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Türk-in · ız Asiler bütün İspanyayı ele geçiriyorlar, 
dostlu.ğu dün gece muvakkat bir hükômet kurdular 

Bu~~~i~~~k 1~~~~~~~~~~~~~~ sulhu tehdit eden Madrid düşmek üzere, 
1 

. 

bütün menfi emel- şehirde de isyan 
leri durduracaktır 

çıktığı bildiriliyor ·----- ... * * ------: 
Türk dostluğu da, lngiliz dost· 
lıığu da güç kazanılır feylerdir. 
Fakat bir kere kazanıldı mı, her 
iki11ine her zaman güvenilir 
oldıığu da inkar kabul etmez 

hakikatlerdendir· 

Yazan: E. T•lu 

A tatürk Türkiyesinin m~~affak ~.ldu~ 
ğu hususiyetlerden hın de, duny 

li:~erinde yarattığı dostluk havasıdır. 
Saygı ile birleşen bu dostluk, Cumhu· 

l"ıyctimizin ülküsü olan umumi barışa biz· 
fnet eden en mühim bir amildir. 

Biz, bu sahadaki muvaffakiyetimizi de 
•iYasetimizin vüzuh ve samimiyetine, bey
nelmilel meselelerde daima gösterdiğimiz 
tlürüstlüğe borçluyuz. 

Türk.iye Cumhuriyeti diplomasisi Mak-

Asiler eski Kralı tahtına iade ede
ceklermiş, Al/ ons o neticeyi bekliyor 

Şimdiye 
kadar 

30,000 
ölü var, 

t~velik sistemlerden daima teneffür et- . k t 1 k d a 
lnif, politikada malin = dessas olmak na- 1 1 
lı:ariyesini tntbikten her zaman kaçınmııı· 
lır, 

, Böylece, devletler, bizi, ahitlerine ve 
lnu:asına her suretle riayet edici bir millet 
!Jiyc tanımııılar ve bizi dost edinmek hu· 
JUsunda tehalük göstermişlerdir. 

Bnlkan konferansı münasebetiyle Bel
adda bulunduğum zaman, Yugoslavya• 

tıın rtıuhterem Başvekili Mösyö Stoyadino• 
-'İç, biz, Türk gazetecilerine hitaben: 

- «Memleketiniz, bugünkü zimamdar· 
!arının sayesinde, dostluğu ehemmiyetle 
~ranılnn bir memleket olmu~turh> demişti. 

(Devamı 2 cİ sayfada) ......... 
r·------------------, 
Adisababa 
Muhasara 
Altında mı? 
Habeşler, şehri 
kuşatmışlar 

Kahire, 24 (Hususi) - Bu· 
raya gelen haberlere göre Habeı 
Çeteleri son günlerde Adisaba· 
baya bir kaç istikametten hü· 
ci.irn etmiı, yağmur yüzünden 
tayyarelerin ve motörlü vasıta· 
ların hareket edemiyecelı hale 
eelmeıinden istifade ederek A· 
clisababanın hariç ile münasebe· 

lardır. 

başladı 
İspanyayı ve uyanın bqladığı Fu mmtaka ıw gösterir harita 

Londra, 24 (Hususi) - İspanyada dahili muharebe· 
' ler bilhassa üç mıntakada azami şiddetle devam ediyor. 
Bu üç mmtaka Mndridin şimali, Sensebestiyen ve _ears~ 
!ona civarıdır. 

Madrid civarındaki muharebe 
Amerikanın Madrit sefareti tarafından verilen malıl· 

mata göre Maddtde vaziyet, son derece vahimdir. Madri
din şimalinde asilerle hükumet kuvvetleri arasında vuku 
bulan kanlı bir muharebede hükumet kuvvetleri mağlup 
olarak Madride ric'at etmişlerdir. 

Sensebestiyendc de şiddetli muharebeler devam et· 
mektedir. 

Mu.aldcat hükıimet 1 
riyuetine getirilen İngili~ tebaası, ngiliz konsoloshanesine iltica etmişler· 

General Motat dir. Fransız, Alman, Amerikan tebaası tehlikededir. 
Üçüncü mıntaka olan Barselonaya gelince bu şehir ile Madrit yolu üze· 

rinde iki taraf arasında son derece şiddetli bir muharebe vuku bulmuş-
tur. İki tarafın da fiddetli zayiata uğradığı anlaşılıyor. · 

Vaziyet hükOmetin aleyhi~ 
Almanya, burada yapılacak Festivallere iştirak için gelen yüzlerce 

Almanı derhal memlekete iade için iki harp gemisini sür'atle yola çıkarmış· 
lardır. 

Diğer taraftan Cebelüttarığa doğrumuhaceret akını başlamış ve 15.000 e 
yakın muhacir gelmiştir. 

Hükumet tayyareleri uçuyor ve bazı yerlere beyannameler attvor. Fa-
kat vaziyetin hükumet aleyhine döndüğü göze çarpmaktadır. 

Asiler iki koldan Madride yürüyorlar 
Hali hazırda asilerin hem şimalden, hem cenuptan Madride d9ğru yürü

d "kleri anlasıhyor. Şimaldeki asiler Madritten lOmil, cenuptakiler 55 mil me 
s:fededirler.' (Devama 5 inci sayfada) 

Yeni Boğazlar mukavelesinin imzasını gösteren ılk resimler Montröden dUn 
şehrimize gelmiştir. Yukandııki resim Tevfik RUştU Aras ile 

arkadaşlarım imza merasimi esnasında gösteriyor 

Başvekil dün tayyare 
ile şehrimize geldi 

ismet in önü ve kendisini karşılayan Tevfik Rüştü 
Aras Y eşilköyden doğruca Floryaya gittiler, Başvekil · 

akşam üstü Y alovaya hareket etti 

ismet İnönü YeşllkOyde tayyareden indikten sonra 

Tevfik Rnştü Aras Sirkeci istasyonunda 
Başvekil İsmet İnönü dün tayyare yaver Celal, Montröden gelmiş olan 

ile şehrimize gelmiş, tayyare meyda- Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü, Harici· 
nında Riyaseti Cumhur namına baş • (Devamı 5 inci sayfada) 

ti,.,; ke•meğe muvallak 0ımuf· Yanda iki canavarj Akdeniz , misakı 

Adisababa hu yüzden Bir iki gün iç~nde 15 kişi Bu misak du~duk~a l!a~ya Lozan Sulhunün Yıldönümü Kutlulandı 
on, on beş gündenberi öldürdüler, nıha)et ken- Avrupadakı vazıfesını 
tanı bir muhasara hayatı dileri de öldürüldüler yapamıyacakmış 
Yaşamakta ve ltalyanlar v (H susi) - Burada görülüp Roma, 24 (1-I~susi)-Journale D'italia 
b k an . u b' f · 1 Aksum ,gazetesi Fransa, lngütere, Belçika devlet-
• U muhasarayı yarma işidilmemış ır . ac~al 0 ~uş •. Et ~erinin Londrn toplantısını mevzuu bahse· 
l • k k .... den Tayyıp ı e yegenı em a· k d h 
Çın, boş yere ugw raşma • oyun d d' . k dere a a geniş Lir teşriki mesaiye karar 

. k vgası yüzün en ye ısı çocu ·ıd·-· . 1 k t d l razı a , .. "ld" .. 3 ki i ven ıgını nn attı tan sonra prensibin 
a 1r ar. olmak üzere l .l kışı 0 u~muş .. ·~ ş mükemmel olduğunu, fakat Akdeniz mi-

h Bir kaç gün önce şehirden çıkarak yi de yaralayıp ~aç.~~.şlar.~ır . ~ılahara sakının h~la mevcud bulunduğunn söyle-
.areket teşebbüsünde bulunan ve ge· bu iki cani de oldurul~ı.~!le.rdır. mekte ve ltalyanın bu misak baki kaldıkça 
~ dönen makineli kıt'aları t_eftiş e· zi ihtilafından dolayı hı: ıg~ırar .. va.~ - ,Avrupndalı:i vazifesini yapamıyacağını an· 
b~n ınnreşal Graziani yerlilere hitaben Tayyıp ile Etem bır gun koylu - ,!atmaktadır. 

ır nut k ·· 1 · h lk ı· 1 1 mış, k k'" ·· b b k B t 1 d · • 
L.. .. u soy emış, a ın ta yan arı ,. d .. - .. gidere oyu oş ıra • azı gaze e er c sıyası mahafilin 
tıy k b nun ugune . . . 

u ir kardeş ve mürebbi saymala· d n istifade etmişler. beş ço - ,Londra ıç.tımaını ltalyaya karşı hasmane 
rı luzıın ld·-· . 1 d h maların a "ld'" .. l '-' h k t 1 k k 1 d - ,_ .. ge ıgını an atmış, a a sonra '> k - · kur4 unla 0 urmuA er, ,uır are e o ara arşı a ıgını yaunada· 
•oz" l kla '' er egı Y • • u inile Seliısiyenin dü~manı olan c.u d ğzını burnunu kesıp dırlar. 
Ve Hailenin memleketi terketmesine bir kadının a tDevamı 5 inci aayfada) (Devamı S inci sayfada)' 

(Devamı 2 nci sayfamazda) kaçmışlardır. 
-----~~~~=.:.:~~__.. 

Üniversitede dünkü merasimden bir intıba (Yaz111 S !Kİ ayfada) 



r 

• 

2 ' Sayfa · 

Mıaırlılm lstanbula 
Niçin Gelmiyorlar? 

Olimpi}·atlar ve Propaganda 

MıaırlılaT lstanbula 
Niçin Gelmiyorlm? 

.. 

M ısır zenginleri yazın Kıbnsa, Yu

nanistana, bat.ta Romanyaya ve Bul· 

gariatana gidiyor, fakat İatanbula gelmi· 

yorlar. 
Bu haf ta lıtanbulu ziyaret eden Mısır 

üniversite talebeleriyle birlikte şehrimize 
gelen Mısır gazetecileriooen birine bunun 

sebebini sorduk: 
- İki sebeple, dedi. 
Birincisi, diğer memleketler Mısırda çok 

propaganda yapıyorlar, siz yapmıyorsunuz. 
Mısırda ilkbaharda herkes yazı nerede 
geçireceğini düşünüp plan hazırlar. Diğer 
memleketler c?erfıal karar vermekte imda· 
dımzn yetişirler. Hergün kapınıza renga· 
renk ilanlar bırakırlar. Size memleketlerin
deki sayfiye yerlerini, hnynt şartlarını, göre
ceğiniz kolayliklan anlatırlar. Zenginler bu 
propagandanın tesiri altında bu memle· 
ketlerden birine gitmeğe karar verirler. Siz
ler bi1; propaganda yapmadığınız için ls
tanbula gelmeği düşünen hile olmaz. 

İkinci sebep de lstanbulun pahalılığıdır. 
lstanbulda bir ayda sarfedilecdc para ile 
Yunanistan, Romanya ve Bulgaristanda 
bütün bir mevsimi geçirmek mümkündür.» 

Söyliyecek söz bulamadım ve bahsi ka
padım. 

* Olimpiyatlar ve Propaganda 

B erlinde yapılacak beynelmilel olim· 

}:>iyat oyunlarına Türk sporcuları da 

gidiyorlar. Almanlar, olimpiyatları Berlin· 
de yapmakla zamanımızın en büyük pro· 
pagandacı ıMlleti olduklarını ispat ettiler. 

Alman propaganda nezareti bütün t~· 
kilit.tını bu husueta ıeferber etmiştir. Ber• 
lfo olimpiyatları Alman propagandası için 
bir alet olarak kullanılacaktır. 

Propagandanın en kuvvetli silah oldu· 
ğunu Almanlar kadar hiç bir millet iyi an
lamamıftır. Cihan harbinde kuvveti anla· 
ıılan propagandayı Almanlaı şimdi sulh 
içiooe davalarını kaza:ımı.ak hususunda 
kullanıyorlar. 

Almanlar propaganda .ayesinde Ren 
havzasının işgalinden dolayı büyük itiraz· 
laıa uğTamadılar. 

Gene propaganda yüzünden Avustur· 
ya ile anla§mış olmalan beynelmilel bir 
mesele haline eokulamadı. 

Yann propaganda saye.inde Danzig'i 
alacak, MemeJ'i işgal edecek. ve belki de 
Versay muahedeıinin bütün haksızlıklarını 
silip süpüreceklerdir. 

Biliyor Musunuz? 
1 - Pericles kimdir} 

2 - Peru devleti nerededir ve nüfusu 
ne kadardır'? 

3 - Mısırlılarda kral naibine ne isim 
ve. irler} 

4 - Kanguri denilen hayvanların husu· 
Iİyeti nedir> (Cevaplan yarın) 

* Dünkü suallerin ceTap)an: 
1 - Tatu kemirici hayvanJarôan biridir. 

Derisi pul pul bir kabuktan ibarettir. Ce· 
nubi Amerikadan °bqka hiç bir yerde gÖ· 

rülmemiıtir. 

2 - Cenubi Amerika devletlerinden bi
ri olan Bolivya bu İılınİ Bolivar isimli A • 
rnerilı:alı bir general ve devlet adamından 
almıştır. 1819 da Kolombiyaya kar§I dur· 
mUf ve 1624 de Cuhmur.iyeti tuia etmi~
tir. 

3 - Eski Hintliler tarafından tesis e • 
dilmif olan Brahmen dininin Allahı üç 
başlı, tek vücutlü dört koJlu olarak ve çö
me1miş bir halde, ellerinde anahtar, ayna, 
zincir ve desti bulunarak canlandırılmıf • 
br. 

4 - Brezilya 4 7 1enelik bir devlettir. 

-····················-············-········-··········--u 14 Temmuzda evlendim,. 
F ransada bekar bir adama: 
-Evli misin} 

Diye sorduklan zaman, bekar a
-:lam: 

- On dört temmuzda evlendim. 
Cevabını vermiş. 

Bunun sebebi de F ransanın Cüm -
huriyet bayramına tesadüf eden 14 
temmuzda hiç bir evlenme merasimi
nin yapılmadığı, Fransız olup da Fran· 
sada evlenenler arasında 1 ·1 temmuzda 
evlenmiş . bir. tek_ kişi bulunmamasıy -
mış .. 

SON POSTA 

Resimli Makale 11 fnşanlar t:Je hayvanlar a 
Temmuz 25 

.._ 

Yazı Çok Oldağu için 

Bugün Konamtlllı 

• 
Türk - lngiliz 
Dostluğu 

( Baıtarafı 1 inci sayfada) 
Bu sözler sadece bir dost cemilesi de· 

iil, bir hakikattu. Hakikat olduğunu ispat 
.eden bir çok vakıalar içerisinde, ingiltero 
gibi, samimiyetini bezletmemekle şöhret aJ. 
mış bir devletin bize karşı bir zamandır ta· 
kip eylemekte bulunduğu dostane politika· 
dır. 

lngilterenin kadim siyaset prensiplerine 
vakıf olanlar için, onun politikasındaki bu 
tebe<ldülün manası pek büyüktür. 

Daha, beş on sene evvelisine gelinceye 
kadar, Jngiliz efkarı umumiyesi bize karşı 
büsbütün hasmane değilse bile antipatik 
bir nazarla bakmaktaydı. İngiliz milletinin 
nazannda, Türkiye Hindistan yolunu tıka· 

En iptidai ve en vahfİ hayvanlar bile insanlar kadar vahti de
ğildir. Çünkü bu hayvanlar ba~a bayvanJan veya nebatları yi
yerek yaşar, fakat hiçbir zaman kendi cinslerini yiyip imha et· 
mezler. Halbuki insanlar birbirlerini yiyip mahvetmek için mü
temadiyen ailihlanmak ve hazırlanmakla meşguldürler. Yarın 
bir harp çıktığı zaman, yer yüzünde belki de insan kalmaya
caktır. Tahrip vasıtaları o kadar cehennemi bir tekil almııtı.r 

k~ ne cephede, ne cephe arkasında bulu.nan imanlar için ~ . yan, ve kaldınlmnsı liizım gelen bir engel 
limet yoktur. di. O yoldan bu engelin behemehal kaldı 

Birbirlerini yiyen, öldüren, imhaya çalıf&ll insanlar, hala nlmasmı, Jngiliz hariciye nazulanndan bi 
en vahıi hayvanlar derecesinde bile medeniyete ermiş sayıla- ri vasiyet etmiş ve bu ıtasiyet, İngiltere ha· 
mazlar. Fen, teknik, makine ne kadar ileri gidene gitsin, her rici siyasetinin bir asırdan ziyade temeli ol· 
ıeyden evvel insanların insan olmasJ lizundır ve buraya var- muştu. 
madıkça kur:uluı yoktur. İşte bugün, bu vaziyet tamamiyle de-

(~~----·--A ___ l_N_D __ A~). 

~:;e~:::a ı·-HERGüN BiR FIKRA ·ı Lokantalarda yemekten 
Sonra ugamak 

Köpek doğurdu 
Amerikanın 

Georgie eyale
tinde bir kadın, 
köpek doğur -
muştur. Hadise 
Amerikada fev • 
kalade alaka u
yandırmıştır. Ka
dın k§peği görür 
görmez boğmak 

/ 

istemişse de kocası buna müsaade et
memiştir. 

Amerihn gazeteleri bu hadise hak
kında şu haberi vermektedirler: 

«Doğan bir acubei hilkat değildir. 
Tamtamına bir köpektir, yapılan tıbbi 
tetkikler, hiçbir netice vermemiş, ve 
bu işin aslı anlaşılamamıştır. Kadın ile 
kocası bu yüzden darılmışlardır. Kö
pek 3 ay kadar yaşadıktan sou.ra öl • 
müştür .» 

••• 
GUzene,menln tehllkelerl 

Fransız güzellik akademilerinden 
biri, kadın ve erkek vücutlarını güzel
leştirmek için yeni bir usul bulmuş -
tur. Vücudun çökük, yıkık yerlerine, 
eritilmiş balmumu lnjection gibi yapıl
maktaymış. 

Bu usulü tatbik ettiren bir kadın 
gerçi güzelleşmiş, fakat canı fevkala
de yanmış olacak ki gazetelere şu 

mektubu göndermiştir: 
<lGüzelleşmek için sıhhatini bozan, 

eziyetlere katlanan insanların aklına 

şaşarım. Benim <le aklıma siz şaşın .. » 
Şimdi müessese ile davalı olmuslar· 

mış .. 
• • • 

Asap ftluarenesl 

Leningradın bir çok otobüs ve tram· 
vaylarına zelzeleleri teshit eden sis • 
mograf aletleri yerleştirilmiştir. Bu 
aletler ayni zamanda arabaların sarsın
tılarını tesbit edecek ve bu suretle bu 
sarsıntıların cümlei asabiye üzerindeki 
tesiri tetkik edilecektir. 

