıyan, dart paı\, 
ef)'aJUn 25 metre meufeye nakli için b 
60 kurut iltenildijini itilen bir leJ)'abın ha. 
leli ruhiye.ini tuavvur edebilirsiniz. O ley· 

yalı ki Türkiye haricincle her hansi bir 
memlekete ayak butıy1a beton direklerine 
vanncıya kadar çiçekle .U.lü bir lltal)'on, 
kUçük bir büfe. aisara, kibrit, kartpostal, 
pul •tan bir baraka, bir de bu ufak tefek 
eaayı almak için memleket pal'llll de • 
iildren bir urraf dülllnı bulmuttur, bul· 
DU)'a ahpmfbr. Bunu bizzat ben de ıör • 
düm: 

Gece yaJ'lllDdan dört uat sonra nüfusu 
(10,000) i ıeçmiyen küçük bir Alman i.
taqonuna inmittim, karımıa üaiformab 
bir hamal dikildi, ef>'aJDJ aldı, ıann kar .. 
pamda bir otele ıötürdü, Gcret olarak ta: 

* Dün yazımda bir propaganda vekile • 
tine. yahut müdüriyetine ihtiyacımız ol 1 

duiunu söylemiftim. Gezmek istiyenM 
Türkiyeyi görmek arzularını uyandırmdl 
istihdaf eden ilk propasandalan o yapa " 
cakbr, sonra memlekete ayak basan ~ 
yahın bulmayı istemekte haklı olduğq ~O": 
laylıldarı da o temin edecektir, kim b. 
badıacla 4tD :yakın T1irlJ. iHuıı.onlanm ıü 
zeJle§tİrmeyi de o üzerine alacaktır. 

Bütün bunlar fazla paraya mı tevakkJ 
eder) Zannetmiyorum. Güzellettirilmesi 
bir kaç satıcı ve sarraf barakuı ile ilk dl' 
ti:yaçlan temin edecek bale ıetirilmesi ~ 
eden budut istaayonlanmızm yekGnu fS' 
nm düzüneyi ıeçmez. Farzedelim ki 
alb istal)'onda bulundurulacak mesell alt 
iki barakanın aabı buılah on iki kitfyi d 
yunnaya kifayet etmiyecektir, bu on iJııl 
kiti memur olarak kullamlaa, yek6nu N 

nede üç bet bin liradan fazlaya mı malO' 
lur) Hiç tahmin etmiyorum, buna k.a« 
bit bu üç bet bin liranın temin edeceii ~.._. 
dl ve manevi faydaların büyüklüğü • 
IÖylemek lizım ıdeiil. meydandad1r. 

Tekrar ediyorum. bütün bunları. b-' 
lardan sonra da memlekete ıelecek 
,ablan ifgal etmiye mahlul vuıtalan ha 
zırlamak, öte tarafta da millt propaan 
lan yapmak üzere b.ir propqanda veki • 
leline, yahut müdüriyetine fiddetR bir ~ 
ti;Jacamız vardır, bu müdüriyetİD matb 
müdüriyetimizle birle§tirilmeei de mÜJll 
kündür. 

- Elli fenik istedi, bizim parumzla 25 
kunaf, ve bu paraya mukabil elime resmi 

1111M.n1Ca1t1er 0..plpdara ltlirlk damaala bir de bilet tu~a, ae pazar- ....... ~ ı••• mis•~ 
W. ~ ...,.__ • laJmetB bk .-r. ne ele sabaha brp ~Uw:a bir .... ......_. Lwe Torll h s Jfıl' 
*' ,...... ..... diWe IDÜ•ı•ıpl ... • . , ...... iia. o' *'fill• 
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Meşhur "Belgrad Bülbülü nü Eski Yunan atletleri mi, 
· Jd I d. I d. " ? yoksa bugünküler mi lstanbu a nası ın e ım • daha üstün, daha kuvvetli? 

Bahriye Haçiç "Alaturka •• uç 
bayılırım, diyor; alaturka musikiye, 

alaturka yemeğe ve alaturka hamama!,, 

Bir Alman gazetesinin yaptığı mukayeseler ve elde 
ettiği şayanı dikkat neticeler 

Bence, cinai ihtirasın olanca belagati, o· 
lanca manası, olanca cazibeai, uykudan ye
ni uyanmıı bir kadının yan kapalı gözlerin
de okunur. 

Bilmem, ıBelgrad Bülbülü» Bahriye 1 
Haçiç'in gazetelerde çıkan resimlerine dik
.kat ettiniz mi) 

Bahriye Haçiç.in o resimlerindeki usta· 
ca bakıılannda da, uykudan yeni uyanmış 
bir kadının yarı kapalı gözlerindeki çap· 
kın mahmurluk var. 

Ve resme bakınca •mrsınız ki, Bahri-
1e Haçiç"in en büyük marifeti, bu mah
hlurluğun aun'iüğioi tamamen gizliyebil· 
hleaindedir. 

Fakat Bahriye Haçiç')e konuıunca, res• 
hline bakarken düştüiünüz bu zannın bo
ta çıktığını görüyorsunuz. 

Ve resminde bir kraliçe Elizabet kadar 
hluhteris görünen, hattl .W mahremiyetine 
l<>kulmaktan korkutan Bahriye Haçiç'in, 
~kır gözlerinde bir Hazreti Meryem ııa{i-
1eti görüyorsunuz. 

Yazan: Naci 8adullah 

Eaki Yunanistanda serbest airet1erf Ye boksa gösteren bir kabartma 

Ve o zaman bir defa daha anlıyorsu· 
lluz ki, Habq imparatonmun kömür gözle
ri bile, etrafı tqhis etmcıitte bir fotograf 
~jeıktifi kadar yanılamaz. 

Bahriye Haçiç çok muvaffak oldufu rollerinden birinde 

Beni, Parkotelin Boiaza bakan geniı 
1&lonunda kabul eden Bahriye Haçiç'in 
11.nında, Yuaa.Jav komolosluğunun ak 
iaçlı genç Ub"bi Eıref Hallaçeviç var. 

Türkçeyi. hiç pürüzsüz bir İstanbullu fi· 
•e.iyle kon..._ Etref Hatlaçeviç'in hüvi-
~elt -varakamnı ·· d v 
bı h' • 0 nneclen Türk olma ıgına 

ana ılmek çok güç. 

- Zaten, diyor, ben. idadi tahsilimi ta• 
lnamen Türkjyede 78Ptnn. cVefa:ııı dan 
lnezunurn. MilletinJzle lyle kaynaımııım· 
dır ki, Türk olmadığmu unuttuğum çok 
•&itidir! 

Yugoetavlann ebıeri.i de benim vazi-
1etiındedir. Mesela buraya gelen Yugoslav 
N&2ın Şevki Behmen·e .l.tanbulu ben gez· 
clirmiıtim. Nazır~ hemen bütün gecelerini 
1• Safiyeyi. ya Deniz Km Eftalyayı dinle
lbfık)e geçirdi. Bu, mwikinizin bile ruhu
laluza iılediiint ı&teımez mi) 

Fıraab yakala~eu. Bahriye Haçiç•i 
IÖaterdiın. 

d - Matmazel de alıatmkayı ıever mi 
etainiz) 

~el HaHaçeviç, Tihkoe .arduğum bu 
9'1aJi, Bahriye Haçiç' e kendi dilleriyle ter· 

:rrıe .. etti. Bahriye 1-façi; ırülerek bana 
ı.du, ve cevabını Framızca verdi: 

1. - Sever miyim de eöz mü) Bir saat a· 
~ lurlca dinlemek için ;,imU dört eaat aç 

?ınaia razıyım. 

rL>.i ~~ hayalJ bir komeri dinler sibi gözle· 
- •uze süze mırıldanchlı luaacık ara nağ
~e Parnuıllarile tempo tuttuktan ıonra 

k •esle okumaia bqladı: 
•Kalbi mahzunum ....ı etmez figan, 
•Nuru didem, olda ctidemden nihan 1. •• 

il4 Ve bu iki mısraı hit faleozuz tamam Ja
" tan eonra içini çekti: 

- Bir okuyan olaa~ da dinleseydik 1 

Şeref Hallaçeviç gülerek izah etti: 
- Ben, mideme hayli düşkünümdür. 

Ve İatanbulun hangi lokantalarında. hangi 
yemeklerin ustaca pişirildiğini gaye~ ıyı 

bilirim. Bahriye Haçiç·i evvela Balıkpaza
rındaki Pandeliye götürdüm. Orada birer 
tabak kızarmış et yedik. Sonra Bahçeka· 
pıda Hüdadat lokantasına gittik. Ve orada 
birer porsiyon Acem pilavı gövdeye indir• 
dikten sonra Beyoğluna çıkıp, mahallebi· 
lerimizi Y ordanda yedik. 

Eier bu •eyahati tamamen otomobille 
yaptığımızı söylersem, yekGnun dokuz yÜ· 
ze nasıl çıktığını anlarsınız. 

Mütemadiyen Fransızca konuşan Bah· 

riye Haçiç' e: 
- Türkçe bilmediğinize bakılırsa, de· 

elim, bizim aade dilimizi sevmiyorsunuz) 
Bahriye Haçiç'in yanaklarındaki gam

zeler tekrar çulrurlaşh, ve: 
- Kim demiş! dedi ... Sırpça konuşan 

bir insan Türkçe bilmiyor sayılabilir mi ki) 
Vakıa ben Türkçe konuşamıyorum, fakat 
bülbül kesilmem için, Türklerle on, on beı 
gün düıüp kalkmam kafidir. Çünkü lisa
nınızdaki bir çok kelimeler, bizim dilimiz· 
de de tamamen ayni manaya ıelir, ve ayni 
şekilde telaffüz edilir. Meseli tabağa, biz
de de tabak derler. Börek, yürek, çörek, 
böbrek, cıgara, kahve gibi, beı dakikada 
bin tanesini sayabileceğim bir çok kelime
ler, bizde de aynen kullanılır. Hem ben 
Türklere, ııade lisan bakımından değil, din 
cihetinden de yakınım. 

Saçımın telinden, tırnağımın ucuna ka
dar müslümanım yani. 

Senede iki defa hatim indiririm. Hiç bir 

namazımı kaçırmam. 

«Yasin» i, ve daha bir çok •ureleri su 
gibi ezber biHrim. Çünkü babam çok sofu 
okluğu için, çocukluğumda, hediyelerle gö
zümüzü boyayarak sure ezberletirdi bize. 

- Bir de «Bülbül» oluıunuzun hikaye-
ilini dinlesek) 

Zeki ıan'atUrın bülbüllüiü kadar 
meıbur gülüıü yeniden dirildi: 

- Bunu sormaya ne hacet) .. Görmüyor 
musunuz) İki sual ıordunuz, bülbül kesil· 
dim hemen! 

Ve ciddileıerek ilave etti: 
- Ben lisedeyken, bir ıan muallimimiz 

vardı. Benim sesimi dinleyince: 

- Sen, demiıti, kafandan ziyade sesini 
i,Jet ... Çünkü epiz bir 8e8in varf., 

lıte, bu iltifata çocukça aldanıpmdıl' 
ki, ömrümü aahnede geçirmeme sebep ol· 
dul 

Viyana müz.ik akademisinden diploma· 
lı olan değerli ve mütevazi san'atkar: 

- Beni burada en fazla üzen cihet de, 
koca Jstanbulda bir opera bulunmayıııdır 1 
diyor. Çünkü ben tek baııma konıer ver
mekten hiç boılananam 1 

Mamafi, duyduğuma ıöre, ıelecek 
Kermea' de, bu mahzur da ortadan lr.alk
mıı olacakmıı. 

