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Fran~s~ıZ • Sovyet paktı 
takviye e~iliyor! 

İdare itleri telefonu : 20203 Fiatı 5 Kurut 

• 
Klod F arer lstanbulda ! 

Dün gece vapurdan çıkarken 
"Yaşasrn Atatürk, yaşasrn 

·Hariciye Nazır/arı paktın feshini • Türkigenın bugünka kemalini göremediği 
isi iyen Almanlara verilecek cevabı .-F-ran-s-ız_m_i:-:-m-.:-. (-i:-:-'.::~:::~ -:-:~-le

0

-r '-.~-=-~-:-ad_a_d-6rt-.. 

Türkler! ,, diye bağırdı 

rı J k' J t J J ''A J / kadın ,. isimli romanınıza benzemiyecek, değil mi ? ) sualine 
~enevreue QTQTtQŞ lTUltQT: StQ e il (Tabii, çünkü bugünkü Türkiye de o zamanki Türkiyeye 

, benzemiyor ) cevabını verdi 
Nurembe~n~uhl~ aurineM~bwda H~k~m~IK~~DE. ~B-i-z.-i-ki_h_a_h_a_~_v_cl-.-~-k-iT-u~_r_k_m~u-------------· 
serleri Meclisinde uzun m_üzakereler yapıldığı bildi- . • • hibbi Klod Farer'in fstanbula gelece-

DE;ı;JŞJKLJK ğini haber vermiştik. tiliyor, Çek Cumhurreisi "Harpten ko~kniuyoruz,, dedi \.J Bu haberi gazetemizde okuyan ro-

RI·vAYETLERI fiklerimiz, inanmamışlar, ve: 
- Klod F arer İs tan bula gelemez ... 

Onun aleyhimizdeki meşhur «Ankara-

Maarif Vekilinin Dahiliye 
Vekili olacağını bildiren 

bir radyo haberi 

da dört kadın» romanını yazdıktan 
sonra buraya gelmesine imkan mı vad 
demişler, ve verdiğimiz haberi mutad
ları vechile sayfalarına geçirmemişler, 
bizim yanıldığımıza hükmetmişlerdi. 
Bu hükmü verenler arasında hatta bir 

Salahiyettar mahaf il ade- çok okuyucular da vardı. 

I l A t b d• Fakat dün verdiğimiz haber teey-
m ma uma egan e ıgor . .. . ç·· k.. t ('>O) d G 1 yut ettı: un u saa - e a ata 

rıhtımına yanaşan Kraliçe Marya va
purundan karaya ilk çıkan yolcu Klod 
Farer'di. 

Gazetem namına elini sıkışım, onu 
tahmininden fazla mütehassis etti. Ej limi olanca kuvvetile sıkıp sallaya ıal

i laya: 

ı( 

Alman ordusunun Nurembergte yaptığı askeri tezahürattan bir intiba 
(Yezısı 8 inci sayfada) 

• 
lzmirde 

•• 
bir Uzüm 

kongresi toplanacak 
Maarif Vekili Saffet Ankan 

Belgrad, 19 (Radyo) - Buraya 
gelen haberlere göre Türkiyenin Mil
letler Cemiyeti daimt mürahhaslığına 
Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sekre-

Kongre memlekette bir buçuk asırdanberi devam teri Şükrü Kaya tayin edilecektir. 

eden üzüm davasını neticelendirecek, lkbsat Ayni haberlere göre Dahiliye Ve-

Vekilinin de kongreye iştiraki bekleniyor kkaletine_ ~le Mka~rif Vekili Saffet Arı-
an getırı ece tır. 

İzmir, 19 (Hususi) - Birinci teşrin züm kongresi» toplanmasına karar ve· S p B l d d 
1 d t · d b"' ·· T·· ·1 · · lk V k"l · · k « on osta)): e gra ra yosunun 

ayının orta arın a zmır e utun ur- rı mıştır. tısat e a etının mura a- d"" l O d d"~. b h b h k '-• ·· ·· ··ı · · · · "'k" 1 b' Ü (De 8 . . yf-...L) un gece a ver ıgı u a er a -~ıye uzumcu eunın ıştıra ıy e ır « - vamı mcı sa «ıta k d aı~L. h f'ld d · 
ın a s anıyettar ma a ı e a emı ma-

Lise tahsilini ·12 seneye çıkarmak 
lüzumsuz bir hareket olacaktır! • 

[Yazısı ikinci sayfamızda (Her~) sütunumuzdadır] 

lumat beyan edilmektedir. 

Erzurum ve 
lneboluga 
Kar yağdı 

Erzurum, 19 (A.A.) - On beş 
gündenberi, Erzurum ve havalisinde 

kışı andıran soğuk hüküm sürmekte· 
dir. Bu gece de mevsimsiz kar düşme· 

ye başlamıştır. Karın yüksekliği beş 
santimi bulmuştur. Bu vakitsiz kış her
kesi kı~ kıyafetine ve hazırlığa sok
muştur. 

İnebolu, 19 (A.A.) - Dün akşam 
başlayan fırtına bu sabah şiddetini ar

tırmıştır. Yağmur yağmakta ve yük
seklere kar düşmektedir. Bugün lima

nımıza gelen Ege ve İzmir vapurları 
limanda kalamıyarak yollarına devam 

mecburiyetinde kalmışlardır. Fırtına 
şiddetle devam etmektedir. 

- Biltün Türk matbuatına selam 
götürün benden t dedi. 

Ve elimi bırakmadan, sesisini bütün 
rıhtımdakilere işittirecek kadar yüksel
terek, ve Türkçe bağırdı: 

- Yaşasın Atatürk ... Yaşasın Tür
kiye ... Yaşasın Türkler!.. 

Fransız meb'uslarından ve Fransız 
yazıcılarından mürekkep bir hey' etle 
beraber geldiğini söyleyen Klod Fa
rer, lstanbulda çok az kalabileceğini 
bildirdi, ve: 

(Devamı 8 inci sayfada) 
Klod Farer «Son Posta» muharriri 

ile konuşurken 

Memba sugu imalathonesinin keşfinden sonra ••• 

Belediye bütün memba 
sularını tahlil ettirecek 

Sucular daimi surette kontrol altında bulundurulacak, 
Evkaf ve Sucular Cemiyeti de tedbir alıyorlar 

(Yazısı 8 inci sayfada) 

Dünkü atletizm müsabakaları 
' 

Müsabakalardan sonra Balkan Olimpiyadlarına hangi 
sporcuların götürülecekleri tayin edildi 

100 metre nihayetlenirken (Yaz111 7 inci sayfamızda) 
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Lise tahsilinin 
On iki seneye 
Çıkarılması lüzumsuzdur 

•---Yazan: Muhittin Birgen_ .... 

C iddi bir Üniversite tahsili ya

pabilmek için kafi derecede 
bilgi ile teçhiz edilmiş olrnadıkları, Ü
niversiteye girdikleri zamar. meydana 
çıkan lise mezunları, ötedenberi Kül -
tür Bakanlığı için bir meşguliyet ID\!V

zuu teşkil eder. Arada bir, Üniversite 
bundan şikayet eder. Aıada bir hadise 
kendili{~ınden de Kültür Bakanlığının 
dıkkatini çeker ve bu mesele üzerinde 
düşünülür. Son günlerde gazeteler bu 
mec:.eleden gene bahsediyorlar. Bu de
fa da mesele, acaba lise tah
silini on iki seneye çıkannakla derde 
deva bulunabilir mi? şcklindt: ortaya 
konuluyor. 

* Memleketimizin bu pek mühim Ki.il-
tür meselesi üzerinde ö~edenberi çok 
düşünmüş ve çok neşriyat yapmış ve 
hayatının büyük bir kısım kuvvetle
rini muaUimlikte sarfetmiş bir vatan
daş sıfatile, bu vesileden istifade ede
rek, kısaca fikirlerimi söylemek iste -
dirn. 

* Lise tahsilinin on iki, ve hatta bazı 
memleketlerde olduğu gibi. on üç se -
neye çıkarılması başlı başına bir mese
ledir. Ancak, bu mücerret bir mesele 
olmaktan ziyade bir taraftan mektebin 
içinde bulunduğu ve kendisine hayat 
hizmeti yapmak istediği muhitin şart
larına ve ihtiyaçlarına ve diğer taraf
tan da varılmak istenilen gayeye t.i bi 
bir davadır. 

Umumi tahsili uzaltmak veya kısalt
manın fayda ve zararları, leh ve aley
hinde söylenebilir, mücerret bir içti
mai mesele olmaya meyleder. Bana so
rarsanız, ben insanların mekteplerde, 
adeta sakallarına ak düşecek bir yaşa 
kadar nazari surette tahsil yapmaları
na taraftar olmadığım gibi, medeniye
tin gidişi mutlaka buna zaruret hasıl 
edıyorsa böyle bir medeniyet devrinde 
bulunan şu kısa ömürlü insana çok acı
rım. 

Acaba, Türkiye muhitinin şartları 
mutalea olunmak şartile liseleri on iki 
seneye çıkarmak doğru olur mu? Mese
le bu noktaya gelince ben bu bakımdan 
da seneyi artırma taraftan değilim. Tür 
kiyede, bir genci ilerlemiş bir talebe
lik yaşında bir sene daha mahsulsüz 
bir müstehlik olarak yaşatacak aile 
kudreti mahdut olduf,ru if.rn bu işde de 
ihtisar müreccahtır. 
Varılmak istenilen gaye bakımına 

gelince, bu noktada şunu düşünüyo -
rum : Eğer on bir senelik bir tahsıl 
içinde bizim Üniversiteye göre kafi de
recede maJCımatla mücehhe7. talebe ye
tiştiremiyorsak bunun sebebi, senenin 
azlığından değil, yetiştinne usulünün 
noksanında olacağmdan bu işi on iki 
senede de yapamayız. Nitekim, şiddetle 
~aniim ki lise:r,i on iki <legil, hatt<l on 
uç te yapsak Universiteyc vereceğimiz 
mahsul, ancak daha fazla yorulmus bir 
kafa ile mektepten bı~ş. ezgin .. bir 
nıhtan ibaret kalacaktır. 

* 908 tarıhinden beri birçok zamanlar 
~uallim, muhtelif zamanlar da mümey
yız ve her zaman içtimai meseleleri 
~e~kike mera~lı bir ada~ sıfatile çok 
ıçınden tanıdıgım lise ve Üniven.ite ha
yatımız hakkında vasıl olduı{ttm kana
at şudur: Son ıslahatı !llüteakıp epeyce 
kuvvetlenen ve daha Ünh·ersite oJmak 
için daha pek._çok kuvvetlenmc~I? nm~ı
taç bulunan Universitemh:e bu~t..inkün
~en daha iyi talebe verebilt:lek ıçın c
ger bugünkü on bir senelik Ji:-:efor el
lerine gelen malzemeyi daha i ,.i isJe _ 
mekle iktifa ederlerse matlub~ t~nin 
edebilirler. 
E~er gaye Üniversite için daha iyi 

hazırlanmış unsur yetiştnmck ise Ji
s:-lı::~e evvela oJ..."Uyan gençlere, e~'Ve
la ~-~enmel~ri lazım gelen şeyle:i iyi
ce ogretrnenın yolunu bulmalı ve bil -
hassa öğrenilmesinde bir fayda olmı
) an bir sürü yük malfunatın ağırlığm
dan onları kurtarmalı. Eğer bütün bun
ları.. yaptıktan sonra gene bir noksan 
varsa 0 zaman f 2 sene meselesi düi>iinü
lebilir. Bugünkü programla ... bu;ünkü 
usu~er devam ettikçe, içtimai ilimler 
programlarındaki son senelerin müte-