Tefbihte hata olmazı 
uki gaze~eci arkadaşlarımızdan biri, 

bir tarihte, bekarlıktan usanarak, eü • 
zelce bir kadmla evlenmiıti. 

Bu arkadqın kötü bir huyu vardı: 

Her akf&Dl, itten çıkınca, Sirkeci mey
hanelerinden birine uğrar, yüz dirhem

için yataklar 
Havalar sıcak 

okluğu zaman -

il 
Jarda öğle yeme -
ğinden sonra, 
şöyle bir kestir -

~,_,: ( mek herkes için 

lı1c bir ıİfe rakıyı yuvarlar, evine öyle ' büyük bir zevk • 
tir. Yalnız dıtan -giderdi. 

Bir alqam, karısı onun bu haline kar-
fi İsyan etti. 

- Ne bu, artık? Tanrının gecesi fitil 
gibi geliyorsun.. üstelik de, evin içini le, 
gibi rakı kokutuyoraun ! Midem bulanı
yor, '\'allabi r. 

Diye çıkıımca, bizim arkadaı, soğuk· 
kanhlıkla: 

- Acaip ! dedi. Rakı kokusu bu ka-
dar fena mı?. Ben senin lavantana itiraz 
ediyor muyum, hiç?! ·-------------,,. 

BULMACA 

Soldan ıağa: 

1 - Okunan §ey, böreğin eşi. 2 - Ah· 
,dal, çil yavrusu gibi daK"ılmak tarifinin 
Frenkcesi. 3 - Havaiyat ile uğraşılan yer. 
4 - Durgun. 5 - Azatlamaktan emriha· 
zır. 6 - İlbay, sütle pişirilen sıcak sabah 
içeceği. 7 - Haya, yemekten emrihazır, 

bir erkek ismi. 8 - Bir bas ilavesile elbise 
olur, genişHk, bir kumar oyunu. 9 - Ölü
lere okuduğumuz. 1 O - Üçüncü phıs, be· 
lediye reisi. 

Yukarıdan apğıya: 

< da çalışıp, yemek 

nemeyenler, 
lar. 

için e_ylerine dö
bu zevkten mahrumdur-

Sımsıkı ve kapalı elbiseleri içinde 
terleye terleye yemek yedikten sonra, 
işlerine de bakmağa mecbu.r olurlar. 

Alman lokantacılarından bir tanesi 
bu işe bir çare bulmuş, lokantasının 
üst katını, yatakhane haline ifrağ et· 
miş ve yatakları _birbirinden perdeler
le ayırmıştır. Şimdi, iş güç sahipleri 
de lokantada yemeklerini yedikten 
sonra yukarı çıkıp şöyle bir kestirebi-

liyorlarmış. Lokanta çok rağbet ka-
zanmış. 

------~·~--------------
f etli. 3 - Sükutu anlatmak için kullandı
ğımız bir kelime, kırmızı, mah. 4 - Az • 
!ıklar. 5 - Yoku~ nddı. 6 - Demir 
pisliği, nasıl manasına kullanılan kaba bir 
kelime. 7 - Amerikada meşhur bir kanal, 
geceleri dans edilip eğlenilen yer. 8 - Süt 
veren hayvan, cemi edatı. 9 - Köylülerin 
«söyle» manasına kullandıkları bir kelime, 
bir Rum kadın ismi. 1 O - Mezruat, ba • 
basrz çocuk. 

Dünkü bulmacanm balli: 

Soldan sağa: 

] - Davar, dad.L 2 - Avukat, aüa. 
3 - Rukiye, akl. 4 - fç. biber. 5 -
Ehem. 6 - Ma. taşıma. 7 - Ana, irat. 
8 - Kurtar, rif. 9 - T ain, ıula. 1 O -
O, zan, laal. 

Yukarıdan ataiıY•: 

1 - Darılmak. o. 2 - Avuç. anut. 
3 - Tavuk, ara. 4 - Akıbet, tiz. 5 -

1 - Ecnebilerin yıllık eğlenceleri, üçün- Rayiha, ana. 6 - Tebşir. 7 - Emir, ma
cü şahıs. 2 - llahirinin kısaltılmı§l, zara· rul. 9 - Dük, Attila. 1 O - Islak, fal. 

r 
İSTER İNAN İSTER İNANMA! 

J 

Belediye yeni çöp arabalan getirtmiı. Açmadan, kapama- ı 
dan çöpleri toplayacak, ve istenilen yere götürüp bo· 

§altacakmlf. 
Doğrusu sevindim ve bizim mahalleye de bunlardan bir 1 

tanesinin gönderilmesini dilerim. 
Filvaki bizim semtte de (Kadıköyde) çöplerimizi hazan 

araba ile, hazan kamyonla kaldırıyorlar. Fakat çöpçüler ne a-

rabanın, ne de kamyonun kapaklarını kapamağa lüzum gör
müyorlar. Bilhassa kamyonun açık kapaklarla etrafa pisL"k, ko
ku, ve sinek yayarak bir geçişi var ki, gördüğünüz zaman has
talık neşreden bir vasıtanın geçtiğini zamıedeniniz. 

Şehir içinde güpegündüz açık çöp kamyonu k<>J:uruhır 

mu? Ko§hırulmaz, onun için siz de bu dediklerime belki İnan· 
mazsııuz amma, ben hakikati yazıyorum. , 

İSTER iNAN iSTER lNANMA I 

L.---------------------------------·---------------------------_J 

ğişmiş, Atatürkün, milli hudutlanmızı aşa· 
rak cihane nefhetmeğe muvaffak olduğu 

barış havası lngiltere ile bizim aramızdaki 
bulutları tamamiyle dağıtmıştır. 

Bu türlü belinneğe ve bir çok vesileler· 
le tezahür ctmeğe başTaynn lngüiz dostlu· 
b'llnu bir de memnuniyetle karşılıyoruz. 
Merkezi Avrupanın garbında bulunmakla 
beraber muazzam bir Ak.deniz devleti olan 
Büyük Britanya, gene Ak.denizde diğer biı 
muazzam devlet olan Türkiye Üe elde ve· 
rince, hasıl olacak kuvvetin, umumi sulh 
ve emniyet bakımından kıymeti, ölçülemi· 
yecek kadar büyüktür. 

Sulhu tehdit eden bütün menfi emelle
ri de durduracak olan bu samimi dostluk 
iki memleket arasındaki ekonomik müna· 
sebctlcri de sıklaştıracak, zaman icabı dur• 
gunla n ticari mübadelemizin inlc.i~fına 

da lıizmet eyliyecektir. 
Ancak bu dostluğun manevi kıymeti. 

bence maddi kıymetinden apğı değil, bel• 
k.i de birincisi, diğerine hakimdir. 

Zira Türk dostluğu da, İngiliz dostlu· 
ğu da güç kazanılır şeylerdir. Fakat bir ke 
re de kazanıldı mı, her ikisine de her za• 
man güvenilir olduğu da inkar edilemeyer. 
hakikatlerdendir. • 

Adisababa muhasara 
alhnda mı? 

( Bqtarafı 1 inci sayfada) 
line kadar zindanda yatan Ras Hailu
ye bırakmış, o da İtalyanın Habeşis· 
tanı ilerleteceğini ve zenginleştireceği• 
ni, onun için İtalyaya itaat lazımgeldj. 
ğini söylemiıtir. 

Bu Da Baıka Bir Şayia 
Roma, 24 (AA) - Adisababa .. , 

dan bildirildiğine göre İtalyanlar, 
Choaı· da tathir harekatına başlamış• 

lardır. 
ltalyanlar, Adisababanın yüz elli 

kilometre cnubunda Habet yağmacı-1 

}arından mürkkep çeteleri yakalamıt

lar ve dağıtmışlardır. ltalyan kuvvet• 
)erinin geçtikleri her yerde Habeşlerin 

dahalet etmekte oldukları haber veril· 
mektedir. 

"' 

Dansöz Argentlna neden <SlmUt? 
Geçenlerde ölen dansöz Argentina 

batıl itikatlara çok inanırdı. Bir gün 
Pariste kendi icadettiği bir dansın pro
valarını öperada seyrediyordu. Bale .. 
deki artistleri çok beğendi. 

O sırada tiyatronun müdiresi ken· 
disine uğur getirir diye bir Tavşan 
ayağı verdi. 

- Onu kaybetme, uğursuzluk ge
lir diye de aynca tenbih etti. 

Fakat zavallı Arjantina tavşan 

ayağını kaybetti. 
Ölümünden bir iki saat evvel. etra .. 

fındaki müteessir çehrelere baktıktan 
sonra: 

- Akıbet mukadderdi, dedi. Tavştıll 
ayağını kaybettim, öleceğim. 
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SON ' POSTA 

Montrö zaferinden Sonra Ankaraga ceviz 
. _ Büyüklüğünde 

Hükumet reisleriyle İsmet in önü arasında samımı Dol U düştü 
· tebrik ve teşekkür telgrafları teati edildi 
, Ankara: 24 (A.A.) - Montrö s~ dim erlerim. 

i~lar konferansının muvaffakıyetle 
lıeticelenmesi dolayısiyle Yugoslavya, 
lrak, Efganistan başvekilleriyle İsviç
renin Ankara sefiri Hanri Martinden 
Başvekil ismet lnönüne gelen tebrik 
telgrafları ve bunlara verilen cevaplar 

Ankara, 24 (A.A.) - Bugün ıaat 13 
de tehrimize ceviz büyüldüğünde dolu dilı· 

lımet lnönil müıtür. Dolu 20 dakika kadar ıürmüı bai 
Ebelinı fımet lnönii T ve bahçelerde hasara ıebep olmuıtur. 

ANKARA Gümüfhanede 

e,ağıdadır: 

Montrö konferansının nihai netice- Gümüşhane, 24 (AA) - Diln ol<!· 
· d n ziyadesiyle bahtiyar olarak detli doluyu takip eden yağmurlardan ıel· 
sın e 1 1 · • S 1 b h · k r t hükumetinin hararetli tebrik- er ge mıştır. e azı bahçeleri ta rıp et • 

ra ıye . . miıttir 
ler.ini kabul hu.vurmanızı rıca ederım. · 

Stoyadinoviç 
1
. J 

Başbakan ngi tere Kralının Ba,vekil General ismet İnönü 
ANKARA 

B k l h ti · ol E'--efan" ı Stoyadinovir Baıııbakan asta celaletmeab ra azre erı • ıu • "3' T 

Üuğu 'halde Boğazlar meselesini g~rü- Belgrad 
seyahatı 

* M b" "k b r a Ekselansınızın, Montrö konferansı• ye,n ontrö konferansını uyu ı - . Kral ilk defa olarak, Kanada 
Kralı sıfatiyle Fransaya 

Viganada 
Filim çeviren 
Türk artisti 

Boğazlar mukavelesi 
ve İtalya 

-laka ile takip etmekte ve sevindi.~ici nın nihai ~eticesi. münasebetıyle y~I • 
tıeticelerini beklemekte idik. T urk Iamış oldugu tebrık telgrafından z~.ya
hakimi etini Bo v azlar üzerinde yeni • desiyle mütehassis olarak gerek ~um· 
Clan ih: d ~kavelenamenin imza huriyet hükumetinin gerek şahsımın 
edildiği:i :k::1:s Şükrü Saracoğlu tel samimi teşekkürlerini kabul buyur • 

Ya?ısında tebşir etmek lutfunda bulun: manızı rica ederim. 

gidiyor 
Londra, 24 (Hususi) - lngiltere Kra· 

lı Sekizinci Edvard, yarın akşam Fransa• 
nın Vimi kaıabasında büyük harpte ölen 
Kanadalılar namına yapılan abidenin kü-

M ontrö' de İmzalanan Boğazlar mu• 

kavcleainin bir hususiyeti, bu top
lantıda hazır bulunamayan devletleıin, l,. 
tirak etmek istedikleri takdirde, ileride. 
bu mukavelenin altına İmzalarını koyabil· 
meleri hakkının bervechipeşin tanınmıı ol· 
masıdır. Bu, öyle bir karardır ki, Boğaz· 
ların tahkimi zaruretini ileri sürerek alaka· 
dar devletlerin bu husustaki hakseverlikle
rine ve hakikatgörürlüklerine baıvuran 

Türkiye Cumhuriyetinin ne b:.ı,> .ik bir hüı• 
nüniyetle mütehassis olduğunu göıterir. 

Bazı esbap dolayısile bu toplantıya iıtirak 
edememİ§ olan devletler değil, tek bir dev· 
let vardır. O da İtalyadır. ltalyayı, bir ta• 
kım mülahazalarla bu konferansta bulun• 
durmayan esbap ileride ortadan kalkar 
kalkmaz. o dtı bu tarihi vesikanın altınl 

imzasını koymaktan elbette çekinmiyecek• 
Son posta ile gelen Almanca mec - ,tir. Fakat bu münasebtle İtalyanın ileri ıü· 

mualarda, neşrettiğimiz resmin altın • rebileceE;ri birtakım mülahazalar bulunabillr. 
da şu satırları okuduk: Bunlardan başlıcası, Akdeniz devletle· 

C:lu. Türkiyenin kazandığı işbu hukukı 
'Ye siyasi parlak muvaffakıyet dolayı
aiyle kendim ve iş arkadaşlarım nam ~ 
~arına en samimi tebriklerimizi arze· 

aerken gerek devlet reisimiz~n .v~ ~~
~ek milletimizin ve hükumetımızın oz 
kardeş Türkiyenin tutacağı her yolda 
candan dilemekte olduklarını beyan 
Parlak muvaffakıyetler kazanmasını 

ismet İnönü 

Ekselanı ismet İnönü şadını yapmak üzere yatile hareket ede-
ANKARA cektir. Bu münasebetle Kanada İngiltere 

Boğazlar hakkında elde edilen iyi ve Fransadan gelen 100,000 kişi Vimi'de 
netice ve muvaffakıyetten dolayı ge- toplanacaktır. Kralın yatını bir Kanada 

«Türk artisti Adalet, Viyanada ri arasında aktedilmiş olan kar§ılıklı yar• 
Parter isimli bir film çevirmeğe başla- dım misakıdır. Zecri tedbirlerin ortadan 
mıştır. Bu film Viyananm meşhur eğ- kalkmasile Yunanistan tarafından otoma• 
lencelerinin merkezi olan Praterde geç· tik bir su~ette kendisine ait taahhütler hak· 

kt d . y·· k t' t' b f'l d b" "k kında fesıh kararı verilen bu misakın bi· me e ır. ur ar ıs ı u ı m e uyu . 
1 

· . 
· ff k .. k d' zım e lngıltcreye ait bulunan ahkamı el'an 

hır muva a ıyet gosterme te ır.» b k"d' M" k"" d"' k" 1 .. · 

:\'e derin saygılanmı sunarım. 

Yasin Elhatimi Reisülvüzera 

Yasin Elhatimi Hazretleri 
Reisülvüzera 

ile bir Fransız torbidosu, muhafaza ede
rek Efgan hükumeti adına gerek ken• cektir. fngiltere Kralı ilk defa olarak Ka-
di adıma samimi: tebriklerimi.. yol.~a ~ nada Kralı sıfatile yabancı bir memleket
makla kesbi şeref eyler ve T urk cum- te bir merasime riyaset edecektir. 

huriyetinin t~r~~ki ve refahı h~~km • · İngiltere kralına suikast teşebbü-
daki emellerınızın tahakkuku ıçın te- .. de bulunan Makmahon'un 

.. b'ld' • . sun 
mennilerımı ı ırırım. • muhakeme.si 

Muhammed Haşım • ı · kili Londra, 24 (Hususı) - ngıltere Kra-
Efgan B9:fve lı Sekizinci Edvard'a suikast teşebbüsünde 

Ekaelinı Muhammed. Haşım Han bulunmak auçundan maznun olan Makma-

Romanganzn 
Siyaseti 
Değişecekmiş! 

Titüleskoya uzun bir 
mezuniyet veriliyormuş 

Bağdat Batvekil hon'un hiyaneti vataniye, silah taıımak ve 
Boğazlar hakkında Montrö~e ce~e· Kabil başkalarının hayatını tehükeye koymak Roma 24 {Hususi )- Romanya ga· 

Yan eden ve ahiren hüsnü netıceye ık- Boğazlar hakkındaki müzakerele • suçlarından muhakemesi kararlaıtırılmı~- ,zeteleri önümüzdeki günlerde Kral tarafın· 
\İran eden müzakerattan dolayı başta rin nihai neticesi münasebetiyle gerek tır. Maznunun ifadeleri birbirini tutma· dan imzalanacak bir emirname ile hariciye 
haşmeli kral hazretleri olduğu halde kendi namlarına gerek Efgan hüku • maktadır. Kendisi bir defa «kendimi kra· nazırlığının Başvekil Tataresko'ya tevcih 
dost ve komşu Irak hükumeti tarafın- meti namına göndermiş oldukları na- lın önünde öldürmek istiyorum>> demiş, bir olunacağını ve Titülesko'ya uzun bir me· 

' n gösterilen alakaya son derece mü· zik tebrik telgraflarında~ dola!ı g:· defe. da l<keşke kralı öldürseydim» tarzın- zuniyet verileceğini yazmaktadırlar. Titü• 
tA'- • ld k Bu vesile ile gerek na- rek kendi adıma, gerek cumhurıyet hu· da sözler eöylemiL1tir. :ıeskonun vaziyeti zayıflamıotır. Onun gay-
-011aasıs o u · · t b b · d R · • · d ,..: d l l i gerek mesai arka- kumeti adına ekselansınıza samım su- u etı sırasın a omanya eıyasetırun c-

... u ev et er ne ve kk d Ef . t L k 1 gv'Riklik geçirecegıv· tahmin olunuyor. 