Onun bu safiyane ümidini kımıağa 
sönlüm varmadı. Ve bu bahsi de değiıtir
mek için: 

- Sizce, dedim, bfr kadın için en ba19 
lıca meziyet nedir) 

Bahriye Haçiç uzun uzun düıündükten 
ıonra güldü: 

- Ben, bundan iki sene evvel, denize 
girmif ve kuvvetimi biç hesaplamadan 
hayli açılmıttım: İıte çok güç atlattıiım o 
kaza bana, hayatımın en büyük dersi oldu. 
Ve anladım ki en tehlikeli ıey «açılmak»· 
tır. 

Ealô olimplptlanla •• hua6n kota 
On birinci Olimpiyadların hatladığı Eski boks ile yeni boks arasındaki 

bu sıralarda Alınan gazeteleri mühim fark da cüz'idir. 
bir meeeleyi öne sürdüler. Aııl meseleye gelince bunu Kolnia-ı 

Acaba eski Yunan atletleri bugün ehe flluatrierte Zeitung uzun uzadıya 
hayatta olaalaıdı ve bu günün atletle· mevzuu bahaetmif bulunuyor. Bu aa· 
riyle kartı1afS8lardı ne netice ahnırdı) zetede yazı yazan doktor Walte Bom· 

Eski Yunanlıların Oli~piyatl~rında beye aöre bugünkü atletler eski Yu,. 
200 ve 400 yarda uzunlugundakı aaha- nan atlatlerinden üstündür. Yunanlı "' 
larda k°'~lar yapar, bundan bafka ağır ların üstünlüğü bir noktadadır. O ela 
zırhlar gıyen k°'ucular arasında ya - bütün vücudun en ahenktar surette 
rıtlar tertip eder; boks, güref maç· terbiye edilmesinde ve bu terbiyenin: 
]arı yaparlardı. Yunanlıların bu oyun- b'"t"" ·11 t ·ım "nd dı"r . u un mı e e verı eaı e , larile bu aiinkü oyunla! arasındakı fark 

•- Eski Yunanlılar arasında atlet ol • 
pek ehemmiyetıizdir. k d k "k" .. v c 

hl. ı kl ma ansetme , musı ı ogrenme~ Yunanlılar, pe ıvan arının aya arı· k • " ah" d" Bunları" .. . '- ·ı vı 1 v adar umumı m ıyettey ı. 
nı, uzerıne &um serpı en yag ar a yag· .. v • • • h k 
1 1 d Y 11 k "bet herkes ogrenır ve bunun ıçın er ea ar ar ı. unan ı arın en ço rag d 
gösterdikleri oyunlar, atlamak, koş • çalışır ı. 

Ben ... -;1c1·· • . •- um. 
) - Siz koneerlerinizi alaturka olarak da 
etebiln.iıuzı . . . 

O da afildü: 

Hele diğer iki hemıirem, benden de so· 
fudurlar. Birisi felsefe hocasıdır, öteki de 
hukuk doktoru. ikisi de, dershaneye ve 
mahkemeye besmelesiz adım atmazlar. 
Mamafi ben de, şarkılarıma daima besme· 
leyle baılarım. Buraya gelirken beslediğim 
arzulardan birisi de Ayasofya camiinde bir 
cuma namazı kılmaktı. Fakat iıittiğime gÖ· 
re müze olmuı orası. 

Ve bu, denize çok benzeyen cchayatı> da 
da böyledir. Bu itibdrladır ki, boğulmamak 
İeteyen kadınlar için en hayırlı meziyet da
ima kıyı kıyı aitmek, ve hiç açılmamaktırl 

Ayrılırken, babayani bir eda ile sırtımı 
sıvazladı güldü, çetrefil, tatlı bir Türkçe 
ile: 

mak, cirid atmak, disk atmak ve gü - Bugün ise beden terbiyesi ayni e
reşmek idi, bir atletin hiç olmazsa üç hemmiyeti kazanamamı' ve ayni dere· 
çeşid oyunda muvaffak olması la • cede umumileşmemiş bulunuyor. Fa• 
zımdı. kat bugün tutulan yol da bu yoldur. 

Üniversite rasathanesi 
l~ Alaturka elimden ıelse, sabah akıam 
•Je.eı kendime konser verirdim! Fakat ma· 
~ f, her tarkınm 7ab&, ya iki mısraını 

orurn. Onlar da yanm yamalak 1 

-AUaha emanet olun ... dedi. 
Ve ben, Allaha tevdi olunmuı canlı bir 

«emanet» gururile uzaklaıtım. 

Naci Sadullah 

Balkapam ham tahrip edilmeyecek 
Müzeler idaresi bazı tarihi binaların 

müstecirler tarafından harap edilmek
te olduğunu görerek lstanb~ beledi -
yesinden bu gibi yerleri tahrip edenle-

Üniversite rasathanesinin bütün 

J. Ve ıetirttiii kahYeyi. bir tiryaki keyfi. 
)UdurnLyarak ilave etti: 

'1. - Ben sade alaturka musikiye değil, 
>ı• lurlca Yemeie, alaturka hamama da ba

qrırrı. 

Ce)d·· .. d b 
a.ı...,8 .ı~ en eri iki defa alaturka ha-
klc Kıttinı. Fakat yemcıitleriniz, bana 
>eın:~haJıya mal oluyor. Mesela bir ö~le 

Hep beraber ı(Mevlut» okumamıza 

varmasından korktuğum bu <edin» bahsini 
değiştirmek için, en kısa sükut fasılacığını 
ganimet bildim, ve: 

- Başka) dedim, nelere bağlısınız) 
O, hiç düşünmeden: 

rin cezalandırılmasını istemiştir. 

eksikleri tamamlanmak üzeredir. 
İngiltereden büyük ve ağır bir dürbün 
getirtilmiştir. Bu dürbün ile yıldızlar 
ancak nısfünnihar dairesinden geçer .. 
ken tetkik edilebilmektedir. 

Bu seneden itibaren heyet talebele
ri bu rasathanede çahşacakgr. 

Kanh bıçakh çocuk kavgası 

inhisar idaresi afyon ahyor Bu meyadnda da Tahtakaledeki Bal
Afyon yetiştiricilerin menfaatlerini kapanı hanı adındaki ve Bizansa ait 

göz önünde bulunduran Afyon İnhisar olan tarihi eserin muhafazası için ça
İdaresi bu seneki afyon mahsulünü hııılmasmı belediyeden istemiştir. 

k Z T Fatihte Aile sokağında oturan 15 Tür iye iraat Bankası vasıtasiyle ----------------
gı, bana tam 900 kurup patladı. 

d Se"İrn)j • k" b ar b san at ann o ur denecek ka-
'tilt~ ol İftahb bir mideden gıdaJanmadığı 

ar olan ~1. • " 
~d.. Z&nı-, ınce 'YUCudunu hayretle 

urrı ve sordum· 
- I< • 
O aç ki,İydiniz matmazel; 

...... .' Epef Hallaçeviç•i aôtterdi,. 
\' ..... ikimizdik• -

- Babama 1 dedi... Çok severim baha· 
fnı 1. Ve diyebilirim ki o, bugün, dünyanın 
en bahtiyar insanlarından birisidir. Düşü

nün bir kere ... Bir iti oldu muydu, hukuk
çu kızına havale ediyor. Uykueu geldi miy· 
di, feleefeci kızını çağırıyor. Ve uykusun· 
dan Belırad bülbülünün takimasile uyanı

JOl'I 
CüJdünu 

doğrudan doğruya müst<.ıbsilden ala- ]arı lazımdır . yaşında Hüseyin ile ayni yerde oturan 
caktır • 14 yaşlarında Selahaddin birbirlerile 

Alım merkezleri: AmaııyaJ.. Akşe - kavga etmişlerdir. Bu kavga netice .. 
Bu alım muamelesi için bazı tehir ve h" il Afy K h" Aydın, sı'nde Sela"haddı'n bıçakla Hu""seyini teh• kasabalar alım merkezi ittihaz edil • ır, gın, on ar~ ıs~r, . . 
· t" ( Afy t" t" · ·ı · k d" Balikesir Çorum, Eakısehır, Bılecık, Jikeli surette yaralamıştır. Hüseyinin 

mış ır. on ye ış mcı erın en ı - c·· .. H ıköy Ko~ya Kütahya yarası bel kemiğine yakın b;r yerde -lerine en yakın olan bu şehir ve kasa- umut ac • • . • 
balardaki Ziraat Bankası şubesine mü .. lıparta, Burdur, Malatya, Tokat, ~\le dir. Hüseyin tedavi altına alınmış, Se-
racaat ederek icap eden tafsilatı alma- ,ehir ve kaaabalarıcbr • lihaddin yakelanmıttır 
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-1 Yazan: Orhan Selim 1--------.... 
KAN KONUŞMAZ! 

-------Son Postanın Edebi Tefrikası: 59 --
- Bir sana, bir bana. bir sana, bir 

bana ... 
Diye teker teker sayarak külahtaki 

zeytinleri ikiye böldü ve kağıdı ortasın
dan koparıp yine iki külah yaparak bi
risini Ömere verdi. 

Usta b ütün bu işlere nefesi tutul • 
muş, kanı donmuş bakıyordu. 

Ömerle Salih ayağa kalktılar. 
Salih: 
- Eyvallah, dedi .. 
Ömer: 
- Sabah gene gidelim, dedi.. 
Salih: 
- Olur, dedi .. Yürüdü. 
Ömer, babasına döndü .. Bir şey sÖy· 

eli, ikide bir oğuşturduğu tek ..gözünü 
yükleri yüklenip giden bahtiyar mes • 
lekdaşlarma hasretle dik.erek aksamı e-
decekti. ' 

Şişman efendiye: 
- Ne verirsen verin beyim, dedi. 

Ve tenekyi telaşla, başkaları üstüne .a· 
tıhp kapacaklamıış gibi, Ömeri kucak
lar gibi kucakladı. 
Şişman efendi on ıkurnş verdi. Usta 

bem Ömer, hem Salih için çalışıyor -
du artık .. .Akp.m kırk kuruşla C!öndü. 
Ve kendi lc~ı81Dl çalmadan önce Sali· 
lhin kapısını çalarak kırk .kuru~un yir -
misini çocuğun eline vereli ... 

(iyecekti. Usta, birdenbire, bağırdı: Usta hamallığın yalnız .Ba:likpaza -
- Nereden buldun hunları?.. Nere· rıruia d~il, daha bir ,ok y.er-lerde ~a -

den çıktı bunlar?.. pılabileceğini öğrenmif, bir lk.üfe aahi-
Ömer bu sefer korktu: bi olmuş ve artık ba meslekte lkanu- Ja. 
- Vallahi çalmadım baba, billahi lacağma aldı yatmıştı ki bir gece ça • 

çalmadım. maşırdan dönen Gülizar: 
- Sana çaldın diyen var mı~ Nere- - Nuri, dedi, binbaşı beyin haremi-

clen buldun, diyorum.. ne 9Cnin işsiz olduğunu söyleClimdi. O 
- Bulmadım, aldım baha.. Para - da binbaşı beye söylemiş. Binb~şı be

eınlan.. Salihfe paketleri taşıdık. Köp- yin Haliç şirketinde bir lbıldiği ::varmış. 
rüde baba .. Salihin bir arkadaşı var, ö- İstersen seni oraya yerleştirecek. .. 
teki mahalleden .. O götürdü bizi ... On Usta cev~ :vermedi. Bir hafta -sonra 
beş kuruş kazandım baha.. Haliç vapurlanndan birine elli ikuruş 

Nuri usta yıkılmamak için güç tut - yevmiyeyle ateşçi oldu. 
tu kendini. O gece evde bayram yaptılar. !Usta 

Ömerin hala kendine doğru uzattığı çok eski yıllarda bir akşam Gavur Ce
ekmeği aldı. Çocukken yere düşürdü - malle Kadıköy ıvapurunôa rastladıkla
ğü ekmek dilimlerini ~rpılmak kor - :n ateşçiyi ve ısonra iharhin ilk yılı ter
kusile nasıl öper alnına koyarsa, bu se- :sane fabrikasına ıi1k girdiği gün bir öğ
fer çarpılmamak için değil hıçkıra, hıç- le ~aydo~nda, karaya. çı~1m1ş bir 
kıra ağlamamak için öptü alnına koy- eski gcmı bzanınm delilderıne oturıw 
du. garip ibir t :ürkü söyliyeu minimini, par-