SON POSTA 

Resimli Makale a Yuvosırza faydalı olan kadın ... a 
~~~~--~~~~~~~~~~~--~~~~-

Mütemadiyen en kıy -
metli elbiselerle süslen -
mek istiyen kadın, her 
vakit kendisinden zengin 
olan arkadaşlarını takJit 
etmek istiyen kadın ... 

Bütün hayatını toplan -
tılarda, eğlenceJerde, 

kendisinden yüksek olan -
ların gittikleri yerlerde 
geçirmiye çalışan kndın .. 
Müsrif kadın .. 

Çocuklarının rızkından 

çalan, istikballerini teh -
likeye koyan, kendisi için 

de fena akibet hazırhya~ 
bir hırsız demektir .. 

Mes'ut o1an ve mes'ut 
eden kadın atiyi gören, 
az para ile çok iş yapan, 
daima kocasının vaziyeti
ni gözönünde tutarak ha
reket eden kadındır. 

Almangada 
idam usullerinin 
Tarihç~si 

Adliyecilerin 
yaptıkları tetkik
lere göre Alman. 
yada kurunu vüs
tadn muhtelif ö~ 

lüm cezaları var
mış. Evvela asar
larmış. Bunu ce
za olarak kafi 
görmemişler, ve 
suçluları, yüksek yerlerden atmağa 
başJamışlar. Sonra dirj diri gömmüş
ler. Duvarların içine sokarak bunları 
Örmüşler, ve nihayet hırsızlık eden
leri, yağda kızartmışlar. 

Bundan başka, derisini yüzerek öl
dürmek, muhtelif ağaçların eğrilmiş 
dallarına bağlayarak, sonra dalları ser
best bırakmak suretile parçalamak u
sulleri de varmış. 

"' . . 
Hiç bir memlekete glrameyen 

adam Akdenlzde dolaşıror 

Mısır ~ükumetince vatandaşlıktan 
çıkarılan, 30 yaşlarında maran.ıoz Ab
durrahman Fazıl, bu sefer onuncu de
fa olmak üzere çıkacak bir yer bulma
dığı için, Akdenizde serseri serseri do
laşmak tadır. 

l 8 yaşında Mısırdan kovulan Ab
durrahman Fazıl, bütün Avrupayı do
laşmış, 4 sene Rusyada kalmıştır. Üç 
ay evvel Atinada bulunurken daüssı
laya uğramış, her nasılsa ve nereden 
uydurmuşsa, kendisine bir vjze teda
rik ederek Mısıra yollanmıştır. 

Fakat İskenderiyede karaya çıkma
sına müsaade edilmemi~, ve kendisini 
adım adım takip eden hükumet, onun 
Rusyada yetiştirilmiş bir propaganda'-ı 
olduğunu ilan etmiştir. 

işte, böylelikle hiç bir memleketin 
kabul etmek istemediği bir adanı olan 
Fazıl, memleketsiz kalmıştır. Yunanis
tana giremediğinden, onuncu defa o
larak lskenderiyeye dönmek istemiş
tir. 

... --------------· 
HERCüN BiR FIKRA 1 
Eski hamam eski tas 
Bütçeye ait bir meselevi müzake-

~ 

re etmek üzere Maliye Nazır Vekili 
Talat Beyin riyasetinde bir komis
yon toplanmıştı. 

O zaman muhassesatı zatiye mü
dürü olan Haflz İhsan Paşa da bu 
komisyonda idi. 

Uzun uzun konuşuldu. Fakat me
sele bir türlü halledilemedi. Bir ara
lık Talat bey sinirlendi: 

- Sanki, dedi, yenilik ynpmaya 
çalışıyoruz. İşlere bakıyorum: Hep 
eski hamam, eski tas! 

Haf1Z İhsan Bey Talfıt Beye cevap 
verdi: 

1 
- Evet Beyefendi. Hakkınız var. 

Hep eski hamam eski tas ... Ama şu 
var ki tcllfıkler değişti ·- -~ 
Çinde boğaz ağrılarının 
En meşhur ilacı: 
Tırnak sugu 
Çın· de boğaz 

hastalıklarını te
davi için kullanı
lan en meşhur i
laç insan tırnağı
nı kaynatmakla 
hasıl olan su imiş. 
Suda kaynatılan· 
insan tırnakları 

boğaz ağrılarına fevkalade iyi gelir
miş, ancak bu tırnakların yalnız Sooc
hov'da oturan insanların tırnakları ol
ması şartmış. Buradaki insanlar otur
dukları yerde yalnız tırnaklarını uzat
mak suretile para kazanırlarmıs. Bu 
Soochov tırnakları pek pahalı ~tılır-
mış. 

• • • 

Amerikada sivri 
Sinekleri elektrik 
ile öldürügorlar 

lanıyorlarmış. 

Elektrik tesisa
bnda her gün bir 
başka yeniliğe ta· 
hit ·oluyoruz. 

Camekanlarda, 
ilanlar Neon şua
larile aydınlatılı

yor. Amerikalı· 
Jar, Neon Jamba
larını şimdi, sivri 
sinekleri öldür· 
mek işinde de kul 

Bu lambaların bir ucunu açıyorlar
mış, buradaki sivri sinekler bu ziyaya 
koşup geliyorlar, ve kavrulup ölüyor
larmış. 

Neon şualan o kadar çok işe yara
mış ki eskiden sivri sineği bol olan 
yerlerde şimdi biç sivri sinek kalma
mış. 

• • * 
Sovyet ~azDcOlerlnln 

muwatt.klr•tl 

V. Kuznetsov ve M. Reizen isminde 
iki Sovyet sporcusu, Karadenizin Kaf
kasya sahili boyunca uzun müddet yüz
müşler ve rekor tesis etmişlerdir. 

Moskova Beden Terbiyesi Enstitü· 
sü talebesinden V. Kuznetsoy, crawl 
sisteminde 28 saat 35 dakika durmadan 
yüzmüş ve .>9 kilometre 400 metre ka
tetmiştir. Leningrad Liman İdaresi mü
hendislerinden M. Reizen i~ T urdgen 
sistemiyle 28 saat 40 dakika suda ka -
larak yüzmüş ve bu müddet zarfında 
5() kilometre mesafe katetmiştir. 

Bu sporcular, yüzüş esna;;nda su ; 
dan çıkmamak, bir yere tutunmamak 
şartile yalnız et suyu ve kahve içmişler
dir. DUnyada kaç kı,ı latedlll gibi 

ra,1170? Müsabakanın ikinci günü, kuvvetli 
Dünyada acaba kaç kişi müreffeh bir fırtına dolayısile, hakemler yarışı 

bir hayat geçiriyor~. Bunu Amerika- ı durdurmuşlar, ve iki harikulade yüzü
lılar merak etmişler. ve fU neticeye cüyü, protestolarına rağmen, motorbo
vnrmışlardır: ta almışlardır. Yarışta h~r bulunan 

Dünya •ekenesinin üçte biri, İste- doktorlar, sudan çıktıktan sonra, ıpor
diği gibi yaşamaktadır. Diğer üçde iki- cuları muayene etmişler, ve nabızları· 
si ise kendi mukadderatlarını bu birin- nın tabii aurette atmakta olduğunu 

Şimdi ekser vakitlerini, güvertede 
oturarak ve ufuklara dalarak geçır
mektcdir. Buna bir son vermek ıçın, 
alakadar makamata şikayette bulunan • 
kaptana hiç bir cevap verilmemiştir. 

cilere bağlamışlardır. tesbit eylemil11erdir. 
• * • 

Kafasını satan doktor 
Bugün 60 yaşında bulunan dok

tor Dotas kafasını İngilteredeki fenni 
araştırmalar sosyetesine 10,000 İngi
liz lirasına satmıştır. Doktor Dotns 
dünyada hafızası kuvvetli adamların 
en başında gelmektedir. 

• • • 
Kadınlar nekadar dudak bor••• 

harcarlar? Zavallı vatansızın böylelikle son 
günlerine kadar deniz üstünde kalaca
ğı anlaşılıyor. 

····················-······-····· ... ···········-······ ..... 
madi tahavvüllerine bir nihayet ver -
medikçe ve bilhassa muallim. heyeti u
mumiyesi itibarile, yükseltilmedikçe li
selere ilave edilecek senelerin zavallı 
genç kafalar üzerinde yeniden ezici bir 
yük teşkil edeceği muhakkaktır. 

Okuduğu gazeteleri bir defada ez
berleyen bu adam, son ;m senelik ha
disatı günü gününe anlatacak kudret
tedir. 

İSTER İNAN İSTER 

Amerikada üniversitedeki genç 
kızlar, dudak boyasına fevkalade düş
kündürler, bunlara muziplik etmek is
teyen erkek arkada,Iarından biri kız
ların ne kadar kırmızı boya kullandık
larını tetki ketmi' ve yaptığı hesap ne

ticesinde 25 tane kızın bir aylık boya
larının vasi bir ovayı boyayabileceğini 
hesaplamıştır. 

İNANMA! 
=ı 

Ticaret Odasının sanayi şubesi müdürü Bay Hakla 
Nezihi çorap fabrikalarını birer birer dola.,,c:ınrak piyasaya 
çıkarılan kadın ve erkek çoraplarının neden bu kadar 
çürük yapıldıklarını tetklka başladı. İncelemesinden al -
dığı netıceye göre vaziyeti ıslaha çalışacaktır. Fakat biz 

çorap fabrikaları yaptıkları mala marka vurmıya icbar 

edilmedikçe ve icbı takdirinde hariçten az çok çorap ge

tirtilmedikçe sağlam çorap yaptırtabileceğimize pek inan

mıyoruz, fakat ey okuyucu sen: 

iSTER iNAN iSTER iNANMA l 

'----------------------------------------------------------J 

Eylu1 20 
-===== 

•• z n 1 

Anlıgan varsa, anlat ırs 
Memnun olurum! 

G azctelerde okudum: 

«Dairelerde.,. kışa mahsu~ mesai 
«saatinin tatbikıİıa birincitc·şrı:ıin ilk 
cgününden itibaren başlanacak.ır. K1ş 
«devresi esnasında memurlar daireye 
csaat dokuzda gelecekler, rlaire<t~ n ak
cşam beşte çıkacaklardır,• dı) (Jt lar. 

Bir dakika düşündüm: 
- Bu ne demek? 
«Dairelerde• yaza mahsus nıe ·ai sa

atine göre memurlar saat sek11. buçuk· 
ta işe başlıyorlar, akşamları beş buçuk• 
ta işden çıkıyorlardı.» 

Hesap ettim: 
Yazın tam bir saat fazla çalışılıyor l 

du. 
Memurlar günde bir saat dah~ mt az 

çalışmalıdırlar, yoksa bir saat daha llll 
fazla çalışmalıdırlar? Bu noktnyı mü~ 
nakaşa edecek değilim. Şahsen ccbleri
ne biraz daha ai,tırlık, işlerine de biraz 
daha hafiflik verilmesi taraftarıy:m. A· 
ma, bu dakikada bunu miinaknş ının sı
rası olmıyacak. Benim anhyamndığım 
başka bir cihet \•ar: ; 

- Memurlar niçin yazın bir saat faz, 
la çalışıyorlar da kışın bir saat ek~ 
çalışıyorlar? Buna pek akıl erdiremiyo
rum. 

Gerçi yazın günler uzundur, kışm 
günler kısadır. Fakat 24 saatlik gün kı
şın da 24 saat, yazın da yirmi dört sa
at. 
İnsanın istirahate, uykuya yazın ne 

kadar ihtiyacı varsa kışın da o kadar. 
ihtiyacı vardır. Böyle olduğu halde ça .. 
lışma saatlerinin yazın uzatılıp kışııı 
kısalWmasına sebeb nedir? 

Yazın sabah erken oluyor, kışın bi· 
raz daha geç ama, artık horozun sesile 
işe başlayıp, müezzinin sesile işdcn dön
mek zamanı geçmiştir. 

* Sözün kısası: Kış mesai saatinin yaz 
mesai saatinden daha az oluşunun hik
metini ben anlıyamadım, tesadü i"n an
lıyan varsa ona da b1r sözüm yok. • 
-- =- • ·~ - · •• _._......._ ••• 

Bili9or Musunuz? 
1 - Kutuplara şimdiye kadar seya .. 

hat yapan başlıca seyyahlar kinılerdir'l 
2 - Milattan evvelki Fransız kral .. 

lan bir yere giderken nasıl taşınırlardı?. 
3 - Boğaziçinin mitoloji ismi ne • 

eli ? r. 
(Cevapları Yarm) 

Dünkü Suallerin Cevapları: 
1 - A vrupanın en küçük prensliği 

olan Monako prensliğinin nüfusu 
23950 olduğuna göre İstanbulda yaşı -
yan insanlar bu prenslikten 716,855 
fazladır. 

2 - İngilizlerin meşhur şairi ve ro -
mancısı Rudyard Kiplingin en kuv -
vetli eserleri Ormanların kitabı ve 
Kirn'dir. 

3 - Offenbach meşhur Kolonyalı 
kompozitördür. Güzel Helen, Mavı sa
kal, Orf e, Gerolsteinin büyük düşesi 

gibi eserleri vardır. 
kimdir. 

---~~· ---·-----------
Otomobllll dllencller 

Amerika hakikaten garabet diyarİ· 
dır. Dilencilerle mücadele cemiyeti şu 
hakilcatı tesbit etmiştir: 

«Amerikada 25 bin tane otomobil
li dilenci vardır.» Bu adamların no 
yapllklarını biliyor musunuz~ 

Otomobillerine binip bir köyiin ö
nünde duruyorlar, arabadan inip kö
yün evlerini dolaşıyorlar . Allah ne ve· 
rırse toplayıp başka köye gidiyorlar· 
mıf. 

* * * 
Dünyanın r•tı 

Üzerinde yaşadığımız dünya, aca• 
ba kaç yaşındadır diye hiç merak etti
niz mi} Bunu Amerikalı bir fen cemi· 
yeti merak etmiş, uzun tetkikler ya~ 
mış ve nihayet küremizin 190 milyon 
yaşında olduğunu tesbit etmiştir. 

Müverrihlerimiz bundan 20 asır 
evvelini zor zaptettiklcrine nazaran 
dünyamızın tarihinin ancak pek küçük 
bir kısmına vakıf olduğumuz anlaşı~ 
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Plan meraklısı 
Bir muharrir 

Sayfa 3 

Filistinde örfi idare 
ilinına karar verildi 

r-
T ürk - Yanan do&tluğuna 
çok yakışan bir harek•t 

Ata türkün 
doğduğu ev 

• * ·----------~ 

I Oğrenmek istiyorum, 
" Plan ,, dan maksat nedir? 

Yazan : SUreyya e Zaimisin ölümü 

B ir sabah refikimizin birinci say - • ngiliz Kralı Sekizinci Edvarda 

lngilizlerle Arap "çeteler arasında müsademeler artb, 
vaziyet vahim bir safhaya girdi 

fasında: cOnlann derdi ve bizim 1 karşı geçenlerde Mak Mahon ismin
derdimiz• serlevhalı bir yazt gözüme de bir İrlandalı suikast yapmaya te
ilişti. Altında imzası yoktur, imza ye - şebbüs etti. Attığı kurşun Krala isabet 
rinde iki yıldız var. Bu yazının muhar- etmedL Çünkü suikasdin vukuu sıra-

Londra, 19 (A.A.) - Kabine top-
1.ntısında, örfi idarenin Filistinde ö
nümüzdeki hafta ortalarına doğru, 
lngiliz takviye kuvvetlerinin oraya 
ınuvasalatı akabinde ilan edilmesi ka
tariaştırılmıştır. Bu karar, mezk\ır ta· 
~ihe kadar grev durmaz ve asayiş av -
det etmezse tatbik edilecektir. 

Kudüs, 19 (A.A.) - Yüksek Arap 
komitesi greve devam edilip edilme
mesi hakkında bir karar vermek üzere 
bugün toplanmıştır. 

Yarın Filistin Cemiyeti azasının 
kongresi İngiliz makamatınca menedi
lelidenberi araplar arasında ve bilhassa 
tafrada galeyan fevkalade artmıştır. 

Derbent deresi 
cinayeti 

~nkara . . . 
ızını 

zabıtası katillerin 
buldu ve ikisini 
yakaladı 

Bütün belediye meclisleri İngilizler ta
vizde bulunmadıkça greve devam et
meyi kararlaştırmışlardır • 

Selanik belediyesi evi şehir 
namına sabn aldı 

riri der ki: lannda suikastçinin yanından geçen 
cOnlann derdi fazla istihsal. sarışın bir kadın, herifin eline V11rare.k 

Atina, t9 (A.A.) _ Atina Ajan- Bizim derdimiz ihtiyacımıza yetmi - tabancasinı yere düşürdü. O sırada ye-
Grevin bitirilmesini istiyen Filistin sı bildiriyor: Selanik belediyesi, Se- yen az istihsal. tişen polis memurları herifi yakaladı-

adındaki arap gazetesi sokaklarda top- lanikte Kamfil Atatürkiin doğdu - Onların derdi çıkardıklarını ve yap - lar. Mak Mahonun sorguya çekildiği 
lanmış ve yığın yığın halk tarafından ğu evi şehir namına satın almaya tıklarım sarfedememek. ilk günlerde söylediği şeyler aşağı yu-
yakılmıştır. İngiliz kuvvetlerile arap karar vermiştir. Türk Devlet Reisi- Bizim derdimiz ihtiyacımızı karşılı- karı şunlardı: 

d ·· d nin dogw duguw ev tarihi bir bina ola- yacak kadar mal yapamamak. - Ben İrlandalıyım. Vatanımın hür-çeteleri arasın a musa emeler artan ı ki 

1 
rak telakki edilmektedir. Onların derdi makine; onlar ma · - riyetini elde etmek için, bugünkü vazi-

bir şiddetle devam etmektedir. · iht' 
Petrol borularına ve demir yolları· 

na karşı da tecavüz hareketleri art
maktadır. 

Kahire 19 (A.A.) - Filistinden 
Mısır topraklarına geçen mültecilerin 
sayısı hergün artmaktadır. 

Başvekilin 
Londra seyahati 

ismet lnönünün Fransız 
Başvekili ile de görüşe

ceği haber veriliyor 

------------------------ neden şikayetci. Bizım ıyacımız ma- yeti protesto makamında olarak bu işe 
1 d • t kine .... ve ilah• teşebbüs ettim. Esasen Kralı öldürmek 1 s p a n ya a va z 1 y e Bu başlangıçtan sonra gene ayni sü- istemiyordum. Hareketim, sadece bir 

tunda şöyle indi bir istatistik göze çar- cjest» ten ibaretti. 

Muharebeler dün 
de devam etti 

pıyor: Mak Mahon'un muhakemesi birkaç 
cOnlarda ziraat makine ile yapılıyor. gün evvel neticelenmiş, kendisi de on 

Bir çiftçi 5 O kilo buğday istihsal etmek iki ay hapse mahkUm olrn~1:ur. 
için üç buçuk saat sarf eder, bizde 5 7 Fakat muhakemenin son safhasın -

saat. da, kendisinin Kralı öldürmek için ya-
,., Bizde bir trikotajcı elle çalışırsa da- hancı bir devlet tarafından teşvik 
Asiler Madride taarruz kikada 1501 makine ile çahşırsa 5400 gördüğünü iddiaya başlamış, en niha

düğüm yapar. Onlarda ayni işci 360,000 
hazırlığını bitirdiklerini düğüm. Bizde bir işci ancak iki günde yet bu devletin de Almanya olduğunu 

·· l l b' 'ft k nd k b"l' nlarda bır" söylemiştir. Hiç bir devletin, bir diğe-soy U··yor ar ır çı u ura çı ara ı ır, o 
saatte. ri hakkında ve bilhassa başında bulu-

Paris, 19 (Hususi) - Hükumet Bizde bir işci günde bir metre mika- nan reislerine karşı bu nevi imhakar 
kuvvetlerile ihtilalciler arasında çar- bı beton yapabilir. Onlarda ayni adam hareketlere teşebbüs etmiyeceği bedi
pışmalar bütün ~iddetile devam 13 7 metre mikabı beton döker.• hidir. Bu sebeple Mak Mahonun son 
etmektedir. Harbiye Nazırının tebliği· Yanyana geldikleri zaman hakikaten sözleri, kendisini kurtarmaya matuf 

Ankara - Ağustosun yirminci gü- Belg:at, 19 (Hususi)- Türkiye Baş- ne göre hükumet kuvvetlcni şimal ve .müfekkiremize kuvvetle çarpan bu ra- budalaca bir manevra değilse, muhak-
nü Derbent deresi civarında dağa doğ· vekil! Ismet İnönünün Lon~mya Y~- şimali şarki cephesinde bazı muvaffa- kam mukayesesini müteakib muharrir, kak ki bir delini~ şuursuz _şaçmalan 
ru yükselen bir eve bakmağa giden bir pacagı seyahat esnasında :'~nse de ug- kıyetler elde etmişlerdir. memleketin her tarafında fabrika ba - addedilmek gerektır. 
lcız çocuğu kayalıklar arasında iki a- rayarak Fransız Başvekılı M. Leon M d · h"k" t' T ı t k calarının yükseldiği şu sırada Avru - e Bl 'l ·· ·· w. .. 1 ekt dir a rıt u ume ı a evera mm a a-
)'a]c görmüş ve korkarak kaçmış vak- um a goru.~ecegı soy enm e . sında mühim bir muvaffakiyet elde e- panın bugünkü derd.~nin makine~eşm;k Yunanistanın sabık Cümhurreisi M. 

ayı ebeveynine haber vermiştir. dildiğini, asilerin hezimete uğradık la- okldudim~u: şbu htalhlike ~orl~ nedl en bttıl: bile Aleksandr Zaimisin 
Bu suretle vakıa polise aksetmiş Maliye ve iktısat vekilleri . . k d" en ızı u e e ı yo a a ıgınıızı Zalmlaln 

rını b.ıldırme te ır · , . soruyor ve bu mükadder suale gene ölümü, tıpkı hayatı 
\"e yer kazılarak başı taşla ezilmi~ pe· İnebolu, 19 (A.A.) - Ekonomi Dığer taraftan General Mola ıse kendisi şöyle cevab veriyor: ölUmU gibi, gürültüsüz bir 
tiıııan kılıklı bir erkek cesedi rık.arıl- B k C l"I B M ı· B k B'lb 'd b 1 h""k" k tl 

.- 1' a anı e a ayar ve a ıye a anı . ı ao ~ u unan u um_et u~e e- cAkıntıya karşı kürek çekilmez de feragat örneği sayılabilir. M. Zaimisio 
?nıştı. Yapılan tahkikat neticesinde ce- Fuat Ağralı'yı hamil bulunan Eğe va· tıne teslım olmalarını teklıf ctmıf, ~k- ondan.> büyük babası Andreas, Moranın Os • 
&edin taş kamyonlarında çalışan aıne- puru bu sabah buraya gelmisse de fır- si takdirde tehri bombardıman edece~ Yani muharrir, makineleşmenin bir manlı idaresi zamanında büyük emlak 
leden Sarı Mehmede ait oldugw u tesbit 'dd d · 1 ' ld w k b ı d' tınanın ~ı etin en imanda duramıya- ğini bildirmi~tir. hayat zarureti o ugunu a u e ıyor. sahiplerinden biri idi. Torunu Aleksan-
odilmiştir. rak yoluna devam etmiştir. Madride Doğru Binnetice diyor ki: dr Zaimis ise bu idareye isyan edenler-

Polisin yaptığı esaslı tahkikat neti- B 19 (AA ) N 1. t- cİstihsal ile istihlak arasındaki mü - den bir başta gelen olmustur. 
' d M h ed' 11" l" 1 k urgos, · · - asyona ıs b " l · t · d b"l" k A · ~ Cesın e e m ın e ı ırasını ama lzmı·r Türk ofı"s mUdUrU 'd k 'h A k d- nase et en anzım e e 1 ırse vru - Ilk siyasi \•azife'l•i davısı meşhur De-. . k M f -· ad d ler Madrı e arşı nı aı taaruza ta a d .. t·· w .. t hl"ked k dim"zi J J ıçın Şü rü, usta a ve Omer ın a .. ,,. fh 1 b' panın uş ugu e 1 en en ı li Yaninin kabinesinde Dahiliye Nazı-

. İ dum eden harekatın son sa a arını ı· k t b·ı· -ti.ç kişi tarafından öldürüldüğü tesbit zmir, (Hususi) - Vefat eden . . . ·r l ur ara 1 ırız. n olarak almış \'e bu vazifesinde itida-
T k tırmt<ılerdır Garp cenuptan a eVTa ve II t l w b"l· k T d b 1 b. ' edilmiştir. ür ofis Müdürü Ziya Ergunun yeri· T • •• • • • as 8 ıgı ı ırse • 1 acını a u a ı- tiyle tanınmıştır. Az sonra kabineden 

K ·ıı d Ş""k .• M t f k ne lzmı'r Ofı"s Mu'"dt"ırlu"'gwu'"ne Samsun Tolede yolu uzerınden ılerlemektedır· liriz» l . d D 1' y .. atı er en u ru, us a a ya a· . . . G · ayrı mış ve yıne ayısı e ı anının 

lanmıstır. Zabıta Ömerin de izi üzerin- Ofis Direktörü Mithat tayin edilmiştir. ler. Şım~lden ıs~ M.adrıd esasen u· * müzaheretile Meclis Reisliğine seçil • 
d ' adarrana da çevrılmıs bulunmaktadır. İktısat alimlerinin cplaruaşmak• di- miştir. Bu vazifede de billıassa itidali edir. 

Alman Hariciye 
Nazırı Peştede 

İzmirde 
mektepler 

yeni 
açlldı 

Malagada Vaziyet ye vasıflandırdıkları bu görüşün sa - ve basireti ile temayüz etmiştir. 189 7 
Cebelitank, 19 (AA.) _ Malagada katlı?ı, ~erbest iktısat rejin~i .. külli - Yunan • Osmanlı harbinin müzakeresi

vaziyet gitgide daha vahim şekil al - yen ınkar ~·e harb sonund~ du~ulen sı- ne Yunanistan namına memur olan a
ktadır. Bu şehirde sekiz yüz milis, kıntının, bılhassa harb netıcesı kurban dam Aleksandr Zaimis'tir. Vazifesi ol

~=syonalistlere karşı harbetmiyecek - verilen milyonlarca insanın kısmer: yok dukça müşküldü. 
Von Neurath Macar devlet Bu yıl orta ve ilkmekteplere lerini ilan ederek komünistlere ve a - olma.s~dan, k~~e~ ~e sefalete duş': : Birçok nezaretlerde, Başvekalette, 

d 1 ·ı ·· ·· k mele teşkilatları mensuplarına ateş rek ıştıra k~bılıy:tını kaybetmelennı Milli banka müdürlüğünde bulunduk-
a am arı e goruşece (60) bin talebe alınasak . açmışlardır. Yüzlerce ölü ve yaralı redde?'lemesındedır.. .. . tan sonra Kostantinin saltanattan fe -

• vardır. c~lanlaşan» ~em_ıy~t, k?~unıstleşen ragati üzerine Cümhw-reisliğine nam-
Budapeşte, 19 (A.A.) - Aşağıda

ki tebliğ neşredilmiştir: Alman Dış Ba
kanı Von Neurath ve zevcesi, Alman
~anın Budapeşte elçisi Von Macken· 
senin zevcesi olan kızlarını görmek Ü· 

?ere bugün Budapeşteye gelmektedir
ler. 

Von Neurath naibi Horthy'nin tla· 
\'etini kabul ederek Gödöllö'da tertip o
lunan avda bulunacaktır. Bittabi Al
man Dış Bakanı Budapeşteyi ziyare
tinden istifade derek Macar devlet a
damlarile noktai nazar teatileri yapa· 
taktır. 

Eden - Blum 
mülakatı 

Pariste muhtelif beynel
aaıilel meseleler görüşülecek 

Londra, 19 (A.A.) - Eden'in ya
tin Pariste Blum ile yapacağı konuş
bıalarda yalnız MHletler Cemiyeti A
larnblesinin toplantısı değil ayni za· 
!banda Lokarno konferansı işi de gÖ· 
"1şülecektir. 

Beşler konferansının, umumi bir 
fionferans hazırlaması için İpti-
9ai müzaheretler Alman yanın 
Stomşularile olan münasebetleri, Renin 
İşgalini müteakıp Hitlerin bildirdiği 
Sulh planı ve bu plana karş' F ransanın 
ileri sürdüğü mukabil plan ile meşgul 

lzmir, 19 (Hususi) - Bu yıl İzmir A , K S ika t T bb" .. cemıyet demektır. Istıhsalım her saha- zetlig~ i ileri sürülmüş fakat Amiral 
k . d k "lk zana ya &rfl u ' ete usu d r 1 t • h . . , 

~Oe~O~ın le b ı ı. v: b o~~-a. ~ekMteple~e Madrit 19 - Madritte Azana aley - k a 1 p ~~.aş ıra~, r umın;.ı a~~tı~!i ~~ Kunduryotis kendısine tercih cdilmiş-

v ' "' ~a e enı~ a u u ıçın 1 aarıf hine bir suikast keşfedilmiş ve birçok ıl~ a m ızad mı ab~ne gt~ ıredreh ·ta hır tir. Maamafih zamanın deği.şmesile, 
ekaletınce tertıbat alınmıştır. lk mek . . P ana uy uran, ınne ıce a ı ı ve a- 1929 da ayan reisliğinden tekrar Cii.m-

tevkıfat yapılmıştır Azana sara) ın - · A t· t· · h t ft k k k tep mezunları fazla oldugv u için orta · rıcı ıcare mı er arn an 15 ıvra hurreisliğine getirilmesi mevzuu halı-
dan çıkmamaktadır b wl d 1 ı· r e . t 

mektepler artmıştır. Karşıyakadaki es- l .. ... · . P k. d ~g ayıp.. ~v e ın. e ıt~ed. veEr n bcel~ıye. • solmuş ve bu defa, bu tasavvur tahak-
k' D d"' b' . B spanya Huk\ımetı orte ız en bır komunıst cemıye ı ır. n e ıg mı- kuk etmiştir 1935 te ise Kondilisin 

ı am osyon ınasmda ve urnova· Ed' ı· d s t R d B b h · 
d 'd "k" k 1 Şikayet ıyor sa ı e ovye usya ır. usa a re - meşhur darbesile mevkiinden iskat o-

a yenı en ı ı orta me tep açı mıştır. !ikimizin imza yerine başmakale yerin-
K l b l · · k l' ·ı C C 19 (A A ) ı· spanya Hari lunmuştur. ız ta e e er ıçın ız ısesı c um· enevre, · · - - de iki yıldız kullanan muharriri biz - .. .. . . . .. .. .. 

huriyet kız enstitüsünde ilave sınıfları ciye Vekili Delvayo, dün Dclbosu ziya- d b .. ,1 b' , . , 1 k b"" _ Bu duşuş, beklen mı.) en bır duşuştu. 
ret etmic;: ve Portekizi, fspanyol Nas - en O) e ır \aw;ete geme ve utun Z · · d k 1 k b' iht' f 