. .. . b ikata te ekkür- rette teşc Ur e er ve ganıs annın o arnocu ar ı ı .. 
Cla!la~ı namına vakı tel rk hüku~eti ve refahı hakkındaki en hararetli temen. -------------

ferımı arz ve kardeş ra • nilerimi bildiririm. konferansı Bir düello hadisesi 
ınilletinin refah ve tealisi için en sam~· ismet lnönü 

cnt dileklerimi derin saygılaıımla ta•~• Almanya ve ltalyanın daha 
Şam Panayırında Yunan partileri cevabı bekleniyor 

1 ki •? Bir tayyareci, bir muallimi 

Tu .. rk pavı·yonu bir eşece er mı. L d 24 <H .. > M d .. ıı .., d on ra, ususı - ister E· ue oya çagır ı 

Metaksas kabinesinin den, Almanya ve İtalya işgüderlerini Bir avukatın diğer bir avukatı, bir 
Binlerce zı·yaretçinin teha- "l . kabul ederek Fransa ve Belçika murah· gencin de bir mizah muharririni dü. 

ı·skabna karar ven mış h ı ·ı ı .. k ı d ~Ümü karşısında intizamı - as arı ı e yapı an muza ere er en elloya davet edişinden sonra bu sefer 

a ı ır. um un ur ı talya hukGmeb. 
Boğazlar mukavelesinin imzası için bu mİ• 
sakın ortadan kaldınlmasını şart kof8Un. 
Maamafih, bu hususta İtalyaya verilebile
cek cevap yok değil, sayılamaz. 

Boğazların tahkimi, Türkiye topraklan· 
nın emniyeti noktasından tedafüi bir ted• 
birdir. Nitekim, Akdenizde harp tehlikcel 
baş gösterdiği zaman İngiltere, Fransa, Yu· 
goslavya, Yunanistan ve Türkiye araeında 
yapılmış olan kar§ılıklı yardım miıakı da. 
ayni maksatla alınmış bir ihtiyat tedbirin• 
den ibaretti. 

İngilterenin şifahi olarak yukarıda ilo. 
mini saymı§ olduğum devletlere yapmıı 

olduğu bir müracaat üzerine ve onların 
müsbet cevap vermeleri neticesinde akte
dilmiş sayılan bu misakın, hiç bir kimseye 
karşı tecavüzi mahiyeti yoktu. Demek ki, 
ortada, esasen kalkması icap eden ve her: 
hangi bir tehdidi tazammun eyleyen bir 
vaziyet yo1ctur. Şu halde, ltalyadan, s~ 

ğazlar mukavelesini, Avrupaya mütedair 
olan bazı isteklerinin yerine getirilir geti· 
rilmez imza etmesini beklemek, araıulu· 
sal teamül ve cemilekarlık noktasından. 
bizim için bir haktır. Bu hakkımızı tanıyaa 
bir çok devletin yanında ltalyayı da gör
mek istemek, bizim için hususi bir zevk 
olacaktır. - Selim Ragıp 

Londra büyük elçimize 
çekilen tebrik telgrafı 

İstanbul, 24 (A.A.) - Esaslı müza • resmen haberdar etmiştir. de bir tayyareci bir muallimi düelloya 
ı. t mı"n etti Atina, 24 (Hususi) - Bir temer • M. Blum, Londrada alınan neticeden po ıs e b · k l ası et çağırmıştır. Fakat bu davet ciddidir ve kerelere iştirak ettikten ve bunlar bittik • 

- ku"z veya birlik ka inesı uru m k - memnundur. Londrada verı'len karar-., t' 1 · t' H"d' h · · d ten sonra sıhhi lüzumdan dolayı İmza cel· · B kanlıgına . .. d güne uv • ne ıce enmış ır. a ıse şe rımız e ce-
Ankara, 24 - Ekonomı a Ş a rafındakı cereyan g~n en d ... lardan Lehistan, Sovyet Rusya, küçük reyan etmi~tir. sesinden evvel hareket etmiş olan murah· 

tclen malfunata göre Türkiyenin a~ P 1: vetlenmektedir. Partıler arasın a mu antant devletleri haberdar edilmişler - Ş h • . F k l . . . hasımız Londra büyük elçisi Fethi Okyara 
nayınna ge"i .. ölrüde ve muvaffakiyet 1 k 1 d vam etmektedir. İslahatçı e rımız ransız o onısının tamn· A k d 1 • .....,.. Y za ere er e . . .. dir. I ras ve ar a aş arı tarafından aıağıdald 
bir şekilde iştirak etmiş olması müsbe~ t~· ahali partisi lideriyle ahali partısı mu- Berlin ve Roma hükumetleri de ka- mış simalarından ve işini tasfiye etmiş telgraf çekilmiştir. 
•irler husule get'ırmi", gerek memleketımız 'll • sındaki müzakereler he • bir tayyare nakliyat şirketinin direk - Fethi Okyar 

,.. messı erı ara f rardan haberdar edilmişlerdir. Alman L 

~a1tkında ve gerek Türk mamulat ve mah- nüz neticelenmemiştir. Diğer .tara t.a~ törleıinden tayyareci «A ... » ile Fran-
•llHeri etrafında büyük bir alaka uyandır- lı"beral partisi ile islahatçı ahalı partısı- hükumetinin yapılan davete müsait ce- sızca muallimlerinden aL. .. » arasında 

l f 1 ki in Or vap vereceği ümidi izhar edilmekte • b' h"d' t · b ı "d' bııttır. Bu hususta Bakanlığa gelen teı.gra nin birleşmesine mani zoru ar. - d' ır a ıse cereyan e mış, u ıa ıse -
,!lıdur: tadan kalktığı da söylen..mektedır. ır · '>.! (AA) _ Öv 'ld'"' den müteessir olan tayyareci ccA .. >ı, 

Lı'beral partisinin eylulden _ s. onra L~~dra, - · 
1
· B .. gkrenlı kıgı- muallim «L. ı> i F ransada düelloya da-

Ekonomi Bakanlığına 
Ankara 

P-aviyonumuz hükumet reisi ve er~anile 
konsoloslar, banka direktörleri ve tuccar• 
larla d '" bi k devletler huzurunda 

ıger r ç.o .. 11 • .,. l>arlak t'" 1 ld Paviyonun guze ıgı, oren e açı ı. . 
\,...._ · ·· ·· nefasetı, "9lllr edilen eşyanın tenevvuu ve 
dcJc.0 •v• . ··k mmeliyeti tam rasyon teknıgının mu e 
hir · · Binlerce , rnuvaffakiyet temin etmıştır. 
tiy.. k d intizam .. retçinin tehacümü arşısın a 
-ne k ı · edilebil-a polisin müdahalesi e temın 
~ektedir. Alınan neticenin ümidin fevkin-
!lc old w d . ugunu arze enm. 

Po.viyonumuza gösterilen büyük alaka 
dolay ·1 ""dd · b gün da· bet. ısı e fuvarın mu etı on eş 

Uzatılmıştır. 

Komiser Baha 

ince tuz fabrikası açıldı 
I lzrnir, 24 (AA.) - ~ehrimizde bu-
llnrnakta olan Gümrük ve inhisarlar Baka

rıı Ali Rana bu sabah saat 9 da Çamaltı 
t~daııına giderek yeni yapılan ince tuz fab· 
~ıka . · · le . sının ve bir çok ınüt-..sseselerın ve ıc;çı-

b ·rın Yatıp kalkacakları binaların, mekte· 
ın v h . . • •· e astanenin açılma törerunı yapmı.,-

~r, 

d - S ne gore Lokarnecu arın ru se on- t t · t' 
M t ksas kabinesini iskat e ecegı, o· I ve e mış ır. 
f ~ ~ . kabineyi kuracağı, krala da feransının tarihi, talya ve Alman yaya «L .. » bu daveti kabul etmiş, «A .. » 
ıı~s~;:::ti;e yeni intihabat ya~ılmasını gönderilmiş olan davetnameler.e alı? • şahitlerini bildirmesini istemiştir. 

. .. l ktedır nacak cevaplardan sonra tesbıt edıle- Fakat <<L ... )) nedense bı'la"hare da • 
tavsiye edeceğı soy enn_ıe .. .: cektır • 

Başvekil Metaksas ıse bu~un ~~ 
k alara bitaraf bir kabıne reısı 
aynaşm ld v 

olmak itibariyle, yabancı ka ıgını 
söylemi~tir. 

Kralı ziyaret eden liberal parti_:ıi 
'd heyeti azasından Ven izelosun og· 
ı are l . 
lu Sofoklis Venizelos .da k~~ .• ~ıyare~ 
ederek hükumeti~ t:ıkıp edttıgı bsıy1aset~ 

k't tmis ve şıkayetler e u un 
ten ı e · -
muştur. 

24 saatlik~ grev 
. '>4- (Hususi) - Fabrika • 

Atına, - k 'h .1 .. f .
1 

. ·ı arasında çı an ı tı a • 
törler ı e ışçı er .. d ·ı . 

b " hakeme gon erı mesı 
ların nıec urı · b'k · 

d k. nizamnamenın tat ı mı 
hakkın a ı b"" .. Y 

t ek üzere yarın utun u-
rotesto e m 'l" d'I P d mumi bir grev ı an e ı -

istan a u · 
nan. ele birlikleri kaıar vermış· 
mesıne arrı · · d" t t . G ·n müddeti yırmı or saa 
lerdır. revı 

olacaktır• 

Fransız heyeti döndü 

Paris, 24 {Hususi) - Leon Blum 
ile Fransız heyeti saat 19,20 de tayyare 
ile Parise döndü. 

veti kabul ettiğine nadim olmuş, şa -
hitlerini bildirmemiştir. Bunun üzeri
ne de ((A .. » ile şahitleri tarafından 
mağlup addedilmiş, hadise de böylece 
kapanmıştır. 

lki ahbap çavuşlar 

Londra Büyijk Elçiai 
Dün gecoki son İmza celsesinde heyeti 

murahhasamızın teklifi üzerine konferan• 
sın zatı devletlerine hürmet ve muhabbet 
hislerini iblağa karar verdiğini saygıları • 
mızla arzeder ve samimi tebriklerimizi eu• 
narız. Aras Davas Menemenciofla 

General Gündüz Sadak 

Gümüş madenleri 
Gümüşhane, 24 (A.A.) - Maden mü• 

hendislerinin eski gümüş madenleri üzerin· 
de yapmakta oldukları tetkikat ilerlemif 
ve madende ehemmiyetli ameliyeler ya • 
pılmıştır. 
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Hafriyatta 9 tane 
maske bulundu 
Hafriyat daha on yıl 

devam edecek 

lngiliz Arkeoloğlarından Bakster 
tarafından Sultanahmette yapılan haf
riyatta yeniden bir çok mozayıklar 
meydana çıkarılmıştır. Sultanahmet 
camii avlusu arkasındaki toprak yı6rın
lan kaldırıldığı esnada 9 dane pirinç 
yüz maskesi bulunmuştur. Bu maske
lerin hangi devre ait olduğu alakadar· 
larca tetkik edilmektedir. 

Hafriyat, Aygır Deposu cihetindeki 
kısmın istimlaki işi için durdurulmuş
tur. Tomruk sokağı kısmında da ge
çen sene bulunan mozayıklarm de .. 
vaını bulunmuştur. Bu kısımdan ayrı
ca Aygır deposu kısmına inen geniş 
merdivenli ve karanlık bir dehliz mey
dana çıkanlmı~r. 

Hafriyat bu yı) için eylul nihayeti
ne kadar devam edecektir. Hafriyat 10 
yıl daha devam edecektir. Buna göre 
tertibat alınmıştır. 

Bir kadın sopa ile dostunu 
yaralach 

-- Doğru değil mi? --

&inanın, r cllar1 topr•kla 
k•p•tdan bir •~•rl B '1 sütunlarda Asan atikaya karıı 
gösterdiğimiz ihmallerden do-

layı bir çok kereler fikayet et· 
m~tik. Dün matbaamıza uğrayan bir 
okuyucumuz bu mevzu etrafında söy
lenecek daha pek çok .özün mevcut 
olduğunu bize hatırlattı. 

Okuyucumuz tunları söyledi: 
cıSenelerdenberi. arabacılar Fatih 

civarında Hoca Üveya mahallesinin 
yangın yerlerinde, aahipleri latanbulda 
olmıyan arsalara civarlarda yapılmak
ta olan evlerin topraklarını dökmekte 

ve bunları menetmek kabil olamamak
tadır. Şimdi de koca Sinanın inga et
miı olduğu ve bir 9Cne evvel Evkafın 

, tekrar tamir ettirip meydana çıknrmıo 
· bulunduğu Hüsrev paşa caddesinde 

Bali paşa camiinin yolları, toprakla ka
panmaktadır... Kıymeti mimariyesi o· 
lan bu abidenin yollarını böylece tıka
mak doğru mudur? Arabacıları Fatih 
civarında 91 O tarihinde yapılmı~ ve 
Mimar Sinan"ın on binnci eseri olan 
camiin yollarını kapamaktan mene
decek zabıta ve belediye memuru yok 
mudur?» 

Aynen naklettijimiz bu §ilcayeti 
yerden göğe kadar haklı buluyor, ve 
kıymetli eserlerimize biraz daha fazla 
itina göstermek lazımgeldiğini ıöylü· 
yoruz. 
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TAKSIM B AHÇESI 
Bugün 

,, 
TAMARA BECK 

Sürp Agop hasta- HEVüsO yenı programında 
FevkaUide koatUmler Muhte~em mUsamere 

nesinde JSlahat Büyük muvaffaktyeller kazanan bir HEVÜ 
C U M A R T E 8 1 ve P A Z A R 

Vakıflar idaresi hastaneyi l Bntun Varyete progrnınlle bnynk mntine saat 24 ten sonra herkes 

adeta yeni baştan kurdu •-•K-A•R_A_M~B A D A N S i N G 'e gitmelidir • 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğünün 
İdaresine geçen Sürp Agop hastane - Gayrimenkul malların açık arttırma ilAnı 
sinde bir çok yenilikler yapılmıştır. Tokat 1· Memurlugv undan •• 

Hastanenin Vakıflar idaresi tara - Cra 
fından işletilmesine mahkeme karar Açık artbrma ile paraya çevrilecek gayri menkulnn ne olduğu : 
vermiştir. 1152 sehimde 570 sehim hane. 

Hastanede kısa bir müddet evveline Gayri menkulün bulunduğu mevki, mahallesi, sokağı, numarası: 
kadar tazyikli su bile bulunmamakta, Tokadın Soğuk Pınar mahallesinde Tapunun 26-7-930 tarih ve 356 
hastalar kışın teshin vasıtalarından is- numarasında. 
tifade edememekte iken Vakıflar Mü- Takdir olunan kıymet: Tamamı (2000) lira. 
dürlüğü şimdi hastaneye tazyikli su ve Arttırma yapılacağı yer. Gün, saat; 28-8-936 Cuma günü 15 de 
teshin tesisatı yaptırmıs,tır. T k t l d · · d o a cra aıresın e. 

Haıttanede yeni baştan güzel bir ı İ~b 
b h 1 

- .1-1 u gayri menkulün arttırma §artnamesi 7-8-936 tarihinden ı·ti-
a çe yapı mış, bir rontkerı film odas ı 935 ren~ No. · ile Tol<at İcra dairesinin muayyen numar."' sında 

vücuda getirilmiştir. :ti).) " 

Laboratuvar, hakiki bir laboratuvar herkesin görebilmesi için açıktır. lıanda yazılı olanlardan fazla 
haline konmuş, banyo odası, ameli • malumat almak isteyenler, işbu şartnameye ~ Dosya numarasile 

yathanc ta'kim odası mükemmel bir memuriyetimize müracaat etmelidir. 
hale getirilmi~ yeniden bir pansıman 2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin % 7 ,S nisbetin• 
odası açılmış, eczahane genişletilmiş, de pey Teya Milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edile• 
bir hamam yapılmıştır • cektir. 

Mutfak ve çamaşırhane ıslah edil - 3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alAkadarların ve irtifak hakkı 
miş, hastaların yemeği büyük itinalar- sahiplerinin gayri menkul üzerindeki haklannı husuılle f ahı: ve 
la hazırlanmağa başlanılmıştır. Hasta masrafa dair olan iddialarını iıbu ilan tarihinden itibaren yirmi 
kovuşları tertemiz bir hale getirilmiş, gün içinde evrakı müsbitelerile hfrlikte memorivetimize bildtP. 
hastaların bakımına çok daha alaka · Galatada Serçe sokağında kahveci -

tik yapan Halitle metresi Makbule a
rasında kavga çıkmış, Makbule eline 
geçirdiği sopayla Halidi başından ağır 
surette yaralamıştır. 

meleri icap eder. Aksi halde haklan tapu sicilile sabit o!ma· 
DoCJru deCJil mi? sösterilmi(!, hulasa yeni baştan bir dk b d 

______ o ___ _:;o:_ ___ _.ı hastane meydana getirilmiştir. ı ça sahf e elinin paylaşmuında hariç kalırlar. D.. k .. Şimdi hastanenin hemen her şube- 4 - Gösterilen günde artbrmaya iştirak edenler arttırma roertname-
un u yağmur sind~.mütehassıs doktorlar çalışmakta- sini okumq ve lüzumlu malumat almış ve buııları temz;ınen ila-

ve dolu dır. Oğleden sonraları hastalar ayakta bul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

ltalyamn ihracat rejimi 
meccanen muayene edilmekte olduğu 5 - Tayin edilen zamanda gayri menkul üç defa bağırdıktön B'Nlrl 

gibi memleketin muhtelif köşelerinden en çok arttırana ihale edilir. Ancak artbrma bedelt muhamı:ııen 
ltalyaya yapılacak ihracatımız için Birkaç gündenberi havalar çok ıncak 

İtalya maliye nezaretinin müsaadesini gitmektedir. Bu sıcak dün de devam et
almak lazım aelmekteydi. miş, fakat dün bir aralık şehrin muhte-

gelen fakir hastalara da bedava yatak kıymetinin % 15 ini bulmaz veya s~tıı isteyenin alacağına ruÇ;o 
verilmektedir. hani olan diğer alacaklılar bulunup ta bedel bunların o gayd 

Yeni alınan bir habere göre, İtalya lif mıntakalarına 9iddetli bir yağmur 
hükumeti, ltalyaya idhal edilecek mal- ve vbu arada oldukça iri taneli dolu da 
lann bedellerini dövizle ödememcğe yagmıştır. Doludan evvel ~iddetli bir 
:karar vermİftİr. Bu itibarla ihracatçı _ fı~tına ~ıkm~ştır. Dolu bu fırtınayı ta
lanmızın ltalya umumi rejimi hakkında kıp etm~ş, bılhassa Hasköy ve civarına 
tafsilat almadan hiç bir suretle ltalya- fazla mıktarda dolu dü~müştür. 