T kk .. d . wl d d' rnak boyunda atesçileri çoktan unut -- eşe ·ur e erım og um, e ı. . . · . 
Alt d b k k d·--'·- · . mustu. ~e sımdı ateşçı olması ona bun· 

ı yasın a ana e me ye ırcııgını ~ · · 
.. ·· ' ld k t .., F ları hatırlatma<lı bile. c;mrum o u ça unu nuyacagım.. a· 
kat yarın Salihle gitme .. O da gitme - 8 
sin ... Oynayın .. Ben ikiniz için de ik.i- SMDIN ARKADAŞI 
nizin kazandığı para kadar para kaza-
nabilirim... Usta çoktandır okumuyor, düşün· 

y · .... N · usta Balık müyor. Sadece ot gıbi, hayvan ıgi • 
e ertesı gunu un pa • b. K·· •. ak ,_ .. .. ıı_ 
d h 11 k - ·tt· N ıl ı ~y.or. omur atm , Komur pga -

zarın a ama ı yapmaga gı ı. as • . . _ 
ı ta b dah ·· kıl ed ed" ırı~ma\, terlemek, terını sogutmak, o up unu a oncc a em ı - _._ 

- . d Ç" kü' o·. ı Sal" vem~. uyumak, illefea almak we ara 
gıne saşmıyor u. un mcr e ı- • . _ 
h . ' diki · t d - ·ı ·· t dik ıs.ıra, gıtgide uzıyan fasılalaila, Gü1iza~ 
ın ver erı cesare egı, gos er • k . . "-ala d' ·ı · - · · ...:ı 

1 · l 1 d h llık di d nn arb 3yıce sıs.ıs;: şan :sı ıgını uuy• en yo o masay ı ama ye e k ' 
bir is olduğunu, belki açlıktan ölse, a· ma · 
kıl edemezdi. Etrafındakilere karşı sevgisi, alaka· 

B .. t.. ·· l" .., .. t ak ilk "L~~ Si da her gün biraz daha düzleşiyor, gi-
u un guç ugu asınac YUJU1 . • . . ·- w 

b l k k · B' h, ı· h nntısı, ç1'1cmtıaı, derınhgı, karanlıgı rve u ma ·ta çe tı. ır ay ı zaman c< a-
f d• b f d' ··t·· ı· d' avdınhğı olmıyan ıtek bir çizgi biçimine 

nıme en ı, eye en 1 go ure ım» ıye· ~ . d 
medi. Sadece utanıyordu. Hele rakip- gınyor u. 
leri arasında yalnız kendi ~a.dar, iken- En kuvvetle duyduğu iki şey varch: 
dinden yaşlı insanlann değil, ak a • Y o:gun1uk ve uymak ihtiyacı. 
kallı büyük babaların ve Saiihle Ömer Öyle yoruluyor ve öyle uyumak is
boyunda çocukların da bulunması ilk tiyordu ki halinaen memnun olup 
önceleri onu şaşırttı. Küçüklerin ve o1madığını bile düşiinmüyordu. Artı'k 
ihtiyarların ta~ıyamıyacaklan kadar a- onun için ha1c ve haksızlık, doğru ve 
ğır yükler aradı. Küfesi de yoktu. Bu yanlış, iyi ve kötü dünycı yoktu. 
da işi ayrıca zorlaştırdı. lztırabın, yorgunluğun, yarı açlık, 

Bir yağcı dükkanının kapısında di - yarı tokluğun bir çizgisi var ki bu nes
Cdlmiş dururken içeriden ~n bir e- neler o çizginin altına düşünce Jnsan· 
fendi: lan birleştiren bir bağ olmaktan çıkı· 

- Hişt hamal, "1 tenekeyi Boğaziçi yorlar. 
iskelesine kaça götürürsün? demesey· ( Arkau var ) 

1 Devle! Oımirrolları ve Liıııaııl ~ıı lşlel:n3 U 11 u :n iılar .ısi il1 ılır ı I 
Muhammen bedeli 9975 Lira olan 610 tonu safi mefe, 720 tonu 

çam gürgen meşe veya bwılarm .mahlfıtu olmak üzere ceman 1'330 
ton odun 19/8/1936 Çar§amba günü au.t 15,15 ele k.apah zarf usu
li ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu İ.fe girmek isteyenlerin 748,13 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği veaikaları, re.mi sazetenia 7 /5/1936 G. 3297 
No.lu nushuında intitar etm.İ.f olan talimatname dairesinde alınını§ 
vesika ve tekliflerini ayni giin aaat 14,15 e kadar Komisyon Reisliği. 
ne vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Aııkarada Malzeme dairesinden , 
Haydarpaıada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden Eski,ehirde mağaza 
~efliğinden , Adapazarm~a İstasyon Ş2fliğinden , BaTikeairde l~letme 
Müdürlüğünden da~ıtılmaktadır. ( 146) 
---~~--~~~--~~~-----~--~~~--~----~--~---

lstan bul Defterdarlığından: 
Beyoğlunda Feriköy Birinci kısım mahallesinin Tay ve Dere sOkak

ları köşesinde içinde terkos, elektrik tesisatı ve bir mikdar bahçesi 
bulunan 14 ve 3 No. lı evin yarı payı, parası peşiD ve sırf nakit ve
rilmek şaı tile Bin iki yüz elli lira üzerinden bir ay için.de pazarlıkla sa
blacaktır. İsteklilerin 3/9/936 Perşenbe günü saat on iki buçukta 
yüzde 7 ,5 pey akçelerile müracaatları. (R.) 
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Kahramanhk, aşk, heyecan ve macera 

KORSANIN KIZI 
Hikô.ge Kasap Halil .• 

"""----------------..1.-------------------------------------------Y azan: Faik Bercmen 

Yazan: Kadlrcan Kafh 
Son Poıta'nın tarihi tefrikası Numara: 31 

Çarşıda büyük bir dükkanı vardı. İş-ı Bu müddet içinde dükkan şunun bumıı 
leri iyi gidiyor ve iyi kaza~ıyo~du Evi- ~li~de salla~dı durdu. Ve tabiatile eski ~a 
ne boş geldiğini mahallede, gımdıye kadar lını kaybettı. 

Hwr reis 1imcli Cezayir esiri olmuş- bu haberi düzeltti: ı - Acaba bu llyas Reis vaktile Pa· 
ııören olmamıştı. Hapisten çıktığı vakit sanki on beı yı 

tu ve yerli halk arasında (Emir Hay· - Cezayirden gelmemiş. Hızır Re- lablyık Ömcrin yanında bulunan genç 
ted<Jin) adi1e anılıyordu. isten lstanbuia mektup gölürmüş de levent miydi? 

Her akşam elinde mutlaka bir kaç pa· ihtiyarlamı§h. Gözlerine bir fersizlik, vü • 
ket ve bu paketlerin birinde mutlaka bak- euduna bir uyuşukluk, bir knnburluk çök 
lava veya kadayıf bulunurdu. Cömertti.. müştü fıdeta.. 

On bir yıl Telcmsan ve Tunus sul • aönerken buraya uğramış!... Hemen örtüsünü başına aldı ve o Mahalledeki fakirlere ııoıaanız hepsi DUkkanının periıan halini görünce bU.. 

tanlarının, şeyhlerin dalavereleri ol - Her zaman olduğu gibi erkek ve .ka- da liman yolunu tuttu. ondan memnundurlar, ve hayır dualannı bütün tuhaflaştı. 

mu~. lakin hepsi de yenilmi~ti. lspan • dm, genç ve ihtiyar bir çok kimseler Limana vardığı zaman kadırgCiyı 
Yolların koca ordular ve donanmalar- Cezayir kadırgasını ~rmek, leventler· gördü. Kürekçilerin bir kısmı oturduk
la Cezayir üzerine yaptıklan seferler le konuşmak, oralardan haber almak ları yerden etrafı seyrederken bir kıs· 

eksik etmezler.. Bununla beıaber tezgahları ycniledı; do· 
Jriyan, uzun bıyıklı, kumral ve yirmi lapları tamir ettiroi; ve dükkanın için 

beş yaşlarındaydı. Karısı, her yıl bir ço - mavi renkle badanaladı. 

hep Türklerin zaferlerile nihayet bu~ için limana gitmeğe başlamışlardı. mı da başlarını küreklerin saplarına 
cuk doğuruyordu .. Her yeni doğanın nz· Fakat ne yaptıysa fayda vermedi., B!~ 

muştu. - Nerede? Nerede?. dayıyarak uyuyorlar, yahut uyur gö • 
kı da onunla beraber geliyordu. türlü eski işini, eski alış veri~i yeniden bu· 

Bütün bu parlak zafer haberleri A- Diye soranlara: rünüyorlardı. 
E AJlah verdikçe veriyordu doğrusu... lamadı. 

nadolu kıyılanna, Ege adalarına gel - - Cenup limanında... Leventlerin bir kısmı kıç kasaranın 
Zaten vakitler de müsait .. Herkes bol bol Gitgide azalacak yerde kesatlık çoğal • 

dikçe orada bir bayram havası dal - Cevabı veriliyordu. ve geminin provasının kenarlanna da-
et yiyor; aşağı yukarı günde, dükkandaıı dı. 

8alanıyordu. Midilli kalesi bir yarım ada biçimin- yanarak kıyıda toplanan halka bakı • 
yirmi koyun satılıyordu. Yirmi koyun on beşe, on ikiye, ona, ve 

Salih, Şaban, Aydın ve Muhiddin reis de denize doğru uzanan yassı bir tepe yorlardı. Bir kısmı ise kıyıya çıkmışlar, 
8ibi tanmmı' deniz kahramanları hep üzerindedir. Bunun şimalindeki liman. etraflarına toplanan öbek öbek erkek 
liayrcdc:lin Beyin etrafında toplanmış- ağzı pek açık bir koydan ibarettir. Şi- kadın ve çocuğa Cezayir haberleri ve-

* ıekize düştü. 

lar, Akdenizin batı taiaflarıru bütün mal rüzgarlan burayı kolaylıkla ya - riyorlardı. 
A-.ıupaya haram etmişleıdi. lar ve gemilerin rüzgarlı ve hele fırtı- Bu haberler hemen ağızdan ağıza 

Ara sıra İlyasın adı da anılıyor, 0 • nalı zamanlarda hannmalarına elve - geçiyor, biraz sonra şehrin en kenar 
nun da bir iemiye reis olduğu söyleni· rişli değildir. Halbuki cenup limanı ka · yerlerinde oturan kötürümlerin bile 
Yordu. lenin cenubuna doğru bir kepçe gibi kulaklarına varıyordu. 

Küçük Ayşe büyümüştü. karaya girmiş olan bir deniz parçası • Ayşe yüzünü burnunun üstüne ka-
Bu haberleri herkesten daha büyük dır. Bunun ağzında ve iki tarafta dar örterek bu kalabalığın birinden di

hiı merakla bekliyor, herkesten daha mahsus yapıhnış gibi uzayan karşılık- ğerine gidiyor, hepsini dinliyordu. Fa
büyijk bir heyecan ve s~vinçle karşılı- lı ve tabii iki dalgakıran vardır. Ge - kat bu dinleyif ancak bir kaç dakika 
Yordu. _ miler daracık boğazdan geçerek içeri sürüyordu. Çünkü o lıyası arıyordu. 

Cuayirde düşmanların bozguna ua· girince en yaman fırhnalarda bile hiç llyas o zamana kadar Midilliye hiç 
rad~klarını duydukça babası~ı~ h.~ - bir zarar görmezler ve fazla olarak li- gelmemişti. 