açılmıştır. Kız lisesine kaydedilen ta· "'!. varlığımızla bir cpHin• olmamızı mı is-
1 
aımf ıs •t~dsali~ lı k dır . bıyarıiln ~ : 

1 b 1 • l7(IO k . .. .. yonalistlerine silah vermekle itham et- . - oso ane ı ı a y e a erm u c vesını 
e e erın sayısı , ız enstıtusune d b tıyor. k b 1 t · B ·ı·· ·· .·· b" t k d d"l 1 lOSO k" .d. M "f V miştir. Delbos, elyevm Cenevre e u- ____ a u e tı. u un omıunce ır mu e-
~Y ~ 1 e~ er ·ışı ~~".. aarı e~ lunan Portekiz Hariciye Vekili Mon - z · · · dil olarak tanınmıştı. Birçok zarluklara 

~aletı, muracaat eden. ?utu~ ~alebe1:· tciroyu, Edenle birlikte ziyaret edece- aımlSIR Cenaze merasimi göğüs gerdi. Bu defa da sesini işiten ol-
rı~. °?.ek.~:~lere yerleşt'.rıl.mesmı Maarıf ğini ve Portekizin ademi müdahele ko- Atina 19 (Hususi) - Viyanada ö- madı. Arkasında, eski Yunan hakimle-
Mudurlug~ne emretınıştır. mitesine iştiraki hususunda mumaileyh len son Yunan Cümhurreisi Zaimisin rinden aşağı kalmadığı kanaatini bıra

Titülesko cinai 
Maksatlarla z:ehirlnmişl 

Londra, 19 (Fransızca lstanbul): 
- Titüleskoya konsoltasyon yapan 

doktorlar, sabık Romanya hariciye na
zırının cinai maksatla zehirlenmiş oldu
ğunu kat'i surette anlamışlardır. Dok· 
torlar hast • .._ıın kanını tahlil ederek 
kendisine verilen zehrin cinsini tayin 
etmeğe çalışmaktadırlar . 

.... 

lngiltere krah lskoçyada 
Londra, 19 (A.A.) - Kral Edvard 

f skoçyada Balmoral şato$una gitmek 
üzere Londradan lıareket etmiştir. 

~T;as7°iŞİ~ri d~ b
0

u. k~~uŞ~~da
0 

t~tk·il~ 
edilecektir. 

nezdinde ısrarda bulunacağını vadet- cenaze merasimi pazartesi günü yapı- karak dünyasını değiştirdi ve sessizce 
· ı·r lacaktır. gitti. - Selim RAGIP mış ı. 

ahbap çavuşlar Tünel lı:u:ıyorlardı, şarapçı dülı:lı:ônınıo önündt' ıstıkıımcti değıştirivcrdilcr 
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4 Sayfa 

Ayazağada bir 
otomobil kazası 

Moskova pastahanesinin 
sahibi ile arkadaşı 

yaralandılar 

Evvelki gece Ayazağa civarında bir 
otomobil lcazaıı olmuş, Fahri isminde 
bir adam aiır ıurette yaralanmıştır. 

Moskova pastanesi sahibi Fevzi 
1462 numaralı otomobili kendisi ida
re ederek gece aaat birde T arabyadan 
Şişliye doğru gitmekteyken Ayazağa
da otomobili birdenbire ağaçlara çarp
tırmıttır. Müsademe şiddetli olmuş, 
F evzinin yanında oturan Fahri vücu
dunun muhtelif yerlerinden ağır su
rette yaralanmıftır. 

Kazayı müteakıp oradan otomobili 
ile geçmekte olan lsviçre sefareti müs
teşarı Emil kazazedeleri otomobiline 
almıf, Etfal hastanesine götürmüştür. 
Fevzi de başından ve elinden hafif su
rette yaralanmıştır. 

Jandarma kaza hakkında tahkikata 
başlamıştır. 
t ----------------

Yaman bir hırsız yakalandı 
Zabıta Salahaddin isminde bir hır

sız yakalamıştır. Bu hırsız Camialtın
da bir depodan bakır levha, kurşun 
vesaire çalmıştı. 

Uzun müddettenberi buraya da-
danmış olduğu için çaldığı maden lev
halar bir hayli yekun tutmaktadır. 

Salahaddin son hırsızlığını yapar
ken gece bekçileri tarafından yakalan
mıştır. 

Bir. çocuğun kafası patladı 
Mecidiye köyünde Taş ocaklarında 

oynamakta olan çocuklardan Hüseyi
nin attığı bir ta., kunduracı Sadığın 

dükkanına rastlaınıf, Sadık da buna 
kızarak Hüseyinin kafasına bir yum
ruk vurmuştur. Bu yumruğun şidde
tinden çocuk aaraılmış, başı elektrik 
direaine çarpmış, ve patlamıştır. 

Çocuk hastaneye kaldırılmıştır. 

Ev ve el işleri sergisi hazırhklar1 
29 T eşrinievvelde Ankarada sergi 

evinde açılacak olan ev ve elişleri ser
gisi için teşkil edilen komite çalışma
larına devam etmektedir. 

Evvelce alınmış olan takip memur
larına 6 memur daha ilave edilmiştir. 

Bursalılar ıergiye geniş bir mik
yasta iştirak edecektir. 

Sergiye rağbeti celbetmek maksa
dilc reklama ehemmiyet verilecek ve 
bu arada sinemalarla ve radyo vasıta· 
sile propaganda yapılacaktır. 

Tutun rekoltesi 
Bu seneki tütUn rekoltesinin ilk 

tahminden daha fazla olduğu anlaşıl
mıştır. Evvelki tahmin 55 milyon ki
lo iken son olarak 62 milyon kilo ka
dardır. 

Bunun bir milyon sekiz yüz bini 
Şark ve Cenup vilayetlerinden, 28 mil
yon Egeden, 6 milyon kilosu Marma
ra mıntakasından geri kalan 15 milyo-
nu da Karadeniz sahillerinden istihsal 
edilmiştir. .... _ ............ T._A .. ~ .. y··İ·M···· .. ······ .. ·· 

EYLÜL 

- Memnun. olmalıgızl -. 
Halkın fikrini alarak çahtm• 

yolu•dayız 

T icaret Odasının sanayi şubesi 
müdürü Hakkı Nezihi demir 

sanayii ile uğraşanları bir toplan-
tıya çağırdı. Ve kendilerinden 
Muamele vergisinin nasıl alınma
sı lazım geldiği hakkında fikirle
rini sordu. Bir kısmı nemir sana
yiine lazım olan maddeler :mem
lekete getirilirken, gümrükte a· 
lınması lüzümunu ileri sürdüler, 
bir kısmı ise bu ham maddelerin 
rnamfil hale getirildikten sonra 
vergiye tabi tutulmasını dnha 
doğru buldular. Şimdi Ticaret O
dası topladığı fikirleri hükumete 
anlatacak, hükllınet te bu fikir -
lere bakarak en doğru şekli tat -
bik edecektir. 

Bu hareket küçük bir referando
ma benzer, dairesi gittikçe geniş
letilebilir, şümulü gittikçe arttı
rılabilir, büyük sanayiden küçü
ğüne, küçüğünden hususi şarus
lara kadar derecesini indirmek 
mümkündür. 

Halkın fikrini alarak çalışma yo
lundayız. 

SON POSTA 

Maarif Vekili 
şehrimizde 

Vekil ba~ta Üniversite 
olmak Üzere bütün mek
teplerde tetkikat yapacak 

Marif Vekili Saffet Arıkan dün 
şehrimize gelmiş, geç vakte kadar 
Cumhuriyet Halk Partisinde meşgul 
olmuştur. 

Maarif Vekili fstanbul Üniversite· 
si, ile mülkiye mektebinde bütün yük
sek mekteplerde, lise vr. orta mektep
lerde esaslı tetkikat yapacak ve tedri
satı gözden geçirecektir. 

Hukukun dört· seneye çıkarılması 
için hazırlanan rapor Vekil tarafından 
tekrar gözden geçirildikten sonra hey
eti vekile kararma arzedilecektir. 

Yunan konsolosu 
Yunanistanın lstanbul konsolosu 

Triandofilis Yunanistanda başka bir 
vazifeye tayin edilmiştir. Bugünlerde 
şehrimizden ayrılacaktır. Dün beledi

BugOn herkesin zevkle 

MELEK Sinemasında 
göreceği müstesna filim : 

KADINLAROAN 
BIKTIM 
Fransızca sözln Metro filmi 

Baş rollerde 

IOAK CRlVFOBD 
ROBERT MONTGOMERY 
FRANCHOT TONE 

Aynca: Paramount dllnya haberleri 

Tepebaşı Tiyatrosunda 
Dram Kısmı 

1 Birİllcİ Teşri• Perıemhe a.lı:şamı saat 20 de 

MAKSET 
Yazan : W. Shakespeare 

TOrk~·eye çeviren : M. Ştlkrn Erdem 

Fransız Tiyatrosunda 
Operet Kısmı 

DUDAKLARIN 
Yazan: Yvesmirarıde Müzik: «Maurice 
Yvaiıı» Türkçeye çeviren: Ekrem Reşit 

Çocuk kısmı 
FATMACIK 

Yazan: Afif obay. Mllzlk : Fehmi Ege .. ........................................................... . 
1'aksim Bahçesinde 
kapalı kısmında 

Halk Opereti 

ı yeye giderek Vali ve Belediye Reisi 
---Ş--h-.-----)-----..: Muhiddin Üstündağ ile görüşmüştür. 

e ır p anı ltalyanın lstanbul konsolosu da 

Memnıın olmalıyız! 
Bu akşam 21.30 de 

Matine 17.30 da 

ŞiRiN TEYZE 
b0y1lk şark opereti 

Havadan alınan resimler 
tevhit edildi, yarın 

prost'a verilecek 

İstanbul bclediyeıi tarafından şeh
rin müstakbel planı için bir hazırlık 
olarak havadan tayyare ile alınan fo. 
toğrafiler ikmal edilerek mikyasları 
tevhit edilmiştir. Şimdi şehircilik mü
tehassısı Proıt beklenmektedir. 

Yarm gelecek olan şehircilik mü
tehassısı Prost'a bu fotoğrafiler veri
lecek ve mütehassıı çalışmalarına bu 
fotoğrafiler üzerinde devam edecektir. 

Floryada belediye tarafından yap
tırılmakta olan 40 beton kabinenin in
fası ikmal edilmek üzeredir. Bir ay 
sonra buradaki inşaat tatil edilecektir. 

Gelecek sefıe baharda. tekrar inşa
ata başlanacak ve 1ıene ayni plajda 
beton olarak 50 kabine daha inşa et• 
tirilecektir. 

Meşhut cürümler kanunu 
talimatnamesi 

Bir teşrinievvelden itibaren mer'i· 
yet mevkiine girecek olan 17 madde
lik meşhut cürümler kanununun tatbi
katına ait talimatnameyi hazırlayan 
komisyon mesaisini bitirmiştir. Hazır
lanan talimatname 45 maddeliktir. Bu 
talimatnamede cürmü meşhutta müd-

1 deiumumilerle zabıtanın biribirlerine 
karşı münasebetleri tesbit edilmekte
dir. 

Çiçek sergisi 

dün Vali ve Belediye Reisini ziyaret 
etmiştir. 

Gülizar beraet etti 
Ayşe adındaki kadına çocuk yap

ması için ilaç veren ve ölümüne sebep 
olan Gülizarın muhakemesi dün Sul-
tanahmet birinci sulh ceza mahkeme
sinde yapılmıştır. Tıbbı adliden gelen 
raporda icadının bu ila~tan değil, ken
di pisliği yüzünden öldüğü yazılı ol
masından Gülizar beraet etmiştir. 

Yaşara ev ahmyor 
Dünya güreş şampiyonu Yaşara 

alınacak olan ev tesbit edilmiş ve dün 
belediye mimarları tarafından tetkik 
olunmuştur. Ev, Yaşarın arzusu üzeri
ne Sultanahmettedir. Bu evi Yafar da 
gezip beğendikten ıonra Parti satın a
lacaktır. 

Bir kadmı araba çiğnedi 

iselerde ıslahat 
Müddetin 12 yıla çıkanl
ması hakkında verilmiş 

hiçbir karar yoktur 
Liselerin 12 seneye çıkarılması hak

kında henüz verilmiş bir karar yoktur. 
Alakadarlardan bu hususta yaptığımız 
tahkikata göre liselerin 12 yıla çıkarıl
ması şayiası bazı kimselerin fikirlerin
den ibarettir. 

Evvelce de yazdığımız gibi Maarif 
Vekaleti Üniversiteye Iiıan bilen, ol -
gun ve daha malumatlı talebe vermek 
için esaslı şekilde tetkikat yapılmakta
dır. Bu tetkikat ıırasında maarifçileri
mizin fikirleri de alınmaktadır. Şimdi
lik hiç kimse tedrisat yılının arttırıl -
masını ileri sürmemiştir. Fakat şehri -
mizde çıkan şayialar üzerine Vekale -
tin bu hususu da tetkik mevzuu içine 
alacağı söylenmektedir. 

Bununla beraber birçok kimseler, 
Üniversite tahsili dört yıla çıkarıldığı 

Tufan oğlu Mehmedin idaresinde- takdirde liselere de bir ıene ilave edil
k.i demir yüklü araba T avukpazarında mesinin doğru olmıyacağını söylemek
geçmelcte bulunan 59 yaşlarında Naz- tedir. 
miyeye çarparak sağ ayağını kırmıştır. Aldığımız malumata göre Vekalet 
Nazmiye imdadı sıhhi arabasile Cer- liselere bir sınıf daha eklemekten ziya
rahpaşa hastanesine kaldırılmış, Meh- de tedris şekillerinde ıslahat yapmak ve 
met hakkında takibatn başlanmıştır. talebenin muvaffak olması bakımın -

Adliye terfileri 
Bir çok hakim ve müddeiumumi

ler arasındaki terfi, tebeddül ve tahvil 
hakkındaki kararname yüksek tasdik-

dan derslerini daha iyi kavraması için 
öğretmenler arasında bir anket açmak 
tasavvurundadır. Bu anket, yapılmakta 
olan tetkikat neticesinde verilecek ka -
rarların tatbikına esas teşkil edecektir 
vekaletin bu tetkikatı önümüzdeki ders 

ten çıkmıştır. Bir kaç güne kadar ala- yılı sonuna kadar devam edecektir. An-
kadarlara bildirilecektir. ket açılmasına sureti katiyede karar ve

r 
Nöbetçi 
Eczaneler 

rildiği takdirde öğretmenler mektepler
de dersler başladıktan sonra fikirlerini 
yazmağa başlayacaklardır. Bu hususta 
bilha~sa eski tecrübeli öğretmenlerin 
fikirleri alınacaktır. 

f stanbul çiçek ve fidan bahçıvanla
rı cemiyeti kurulalı henüz bir sene 
geçmediği halde hayli faydalı işler 

görmeğe muvaffak olmuştur . Bu cüm
leden olmak üzere; çiçek mezat yeri 
geçen sene letanbuldan Beyoğlunda . 
Lünaparka nakledilmi~ ve bahçıvan
lar bundan memnun kalmışlardı. An
cak bazı kabzımalla~ satış bedelini 
muntazaman vermediklerinden bah
çıvanlar şikayet etmektedirler. Bunun 

Bu ıeceki nöbet~i ecnnetn •anlardır: 

İstanbul cihe1indekiler: Bir mecmua aleyhinde takibat 
Aksarayda: (Etem Pertev>. Alemdarda: Bir mecmuada Türkiye matbuatı 

Eylw 20 

Bugün Zevkle, severek 
beğenerek 
al k ışlıyacağınız 
büyük film 

iPEK 
Sinemasında 

Kanundan 
Kaçılmaz -
Baş rolde 

SiL ViA 
SiDNEV 
Ayncıı Pnraınount dnnya hıtoerlerl 

~-----------_. &HIRLEY TEMPLE'ln ..--. 
haftası 

SA R A Y Sinemasında 
Mevsimin ilk muvaffakiyetini 

teşkil r-<Uyor. 

SHIRLEY A 5 1 
Fransı'l.cn sö'l.lü film. havetcn Gelincik hanım 
tamamen renkli canlı resim adctn bir ho.rika 
Çocuklar için fiııtlar: Fotöy ve balkon 20, 

huıusi 25 l'llruştur. 

Bugün saat 11 de matine 

-·····-···· .. ·········-········ .................. ...-.. 

lstanbula 15 Holandah 
seyyah geldi 

Dün şehrimize 15 Holandalı seyyali 
gelmiş ve -Perapalas oteline inmiştir. 
Kafilede bulunan bazı Holandalı siya
siler şerefine, otel, Türk ve Holanda 
bayraklarile süslenmiştir. Holandalı 

seyyahlar, yarın memleketleı·ine dö • 
neceklerdir. 

Şehrimize Avustralyalı bir 
meb'us geldi 

Bükreşteki beynelmilel Parlamento
lar kongresine iştirak etmiş olan •\vus
tralya meb'usu Ceyms Valentayıı, bir 
arkadaşı ile birlikte tayyare ile şehri · 
mize gelmiştir. 

İlk defa olarak İstanbulu ziyaret e
den bu mebus, şehrimizi çok beğenmiş 
ve ziyaretinden memnun kaldığını söy
lemiştir. 

Ceyıns Valentayn, dün, tayyare ile 
Adana \"e Halep yolunu takip ederek 
memleketine dönmüştür. 

Pencereden düşen çocuk öldü 
Fatihte Sinanağa mahallesind& 

Mehmet Alinin üç yaşındaki oğlu 
Kadri bundan bir kaç gün evvel pen· 
cereden düşerek yaralanmıştı. Hasta· 
neye kaldırılan çocuk dün ölmüştür. 

İstanbul üçüncü icra memurluğundan: 

Büyükadada Gazimihal calldcsinde 5 No 

ıu hanede 1\Iehmet zade Cafere: . 

_R_u_m_l-se-ı-ıe--:------;-A-r_a_b_t -s-en-e- ı için bu sene sonbaharda gene Lüna-ı 
1302 20 135a parkta açılacak olan çiçek mezat yeri- ı 

(Ali Rıza). Bakırköyünde : <İstepan> . Be- aleyhinde tahkiriamiz neşriyat görül
yazıtta: (Belkls) . Emindnünde: <Be.~lr müş, müddeiumumilik bu mecmua a
Kemal, Cevat> . Feflerde. <Emilyadil. leyhinde kanunt takibata başlamıştır. 

Türkiye İş Bankasının Sultıınahmet sulh 

birinci hukuk mahkemesintlen aldığı, 9-10-936 

tarih n 9351146 No. lu bir li.tt'a ilim muci -

hince alacalı olan elli lira ile 22-1· !135 tari· 

binden itibaren yüıde 5 fııiJ: l'C yüzde 5 a

Takatlık ücreti ve '791 knruş nıalıkcıne mns· 

rafının tahsili için ilimlacın icrası yolile ta

kip edilmek üıere met.kür Bank.:ı tarafından 

takip talebimle bulunuldu~und:m tarııhnt• 

za 93612349 No. Ue ıönderilen icra emri, mi• 

bqirin meşruhatına. nazaran lkametg:ihını

zın meçhuliyetlne binaen bilitebliğ inde e

dilmiştir. 
Karagümrükte : <,::>uat). Küçükpazarda: _ __ 1r 

- ni cemiyet bizzat idare ctmeğe karar 
Ey~oı Res~~J~cne ı~~zsr vermiştir . k • işbu ilan tarihinden itibaren b ay zar • 

(Hasan Hulüs1). Samatrada: <Erofllos). Almanyada gUmrU staıı 
fında borcunu;ıu bütün nıasrnf1ıırile berabtt Şehrem1nlnde : IA. Hamdi: . Şehzadetıa- Galata İthalat Gümrüğü Müdürü 

§ında : (Üniversite). ödemenfa veya lııdei muhakeme yolile ait 
Methi ile Galata yolcu salonu müdürü 

Beyoğlu cihetindekiler. al oldutu mahkemeden, tetkik nıerciindr.n, tem-
Cevat Almanya gümrüklerinde tı ay PAZAR 

Çiçek satılınca bahçıvan parasını 
derhal alacaktır. Cemiyet m~rkezi ya
kında Bcyoğluna nakledi!eceği gibi 
sonbaharda gene Beyoğlu tarafında 

bir de çiçek sergisi açılacaktır. 

Galat.ada: (Sporldis). Haskoyde: tB:ır - d yiıden irranın ceri bırakılmasına dair l>iı 
staj ve tetkikte bulunmak iizere ün 

SAuA!I but>. Kasımpaşada: <Va<;ı! ı. Merkez na- I d karar ıetirmedikçe cebri icra yapıl:ıcalı •• 0 
• Almanyaya hareket etmiş er ir. 

hlyede : <Kanzuk, Güneş). Şişlide: <Halki. ---- cene bu müddet içinde m:ıl beynnında bu -~-
11 
5 

~i Taksimde: (Taksim, İtimat '· -· ••• ·· ·-·· TeŞek.kü ,... ıunmanız ~e bulunmazsaııu hapisle ı.:uyilı 
45 Fransa tutun ahyor Üsküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: Merhum babamın cennzes!nde bulunan olunacatınu ve hakikate mı.ıhallf beyanda. 

1 Ö . o F rnnS>z Monopolu 193.> maheulün- BUyükadada: (Şinasi) . H•ybellde: (Ta - ve bize telgrol ve m•ktup oöndemek ae> • ı bulunursanız hapisle .:eıalaııdırıl:ll'a[: ınız 
den memleketimizden 400 bin kilo tü- naşJ. Kadıköy Pazaryoluııcıa: <Rifat>. mızı payla.Şan sevenlerimize nllcmlzln d~ı'Jn k ı · 

ıJ. Modada: (Aliıeddin) . Usiı:fülar imrahor - 1 • . licra emri makamına kaim olm:ı uzere ı a -
55 tün almağa karar vermiştir. Bu müna· teşekkürlerini sunarım. ih 

1 
(ZS7ll) 

1 
__ da_:_ıi_m_r_ah_o_r_). ___________ J , .Kütahya meb·usu: f'iaşit Ulut nen tar 0 uuu.r. · _o_;..__.. _____ ..._ __ ..._~. sebetle bir münakasa açmHıtır. .. 



SON POSTA 

• 

MEMLEKET HABERLER/ lzmitte merakla beklenen 

Ç k t ı k • l ı- Siz •• der•iniz? er eş e yapı aca ış er F_,.,.r.:..~~~~· ... hah 
bir futbol maçı 

Programla tesbit edildi ~~~~ :.~:n .J:.:~~~: 
İzmit idman yurdu - F enerbahçe 8 takımı bugün kar
şılaflyorlar - Anadoluda baruetli bir spor faaliyeti var 

Su ve yol işleri başarıldı, Ovacığın telefon tesisab ta
mamlandı, şimdide programdaki diğer iıler başarılacak 

ze bir mektup yolladı. Gazeteler
de Fethiyenin imarına müteallik 
bir çok yazılar görmüş, mübala -
ğalı bulmuş: 

- «Hakikat halde bu zengin ve var
lıklı memlekette on yıl.ianbcri bir 
parktan, bir de yapılmakta olan 
hal binasından başka. göze çar -
pan bir yenilik yapılamamıştır• 
di~or. 

Bu, okuyucumuzun bir müşahedesi
dir, bir de şildyeti var: 

- cMez.baha haricinde hayvan ke
silmesinden, bu münasebetle de 
etrafa kOku ve pislik yayılma -
sındall> §ikiyetçidir. Diğer taraf
tan da hayatı pahalı bulmakta -
dır: 

hmit idman Yurdu mahfelinin açılışında haZll' bulunanlar 

('erkepn maktan ıöıiinüftl 
İzmit (Husust) - İzmitte iki rakip ıdu ile bir maç yapacaktır. Maçın çok 

klüp var: 1 - Akyeşil spor. 2 -İdman heyecanlı olacağı sanılmaktadır. 
Çerkeş (Hususi) - Çerkeş Çankırı mobille gidilmeğe bql.anmıştır. Diğer 

vilayetine bağlı 60,000 küsur nüfuslu nahiyeler gibi Ovacığın da telefon şe -
bir kaza merkezidir. Eskipazar, Atka - bekesi tamamianmış, nüfus başına be
racalar, Ovacık isminde üç nahiyesi, şer tane meyva fidanı dikilmiştir. Bu 
üç yüze yakın köyü vardır. Kasabanın sene de sonbaharda herkes beşer tane 
beş bini mütecaviz nüfusu olup olduk- meyva fidanı dikecek ve bu suretle her 
ça mamurdur. Yeni gelen kaymakam sene derece derece kazada meyvacılık 
rr'urgut Başkaya belediye işlerini te - arttınlacaktır. Yabani sakız ağaçlan da 
miz ellere teslim etmiş, yeni bir beledi- çamfıstığına aşılanmakta, istifadeli bir 
ye faaliyeti başlamıştır. Ha\km hükfı- hale getirilmektedir. Bir kaç sene son
nıetteki işleri dakikasında görülmek - ra bunların semeresi alınacaktır. Yeni 
tedir. En küçük işlerde bile bir sür'at yapılacak işler programla tesbit edil -
ve yenilik göze çarpmaktadır. Kasa - miştir. Bwılar sırasile meydana getiri
banın bir çok işlerine el atan kayma - lecektir. Bu sene köylüler Tayyare Ku
kanı evvela halkın su ihtiyacını yoluna rumuna yardım için toplantı yapmışlar 
koymuştur. Nahiyelerde yol işlerine ve taahhüt altına ginnişlerdir. İki se
çok ehemmiyet verilmiş, Çerkeşten O- nedir kuraklık yüzünden köylü çok 
Vacık nahiyesine köy birlikleri emeğile zahmet çekmiş ise de bu sene mabsu
ınuntazam bir yol yapılmış, evvelce at latın bolluğu köylünün yüzünii gül 
ile zor gidilen bu yerlere şimdi oto - dürmüştür. 

Yurdu. ı·dm Yurdu . ~ . .. 
t _ an , seneı ~v uyesı mu -
dman Yurdunda hemen hemen bu- betile bugün b""yük b" ba • 

- «Yemişlerin vahidi kiyasi fiati 25 
den başlar, SO ye kadar yük.5elir, 
üzüm 2S, peynir,, zeytin 50 ku -
nıştur. Kışın bir litre petrola da 
50 kuruş verilmiştir• demektedir. 

tün faaliyetin futbola inhisar etmesine nase d caldır u ır spor Y 
mukabil, Akyeşilde sporun her şubesj ramı a yapa · 
mevcuttur. Akyeşil • GençlerbirJiii maçı 
İdman Yurdu yıldönümünü olduk - İzmit (Hususi) - Adapauınrun kuv 

Okuyucumuzun oturduğu ve çok 
sevdiği memleketin hayatı ile a
lakadar olışı, gördüklerini yazı -
şı, daha iyi olmasını isteyişi, tc -
menni edişi hoşumuza gitti, yalnız 
imar faaliyetlerine müteallik dü
şüncelerine tarafımızdan müta -
lea ilB.ve edilmesi miımkün değil
dir, bilmiyoruz, ve çok uzakta 
bulunuyoruz, fakat aksi bildirilir
se onu da yazarız. Faaliyetin tam 
görünmesinde, yahut ziyadeleş -
mesinde amil olmıya çalışıfız. Bu
nwıla beraber Fethiye gibi top -
rağı münbit, meyvası çok, bir yer
de hayatın, hele meyv:ı fuitlarının 
bu kadar yüksek olu~unu garip 
buldk.. Bilmeyiz, 

ça geniş br programla kutlulamak ar - vetli futbol klüplerinden Gençler Bir -
zusundadır. Bu maksatla evvela istan- liği ile İzmitin Akye§il spor klübü bi -
bul Galatasaray (B) takımını İzmite rinci itakımları ~tılar. Maça 
getirtmek istemiş, bu kfübün mazeret rüzgar ortasında devam edildi Adalı -
beyan etmesi üzerine Fenerbahçe (B) lar hakimiyet tesis için bir müddet uj
takımını getirtmek üzere müra:::aat et- raştılar. Fakat muvaffak olamadılar. 
miştir. Akınlar daima ferdi oluyordu. Neti -

Fenerbahçe (B) takımı müracaati iyi cede Aky~il spor birinci takımı Genç
karşılaşmıştır. Bugün İzmit İdman Yur- ler Birliğini 3-0 yendi. 

Çanakkalede bisiklet müsabakası 

Bartında bir adam! lzmirde 4 bin 
Kardeşini vurdu 1 Muhacir 

Bartın .. (~usus~) -. Geçen hafta, Yerleştirilecek 
Hıdırlar koyunde hır cınayet olmuştur. 
Hasan Keleş adında lü yaşında bir ço- zmir, 19 (Hususi) - Bu hafta i
cuk, 22 yaşındaki ağabeysi Ali Kele- çinde Romanya ve Bulgaristandan 
ti öldürmü~tür. 4000 kişilik bir göçmen grubu şehri-

Siz ne der~inz? 

60 yıllık irfan ocağı 
Cinaycte sebep: Mısır paylaşırken mize gelecek ve 1zmirin yakın kazala

aralarında çıkan kavgadır. Hasan Ke- rında iskan edilecektir. Göçmenlerin 
leş, belindeki bıçağını çekmiş, karde- lzmirde karşılanmaları ve yerleştiril
şinin karnına saplamıştır. Yaralı haa meleri için vilayetçe tertibat alınmış· 
taneye götürülmüşse de ölmüştür. Ha- tır. 

Harap olduğundan yıkb
nlıyor, yerine yenisi 

Çanakkale (Hususi) - Burada bir ihtilaf neticesinde oyunun bitmesine 3 
yapılacak bisiklet müsabakası yapwlmış, Türkgücü dakika kala Aylılar sahayı terkedip o-

A spor klübü gençleri 100 kilometre me- yunu bıralmuşlardır. 
Adapazan (Hususı) - 60 seneden safeyi iki saatte katet.rneğe muvaffak !an yakalanmıştır. Kızılay Kurumu gelecek göçmen- fazla bir zamandanberi memlekete mü- olmuşlardır. 

lerin karaya ayak basacakları dakika- nevver yetiştiren Alibey ilk mektebi Bola • Düzce ~ 

Ozüm glikozu yapllacak ~~ mahalli m~ette~le~inde. yerle~ a~k istifade ~ilemiyecek bir hale gel- Bolu (H~us!) --:- Bolu ~utbo! takımı-

' 

. .. _ . O nlinceye kadar JafClerını temın etmlf'" d:gın~cn satılı~ çıkanlmıştır. Ve m~z- nın davetı uzenne Duzcelilerle bu 
.. zmır, 19 (Hususı) Tanın ( : tir. kfır bma beledıye tarafından 3000. lı - hafta güzel ve heyecanlı bir maç yapıl-

zum Kurumu) eczanelerde fUruplu ı- M h . l U lan K1 .. t raya satın alınmıştır. Mektep bınası mıştır. Kalabalık bir seyirci huzurun -
l'" l . r d k 11 1 k .. u acır er r m azomen a- h" kı pek 1n b 1 d w 

k
aç l~rın ıma ın ~ ukanllı mal ~e~e -~ haffüzhan~inde iki gün kalarak etYa· ~e. ır pkatr lna k ya n h" u un kıugu da yapıfan maçta Bolulular hakim \ e 