Sürp Agop hastanesinin yılda menkul temin edilmiş alacaklılarının mecmuundan fazlaya çık• 
36.000 lira varidatı vardır. ma~sa en çok arttıranın taahhildil baki kalmak üzere arttırma 

Fakat bu paranın hepsi şimdilik has· (15) giin daha temdit ve on beşinci günü ayni saatte yapılacak 
taneye harcanamamaktadır. Zira eski arttırmada, bedeli satış isteyenin olacağına ruçb ni olan diğet-

mütevelli)er hastaneyi çok fena idare alacaklılann o gayri menkul ile temin edilmiş alacaklıları mec-
etmişler ve borca sokmuşlardır. Şimdi muundan fazlaya çıkmak şartile en çok arttırana ihnle edilir. 

ya sevkiyat yapmamaları icap etmek _ Fırtına esnasında Ayvansaray iske- bu borcun ödenmesi icap etmektedir. Böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılmaz ve son satış ta-
tedir. lesine mensup 4360 numaralı kayık da Hastane borcundan kurtulduğu za- Iebi düşer. 

man yılda elde 36.000 lira gibi mühim 6 - Gayri menkul ihale olunan kimse derhal veya verilen mühlet 
bir para kalacaktır. 

! devrilmiş, bir hayli bocalayıp açıldık • 
içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendisinden 

Bu para ise hastanenin Şi9li ve Ni- k f şantaşı Sıhhat Yurtları, ve Devlet mü- evvel en yüksek te li te bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle 

Madenciliğin inkişafı için tan sonra batmak üzere iken diğer ka-
Maden istihsalatmı arttırmak ve yıkçılar tarafından kurtarılmıştır . 

almağa razı olursa ona, razı olmaz veya bulamazsa hemen on 
madenciliğimizi inki~f ettirmek için, 
birkaç ıenedenberi tatbik edilmekte o
lan prim usulünün 1 !}36 senesi iç.tn de 
tatbiki İktısat Vekaletinin teklifi üze
rine 1cra Vekilleri Heyeti tarafından 

Şl.rketler· b" h. d 1 esseseleri gibi tamamiyle modern bir m ecne 1 ısse ar arı- be .. gün müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok arttırena ı"bale 
hastane haline getirilmesini temine ka- ~ mn kazanç hisseleri fi gelecektir. edilir. iki ihale arasındaki fark ve geçen günler için % 5 den 

Memleketimizde çalı~an yerli ve Hulasa lstanbul yeniden mükemmel hesap olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kal-
yabancı şirketlerin hariçte oturan his· bir sıhhat müessesesi kazanmtş olmak· maksızın memuriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. Madde (133) 
sedar ve tahvilat hamillerine verilmesi tadır. ~70 Sehim hane yukarıda gösterilen 28-8-936 tarihinde Tokat 

9· d 3 kaza lazım gelen kazanç ve temettü hissele· icra Memurluğu odasında işbu ilin ve gösterilen arttırma şartname-
kabul edilmi tir • 

ır gün e ti mukabilinde memleketten döviz ÇI· Mısırh talebeler gittiler sinde satılacağı ilan olunur. (4258) 
Şi~lide inşirah sokağında oturan Şe- karıl mamasına ve buna mukabil Ü· Bir müdde~.tenberi şe'hrimizde bulu- • -------------------------

rlHn 3 yaşındaki Mustafa adlı çocuğu züm ihraç edilmesine müsaade edilmiş- nan. ~ısırlı Universite talebeleri dün [ 1 
~vu~d~mü~~~u~uş~r. tiL ~hrım~~nRom~yeya hMcbte~ .. ~~~l_s_~_n_b_ul~V_a_k_ı_fl_ar~_D_ir_ek_tö_r_ıu_ö_u~_ıı_an_ı_ar_•~~~-1 * Pangaltıda Osmanbey sokağında -- mişler, Vilayet, Parti ve Belediye mü-
oturan Serkis Voyvoda caddesinden Oç hırsız adliyeye verildi messilleri ve kalabalık bir Üniversiteli Değeri Peyparası 
geçerken 1341 numaralı otomobil Dün müddeiumumiliğe, Davutı Akif grupu tarafından uğur1anmışlardır. L. K. L. K. 
çarpmış, vücudunun muhtelif yerlerin- ve Selahaddin namında üç kişi teslime- Mısırlı talebeler eylulün ilk hafta ~ 343 IS 
Clen ağır surette y~ralnn~ıştır. dilmiştir. Bunlar Mehmet isminde bir sına doğru tekrar şehrimizden geçe -

25 75 Bayazıd: Eminbey mahallesinde Okcularbaşı cad· 
desinde 51 No. lu üstünde iki katta iki odası olan 
klirgir dükkanın altıda iki hissesi 5740 * Galatada demır fabnkasında çalı- koltuk h 1 • 'b" ceklerdir. 

ı çuya a ı ve saıre gı ı eşya sa- r------------
şan ~melelerden K~li ile ly~. içi erimiş tarken şüphe üzerine yakalanmış ve -.., 203 35 
demırle d?lu puteyı kalıba dokerlerken yapılan tahkikat neticesinde bu halıları Nöbetçi • 15 25 Çarşı Haffaflarda 40 No. lı dükkAnın sekizde beş 

hissesi 
pute ellerınden düşmüş, ayaklarına dö- Lalelide bir apartımandan Jd ki · 
külmüştür. İkisi de ağır surette yaralan- anlaş1lmı~ır. ça ı ar. Eczaneler 
mış, hastaneye kaldırılmışlardır. 

Yeni Beyoğlu adliye dairesi 
Eski Halk Partisi binasına taşınma· 

ıı kararlaştırılan Beyoğlu mahkeme -
)erinin taşınma işi bitmiştir. Mahke . 
meler bugünden itibaren yeni binada 
faaliyete başlıyacaklardır. 

Müddeiumumilik bu üç hırsızı flOr
gusu yapılmak üzere 5 inci sorgu ha
kimliğine tevdi etmiştir. 

Bu gece nöbetçi olan eczaneler 
lardır: 

İstanbul Cihetindekiler : 

~un· 

Aksarayda (Sarım ), Alemdarda 

Mayıs ayındaki ihracatımız (Sırrı Rasim), Bakırköyünde (lıtepan) 
Beyaı:ıtta (Cemil,) Eminönünde (Ben· 

Son aylar zarfında Jstanbulun ihra- sason), Fenerde (Vitali), Karagüm· 
cat faaliyeti çok artmıştır. Ticaret ve rükte (M. Fuat), Küçükpazanla (Yor· 1 
Sanayi Odası tarafından hazırlanan ve gi), Samatyada (Erofilos), Şehreminin· 

Mülki t 1 b · · k yalnız fstanbuln ait bulunan istatisti!<- de (A. Hamdi). Şehzadeba~nnda (i9
• 

ye _,a e 8Slntn apml lere nazaran mayıs ayında ihracatımız mail Hakkı). 
Siyasal Bilgiler Mektebi talebele- 3.910.000 kilo ağırlığında ve 2.:186.000 Beyoğiu Cihetindekiler : 

ri Pendikte kamp kurmuşlardır. Kamp liralıktır. Bu ay içinde en fazla ihracat Calat:ıda (Hüseyin Hüsnü), Has • 

on beş gün devam edecektir • Almanyaya yapılmı,tır. Mayısta lstan· köyde (Besim Aseo). Kasımpaşada 
b ld 

"h 1 b d (Müeyyed), Merkez nahiyede (Della 
u an ı rac o unan e~yanın aşın a 

Z O 1 
Suda), (Kinyoli), Şicılide (Nargileci . 

ozo a mas geliyor tütün gelmektedir. • ynn), Taksimde (Limonciyan). 

Yunan operet artisti Zozo Dalmas Tiftik, yapağı, ham deri, p<ıçavra O&küdar, Kadıköy ve Adalardakiler: 
on beş gün sonra şehrimize gelerek ihracatımız da ehemmiyetli bir miktn· Büyükadada ( Şinasi ) . Heybelide 
t~msiller vermeğe başlayacaktır. ra yükselmiştir. (Tanaı), Kadıköy eıski iskele cadde -

Zozo Dalmas, ayni zamanda sehri- Mayıs n:J<i içinde fstanbula 8!H ton einde (Büyük), Kadıköy Yeldcğirıne· 
· d "'dd k } k ' ninde (Üçler), Üsküdar çar11ı bo'-·un· 

mız e uzunca mu et a mn , yazı A- arpa gelmiştir. Karadeniz limanlarına l w J _ı da · k da (Ömer Kenan). 
ça aeçırme istemektedir. , 96.445 kilo arpa gönderilmiştir. s---------------

112 75 8 

106 00 8 

81 82 6 

98 55 7 

12 88 o 

46 Bayazıd: Tav;ınntaşı mahallesinde Haznedar ıo
kağmda l 5 No. lı kargir dükkanın üçde bir his· 
sesi 3227 

()() Mahmutpaşa: Tarakcılarda Dayahatun mahalle· 

13 

sinde Sünbüllü han ikinci katta 29 No. lı odıınıtı 

16 da 4 hissesi 8'!59 
Mahmutpa~a: Tarakçılar Daya hatun mahalle.sinde 
SünhUllU han üçüncü katta 33 No. lı od-nııı 16 da 
4 hissesi 7683 

40 Çarşı: Batpazarı Hak kaklar caddeainde 35 No. b 
dükkanın yarım hissesi 2375 

97 Tahtakale: Demirtaş mahallesinde Kutucular csd
desinde eski 28 No. lı dükkan arsasının 36 da 
üç hissesi 1562 

Yukarda yanlı hisseli mallar satılmak üzere 31 gün müddf:tle açık 
arttırmaya çıkanlmıştır. İhalesi 1 Ü/ 8 / 9:\6 Pazartui gilni·, .se>at oO 

beşte lstanbul Vakıflat Başmüdürliiğii Komjsyonuııda yapıl;u•aktıt• 
isteklilerin MahlCilat idaresine gelmeleri (3850) 

* * 18/7 /36 tarihli nüshamızın 11 inci ıay fa11nda çıkan talanbul Vakıfla• Uirekt8t' 
Jüğüne ait ilan ıütununda yazılı fıkara imaretine alınacak odun (80) çeki olacakk., 
ıebven (30) yazılmıı bulunduğundan tashih olunur. 
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Olimpiyatlar 2000 yıl •• once ve Amerikada üç genç 
güzel kız iki erkeği 
dağa kaldırdılar 

nasıl yapılırdı? 
Bir Olimpiyat çelenği*al~n· atlet en büİJük adam-1 
/ardan üstün tutulur, mensup olduğu sitenin sur
ları yıkılır, "Olimpiyatta galip gelen bir kahramana 

~ağa A ~aldırılanlardan birisi bir papaz, öteki de 
bır Latınce hocasıdır, maruf ailelere mensup olan 

kızların isimleri gizli tutuluyor 
Amerikan gazetelerinde şu acaıp Ve böyle ziyaretlere çok alışmış 0 .. 

macerayı okuduk: lan kapıcı haber vermek üzere içeriye 
sahip bir sitenin sura ihtiyacı yoktur,, denilirdi Florida ebedi bahar havası içinde giriyor. Aşağı alelacele inen Pastör, 

yaşayan bir diyardır. Amerikanın bü- birdenbire yüzleri maskeyle örtülii üç 
tün genç kızları yazları oraya giderler. kişi ile karşılaşıyor. 

- 2- (*) 

Olimpiyat müsabakaları her dört yılda 
bir, tahavvülü sayfiden sonra ayın ilk bed· 
ritam zamanında yapılırdı. Bu dört yıllık 
zamana bir olimpiyat devri denilirdi. Eski 
Yunanlılar bu olimpiyat müsabakalarını 

zaman ölçüsü için baılangıç kabul etmiş

lerdi. Bir vak' anın ne zaman olduiunu söy 
lemek için mesela: «Yirmi üçüncü olimpi
yadın ikinci yılında» derlerdi. Yılları bu 
suretle sayar ve hesap ederlerdi. 

Olimpiyat müsabakaları bq gün ıürer· 

di. 
Eski Yunan tarihcilerinden Pauaanias' a 

göre, ilk zamanlarda olimpiyat müsaba· 
kaları bir gün sürerdi, ve müaabakalaTın 

esasını yaya koşular teşkil ederdi. SonTB 
müsabakaların çeşidi fazlalaıınca ve müsa
bakalara i§tirak ec:len şubelerin de adedi 
çoğalınca bu bfr gün az a-eldi. Y etmiı ye
dinci olimpiyada dolru yeniden bazı terti
bat alındı ve müsabaka günleri üçe çı.ka

nldı: Jlk günü çıocuklarla efeblerin. diğer 
tki günü genç erkeklerin müsabakalarına 
tahsis edildi, Fakat bir zaman 90nra bu üç 
aün de yetmedi, müsabaka aünleri beıe 
iblağ edildi. Bununla beraber, bİT çok mu· 
harrir ve tarihçilere göre de, olimpiyat mü· 
tabakaları bidayet.indenberi bq gün idi. 

Yazan: Retad Ekrem Koçu 
Yalnız Amerikanın mı, bütün dünya- Bunlardan bir tanesi son sistem re• 
nın zengin insanları oralara doğru 1 volverini papaza tevcih ederek ı::u em; 
fevç fevç akın ederler. İşte bu zevk ve ri veriyor : ' ' 

s~fa diyarında üç zengin kız bir Ame-1 - Tereddüt etmek yok, eUerinizi 
rıkan papazile bir latince hocasını 1 kaldırınız ve kapıdan dışarıya çıkınız, 
dağa kaldırmışlar. 'muhalefet etmeğe kalkmayınız. Bey .' 

Vak'a Polmbiç'de cereyan etmiştir. ninizi delerim. 
Oradan Amerikan gazetelerine gelen Bu sırada diğer ikisi kapıcının üze• 
ilk telgraflarda bu haber şöyle hulasa rine atılıyorlar. Adamcağızı derhal 
ediliyordu: yere yıktıktan sonra, elini, ayağını be· 

«Amerikanın en zengin ve en iyi cerikli gangsterler gibi bağlıyorlar ve 
ailelerine mensup üç genç kız tebdili- ağzına da bir tıkaç tıkadıktan sonra, 
hava için burada bulundukları esnada papazı otomobile atıyorlar. 
mü11tereken sevdikleri bir papazla bir Papaz içerde biraz debelenmek isti
latince hocasını dağa kaldırmışlardır . yorsa da, kızlar tabancalarının tehdidi 
Dağa kaldırılanlardan bu dakikaya ka- altında adamcağıza bayıltıcı bir ruh 
dar haber alınamamıştır. Polis kızların koklatıyorlar. Bundan sonra papaa 
hüviyetini saklamaktadır. kendini kaybediyor ve otomobil de ce-

Bir kaç gün sonra tafsilat da geldi. hen nemi bir hızla uzaklaşıyor. 
Gazeteler şunları yazıyorlardı. Profesörü de kaçınyorlar 

«isimleri hala saklanmakta olan bu - ) (-Ak taerlertel i sd sdrısdrsdr 
üç aenç kız NevyOTkun en asil ve en Otomobil birdenbire bir evin kapıai 
zengin üç ailesine mensupturlar. Bun- önünde duruyor. Burada genç kızlar, 
lardan birisi birkaç ay evvel tanıdığı ayni usulü takip ediyorlar. Gözli.iklil 
bir genç papazı sevmiş, fakat papaz latince profesörü papazdan da taban• 
güzel kızın hissiyatına kat'iyyen tema- sız çıkıyor, kendisine: 
yill göstermemiş. Bu arada bu hasari - Eller yukarı 1 
kızın bir arkada~ı da Şikagoda bir l~tin Kumandası verilir veriJmez, dizleri 
edebiyatı profesörüne tutulmuş, pro· bükülüyor, kızların ayak ucuna yıkılı· 
fesör de tıpki arkadaşının sevdiği pa- yor. 
paz gibi aşka aldırmamazlıkla muka - Tabii bunu otomobile daha kolay a• 
bele etmiş. Ve garip bir tesadüf olarak tıyorlar. Ve otomobil kırlara doğru açı· 
bu genç kızların tebdili hava için git- lıp gidiyor. 
tikleri Polmbiçe istirahat için profesör· Hadise nasıl ortaya çıkıyor? 

le papaz da gitmişlerdir.» Papazın kapıcısı, bir çaresini bulup 
Bu iti nasıl yapıyorlar? da ellerini çözdükten sonra karakola 

İlk günü, olimpiyada toplanmış olan 
yüzlerce atlet ve binlerce seyirci şafak ile 
beraber kalkaTlar, mabetlere a-iderek ma -
butlara kurban ıkeserler, onların namına he
diyeler takdlm ederler, ilahi okurlardı. O
nun namına taiısis eclilmiıı hazineye ko • 
nulurdu. Yalnız Zehlin kurbanlığuıda yüz
leTce öküz kesilirdi. Her şehrin murahhas
lanndan mürekıkep yüksek hakem heyeti 
müsabakalara iftirak. edecek çocukları ve 
efebleri ve atletleri, yaşlarına ve vücutları· 
nın inkişafına göre aınıflanna ayırudı. Kur
ban merasimi ve sınıflara ayrılma işi bit -
tik'ten sonra müsabakalara iftira.k edecek 
olanler, akrabaları, muallimleri ve antre
nörlerile beraber Zefe mabedinln önünde 
toplanırludı. Orada: Kan itibarile halis 
Yunanlı oldUklarına, meMup oklukları ıi

tenin her türlü mec:leni haklara ııahip hür 
bir hemoeriai olduklarına, mabutların ve 
kanunların emirlerine daiına boyun eğ • 
cliklerine ve bu emfrleri yapmak için her 
an hazır olduklarına, ertesi gün yapılacak 
mileabakalara iştirak ettiklerinden dolayı 

pipnan olmayıp mertçe boy ölçlifüp hile· 
~ aapmıyacaklarına and içerlerdi. 