Mahalledekiler kasap Halile gıpta e • 
derler ve çok defa hakkında da dedikodu 
yaparlardı. Mesela belediye çavuşunki, 

imamın k.arısile karşıla11nca hemen ilk işi 

kasaptan bahsetmek olurdu: 
- A kardeş, derdi, baksana mümey

yiz bile bu kadar okumuşluğuna rağmen 
kasap Halil gibi kazanamıyormuı .. 

Jmamm kansı da: 
- Öyle ayol diye cnap Yerirdi .. KoJa

iunua alchiı nıa.aı kasabm bir haftalık 
kazancından da azmı§... Gördün mü fU 
or&ahjı aeıı.. 

Çok ıürmedi.. Kasabın, üç oumaıah ço
cuiu bastalandL 

Kimi doktor kuıpalazı, dedi. kimi an • 
jin, kimi de boğmaca.. Netice itibarile ka-Yalı aanki onun karşısında gulumsu - manın büyük bir kısmını kuşatan kale Acaba Ayse. yi arıyacak mıydı} 
aabın epey parası gitti. 

Yordu. duvarlarile kuleler de onları her çeşit Acaba unuttu mu? Nihayet çocuk anasının yaptığı bir ev 
Fakat kendisinin de o memlekette düşman hücumundan. dü~manın top Büsbütün unutmasına imkan yok- ilacile iyi oldu dediler) ı .. 

bulunması arzusunu hiç bir zaman ye· ateşinden korur. tu. Genç kız bunu bir türlü aklına sığ- Bir akşamüstü tam dükkanı kapıyacak-
neıniyordu. Hatta bu o kada.r büyük Bahar mevsiminde sert şimal rüz • dıramıyordu. Bunun için, aramasa hile, Jan vakit içeriye bir müşteri girdi .. iki ok· 
"~ derin bir humma idi ki bütün var • garları henüz tamamile geçmiş olmadı- gördüğü zaman her halde tanıyacaktı. ita et istedi. 
lıgına hükmediyordu. Bu yüzden an - 8-ı için Cezayir kadırgası da cenup li· Tanırsa elbet ona: Kntila eti: tarttılar, verdiler .• 
n-:-· ) -L)"fl • • t t • • 

-.ulln ev enme te& ı erını savuş ur • manına girmiş ve oraya demirlemiş - - Nasılsın? Ne yapıyorsun? yı mı- Müşteri paketi açtı. eti evirdi. çevirdi 
ınu,. on dokuz yaf!Da geldiği halde ti. sin? ve geri iterek: 
Yapayalnız ve evde kalmıştı. O zama• Limana gidip te gördüklerini anlat- Diye soracaktı. - Beğenmedim.. dedi. 
na kadar A~in evlenmemesi üvey mak için geri dönen bir kaç çocuk ko- Ayşe boynunu bükerek: Halil: 

Halbuki kasap Halilin çocukları Pın!li 
sekiz taneydi .. 

Artık eskisi sibi elinde paketlerle ev, 
gelmiyoıdu. Baklava yerini tahan helvası• 
na, taban helvası da mevküni hiçe terket• 
ti. 

Dükkan masrafını korumuyordu.. Sa • 
blan koyun adedi üç.. Üç koyun satmakla 
koca dükkan dönmezdi elbet .. 

Kasap Halil düfiindü, tatuıdr ve dük • 
kRnı kapamaktan bqka çare sörem.di. 
Ve gördüğü bu çareyi tatbik etmekte ae· 
cikmedi. Tezgahlan. dolaplan aattı. Yal • 
nız beş. altı btçakla ıatuları eve götürdj.. 

Artık evinden çıkmıyor, kahveye bQ• 
gitmiyordu. Dünyaya küsmüştü sanki.. U
kin çnlışmağa alışkın olan insanlar için boı 
oturmanın acılığı onu da yavaı yavaı k~ 
mirmeğe baıladı. 

Sattığı bet on parça etyanın parası da 
bitrneğe yüz tutunca kasap Halilin canı 
büabütün ınkıJdı. 

Onu ziyaret eden bir kaç eski arkadapı 
- Yahu böyle boı boı oturacağına ma• 

hallede küçük bir dükkan aç. dedil~. 
Halil sakin bir aeale cevap verdi: 
- Bir deniyelim ! .. 

Üç koyundan 
babasının da İfine geldiği için çok zor· şa koşa şehrin dar sokaklarından gidi- - İyiyim ... Seni gördüm daha iyi - Peklila efen. 
lamamı~lardı. Fakat son zamanlarda l d ld dim diye cevap ver· ·· bab L yor ar ı. o um. , , . 

1 
Yannki nüshamızda 

bad}adı işe.. Nere • 
ac .. Mahallede öy -
ae her gün et yiyea 
kabadayılar kalma
mış .. 

udvey ... asının ~imsesiz kalan bir kar- - Kimin kadırgası imi~? Cevabını verecekti, fakat ayni za • dı .. Za~en ak~ o -
q çocugu Ece Ovadan Midilliye ael- lly R • . _ı bo d b .. k cdtt' du .. Sıze et sata -
. - as ersm... manaa ynunu a u e ı. c.ak vaktimiz yok .. 

nııf. amcasının yanma uimm'fb. Bu A b d c1u- b" d il u._t un -"-1en"nin gönlün-
Aşk mektupları 

. . . . . . ha yşe unu uy gq zaman ır en· yas eıoe on 110ZJ Bu ıöz üzerine 
Yırmı ıkı, yırm1 üç Yatlannda uf • b" k lb h Ik" - d f dah hızl d l ymadıg~ mı hemen anlı-
L 1 • d' l ıre a ı e ı yuz e a a a en geçen ere u müşteri hiddetlen -1tıt ı, bıraz aptalca, fakat ınç ve usu ... b l k (Arkau ·var) 

Çftliren: Nurallalı Ataç Koyun sayısını 

ikiye düşürdü.. O 
da olmadı. bir delikanlıydı. Üvey babası onun gel- vurmaga aş amıştı: yaca : di ve açtı ağzını: --

d.,. - Vay ne demek .. Bu söz hakareti mu· ıginin haftası olmadan: - •• •• 

B K tazammındır. Siz esnafsınız ve mÜ§terilerin 
~~rş~~~ Ayşeyi evlendirebilirı.·m.. etonarme opru hizmetkansınız.. Onlann keyfine ıröre ha· 

reket eylemek mecburiyetindesiniz.. İmdi 
Çünkü bu evlenme ae evden hır çıft ı n talebime muvafık bu tekilde bana et ver· 

~1ışan kol eksilmi~ olmıyacalıtı. Ayte nşaatı Eksiltme anı. mezsen.iz müdüriyete ... 
&ene nasırlı elleri, güneşten yanını,. ' · ~ •• - • r.., • d Kasap kwnamaia çall§b. Adamın ar· 
hatt& kavrulmuş bir yüzle tarlada ça - Nafıa Vekaleti Şose ve Kopruler Reıs ıgın en : . ıcasını sıvazhyarak: 
~facak, evde her i•i görecekti. Böyle • Bahkesir Villyetinde A~ahk - İmıir yolu üzerinde " 25,SOO ,, l~a - Hadi efendi jşine dedi. Beğendiğin 
lılt}e Ömrünün sonuna kadar üvey ha - ketif bedelli AlbooYa Betonarme köprüsü inşaatının kapalı z~rf usulile yerden git al Benim seninle uğrapcak za. 
~ha.ile annesinin yanında k~ • ekmtmesi 17/81936 Pazarteai günü saat 16 da Nafıa Vekileti Şo~e ve manım yok §İmdi .. Sonra çırağına seslen· 

.~k. üvey babasının kardeşı - Köprüler Reisliği Eluiltme Komiayonu odasında yapılacaktır. Eksiltme di:_ Osman oğlum, fU kepenkleri başla 
~1~ oilunu da temelli olarak oraya -rtname.si ve buna mutefeni evrak "127,5,, kuruş mukabilinde Şoae_ ! _ _ı· _ 
ua 1 r- el İD<ımnege .. 

g ıyacaktı. ve Köprüler Reisliğinden alınabileceği gibi isteyenler bu şartnam en Mü§teri kazıklanmı~ gibi durduğu yer-
C'acnç kız bu sefer de: Balıkesir Nafıa Müdürlüğüne müracaat ederek görebilirler. Muvakkat . den kımıldamadı. Kasabın bu haline büs -

- istemem... t ....... ;nat "1912 lira "50 kuruştur. Eksiltmeye girmek isteyenlerin bütün içerlemiş olacak, ki bu sefer hançe· 1) . • ~ ,, ,, . 
F ernıştı. . resmi gazetenin am aayılı nüshuında çıkan talimatnameye tevfikan resini daha ziyade yükselterek bağumağa 

akat babası çıkışmıştı: . . müteahhitlik ehliyet yujkasmı haiz olmaları. başladı: 
N d k · } Ş d k h d si b b - Behey utanmaz! Karıındaki lüm -

da;- e eme • ıstemem . ımöıye a: Müteahhit bizzat mühendis olmadığı veya bir mü en i e era er dir bitiyor musun pis herif .. Böyle binen· 
bıraktık ta kabahat ettık. n-Wm b · · ..1~-· tak.:u_ıe asaııııri 10 metre _..ıklığmda Betonarme bir 

tc"· k" l U 1fe gırmewgı wru a- -"r ket ve biedcp hareket etmenin cezasını .ı ·•1 istiyenler olmuştu amma, i ı } 1 • k- .. olduanna dair vesı'ka ı"br ....... tmesi l&zımdır. 
\llr ka l d d k b · · • opru yapmış a - - " ben ıana veririm, sersem .. 
,, 1_ pımızı şöy e a am enece ırısı T ldif ktu lannın 17/8/936 Pazartesi günü saat 15 te kadar Kasap Halil disini sıkarak: 
"att] ld lk" k" · · t d' 1 e me P • 
dq ı_~rnaz o u. ı ı~ı ıs e ı, on arın Ankarada Şose Köprüler Reialiğine verilmesi lazımdır. "71 - Efendi, dedi. çok oluyoraun sayri.. 
t. Olriei topal bir herif, diğeri de bunak ve " Ak•am ak§am ba~ımızı derde sokma .. 
l>lJ ih . .. 

hyar... - • - Bak hele .. Bir de tehdit savuruyor. 
Annesi de üvey babesmın tarafın • ı t b J T J f Derde girip ne Iialt eyliycccksin görelim!. 

dq çıkınca zavallı Ayr- artık tnğına - S an U e e 0 n Cümle.ini bitirince elindeki bastonu kal-
~ bir yer kalmadığını gönnüştü. dırıp kaaabın kafasına indirmek istedi. 

n_ la k • o• kt •• ı •• "°' •• d Bu vaziyet, §imdiye kadar soğukkanlı • 
in..._ lığını bozmıyan kasap Halili çileden çıkar-h~n de .•. Asıl sana sormakla biz ka- • 

Bu hal gittikçe kasabın asabını boıru " 
yordu. Bir koyunun ya yarıSHlı veya dörtt~ 
üçünü satabiliyordu. 

Y atµm koyunun bıra.kacaiı parayı n..e 
yapsın. Ba§ında sekiz çocuk, kendisi, ka • 
nsı, bir de dükkan vardı. 

Herkesle selamı kesti; küçük bir h&di· 
ae onu sinirlendirjyordu. O eski ve mÜ§fik 
baba en ufak bir bahaneyle çocuklarını d6-
vüyor, karısını hırpalıyordu. Hülasa kasaP. 
Halil tamamüe haşka bir insan olmuıtu. 

Şimdi küçük dükkanın tçinde. demir bir 
kafese konmUıJ bir aılan hürriyetsizliğini 
duyuyor, çırpınıyordu. 

Doktorun hizmetçisi her defasında km
ta km ta dükkana girerek: 

- Beyin selamı var, iyi yerinden ... De
dikçe. 