er ı şurup yerme u anı aca~ uzum la d f k. ec:l"l k . Kı la ıçın yı ırı ara arsası şe ır par na çok güzel bir oyun oynamışlardır. 2-0 

glikozu istihsali için mühim bir te-- n ezen ~ te 1 ~e tır. .. zı y ilave edilecektir. Belediye bu iş için pek Boluluların galibiyetile biten birinci 
şebbüse girifmiftİr. Yapılan tccriibc- Kurumu goçmcnler ıçın Klazomende yakında faaliyete geçecektir. haftaymdan sonra ikinci haftaymda 
ler iyi netice venniQtir izin için Sıh- büyük bir athane aÇJIUftır. y kt l b kt . k Bolulular daha hikim ve daha güzel 

-r • ı ırı an u me ep verme mer ·e- · . . 
hat ve içtimai Muavenet Vekalctine b" k · Kilis · kiin" d oynamışlardır. lkincı haftaymda da 

B. 1 Sa kö de letk"kl • ze ıraz uza yem mev e ye- Bo .. 
müracaat edilecektir. lr SIJ aYIR M J 1 8M · b". ekte · t:t· il k~·~dir 6 tane gol yapan lu takımı Duzce -m lI m p ınşa e ır me ı.c • lil . 8 o nm;.,1~...:ı· 

Sanköy (Hususi) - Balıkesir say - _ erı - ye ...... ~ ... ır. 

Bart b 1 
" • Konyada maç 

in aylar ıgı lavı Hayreddin Gönen ve Sanköy na - Konya HaJkeviıin faaJiyeü Konya (Hususi) - Gençler Birliği 
Bartın (Hususi) - Baytar sıhhat hiyelerinde tetkika!J'e~k:13 ;e Konya (Hususi) - Halkevi tarafın- ile Selçukspor arasında yapılan nıaçta 

memuru Ahmet Ok, Trakya Ruam memurlar~. ~ . . yo .- dan celbedilen Hoparlörlerden birisi Gençler Birliği oyuncular. galip gel w 

mücadelesine tayin edilmiş ve bir haf- la: ~buğ1f~~ ~et:!lm: Cumhuriyet meydanına. diğeri Halke- mişle:ınr. . 

t 1 "tın· t" Ah t Q'-' '--- to um Y ~ pe vine konulmuştur. Bu suretle hazırla - Dıyanbekırdıe Ay - Yıl•l"L maçı 
8 evve gı lf ır. me a. un a.ö tif · I · . d:!--1tilın . t af da ko o· beki (H ') A Yıl 
zamızdaki memuriyeti gene bakidir. ış ennın ı.u.cı esı e ~ m - nan tertibattan sonra her g~ mun - ıyarı r ususı .- Y ~e . . w 

.. . nuşmuştur. tazaman halka plaklar dinlettirılmekte dız takımlan arasındakı maç hır ilıti -
B_~ ay ~nra Ruam mucadelesmden 9· d .ve halkın musikiye olan ihtiyacı gide- laftan dolayı yarıda kalmlitır. Oyunun 
donec:k:ır. ... . . . . ıga a havalar soğudu rilmektedir. b.irinci devr~ beraberlikle bitm~, i~-

Hukumet bayt~_rlıgı vazıfesını ~ı- Biga (Hususi) _Havalar birdenbire Şimdi Halkevi bir !eyY3.r sinema ~ı. devrede 'YıJdız]ılar Ayhlara ilsttis1;e 
raat memuru Zekat Paşık, Beledıye soğumuş, herkes kalın paltolannı giy- makinesi ile bir kamyon tedanK: ede _ ikı ~ol a~şla~dır. Bunu A~·l~~ bı.~ 
baytarlığı vazifesini de belediye ta.bibi meğe mecbur kalmıştır. Bazı evlerde cek ve civar köy ve kazalan dolaşarak golu t~p et~, Ay1:11~ın ikinci go!u 
Dr. Mahmut Ziya devralmışlardır. sobalar bile kurulmuştur. köylüve müfit filimler gösterecektir kale dıreklerınden hırı kırık olduga 
-========ı='==================::f::===========· ==============·= için farkedilememiş, bu yüzden çıkan 

- Hasan Bey, gazete
lere bakıyorum, esham 
fiyatlarının 

Pazar Ola Hasan e. Diyor Ki: •. _ .. ___ .. " ·-- --
Geyve panayırı 

... Zahire fiyatlarının 

günden güne inip çıktık
larını gösteriyorlar. 

. . . Fakat odun, kömür 
fiyatlarının inip çıktıkla
rına dair hiç bir yazı yok. 

Hasan Bey - Gazetele -
rin yazmasına ne lüzum 
\•ar? Önündeki termo -
metreye bak! Termomet
re d\iştü mü odun fiyatı 
çıkar, t.ermometre çıktı 
mı odun fiyatı düşer'_. 

Geyve (Hususi) - Geyve panayın 
açılmış. panayınn ikinci günü kasaba
ya hariçten 10 binden fazla alıcı gel -
miştir. Panayırda iki günde 5 00 küsur 
hayvan satılmış, Geyveliler panayır 
münasebetile adeta bayram yapmışlar
dır. Belediyenin ~yır hasılatı bin li
rayı geçmiştir. Panayır dolayısile han 
ve otellerde y~ kalmamış, sokak ara
larına bile yataklar serilerek yatılmış
tır. 

Bigada bir ağıl Jandı 
Biga (Hususi) - İnova köyünde bir 

çobonın dikkatsizliği yüzünden bir ağıl 
yamnış ve bu esnada on üç keçi ile üç 
koyun da yanarak telef olmuştur. 

Sağdan yuru 
- Sokakta nasıl yürünür? 
- Herkes sağdan gider. 
- Nasıl bir sokakta '? 
- Medeni bir şehrin sokağnda! 
- Medeni bir fehrin sokağı na • 

sıldır ? 
- Nasıl olduğunu pek bilmiyorum 

amma herhalde biz.im sokaklardan 
büsbütün başka olacak! 

* Soldan yürüyordu; polis bağır-, 
dı: 

- Sağdan yürü ! 
- Yürüyemem Bay poli.cc .. 
-Neden? 
- Solağım da !... 
- Yaya kaldırımından aşağı in -ı 

mek yasak.. 
- O çoktan yasak olmuştu. 
- Gene polis mi yasak etmişti? 
- Hayır polisten daha kuvvetli 

bir makam! 
-?????? 
- Otomobil ve tramvay! 

* Çocuk babasına polisi gösterffi · 
- Bu adam necidir baba ? 
- Muallim! .. 
- Ne öğretir ? 
- Sağını solunu bilmiyenlere, sa-

ğını solunu öğretir. 

* - Nizama uygun yüriimiye alış· 
mış futbolcü için en güç şey nedir? 

- Sol açık, sol müdafi, sol bek 
oynamak! 

* 1 Yaya yürüyenle otomobilde giden 

1 

arasında hiç bir fark kalmadi ... Her 
ikisi dP yolıın sağmdan git·~eye mec
bur. 

tMSET 



SIHHİ BAHİSLER 

Neler yemeliyiz? 
* .. lf 

Her ev kadını bilhassa bu zamanda kalori meselesine çok 
ehemmiyet vermelidir. Çqitli yemek yemek ıarttır. Yemek 
listeleri bunla.nn kıymetlerine ve aile balkının yaılarile 

Büyük Fransız san'atkirı Lüsyen Baru 

işlerine göre tanzim edilmelidir 

lB7 3B 54 57 

tiyatro rejisörü olmak hevesile yanıp 
tutuşuyordu, Parise geldi, uzun seneler sefalet çekti, 

fakat nihayet emeline kavuştu 

v 

çıragı Eczacı 

y 
ARAP 

Vücuda iyi bakmak lfızımdır. Gıda Bedenlerile çalışan kimı;elerin yemek 
meselesini daima ihmal ederiz. Bilgi - listesi: 
pin ve fennin ilerlediği, gıdaları riyazi Öğle - Pirinç çorbası, koyun eti, ku
Dir sıraya koyduğu bu devirde buna ru fasulye ile beraber salata, rokfor 
l?hemmiyet vermek hıfzıssıhha kaide- peyniri ile meyva. 
ıerinin en başında gelir. Akşam - Bezelye çorbası, peynirli 

Zamanlar çok kötüleşti, vücudumuz, makarna, salata, sütlaç. 
tüyük faaliyet göstermek mecburiye - Sıhhati yerinde olup ta bedeni iş -
'indedir, bu uzvi makinenin haddin - lerle meşgul olmıyanlar: 
len fazla büyük bir hızla çalıştığı şu Öğle yemeği: - Zeytinyağlı sardal
ııralarda onu birdenbire yıkmamak ye, patates garniturlü et kızartması, sa
çin de esaslı çarelere baş vurmak la - lata, beyaz peynir, kuru şeftali kom -
wndır. Bu çarelerin başında gıda me - postosu. 
elesi gelir. Akşam yemeği - Soğan çorbası, do-

Her ev kadını bu kalori meselesine mates dolması, kuru meyva. Kin ve adaveti ifade cdmı siınası 

.. . 
1. 

Merakı üade eden siması 

lZB.mt dikkati göstermelidir, yalnız a - Yaşlı ve yerlerinde otururlarken ça- Lüsyen Baru'yu tanımıyan sinema ,miştir. 
ıotlu gıdalar vücut için ne kadar fe - lışanlar: meraklısı var mıdır acaba? .. Bu sevim- Saçları: Açık kumral ve kıvırcıktıı·. 
aa ise münhasıran sebze yemek te in- S hah gı-· _Tavşan k b b _ li Fransız san'atkarı başlıbaşına bir fi-

0

Arkadaş canlısıdır. Daima neşelidir. Öf 

O. T. 

Kadınlar Klübü 

lanı O··yıece zayıflatır her yemeg-ı·n ken a yeme e a 1
' pa ı d' Taaccübü üade eden siması ke nedı·ı· bı'lmez ... Spoı·lardan yalnız <>· ' - tat - · .. ·· em ır. 

line mahsus faydalan vardır. Binaena- es yemegı, ~· Denilebilir ki oynadığı filmlerde hal- o akşam Lüsyen Baru '4,500 frank ma- tomobilciliğe bayılır ... 
eyh çok çeşitli yemek kullanmak, lii- ~kşam yemegı - Yerelması çorba- kın gözleri ondan başka hiç bir artisti aşla Teatr Mişel'e girdi ... O tarihten iti- Çocuklan sever. Kendi çocuğu olma-
a.mdır. sı, ordek, sa.lata, meyva. . . .görmemektedir. haren rejisörlüğü, memurluğu bıraktı dığından rastgeldiği çocukları sever 
Aşağıdaki listeler uzun tecrübeler - Tansyonu fazla olan kımselenn ye - Be elmilel sinema muhitlerinde ve aktörlüğe başladı. öper ... 

len s?nra mütehassıs. hıfz~ss1?11~ ~ : m~?~: w. • günd: güne şöhreti artan ve kendis~- Bir müddet sonra sinemada rol al - Lüsyen Baru gelecek sene şark mem-
iınlen tarafından tertıp edılmıştır. lyı Ogle yemegı - Bezelye, limonata, el- ne tevdi edilen her rolü pek büyük hır mağa başlar. Film çevirmek üzere Ber- leketlerinde büyük bir seyahate çık -
pda almak istiyenlere kolaylık olmak ma, armut. ',meharetle benimseyen bu kudretli san- !inde üç sene kaldı. Şimdiye kadar çe- pıak niyetindedir ... 
lzere neşrediyoruz. Akşam yemeği - Havuç çorbası, atkarın hayatı hakkında elde eylediği- virmiş olduğu filmlerin sayısı kırkı geç . 
Gıdaların birbirlerine karşı kalori ve portakal. miz en yeni malümatı (Son Posta) o-

ruvvetlerini ölçmek üzere yanlarına Sporcular listesi: kuyıııcularma sunuyoruz: 
tazı. ı:aıcamlar da ilave ed~ir. Müsabakaya girmeden evvel, bir çor-' Lüsyen Baru kimdir? ... 
Bı~nci .liste çok mug?ddı yeme~ler: ba kaşığına yumurtanın sarısını koy - 21 Eylül 1888 senesinde Fransanın 
~eJetalin .846, tereyag 753, zeytın - malı, üzerine iki damla limon damlat - Tuluz şehrinde dünyaya gelmiştir. Bn

•agı 646, çıkolata '487, yannuş şeker malı biraz tuz ve biber ekmeli ve son- · · d ah'b' 'd' 
ı 78 k 397 külb ' bası bır ecza eposu s ı ı ı ı. 

' yanmamış şe er , astı ra yutmalı. Tuluz lisesinden ıkar çıkmaz baba-
161 kuru ceviz 372 kuru fındık 348 ·· - · · ç Mak 
ruz~ 365 G ' .. 365 kf ' Ogle ve akşam yemek.len hıç farket- .sı onu yanına çırak olarak aldı. sa-

.. 302 1:1~er ~=yn6 bınI 
302

1 ro or mez - Külbastı veya biftek (200 dı oğlunu kendi gibi eczacı yapmaktı. 
ıeynın 1 pırınç , a . ) bol b . · d v t d d dd. kl gram • se ze ve meyva. Lüsyen bu işe istemiye ıstemıye e-

Fransız tiyatro muharriri Jak Deva), kendi eserinin 
senaryosunu kendisi hazırladı, filmin rejisörlüğünü de 

bizzat yapb ve muvaffak oldu 

Dasa erti~c2e87e mk uga ıt.y2em87e ker: Kahve, çay, alkol içmemeli, suyu ga- vama başlardı Günün birinde babasının 
omuz e , oyun e ı , unı t _:1.tard kull lıdır . .' · · · 

v 281 b · 192 kız ye az u..uA a anma · k~N:ısına dikildi ve dedı kr ogan , eyaz peynır 1 armış -.,.. . .. . _. 
etates 248 dana beyni 203 kuru şef- K d 1 . t - Baba! ... Sana bırşey soylıyecegım. 
ili 262 '.k k ·· .. ' ıs2 t Onya 8 YO tnşaa 1 Ben Parise gidip tiyatrolarda rejisör -, erı ve uru uzum 1 on 
alığı (zeytinyağlı) 250 sardalye ıso Konya (Hususi) - Belediye tara - lük yapacağım. Tiyatroya çok hevesim 
estane 16.ıf beyaz ekm~k 255 kızar : fından inşasına başlanılan parke yolun var. Üzülme aktör olmak istemiyorum. 
uş ekmek iı2. ' 200 kilometrelik bir kısmı ilanal edil- Gayem tiyatro idareciliğid~t'. Bırak Pa 
A ddi 1 kl miştir. Havalar soğumuştur. Geceleri rise gideyim ... Orada kendıme nasıl ol-

z rnuga o an yeme er: 1 d" .. . k ilıt' ·a · b ı 
Tavuk l 43 o"rdek 130 ·· . 116 pa to ve par osu gıyme ıyacı şı - sa ış u urum ... 

' • guvercın • d tl h' dilin ktedir -ı k 1 ıvşan 117 usk b 1 - 102 t e e ısse e . Babası og unun arzusuna arşı ge -
' uınru a ıgı ' pa a- di Z il f"k' d -· ti 

es 69 süt 69 yaş üzüm 69 yerelması me ... aman e ı ır egış re -
13 ' ' ' Derincede göçmen evleri ceğini wnarak muvafık cevap verdi. 

M. .Günler geçti. 
ugadcll olmıyan yemekler: Derince (Hususi) - Burada gaç -

Şarap 57, bira 54, arnıut 54, elma menlere ev yaptınlmaktadır. Şimdilik Nihayet 1912 senesinde Lüsyen mu-
11, şeftali 51, portakal 39, havuç be _ inşasına başlanan evlerin sayısı altmış- radına nail oldu ve Parise geldi. 
elye 38. di. Bir hayli vakit boş gezdikten, para-tır. ~ 

sız kalıp sefalet çektikten sonra alela-

CÖNÜL· İSLERİ 
Üç yıl nişanlı 
Durulamaz! 
•Gönen» den bir mektup aJ~ım. 

~evzuu üç beş (Ün evvel, ıaliba 
l'rakyadan abp ta bu sütunlarda •n
atmış olduğum bir mektupta söyle
tenin, bir nokta farkı He hemen he· 
11en ayni. Yahuz birincisinde bir al 
latma meselesi \"ar, bir gaflet da • 
ükasında bir erkeğin kofütn ara -
nna düşmüş bir kadımn hikayt"Sidir. 
!kincisinde ise, mevzuu bahsolan kıı 
11lduğu için bu nokta, ber~ket ver • 
Iİn mevcut değil. 

cGönen •li kız diyor ki: 
- 18 y~ındayım. Babam öldü, 

ı nncmle beraber yaşıyorum. Geçen· 
leıde İstanbula gitmiştim, bir mu -
ıllim beni görmüş, beğenmiş, annem· 
den istemiş, annem de bemm gıya -
~ımda söz vermiş, nişan yüzüğü al
ını~. Halbuki ben başka birisini se
vjyorum. Gelince hadiseyi anneme 

anlattım. Nişan yüzüğünü iade ettik. 
Fakat kanun benim sevdiğim adam 
ile evlenmeme üç sene için manidir. 
Şimdi düşünüyorum. Bu üç senelik 
bekleme müddeti esnasmda ya sev· 
gilim benden vaz geçerse, ne yapa -
nm? Çıkmış olan talibi de kaçırdım. 
Endişedeyim.ıt 

Bu genç kız sevdiğinden bahset -
tiği adama rerçekten bağlı değildir. 
Eğer öyle olsaydı onun üç senelik 
bekleme müddeti zarfında kendisini 
unutması ihtimalini hatırlamıyacak
tı. Bunu bir 11alameti hayır» telak • 

ki ederim. Gözü açılmış, ıörmiye 
başlamış demektir. Kızım bir nisan 
üç yıl sürmez, üç yıl süren nişa~ın 
sonu, eğer arada bir konuşma da 
varsa muhakkak tam veya yarım 
metresliktir. Bu s~vdadan vaz geç, 
annene söyle, eski talip ile miinase • 
beti yenileştirmenin bihmsıta yolu- ı 
nu arasın. 

TEYZE 

de bir vazüe ile Grevin tiyatrosu kadro 
suna dahil oldu. Orada çalışmağa baş
ladı. Hesapları tetkik ediyor, aktörlerin 
maaşlannı veriyordu. Nihayet babası
nın ecza deposu gözünde tütmeye baş
ladı. 191.of de askere gitti ve yaralan -
madan, berelenmeden bu seneleri ge · 

çirdi. 19 2 O senesinde gene Pariste Fe- Filmden bir sahne 
mina tiyatrosuna girdi. 1100 frank ay- F film .. b kı t K d tli b' uh · · ı 
lıkl . . .. 1 .. w b 1 dı V . f . d ran.sız sanayn u sene yme - u re ır m arrır ve şaır o an e-

k
a reJısor ~ge a~ ~ : d ~~1 ~nd.e?' li bir eser vücude getirdi ... Film Fran- serin sahibi işte bu kızların gündelik 

ç~ ~emn~ ~' dmır erı a ı en ısı-
1

sız tiyatro muharriri Jak Deval'in ese· hayatını alarak onlar etrafındd karak
ru ço sevıyor ar ı. ,ridir. Mevzu ve senaryo muharririn terlerine ve yaradılışlanna göre mev -

Bir gün tiyatroda (Mavi sıçan) adın- kalem.inden çıktığı gibi eseri film hali- zular çıkarıyor. Mevzuun ne kadar o
da bir piyesin provası yapılmakta idi... ne koyan, onun rejisörlüğünü yapan riijnal olduğu bu sözlerden anlaşılır ... 
,Repctisyondan dört gün evvel figüran- ,gene Jak Devaldir. .Film alelade filmlerin mutat çerçeve
lardan biri hastalandı ... Beliti gelir di- (Kadınlar Klübü) nün mevzuu kı • sinden ayrılıyor ve çok kuvvetli bir res 
ye dışarıdan birini almadılar ve yeri- saca şöyledir : ,samın fırçasından çıkmış tablolar ha-
.ne Lüsyeni geçirmeğe karar verdiler... - Parise her memleketten birçok ,tinde sinema perdesinde canlanıyur . . 
Esasen söyliyeceği beş on kelimeden i- genç kızlar geliyor. Bunların birçoğu sı- Muharrir bu eserinde isbat ediyor ki: 
baretti... .ğınack bir yerleri olınad1ğ1 için birta- cAşk herşeyin fevkindedir ve yalnız 

Lüsyen dehşetli bir surette itiraz et- kım ahlaksız erkeklerin tuzağına dü- aşk bu fani dünyaya değer ... » 

,ti ... Kendisinin aktör olmadığını ileri şüyor ve harap oluyorlar ... Bu kızları Bu eseri tarnamiyle canlandırmak i· 
sürdü. Fakat nilıayet sahneye çıktı tehlikeden kurtarmak maksadile çok çin büyük fedakarlıklar yapılmıştır. 
.ve rolünü yaptı. Sahneden iner inmez ,zengin bir hayırperver kadın büyük bir Eserin en bariz hususiyeti san'ntktır-
,karşısında Parisin belli başh şahsiyet- ,para ayıryor. Bu para ile yalnız genç ların hepsinin kadın olmasıdır. 
!erinden olan : Tristan Bernard - Al - ,kızların ikametine mahsus bir (Kadın- ,Deval bu eserile, bir şair ve muhnlTirin 
fred Savoir - Henri Berustein - Ro- ,lar Klübü) yapılacaktır. Burada ser - icabında sinema fileminde kaşerlcnmiş 
main Coolus'u bulur. Bunlar Lüsyenin ,vis yalmz kadınlara yaptırılacaktır. rejisörlerdcn daha kuvvetli ve cazip 
yapmış olduğu pek kısa role rağmen ,Modern konforun bütün eserlerini sine- bir film yaratabileceğini isbat etmiştir. 
büyük bir san'atkar olabileceğim tak - sinde toplayan kadınlar yurdu yapılı- , Bu sinema mevsiminde şehrimizde 
dir ettiklerinden kendisile tam~~mak ar yor ve buraya 200 genç k1z.iskfuı edili- ,gösterilecek olan bu filmden sırası gel-
zusunu izhar ettiler. Görüştüler... Ve yor. diğinde gene bahsedeceğiz ... 
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lt:i~.~!li&Jn 
Seyahat 
Anketleri 
ModaSı 

Büyük Avrupa anketinden 
sonra büyük Koska anketi 

Vak'a bir gazete idarehanesinde ge
ler; neşriyat ~üdürü sinirlidir. Bir a -
fağı bir yukarı dolaşır .. 

- Avrupa, Avrupa, Avrupa .. 
Muharrirlerden biri sorar: 

- Ne o üstad, gene Avrupada ka
tışıklık mı var? 

- K~şı.klık A vrupada değil, benim 
aklımda .. 

- Söyleyin de belki bir çare bulu -
tuz .. 

- Dünyada kaç kıt'a vard1r. 
İlk mektebi yeni bitirmiş bir muha-

bir çömezi atılır: 
- Ben biliyorum. 
- Söyle bakayım .. 
- Avrupa, Asya, Afrika, Amerika, 

1 Halktan şikiyetler 1 Dünkü atletizm müsabaka lan 
* * • Müsabakalardan sonra Balkan Olimpiyadlanna h;ıngi 

Tramvaydan 
Mektup 

Gramofonun sporculann götürülecekleri tayin edildi 

Şikayeti 
171t numaralı Fatih - Harbiye ar.l°Qa- Kalabalık bir eve alınmış bir gramo-

sı yazıyor: fonum. Evde büyük bay var, büyük ba-
Gecelerı geç va- 1 yan var; bay var, 

kit Harbiyeden :>ayan var .. bayın 
Fatihe sefer ya - · ~rkek kardeşi var, 
parım. Taks~mlc vayanm kız kar -
Galrıtasaı ay a - delli var. Ben bü -
rasıncfaki durak - "":><:> tün bunlann elin-
lardan b~ııa o ka- de adet~ bir oyun- ~~ 
dar insan biner ki; onları taşıyama,; bir cağım. Erkenden 
hale gelirim. Fakat neden.<;? bütün şi - ı bayla bayan uyamp beııi kuruyorlar. 
kayetlerimc rağmen bu halin önü alı - Bir iki saat onları eğlendirmeye mec -
namamıştır, bir kere de gazeteniz va- bur kalı_?'orum. Bay ~şine ~idince bayan 

ta ·ı lAk dar halkın nazaı·ı dı' kk"t- da sokaga çıkıyor. Bır dakika rahat ne-
sı sı e a a a "' 1 a· · · F k t fes a acagım ıye sevınıvorum.. a a 
lerini celbetmenizi rica oocrim. buna imkan var mı, büyük bayla bü-

Kaldırım taşlarının şikAyetleri yük bayan yanıma geliyorlar. Onları 
Dünyada en bedbaht e~va muhakkak 

Okyanosya! 
Neşriyat müdürü parmaklarıll': sa _ ki biziz .. Vazifemiz itibarile daima a -

eğlendinneye başlıyorum. Onlardan 
sonra bayın erkek kardeşile. bayanın 

kız kardeşi iki üç saat dans ekzersizi 
yapıyorlar. Tabii bayla bayan eve geli
yorlar. Eğlenmek jstiyorlar. Gene ben 
ortaya çıkıyorum, gene ben kurulup 
buğırmaya başlıyorum. 

Yar: 
- Beş etti. 
- Evet beş tane .. 
Bir muharrir yerinden kalkar .. 
- Beş kıt'a birden harbe giriyor, di

Ye bir manşet mi yapacaksmı7-. 
- Hayır: Anket yaptırmak istiyo -

ruın. 
- Nasıl bir anket.. 
-Hani bir gazete büyük Avrupa an-

keti yaptı ya. Biz de meseli, büyük As
Ya anketi yapalım. 

Muharrirlerden fazla işgüzar bir ta • 
b.esi: 

- Ben bu işi iyi yapanın. 
- Sebep? 
- Sebep gayet basit. Çünkü Asyalı-

1ını. 

yaklar allında 
kalmaya nıah -~ 
kumuz; bundan <.?"~~h~ 
bir ~ikayetimiz ?-<:::::> ~ ~ 
yok. Fakat bazan ~ ~<:::::> , 
izzeti nefsimi1.e <:::.:> <::::;::::> <:::::::::> 
dok•maıı öyle va- ~ _.--....,,. 

k . ...,___.-- "'----
ziyctler oluyor ı, . 
bir türlü tahammül edemıyeıruz. 

Biz, yüzlerine tükürül~:k ka?ar ba
yağı yaradılışta eşya degılıı. Boyle (l~
makla beraber bu noktaya hemen hıç 

Benim bu halim ne olacak?.. D:.ıha 
bövle ne kadar çalı~aca(!ım? .. Şikayeti
mi. dinliyecek bir makam yok mu? 
··················································-······-·· 
riayet edilmiyor. Ve küçük büyük her
kes yüzümüze tükürüyor. Bu halin ö -
nüne geçmek için ne yapmalıyız? Bize 
bir akıl öğretin! 

---~--·----

LOGATÜLMİZAH 
Göze dair 

Pulat yüksek atlamada Remzi 10,000 metrede birinci gt•Hrken 

lstanbul Atletizm birincilik müaa- Kendisini daha iyi görmek isterdik. 
bakalarının bir kısmı dün, saat «15» 110 Metre Minialı: 
de Fener bahçe stadında yapıldı. Mü- Birinci Faik ( Ga) 16 
sabakalara Galatasaray, Betiktaf, Gü· İkinci Sedat (Gı) 16,3 
neş, F enerbahçe, Vefa, Deniz lisesi ve 1500 Metre: 
Halkevi atletleri iştirak etmişlerdir. Birinci Rıza (Güneş) 4,2(;,:! 

Bundan başka müsabakalara Anka- ikinci Recep (Günef) 4,2fi,5 
ra, lzmir ve Buraadan da dört atlet iş- Üçüncü İbrahim (Gs) 
tirak etmittir. Disk Atma: 

Müsabakalara ilan edildiği gibi sa- Birinci Veysi (1. S.) 44,i O 
at tam (15) de başlandı. Yalnız fede- Jkinci Etem (Gı) 35, 30 
rasyon galip gelen takıma verilmek Ü• Üçüncü Yavru (Güneş) :i:),:!,') 
zere bir şild hazırlamıştı, bilahare b\1 Son yarış 4X100 bayrak ) arısı idi.' 
işden nedense vazgeçmiştir. Ve bu yarıf8 Galatasaray, Vef.ı ve Gü. 

- Asyalı mısın, neresinden? Çin - Göz boyamak - Kadınların yüzle - Gözlük - Vapur kamarası pencc - 100 Metre: neş takımları iştirak etti. 
den? Türkistandan? rine pudra, dudaklarına ruj sürmele - relerinin ufak mikyasta olanlarıdır. Müsabakalara (100) metre ıür'at Neticede Orhan, M. Ali, Semih ve 

- Hayır canım. "O'sküdardan! rine denir. Gözü soğuktan muhafaza etmek için koşusile başlandı ve bu koşu üç seri Münciden teşkil edilmiş Galatasaray 
Bir ı.. .... ı. .. muharrir: Gö-kamac::tırmak - Sokak ortasın - kullanılır. ld 
~ 1. -s üzerine yapı ı. takımı 46,4 ile birinci, Vedat, Hilmi, 

- Bu işte ben ondan çok üstünüm.. da para saymak. Gözlük tak - İltüat manasını ifade Ü fi 1 V d Se h ç seriden ·na e e at, mi , Mufahham ve Füruzandan teşkil edil· 
- ?????? Göz kırpmak - Buna harfendazlık eder.. Şoförler, yatmanlar çiğniyemc-
- Ben senelerce Anadolukavağında dahi derler. Cezası vardır. dikleri adamlara bu tar7.da hitap eder- Raif, Nazmi, M. Ali, Cemil kaldılar. miş Fener takımı 46,7 ile ikinci gel· 

oturdum. Bütün Boğazı bilirim, hatta Göze girmek _ Kafese girmenin .ler. Finalde iıe Semih (Gs) on bir saniye di. Ve İstanbul Atletizm birincilikleri-
Pendiğe bile~~ .~ç d~~. ~.ttim. .zıddıdır. Kafese ko~rmak için nlınan Gözbebeği _ Dünyadaki bütiin ko- ile birinci oldu. Vedat CfJahriye) ikin- nin yeni bir kıımı rekor elde edil· 

Neşriyat muduru duşunur.. tedbir manasına gelır. A • medilerin, bütün trajedilerin içinde oy- ci, M. Ali (Gs) üçüncü oldular. meden bitti. 
- l~ amma ~u Asya ~ke~ ~~.faz- Tok göz - Aç kalmıya mahkum ın - nandığı tiyatro. Yüksek Atlama: ikinci ve son kı11m da bugün Fener· 

la kari. cez~tmıyecek gıbı gon.muyor. sana verilen sıfattır. . . Göz koymak _ Kendi isteğile ba • Birinci Pulat (Gs) 1,80,5 bahçe stadında yapılacaktır. 
- Bır Afrika anketi yapsak nasıl o- Göz hakkı - Kılıbık erkeklenn hıç ına bela getirmeğe teşebbüs etmek. ikinci Haydar (Gs) 1.70 Yazıyı bitirmeden nazarı dikkati· 

lıır kimseye sezdirmeden yolda rastladık- § Üçüncü Sedat (Gs) 1.70 mizi celbeden ufak bir meseleye temas 
-O daha iyi, hem bu anketi ben pek ları kadınlara bakmaları. ' * * 10,000 metre: edelim: 
~~~~ =~~~~~~~~~~~~~~~~~.~t~~.~.d: .. ~ .. ~~G~~~~~ B~nciRe~i (RJ.K.) ~.~ Fenu~~ının~sti ~'kan ~u~ 