2000 sene evvelki oli mpiyatl.vdan bir sahne İki genç kız bir gece arkadaşları ve giderek vaziyeti anlatıyor. 
da ,;imenlere uzanır, bedri tam halinde •· 
yıa bol ışığı altında ıabahlara lcadar u • 

yumu. ertesi günü baıılıyacak olan mü -
ıabakalara, geçmiJ olimpiyatlara dair ko
nuşurlu, meşhuT olimpiyat galiplerinin 
isimleri anılır ve hatıraları tazelenirdi. 
Mefhur heykeltraılann yaptıkları atlet 
beyke1Jeri, büyük pirlerin atletlere daiT 
yazdığı ltirler, atletlere dair hikaye ve fık· 
ralar yüzlerce insan kümesinin bir müsa • 
habe, bir münakaşa mevzuunu teşkil eder· 
di. 

O gece, olimpiyayı dolduran binlerce 
insan m""addes ormanın içinde ve kırlaT-

Sabaha karııı, ufukta daha ilk beyazlık
lar belirirken, gUzel bir yer tutabilmek için 
küme küme stadyoma dolan binlerce seyir
cinin gittikçe artan uğultusu bütün olim • 
pİya vadisini kaplardı. 

( *) 1lk J'ULll evvelki günkü 
•dır. 

sayımız· 

Güneşin ilk ışıkları stadyoma vurduğu 
zaman münadiler borularını çalarak mü -
aabakaların başlıyacağını ilan ederdi. Se-

-

. CÖNÜL iSLE·Ri 
Seviyorum 
Fakat 
Evlenemiyorum 
21 yaşındayım. Bir sene sonra hayata 

atılacağım. Bir aydanberi iyi bir aileye 
mensup bir kızla seviıiyorum. Onun ya· 
ıı evlenmeğe müsait olmadığı, benim de 

hayata atılmama daha bir sene vakıt 

olduğu için evlenemiyoruz. Fakat ailesi 
lt.onuştuğumuzu haber alınca kızı evde 

hapsettiler. Görüşmemize mani oluyor· 
lar. Kız artık benimle görüşmeğe cesa· 

' ret edcmiyeceğini bildirdi. Halbuki ben 
kızı çılgınca seviyorum. Ne yapayım~. 

lstanbul: T. A. 
, Mademki ikinizin de vaziyeti evlen· 
meğe müsait değildir. Sokakta bulu,up 
ıöriifmek ve kendinizi ileme teıhir et· 

inekte ne mana var. Siz fu bir senenizi 
ıeçirin, kaz da biraz büyüaüa, aonra 

onu aileıeinden resmen ister ve o suret
le birbirinize kavuıursunuz. Yoksa ıyı 

bir ailenin kızım sokak ıevdalarma 
bı.rakmıyacaiı tabüdir. 

* «Jki aylık nişanlıyım. Nişanlımla is • 
tikıbalime ait mevzular üzerinde konuş· 
mama im'kan yok. Ben uşöyle yaparız, 

böyle ederiz» dedikçe, o aldırış etmiyor 
ve her ııeyi oluruna bırakmak ıslıyor. 

Onun bu lakaydisi beni üzüyor. Yoksa 
niyeti evlenmek değil mi diye hazan 
şüphe ettiğim de oluyor. Siz ne dersi
niz ~. 

V. K. 
Biriniz romantik, biriniz realist görü

nüyorsunuz. Siz müstakbel hayatınıza 

ait hayallerden zevk alıyorsunuz. O iıi 

hayata bırakmak istiyor. Çünkü nasıl 

olsa her fCY oluruna bağlanır sonunda. 
Bu sebeple üzülmeğe mahal gönnüyo· 
rum. Siz de biraz hakikati olduğu gibi 
gö~meie aJııın. 

TEYZE 

yircileri biT heyecan dalgası sarsardı. 
Evvela sırtlarında uzun harmanileri ve 

baılarında defne dallarından yapılmış çe• 
lenklerle müsabakalan idare edecek olan 
reisler görünürdü. 

Sonra antrenörleri ve muallimlerue be· 
raber müsabakalara iştirak edecek olan 
çocuklar, ef ebler ve atletler gelirdi. An -
trenörler ve muallimler tale.'belerine eon 
nasihatlerini verirlerdi. 

Daha geriden kahinler, nhipleT, mem • 
leketlerin eşrafı, murahhasları gelir ve ken
dilerine tahsis edilmiş olan yerlere otu • 
rurlarldı. Bu sonunculaT görünür görün • 
mez münadiler borularını tekrar çalmağa 
başlıyarak müsabakaların başladığını ilan 
eder ve bu ilk gün kendilerine tahsi. edil
miş olan çocukları müsabaka meydanına 
davet ederlerdi. Olimpiya müsabakaları • 
nın hepsinde olduğu gibi çocuklar, çml 
çıplak olduğu halde stadın ortasına çıkar· 
lardı. Bu çocukların arasında evvela yaya 
koşuları, sonra at yarışları, daha sonra: 
güreş, koşu, sıçrayıp atlama, disk atma 
ve mızrak atma gibi beş hünerden mü -
rekkep Pantetl müsabakaları yapılır; ve 
nihayet demir muştalarla yapılan ve çok 1 
kanlı bir nevi boks olan Pujila dövü~ü ge· 
lirdi. 

Üçüncü ve dördüncü günler, baliğ ol • 
muş çocuklar = Efeblerle, atletlerin mü • 
aabaka günleri idi. Müsabaka mev
zuları: Muhtelif yaya koşuları, 
Pujila, Pankras denilen bir nevi gü • 
reş, Pantetl, araba yarışları idi. 

kafadarları olan diğer bir genç kızı da Tahkikata girişen polis bir neticeye 
beraberlerine alarak bir otomobile at- varamıyor. Hususi polis hafiyeleri ça· 
layıp papaz Adamam oturduğu kasa • hşıyor. Fakat onlar da menfi netice alı
baya gidiyorlar. Kızlar son sistem re· Y.orlar. Yalnız gazetelerin birinde bir 
volverlerle müsellahtırlar. içlerinden mektup çıkıyor. Bu mektupta yukarda 
bir tanesi gidip köşkün kapısını vuru· verdiğimiz tafsilattan başka şu ibare • 
yor ve: ler de yazılı bulunuyor: 

- Pastörü istiyoruz 1 diyor, «Papaz ile profesörün hayatları için 
Kapıcı: kat'iyyen endişe edilmesin. Her ikisi de 
- Niçin} Cliye sorunca: ııhhat içinde ve hayatlarından mem ~ 
- Papaz niçin istenilir, nikah için. nundurlar. Hele papazın keyfini sor ~ 

cevabını veriyor. mayın. Balayı hayatı yaşıyor.» 

Olimpiyad ateşi Bulgaristana vardı 

Beşinci gün mabutlara tekrar kurbanlar 
kesmek, hediyeler takdim etmek, müsa • Meı'ale 52 milletin bayrak I.n arasından ıeçirillrken 
bakaların galiplerini ıilan etmeı'k, onların Avrupa atletleri tarafından Berline Yunanlı ve Bulgar atletleri arasında 
şerefine alaylar tertip ederek mükafatlar götürülmekte olan meş'ale her geçtiği merasim yapıldıktan ve bir protokol 
dağıtmak ile geçerdi. fehir ve kasabada büyük bir al&ka ve imza edildikten sonra me'>'ale Bulgar-

Evvela Elis ahalisi, galiplerin şerefine, heyecanla karşılanmaktadır. Meş'ale fara teslim edilmiftir. 
olimpiyayı dolduran binlerce kişiye bir t · ·· ·· k. ' 

ge .. çen pa.zar .esı gun .. u. es. ı an aneye Bulgar atletleri de ayni prog"' ranı• 
umumi ziyafet verirdi. Anası ve babası Ol d ' d 
hayatta güzel bir erkek çocuk altın bir bı- gore, ımpıya a guneşın fU anı an takip ederek meş'aleyi Yugoslavya 

yakılmıştı. h d d d y l 1 1 · e çak ile Zds mabedi yanındaki mukaddes c·· d...... .. . l b • l . u u un a ugos avya at et erın 
yabani zeytin ağacından dallar keserek k lodr .. ugunu~ resım e~ u meş a enın teslim edeceklerdir. Burada me::ı'aleyi 
bunlarla çelenkler örer ve fil dişinden ya- ya ı ıgı esna a yapı an merasımı, 

meq'alenin Atinada Akrepol mevkiine Yugoslavyanın küçük krali alacak ve 
pılmış bir masanın üzerine dizerdi. Ha • • 
k h b ' vasıl o)uqunu göstermektedir. ilk kilometreyi yapacaktır. em eyeti u masanın başında durur ve T 

Her kı.lometre baqında bı'r atlet de- Mes, 'ale ag"' ustos birde ög"' le iizeıı galipler birer birer geçerlerken reiain ö • T 

niinde dururlar, hakem heyetinin Yeisi ya- ği11tirmek suretiyle meş'ale bugün Berline yetişecek, müteakiLen oliJnpi-
(Devamı 8 inci .. yfada). . Bulgar hududuna yetişmiştir Hudutta yat oyunlarına ba~lanacaktır. 
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Meraklı Şeyler 

TAŞ 
Resme bakıp da içindekileıi mantar 

~nnetmeyiniz. Bunlar Avusturyanın 

KALEMLİK .. 

Neşet ile Aziz sınıfın en tenbel çocuk • 
lanydı.. Çalışmadıkları için hiç bir derse 
akıllan ermiyordu .. Bir ders tarih öğretme· 
ni birkaç gün sonra imtihan yapacağını 

söyledi .. Neşet ile A • 
lizin akılları başların· 

dan gitti.. Ne yapa • 
oaklardı. Koca tarfll 
kitabını nasıl okuya· 
caklardı ... l liç .. Sınıf
ta kalmaktan başka 

çare yoktu.. Herkesin 
yüzüne nasıl çıkacak· 

lar, annelerine, baba
larına ne diyecekler· 

di). mara aırasile herkesi kaldırmağa başladı .• 
Tenbeller her §cyın kolayını ararlar.. Azizle Ne§et sınıfın ortalarına doğru idi .• 

Bunlar da bu tarihi kolayca öğrenmenin Onun için kalbleri güm güm atarak bekli· 
yolunu aramağa başladılar.. yorlardı .. Nihayet öğretmen: 

e<Eskiden bir su varmış.. Onu içenlerin - 241 Aziz dedi .. 
aklına istedikleri şey o su gibi girermiş.. Fakat Aziz nerede~.. Öğretmenin ça • 

Hani §imdi de öyle bir şey olsa da içsek» iırmasına yüksek perdeden bir horlama 
dedi.. Bunu söyliyen Azizdi.. Çünkü 0 cevap verdi.. Aziz sıranın altına yılulmıt 
herkes alay ettiği halde böyle ıeylere pek horul horul uyuyordu .. 

İnanırdı.. Öğretmen şaşırdı .. 
- Bizim kimya hocasının odasında o - Bu da ne demek) dedi .. Fakat sı• 

sudan varmış diyorlar. Ben de kaç kere 
öğretmeni içerken gördüm.. Herkes diyor 
ki o sudan içmeyince hiç ders anlatamıyor
muş .. Yeşil bir şişe. içerken kendi gözümle 
gördüm .. 

Aziz bunun gibi daha bir çok §eyler söy
liyerek Neşeti kandırdı .• Gidip fiıenin ye· 
rini buldular .. İmtihan sabahını dört gözle 
beklemeğe başladılar .. Artık hiç bir eeyden 
korkuları yoktu.. O sudan içecekler, bül· 
bül kesileceklerdi ... 

İmtihan sabahı yavaşçacık ikisi de kim

ya öğretmeninin odasına ı&irdiler. Şişeyi 

kafalarına dikerek, içtiler .. Göğüslerini ka· 
harta kabarta aınıfa gelip oturdular. 

Biraz aonra tarih öğretmeni geldi.. Nu· 

nıfın intizamını bozmamak iç.in baıka hiç 
bir ~y söylemedi .. Defterine baktı: 

- 25 5 Neşet dedi .. Der demez N~t to 
ağzını yırtacak kadar esniye esniye sıranın 
altına yuvarlandı .• 

iki çocuğu da sınıftan hemen hastaneye 
kaldırdılar .. 

Uyandıkları vakit başuçlarında kimya 
öğretmenini gördüler. 

- Uyku ilacını ne zannettiniz, §erbet 
mi, limotana mı, diyordu .. 

Bu defa tarih öğretmeni onları herkes • 

ten daha sıkı bir imtihan yaptı .. Azizle Ne• 
şet te kurtulmak için sınıf geçmek için ça• 
lıımaktan ba§ka çare olmadığını öğrendi • 
ler .. 

BU HAFTAN iN BiLMECESi 1 
Bu resimde ne var? 

1 6 
• 

4 

10 • 

etmeyinİa BaJ· ı 3 - Haydi Cimcom. 

,_ ~Hını ,-...,...... Cimcoın pPP tuta.al• 
1 - Çabuk Cimcom ıu ba • ı 2 - Merak ~ .ı.kJn- ma, çabuk ıel ... 

dır fimdi ıebrir· 

Batma ıelenler.. •er diyorum MU .•• 
ovna • 1 4 - Vay zavalh ppkam vay. I 5 - Cimcom f&pbyı _ Baya 6 Bizim f&pkadan bayır 

kalmadı.. 

- Amma da kaba adam!. Bir 
lefeldıür bile elmecli. 
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r---t Yazan: Orhan Selim t-1-------- l~_S ___ p_or_-_.I [ 
Son kafile de 
Berline dün 
Hareket etti 

inhisarlar U. M~~lüğünden :J 
KAN KONUŞMAZ! 

Son Postanın Edebi Tefrikası: 50 
Selime olan iş yüz binlere olan iş - ter gıbi baktı. Ötekisi, gözleıi yerele: Bedin olimpiyadına giden ikinci ve son 

lerdendi. Yaralanmıs. Abdurrahmanın B' li d h . - ır ame yat a a icı::ıbetmis .. ,kafile dün gece saat 21.45 de Sm:nplon 
imamlık ettiği hastaneye gelumişler. 1- kangren denilen illeti mahôde.. ' ,ekspresile Sirkeciden hareket etmiştir. Ka-

kj ayağını birden diz kapaklarından iti- Usta, gerisini dinlemedi : .fileye Futbol Federasyonu Reisi Hamdi E-
baren kesmişler... _ Abdurrahm"'"" dedi .. ,min Riyaset etmdhedir. Kalile « 30)) K.i!li-

u ıd S liın 
..... , , u"arrrnıyor 

sta sapsarı o u. e · in yattığı musun?. ,dem mürekkeptir, bunların altaı bısiklet~-
kovus, u ög-rendi. Abdurrahman: B .. L ,~ı: teşkil etınelttedir. Futbolcular. 19 k.i§i-

unu o ıte k ·· 1 · · - Mirim, mutlaka gel, kendini gör, . ' y ymnaşa soy emıştı dir. ICaliieye Türk Spor Kurumu Genel 
diyordu. Hep seni aTaytp durur. ki; Abdurrahmanın hayreti iki ftat an. ,

0

5ei:retc.ti Nizamettio, hakem Şazi TeZC'8n 

Usta cevab vermedi. Vapur gehniş- du. 1n antTenör Donclli refalC.at etmeli.tedirler. 
Usta ıyrce, bnrnunun dı"bı'ne kad c·d F tb 1 l 1 d ti. Abdurrahmanla ayrıldılar. O birinci ar 1 

en u 
0 

cu at. ~n ar ır: 
· hastane imamına sdkuldu ·. A - C'll t. Y nı;: .. nu··, Faru

1
!, 

mevkie gitti, usta ve Ömer baş tarafa A •• vru, w.a aşar, =-- . ~ 
"k" • - Abdurrahman, dedi, sen yalancı· ,l!.ll.tfü. M. Reşat., l Hak.kı, lhralüm. Adıl, 
ı mcıye.. N 'd N. ~ l!I!.ı.ıı.. 5 ciind·· ş 

E 
. .. .. Sel" . "d" .. k. . sın be 1 Hakkın L - L resi vahdet -·-L. , eı et, ıyaD< ı;~ ait, .. uz, e· 

rtesı gunu ımı gı ıp gorme ı- ·· Oiill:l< .... • ırı::-"Sı imareyı" k .. 1 t k.. · ~:ı...· __ ,___ ref, Rebii, Fili:ret, Fuat. 
çin Ali beyden izin almak. kolay olma- or e me · seııın ~ı ~ - ' 1ıf. 
dı. racı az gördüm .. Selim öldü ha!. Isa: - Kafilemizi kalaoalık bir halk kitlesi ve 

Usta iki paket asker cigarası ve Ö- bet olmuş .. kurtuldu topunuzdan.. )stanbul bölgesine bağlı bütün ldüp mu· 

merle beraber hastane kovuşuna gir- Hava güneşliydi. Abdnrrahmanm ,rahhnsları uğurlamışlardır. Biz de sporcu

diği vakit birdenbire Selimi göremedi. haki cübbesinin geniş koflarında ince ,larımıaa. hayırlı yolculuklar diler iyi haber· 

Kovuş ağız ağıza dolu. Yerlere bil$, sırma şeritlel' vardı. ler. bekleriz.; 

yatak serilmiş. Yaralılar hep birbirle- Ustaya .ö~l: geldi ki gü~~şte panl · Haydarpaşa tisesinde senelik 
rine benziyorlar. Ustayı, Selim görüp d~ya_n_ bu ıkı ınce sırma şırıt ortalığı snar bayr.aml 
seslendi. bırbırıne katarak kahkahalarla gülmek- Ha da 1'""1. . kam 1 r 1 . 

d
. 1 , Y tpaşa ısesı p ta eoe erı se-

Y atagv ının ha~ ucuna gı'ttiler. Usta, te ır er. ·· L- ·ı ,_,_ JL · _r ki Y U . ~ sow.ı. mwıase&OJCtı e meıucp c:n.ııoe sa-
hüngür hüngür ağlamamak ıçın zor sta. ters ters, bır daha baktı Ab - ,hada hir spor bayramı yapmışlardır. Bu 

tuttu kendini. Ömer korktu ilk önce. durrahmanın yüzüne, ağır ağır dön - ,bayram aaat <el 5» de bıışlallUŞ. ve: 100, 
Sonra alıştı ve daha sonra babasının dü, sarhoşmuş gibi sallanarak hastane 200, 400 ve 4XI 00 metre koşulardan 
yüzüne baktı. ' bahçesinden sokağa çıktı. .sonra mektebin A ve B futbol takımları 

Usta: Bir tramvay gıcırtısı ustayı kendine fllaç yapmışlardır. 
- Öp amcanın elini oğlum, dedi. g~tir~i. Etrafına bakındı. Bir manav Müsa~~ka.lar~an .~onra mek~p . salo· 