Halil: 
-. Şimdi ba~Jatacaksın .. Sana da, dok· 

tora dcı .. diye bağıracağı geliyordu. 
Hele kolağasının emirherine müthi§ içer· 

liyor; ve, mümeyyiz.in ahretliğine de SÖY.• 
lemediğini bırakmıyordu .. 

Mahallede adını küfürbaz çıkardılar~ 

Şimdi, dükkanın önünden geçen bir kö· 
peğe, sebzecinin eşeğine, komşuların ke • 
disine, lcblebiciye, hülasa, herkese küfür 
ıavuruyor .. 

Rüzgar ene, yağmur yağsa, sıcaklar, so· 
ğuklar bassa gene sövüyordu: miiltcri gel
se, müşteri gelmese gene kalayı basıyor· -.. DU iş sen istesen de O ca , llte• ıre or ugun en· 

~ mağa fazla bile geldi. 
t ediyoruz. Hususi telefonunu para mukabili .balkm konutlDUlll• açık bu- Bastonu adamın elinden kaplı: ve .on· Bazıları, lasap Halile cinle:r çarpm• 

Bu, baba.sının son sözleri olmu~tu. Jundurmak suretile telefonu bir kar vasıtası olarak kullanan dükkan, ra tezgihtan rastgele bir baçak alıp müı • merak getirmiş dediler. Bazıları da tahta -

du. 

\'c hazırlık başlamıştı. Jazthane, otel ev ne olursa olauıı bu kabil yerlerden yapbnlacak terinin omuzuna dokunduruverdi. - larının noksanlaştığını ilan ettiler.. Kimiei 
~Şe her fırsatta limana uğruyor, beher konuşma umumi merkezlerde olduğu gibi 7.5 kuruştur. Fakat biraz kuvvetlice dokundurmuş ol- de firengiye tutulduğunu ve bu halin or .. 
d Yir kadirgalannın ve Cezayire ai- Hilafında hareket ederek halktan fazla para aldığı sabit olan malı, ki adam birden yere düşüp bayıldı. dan geldiğini söyledi .. 
ı~'k b'ır g "n"n gelmesini dört göz- ba * Hakikatte asıl sebep hiç birinin tahmin 
" l emı ı bu telefon sahipleri umumi merkezler hakkında tatbik olanan taki ta 

QCkliyordu: Adamın yara!! iki aylık bir tedavi neti· ettiği gibi değildi.. Ve bütün mahalleli 
...__-. Ah, onlardan birine girchil • maruz kalacaklardır. "4358,, cesinde iyileşti. Lakin Halil kendini kurta- bir araya geldikleri halde kasap Halilin bu 
·'""'lt • ---------- ramadı; ve iki acne ağır hapc1e mahkum ol- vaziyete celmesindelr.i hakiki sebebini bir 

h~~~~~n~~~~1rnr ~H. P. G~d Sehcl~li~nden -~=-=============t=ür=llı=· =b=ul=am=ı=y=or=la=~=L====~~ 
b· l}ç kızı bir sürü kürek mahkumunun, 10 Ağustos tuihinde münakaaaaı ilin edilen Sinema makineleri Darphane ve Damga Matbaası Mü-
rı''ı ç?k yiğitlerin bulundukları o- tek • vesair malzemenin milnakasa günü bazı firmalar tarafından bu müd· 

'~rın içine sokarlar mıydı} det zarhnda teklif yapılamıyacağı anlaşıldığından ve ıartnamede bazı dür)Ügv Ünden: 
() Perşembe ak~amı zifaf olacaktı. 

'al ç gün kalmıştı. Güzel bir bahar tadilAt yapıldığından dolayı 151911936 tarihine kadar temdit edilmiftir. Üç boyda cem'an 20 bin adet dikişsiz torba 2518/936 tarihine 
~hıydı. Yeni ıartnameler 51811936 tarilıiııden itibaren Ankarada C.H.P. müaadif Salı günü saat 14 de pazarlık suretiyle sahn alınacaktır. 
(;:' Cczayirden bir kadırga gelmi~ l.. Genel Sekreterliği ve lstanbulda C.H.P • lıyönkurul Bqkanlı{[l tara· lsteldilerin şeraitini anlamak üzere Muhasebemize müracaat} n. 

1Ye bir haber dolaştı. 8a~ka birisi fından parasız olarak YeriJeceJrtir. (11 l) '" , _, 1 n 
~ 
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Mac11ralıırı 

CiBALI ZINDANLARI 
Son Posta'nm zabıta romana: 33 ---

Kaptan Mihaloviç, ağır ağır elini u· nun Gavur Mehmet olacağını, aklım
zatmış .. Gavur Mehmedin yüzünü ya- dan kat'iyyen geçirmemiştim. Çünkü .. 
rı yarıya kaplıyan bezleri çekmişti. Ve, bizim taraflarda onun adı batalı o ka
ik.i ellerini kalçalarına dayıyarak oda - dar çok zaman oldu ki.. artık. onu ta• 
nın -camlarını zangırdatan bir kahkaha mamile zihnimden silmiştim. 

SON POSTA Ağustoı b 

ittihatçılar Devrinde 

.MUHALEFET '0r 
Nasıl ~oğ~u. _Nasıl yaşadı, Nasıl. öldü? 

Son Poata'nın siyui tefrikası ·ı -19 - Yazan: ZiJa lllldr 

Tam bir sene devam eden dertleşmelerinin sonunda, Tıbbiye mektebinden beş 
arkadaş, ittihadı Osmani cemiyetinin esasını kurarak faaliyete geçtiler 

koyuvermişti. Çünkü, Gavur Mehme· Gavur Mehmede gelince; artık ölü- Diye ısrar ediyorlardi. nevverler ve vatanperverleri ayni mak· sek şahsiyetler tarafınaan deruhde e ~ 
din alnında, yara değil: en küçük bir mün soğuk parmağının alnına temas işte: meşrutiyetin ilk ilanı günlerin- ıat etrafına toplamaktı. dilerek riyasete Murat BeY. pçirildi. 
ıİynk bile mevcut değildi. ettiğine kanaat getirmişti. Fakat, son de, cemiyetin umumi manzarası bu Bu teşebbüs semere verdi ... İki sene Avrupadaki münevverler araunda da 

Herkesin yüzünde, bir hayret ve hid- dakikaya kadar sükun ve itidalini mu- şekli gösteriyor: ve baflıca şu üç mer- sonra, cemiyetin efradı, yüzü tecavüz bir şube açılarak serbest DCfrİyal ile 
C:let belirmişti . Gavur Mehmedin eli, hafaza etmeye karar vermişti. Zihnin- kez: cemiyetin varlığına sahip olmak etti. (1307) senesinde, Edirnekapısı Abdülhamit tehdit edilmek için cemi· 
yavaş yavaş beline doğru gitmişti. Fa- den yıldırım sür'atile, şu sözler geçmiş- iddiasında bulunuyordu. haricinde, (Arnavut Alut ağa) nın ki- yet azasından doktor Nazım Bey ile 
bt: kaptan Mihaloviç, çevik bir kap- ti: 1 - İstanbul merkezi. raladığı (Mithat Paşanın bağı) nda, (Mısırlı, Ahmet Verdant (2) ft Ali 
lan gibi onun üstüne atılmış: bilekle- - Anlıyorum .. timdi, en acı haki- 2 _ Selinik merkezi. dokuz kişilik bir içtima aktedildi. Ce- Zühtü Beyler - firarları temin edile • 
rinden tutarak. sırtüstü yere devirmİf- katleri anlıyorum ..• Demek ki, birbi· 3 _Manastır merkezi. rniyetin vaziyeti, müzakereden geçiril· rek • Avrupaya gönderildi.) Bu .u • 
ti. rinden büsbütün ayrı olan bu şerirler Bir müddet sonra, en şiddetli (mu· di. Cemiyete, bir idare heyeti seçilme- retle de, (Ahmet Rıza Bey), cemiyete 

Odadaki sükut, bir kat daha derin- birleşmişler .. yeni bir kumpanya tef-: halefet) lere zemin hazırlıyan bu iddia sine, bir nizamnaine yazılmasına, za - alınarak oradaki şubenin riyaaed, (I• 
leşmişti . Kaptan Mihalovitln korkunç kil. etmi!ler · · · Görülüyor ki: Kaptan ve münakaşalarda, hangi taraf ha.klı ruri masraflara medar olmak için ce - tanbuldan münasip bir zat gönderilin· 
ve hmltılı sesi işitilmişti: Mıhalovıç, bunların ele başılarından... idi?... Buna hüküm vermek ve ilende mi yet azalarından birer miktar para a- . kad kk 'd etm lr. 

N. k. A k.. akl . l cıye ar, muva aten ı are e 
- Eyyyy, Gavur Mehmet .. Niha • ıt~ kım, rnavut ody t

1
a f baoc l arıdn - baş gösterecek muhalefet hareke~lerı • lınmasına, cemiyete kabul prt arı • kaydile) Ahmet Rıza Bey ftrildi. 

t d .. t'" l' dalcı umpanyanın a e e şı arın an nı'n •ebeplerini daha iyi anlıyabılmek nın kayıt altına konulmasına karar ve- . · I b lda _ı_ -
ye' uş un e ıme... .d. ( 1 ) D k k' be d . . .. .. k . h . 1 • • 'ld' Aynı zamanda, atan u aa mu • 

Kaptan Mihalovirin, bu tehditkar 1 ı. eme 1 n en ıçın, bu uç mer ezm ususıyet erını rı ı. . bb" I . . ·ı . . Erme 
ll' k' · t•k alma'- ı·s- . . ed . hım teşe us ere gırışı mııı.ti... -

1 · · b ka l k' · · o va anın ın 1 amını &. tetkık ıcap er. Bu suretle artık muntazam. hır •ekle . k' l h AbdT "'lbamid'n IÖz erını, aş ses er ta ıp etmıştı: d 'l B d al I . Y nı va a arının zu uru, u ı 
- Neeee? .. Gavur Mehmet mi? .. :e ~:~. .~~u~ ıçı~ ·t zaAI" .1 1 - stanbul m7rkez~h" girmiye baş)ıyan cemiyet, az zaman idaresizliğine atfedilirken; letanbul • 
- Vay mel'un hafiye. ~· al ıyecıgı~ ~·~~k est.ı.~r... . a.. stanbul merkezı, tar~ ı . bi~l"hakkı zarfında mühim ve münevver zevata· daki birinci fırkanın kumandanı (Mü• 
- Demek ki, kaç gündür burada.. ıç 0 mazsa, u a ı atı ogrenmış o- haizdir. Çünkü: meşrutıyetın 1 anın • rasında da rağbet buldu. (Düyunu u· . K"' ) · ı (Z · .. ,._ · 

) B ı ) ·· d h · • 1 · şır azım paşa ı e aptıye ı~rı - Ah, ben bu herifin, bir hilekar ol- uyorum. un ara muca e eye gırış- dan tam on dokuz sene evve cemıye- mumiye komiseri • ve (Mizan) gaze- ... . ) 1 b ldak' K- 1 
masından şüphelenmiştim. meliyim. Ve çarçabuk ölmemeye gay- tin temeli burada kurulmuştur. Ve bu tesinin sahibi. Murat Bey) Kocamus- ~azı~dpaşak b:.e .. ksta~fu lanı ürt(Seer 

t t r . d b' k k rha 1 ·1 k • h uzerın e ço uyu nu uzu o y· 
Petri Çorbacının sesi, bir top gibi re Be mke ıyım. . G"' M h t sebeple e ır 501 kl u "h ." ar vlen ere tafapaşada (Bedevi) tekkesi şe~. i ve yid Abdülkadir efendi) elde edilmit .. 

gürlemişti : ~ aran veren . avur e .~~ • pek çok fedakarı ar ı tıyar o unmuş· Kabataş camisi hatibi (Şeyh Naılı E • ti 
- Susun arkadaşlar! .. Onu . bırak, Petrı çorbacının emrıne karı;ıı buyuk tur. fendi), biraderi İsmail Hakkı Bey, · B ... ld d") . :ı---: 

b. t ı · · t ·· t mı"~ti Boynunu . .. (1) . . . u zevatın e e e ı mesı IKCl"ıne, Mihaloviç. .. lf es ımıye gos er T • Bu tarıh ~oy le başlar : harbıye nezaretı levazım dairesi mu • .. . .. · . 
~ Ll l d b k bükerek· k .. T b h b k l . ..d.. .. H Ah t şoyle hır plan hazırlanmıştıı - Silan arını a ma an ıra mayın.. · . 1:304 senesinde, arasıra as erı ı • ase e a emı mu uru acı me 

Siz, onun ne mahluk olduğunu bil • . -:-k N~ y~palı~İ· ~etrı çor.hacıN p~r· biye mektebinde, muhtelif memleket· Bey, Nümunei Terakki mektebi mü • ~1- lstanb.~ldab~uLunank~ilrt~ .. 
mezsınız. tıyı ~y ettımb. ·ı· ı~ ı~e gNeçtıı_ı':. e ıs- lerde doğmuş bet arkadaş, baş • dürü Nadir Bey, gene o mektebin tarih ma ar vasıtası e, ır · arıfı . 