- Afrikaya mı gideceksin? bir çok Dokümanter fillmler seyrettim., N~ıya mu uru - ene susuyor - ikinci Petropuliadis (Vefa) 38,30 ları için Atletizm Federasyonu tara· 
- Afrikaya gitmiye lüzum yok, Af.- İpi gu'"n görmüş bir muharrir: sunuz. w U Atlama D 1 

lika hakkında epey mal1lmatım var. O- _ Dokümanter filimlere istinat e _ . - . Oky.anusyanın nerede olduguııu zun : fından yapılmıştı. ün de gene at e 
'? b lıniyoruz da Birinci Tevfik (Bahriye) l>,62,5 tizm federasyonunun bir birinciliği ya· 

tada filler olduğunu, aslanlar olduğu • dip bir alay mantar atacaksın değil mı· 1 
•. • . lkı'ncı' Cı"had (Gs) H,3() d 

nu, kaplanlar olduğunu biliyorum. .. d" .. - Ben bılıyorum. Okvanusya bır a- pılıyordu. Buna rağmen sta na-
Neşriyat mhu uru: ·ım d" da imiş. " Üçüncü Ömer (F. B.) 6,07 mına kapıda (2~') kuru,s dü· 

- Nereden öğrendın? _Bu da o§uma gı e ı. S h. . .. .. . ? 1 d H · 
- Ben çocukken siyahi bir dadım _ Yahu bir Amerika anketi yapsak: - a ı mı soyluyorsun bır ada mı· Bu miisabakaya zmir en üseyın huliyenin alınması doğru değil-

\rardi. O anlatmıştı. _ Asya bitti, Afrika bitti. Şimdi de - Evet bir ada, Büyüknda gibi, Hey- Şükrü, Ankara.dan da Semih Liitfü Or- dir. Atletizmin inkişafını istediğimiz 
Sinema resimlerini dizip sinemama - Amerikaya mı geçelim? beliada gibi bir ada.. konkur iştirak ettiler. Hüseyin 6,76, su sıralarda daha uzun müddet dillıu· 

lfunatı hazırlıyan genç te söze karışır. _ Amerika anketi halkı daha fazla Neşriyat müdUrii yüziinü buruştu - ·Semih ti,61 atladılar. İiye almaktan vazgeçmeliyiz. 
- Bayın bu anketi yapmasını ben alfiltadar eder. rur: 400 Metre: Selim Tezcan 

doğru bulmadım. Çocukken dinlediği _ Öyle amma Amerika hakkında .. -..Bu. da olmadı, ~.11 Okyanusyayı Birinci Melih (Güneş) 52,5 O 
Afrika hiliyelerını· ·n şırn· dı· modası geç- A ? buyuk bır memleket bıliyordum. I . . Gal' (,.... ) =..t 4 Balk an limpigadlarına kimin malumatı var. · B" h· . ,. 1 . d . kıncı ıp \.ıuncş •M, 
hıiştir. Anketi ben daha iyi yaparım. İlk mektebi bitiren muhabir çömezi: ır mu cırıır Se\ınÇ e yerm en zıp- o .. .. M" . (C ) -~· ., Gidecek atlet ler seçildi lar: çuncu uncı s .J.l,<> 

- Af.rikaya gittin mi de?.. - Benim var, Kristof Kolombu bi- _ Buldum. Bu mesafenin en iyilerinden ofan Dünkü seçme rnüsabak<'larından 
Gitmedim amma, Af~a~~~ liyorum. Hani bir sandalla Amerikaya - Ne buldun. yerde para mı?.. Münci çok fena hir koşu yapmıştır. (Lütfen sayfayı çe,iriniz) 

- Bay, bay; kanmz trenden düş
tü 
- Acelesi yok, akşama döneceğim, 
dönüşte bakarım. 

gitmişti. - Yok canım anketin mevzuunu 
- Buharla, filan işlemiyen motör - - Beş kıt'a da bitti. AltmcJ bir kıt'a 

süz gemi demek istedin. var mı da? 
- İşte o.. - Var ya niye olmasın 
Neşriyat müdürü: ' - Neresi? 
- Amerika anketi hakikaten diğer: -

F k 
b - Koska .. 

lerinden iyi olacağa benziyor. a at u - Koska kıt'a mı? 
anketi kime yaptırmalı? - Kıt'a değil amma orası da bir yer. 

- Ben Amerikaya gideyim.. Bir anket için mükemmel yer, hemen 
- Sen çıldırdın mı, Amerikaya git - bir muharrir gider .. 

~ek için bir alay para sarfetmek lazım. _ ????? 
Bu parayı kim verecek? - Avrupa, A~ya, Afrika, Amerika, 

- Amerikaya gitmeden de Amerika Okyanusya anketi olur da Koska an -
anketi yapılır mı? keti olmaz mı? 

- İş gitmeden anketi yapmakta. Ö • , Hep bir ağızdan: 
telı;i türlüsünü herkes yapar. - Olur, hem de mükemmel olur. 

- Amerikada nece konuşurlar? Ertesi gün çıkan gazetenin birinci 
- Her halde amerikanca olacak! sahifesine şu ilan konuhnu~tur: 
- Amerikanca diye lisan var mı? •Büyük Koska anketi• 

, - Niye olmasın, fransızca var, ital- Muharrirlerimizden Ahmet Mehmet 
yanca var, ingilizce var da Amerikan • Yazarsoy bütün Koskayı dolaşmıştır. 
,ca olmaz olur mu? Gördüklerini bu sütunlarda yarından 

Neşriyat müdürü. Bundan da vaz ge- itibaren size anlatacaktır. 
.çiyorum, bari bir Okyanusya anketi Ahmet Mehmet Ya1.arsoyun ince ka-
yapsak. lemi bu mevzuu bütün güzelliiile can-

- mm Jandırinıştır. 

KADINLARA MAHSUS 
VAtiON FSKI HAREMi 
HATIRLATMAMALI! 

Gönenden bir mektup aldık. Bu mektubu 
yazan okuyucumuz Band1rmadan izmtre 
ilden katarda bir 'fagona üzerine .ka -
dınlara mahsusturı cuın\csl yazılı bir \ev-\ 
hanın aaılmıt oldutunu görmüş: 

- F.ski harem, sellmhk: devrtni ani.atı-
yor, cumhuriyet ldareslnde bunun mana-

sı ne? diyor. 
Biz bu fikirde oku~·l:ı·umu?.la birlik de

tnız. Bugün harem, Sf'l!ı.mlık devrini ya
şamıyan Avrupada dahı, gerek trenlerde, 
gerek yakın sahil vaparıarınd.ı r.ninhası
ran kadınlara mahsus vagon veya lm -

1 

maralar vard•r Bunun sebebi de kadı

nın kadın olmasında,, tablatin yaptl~ı 

aynhktadır, 

Farzedellm ki kadın çocukh dur ço • 
cutuna süt verecektir, memesmı t rkek-
lerin önünde ml çılı:ars•n, fanedelım kı. 

soyunup dökünmek . 12tırarında kalmış -

tır, bunu da erkeklerin ömmde nıı yap-
sın? Hem efendim, uza~:ı gltmeğe nl' ha· 
cet, bizzat erkekleri blle ikiye ayıran va-

gonlar yok mudur? Signra i~en1erle tçmi-
yenlere mahsus vagonlar ayrılmamış mı
dır? Kraldan ziyade kral tarnft.·uı olnn-

yalım . 

Bay Ahmet Nuriye. 
Gazete sütununda t.afsiln~ .ermek 

mumkün değildir, herke ·ın elıne "f't'en bir 
sahlfedir, sarih adresiniz~ verıni:ı: doktc-
rumuz air.e t.a:vs1yelerdc byluıı:mn Buruda 

kumca söyliyellın: Uzvi olm:w K ·a tella
visi kabildir. 



8 Sayfa SON POSTA EylUI 20 

-~I Yazan: Orhan Selim 1---------~ Klod Farer 
İstanbulda: 

1 

1 

Alman yadaki nutukların ilk neticesi 

KA KONU MAZ! Fransız - Sovyet paktı 
takviye ediliyor! 

(Baftarafı 1 inci sayfada) 
Son Postanm Edebi Tefrikası: 89 - Buradan, dedi, arkadatlarımla 

Gavur Cemal hoca birdenbire dur
du. Sonra Ömere döndü : 

- Ama delikanlı, dedi, ben bu du
varımı senin Darülfünunlu alimlerin 
palavrasına değişmem gene.. üç çeşit 
münevver var. Birisi senin olacağın 
gibi, birisi benim gibi, birisi de senin 
hocalar gibi. Senin olacağın gibisi tam 
ve kusursuzu. Benim gibiler zavallı fa. 
kat namussuz değil,. ötekiler .. 

Gülizar yemeğe çağırdı. Bahiı bitti. 

• 
TESADÜF 

Hava dehşetli sıcaktı. Ömer son im
tihanı vermiş. Eve dönüyor. imtihanı 
iyi verdiğine emin. Neş'eli .. Gavur Ce
mal hocanın bildiği bir avukat var -
mış. Kamran Bey .. onun yanında ıtaj 
görecek. 

Köprüyü geçerken ceketini çıkardı. 
Kadıköy i kelesine indi. Orda gazete, 
kitap ve mecmua satan kulübeden bir 
c<Fransız» mecmuası aldı. Ve hemen 
oracıkta sayfalarını karıştırırken: 

- Bu babamın parasile aldığım son 
mecmua, diye düşündü. Gelecek haf
ta Kamran Beyden haftalığı aldık mı! 

Ömer, Kamran Beyden ne kadar 
haftalık alacağını bilmiyordu. Fakat 
senelerdir karar verdiği bir şey vardı. 
Kazandığı ilk parayla anasına kundura 
ve babasına bir kasket alacak. 

Ömer mecmuaya göz atarken bir 
kadın sesi: 
dm sesi: 

- Müsaade eder misiniz efendim, 
dedi. 

Ömer, ürpererek çekildi ve kulübe· 
den bir şeyler satın almak için «müsa
ade» isteyen kadına baktı. 

Bu Süheylaydı. 
Daha doğrusu bu ses Süheylanın 

sesiydi. Bu çok şişman kadında eski 
Süheylanın yalnız gözleri kalmı~. Eğer 
sesi ve Ömerin gözlerile karşılaşır kar· 
~ulaşmaz birdenbire şaşıran gözleri ol· 
masaydı, delikanlı Süheylayı tanıyamı
yacaktı. Yanaklar şiş, yüzünde bol bo
ya var. Havanın sıcaklığına rağmen el
bisesinin üstüne bol bir şeyler giymiş. 
Du bol kumaşın altındcın karnı çık • 
mış. Süheyla gebe. 

Ömer, ne yapmak lazım geldiğini 
kestiremedi. Selam vermeli mi, verme
meli mi, konuşmalı mı, konuşmamalı 
mı). 

Kulübedeki gazeteci, Süheyliya bir 
mecmua uzattı: 

- Buyrun hanımefendi. Sizin için 
saklamıştım .. 

Ömer, Süheylaya uzatılan mecmu· 
aya bir göz attı. Bir lngiliz moda mec· 

Sustular. b'irlikte Bursaya gideceğiz, ve tarihi i-
Ömer, Süheylaya, acıyarak bakı • bideleri gezeceğiz. Paris, 19 (Hususi) - Nuremhergte Komiserler Hey'eti Reisi 

yor. Caddeye çıkan kapıya doğru yürür· M. Hitler tarafından söylenen nutuk· fun başkanlığında yapılan bu içtim 
Aklına • galiba Makaim Gorkinin .. ken sordum: ların bilhassa Fransız • Sovyet paktına neticeleri hakkında şimdiye kadar 

bir hikayesi ieliyor. Yıldızlar ve şar· - Hakkımızda yeni eserler hazırlı- temas eden kısımları, Milletler Cemi- bir haber alınamamış olmasına 
kılar arasında dal gibi ince, ne~eli bir yor musunuz üstad~ yeti toplantısı münasebetile Cenevrede men, toplantı devam ederken, Mo 
kıza tutulan bir delikanlı var ki bu kız _ Hazırlıyorum. Fakat sizin yeni birleşen devlet adamları arasında si- va radyosunun spikeri şöyle demiş 
için çıldınnaktadır. Onunla evlenmeği eserler hazırlamaktaki hızınıza kalem yasi müzakerelere mevzu olmaktadır. «Nuremberg timarhanesı o kadar 
hayatının en büyük saadeti olarak gö- yetiştirememekten korkuyorum! Cenevrede bulunan Fransız Hari· gın bir manzara arzediyor ki, Sov 
rüyor. Fakat yıldızlar ve şarkılar sön- Güldüm: ciye Nazırı M. Delbos ile Sovyet Hari- halkı buna karşı en sıkı ve keskin t 
dükten sonra birbirlerini uzun yıllar B .. 1 .. d .. ciye komiseri M. Litvinof arasında hu- birlerin alınmasını istiyor .. )> 

.. • l a· .. . - u soz erınız en, yazacagmız e- .. h b k 1 
goremıyor ar. ır gun de deh.kanlı ga- serı·n· <<A k d d .. t k d d d gun mü im ir müla at yapmıştır. Bu sözler, burada A manyaya 
1. • . . n ara a or a ın» a ın a- B 
ıha Volga nehrınde işleyen vapurlar- k' b . .. . u mülakat esnasında beynelmilel me· kuvvetli bir protestonun gönderil 

d b. . . . .. . d k. I ı romanınıza enzemıyecegı anlasılı- I 
an ırısının guvertesın e o es ı ses er ? ' se elere temas edildikten sonra F ran- ği, yahut, Berlindeki Sovyet elçisi 

ve lfıklarla dolu gecenin sevgilisine yor T ... .. .. .. .. .. . sız .. Sovyet misakı etrafında müzake· geri çağrılacağı ~ayiaıannı doğurm 
rastlıyor. Eski sevgili obur, şişko, düm- - abu ... Çunku bugunku T urkı· reler cereyan etmi~tir. tur. 
düz, hayatından memnun bir kadınca- ye de, 0 zamanki Türkiyeye benzemi- Alakadar siyasi mahafi4 Hitlerin İngiliz Gazetelerinin Nepiyatı 
ğız olmuştur. yor... Nuremberg'de irad ettiği nutuklarda Londrada çıkan Niyuz Kronik} 

Ömer, bir şelile hızı ve gürültüsile Fakat bence, Türkiyenin az zama· Fransız - Sovyet misakı hakkında ileri eylul nüshasında «Tehlike» başlığı 
aklından geçen hikayenin burasına na sığdırdığı büyük hamleleri iyi anla- sürdüğü endişelerin varid olmadığını yazdığı bir yazıda ezcümle diyor ki 
geldiği vakit ccacaba Süheyla da haya- tabilmek için, «Ankarada dört kadın» beyan etmekte, bu misakın hiç bir su- Nurembergdeki Nazi kongresi 
tından memnun mu?,, diye merak et. romanından daha kuvvetli bir miyar o- retle mütecaviz bir mahiyeti haiz olma· di, geçti. Bazılarının korktuğu gibi 
ti. Sordu: lamaz sanırım. dığı ileri sürülmektedir . ~vikler aleyhine söylenen uzun tir 

- lstanbulda mı oturuyorsunuz? Çünkü 0 eseri okuyacak olanlar, Cenevrede Delbosla Litvinof ara· lar, Almanya ile Rusya arasındaki 
- Evet .. Şişlide ... Burda Seyfi Be- Türkiyenin, 0 eserin yazılışından sonra sında yapılan müzakerelerde Almanya- yasi münasebetlerin ani inkıtaını 

yin kumaş fabrikasında müdür de... geçen kısa zaman içind~ attığı geniş nın Fransız • Sovyet misakının feshi ğuracak kadar tesirli olmadı. 
Süheyla «kocam» dememişt~. ccKo- ileri adımları daha isabetle ölçebilecek- hakkındaki isteklerinin yerine getiril- Bununla beraber, yaratılan 

cam hurda Seyfi beyin kumaş fabrika- lerdir. mesi imkansızlığı tebarüz ettirilmiştir. kafi derecede fenadır. Hitler, Rusya 
sında müdür>> diyememişti. Hatta bun- Benim o zaman yazdığım eseri, Pi. Delbos - Litvinof mülakatının bel- kaçınılamıyacak bır tehlike olduğu k 
dan bahsettiğine bile pişman oldu. Fa- yer Loti'nin benden evvel anlattığı li başlı neticesi Fransız • Sovyet mü· kusunu kasten yaratmada, büyütme 
kat Ömer bunun farkında bile değil.. Türkiyeyle mukayese etmek lazımdır. nasebetlerinin bir kat daha takviyesi dir. 
O, «kocam» kelimesinin eksikliğine Bu mukayeseden çıkacak netice, Tür- olmu~tur. Eğer Avrupada bir harp kopar 
değil, «Seyfi beyin kuma~ fabrikasın- kiyenin yüzde yüz lehindedir. Bu mülakat sonunda Milletler Ce- tarih bunu Hitlerin harbi diye kayde 
da müdür »sözlerine takıldı. Benim yeni yazacağım eserle «An- miyeti Asamblesinde Fransa ve Rus- cektir. 