O
.. Sel· · ba · dukk.arunın kuru otlarla v::1r.ıtlmı<Q ser punda muzıldı bu: musamere venlmı:ı ve 

mer, yorgancı ımın ttanıye ( -' -ı. .,. • . . 
üstünde, hiç bir işe yaramaz eski ve 1 gisinde karpuzlar ilişti gözüne. Manavı bayram sona e~mıştır. 
kırık bir alet gibi duran elini öptü. Ev- gördü. Beyaz bir sakalı var. Kar~1ınn· /ta/yada gapılacak 
den çıkarken anasının öğrettiği cüm· da_ki çarşaflı kadına Oir karpuzu kes • (; ··reı maçı 
leyi söyledi: 

1 ~1~, malından emin, kesmece beğen- Tehir edildi 
_ Geçmis olsun amca dırıyor. Sokak kalabalık. İnsanlar gi • M h y .. . . . • ' .• d" r l y ·ı k , eş ur unan gureşçısı Cımlondos 
Nuri usta battaniyenin altındaki ıp ge ıyor ar. e yeşı ırmızı tram - K · · · d ki h R hı· , avrıan ısmın e meş ur us pe ıvanı 

vücude bakıyor. Bu vücudun yarım vay arabafarı tıklım, tıklım.. ile İtalya da karşılaşacaktı fak.at festival 

ve ayaksız olduğu öyle belli ki.. (Arkası var) k.omitı:sinin te;e.bbüsü üzerine bu müsaba-

Sclimin başı traşlı. Gözleri çukurda. kanın İstanbulda yapılması temin edilmiş-
Kuru çökük yüzünde aşağı doğru sar· Olimpiyatlar 2000 yll önce .tir. Festivalin ilk. haftasında Cimlondos ile 

kan bıyıkları korkunç. nasrl yapıhrdf ? Kavrian karşıla~ırlarken bizim pehlivanla-
Nuri usta cigara paketlerini yatağın rımız arasında da seçme müsabakaları ya-

•• t"" k d Sel" {Baıtarafı ~ mcı ıayfada) pılacaktır. 
us une oy u. ım : ' c· 1 d l 

E il h d d
. A bani zeytin dalından yap.ılmış olan zafe~ , ım on os i e Kavrian maçının galibi 

- yva a usta, e ı. nnen na - 1 _ u . laı: ba . . ·· b ı: d k T .. ı" h 
l

"I y · 'd' . ll h çe e~e.n on m şuıa geçınrken, mü •. seçme musa aKa&1n a azanan , ur11. pe -
sı r engem ıyı ır ınşa a .. __ ..ı:ı .. th. ,__,_L.ı.::.. lkı 1 ı· ı ·ı d .. ''I d" mtaller. o mu ış &.IUA.Dilu.gın a şan ara- , ıvan arı ı e e gııreşeceK er ır. 

Usta, cevap vermiyor, konuşamı - sında çelenk alan galiplerin isimlerini, soy; Bu müsabakaların pek heyecanlı alaca-

yor. Sesinin hıçkırıklarla kesileceğin • adlarım, memleketlerini yüksek sesle ilin ğı altıkadarlarca söylenmektedir. 

den kor~uy~r. . . ederlerdi. Rumelihisa111 idman Birfiği 
- Yıne ınsan adammış hızım şeyh Bu merasinı bittikten sonra muhtelif R ıın· İd b. 1. K 

Abd h D 
- · . 1 1 k l . . , ume ısarı man ır ı, urumunun 

urra man. egıl mı usta?. Ne yap- ça gı arın co~ un ses en arasında, galıpler, ı·..ı.. .. .. .. b . ] b .. 25 . l "-"'- yı aonumıı munase etıy e ugun tem-
tı etti, seni buldu. Haber verdi. reıs er. m.ıuawıaslar. memleket ~ ve ,muz 1936 C t • .. .. 1)" .. 

uluları ve seyirciler stadyomdan çıkadar, .,- umar eaı gunu ır musamere 
- Konuşma Selim .. yorrna kendi • d b_.-b 

1
. b. 

1 
.1 z f b d' ,ve ge.ce <(Hisar Bağ» ında sabaha kadar e ac: e ı ır a ay ı e e s ma e ıne va • .. ~ 

nı.. . . . ~urecek. cazlı eglenceler tertip etmiştir. nriar, orada tekrar kurbanlar kesılırdı. B\.ın. _d __ , ____ .. ____ _ 
Selim güldü. Meydana çalıtan sap - dan sonra olimpiyat müubakalarının lm - ~----------...;;;.. __ _ 

sarı dişlerinin kenarlarında sarkık bı - kem heyeti tarafından akşam üzeri galip B A. D Y 
yıkları daha korkunç oldular: atletlere Peritanede bir ziyafet verilirdi. ------------------ıı 

- Atlattık, dedi. Bu sabah sertabib t•Onlar ziyafette iken diğer ahali sabahI'ara Bu Akşamki Pro ram 
«geçmiş olsun» dedi. Bir iki haftaya kadar muhtelif eğlenceler tertip ederelt İSTANBUI:. 

25 Tem.muz Cumartesi kadar taburcu olacağız.. zevkü safa ederfer~ 
Ömer etrafına bakıyor. Birdenbire Olimpiyat müsa.E:ıahları gııüplcrine 

babasına sokuldu: verilen mükafut mukaddes addedilen ya-

- Baba, bak, baba .. diye korkuyla bani bir zeytin ağacmın dallarından ya • 
mırıldandı. pılm1ş bir çelenkten iEıaretti. Hakikatte 

Usta, kendi de farkına varmaksızın, 
Ömerin gösterdiği tarafa baktı. Orda 
bir yatakta alt çenesi olmıyan bir in -
san başı vardı. 

bunun maddi hiç bir kıymeti yoktu. fa· 
kat milyarlar verse, bir yabani zeytin ağa· 
cının dnllanndan yapılan çelengi olimpiya 
müsabakalarında galip gclmiyen bir adam 

18: Dans musikisi (plak.) ; 19: Haber· 

ler; 19, 15: Muhtelif pla.kla11; 19,30: Ço· 
cuk saati: Hikayeler; 20: Çocuk muaik.isi 
(plak): 20,30: Stüdyo orkestraları; 21,30: 
Son haberler. 

Snat 22 den sonra Anadolu ajansının 

gazetelere mahsus havadis servisi verile· 
cektir. 

PRAG: 
Selim fısıldadı: 
- Şevket çavuş. Sargılarını evvelsi 

gün çıkardılar. Yarın taburcu. Çene 
kemiğini ~apnel paralamış. Ama iyi 
oldu. 

ba,ına koyamazdı. Bir olimpiyat çelengi 
alan atfet en meşhur generallardan üstün 20, l 5: Marş ve valsler; 21: Eğlenceli 
tutulın, bir kaç olimpiyatta zafer kaza • danslar: 22: Senfonik kanser; 23,20: Sa

O akşam eve döndükleri vak.it, Ö -
mer, bütün gece çırpındı durdu. Hep 
o çenesiz adamı gördü rüyasında. İki 
defa ağlıyarak uyandı ve ertesi sabah 
ustanın anası, çocuğu böyle yerlere 
götürdüğü için oğluna çıkıştı. 

nanfarm ise mabutb.rın ve kahramıınlann 

heykelleri yanına konu.JUrdu. Ve yalhu 
k.enclileri değil aileI'eri ~ hatta mensup 
olduldan aite vöhret le.az~ B~ memle• 
ket, olimpiyatta: galip godmi.ş evlatlarile ö
vünüıdü. Haui. baz.an fdırin sunanı yık.ılir, 
colimpiyatta galip gelen bir kahramana sa

lon orkestrası; 2 4: Konser nakli. 
VARŞOVA 

ZO: KlMi.k valsler; 2 1, 1 S:: tJzalüardaki 
yurddaşlara mahsus neşriyat; 22: Keman 
konseri (piyano refa'Katile): 23, l 5: Hafif 
musiki; 24: Dans plakları. 

BVltREŞ' 

hip bir sitenin sura ihtiyacı yoktur lıı de • 18: Dans musikisi; 2 0-: Konferans; 
nilirdi. Olimpiyat galiplerin isimleri ıner- Z0,2'0: Operet ve filmlerd'en plalllar; 2 l: 
mer levhalar üzerine kazılarak çocuklara Temsil; 2'2,45: Ceyms K"olı cazı: 23,45: 

Ömeri örnek orsun diye jimnazyafara ve palestra- Yabancı diilerle HaoerH:r: 2'4: Plak (İs -
gözlüklü amcaya bırakarak, Selimi üç lara asılır, heykelleri yapılarak tceza bu • panyol musikisi.) 

defa daha görmeğe gitti. Ve her gidi - nrlara kom:rhrrchr. N~ olimpiyat ga- BEI CRAT 

Usta iki hafta içinde, artık 

şinde sertabibin «geçmiş olsun>> sözü- lipleri her nevi vergilerden de affolunur _ 2(1, 5.0: Halk şar.laları; ~1.45: Milan'Clan 
nü biraz erkence söylemiş olduğunu du. Tiyatrolarda, umumi toplantılarda en nallil: Maekanyi' nin «CAVAE.LER1A RCJS. 

anladı. Çünkü Selim iyileşmiyordu bir şerefli yerler onTara ayrıfır, JCendilerine ö- 'fi€A:N» opernS'I; 23--: Haberler; 2'3,20: 
türlü. Dördüncü sefer bir cuma günü Iünciye kadar aylı.fi.: ôağfanırdu Konser nalHh 241: Dans plaielan. 
gitti hastaneye. Daha koğuşa girme • , ....................... - .... _ ......... -·-·-·--·.. IST ANBUL 

den Abdurrahmanla karşılaştılar. Nu- Taksim bnli.çesinde 26 Temmuz PUa~ 
Halk Opeı!etl 12,30: Muhtelif plaklar ve Halk musikh 

ri ustayı, Abdurrahman görür görmez~ an aksmn 21,45 <le · ı a T b b li _ı~ 
- Dur, mirim, dedi. Cenalxhak tak:- A · n;- : epe aşı a çesin=ın nakil. Çigan Y S E orkestra lan ve l<arışıK program; 20: Halk 

siratını affetsin .. bizimki rahmeti rah- B ' musikisi (plak); 20 30: Stüdyo orkestra-
mana kavuştu . uynıt.. operet Pek vak.ıııda ları: 21. 30: Son haberler. 

Usta, eski şeyh Abd.urrahmanın, 8 A BA L ı K 
şimdiki tombul hastane imamının yü- Progra.111 her ıı~rta 
z üne dimdik, küfreder. dövlifmek is .. • ~ğişi1 

Saat 22 den sonra ~nadolıı ajansının 

gazetelere _mahsus liavadis servisi verile· 

cektir. · 

17 adet 300 kiloluk baskülün sif muhammen bedeli 80 Lira 

18 " 500 " " ,, ,, ,, 95 ,, 
5 ,, lOOO ,, ,, ,, ,, ,, 155 ,, 

1 2 ,, 1500 " ". ". ,, ,, 220 ,, 
· Yiıkanda tartı sıkletiyle mıktarı ve muhammen bedelleri yazılı 

iL 

baskiiller şartnameleri mucibince açık eksiltme suretiyle satJll 
alınacaktır. 

Eksiltme lQ/IX/936 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 15 dt 
Kaf>ataşta levazımı ve Mübayaat şubesi binasındaki Alım satı~ 
Komisyonunda yapılacaktır. 

lif - Kanunen eksiltmeye girelilmek hakkını haiz olan isteklileriıı 
'~ameleri parasız oli:zıak üzere hergün ve pazarlık için de 
teyın olurum gün ve saatte % 7,5 muvakkat güvenme paral1 
olim.t 322' lira ile &irlikte yukarıda sözü geçen KomisyoOS 
gelmeleri Llıımdir. (40) 

* * l -:-: İdare~n Cil>aiı Fabrikaınrufa yaptıracağı 14877.14 lira keşif bed 
li taclilit: ve tesı.sat. lrapalı zarfla eksiltmeye konmuıtur. 

2 - M~kasa evrakı 75 kuruta lnhiaarlu İnfa~t Şubesinden alınabill· 
3 - Eksiltme 2'UVll/936 Pazartesi günü saat 11 de Kabatasda lnbitJ 

Iar Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Komisyonda yapılacaktır. ' 
4 - Muvakkat teminat 1115.79 liradır. 
S - lstektilerin ihaleden en az üç gün evvel: inhisarlar inşaat Şuh~ 

gelerek fenni ehliyet vesikası alaıaları fartbr. 
6 - Teklif kapalı zarfları ihale günü tam saat 10 a kadar iımi geçen ı 

misyon Reislijiııe maJCl>uz mukabilinde verilınit olmalıdır. ((J942' 
.. . 

Nfunmıesi evsafına UfgUJI' olmak şartile Mwrcllm mamul 10600 kilo ~ 
~ta Kola 28/Vll/936 tarihine rastlayan Sah günü saat 15 de ~arhlda ıf 
t~n alinac~l(tır. İsteltfilerin nümuneyi görmek üzere her gün ve pazarlık ~ 
ç.ın de tayın olunan gün ve saatte o/o 7,5 muvakkat &Üvenme paralarile b 
lıkte Kabata.şda levazım ve mühayaat. Şubesiııdeki alun, satım komi&yoıı 
na müracaatları. «3941>' 

* * Şartnamesinde yazılı evsafta f>eheri 12 lira Muhammen bedelli 287 J 
dölOne soba 30/Vll/936 tarihine rastlayan Perıeıı°be günü saat 15 de ~r 
eksiltme suretiyle satın almacakhr. 

isteklilerin şartnameyi almak üzere her gün ve eksiltme için de ildiZS 
den kruıuni vesikaları ve% 7,5 güvenme parası olaıı 516 lira ile Kabata~ 
levazım ve mübayaat Şubesindeki alım satım Lmiayonuna mü,.ı' 
atlan. «39181l 

* * ŞemUpa.,a depoıunda katlar araamda yapılacak 1307.+ı lira k.qif bel 
li tadilit.ın ifçiliği 27/Vll/936 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 11 6 
pazarlıkla ihale edilecektir. lsteklileıiiı ketifiıameyi gönnek üzere her güıı f 
pazarlik 'cin de % 15 teminat parafarlle birlikte tayin edilen gün 7 e _.,I 
"•Ji.•ta,..., levazun ve ~aK: Şubesindeki Alını, Sabm Komisyonıı' 
m.üracantlıtn. <\3940» 

• * 
Şartnamesi mucibince 20 X 25 • 27 eb'adinda 4,000,000 adet rakı ms1" 

tan 27'1Vll/936 tarihine müeadif pazartesi günü saat 15 de pazarlıkla fi 
bn alma:cakt~ İsteklilerin: fal'lmmıesİnİ. görmek üzere her gün ve pazarrJ 
için tle tayin: olunan: gün n. ABtte o/o7,5 güvenm~ paralariyle birlikte Kab' 
lftfhl lenznn n miif>ayaat şul>esi müdürlüğündeki Alım Komisyonuıı' 
müracaatlan. ct376~> .. . 

Şartnamesi mucibince «1500» liilo esana bergamot ve d50» kilo Jdıtif 
3/8/936 mrilifue rastl"tyan P-azarlesİ günü saat 11 de pazarlıkla satın 6' 
nacaktır. İsteklilerin şartnamderini g:i:iımek i · lıer gün pazarlık ;i' 
de tayin olunan güncfe o/o 7,5 muvakkat güvenme paralariyle birlikte 1'' 
batE41ta f.evazım ve Mü6ayaaf Şubesindeki Alım Komisyonuna müraca"t 
lar& «40&7» 

ahiliye Veki e~den: 
Nufusu on binden fiızla şehiB v:e kasabalal'UDlzm su projeleri t' 

isale- işleriiıin g~rek münferit ve gerek guruD h.alliıde yapbrılacSI 
ve bn işlerin Belediyeler Bankasınca Finanse edileceği hakkı~ 
28/4/936 fan1ıli ilanımız üzerine Belediyeler imar heyetine m" a~~ 
öuhman ve bnlunacalC olamarm aş~ tasrihat dairesinde rJJiJlf 
caatlarını tamamlamaları rica oflmur. 

1. - Şimdiye kadar yapmış aldtıklarr su 'Ve içme sul'an işlerfı" 
dair bonservis ve referanslar. 

2. - İktiaarı mali vesrH:ası. 
3. - ŞirlCet halinde olaukları ta'Kdirde ıirketi temsil ve şitV 

namına müzakereye sel.ihiyettar elduklarına da~ vekaletname. 
ALikad.arJaruıı yukarıda. göateııilen vesikalarla 'nntl936 tarih f 

saat 14: da Aııkauda Dahiliye V elLireti11de Belediyeler. lm.r hey~ 
m.iiracaatlaı müzakereye başlama.lan WiD: ol r. .. 

( BU ilan Belediyefer imar heyeti için bir teaftfrüdü nnıfazaıııtıl" 
değirdir.) (20) 
--~~~~~~--~~~-;;:-~~~~~~~~~~~~~--/ • 
Ulukışla llhaylığından : 

1 - Ulukışla kasaba ve köylerinde yapıfacak (28860) lira (68) ıcl. 
6ed'eli Reşfi ofan (28) refc \3'Z) çift goçmen evinin kapalı zarf usııra 
c~siltmesincfe talip çıli:madığmcfan iliafesi on gün müdde:tle uzalıhnıştıf, 

2 - 1 teminat allçesi (2164) lira (70) lrur~tur. 
3 - ihale 27./,7/936 günü saat 14 ere U1ukışfa .bkin. komisyonmıclıti) 

pılacağından taliVfcriııı müracaat:llırı. (31) ____ ____,/ 

İstanbul Telefon Müdürlüğünden : 
Umıımi llııdti<Jlli medıeı:lerimlen yapılacak lısomltmaiJUr i ·ırı )c:ur'_,!~ 

'Farifeıılen Fmıılİll plWIS İ*yeal.rin, İltanhl Teleloaı Miidür~c d~1 

dirilmesi aca olunur. «4~ 
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lstanbul Varidat Tahakkuk Müdürlüğünden: 
lhbanaame Vergi 

mikdan 
L. K. 