Bunu, söyliyen, eski haydutlardan tersenız, yapa 1 ~rsınız. e ,s.ıyorsan başa verirler .. Hafiyelerin şerrinden, ve coğrafya muallimi Ihsan Bey, dok- lacaktı. 
~iri idi. Bunu, kaptan Mihaloviç te tas· sor .. ~vap vereyım. . \hükumetin suiistimallerinden, halkın tor Sabri Bey, Ragıp Paşa küt~phan~ 2 - Zaptiye nazırı Niz.ım pap. ~u 
~ik etmişti . Ve yanında duran şe • Soze, en evve~ Papavıç atılmıştı. Bu zulüm ve istibdat altında inlemesinden hafızı kütübü Hacı Hafız Alı Efendi, karışı1chk bütün lstanbul halkına ıı • 
rirlerden birine: haris ve tamahkar adam: bahsederler: Nümunei Terakki mektebi den nazırı rayet edinceye kadar hadisata llkoyt 

- Çek, şunun belindeki silahları. - Evvela, şunu söyle .. Lapaç şato- _Acaba bunların önüne nasıl geç- Hüseyin Bey, Ali Seydi Bey, kolağaaı kalacaktı. 
Demişti. sundaki hazine meselesi, yalan mı i - 1." Hüseyin Bey, Şeyh Naili Efendinin kü- (Arba.-) 

me ır.. Y Ef d' 'b' Gavur Mehmedi.n kuşağınin ar~ıı a- di?.. Diye, hasbihal eylerlerdi. çük .kardedşih'lüm1dni en ı gı ı zevat 
ranmış .. Tabancasıle sustalı bıçagı a· Diye bağırmıştı. K 1 H"k t Emin Diyarıbe • cemıyete a ı o u. (2) Ahmet Verclanl, sonnluı .._. 
lı V k d" h r b onya ı ı me • . . f 
nmıştı. e sonra, en ı a me ıra • Gavur Mehmet, onun ıı:.özlerinin içi- k' 1. l h k s··k"t' Ohril" İbrahim E • Kısa hır zaman sonra, cemıyet te • sitmitı Maur laiirriyet.,.-...ı.I 11 te 

kılmıştı. ne bakarak homurdanmı:tı: ır ı As a k' uı· uAıbd, ilah' Cevdet Kaf- kemmül etti. Bir istihale geçirdi. (it- mayiiz etmifti. Memleketinin ı " Mnt 
T tem, rap ır ı u • . (T akk' 1 · · ı..ek · · etincf IC ·~ Petri Çorbacı, derhal emir vermişti: _ Evet .. yalandı. kasyalı Mehmet Reşit isminde.ki hu beş tihadı Osmani) ismı, er ı ve ttı· matuf br ~ ~ e, 

- Ligorl .. Meyhaneye koş. Masala- _Pekala .. bana böyle bir yalan uy· k d . tam bir ıene, böylece baş ha· had) a çevrildi. idare heyeti en yük - aalben idam ecliJmittir. 
- b' b' ·· d · B k b k ar a aş ' rı ırer ırer goz en geçır. a .. a a • durmaya niçin lüzum gördün?.. şa vererek dertleştikten sonra, niha • 
lım? .. Bunun arkadaşlarından, şuphell Ç" k"' Ba vı~..ı . . ..1 t d kları çareyi bulmuşlardı · C ı · k F - un u.. ron . Qı{,lmırın og u· ye ara ı . 
adam var mı) .. Sonra.. e ır en de o· d (l30.) · nın 21 ı·ncı· gu·· . . . nu arıyor um. :> senesı mayısı • 
tıye haber ver .. Ara kapıyı ıyıce kapa· . k ·be b" 
. H "ha 1 Kaptan Mihalovıç, acı acı bir kah· nü guruptan ta rı n ır saat sonra, 
aın. emen, tertı t asın. . k b. · h b' ·· -· • kaha basmıştı: Tıbbıye me te ının amam ınası o 
1 Uzun boylu, sarkık bıyıklı hır adam A l ld D k k ' 1 t b l .. d k" odun yıgw ını üzerinde toplan· ·, . l - n aşı ı... eme ı san u a, nun e ı 
C:lerhal yerınden fır amış; kapıya atıl • b . . ld" .. l ·.,. l d O akıaam gu·· zel bir mehtap unun ıçın ge ın; oy e mır.. mış ar ı. T ' 

mıştı. . . - Hem onun için ... Hem de .. ka - vardı. işte, o mehtabın ışığı altında, 
Petrı çorbacı, emır vermekte devam . . il H"d" . . (İtt'h-..:ı Osmani) isminde bir cemi • . . rım ıçın .. zava ı a ıye ıçın... ı a.aı 

etmıştı. . . . .. . . Gavur Mehmedin, her kelimenin ü- yetin esasını kurmuşlardı. 
- Dımıtrı .. Vladmır... Sız de, ka- . d d k .. led" w · b .. 1 M k tları. bildiklerine ve tanıdık· • .. .. ki k' S zerın e urarJL soy ıgı u soz er, a sa , 

pının onune .. bıça arınızı çe ın. ır- M"h 1 . • b" t k t .b. t . t · 1 h ··kumetin bu sakim hareket • 
d k . ı a ovıç e ır o a gı ı esır e mış· arına, u . . . . 

tınızı a, apıya verın. . O b' k · .. b ' l · · l t k Milletı ıst•kbaldekı . ... h.. na, ır aç sanıye suren ır şaş- erını an a ma .. • . . .. 
Ve sonra, başını Gavur Mehmede k l k . t' So d d ki d f l"k tt n kurtarmak bunun ıçın mu-. . . ın ı vermış ı. nra, u a arın a e a e e ·· 

çevırmıştı : b' be ·· l b ·· .. w · 
K ık bak 1 C.. M h r acı ır te ssum e aşını onune egmış: 

- a a ım, avur e met .. (t) Gene bu sütunlarda netrettiiimiz 
Sorduklarımıza cevap ver. - Fakat .. onu kurtaramadın. (ittihat ve Terakki nud doğdu, nasıl ya· 

Demiıııti. mel bu 1 En büyük hayreti hisseden, Papa • T • • ıadı, nasıl ödü?) tefrikaa a m:es~ e 
viç'ti. Mütemadiyen başını iki tarnfa - Evet, Kaptan Mıhalovıç.. onu, etrafında mufaualan maliımat vermıttik. 
sallıyarak yanındakinin kulağına §ÖY- kurtaramadım ... Fakat hiç olmazsa; Şimdi 0 tefrikamm okumamıı olanların fi. 
lece söylenmekte idi : düşmanlarımı öğrenmeye muvaffak ol- kirlerini tereddütte bırakmamak için (mu· 

dum... balefet tarihi) ile ali.kadar olan bazı me • 
- Ben, bu kadar gafil.. bu kadar ( Arkası var ) seleleri burada muhtasaran nakletmiye 

ahmak olacağımı zannetmezdim ... Ah, ' mecburiyet biueyledik. 
onu ilk gördüğüm dakikada; ben bu ( t) (Gavur Mehmet • birinci kısım • 

Betonarme Köprü 
İnşaab Eksiltme İlanı 

Nafia Vekaleti Şose ve Köprüler Rei~liğinden: . 
Urfa VilAyetinde Urfa - Diyanbekir yolu üzerınde 38,000 6!

keşif bedelli HacıkAmil Betonarme köprüsü infaahnın kapalı zarf maille 
eksiltmesi 17/811936 pazartesi günü saat ( 15) de Nafia Veklleti 
Şose ve Köprüler Reisliği eksiltme Komisyonu odasında yapılacaktır. 

Eksiltme tartnameai ve buna müteferri diğer evrak (190) km"11f 
mukabilinde Şose ve K6prliler Reisliğinden alınabileceği gibi iltefea
ler bu prtnameleri Urfa Nafia Müdürlüğüne müracaat ederek 
görebilirler. • 

Muvakkat teminat (2850) liradır. Eksiltmeye girmek isteyenlenn 
resmi gazetenin 3297 sayılı nushaaında çıkan talimatnameye temkaa 
müteahhitlik ehliyet vesikuını halı olmalan. 

Milteahhit bizzat MtihendU olmadığı veya bir mühendiale bera
ber bu işe girmediği takdirde asgari on metre açıklığında betonarme 
bir köprü yapmış olduğuna dair vesika ibraz etmesi lhımdır. 

Teklif mektuplanmn 17/8/1936 pazartesi günü saat ( 14 ) de 
kadar Ankarada Şose ve Köprüler Reisliğine verilmesi lAzımdır. f12} 

adamı tanıyacağım .. bu, bana hiç ya· (Karayürek çetesi) Son Posta nep-iyatm • 
hancı gelmiyor: demiştim . .. Fakat bu· dan ..• 

lstanbul 
lüğünden: 

Müzeleri Genel Direktör-
Afyon Yetiştiricilerin 

NAZARI DiKKATiNE 
Cinsi Evsafı 

Mangal 
kömürü Sinekli veya 

Çerkesköy 
malı 

Kok kö- Dolmabahçe 
mürü veya Yedi

k.ut e gaz-
ban el eri 
malı. 

Miktan 
kilo 

19500 

Ton 
81 

Tahmin 
Bedeli 
Lira 

585 

1539 

Muvakkat 
Teminat 
Miktan 
L. K. 

43. 88 

115. 43 

Eksiltme günü 
ve saati 

11ıvııııf936 

Pazartesi günü 
saat 14,30 

Pazartesi günü 
saat 14,30 

İstanbul Müzelerinin yakacak ihtiyacı açık eksiltmeye konulmuştur. 
isteklilerin şartnameleri görmek üzere hergün ve eksiltmeye girmek 
üzere eksiltme S"ünü Ticaret Odasından aldıkları belge ve teminat 
makbuzlariyle lstanbul Müzeleri Genel Direktörlüğüne müracaat 
eylemeleri. ... .. ~ıh:a- ( 63) 

' -el erile mw ~ 

Uyuşturucu Maddeler İnhisanndan : 
Afyon yetiştiricileri menfaatlerini göz önünd~ tut~ idaremiz: bu 

seneki mahsulü Türkiye Ziraat Bankası vasıtasıyle dogrudan dogruya 
müstahsilden alacaktır. 

Aşağıda gösterilen şehir ve kasabalar alım merkezi itti~az edi~diğinden 
afyon yetiştiricilerin kendilerine en yakın olan me~kur şehı_r ve ka
sabalardaki Ziraat Bankası şube veya sandıklarına muracaatla ıcabeden 
tafsilah almaları lüzumu ehemmiyetle ilin olunur. . 