- Ya). dedi.. karada dört kadın» romanı arasında yanın müşterek bir hattı hareket takip Fransız Ajansı Vaziyeti Nasıl 
Sonra, alakasız olmağa çalışarak mukayese de, ayni derecede Türkiye- etmelerine de karar verilmiştir. Görüyor? 

sordu: nin lehinde olacaktır. Moskovada yapılan toplantılar Berlin, 19 (A.A.) - Havas Aja 
(Cevaplan Yann) En tahammül edemiyecegwim his, E muhabiri bildiriyor: 

Londrada çıkan Deyli kspres'in Nurembergde Sovyet Rusya ale • 
lzmirde bir 

•• 
Uzüm kongresi 
1oplanzyor 

Türklerin, kendilerine karşı beslediğim Varşova muhabiri bildiriyor: hinde söylenilen şiddetli nutukl 
yürekten bağlılıktan ve dostluktan şüp- Sovyet hükumeti halk komiserleri şimdiye kadar pratik tedbirler ta 
helenmeleridir. hey'eti bugün Kremlinde toplanarak, etmemiştir. Sovyet ataşemiliteri Ge 

Ben, Piyer Loti'ye, Türkiyenin bu- Hitlerin Nuremberg nutuklarına karşı, ral Orlof, General Von Blomberg 
günkü halini, bugünkü kemalini göre- Sovyet Rusyanın vereceği cevap için daveti üzerine "Ordu günü,, ne iş · 
meden öldüğü için acıyorum. dört saat süren müzakerelerde bulun- etmiştir. Yarın başlayacak büyük s 

Dostlarını ayak üzerinde daha faz. 1 d bahar manevralarında Alman ord 
(Baştarafı 1 

inci sayfada}' la bekletemiyecek olan Klod F arer'in ~~: •• ~~:.-... - ..... - ........ - •• - mm misafiri olacaktır. 
be ve kontrolü altında toplanacak olan elini sıkarken güldüm, ve: asıl, aradaki farkı, yaşadıkları halde Alınan endüstrisi Sovyet Rusya 
bu kongrede üzüm istihsal mıntakala- b l 1 1·ptı.dai maddeler mukabilinde nı · - Piyerloti, dedim, Türkiyenin u göremiyen ere acıyoruz 
rını temsilen murahhaslar bulunacağı N • S dullah ler vermekte devam ediyor. günkü halini öldüğü için göremedi. Biz acı a 
gibi alıcı ve .satıcı tacirleri, Ticaret O- Sovyet ticareti, Alınan bankaları 

dalarını ve lktısat ve Zira.at Vekaletle- Memba suyu imalathanesinin keşfinden sonra... fından verilen uzun vadeli kred.U 
rini temsil eden murahhaslar da bulu· finanse edilmektedir. Berlinde bir S 

nacaktır . B 1 d• b •• •• b yet ticaret heyeti daimi surette · 
«Üzüm kongresi» bir buçuk a~ır- e e ıye utun mem a etmektedir. Alman endüstri müdiri 

tinde Sovyet Rusya ile yapılan işl 
danberi Garbt Anadoluda devam edip idare etmeğe memur hususi bir §U 

gelen ve muhtelif safhalar geçiren Ü• 1 t hl. 1 tt• ek vardır. 
züm davasına esaslı bir netice verecek- su arını a ı e ırec Londradaki Alınan elçisinin de, 
tir. Üzüm mahsulünün yetişmesi, i!ı.o R taa aks 

T Taklit etiketlerle adi sulan en iyi Evkaf Müdürlüğü bu gibi sahtekAr- manyanın usyaya rruz m a 
lenmesi, ambala1·lanması ve ihracı irin eli hr' · d takip etmedigınıy · · so··ylı>m;cr olması şa ~ memba suyu diye satan Apostolun hak- lıklan önlemek maksa ·ıe şe uruz e ~-
ciddi kararlar alınacaktır. kındaki tahkikata devam edilmektedir. birkaç tane umumi su deposu tesis et- nı kayıttır. Diğer taraftan Berlin r 

Her şeyden evvel standardizasyon Apostol memurlara verdiği ifadede miş ve kendi sularını burada satmağa mi mahfelleri Moskovadaki Alınan 
meselesini halle çalışacak olan üzüm suçunu inkar etmiş ve memba suyu başlamıştı. Depolara uzak yerlerde o - çisi Von Schlenburg'un vazifesini t 
kongresi müstahsilin menfaatlerini ko-- sattığını ileri sürmüştür. Depoda bulu-ı tu.ran halle sularını gene suculardan :e- kettiği hakkındaki bazı şayiaları te 

d k ·· b kaldık! dan matın.n be müsaraat etmişlerdir. ruyacağı nisbet~e ihr~cat :üccarını a nan bütün sula_: tah~il _ed.ilme uzere ~ıne mec ur arın .. .. .. ::. 
daha Korekt ı~ görmege sevke- kimyahaneye gonderilmiştır hasıl. o~amama~dır. Evkaf.~udurlu~ Binaenaleyh Nuremberg nutukla 
decek kararların alınması için toplanı· Yapılan cürmü meşhut ve depoda bu- bu __ gıbı sahtekarlıkların katı surette o- Almanyanın dahili için söylenmiş d 

muası · k h lk da k la lık ı mektir. Profesyonel diplomatların, e 
Süheyla, mecmuayı, adeta ayıp bir yor. Hava şartları ne olursa olsun; Ü· lunan sahte ~ti~etler, Apost~lun uzun nune geçme ve a a o y o - d .. t . . d R ·1 

ı·~ ·vapıyormu11 gı'bı· elı'nı·n ı·çı'nde evı·rı'p züm numaralarının sabit ve degwişme· zamandanberı ~ilhassa Beyoglu halkı. : mak üzere umumt depoları nrttırmağa maus yrınınolundvakie ?rB~smarun,k ausn'fanaeısın~e an sa 
T J • "' b lt d b b kaı·ar vermı·ştir. Bilhassa ı:ehir köşele- ı · b w l · · · l na mem a suyu namı a ın a uz gı ı ~ · d. s ~-lamak kaybetmek 1°sted1° yen hır esasa ag anması ıçın tıp er tes· . . .w. · akın ı d d la 1 ak dık kaldıkları ve bu anl::ı~manın ile çev:ır ı, aK ' . b" d.l k b h t b. t l' t çeşme ve Terkos sularını ıçırdıgınde nne y yer er e epo r açı ac . . ~. .. .. 

O kadar telaı::lı ki; mecmua Y.ere düş • ıt e ı ece ve u usus a ır a ıma • .. h b km t ve ileride evlere su +o .. ımak üzere hu- de tahakkuk ettmlebilecegı gorülm 
tü. T name hazırlanarak lktısat Vekaletinin şu~~te ır:tik:ı~ır. üzerinde suların susi tertibat ta yapı~aktır. tedir. . 

Ömer, bu gebe kadının yere eğilme- tasdikına arzedilecektir. bazı depolardan alındığı yazılmaktadır. Sucular Cemiyetine göre 24 Nısan 1926 da Stressman tara 

Ü · ' · · S sah ı.:.-ııw 1 i t f d S dan Berlinde imzalanan Alman - So sinden önce mecmuayı aldı yerden ve züm kongresınde Karadenız seya- Muhtelif semtlerde bu depolar aramruş, u teACU gı mese es e ra ın a u t d tluk hed . . H·tı 
,.., h l hat·ı do··nu .. ııu·· 1ktısat Vekilimiz Celal fakat hiç birine tesadüf edilmemiştir. cular Cemiyeti idare heyeti auısından Y~ d os b . mhua esının:1 

1 ektr re ~ü ey aya uzattı. T d A 1 .. t k b. t il .... tük D d. ki mm en en er sene yenı enme e 
- Teşekkür ederim Ömer bey.. Bayarın da bulunmaları muhtemeldir. Bund.an ~ k!?°~~o untayer gos er:net ırza e goruş · e ı ~ : _ duğunu da kaydetmek gerektir. 
- Bir şey değil Süheyla hanım.. Üzüm müstahsili bilhassa lktısat Ve- suretile sa te ar gını mamen se re - «- Biz bu gibi sahtekB.rlıgın vuku- Çekoslovak Cümhurreisinin nutku 
- Darülfünunu bitirdiniz mi? kilimizin kongrede hazır bulunmasını mek istediği anlaşılmıştır. una ihtimal vererek birçok tedbirler Faris, 19 (Hususi) - Çekoslovak 
_ Bugün son imtihanı verdim.. arzu ve temenni etmektedir. Umumi bir tahlil yapılacak düşünmüş ve belediyeye bildirmiştik. Gümhurreisi Benes bugün irat etti 
~==~============~~~=~~~======~ ~~~ ~~~arm~ ~~Tu~cl~~da~~oo~w~n-~~~~~~~e~~~a 
ıonra Atletizm federasyonu Atina o - Çekiç atma: İrfan şik§.yetini ve şu son büyük sahtekarlı- mızı bu ve buna benzer su sahtekarlık- rın birleşmesinden doğan Çekoslova 
limpiyatlanna gidecek atletıeri seçmiş- Cirit atma: Melih ğı gözönünde tutan belediye şehrimiz- lan meseleleri teşkil etmektedir. Mev- yanın Orta Avrupada ihmal edilece 
tir. Bu kafile şu atletlerden teşekkül 400 bayrak: Raif, Mehmet Ali, Vedad de umumi surette bir su tahlili yapma- cut içme sular~ olan T~dclen, Ka- bir kuvvet olmadığını söyledikten sor 
edecektir : Semih. Nazmi ihtiyat. ğa karar vermiştir. Bunun için mevcut rakulak, Çubuklu, Beykoz, Göztepe, ra ekalliyetler meselesine temas ctm 

100 metre: Semih, Vedad 1600 bayrak: Melih, Galip, Fethi, Re- bütün depolardan ve su satıcılarından Hamidiye ve saire üzerinde ne şekilde ve nutkunun sonunda şunları söyle 
200 » : Vedad, Raif cep. nümuneler alınıp kimyahaneye gönde- sahtekarlık yapılabileceği üzerinde ay- miştir : 
400 » : Melih, Münci Melih • Teodoresku maçı . 1 b. t tk•k . il n ayn meşgul olduk. Hamidıye suyu - Bi4 harpten korkmayız. Fak! 
800 • Gaıı·p Recep rilccek ve esası ır e ı len geçır e- .. . d d htek~ l k lmaktadı h b' .. .. ek . . d li . d 

p • ' bugün olacak k . T hlil t' . d hil 1. . ... 1 µzenn e e sa nr ı yapı r. ar ın onune geçm ıçın e e mız e 
1 5 00 G 1. R Maksut ce tir a ne ıcesın e e ı goru en M 1 h d . 1 . .. 1 . kt ki . » t a ıp, ıza . · . . . . . . . emur ann uzurun a şışe enn mu - ge em yapma an çe nmeyız.» 
5000 » : Rıza Makı;ut Boksörümüz Melih ıJe Romnnyalı sular tesbıt edilip sahiplen şıddetlı ce- hürlenmesine rağmen sonradan mühür- Küçük Antant devletlerinden bahse 

t 0000 » : Rıza Maksut ~eodoresku bugün saat 15 de Taksim zalara çarptırıl~caklardır. Bundan baş- leri bozularak· sahtekarlık yapıldığı derken M. Benes: «Emniyet edeceği 
11 O • manialı: Faik, Sedad stadyomunda karşılaşacaklardır. Bir ka' sucuların daımi surette kontrol al - anlaşılmaktadır. İşte bütün bunları ön- miz dostlarımız vardır.• demiştir. 
400 » » : Münci, Sedad hatadanberi sürüp giden dedikodular- tında bulundurulması da kararlaşbnl- lemek için de son tedbir olarak sıh- Almaıı ordusunun yeni manevraları 

Yüksek atlama: Pulat, Pulyos dan sonra, herkes maçın neticesini me- mıştır. Zabıtai belediye memurları bu hat cüzdanı usulünü belediyeye tek- Kassel, 19 (A.A.) - Nuremberg kO 
Sırıkla yüksek atlama: Fethi, Haydar rakla beklenıt>ktedir. işle bilhassa meşgul olacaklardır. Şeh- lif ettik. Bu sayede sıhhat cüzdanı ol - gresinin hitamında, Hitler, ge]cce 
Üç adını atla!Tia: Pulat, FethJ Melih tam formunda olduğu gibi Te- rin um~ s:hhati noktası~dan beledi- mıyanlara su verilmiyecek ve cüzdan- hafta baılayacak olan sonbahar büyti 
Gülle atma: irfan, Veysi odoresku da hazır vaziyettedir. Her iki ye bu cihete azami ehemm1yet vermek- ları olanlar da belediyece kayıtlı ol - manevralarının hazırlık ::nanevrasınd 
Disk atma: Veysi, Etem boksörün seyircileri tatmin edecek bir tedir. duklarından derhal ele geçmek korku- bulunmak üzere KasseI ile Vurtzbur 
Yunan Diski: Veysi, Etem 1 müsabaka yapmalarını temenni ederiz. Heryerde resmi su deposu yapılacak sile hile yapamıyacaklardır. arasında bulunan rnıntakaya gitmiştiı 
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20 Eylid SON POSTA Sayfa 9 

Kahramanhk, aşk, heyecan ve macera 
(_n_ika_y•_l _____ s __ A_G_ı_R ______ ~1 

KORSANIN KIZI Çe,•iren: İsmet lluhlsi iMSET 
Anadan doğma sağır değildi, sonra - ğil mi? Bir yumruk ta ben sana indi • 

dan olmuştu .. On yaşında iken büyük reyim mi? 

Son Posta'nın tarı'hi tefrikası 

Dün akşam gelen gemiden hiç kim
le dışarı çıkarılmamıştı Y almz Marki 
dö Gomarm katibi tarafından babasi
le annesine ve karde~lerine kısa bir 
haber verilmişti. Bütün gece Barselo
nanın biiyük bir kısmının heyecanda 
kalmasına sebep bundan ibaretti. 

Jan Portondo'nun gemisi tersane 
rıhhmına yanaşmış olduğu halde du -
ruyordu. Askerlerin çoğu ve kürekçi
ler hala bitkin bir haldeydiler. 

Meydanı çepeçevre sarmış olan iki 
ııra atlıların ilerisinde iri boyu ile Don 
Carsiya ve onun biraz ilerisinde de 
Don Alfonso görünüyorlardı. 

- Vali geliyor. 
- Kardinal da beraber ..• 
Bu haber halk arasında yayıldı ve 

halk dalgalandı. 
Uzun mızraklı süvariler yolu geniş

letmek için hazan bir ihtiyarı, hazan 
bir genci veya kadını atlarının göğüs
lerile itiyorlardı. 

Marki dö Comar ve knrdinal Mer -
kando şatafatlı bir surette eğerlenmiş 
olan at1arda idiler. 

Jan Portondo'yu onların biraz ge
risinde görenler birbirlerine gösteriyor
lardı. 

Kaçıp kurtulabildiği için onu bir 
kahraman sayanlar pek çoktu. 

Vali ile kardinal tersane meydanına 
geldiler. 

Kendileri için hazırlanmış olan kol
tuklara oturdular. 

Herkes susuyordu. 

Biraz sonra kardinal kalktı. Cemi • 
ye doğru yürüdü. Bütün askerler ve 
tayfalar ayakta oldukları halde dua o
kuyarak geminin ve askerlerinin kah
ramanlığını takdis etti. Önünde diz çö
ken Jan Portondo·yu alnından öptü. 

Bu iş bittikten sonra Marki dö Co-
mar emretti: 

- Esirler nerede? 
- Cemide ..• 
- Getiriniz r 

Yazan; Kadlrcan Kafh 

so ve Carsiya da gözlerin« ilişmişti. 
İlyas Merkando'dan başkalarını za-

ten tanıyordu. • 
Mansur sevindi: 
- Allah sanki bunları bize kolay -

lık olsun diye bir aray<.ı toplanllf ..• 
Doğru söylüyordu. 
Doğru söylüyordu ama görünüşe ba

kılırsa şu kalabalığın içinde geçerek u
zun Veli ile arkadaş!arını kurtar~ak 
boş bir hayaldi. Bu i• olmadan intikam
la uğraşmıya da İlyas Reis razı dğil -

di. 
Mansur önde olduğu halde yavaş 

yavaş kalabalığı yarmağa çalıştıkları 
sırada birdenbire llyasın omuzuna bir 
yumruk indi: ..-

- Nereye gidiyorsun, ha.yvan he -
riO ... 

Geçen 
Bilmecemizde 
Kazananlar 

Numara: 77 

Dönüp baktı ve posbıyıldı bir İspan
yolla karşılaştı. 

bir hastalık geçirmiş; bu yüzden ku - Sağır daha fazlasını işitmek isteme .. 
lakJarı sağırlaşmıştı .. Yanında davul di. Yürüdü. Evine geldi: Kapıyı açan 
çalınsa değil, top atılsa bile duymaz - hizmetçi: -
dı. -A! 

Ona kimin hayvan olduğunu anlat- Fakat hayatından memnundu. Ko - Diye bağırdı. 
mak pek kolaydı ama, zamanı değil - nuşanları duymadan dinlerdi amma - Niye A dedin? 
di. r: duymuş gibi olurdu. Anlamadığı söz - - Şey birdenbire şaşırdım da. Ha• 

Hatta Mansur bunun için flyas'ın lere kendi kendine manalar verir, ve ni Bay Sağır bugün gelecek diye haber 

kolunu tutmuş: 
anladıg-mı sanırdı: Onun düşünüşüne vermemişlerdi de .. 
göre; bütün insanlar iyi idiler.. Hjç Eski sağır evdeki adım öğrenmişti 

- Bırak.·· Aldırma.·· kimsenin kalbinde fenalık yoktu, hiç Demek onu Bay Sağır diye çağırıyor• 
Dedikten sonra adama dönerek şöy- kimse fena söz söylemezdi. !ardı. Salona çıktı. Bir koltuğa otur .. 

le söylemişti : Sağır ailesinin sırtında bir yüktü. du. Biraz sonra sokak kapısı çalındı. 
- Kusura bakma ... Bizi de arka - Varlığı etrafındakilerini epey rahatsız Merdivenlerde ayak sesleri duyuldu. 

dan itiyorlar ... Bundan sonra yerimiz- ediyordu ,ediyordu amma kendisi bu· Komşular'' ' :r bayanla, küçük kızJ 
den kımıldamayız. nun farkında değildi. salona g 

Dediği yapmaktan ba~ka çare yok- Bir gün kız kardeşi sokaktan gel - Bayan ~ ,ıra baktı: 

tu. 
Acaba esirleri ne yapacaklardı} 

Ya şimdi öldürürlerse 1. .. 
(A1'kuı var) 

mişti. Sağır bir koltukta oturuyordu. - 1.'vde başka kimse yok galiba, şimc 
Kız kardeşi annesine tela~lı teJaşlı bir di bu sağırla mı oturacağım? 
şeyler anlattı. Sağır düşündü, kendi Bayanın küçük kızı: 
kendine: - Daha iyi ya anne ben şimdi onun-

- Her halde, dedi, genç bir erkek la alay ederim. O duymaz, ser. güler • ' 
kız kardeşimi istemiştir; anneme onu sin. 

-,---------------., ;nlatıyor. Bayan güldü. Eski sağır ayağa kallf• 
1 B 1. D 'I O Düşündüğü gibi değildi. Kız kardeşi tı, salondan çıktı. Odasına kapandı. 

annesine büsbütün başka bir şey anla- Karşıki evden bir piyano sesi geliyor• 
Bu Akşamki Program tıyordu. o gün meşhur bir kulak mü - ,du. Sağır orada piy~ı_ıo ~.alan bir geng 

tsTANBUL tehassısı ile konuşmuştu. Büyük kar - kızın oturduğunu bıliyordu. Bazı ge .. 
Öğle neşriyatı : deşinin sağırlığını anlatmıştL Müte - ,celer pencerenin önüne oturur; o, pi • 

12,30: Plllkla Türk musikisi; 12.50: Haft _ hassıs bir ameliyatla onu iyi edeceğini yano çalarken uzun uzun seyrederdi. 
(Dünkü nüshadan kalan kısım) .... uh söylemış· ti. Annesi sevindi: İçinden: 

ıt dls; 13,05: Plilkla !hafif müzlk; 13,25: M -
BOYA KALEl\ telif plak neşriyatı. - İyi, dedi, yarından tezi yok ame- - Kim bilir, derdi, ne güzel çalıyorc 

Sultanahmet Tavukcu sokak 23 de Akşam neşriyatı : liyatı yaptırırız. dur. Parmaklarının tuşlara her doku • 
Yaşar, Ankara Tabakhane Yüksek so- 18.30: çay sa.ati: Dans musllds1; u,ıo: Bunu bir ufak nuşunda ne tatlı 
kak 3 de Hayı·iye, Sultanahmet Dizda- k~ - t bir ahenı~ pe ..:1 ... 

Ambasadör gazinosundan nakıl~ 20: Mü- agı parçasına Yarınkı" nushamızda •· '.\. y~ 
riye sokak 6 da Vedad, Zincidikuyu nlr Nureddin tnrafindan rürk musıklbı; 20, yazıp sağıra uzat- oluyordu. 
20 nci ilkmektep 134 Ferdane, Ada - 30: vedia Rıza ve arkadı.ışıarı tarafından tılar: " İşte şimdi ge •J 

pawrı Taycıla; mahallesi Hacı Kadri Türk musikisi; 21: Plft.kla sololar; 21,so: - Kulağım mı YAL N J Z L J K ne çaltyordu. Ar• 
sokak 177 de Pakize. stüdyo orkestTaSı: ı - w. A. Mozart ouvert. açılacak? tık duyabiliyor • 

LASTİK TOP znubernöte; 2 - J. sraus.s DorltclıwaJben Başlarım salla - Yazan : Muazzez Tahsin du. Fakat bu ça • 
Cağaloğlu Hocarüstern Mektep sokak aus cesterelc!l. Walzer; 3 _ NefT&dba ıore- dılar. lışta bir ahenk de-

4 de Calibe, Kadirga 61 inci ilk mek - ley_ Paraphrase; t _ Gressmann, Der oeııt - Olur. ğil, bir ahenk bQi 
tep 3 / A dan 1 4 5 İsmet, N uruosmaniye des Woyew<>dcn, cezard; 5 - Tchalkol"Skt, Fazla heyecan göstermedi. Yüziinde zukluğu vardı. 
Çarşıkapı caddesi Ruleye apartıman 1 DıverUmente (Sulte op 43;> e - Oluek, Ga- fazla sevince delalet eder alametler Eski sağır pencereyi kapadı. Merdlı-
de Hi!:met. votte anbque; 7 - Drlgo Mllllon d'Ar - görünmedi. \'enlerden indi, sokağa fırladı. Her g\il1 

ALBÜ'M lcquln, Serenade; a - Dvorrat dans slav A * köşe başında oturan ve eski sağırın haı 
8 inci ilk mektep -4 de 252 Necmed- dur; 9 - svendsen, Danse d ı nsequte; 22,30: Ertesi gün ameliyat yapıldı, anğmn gün sadaka verdiği ihtiyar gene yerin• 

din, Alemdar mahallesi Çatalçeşme so- Ajans havadisi. da kulakları açıldı; ve iki gün sonra de idi. Eski sağır elini cebine soktu, bıı, 
kak S O de Sermet, Beyazıt 6 ıncı ilk aü&EŞ hastaneden çıktı. Evine yayan döaü - kuruş çıkardı. İhtiyar dilencinin avu • 
mektep 3 / A dan 212 Sabiha, 2 nci ilk 7,30: Sabah ne§riyatı; 12,10: Koro; 12,40: yordu. Otomobil kornalarının sesleri, cuna koydu. İhtiyar dilenci ona her gibi 
mektep 688 İrfan Tosun, Devrek müd- Dlniku orkestrası; 13,30: BP-Or; 13,40: Kon- motosiklet motörlerinin takırtıları, dua ederdi. Ve sağır bu duayı duymaz
deiumumisi oğlu Necati Tatlı, Tarsus serin devamı; 14,15: Baberler;ıuo: Konse- tramvayların dandanları kulaklanru dı, amma duymuş gibi olurdu. Her hal• 
posta karşısı 1O1 kahveci Ahmet oğlu rln deamı; 15: Köyıa neşr.yatı, ı&,30: cu; tırmalıyordu. Tenha yoldan geçerken de: 

Rıhtıma yanaşmış olan geminin gü- Yakup, Amasya tahsilat katibi Mah - 20 Konferans 20,20: Dansı.1 devamı ~1: Kon- bir erkekle bir genç kadın gördü. Her - Allah sana iyilikler versin, öm • 
vertesinden sekiz on gardiyanla dört mut oğlu Atilla, Denizli Değirmen ma- ferans: 21,15: Operet musikisi; 22,30: Ha - ikisi de önü sıra yürüyorlar ve bir şey· rün uzun olsun! 
esirin çıktıkları görüldü: hallesi Merzeci sokak 7 de Fikret. berler; 22,40: Spor; 22,55: Radyo orkestruı. ler konuşuyorlardı. Tarzında şeyler söylerdi. Parayı a • 

Uzun Veli en önde ieliyordu. KÜÇÜK SULU BOYA BUDA.PEŞD Sağır bunların ne konuşabilecekle - lınca gene dua etti; fakat artık kula~ 

1 Diyarıbekir asliye ceza hakimi Saruk rini duş·· ündü·, her halde biıibirini seven duyuyordu. Duayı duydu: 
Çopur smail onun arkasındaydı. 18: Çigan muslk1s1. 18,30 Konferan:s. 19: G b' k 

oğlu Haydar, Ankara Eminönü mahal- bir çifttiler. Biribirini seven çiftler ne - ene ır kuruş, san i beş kur;ıı 
Ondan sonra Mehmct!e Kürük Ali Piyano musikisi; 20,45: Konuşmalar, 21,10: 1 ? Allah t kk li d 

x lesi Amağ sokak 21 Sitki, Sultanahmet konuşurflarsa onu konuşuyorlardı. ve~en. ne. 0 ur· w eve e e 
ıörünmüşlerdi. Radyo salon ortestraaı, 21,45: Amerilmdan b 1 t tın 

Üçler mahallesi Suterazi sokak 2 de konser nakli, 22~: Haberler, 23 : &!on ye aşktan bahsediyorlardı. Sağır adımları- sem .ı m:ş e .sa~ yara .. ış. 
Hepsinin de ayaklarında zincirler Ferit, İstanbul erkek lisesi 11/E de nı sıklaştırdı. Yanlarına yaklaştı. Ar _ Eskı sagır hıç hır şey soyleıneden \l• 

caz bandoları, 24: Çigan muslt1s1. k 
Vardı. 569 İbrahim, Yeşilköy ilk mektepte ~2 tık söylediklerini işitebiliyordu. za ·I.aştı. . 

Her birinin sağından ve solundan Sabahat. BELGRAD - Sen moruktan bir şey koparama- Bır otomobıl yolun kenarında duru• 
20,30: Milli neşrIJat, 21,30: Halk şarıuıan, d Ot b'l tl d K a· · · birer kişi sımsıkı tutuyorlardı. BÜYÜK SULU BOYA dın mı? yor u. omo ı e a a ı. en ısını Re 

Uzun Veli ile Çopur İsmail dimdik Foça nüfus memuru Galip kızı Ja -
22

: Nevyorktan nakil, 22
'
30

: Plı\k, 23
: Haber- - Ne gezer, bir papel istedim de o- me~iyat eden ~üt~~~ın a~resini SÖY.• 

!er, 23.20: Hafit müzik nnkU. 23,50; Daruı nu bı'le vermedi. ledi .. Otomdbil yurudu. Mutehassısııı 
yürüyorlardı. Fakat Mehmet sararmış- le, Üsküdar Çakırcı Hasanpaşa mahal- plılkları. k d d 
tı. Küçük Ali ise ondan daha bitkin bir lesi Belediye sokak 43 de R. Özcan, - Şimdi ne olacak? liniği önün e urdu. Mütehas~ıs eski 
h ld d . Y .. d f k Kumkapı Yenişehir caddesi Fahir A - MOSKOVı\ H' sağın gülerek karşıladı: a ey ı. üzu mermer en ar sız - 19,45: Plflk, 20: Muhteut vehirlerden nakll- - ıç _ Bir şey mi var? 
dı. partıman 6 7 Süleyman, Ankara Ha - ter, 22: Yabancı dlllerle konuşmalar. - Bir de sıkılmadan hiç diyorsun Evet doktor sizden bı'r rı'cava gel 

1 mamönü İnönü mahallesi Albay so - - " " Bu sırada lyas Reisle Mansur ve . VİYANA Şeytan, .Qiyor ki yakala şu beceriksiz miştim. 
Yakup kalabalığın arasından sıyrıla - kak 15 de Feyzi, Istanbul erkek lisesi (Kısa dalga) 18,45: Şark Te garp muı;Jklsl karıyı saçlarından, sürükle sokaklar - - Söyleyiniz. 