[ Hikfige 1 Uykusuz bir gece gibi ••• ı 
Senesi ismi Sanab 

-935 Ali Settar Ahçı 

,, Zihni Hallaç 

,, Nazif Haan Tamirhane 

934 
935 

Yuef Berber 

Ahmet Şerif Yola sığmaz Ahçı 

935 Vasil l.tavri Kambo vere· Kundura ta-
mirci si 

le8İ 

Adresi 

Haraççı Kara Mehmet Hisar 
alh 88 No. 
Hamami Muhiddin Sultan 
Selim cad. 26fl N. 
Balat Karabet Mürsel Pqa 
243 No. 
Hacı lsa Tahtaminare 238 
Haraççı Kara Mehmet Hisar 
alb 98 No. 
Tevkii Cafer Vodina caddesi 
49 No. 

cilt vvak 
No. 

13172 

"123 

~4/33 

13/42 

3 

o 

5 

6 
1 

17 

38 

30 

58 
92 

86 

Yukanda adı İfİ ve eski adresleri yanlı mükelleflerden yeni adreslerini bildirmemif ve yapılan araş
tırınada da bul~namaml§ olduklanndan hizalannda gösterilen yıllara aid kazanç vergileri ihbarnameleri 
bizzat tebliği mümkün olamadığından Hukuk usulü muhakemeleri kanunu hükümlerine göre tebliğ yerine 
Reçınek fizere ilan olunur. (4245} ----------__ ..,. 
İstanbul Varidat Tahakkuk Müdürlüğünden: 

Vergisi Mali Kapı 

!!nt;! Mahallesi Sokağı No. 
933 ,--..:=:.:.::::.::::....--;_..~B--ıl~~7:-:::5 

Çarşı Ressam asmac ar 
935 Yağlıkcılar 4 
934 ,, Kalpakçılar 211 
936 '' Ressam Basmacılar 77 
9351 " Kazazlar Orta 59 
n " •36 Hazır elbiseciler 1 4 
b~... " ~ Sıra odalar Kil 3 
9 " ~ H~k~~ ~ 
935 " Çadırcılar 84/86 
9 " 35 Yorgancılar 62-64 

Püskülcüler 14 
Yağlıkçılar 22 
Çadırcılar 1 19 
Hakkaklar 52 

" ,, 
" ,, 
" 

" " 
" " ,, 

" 
Takkeciler 91 

,, 
" 

Sorgutcu han 28 

" " 
Çaducılar 42 

" " 
Kürkçüler 10 

,, ,, 
" 

20 

" 
,, 

" 
17 

" " < Varakcılar 23 
P35 Çarşı Sorgutcu han 7 
., ,, Sandal Bedestan 10 
,, 

" 
Sahaflar 27/29 , ,, ,, 

" ı.,, 
934 
93S " 
935 " 

" 

Haf aflar 23 
Kavaflar 23 
Kalpakçılar 66 

,, 180 
Çaducılar 188 

Mükellefin adı işi L. K. _____ ;.;..;.;.;.;.;,;;..., __________ .....; ____________ __ 
Sabri Ardiye 20 60 
Nikoli Manifaturacı 49 27 
Ilhan Oyuncakcı 48 81 
Saim Aşçı ve tatlıcı 8 1 O 
Karnik Cedvel yapıcısı 4 93 
Artin Beyko kızı Şapka yapıcw 4 92 
Yako Beçu Yaldızcı 23 10 
Hayrettin Çorap imal ve sabCJBJ 11 22 
Murat Koltukçu 3 86 
Mehmet Mobilyacı 10 31 
Ali Koç veresesi Tamirci 13 99 
Loksı Manifaturacı 3 31 
Hakkı Aşçı 2 23 
Mürteza Kunduracı 9 00 
Hasan oğlu Ibrahim Halıcı 17 33 
Tatyos Kunduracı - 3 47 
Agop · Tamirci 12 
Aleko Şapk•cı 33 
Ansefon Mobilya imal ve 26 

Fettah 
Vahe Agopyan 
Mustafa 
Cevad 
Refail 
Nesim 

" Kireğos 

Sabri 
Mustafa Hüseyin 

cilacısı 

Kunduracı 
Elektrik tamircisi 
Kunduracı 
Kahveci 
Halıcı 

Köseleci 

" 
Tuhafiyeci 
Berber ve ppkacı 
Eski kundura 
satıcısı 

68 
1 
4 
1 

219 
22 
22 
46 
~o 

17 

25 
16 
80 

93 
24 
97 
81 
24 
37 
37 
72 
80 
87 

İçi bin bir işkence ile dolu saatleri aç~ 
auz bucaksız gibi olan uy.kuauz geceler ge• 

çirdiniz mi'? .•. 
Öyle geceler ki meşakkatin en akla gel· 

meyenini kucaklarında taJIT, öyie geceler ki 
azabm aanki ö:r. ana11dır. 

Ağ,r bir hastanın bqucunda geçen ke
derli sece1er. ve fiiphesiz itan ve buat ko· 
kan harp meydanlarında bir siper içide 

ceçen cehennemi seceler. 
BU idam mahkümunun son gecesi ifte 

bu gecderdendir. 
Bunlar öyle ~ecelerdir ki insan hayatı· 

nın en büyük teselliai ve en büyük lütfu o

larak yorgun ve elemli baıını koyacak bir 
yastık ve bu yastıkta1ô başa her §eyi u -
nutturacak derin bir uyku ister. 

Bunlar öyle geceletdir ki: Bu gecelerde 
bir küçük yastıkc1k ve derin bir uyku bir 
insana bahsedilecek her bir Jiitufdan daha 
kıymetlidir. 

İıte genç dostum benim hayatını, be
nim bütün hayaUm, böyle bir gece gibi 

geçti. 
Ve ben bütün hayatımda gece dtipinde 

çalıpn bir fabrika amelesinin sabahın ilk 
saatlerinde duyduğu bezginliği ve yorgun
luğu duydum. Ve tıpkı onun ko&usiyle 
«hu gece bitmiyecek mi'?» diye titredim. 
Ve j,te o gece bitmedi. En genç ya§lmda 
baıılıyan en co~kun yaflTlldanberi güneşi 
hayatımdan silen o menhus gece, o 90nsuz 

gece bitmecli. 

BitmedS hili devam ediyor. Hata ben 
bapmı bir yastığın mc.'ôlnyetine bıraka -
madım. Gözümü bir an yummadım .kırk 

sdti:r. aene .•• Kırk sekiz sene süren bu ge
cede her an başımı dik tutmak yorgunlu
ğumu belü etmemek ve bütün yorgunluk· 
lanmı dinlendirebilecek uykunun kollan· 
na kendimi bırakamamak tıpkı düpnanlar 
arasında tek ba§ına 'kalmış bir insan gibi 
daima uyanık kalmak mecburiyeti içinde 
idim. 

Yazan: SUAD DERVJş 

w Mdttehi bitirip de çalı~ağa baaladı • 
gım zaman düz çarıaflanmın iç.inde kendi 
elimle süslediğim kendi kazandığım pa • 
r~mla süslediğim anamın yanında gezerken 
b1r babanın parasite gezerken duyduğum if 
tihan duyaT"dım. O bana nsen kendini ill
mal ediyorsun yavrum» derdi. «Mesleğim 
hocalık anne, hoca hiç süslenebilir mi? » 
derdim. 

Annem beni aüs 11evmez bilirdi: "' Ba 
kız adeta erkek gibi bir ıey •. » derdi. Bil
mezdi k..i ben ipek lumaı dantel satan dük· 
ltanlann camekanında hep .kendim için ar• 
zuladığım şeylerle onu süslüyorum. 

Annem bir çocuk gibi idi. Annemi bir 
çocuk gibi yaşattım. Ben mi yok a anne 
idim bilmem ki ... Ben çalışabildikten, ben 
onunla ın~l olabildikten soma onun yü
zünii bir gün mahzun görmeğe nıhammül 
etmezdim. Onun için bütün gençlik senele
rimi ~ ba~mda geçirdim. Bir zevkin ol
madı. Bir aJLm olmadL Zevkim ve a§kmı 
o idi. 

işimde ne can sıkıntılamn. ne bezgin • 
liklerim. ne isyanlanm olurdu: «Anam Ü• 

zü1düğümü anlamasın» der ve nelere ta

hammül etmezdim. Awıem bütün çektik· 
lerimin birini bilmedi. Onun yanına gcldi-
gım zaman hayat yükünü taşımaktan sız
!ıyan omuzlarımı yine dik tutardım. Ağla• 
mak isteğile kilitlenmiş diılerimi zoraki bir 
tebessümle 11.çatdım. 

Annem: «lhtiyarlıyoTl!un evlenscne~ 
derdi. «Allah göstermesin nine! » : Dalına 
cevabım bu idi. Ve o beni çok sevmeainı 
rağmen için jçin buna memnun oJOTdllc 

Beni kaybetmek.. 
Nıhayet bir gün geldi. Otuz yaşında İl! 

dim henüz. Kırk bC§inde olmıyan annenı 
mektep k.w baluşlarile dolu gözleri mcecık 
minicik bir vücudHe bir gelin gibi taze IÖ41 

rünüyordu. 
Kısa bir hastalık onu elimden aldı. ,A. 

namın ölümünün acısı ve hayatımda bı • 
!\tinimini bir çocukken daha babam raktığı bo11luk ne mürlıiıti. 

beni ve annemi r----Y-a_li_l_n_kı-. -nü-'s_h_a_m_ı_z.;.d_a __ .., Bu müthiş fe1t;. 

terk ederek be • ket içinde baıııtıU 

nım ailem içinde B a b ama dinleyecek. mat\14 

maceraperest de- mimi tadacak vaKıı 

IA - 1 ' diğimiz bu kadının 5e am SOY e ••• tim yoktu. Hayati.§ 

ı>eti •ıra bafka v 66' d 1 d 1 azan: na ircan Ka.Çlı 7apaya nız 1m. B&ı 
• 'manle.ketlcre ait- J 

1 
tek müııfik el • 

mit ve bayatJmızdan Üinmipi. Onun bir cımın tutu,wrduğu alnımı olqadı. Klmiı 

daha ne olduğunu bilmedik. Annem baya- sc bana bir tek söz E.Jylcmedi. fyi bir J'UI 

tında yapayalnız kalmış bir insandı. Ve tık 'b' k b. d 1 gı ı yumuşa ır ost tese !isin e ~ 
yapayalnız kalmağa cesareti o1mıyan hir fayan kafama bir rahat bulamadım. Ma • 
insan. Daha küçük yaşımda iken onun ha- halle çocuklan nasıl bir ip ucuna bir tena 

Yukanda adı, işi ve eski adrealeri J&zılı mükelleflerin yeni ik~met adresle~ b~d~rmemiş ve .ar~fhr- misi oldum. Eski bir konağın geniıı sofala- ke parçası bağlar da araba diye kaldırımlı 
bıadada bulunamamış olduklarından hizalarında 1ö.iterilen ~a aıd kaz~~- ver~ılen ıh~rnaı_n~en bızz~t rında çılgın rüzgarlar çıplak ayaklı insanla- tarda toz, toprak çamur çirkef içinde do • 
tebliği mümkün olamadığından Hukuk Usulü Muhakemelen kanunu hukumlerme tevfikan ilanen tebliğ rın koşuşunu andıran gürültüler yaparken 1aştırırsa o günden sonra ben de hayatımj 
olanur. (4244) annem uyuyabilmek için beni koynuna a - böyle çamurlar içinde adeta sürükledim. 

I
~ --_:~~---------------------,------K--k-. ~.--M------ ~d~akKaban~~linl ıpğındka ~~z.lun .ir~ irirda~mıı Nihayet bir gün .•• Bir gün bir tesadül 

1 
eı m cra emurluğundan: u. ıuı ı çoeu ao enm gö ÜgÜm oldu. Ona rastgcldim. Ve bütün genç Jcuııı 

latanbUI lleledlye•J lllnl•rı Keskinin Kmkble nahiyesinden Ka- zaman çocuk muhayyilemin bu gürültü • lık hayatımda aşka suımuı olan kalbim İıi! 
ıap Salibin Ahçı Behlülde alacağı olan 42 lerden yarattığı masal cadılarını gulyaba- çinde birikmi!I, içine hapsedilmiş ihtirasla• 

itfaiye amir ve efradı için yaptınlacak kasketiyle ben.her bir cak~t ve liramn aluunuı için Kmldade nahiyesinde nilerj, devleri boğmağa çalıprdım ve böyle rı, kıskançlıkları ze' kleri ve kederlcrile zin. 

~ta.londan ibaret 418 takım elbise açlk eksiltmeye konulmllflur. B~ ta· yanın dönüm tarlanm yeminli ebli'YUkuf· bir teselliye en fazla ben muhtaçken c.irlerini kırdı . Onu sevdim. Bir deli gibi 

"Ilı elbiseye ıo lira fiat tahmin olunmuftur. Nünumeai ve f&rlname11 le • lar tarafından tamamına 35 lira laymet «korkma anne rahat uyu kimse değil onu sevdim. Onu ölesiye sevdim. O da 
-.il.,..,_ • t•:.:.· ik takdir edilen yerin açdl artbrma•a vaz'e- «rÜzgarn derdim. beni sevdi. Bir çılgın g'ı_' .•• Attık '-'u'tu·· ... 
... --.an müdürlüğünde görülür. İstekli olanlar kanunun tayın e ~· ves a 

1 

n;n 'l;I •• •e 314 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 31 Tem• dilmit oldujundan 27 /8/936 pertembe Bundan sonra genç kızlığım ba!!lar: A· ömrümce bana karşı hasis davranmıı zan• 
... I _ı_ (8 ) günü saat 14 'den 16 )'a kadar dairede bi- namın gözünde en ufak bir yeis gölgesi bir nettiğim hayat benden saadetlerini 

~ 936 cu .. ·· ıaat ıs de daimi encümende bulunma ıuu. · · · 'hal edil k d ma gunu ( 
4070

) nncı arthrması ı e ecektir. Arttırma e er görmemek için bütün genç kı:r.lann esirgemiyecelc eli> e sevindim. 

• • ~elik muhammen kirası 60 lira olan Büyükçekmecede lstanbul od • 
::lllde 45 No. lı eıki mektep binası teslim tarihinden itibaren 937 ve 938 

Ptta)'la sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmut· 
"-r. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür. istekli olanlar 450 ku· 
~ nıuvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber S Ağustos 936 
~günü saat ıs de daimi encümende bulunmabdır. (1) (4179) 

Vaklflar DirektörlUğU lllnları 1 
~köyünde Ferit bey 10kağında 19 aayıh. ev .1!!'-'-~-. 
Üıkidarda Rum Mehmetpafil lcaaiye caddeaınde 94/1 aayıb uwuwuı 
Oıltiidvda Selimiye haınaın 10kağı 48/aayılı arsa 
~\lkarıda mevki ve numaraları yazılı Vakıf yerler 31/5/936 bitimine ka· 

.... kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuttur.. • .• 
le lhaıeleri 5/8/936 Çarf&Jlba günü aaat ıs eledir. lıteklilerin Kachköy Va· 

~~ürlüğüne müra.caatları ( 4248) 

Devlet Basımevi Direktörlüğünden: 
k. al •. ile üatiine al 

bb. iikiir Bakanlığı yayuılannın genel satıcahiım üç Y aure. .. .. • 
..... , bulunan ccVakit)) iclareıile yapılınıt olan mukavelenamenm hükmü 

25
/ 

~/ 936 günü sona ermektedir. . l'I 
)a ~I sonra Kültür Bakanlığı yayınlarının sabfı Jalnız kitapçılar e 

1 
e 

J>ı -caktır 
8u Y• nİar .. .. ak • · kitapçılann ya bulundı.ıklım 
)~ Y• m aatıtını uatune alm ilbyen . l)irektörl ··., ·· bat 
~ Kültür Direktörlüğüne veya Devlet BuımeVI . . uawıe vu-

&atlf tvtLannı öjrenmeleri ilin olunur. (41). 

bedeli takdir edilen muhammen kıymetin maHk oldukları şeyleri unki istihfaf eder- Mütfikti. Himayekardı. Ona güvenebi
yüzde yetmİf betini bulduğu takdirde müı- miş ve istemezmişim gibi göründüğüm genç liyordum. Onun yanında dinlenebileceji11 

terisi üzerine bırakılacaklar. Aksi takdirde kızhk •enelerim. Güzel bir elbise, gü7.el bir mi ümit ediyordum. Hayatın bulun ıztı .. 
en son arttıran1n taahhüdü baki kalmak Ü· çarpf ve etekleri kabarık tafta bir etek ya- rapları karşısında, bütün meşakkatleri kar• 
zere arthrma 15 gün müddetle temdit edi- rım kaldırdığım topuza sokacak .üelü bir ısında dimdik durmaktan yorulmuı var~ 
lerek 11 /9/936 tarihine müaaclif cuma SU- tarak.. Hayır sanki ben bunları aevmez, lığımı, asıl hakiki hüviyeti ile bir sarmapli 
nü saat 14 den 16 ya kadar keza daire- aörmez iatemez.mitim 1ıibi. böyle ıeyler ağacı gibi onun kavi ve kudretli varhğın• 
mizde 7apılc:ak iünci açlk artbrmada en arkadaılarımda var da bende yok diye ge· dayıyabilecektim. 
çok arltırana ihale edilecektir. Haklan ta· ı celeri yatağımda ağlamazmışım gibi ana· Fakat ümillerimi söndüren bir şey ol 4 

pu aicilli ile Mbİ2 olnuyan ipotekli alacak- mın karıısında daima güler yüz daima ne§"e du. 0 ~vli idi Evli bir erkek, hem de bir ÇC>o! 

hlarda diiu alikadarlann ve irtifak baldD ve daima kahkaha içinde geçti. cuğu vardı. Fakat o bu yuvayı feda e11 

1&hıplerinin bu haklarını ve hususile fm ve Bütün meşguliyetim mektebimdi. Der • diyor, çocuğunu karısını terk ederek ban• 

masrafa dair olan icldialannı evrakı JDÜa· dim mektebimi bitirmek ve gayem baba • gelmek iatiyordu. 
bitelerile birlikte 20 ı6n içinde bildirme- mın alıp götürdüğü refahımızı çalııarak Bu acı hakikatı öğrendiğim gün jçimd~ 
leri liznndr. Ahi talıdirde baldan tapa anneme iade etmekti. bir .fCY burkulup koptu. Bütün hayatımı 
.aicilliyle sabit olml)'anlar •tlf Welinin A b çc.kılmez bir azap yapmlf olan [bı'r mace~ nneme ir gün fimanr.amıştım. Şı • 
paylapnumdaa ı..riç kalırlar. Daha fasla marmak ihtiyacile kıvrandığım saatlt!rde raperest kadın] düşündüm. Macerapere•t 
mal~ almak iateyenler claİNcle aça annemin karıısında müşfik bir hami gjbi mi} Zcı.\'alh kadın kim bilir nasıl sevmiı • 

bulun anılacak artbrma prtnameeini ıör- ona bir istinatgih olmuo.tum. ti.·· 
meleri ilin olunur. "' S · · 

C 
.... _ J····· k evmıştı amma •••••• 
orurıaugum adar enerjik mi idim? .. Kavıp• 26/4/36 a...-"LL..1 H C Miitem1tdi.> t:n feıdakarl.Jt, ;mütemadi ,. 