Ahm Merkezleri - Amasya, ( Akşehir - Ilğın ) Afyonkarahısar' 
Aydın, Çorum, (Eskişehir - Bilecik), Gümüşhacıköy, Konya, Kütahya, 
Isparta -Burdur) Malatya, Tokat, Zile. - (177) 

L • \ / \ • r•' ( ' l 1 \), ,11.' h,' 11 1 '' \ l, 1 ' ı' ' ~f , ' ' f , • :·, f, , ,• '} • I 



3 Ağwtos SO'N POSTA 

Cinsi 

kara mert.imek 
Patates 
Buğday 
Bulgur 
Nohut 
Tarhana 
Putınna 
Kara bibet 
klhruzı biber 
Tur,u (muhtelif) 
'ft12: 
Sirke 
Salça 
kimyon ' 
Çay 
Soda 
Vanilya 

Süt ,; 
'Yoğun 
lereyağı 
lleyaz peynir 
kaşar peyniri 
kaymak 
Reçel 
'Yumurta 
l ahan helvası 
lahan 
Pekmez 
Ekmek kadayıf• 
lel kadayıfı 
\' assı lcadayıfı: 

Jspanaıc 
Pırasa 
liavuç 
kereviz 
Pancar 
'taze yaprali , 
laze soğan 
l aze bezelye 
lo.e bamya 
'f aze sanıma)( 
KanıabaJıar 
'Yer elması 
Semimtu 
l"aze balda 
\'"il salat14 
~anıl 
~İnaı 
liiyar 
ltlrnuzı turp 
~aydonoz 
bereotu 
?iane 
Ça}ı fuu1yo 
~Yfe kadın fasulye 
olınallk kabak 

Si,,ri biber 
~olınaılk biber 
lllıc:an 

bornatea 

~- -~lanwra yaprak 
~ll~ 

L . 

( Bat tarafı 8 inci sayfada ) 
Kilo Beher kilosu Tutan İlk teminab 

1.470 
19.700 

535 
2.650 

' 

2.450 
480 
530 

58 
66 

750 
5.400 
2.903 
1.080 

30 
184 

:5.000 
215 Paket 

10.800 
13.950 

8()(, 

5.300 
2.900 

28{] 
1.450 --

171.200 Adet 
1.150 

900 
1.080 

165 
930 
510 

13.500 
10.800 
3.300 
.2.400 

400 
840 
770 

t.350 
1.200 
1.0ıt9 Demet 
3.000 
1.700 

3.500 
4.450 

10.000 Adet 
4.800 )) 
1.560 )) 

10.200 )) 
1.200 O....~ . 

15.000 )) 
2.100 )) 
2.050 )) 
1.900 
7.700 
9.600 

450 
3.370 
9.400 
n.ıoo 

9.900 
800 

1.500 

8.700 
1.:920 

1.900 
2.100 
t.550 
2.820 
2.050 
1.800 
1.450 
l.250 

19:900 Adet 
10.qoo 

1 7.300 

Lira Kr. Lira Kr. Lira Kr. 

12,5 
6 
7 

10 
12 
80 
90 

1 20 
60 
30 

7 
12,F 
20 

1 00 
3 50 

10 
50 

15 : 
20 1 

1 60 
45 
70 

1 60 
40 

1,5 
40 
30 
17,5 
25 
30 
30 

10 
8 

10 
15 
8 

15 
8 

20 
ıo 

5· 
20 

7 
8 

10 
4 
5 

15 
3 
2, 

1 
1 
1 

10 
10 
5 

20 
15 
12 
10 

8 
30 
10 

20 
20 
60 
20 
20 
25 
20 
10 
25 
25 

5 
8 
7 

183 75 
1182 00 

37 45 
265 00 
l94 00 
69 60 

424 00 
o~ öO 
39 60 

2'25 ()() 
378 00 
362 87; 
336 00 
30 00 

644 00 
500 00 
107 50 

1620 00 
2790 00 

. 1280 00 
' 2385 00 

2.030 00 
448 00 
580 00 

2568 00 
460 00 
270 00 
189 00 
41 25 

279 00 
183 00 

1350 00 
864 00 
330 00 
360 00 
32 00 

126 ()() 
61 60 

270 ()() 
240 00 

52 45 
600 00 
119 00 
280 ()() 
445 00 
400 00 
240 00 
234 00 
306 00 

30 00 
150 00 

21 00 
20 50 

190 00 
770 00 
480 00 

90 00 
505 50 
tı28 ()() 
u10 oo 
792 00 

\240 ()() 
150 00 

1740 00 
384 00 

1140 00 
\420 00 
j310 00 
1 705 00 
1 
410 00 

i 180 00 
:362 50 
• 1312 50 
1995 00 
'808 ()() 
l 511 oo 

13 78 
88 65 
2 81 

19 88 

22 05 
7 20 

31 80 
5 22 
ı 91 

16 88 
28 35 
27 22 
25 20 
2 25 

48 30 
37 50 

8 06 

896 16 

121 50 
209 25 
96 00 

178 88 
152 25 
33 60 
43 50 

192 60 
34 50 
20 25 
14 18 
3 09 

?O 92 
13 72 

1134 24 

101 25 
64 80 
24 75 
ı.1 00 
2 40 
9 45 
4 62 

20 25 
18 00 
3 93 

45 00 
8 92 

21 00 
33 38 
30 00 
18 00 
17 55 
22 95 
2 25 

u 25 
ı 58 
1 54 

14 25 
57 75 
36 00 
6 75 

37 91 
84 60 
83 25 
59 40 
18 ()() 
il 25 

899 03 

130 50 
28 80 
85 50 
31 50 
23 25 
52 87 
30 75 
13 50 
27 19 
23 44 
74 63 
60 60 
38 32 

620 85 

Münakasa 
Tarihi Saati 

14/8/936 
)) )) )) 
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17/8/936 
)) )) )) 
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l 

) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

15,5 
)) 

)) 

)) 

» 
)) 

n 
)) 

)) 
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l _Yukarıda adlari yazılı yiyecek ve yakacak ihtiyaç miktarı eksiltme pıtnamesine göre komisyonumuza bağlı 
okullar namına parti, parti kapalı zarfla münakasaya konulmu, ve ilk teminat miktan yanlanna yazlJmıttır. 

~ - Eksiltme Ankara Mektepler Muhasebeciliğinde toplanacak komiıyon huzurunda belli pn ve saatlerde 
a yapılacaktır. 

- Eksiltmeye girebileceklerin 936 yılı Ticaret Odası ve 2490 sayılı kanunun (2, 3) üncü maddelerine göre 
ellerinde bulunan belgeleı·le; ticarethane namına ite gireceklerin itbu kanunda yazılı f8rllar içinde noter • 

4 
likte alma vekaletnamelerile komisyona haf vunnalan. 

- Kapalı zarf eksiltmelerinde isteklilerin yukarıda adı yazılı kanuna uygun olmak üzere kapalı zarf mektup
larına istenilen belgeler ve teminat makbuzunu veya Banksı mektuplarını koymak suretile zarfların üzerine 
tekliflerinin hangi ite ait olduğu ve kanuni ikametgihlan yazılı ve zarflar mühürlü olarak belli gün ve 
ıaatlerden bir saat evvd makbuz mukabilinde komisyon hatkanlığına verilmesi lazımdır. Belli gün ve 
2anıandan sonra verilecek veya gönderilecek teklif mektupları kabul edilmez. T eminatlarm eksiltme saat
lerinden evvel Ankara mektepler muhasebeciliği vemesine yabnlmıt bulunması ve eksiltme prtnamelermi 
&örmek tizere komisyon ıekreterliiine müracaatlari ilin olunur. (46) · 

Sayfa 11 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden :J 
idaremiz ihtiyacı için tartname ve nümunesi veçhile 90X100 eb'adında 

2500 tabaka Sellofan kağıdı 7/VIll/1936 tarihine rastlayan Cuma günü 
saat 16 te puarlıkla satın alınacaktır. isteklilerin f&rlname ve nümunesini 
görmek üzere her Rün ve pazarlık için de tayin olunan gün ve saatte o/o 1,5 
gUvenme paralariyle birlikle inhisarlar Kabalaf Levazım ve Mübayaat tube• 
ıi Müdürlüğündeki alım komisyonuna müracaatlan. ( 15) 

* * 
30 Ton Kriple kömür Boğaziçi grupuna bağh 3 depoya teslim 
29 )) )) )) 
36 )) )) )) 
10 )) 
50 )) 

150 

)) 

)) 

)) 

)) 

Üsküdar » » 5 >> 1' 

lstanbul » » 6 » » 
Cibalide Kutu fabrikasına 
Mecidiyede Likör fabrikasına 

Yukarıda isimleri yazılı müesseselerimize teslim prtiyle 158 ton 
kriple maden kömürü 6/Vlll/1936 tarihine raıtlıyan Per!emhe günü 
ıaat 11 de pazarlıkla satın alınacaktır. isteklilerin ıartnamesini gör • 
mek üzere her gün ve pazarlık için de tayin olunan gün ve saatte 
% 7,5 muvakkat güvenme paralarile birlikte KaTJataıta Levazım v~ 
Mübayaat Şubesindeki Alım • Satım Komisyonuna müracaatları. 

(76 

* * 1 - Kapalı zarfla 23/Vll/936 tarihinde ihalesi yapılacağı ilan 
olunan 121187,81 lira keşif bedelli Polathane yaprak tütün anıbarı 
Binasının vahidi kiyaıii fiat uautile in§aatına istekli çıkmadığından 

ayni ıekilde 20/Vlll/936 tarihine rastlıyan Per§embe günü saat 15 de 
ihalesi yapılmak üzere yeniden eksiltmeye konulmu§tur. 

il - Kapalı zarfla 29/VII/936 tarihinde ihalesi yapılacağı ilan 
olunan (17845) lira (10) kuruş ke§if bedelli Polathane idarehane bi • 
nası inşaatının götürü ihalesi 20/VIll/936 tarihine rastlıyan Perşembe 
günü saat 15 e talik olunmuştur. 

111 - Her ikisine ait eksiltme, Kabataşta inhisarlar Levazım ve Mü
hayaat şubesindeki Alım - Satım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Ambar binasının keşif evrakı (606) kuruş ve idare binasının 
keşif evrakı (90) kuruı mukabilinde inhisarlar Jnıaat §Ubesinden 

alınabilir. 
V - Ambar binasının muvakkat teminah (7309,39) lira idarehane· 

sinin (1339) liradır. 

vı - isteklilerin ihale tarihinden en az üç gün evvel inhisarlar ln
ıaat ıubesine ~elerek Nafia Vekaletinden bu büyüklükte bir bina iti 
yaptıklarına dair almı§ oldukları Müteahhitlik tezkerelerini ibraz ile 
ekailtmeye ittirak için fenni ehliyet vesikası almaları prttır. 

Vll - Kanuna uygun olarak kapalı zarflar yukarıda sözü geçen 
Komisyon Reisliğine ihale günü en geç saat 14 de kadar makbuz mu
kabilinde verilmiJ olmalıdır. (62) 
_.__ ... --. ---

Nafia V ekiletinden: 
11/8/936 Salı günü saat on beşte Ankarada Nafia Vekileti 

Demiryollan inşaat dairesindeki münakasa komisyonu odasında Aydın 
Demiryolunun 67 + 200, 27 4 + 000, 390 + 450 ve 435 + 600 üncü 
kilometrelerindeki taş ocaklannın her birinden on beşer bin metre 
mikap balastın ihzar, nakil ve vagonlara yüklenmesi işleri kapalı zarf 
usuliyle ayrı ayn münakasaya çıkanlmışbr. 

1. - Bunlardan 67 + 200, 27 4 + 000 ve 390 + 450 inci kilo 
metrelerden çıkardacak balastıların muhammen bedelleri 21750 lira 
olup muvakkat teminah 1631 lira 25 kuruştur. 