728 Lutfi. d rak meydana yaklaşmağa çalışıyor - parçaları, 20: Haberler, 20,10: Konserin deva- a. - Ben eskisi gibi sağır olmak isti • 
)ardı. KART mı, 20.55: Şarkılar, 22: Nevyorttaıı nakil, 23: - Benim elim armut dev~iriyor de- yorum! 

Üçü de 0 sabah erkenden evvelce Tokat Vakıflar direktörü oğlu Ah- Haberler, 23,20: Cazband, 1: ~an musiklsl 

kararlaştırılan yere çıkmışlar. yolda met, Vefa caddesi Molla Şemsettin so- (Peşteden). 

pusu kurmuşlardı. 
kak 1 de Nureddin, Unkapanı Kılyo -
kuşu 25 de Şemsettin, Erenköy Koz -

Önce iki köylü aörünmüş, onları yatağında içerenköy yolu 37 de ihsan 
hemen yakalıyarak kıyıya götürmüş- kızı İhsan, Sultanahmet terzilik: mek -
ler, soymuşlar ve elbiselerini giymiş - tebin<le S. Vyar,Kütahya eczacı vası -
lerdi. Daha sonra iki köylü daha gö - tasile Nurten, Konya lisesi 4 de 318 
rününce Mansur: Ömer, Edirne Soğanyemcz mahallesi 1 ~ 

- Bir tane fazla geldi. de Sabahnddin, Ankara Çankaya bin -
Demiş, llyas Reis de: başı Zeki oğlu Muammer, Giresun Sağ-
- fazla mal göz çıkarmaz... lık katibi Şadi kızı Ayşe, .Beyazıt Boz-
Cevabını vermişti. doğan kemeri 29 da Blagoy Luhikof, 

Kütahya eczacı İhsan Şerif vasıtasile 
Onları da ötekiler gibi yaptıktan Kadri, Hendek Park karşısı 44 de Za-

VA.RŞO\'A 

18: Koro mus1lds1, 19: Radyo piyesi, 1930: 

Şarkılı orkestra, 21,20: Konu~lnr, 22: .Nev
yorktan nakll; 1: .Nı;>agara Şelflles1 

UO saniye>, 2) Amerika yt:mleı1nin mu
sikisi, 3) Kovbcy musikls1, 4) Zenci muslk.lsl, 

5) Anglo - Amerikan halk musikisi, 22,30: 

Eğlenceıı neşriyat, 23,20: Solist konseri, 21: 

Dans plakları. 

PRAG 

20,05: Hafif muslld, 20,45: Konuşmalar, 21: 

Radyo orkestrası, 22: Nevyorktan nakil, 22, 

30: Konferans, 22,50: Halk ~arkıları, 23,30: 

Plak, 24,25: Eğlencell pliklar. ıonra sandal açılmış onlarda torbaları- hit koyuncu, Samatya 43 üncü mek -
nı omuzlarına vurarak sopalarına da- tep 4 üncü sınıf 173 Müfide Hüsnü, 
yanarak şehre yollanmışlardı. Kayseri i~lctmesi dosya memuru Ne - Viyana radyosunda Türk musikisi 

Sandal o gece gene aynı yere gele - cip oğlu Mehmet, istanbul 44 üncü Viyana radyosunda 23 Eylül çarşamba ak-
cıck eğer işlerini bitirmi~ olurlarsa on - mektep 2 7 t Saliha, Divanyolu 67 de şrunı İstanbul saauıe saat 20,30 dan 21,20 ye 
ları alacaktı. A. Özene!, İstanbul cumhuriyet orta kadar sürecek bir Türk muslkl snatı yapıla-

' 

· 1 k d 1 mektep 2/ A dan 202 Melike, Ayasof - caktır. 
lyas Reıs e ar a aş.arı tersane mey- y b ta Ş ··ı h 1., 

1 d w ya ere a n engu amam .;, de Ya- - ·•· ·-- · · · ·--·- ·- ----··-·-
danında. bir kalabalığın top an ıgını · · · ı 

•• .. • • • w. • .şar, Istanbul Vefa erkek !ısesı 4/B cfon y ·eni Neşriyat 
~~runce .. şımdıl~k kıl~~: 

1 
degı tırmeye j 833 Fethi Yıldırım, Konya askeri orta 

luzum gormemışler, oy.ece yaklaşma- mektep hesap memuru Mes'ut km Hu· YARl,JIC - 77 ıncı sayısı Yaşar N:ıbi, sa _ 
ğa çalışmışlardı. riye, Sultanahmct Üçler mahnllesi 4 nıet Ağaoğlu, Vasfi Mahir, Hfımit Macit, ce-

Fakat bir türlü yaklasamıyorlardı. ~e R. Okur, Denizli sıhhat işleri baş _ mil Sena, Fazıl Hüsnü, Baki Suhn, Muammer 
Yalnız Marki dö Comarla knrdinalı ·katibi Niyazi kızı Türkan, ~\nknra Ta- Necip, Sabah::ı.ttın Ali, Şaziye Betln'in yazı-

aörebilmişler, daha sonra Don Alfon-l bakhane Yükısek sokak 7 de Raziha. ları ile çıkmıştır. 

1 İstanbul Belediyesi 

lstinye iltisak yolu fOle İnfUlı yapılmuı 
Salkımsöğürtte Hüdevendigir caddesinde 

Karaki Hüseyin çelebi camii minaresinin yol 

ilanları 1 
Ketif bedeli tık tcminatJ, 

2646,21 199 

üzerinden yıkılıp içertyc yeniden yapılmuı 799,25 60 
Yukarıda ketif bedelleri ve teminatları yazılı olan tamirleri yapılmak il •. 

zere ayn ayn açık eksiltmeye konulmUftur. Ketif evrakı ve fBJ'tnamelerll 
levazım müdürlüğünde görülür. (Bu itlere girebilmek içiıı fen veıikul 
tarttır.) steıkli olanlar 2490 No. ju kanunda yzılı vesika ve hizalarınclıl' 
gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 21/9/936 paz~ •' 
tesi giinü sat 14 de daimi encümende bulunmalıdır. (B) (1015) 

* * Hepsine 693 lira 30 kunıt fiat tahmin olunan Karaağaç müesseıatin41( 
et sab.f salonu ve if"embe mahalline yaptırılacak çengel tesisatı pazar~ 

konulmuttur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür. istekli olanlar 52 
liralık ilk teminat makbuz veya mekt'\bile beraber 21/9/936 PazarteMı 
günü saat 14 de daimi encümende bulunmalıdır. (1012) ı 

* * Belediye makineleri için lazım olan 62000 litre motörin yağı açık elf..f 
siltmeye konulnıuftur. Bir litre motörin yağına 6 kuruf fiat tahmin olun• 
muttur. Şartnamesi levazım müdürliiğünde görülür istekli olanlar kanun~ 
tayin ettiği vesika ve 279 liralık ilk teminat makbuz veya mektubiJe be • 
raber 25/9/936 cuma günü saat 14 de daimi encümende bulu.,malıdır. 

(B) (1156). I 



10 Sayfa 

Gavur 

CiBALi ZiNDANLARI 1 Mehmedin 
Yeni 
Maceraları 

' . Son Posta nm zabıta romam . 7 5 
Hakkı çavuşu görünce, Gavur Meh

mette derhal bir fikir uyandı. Hemen, 
kalabahğın arasına daldı. Hakkı ça -
vuşun kolundan yakaladı Sanki onu, 
kavga ettiği tulumbacılardan ayın -
yormuş gibi bir tavır takınarak kolun· 
dan yakaladı. Bu fırsattan istifade e
derek: 

- Beni, gözünden kaçırma. iki a
damın arkasında duracağım. O adam
l~rı bir bahane ile tevkif et. İşe, ben de 
karışacağım. Üçümüzü de yakala, Ar
ka yollardan karakola götür. Hep be
raber hapset. 

Diye fısıldadı. 
Zeki bir adam olan Hakkı çavuş, 

yapacağı işi tamamile kavramıştı. Bir 
kaç dakika sonra, elindeki kırbaçla hal
kı geri çekilmeye icbara başlamıştı. Ve 
boylece de, defci lbo ile kemancı Fer· 
nandez'in bulunduğu yere yaklaşmış
tı. 

- Oraya gelinceye kadar, onune 
gelenlere kırbacın ucu ile dokunduğu 
halde, tam onların önüne gelir gelmez, 
defci lbonun göğsüne dayanmış: 

- Sağır mısın, be herif 1.. Geri çe • 
kil, diye, gırtlağımı parçalıyorum. 

Diye bağırmış .. elindeki kırbacı da, 
lbonun omuz başına patlatmıştı. 

Defci İbo, evvela şaşırmış; sonra ak
lını başına toplıyarak iki elile kırbacı 
yakalamış .. işte o zaman; onunla Hak
kı çavuş arasında bir kavga başlamış
tl: 

- Ne vuruyorsun, çavuş ağa? .. 
- Niye vurduğumu anlamadın, Öy· 

le mi?.. Al öyle ise bir daha ... 
- Canım 1. Ne vuruyor~un .. ne hak

kın var? .. 
- Vayl.. Demek ki sen, devlet me

muruna karşı geliyorsun, ha ..• 
- Yahu, kim karşı geldi? .. 
- Bak, kerataya, daha hala söylü-

yor .. al bir daha ... 
Kemancı F ernandez, dayanamadı. 

Öfke ile yumruklarını sıkarak topuk -
larının üstüne dimdik bastı. Zaptiye 
çavuşunun üstüne atılacaktı. Fakat, 
onların arkalarında duran Gavur Meh
met, daha çabuk davrandı: 

- Astadiyavolo.. assstapatera .. 
rufyanos ... 

Diye, Rumca ağır bir küfür bastı. f
k i elile Hakkı çavuşun elindeki kırbacı 
kavradı. 

Böyle bir yardımcı çıkmasından ce· 
saret alan defci İbo derhal Hakkı ça • 
vıışun yüzüne haykırmaya başladı. 
Hakkı çavuş, öfke ile etrafına baktı: 

- Ali .. Veli.. Hasan.. Hüseyin ... 
Yakalayın, şu üç herifi. Doğru, kara
kola ... Devletin koskoca zaptiye ça -
vuşuna nasıl karşı gelinirmiş, baka -
lımL 

Diye bağırdı. 
Zaptiyeler; derhal defci lbo ile ke

mancı F ernandez ve tulumbacı kı .. 
yafetinde olan Gavur Mehmedin etra
fını aldılar. Omuz başlarına birer tü
fek dipçiği bastılar. Yakalarından kav
radılar. Halkın arasmdan, karakola 
doğru sürüklemeye başladılar. 

Kemancı F ernandez, memleketin 
yabancısı olduğu için fazla mukaveme
te cesaret edememiş; kendisini sürük
leyen cereyana tabi oluvermişti. Fakat, 
Loncanın yeni palazlanan kabadayıla
rından olan defci İbo, zaptiyelerle ~id
detli bir mücadeleye girişmişti . 

Bir aralık Gavur Mehmet, onun ku
lağına eğildi. Tabii sesine hiç benzemi· 
yen basık ve peltek bir lisanla: 

- Aman arkadaş 1.. Kalabalıkta bu 
heriflerle uğraşmak doğru değil. Da-

kağa doğru ilerledi. 
yangın yerindeki gürültü, azami de

receye gelmişti. Uzaktan tulumbacıla
rın naralarile; Balattan, Cibaliden yan
gına gelenlerin gürültiisü ~şitilmekte 
idi. 

Zaptiyelerle mevkuflar, dar ve do
lambaçlı sokaklara girmişlerdi. Bir iki 
sokak sonra, Ayvans::ı.ray kapısına ge
lecekler; ve karakola gireceklerdi. 

Gavur Mehmet, tekrar İbonun ku
lağına eğildi. Gene o peltek Rumca i
le: 

- Tam fırsat. .. Arkadaşına da söy
le. Şunların kafalarına birer yumruk 
atalım. Ondan sonra da tabanları kal
dıralım. 

Dedi. 

Defci lbo, bu sözleri kemancı Fer -
nandez' e tekrar etti: 

Evvela Gavur Mehmet, kolunu sım-
sıkı tutan zaptiyenin elinden fırladı. 

- Hadi, arkadaşlar! .. Basın ... 
Diye bağırdı. 

Defci İbo, yanındaki zaptiyeye bir 
çelme taktı. Yere yuvarladı. Göğsüne 
bir tekme ettı. İleri doğru, yay gibi sıç
radı. 

Kemancı F ernandez de, kolundaki 
zaptiyeyi silkerek lboyu takibe başla
dı. Gavur Mehmet, hemen tabancasını 
belinden çıkardı. Havaya bir el boştılt
tı. Başını çevirerek Hakkı çavuşa (ta
kib ediniz) manasını ihtiva eden ibir el 
işareti yaptı. O da ileri atıldı. 

İbo, ayazma tarafına sapmış.. ora
dan da, (Balat ) istikametine doğru 
koşmaya başlamıştı. Kemancı F ernan
dezle Gavur Mehmet de, ayni sür'atle 
koşarak lboyu takib ediyorlardı. Daha 
arkadan da, koşa koşa zaptiyeler geli
yorlardı. 

Gavur Mehmet, ikide birde lboya 
heyecan veriyor: 

- Vay, domuz herifleri. ~ha hala 
peşlerimizi bırakmıyorlar. Eğer, vur • 
duğum zaptiye, ölüverdi ise, İf fena ... 
Hiç yoktan başımıza derd aldık. Aman 
kaçalım. 

Diyordu. 
(Arkuı var) ......................................................... _ .. 

Yapılan tecrübelerden iki intıba 

Dün Kasımpaşada, Camialtında yeni 
ha acı hakarette bulunurlar. Bizi; i - bir yangın söndürme filetinin tecrübe
leme rezil ederler. Karakola doğru gi
delim. Tenha bir yere gelince, bunlatı 
güzelce bir pataklarız . Sonra da, ta • 
hanlara basarız. 

Dedi. 

leri yapılmıştır. Yerli mamulatından 
olan bu fılet Yılmaz yangın söndürme 
aletidir. Evvela bir teneke benzin a -
teşlenmiş, fışkıran alevler bu alet için
deki mayi ile söndürülmüştür. 

Bundan sonra bir yığyn tahta ateş -
Bu sözler, lbo"ya pek makul geldi. lenmiş, iyice alevlendikten sonra gene 

Derh 1. yelkenl~ri suya indirdi. Başı- ayni mayi sıkılmış ve söndürülmüştür. 
nı g" ··sünün üz 0 rine indirdi. Büyük Tecrübe muvaffakıyetli neticeler vt:r
bir su~unet içinde, karakola giden so- • miştir. 
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Son Posta"nın siyasi tefrikası : - 60 - Yazan: Ziya $lllür ., 

Zabıtada en büyük ıslahat, sadece elbiselerin şeklini değiştirmeğe inhisar etmişti. 
Bununla, istibdat devri zabıtasının•acı hahraları zihinlerden silinecek zannedilmişti 

Olsa, olsa; matbuat kanununun 
maddelerinden istifade edilecek; aşırı 
giden gazetecilere bir ibret dersi veri
lebilecekti. . 

- Fakat .. ya, efkarı umumiye bu • 
nu hazmedemez de bir ihtilal çıkar -
sa? .. 

Bu da, düşünülecek şeydi... Şayet 
bir ihtilal çıkarsa, zabıta kuvvetlerine 
hiç bir zaman güvenilemezdi. Çünkü, 
bu kuvvet henüz İstanbul asayişini te
min edecek kemiyet ve keyfiyeti haiz 
olmamakla beraber; sahık devrin zih
niyetinden de silkinememişti. 

Zabıtada en büyük islahat, sadece 
elbiselerin şeklini deği,tirmeye inhisar 
etmişti. Guya. elbisenin şekli ve for -
ması değiştirilmekle, istibdat devri za
bıtasının b~tün acı hatıraları, zihinler
den silinecek zannediln.işti ... Halbu -
ki, forma değişmekle hiç bir fayda el
de edilememişti. Hatta, polislerin vazi
felerine ve talim terbiyelerine ait ol -
mak üzere (Selim Sırrı Bey) tarafın

dan yaılan bir layiha - veyahut nizam
name - ortaya konulur konulmaz; bü
tün polisler bunu şiddetle reddetmiş • 
ler: 

- Biz, böyle şey kabul etmeyiz. 
Diye, adeta muhalif vaziyete geç -

mişlerdi. Hükumet de, bunun tatbi -
kından sarfı nazar eylemişti ... işte, Is
tan bulun başlıca inzibat kuvvetinin ha
li, bu merkezde idi. 

Askere gelince.. lttihad ve Terakki 
Cemiyeti çokJbüyük bir hata eseri ola
rak askeri (siyaset )e sürüklemişti ... 
Bütün kıt'alara (meşrutiyete .. ve it -
tihad - Terakki Cemiyetine) sadakat 
yemini ettirmek, saf ve cahil askerle -
rin kalbine garip bir şüphe vermişti. 
Bu şüpheyi hisseden (muhalifler) de 
bundan istifade etmek fırsatını kay -
betmemişlerdi. 

Cuma günleri; izinli askerler, Yeni
cami, Sultanahmet, Beyazıt meydanı, 
Fatih camisinin avlusu gibi yerlerde 
toplanıyor; ekserisi medreselerde bu -
lunan hemşerilerini arıyorlardı. 

Muhalif gazetelerin ve muhalif ce
reyanların tesiri altına girmiş olan sof
talar derhal bu saf ve cahil askerlerin 
aralarına dağılıyorlar .. muhalif gazete
lerin ve cereyanların, kendi kalblerine 
akıttıkları zehri, şimdi onlar da o saf 
ve cahil askerin kalblerine damla dam· 
la akıtıyorlardı. 

- Kışlalarda, hamam borularını 
kaldırmışlar, öyle mi?.. 

- Zabitler rakı içiyor mu?.. 
- Beş vakitte namaz kılıyor musu-

nuz) 
- Zabitlerin iz; dininize, imanınıza 

küfrediyorlar mı L 
Bu garip sualler, basit ruhlu asker

lerin maneviyatını sarsıyor; onlara, 
gizli bir şeylerin döndüğü hissini veri
yordu. Bunu öğrenmek isteyenlere şu 
esrarengiz cevab veriliyordu: 

- Gözünüzü açın. Dın, elden gidi
yor... (Con) lar, sizi iğfal ettiler. 
(Meşrutiyete sadakat) diye yemin et
tirdiler. Meşrutiyet dediğiniz. kıpkızıl 
gavurluktan, farmasonluktan başka 
bir şey değil. Aklınızı başınıza topla
yın. {Şeriat) den ayrılmayın. 

Bu sözler; o zavallı ve basit dimağ
ları büsbütün hurdahaş ediyordu. 

Bu sözlerin en büyük dü~manlık e
seri olduğunu idrak edemiyen bu saf 
kalbli askerler, artık bilmiyerek siya
sete karışıyorlar; (meşrutiyet) aleyhi
ne gizli bir kin beslemeye başlıyorlar· 
eh. 

Bu cereyanları, az çok ittihatçılar da 

biliyorlar; zabıta kuvvetine olduğu gi
bi, lstanbuldaki askerlere de güvene -
miyorlardı... işte bunun içindir ki; 
muhalifler üzerinde tesir yapmak lü
zumuna kanaat getirir getirmez; Ru-1 

meliden de bir kaç tabur asker celbet
meye karar vermislerdir. . 

* (Ramazan) dı. Muhalif gazt"telerin 
hemen hepsinde de dini ne,riyat art· 

mıştı. Muhtelif mevzuların hemen hep
si de, cahil ve mütaassıb halkın hissi -

yatını harekete getirecek bir hal al -

mıştı. Bu gazetelerde, tam birer softa 

ruhu ve softa zihniyeti ile yazılmış o-

lan makaleler, başlıca ~u tikayctleri 
ihtiva ediyordu: 

1 -(Meşrutiyet) demek; (dinnz· 
lik) demek değildir. Halbuki; mef?Utl· 
yet, {din ve şeriat) e bir darbe indir• 
miştir. Zira: 

2 - Şu mübarek ramazan ayında, 
oruç tutmıyan ve namaz kılmıyanla • 
rın adedleri, adeta göze batacak derece· 
de tezayüd etmiştir . 

( Arkuı nr) 

[inhisarlar u. Müdürlüğünden: -1 - Şartnamesi mucibince 4000 lira muhammen bedelli bir adet aeyyar 
elektrik vinci açık eksiltme ıuretile satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme, 9/10/1936 tarihine rastlıyan cuma günü saat 15 ele Ka
batatta Levazım ve Mübayalll fUbeıindeki Alım komisyonunda yapılecakbr. 

3 - Şartnameler, parasız olarak sözü geçen tubeden alınacaktır. 
4 - Muvakkat teminat (300) liradır. 

5 - Kanunen eksiltmeye girebilecek olan isteklilerin vesikalarile birlikte 
tayin olunan gün ve saatte yukarıda ismi geçen Komisyon Relaliğine mü. 
racaat etmeleri lazımdır. 

6 - Şartnamenin son maddesi mucibince fiatsız tekliflerle kataloklarm 
en geç eksiltmeden bir hafta evvel İnhisarlar Umum Miidiirlüğü tüUin 
fabrikalar fUbesine veril.mit olması icabeder. ( 648) .. 
Sivas Çakrı ve Hargün Tuzlası için 
Kaldırım tuzlası için 
Çamaltı Tuzlası ,, 

" 
,, ,, 

* 20 adet Vagonet 

20 ,, " 
120 " " 

150 

1 - Şartnamesi mucibince yukarıda nevi ve miktan yazılı vagonetlerle 
diğer malzeme 1/X/1936 tarihine rastlıyan Pertembe günü saat 15 de pazar· 
lıkla satın ahnacaktır. 

2 - Pazarlık Kabatafta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki ahın abm 
komisyonunda yatiılacaktır. 

3 - Eksiltmeye girmek isteyenlerin pazarlık gününden en az on gün 
evvel fiatsız tekliflerini inhisarlar Tuz Fen fUbeıine vermesi lizımchr. 

4 - Muvakkat teminat parası teklif olunacak fiatların % 7,5 miktarıdır. 
5 - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte % 7,5 mu· 

vakkat güvenme parası ve pazarlığa girebilmek için kanunen kendiünda. 

aramlan vesaikle birlikte yukarıda sözü geçen komisyona ıelmeleri li 
zımdır. (920) 

* * 
ı. - Şartname ve nümunesi mucibince ( ı 47000 ) adet 26 x a 

Eb' adında galon mantarı pazarlıkla satın alınacaktır. 
2. - Eksiltme, 2/10/1936 Tarihine rastlıyan Cuma günü saat 15 ~e 

Kabataşta İnhisarlar Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım Komıs
yonunda yapılacaktır. 

3. - İsteklilerin, ıartname ve nümunlerini görmek üzere h~rgtm 
ve pazarlık için de % 7,5 muvakkat güvenme parasile birlikte eksiltme 
için tayin olunan günde ıözü geçen Komisyona müracaatlan. 

(1334) 

Hastanesi Baş-Ankara Nümune 
tabipliğinden: 

Hastanenin ihtiyacı olup miktar, cinsi ve tahmin fiatlarile eksilt· 
menin şekli ve muvakkat teminatı yazılı eczayı tıbbiye ve rontken 
filimi 13/Eylül/936 tarihinden 28/Eylül/936 Pazartesi tarihine kadar 
on beş gün müddetle eksiltmeye konmuştur. 

Şartname ve listelerini görmek isteyenler Ank~ra~a Nümune 
Hastanesi Baştabipliğine ve Istanbulda Sıhhat ve İçtımaı Muavene~ 
Müdürlüğüne müracaat etsinler. 

Eksiltme 28/EylüV936 Pazartesi günü saat Onda Ankarada Nfi. 
mune Hastanesinde tqekkül eden komisyon huzurunda yapılacaktır 

Dikkat : Muvakkat teminat para olarak alınmaz. Para vermek 
isteyenler bir gün evvel Hastaneye müracaat ederek paralarını Ma· 
liye Veznesine yatırmaları lazımdır. -856!' "1198,,. . . 
Lira Kr. Miktarı Muvakkat Cinsı Eksıltmenın ıeklt 

Teminat 
Lira Ku. 