2. - 435 + 600 üncü kilometredeki taş ocağından çıkarılacak 
balasbn muhammen bedeli 23250 lira ve muvakkat teminatı 1743 lira 
75 kunışur. 

3. - Mukavele projesi ile bayındırlık işleri Genel şartnamesinden 
mürekkep bir takını münakasa evrakı 55 ve yalnız - 435 + 600 ünci 
kilometreden çıkarılacak balastın münakasa evrakı 58 kuruş mu
kabillde demiryollar inşaat dairesinden verilmektedir. 

4. - Bu eksiltmeye girmek isteyenler, 2490 numaralı kanun mu
cibince ibrazına mecbur olduklan evrak ve vesikalarla 7 /5/936 tarih 
ve 3297 numaralı resmi ceridede ilin edilen talimatname mucibince 
Nafia Vekaletinden almıı oldukları müteahhitlik vesikası ve teklif 
zarflarını mezkur kanunun tarif atı dairesinde. hazırlı yarak 11/8/ 1936 
güuü saat on dörde kadar makbuz mukabilinde demiryollar inşaat 
dairesine tevdi etmeleri limndır. (28) 

Dahiliye Vekaletinden: 
t - Vilayetler evinin, Bayındırlık Bakanbiı ve Ekonomi Bakanbiı 

binalarile çevrilen meydanmm etrafı plinlanna cife kısmen Pergola İn\lnti 
Te muvakkat kabul ile kat'i k3bul arasında Alh aylık mütemadi tamirat ka
palı zarf usulile eksiltmeye konulmuttur. 

2 - Eksiltme 12/8/936 Çarpmbagünü saat 15,30 da yapılacaktır. 
3 - Eksiltme Ankarada Y enişehirde Dahiliye Vekaleti binası ~çinde top

lanan satın alma komisyonunca yapJlacaktır. 

4 - Yaptırılacak İfİn muhammen keşif bedeli 21.179 liradır. 
5 - İıte'~liler eksiltme ,artnamesini, mukavele projesini, nafia işleri 'e

raiti umumiyesini, fenni fa?lnameyi, keşif ve proje ve resimleri Vekalet le
vazım bürosunda görebilir. 

6 - Muvakkat teminat 1.567 liradır. 
7 - istekliler münakaaadan sekiz gün evvel nafia vekaletine müracaatla 

fenni ehliyet vesikası alacaklardır. 
8 - istekliler teklif mektuplannı ikinci maddede yazılı saatten bir ~at 

evveline kadar vekiletteki eksiltme komisyonu reisliğine vererek muk<ıbi
linde makbuz alırlar. 

9 - Posta ile gönderilecek tek!if mektuplarmm yukarıda yazıh saatte 
komisyon reisliğine gelmit bulunmaları fArtlır. Bu takdirde dı, zarfın mü • 
hür mumu ile iyice kapatıhnlf olması lazımdır. Postada olacak gecikm~ler 
_kabul edilmez. (54) 

\ 

• 
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YENi 
HASAN 

Ağustoa S 

B&tnn diinyada emsaline hiçbir zaman tesadüf edilemiyecek derecede biiyük muvaffakiyet kazanan Hasan tırq bıçald.n 
yeni ve kat'iyyen paslanmaz nevını piyuadan muairren isteyiniz. Yeni Huan brq makinelerile birlikte Huan bnıf 
bıçaklan tıraş olduktan sonra kat'iyyen ıilmeğe ve kurulamağa hacet yoktur. Ve bu brq bıçağı hiç bozulmamak prtile 
pyet kolaylıkla ve huzuru neş'e içinde yüz defa brq eder. Dünyanın hiçbir bn1f bıçağmda bu meziyet yoktur. Ve bma 
ancak Huan brq bıçağı muvaffak olmuftur. Markasına ve ismine dikkat. 1 adedi 6, 10 adedi 50 kuruftur. Hasan T1r111 
sabunu - Hasan Tırq kremi - Huan Tırq pudrası - Hasan Tırq kolonyası da çok zevk ve nq'e veren yardıma n 
miikemmel vuıtalardır. Huaıı depoau: isT ANBUL, BEYOliLU, ANKARA. 

••••····•······· ..... >················································································ .. ···········•·············•··•···•···········•·•· 
Türk Maarif Cemiyeti 

Bursa Kız Lisesi 
( Y ah, Gündüz) 

20 Ajıutoatan itibaren kayıt muameleaine baflanacaktır. Yıllık 
atı ncreti 185 giindnz ücreti 35 liradır. Memur, karclet çocuklara 

aJnca tenzilit yapılır. Bu yıl fen kumı da açılac•khr. 1 iwnin 
read liaelere muadeleti Ktlltlr Bak•nlıtuıca tudik edilmiftir. 
Beher swfa 40 talebed~n fula ebamyacağmdaa aerek eaki tale
benin gerekae yeni kaydedilecek talebenin vaktinde Uae Direk
tlrlüğiine milracaatlan. (55) 

AY NA K A R S 1 S 1 N DA ... 
Gece yatarken alıp ynznnnztı tetkilt edi
niz. Eğer, aynadaki akisler, size biraz 
yorgun ve biraz snzOlmQş geliyorsa, canı
nınızı sıkmak için sebep yok. 
VENOS ACIBADEM GECE KREMILE aşa
tıdan yukanya, seri hareketlerle yQztl
ntıztı utuşturarak, uykuya dalınız. Sabah
leyin kanmamız zaman, aynada terütaze 
bir kadın yQztı göreceksiniz. 
VENOS KREMiNiN sihlrklr tes"rini bilml
yenler varsa, kendilerini bugtınden itiba
ren bu yeni tecrübeye davet ediyoruz. 
i>eposu : NUREDDiN EVLIY A ZADE, 
Kimyevt ecza, alAt ve Itriyat Ticarethanesi. 

İstanbul - Bahçekapı. 

Türk Maarif Cemiyeti 

Resmi ilin 
İşleri Bürosu 

Yeni Postahane karfUllldA Erzurum hanında 2 inci kattaki 
dairede. 20 Temmuz tarihinden itibaren ife bqlalDlfbr. Allka
clarlann resmi ilAnlan bu adrese g&adermeleri. Tel: 21101. 

Reaml blnlar Türk Limitet firketiyle allkuı yoktur. (60) 

. Ankara Yüksek 
Rektörlüğünden: 

Ziraat Enstitüsü 

• 1 - Yüksek Enstitü ihtiyacı olan mncut nümunesine ıöre 50 adet 
battaniye açık ebiltmeye konulmuftur. 

ROMATlZMA 
LUMBAGO 
SiY ATIK 

ağrılan T E S K I N 
ye izale eder. 

Her eczanede areyınız 

r ' UVANTiN KANZU K 
Saç boyalan 

Kumral ve siyah olarak sabit 
ve tabit renk venr. Ter ve yıkan· 
malda çıkmaz. Yegtne zararsız 

ve tanınmış sıhbt saç boyasıdır . 

1N01LtZ KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu - İstanbul Z. - Eksiltme Yüksek Enstitü Rektörlük biıuıımda toplanan idare ve ihale komityonu tarafmdan yapılacakbr. , __________ , 

3. - ihale IÜDÜ 7/8/938 tarihiaerutlaJaa c- - aat 16 da icra 
eclilecektir. 

4. - Mul•mmen hedel beheri (1650) kurut hesabile (825) liradlr. 
5. - Munldaat teminat ( 62) linda-. 
6. - Parua flU'blaınelİni almak Ye nlmwwwwini prmek- ideyenler Daire 

Müdtirlüjüııe müracaatlan. ( 12) 

DOYÇE ORIENT BANK 
.. .... ., Bank , .. ı. ... 

Merkeıi: lieduı 

r .. rldgedelcl ,.,,.ı.rı: 

1 
• 
inhisarlar Umum 
Müdürlüğünden: 

idaremiz miilhakabnda açık ve açılacak olan memarİJ..,. 
imtihanla memur alınacaktır. imtihan latanbulda ve 1218/38 ç.. 
tamba glinii saat 13 de Sirkecide inhisarlar Memurin kana ..... 
11Dda yapılacakbr. imtihana aifmek isteyenlerin qajıdald .,.J 
ve teraiti haiz olmaları prektir. 
1. - Uakal ortameldep tahmlini bitirmif olmak 
2. - Aakerliğipi .&il veya ima hizmetli• bitirmif olre+ np 

mlleccel bulunmak , 
3. - 21 yapndan qajı ve 35 Y8f1Dclan yukan olmamak 
4. - Sıhhatli olmak, url hutalıklara bedeni ve akU 

müptelA olmamak 
5. - iyi ahlAk sahibi olmak, haysiyet ve namusu muhil bir 

rüm veya alelitlak ajv veya o derece cezayı mtiatelrim 
fiil ~e mak6m olmamak · 

"Bu bet maddedeki prtlann muhakkak tevsiki gerektir• 
İmtihan mevzuu pıılardır : 

1. - Hesap hendeae "Hesap : Adadı miirekkebe, taksimi 
halita, tenasiip, faiz iskonto,, Hendese: Sabhlar, hacimls. 

2. - Muhasebe "Usul& defteri,, 
3. Coğrafya "Umumi ve Tnrkiye,, 
4. - Kitabet "Orta tahsile göre,, 

imtihana girmek iateyenleriu timdiden bir dilekçe ile Ye ·--..mı• 
müsbitelerile idaremiz Memurin Şubeaine mllracaatlan ilAn ohm 

IHT AR : imtihan gthıll vaki olacak miiracaatlar kabal 
"4379. 

Asipin Benan 
&izi aoauk alıınıııından, nezleden, gripten, .... 
ve dl' •lrllan•dan koruracek en iri Hiç b•d•· 

ı...,;ne dikkat buyurulması 
~~~---~~~~--~=--

.. --~ YUzUnUzde ve muhtelif yerlerlnlzd• 41 __ .. 
çll ve leke var diye UzUlmeylnlz. Zire bir tertip 

Galata • latanbul • lzmlr "' d ı kurt c ktı 

. F~:~~~~~~!.2!k!n~~d~~ n~~:; ::,.ı··~·::ı~· · f AZ 1 [ dD Ç"J" L ... İL A C J 
alınacaktır. Yabancı dil bilmek fU'lhr· l.teklilerin Pazarteti ve Pertembe . 
aünleri Fakülte Dekanlıima müracaat etmeleri. «<153» imal mahalli; Edime, Kimyager Fazıl Sosyal lAboratuan 

\l Fak.at yal_OJZ b~ i_r caddesinde 21 numarada b 
- ~ öğleden sonra hastalarını 

" eder. 4m--• 
[!!J::::~ Feni ve tesirsiz haşarat öldUrlfcu ma
-~~ .vııer almakla paranızı beyhude yere 

israf etmeyiniz ve FLIT'ln sahtelerin
den sakınınız. Aldanmamak için yalnız 
bir FUT olduiun'u ve siyah kufaklı 
asker resim il sarı tenekeler lçerl•lnde / 
sahldıtını hatırınızda tutunuz. Bu te. 
nekeler mOhUrlU oldutundan her tUrlü ıli5!~~ 
hlyleden lrldlrler. Hakiki FLiT kullanıl: 
dıkda bUtü~ _hataratı öldUreblllrslnlz. 

INIUttwı w ,anilonı Fİ.iT ... 
....... . HOFO_t, tou ,_, 
«lir .,,,. """' IJllWllr ~ 

Doktor Hafız Cemal 
Dahiliye mütebaaıa 

Pazardan maada hergtııı 1 • 
Divanyolu (104) No. Telefon: 
Tel Kandilli S8 - BeylerbeJI 

&on Posta Matbaa• 

Neşriyat Md. : Selim Ragıp 

I A. Ekrem UŞ 
SAHIPLERl:I s. Ragıp EMh'ÇO 

H. LOtfn DôRD 