3462 00 14 Kalem 259,65 14 kalem Rontken filmi 
ve malzemesi açık ek .. 

siltme ile 

200 00 24 Kalem 15 Hayatı Kimya laboratuvarı 

eczası Pawlıkla 

425 00 51 Kalem 32 Bakteriyoloji 
" 

eczası Pazarlıkla 

300 00 12 Kalem 22,50 MaNzi teşrihi 
eczası Pazarlıkla 



Dev.et Demir1 o,ları ve l manları işletme Umum idaresi ııa;ıa.:11 

Görülen lüzum üzerine Devlet Demir
Yolları hesabına A vrupaya gerek hoh
şule ve gerekse teknikuma tahsile 
gönderilecek talebe için evvelce ilan 
1 
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tdiJen kayıt müddeti 28/9/936tarihine 
kadar temdit edilmiştir. 

Devlet Demiryolları hesabına Cer Mühendisi yetitmek üzere Avru
paya Hohtule tahsiline gönderilecek bq talebeye ait müsabaka pıt• 
lan: 

TAR.LADIR 
l - Türk olmak. 
2 - Y afı on sekizden küçük ve yirmi be,den büyük olmamak. 

~ - Sağlık durumu tahsile engel olacak derecede olmadığına ve memle
ketin herhangi bir tarafında çalışmağa müsait bulunduğuna dair Dev
let Demiryollarının ((Ankara)),«Haydarpaf8», ((Eskitehirn, «lzmirn 
ve ((Adana» daki Sıhhi heyetinden veya Devlet Demiryollarına 
kabul olunacak memurlarda bulunması lizımgelen sıhhi tartlan 
~gösterir matbu sıhhi rapor muhteviyatına uygun olarak «lam tetki-

. litlı bir hastanedenn alınmıt sıhhat raporu ile anlatılmak. 
4 - Devlet hesabına tahsil ettiren mekteplerden müsabakaya girmek 

isteyenler mekteplerinden bir güna ilitikleri olmadığina dair vesika · 
göstermek. • 

g - Askerlik vazifesinin Avrupaya tahsile gitmesine mani olmadığına 
dair alakadar Aakerlik Şubesinden vesikayı haiz olmak lazımdır. 

1 - Talipler 28/9/936 tarihine kadar istida ile lstanbul Mühendis Mek
tebi Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. 

t - lstidaya bağlanması lazımgelen vesika: 

A - Nüfus kağıdı veya musaddak bir sureti. 
B - Gördüğü tahsili tevsik ettirecek evrakı müsbite ve Use ta.
Jı.adetnamesi. 
C - Hüsnühal varakası C<en son mektebin vereceği bfünühal vara-
kası ile o tarihten sonra çalı,tığı yerlerden ve aynı zamanda mahalli 
polis dairesinden birer hüsnühal varakası alınacaktır. 
D - 4 X 6,5 büyüklüğünde 6 fotoğraf. -
E - Atı f8hadetnamesi. 
F - 3, 4 ve 5 inci maddelerdeki vesaik. 
H - Babaıınm adı nedir? Nerede olduğu, Sağ ise fİmdiki ölmüf 
İse ölmeden evvelki mesleki ve memuriyeti nedir? Ve nerede çallf
mıttır.1 Şimdiki veya ölmeden evvelki meslek veya memuriyetinden 
önce daha nerelerde ne gibi itlerde ve ne vakitler bulundu? Bunlan 
gösterir bir tercümeihal varakası. 

a - Müsabaka imtihanı tersimi hendese, tahlili riyaziye, tahlili makine, 
Resim hattı, Fizik, Kimya ve Türkçeden olacaktır. Bu derslerin fU • 
mulu Mühendis Mektebi üçüncü sınıfına kadar olan programlara 
göredir. 

1 - Müsabaka imtiham 1/10/936Perşembe günü Mat 9 - 12 Teni.
mi Hendese. 

2/10/936 Cuma günü : 
saat 14 - 17 Fizik Kimya 

« 9 - 12 Resmi hattı 
« 13 - 17 Tahlili Riyaziye 

Tahlili makine. 
3/10/936 Cumartesi günü: 9 - 12 Türkçe, Almanca. 

lo - imtihanda ayni derecede not alanlardan lisan bilenler tercih edilir. 
lt - Müsabaka imtihanında kazanan talipler Avrupadaki tahsillerinin ne

ticesinden sonraki mecburi hizmetleri hakkında Devlet Demiryollan 
idaresinin isteyeceği •ekilde taahhütname vereceklerdir. 

I~ - Tahsil pli.nı: Avrupada İdarenin gÖ&tereceği fabrikalarda bir sene 
staj ve bu müddet zarfında da lisan öğrenilmesi, idarenin tayin edeceii 
Hohtulenin makine tubesinden 8 Sömestirlik tahsili ikmal ve 6 ay 
zarfında imtihan vererek diploma almaktır. 

13 - A vrupadaki tahsil feraiti veya diğer husuıat hakkında Devlet Demir
yollan Umum Müdürlüğünden ve ltletme müdürlüklerinden ve mü· 
hendil Mektebi Müdürlüğünden isteyenler tafsilatı li.zıme alabilirler. 
Devlet Demiryolları tarafından cer kısmında çalıttınlmak üzere Avru
paya T eknikum tahsili için gönderilecek «20» talebeye aid müsabaka 
teraiti: 

l - Türk olmak. 
2- Yaşı on sekizden küçük ve yirmi betten büyük olmamak. 

3 - Sağlık durumu tahsile engel olacak derecede olmadığına ve memle
, ketin herhangi bir tarafında çalıtmağa müsait bulunduğuna dair 

Devlet Demiryollarının <'Ankaran, ((Haydarpap», «Eskifehiru, ((İz
mir» ve ((Adanan daki 11hhi heyetinden veya Devlet Demiryollarına 
kabul olunacak memurlarda bulunması lizımgelen sıhhi tartları gös
terir matbu sıhhi rapor muhteviyatına uygun olarak ((lam tqkilitlı 
bir hutaneden» alınmıt sıhhat raporu ile anlB.fılmak. 

4 - Devlet hesabına tahsil ettiren mekteplerden müsabakaya ıirmek is 
teyenler mekteplerinden bir guna ilitikleri olmadığına dair vesika 
göstereceklerdir. 

S - Askerlik vazifesinin Avrupaya tahsile gitmesine mini olmadajına 
dair ali.kadar Askerlik Şubesinden vesikayı haiz olmak. 

8 - Talipler 28/9/936 tarihine kadar istida ile lstanbul Mühendis Mek
tebi Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. 

)' - Ltidaya bağlanmast lizımgelen vesaik: 
A - Nüfus kağıdı veya müıaddak bir sureti. 
B - Gördüğü tahsili tevsik ettirecek evrakı müsbite. 
C - Hüsnühal varak~ «en son mektebin vereceği hüsnühal va • 
raka11 ile o tarihten sonra çalıttığı yerlerden ve ayni zam.JUlda ma • 
halli polis dairesinden alınacaktır.» 
D - 4 X 6,5 büyüklüğünde 6 fotoğraf. 
E - Atı ,ahadetnamesi. 
F - 3,4 ve 5 inci maddelerdeki vesaik. 
H - Babasının adı? Nerede doğduğu? Sağ ise •İmdi.ki, ölmüt İse 
ölmeden evvelki meslek ve memuriyeti nedir? ve nerelerde çabf mıt-

Güzel San'atlar Akademisi 
Direktörlüğünden : 

Akademiye talebe kayıd ve kabulu devam etmektedir. 
Yüksek Mimari Şubesine Lise ol junluğunu vttenler, Resim, Heykel 

tezyini aan'atlar tubelerine orta mektep mezunları, ıark tezyini f>an'atlar 
f ubesine ıan' at istidadı gösterenler alınmaktadır. 

Kayıd için 30 Eylule kadar her günsaat 9 ile 12 arasında müracaat edil • 
melidir. Taliplerin Akademi Direktörlüğüne hitap eden bir istida vermeleri 
ve bunda girecekleri tubeyi t~rih eylemeleri li"Zımdır. Bert\ber getirilecek 
vesaik fUnlardır: 

Nüfus hüviyet cüzdanı 
Sıhhat ve 8.fl raporu 
Reami tahsil vesikası 
Hüsnühal kağıdı <'Mektepten bu sene çıkanlardan istenmez» 

6 tane vesika fotoğrafı 
Fazla tafıilit için Yar Direktörlüğe müracaat edilmelidir. ((1433» 

Devlet Basımevi Direktörlüğünden: 
Basımevinde keıif mucibince yapılacak otomatik yangın ihbar 

tesisatı açık eksiltmeye konulmuıtur. 
İhale 21/10/936 Çarıamba günü aaat 15 de Basımevinde yapıla· 

caktır. İsteklilerin eksiltme çağından önce % 7,5 ilk pey akçesi olan 
266,5 lirayı Basımevi vemesine yabrmalan gerektir. Şartname Di
rektörlükten istenilebilir. «980» 

br? Şimdiki veya ölmeden evvelki meslek veya memuriyetinden 
önce daha nerelerde, ne gibi işlerde, ne vakitler bulundu? Bunları 
gösterir bir ebeveyn tercümeihal varakuı. 

8 - Müsabaka imtihanı liselerde tamamen okunan hesap, hendese, ce -
bir, müsellesat, kimya, fizijc ve türkçeden yapılacaktır. 

9 - Müsabaka imtihanı 5/10/936 Pazartesi aünü: saat 9 - 12 Kim • 
ya, Fizik. 

6/10/936 Salı ıünü ı 

saat 13 - 17 Hesap, Cebir 
» 9 - 12 Türkçe, Almanca. 
)) 13 - 17 Hendese, Müsel -

Iesat 
10 - imtihanda ayni derecede not alanlardan lisan bilenler tercih edilir. 
11 - imtihanda muvaffak olanlar Avrupada Teknikum tahsili görmeden 

evvel Devlet Demiryollan Eskitehir atelyeainde 6 ay staj görecekler
dir. 

12 - Eskitehir atelyeaindeki staj müddeti zarfında stajiyerlere iki buçuk 
· lira yevmiye verilecektir. 

13 - Müsabaka imtihanında kazanan talipler, Avrupadaki tahsillerinin 
neticesinden aonraki mecburi hizmetleri hakkında Devlet Demiryol
ları idaresinin isteyeceği •ekilde taahhütname vereceklerdir. 

14 - Tahsil planı : Altı ay Eski,ehir atelyesinde staj, bir buçuk sene Av 
rupada idarenin göstereceği fabrikalarda staj ve li&an öğrenilmesi. 
iki buçuk sene de idarenin göstereceği teknikumlarda bq Sömestir

15 
lik makine tubesini ikmal ve diploma alınmasıdır. 
A vrupadaki tahsil •craiti veya diğer hususat hakkında Devlet Demir -
yolları Umum Müdürlüğünden ve İtletme Müdürlüklerinden ve Mü-
hendis Mektebi Müdürlüğünden isteyenler tafsilatı lazime alabilir-
ler. tı9 l6n ul372» 
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va,adıOımız ekonomi 
devrinde size P•hahy ı 
mal edllmek istenen 

naalhatlara •DDhell gö

rUnUz. 

Her nerde Ye her hangı 

bir saatte Krem Pertev'i 
kollımalıilirsiniz. Yanın sa
at zurfında o tesirini güs
termi~tir, bile. 

Krem Pertev'in ,-arım asır

lık şöhreti a.~ılsız değildir. 

YOzbinlerce kişiden Krem 

Pertev hakkında samf ınt 
kanaatlerini sorabilirsiniz. 

• 

,_. BiÇKi ve DIKiŞ 411 
Esaslı surette Oğretip musaddak 

diploma veren 

NEKTAR K. ZARUKYAN 
talebe kaydına bn~lanmıştır. Pa· 
zardan maada hergün 9-12 ve 
14 - 18 e kudur mnracaat kabul 
olunur. 
Adres : Beyoaıu Altın Bakk•I 

Babll caddesi sayı 63 

\ 

11 

, ........................ ~ .. 
Doktor Hafız Cemal 

Dahiliye ınütehau111 

Pnzıudun maada hergOn S - 6 

Divanyolu (104) No. Telefon: :!:!398 

'l'el. l\nndilll 38 - Beylerbeyi 48 

~----------------~ iKLIMLER 
MORUA·nın en OnlU romanı, son 
yıllnrın en çok lıeğenilmiş eseri. 
Beş yıl<lıı yainız F'ransada beşynz 
defa bttsılmıştır. Bizde de gördnğn 
l>Oynk rağhet üzerine bu kere ıa
zımgı>kn itiıuı ile ikinci defa ba· 
sılmı:;ıtır. 

'l'ercnme Haydar RifaFmdır. 

, .............. --=~··--



12 Sayfa SON POSTA 

SON MODELLER ÜZERiNE 
Yorgan takımları, cıhaz takımları, Bayan ve Baylara çamaıır takım• 
lan, gömlekleri, pijamaları, rop döp~brlan sureti mahsusada yap
makta olduğundan muhterem halkın bir defa görmelerini rica ederim. 

Sipahi oğlu Hasan Hüsnü Bursa Pazan 
Sultan Hamam 4-24, Beyoğlu İstiklal caddesi 376 

Nifantaşında • Tramvay ve Şakayık caddesinde ~ 

lvAT•I Şişli Terakki Lisesi 1aoNooz1 
ANA· iLK ·ORTA· LiSE 

KIZ VE ERKEK TALEBE iÇiN yanyana Ye geniş bahçeli iki binada AYRI YA Ti TEŞKiLATI 
tvardır. Mevcut FRANSIZCA, ALMANCA, INGlLlzCE kurslarına dokuz yaşından itibaren her 

alelebe iştirak eder. Mektep hergün saat 10-17 arasında açıktır. Kayıt işlerine CUMA, PAZAR-

TESİ, ÇARŞAMBA günleri bakılır. Telefoa: 42517 

istiklal Lisesi 
Dlrekt6rltlilnden: 

t - ilk, orta ve Lise kısımlan için Kız ve Erkek, yaWı ve yatısız 
t~slbekaydına bıışlannmıştır. . .. 

2 -Kayıd için herglln saat 10 dan 16 ya kadar okula. müracaat edıleb~r. 
s - Bu yıl ancak mezun olan veya tasdikname ıle. aynla!1 truebenın 

yerine az mikdurda yeni tale~e alınacaktır. Okula gırmek ısteyenlerln 
bir an evvel müracaatları tavsıye olunur. 

4 - EylOlün on beşine kadar kaydını yeniletmiyen eski truebenin mn
raca11tları kubul cdilmiyeccktir, 

5 - İsteyenlere kayıd şarUannı bildiren tarifname gönderilir. 
Şehzadebaşı, polis karakolu arkasında. Telefon: 22534 

Kolec ve Ticaret kısımlarile 

Üsküdar Amerikan Kız Lisesi 
EylOlUn 22 ncl salı günU saat 13,30 da açılır. Sıbhata, tedrisata ve 
ahlQka pek iyi dikkat edilir. Kayıt ve kabul için salı gtınleri saat 
9-12, cumartesi gUnlerl saat 14-18 e kadar mektebe müracaat. ls-

•-.. teyenlere mektebin tarifnamesi gönderi.lir. Telefon : 60474 ·----
VENÜS GiBi GÜZEL KALMAK 

iSTiYORSANIZ, DAiMA 

'elli/J 
Venüs Kremi 
Venüs Pudrası 
Venüs Ruju 
Venüs Allığı 
Venüs Rimeli 
Venüs Esansı 
Venüs Kolonyası 
kullanınız. 
Venüs mnstahzaratı en saf ve en 

temiz ve gayri muzır maddelerden 
yapıldığından size ebedi gençlik temin 
eder. 
Deposu : NUREDDİN EVLlY A ZADE 

TİCARETHANESİ İstanbul 

JUVANTiN KANZU K 

Saç boyaları 

Kumral ve siyah olarak sabit 
ve tabit renk verir. Ter ve yıkaıı

malcla çıkmaz. Yegane zararsız 
ve tanınmış sıhht saç boyasıdır. 

lNGlLlZ KANZUK ECZANESİ 
Beyoğlu - lstanbul 

Kayıp : Üsküp vilayetinde Radovişta ka
sabasının Koca Ali karyes!.ııden Kanber Alt 

oğlu Mehmet 1916 tarihinde kaybolmuştur. 
Fakat İştip muhacirleri oaıatadan geçer
ken bunlara tesadüf eder, kendini bılaldr, 

eğerçe hayatta ise adres versin. 

Beşiktaşta Serencebey yokuşunda Oazl 
Osman Paşa konağında Rasim. Yugoslavya-

• 
da Radovişta kazasında, Radovlşta Upşlna 

Koca Ali karyesinden Kanber Aliye takdim. 

Kardeşin ve pederin hayathdır. 72G 

Eylw 20 

Y AKLASIYOR! 

BÜYÜK ELBİSE MAGAZASINDAN 
Bütün elbise ihtiyacınızı en ucuz fiailarla alabilirsiniz. 

PAROESULER tngiliz biçimi 13 112 liradan itibaren 

Empermeabilize 17 112 
gabardinden PAROESüLER 

MUŞAMBALAR Her renkte 

KOSTüMLER " 
KAOIN MANTOLARI 

1 ÇOCUK MUŞAMBALAR! 

,, 

11112 
15 1/2 

ıı 112 
5 112 

10 1/2 

" 

" 
" 
,, 

" 

" 

1 

KAOIN MUŞAMBALARI 
YALNIZ GALATADA 

" 

" 
• 

" 

" 

" 

EKSELSYOR 
\ıı---~ Mağa:ıasın fa Satdmaktauır. 

~------- ·----- -- ----

Mevduat için elverişli şartlar 
Para plasmanı için öğütler 
Kiralık Kasalar 

Bütün gün arasız açıktır 

-

Bolu İli Orman Direktörlüğünden: 
Bolu ilinin Gerede llçesinde hudutları ıartnamede yazılı Geyik gölü 

Devlet ormanından " ıekiz ay içinde imal ve ihraç olunmak üzere ,, 
numaralanmış ve ölçülmiif gayri mamül 3684 metre mik'ab ve 139 
desimetre mik' aba denk 2387 adet devrik köknar ve 359 metre 
mik'ab ve 967 desimetre mik'aba denk 183 adet devrik çam ağacı 
bir ay müddetle kapalı zarf usulile artbrmaya konulmuştur. 

-- ·-
B A ~!~~:Y:~1.0 Jf' ~e~u~z~u~h~1!~ ru!.~}!!w~~!~~~~ 

Umumi kan tahlilib, frengi nolctai 66 No. ASRI MOBiL YA mağazasını ziyaret ediniz. 
na:ı:arından ( V/auennan ve Kahn teamül- f 

2 - Arttırma 25/9/936 Cuma günü saat 15 de Bolu Orman 
Müdürlüğünde yapılacakhr. 

3 - Beher gayri mamül metre mik'ab köknarın muhammen bedeli 
232 kuruş ve çamın 282 kuruştur. 

4 - Muvakkat teminat 718 liradır 
5 - Şartname ve mukavele projesini görmek isteyenler bu mfid

det içince her gün Boluda ve fstanbulda Orman Müdürlüklerine ve 
Ankarada Orman Umum Müdürlüğüne müracaat edebilirler. (971) 

. Biçki ve Dikiş Yurduı 
Müdürü: Anna Peçaropulo 

Selçuk Biçki Okulundan diplomalı ve Lise mezunu 

Maarifçe musaddak diploma verilir. 
Mektebe Pazardan başka her gnn saat 9 dan 17 ye kadar 

knyıt muamelesi yapılır. 

Adres : BeyoQlu Boatanbatı No. 23 MUnlpbey apart. daire 3. 

Çocuk Esirgeme 
Merkez.nden: 

Kurumu Genel 

Ankarada Çocuk Sarayı caddesinde yaptırılacak Apartman, Sinema, 
kapalı havuz ve garaj binaları inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konmuştur. 

Keşif bedeli 204550 liradır. ihale 1 / Birinciteşrin / 936 Perşembe 
günü saat 15 de Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezinde ya
pılacakhr. 

Eksiltme şartnamesi, mukavelename, f~nni ıartname, kalorifer, 
sıhhi tesisat ve elektrik şartnamesi ile proje ve keşif cetvelini ihtiva 
eden münakasa dosyaları 30 zar lira mukabilinde Çocuk Esirgeme 
Kurumu muhasebesinden verilmektedir. "1411 

" 

leri ) lı:an küreyvab aayılma11, tifo ve ' A H M E D F E V Z Tel. 23407 
11bna butalıldan tetbisi, idrar, balgam, 
cerahat, kazurat ve su tahlilütı, ültra 
milaoıkopi, hususi qılar istih:ı:arı . Kanda 
üre, şeker, Klorür, Kolleaterin miktarları• 
nın tayini. 

Oivanyolu: No. 113, Tel: 20981.1 

Doktor ;. 

lbrahim Zati Öget 
Belediye karşısında, Piycrloti 
caddesinde 21 numarada herglln 
öğleden sonra hastalarını kabul 

~1----• eder. 

Son Posta 
iLAN F1A 1LARI 

- Gazetenin esas yazısile bir ıÜ· 

tunun iki satın bir (santim) 
sayılır. 

2 - Sahifesine göro bir santim ilan 
fiatı şunlardır: 

Sahife 1 - 400 kuruş 

• 2 - 250 • 
1.1 3 - 200 1.1 

• 4 - 100 .. 
Diğer yerler : 60 • 
Son sahife : - 30 » 

3 - Bir santimde vasati (8) ke1i· 
rne vardır. 

4 - ince ve kalın yazılar tutacakla· 
rı yere göre santimle ölçülür. 

Son Posta Matbaası 

Neşriyat Md. : Selim Ragıp EMEÇ 

SAHiPLERi r A. Ekrem UŞAKLIOlL 1 
S. Raaıp EMEÇ 

İstanbul 4 üncü icra Memurluğundan: 
Emlak ve Eytam Bankaaı Türk Anonim tirketine birinci derece ve aırada 

ipotekli olup tamamına 3200 üç bin iki yüz lira kıymet takdir edilmİf olan 
Bakırköy Kartaltepe mahallesinin Avniye sokağında 5 numaralı ve Canibi 
yemini Hüseyin arsası Yesari Ethem ağa ahırı arkası, tarik cephesi Avniye 
sokağı ile mahdut zemin kat bir sofa üzerinde iki oda, bir heli, bir kiler, 

diğer kapı ile geçilir sofa üzerinde iki oda bir heli ve bahçedeki mutfağa 
geçen bir koridor, bir merdiven altı: Birinci kat: Camekan bölmeli bir sofa 
üzerinde bet oda, mutfak .• bir heli, merdiven batında bir bölme oda, bu 
kısmın bahçeden ayrıca kapısı vardır. Bahçedeki müttemilat: Mutfak bro-
simen bir koridor üzerinde zemini kırmızı çini bir zemini karoai -
men kiler, bir mutfak ve bir aralık kiler, iki oda mevcuttur.Bahçe: 

Ön ve arka kısım üzere ikiparçadır. Arka kısım .bahçede 
meyva ağaçları, tulumbalı kuyu, bahçenin etrafı kısa du-
var üstü parmaklıktır. Umum mesaha 478,50 M 2 olup bundan 137 

metre murabbaı bahçedeki mutfak ve 62 metre murabbaıdır. Hanenin ta • 
mamı açık arttırmaya konmut olup ilan tarihinden itibaren tartnameal 
herkes tarafından görütebiJecek ve 28/10/936 tarihine rastlayan Carfam· 
ba günü saat 14 den 16 ya kadar dairemizde açık artırma surelile sahla • 
caktır. Satı' Emlak ve Eytam Bankasının 844 No. lı kanunu hükümlerine 
tabi olduğundan mezkur kanunun 15 inci maddesine tevfikan ikinci bir 
artırma yapılmaksızın gayrimenkul, yukarıda yazılı günde en fazla artıranın 
üzerinde bırakılacaktır. Artırmaya ittirak için muhammen kıymetin yüzde 
yedi buçuğu nisbetinde pey akçesi veya Milli bir Bankanın teminat mek
tubu tevdi edilmek lazımdır. Biriken bina vergilerile çöp ve fener resimleri 

ve delliliye ve vakıf icaresi müşteriye aittir. Sahf bedelinden ödenir. Satlf 
bedeli pe~in ödemek lazımdır. icra ve iflas kanununun 126 ıncı maddesine 
tevfikan ipotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların gayrimenkul üze • 
rindeki haklarını ve hususile faiz ve masraflara dair olan iddialarını evra· 
kı müsbitelerile birlikte 20 gün içinde dairemize bildinneleri lizımdır. 
Aksi halde haklan tapu aicillerile sabit olmadıkça satıt bedelinin paylaf • 
masından hariç kalırlar. Alakadarların itbu kanun maddesine uygun surette 
hareket etmeleri ve daha fazla malumat almak isteyenlerin 35/1251 dolya 
No. ıile dairemize müracaatlan ilin olunur. 20 senelik taviz bedeli mit • 
teriye aittir. 