ı • ~• Adepuan .•yır... öründüiüm kadar kuvvetli miy· 
orta mektebinden aldıiaa :ıL __ , ...... ep elin.. d " H B 1 yen bir başkaııı için ya~mak kaygoole 

----- - ~ ... - ım r" ayır... en iğim tıpkı bir sarmaııık 
•---·-· kavL-u.!-.. Y-:.:..: -1---::..-d.... d 1 .b. b. d ~cçıni§ olan hayalıının ti ilikierimc: ı,sleyen 
..,.......... ı ~ - --.uu _ a ı gı ı ır esteie muhtaç iken mu az.zam b 
bükmü yoktur. b k ir itiyadı c.hnuııtu. 

ir avak ağacı gibi dik ve mai ortada A b 
Adapazan orta --'---L! d ııııcmi. eni düşündüm. Oııız sekiz 

...-ı:u aelaeteri va· urmaia ve dallarımın gö1-eleri altına a• d 'd' Ot -....ıı.--!le Yuauf ~ .> n~m a ı ım. uz sekiz ya~ın·ı. ""ciu ne 
- namı aıiındırmaia mecburdum. J ncı g\İI) er gcçirmiştİııı ne yıpı ıı ıı. • r.e mut• 

Doktor Hafiz Ce111•I 
Dahiliye mitıelau.ıaa 

Pazardan maada hergQıı 8 • 6 
Divanyolu (104) No. Telefon: 22398 
Tel. Kandilli 38 • Beylerbeyi '8 

Ben I çocukken çocuk denecek kadar lıi!; ııatlc:r, ne hezi(inJ;kic:. ıır .>, 11 uı.tuk· 
g~nç ~an annem ben genç k;z.ken serpil· lar ••. Şirr.di 'bu hayata Lu hıt\"' ı \ .. ınız• 
mıı bır aenç kadındı. Onun her ıeye İİıli· lığına, bu hayaım acıların& alı ını" o-ı{il 
yacı va..dı. Güzel elbiselere kabarık taf-J miydim?. 
tadan 9lrp~lara, kumral aaçlarınan arasına Ve ne .> aptım hildiyoı mı ıı ili. <luı .. 
koyacak baı taraklara .• tül pefelere.- · (LütfH aayfayı çe~arini~J 



10 Sayfa SON POSTA 

Gavur 
Melım•dln 
Yeni 
Mac•ral•rı 

CiBALi ZiNDANLARI 
İtt ilıatçılar Devrinde 

MUHALEFET Or 
Son Posta'mn zabıta romam: 22 

~ . 
Nasıl doğdu, Nasıl yaşadı, Nasıl öldü'l 

Deli Kerim efendinin çehresi birden
bire gerildi: 

- Ne dedin, Hüsnü Bey?.. Katil, 
jçimizde mi? .. Biraderi .• Sen çıldırmı,. 
~an} •• 

Hüsnü Bey derin derin içini çekti: 
- Keşki çıldırsaydım, Kerim Efen-

di. .. Maalesef, söylediğim bir hakikat
tir. 

Dedi... iki arkadaş, bu acı hakikate 
temas etmekten korkuyorlar gibi idi. 
Dudakları kıpırdadığı halde ikisinin de 
sesi işitilmemekte idi. 

Nihayet, biraz evvel müşir paşadan 
yediği darbe ile daha hala içi yanan 
Hasan Efendi; 

-Kim?.. 
Diyebilmişti ... O zaman, Hüsnü he-

yin ezgin ve bitkin sesi işitilmiş: 
- Katil.. Gavur Mehmet ..• 
Diyebilmişti. 
Bütün başlar, önlerine eğilmişti. Şu 

anda odada bir sinek uçsa, kanatlarının 
vızıltısı işitilecekti... Yüzlerce hadise 
karşısında en acı fecaatlere alışmış ve 
her şeyi kanıksamış olan bu üç zabıta 
memuru, şu anda anlaşı1maz bir ıztı-

1rabm altında ezilmektelerdi. Hemen 
pepsinin de kalbinden, şu sual f;eçmek
~e idi: 

- Gavur Mehmet, katil. .. Pekala .. 
pihayet, o da bir insandır. Onun elin • 
aen de bir kaz.il çıkabilir .. fakat, bu ka
til hadisesi, bir hiddet eseri değil.. dü -
tünülmüş, taşınılmış, bütün incelikleri
ne riayet edilerek meharetle tertib edil
miş bir cinayettir ... Acaba Gavur Meh
met gibi, vazife aşkından başka bir şey 
1~üşünmeyen bir adamı bukadar feci ve 
korkunç bir cinayete sevkeden sebep 
peclir? ... 

SükUt, dakikalarca devam etmitti. 
Ye sonra, karmakarışık şöyle bir mu • 
ha vere haf göstermişti: 

- Hüsnü bey!.. Bu, bir zan ve tah
min mi? .. Yoksa delail... 

- Birader 1.. Zan .. tahmin .. filan de
iil... Katil; buz gibi, Gavur Mehmet -
tir... Hattaaa .. Gavur Mehmet, bilhas
n bu cinayeti icra etmek için lstanbula 
gelmiştir. 
· - Canım, iyi amma .. buna nasıl 
hükmedebiliyorsun; a, Hüsnü beyL 

- Bir kaç kelime ile söyliyeyim .. 
pavur Mehmet, benim fikrimi yanlıf 
bir yola sürüklemek.. ve böylece de 
tahkikattan vazgeçirmek istedi ... Gu
ya; kendisi aramış, taramış .. bir iz bu
lamamış.. ve bulmak ihtimali de yok
muş ... 

- E, olabilir a ... 

- Olabilir amma .. Gavur Mehmet, 
bu taharri yatı ne zaman yaptı?.. Dün 
akşam, ortalık kararırken, kendisin • 
elen ayrıldım. Gecenin zifiri karanlı -
ğında, cinayet yerinde hiç bir tahkikat 
yapamazdı. Bu, bir... ikincisi; sabah
leyin ortalık ağarırken vak'a mahalli • 
ne gittim. Gavur Mehmet, orada o • 
turup duruyor.. . Hatta, bir incir ağa
cının dibine oturmuş, derin derin dü
şünüyordu. Ben; onun bu vaziyetini, 
evinin yanmasından hasıl olan teessü
re atfettim. Hatta, kendisini teselli et
tnek istedim. Fakat; o zaman dikkat et
tim ki, Gavur Mehmet, evinin yanma
sından mütevellit bir teessür altında 

tum .. ne yaptım. Hayatı bana benziyecek 
6 küçük çocuğun ve talü anneme benziye· 
cek kadının saadeti için kendi hayatımı fe· 
da ettim. Ve sevdiğime yaptığım fedakar· 
lığın asil sebebini izah bile etmeden ondan 

ayrıldım. 

Ondan ayrıldım ve şimdi kırk sekiz ya

§ımdayım... Kırk sekiz sene yavrum in -
sanlar kudretsizliğimi görüp beni hırpa • 
lamasınlar ve hayat çaresizliğimi anlayıp 

da beni yıkmasın diye başımı hep dik tut• 
tum. Uzuıı sene lerin meşekkatlerile yorul· 
muş bu başa bir yastık bulmadım. Haya • 
tım bin bir yorgunluk içinde geçen uyku • 
ıuz ve uzun bir gecrdir ... 

Ba~ımı drnlcmck bir an di~lemek bana 
mukadd er olmadı \'C buna seb ep kimdir 
yavrucui;um biliyor mu sunuz} 

Bu n·l sebep siz..oı;niz .. 
Evet a...z •••••• 

değil; kalbini yiyen ve kemiren bir ız
tırap altında ezilmektedir... Bu fÜP .. 
hem, uzun sürmedi. Bana cinay:etin ne 
şekilde vuku bulduğuna dair bir takım 
ihtimallerden bahsetti. Ve nihayet; 
ben katile ait bir iz aradım. Fakat bu
lamadım. Ve.. bulmak ihtimali olma
dığını da, anladım; dedi... Eğer ben 
bu sözleri, başka bir yerde, düpedüz 
düşünen bir zabıta memurundan isit-

Son Posta' nın •iyaıi tefrikası : 8 Yazan: Zi,a ş.ldl- ,, 

Murat Beyin şurayı devlet azalığını kabul ederek lstanbula hareketi, cemiyetio 
prensiplerine ihanet telakki edilmiş, Ahmet Rıza Beye, umulmıyan bir fırsat vermişt 

2 - isteyenlere, derhal rütbe, ni ·)kazandığım ekseriyete binaen, tekrar «Viyana sefareti seniyesi tababctine. 
doktor izzetlu Abdullah Cevdet efen " 
di. (2) 

, 
seydim; o kadar ehemmiyet vermez -
dim ... Fakat .. sureti mahsusada ken -
disini İstanbula davet ettiren .. ve ya
nan evinin temelleri üzerinde duman • 
far tüterken bana bu sözleri söyleyen, 
bir Gavur Mehmet olursa .. katil, Ga • 
vur Mehmet' dir; derim. 

Eğer şu anda bu üç zabıta memuru
na, en kıymetli bir sevgililerinin öldü
ğü haber verilmiş olsaydı, kalplerinde 
bu kadar derin bir acı hissetmezlerdi. 

Üçü de, sükilt etmişler; üçü de baş
larını önlerine eğmişlerdi. Bir müddet 
sonra, Hasan efendinin sesi işitilmiş
ti: 

- E .. ne olacak şimdi} .. 
Hüsnü bey, dalgın dalgın cevap ver-

mişti: 

- Vallahi, bilmem birader... Öyle 
bir vaziyet ki .. deme gitsin ... Aşağı tü
kürsen sakal.. yukarı tükürsen, bı • 
yık ... 

Ve ondan sonra, yine karmakarışık 
bir konuşma devam etmişti: 

- Gelin arkadaşlar!.. Şöyle bir şey 
yapalım? .. 

- Ne yapalım? .. 
- Gavur Mehmedi, buraya çağıra

lım. Meselenin hakikatini ondan öğ -

şan ve memuriyet verilecek... Lakin, 
bunlar da; artık Osmanlı hükumeti i
daresinin ve bilhassa zati şahanenin 
tenkidinden vazgeçtiklerine dair temi
nat verecekler. 

3 - Açıktan açığa aylık, rütbe, ni
man, memuriyet kabul etmiyenlere, 
içtimai mevkilerine mütenasip birer 
maaş tahsis edilecek.. sükatlarına 
mukabil olan bu maaş; • rizayı aliye 
muvafık hareket ettikleri müddet zar
fında - bir banka tarafından gizlice 
kendilerine verilecek. 

4 - İslahat hakkında verdiği layi -
halarına dair Murad beye teminat ve
rilerek behemehal İstanbula avdeti te
min dilecek ... 

Ahmet Celaleddin paşa, işte belli 
başlı bu vazifelerle ve padişahın (hu -
susi ve fevkalade murahhası) sıfatile 

Paris'e gelmiş .. ve (Sen Jermen) de 
(Dördüncü Henri) kaşanesine yerleş
mişti. 

Ahmet Celaleddin paşanın Paris'e 
gelmesi Jon Türkler arasında, mühim 
bir dedikodu zemini teşkil etmişti. Bir 
kısmı: 

- Dikkat edelim t.. Abdülhamid, 
bizi gafil avlamak istiyor. 

Demişti... Diğer bir kısmı ise: 
-Bunda gafil avlanacak ne var. Do

muzdan kıl koparır gibi, onun parasını 
çekeriz . 

renmeye çalışalım. 
F f'k' d v ·1 Diye cevap vermişlerdi. - ena ı ır egı . 

- Allah için, merd oğlandır ••• E .. ':'hn_ıet C~laleddi~ ~şa; kölelikt~n 
ğer böyle bir şey yaptı ise, hiç bir şey yetışmış b~sıt ~e cahı~ ~ır. adam old~g~ 
aaklamıyacağına eminim. halde, vazıyetı çok ıyı idare etnuştı. 

_ Ben de öyle zannederim. Her şeyden evvel, genç Türklere karşı 
- Ya. tamamen inkar ederse .. ve cidden büyük bir hüsnüniyet göster • 

bu inkarda da devam eylerse .. o zemC\n mişti. Kendisi esasen iyi kalbli bir a
içimize giren şüpheyi nasıl izale edece- d.am o~du~u. için, taşıdı~ı - (ser hav· 
ğiz ... Onunla olan dostluğumuzu na• fıye) lık gıbı korkunç bır unvana rag-
sıl devam ettirebileceğiz). men, kötülükten ziyade herkese karşı 

·' yaptığı iyiliklerle temayüz eylemişti - ........ . 
- Ya, itiraf ederse ... 1 

işte, Ahmet Celaleddin paşanın bu 

- ........ . meziyeti ona büyük bir muvaffakiyet 

Kapı biıdenbire açıldı. içeri, Gavur temin etmişti. Verdiği teminat üzeri
ne Murat bey ile bir kaç arkadaşı, fs -
tanbula avdete rıza göstermişlerdi. Ba
zı Jon Türkler de, Abdülhamid aley -
hinde bulunIJlıyacaklarına teminat ve
rerek derhal birer memuriyete tayin e
dilmişlerdi. 

Mehmet girdi. 
Üç zabıta amirinin gözleri, Gavur 

Mehmedin çehresine dikildi. Bunlar • 
dan hiç biri; Gavur Mehmedi bu kadar 
solgun ve hu kadar müteessir bir çeh
re ile görmemişti. 

Gavur Mehmet, cebri bir sükunetle 
selam verdi. Etrafını kuşatan barid ha
va içinde ağır ağır orta masasına iler • 
ledi. Orada duran sandalyeyi çekti. Bü-
tün kuvvetleri iflas etmiş bir adam gi
bi, o sandalyeye çökerek derin derin 
içini çekti... ve sonra, sesi hüzün ve 
elemle titriye:ek: 

- Arkadaşlar 1.. Şu anda benim için 
ne düşündüklerinizi, yüzünüzden o • 
kuyorum. 

Dedi. 
Onun bu sözleri, hiç kimse tarafın -

dan mukabele görmemişti... Gavur 
Mehmet, sanki, yüreği tükeniyormu~ 
gibi gittikçe kuvvetini kaybeden bir 
sesle devam etti: (Arkası var) 

Ştmdi karşımda iri ve hayat mücadele· 
sini benden çok daha büyük bir muvaffa
kiyetle başarabileceği gözlerinden okunan 

siz .. siz enerjik çocuk .. 
Ben hayatımı sizin için fed~ ettim. 
Ve tesadüf sizi uzun senelerden sonra 

böyle kocaman bir delikanlı olarak karşı· 
ma çıkardığı zaman birinci defa olarak 
aynada gözlerimin etrafındaki kırışıklara 

baktım ve o zaman: 
- Ben ne yaptım dedim. 

ÇünkÇizden öğrendim ki, anneniz be
nim bu fı:dakarlığı yaptığım tarihten üç 
sene sonra babanızdan ayrılmış ve siz üvey 
babanızın ve annenizin yanında bu boya 

gelmişsiniz. 

Bunu öğrendiğimdenberi hayat bana 
d aha acı ve daha tahammülsuz geliyor ve 
her an : cıAh ben ne yaptımln diye hıçkır-

1 mak istiyorum. SUAD DERViŞ 

Murad beyin avdeti • bilhassa kendi 
şahsiyeti hesabına - büyük bir facia 
husule getirmişti. 

Derhal her taraftan tenkit ve itiraz 
sesleri yükselmiş .. onun, yüz (altın) 

lira maaş ve şurayı devlet azalığını 

kabul ederek lstanbula hareketi; ce -
miyetin prensiplerine karşı bir ihanet 
ve cinayet telakki edilmişti. 

Bu hadisenin manevi sebepleri her 
neden ibaret olursa olsun; zahiri şekli, 
tamamen Murad beyin aleyhinde idi. 
Buna binaen Murad bey bu şekilde ls
tanbula avdet etmekle, artık cemiyetin 
bir kısım efrad ve erkanı nazarındaki 
mevkiini kaybemtiş .. cemiyet ile olan 
alaka ve rabıtasını da kendi eliyle kes
mişti. 

Bu hadise; Ahmet Rıza beye, hiç u
mulmıyan bir fırsat vermişti. Derhal 
tarafdarlarını davet ederek: 

- Abdühlamide karşı, cemiyetin 
haysiyet ve şerefini kurtarmak lazım ... 
Murad bey, esasen Abdülhamidin giz
li bir hafiyesi idi. Buraya, zahiren fi-
rar şeklinde geldi. Fakat hakiki maksa> 
dı, bizi birbirimize katmak ve cemiye
tin tesirini kırmaktan iharetti ... Yapa
cağını yaptı. Bizi, birbirimize kattı. 
Cemiyeti, içinden kundaklamak için, 
beni cemiyet haricine attı. Cemiyeti, 
snhipsiz bıraktı. Efendisine karşı vazi
fesini yaptı. Taınamile bir (Hain Yu
da) rolü oynadı. .. Fakat biz, cemiyeti 
sahipsiz bırakamayız. Ben, şimdiye 
kadar ifa ettiğim hizmete ve vaktile 

mevkiimi alıyorum. Ve Y,eniden cemi
yeti idareye başlıyorum. 

Demişti. 
Eh.. Ahmet Rıza beyin bu sözleri 

de, pek o kadar yabana atılacak şeyler 
değildi. Bahusus Ahmet Celaleddin 
paşanın sözlerine yanaşmıyan, ve o -
nun etrafa saçtığı Liituflardan kendi
lerine hiç bir hisse almıyanlar da, bu 
fikirdelerdi. Hatta, Ahdülhamid'den 
maaş ve memuriyet alanlara, fena hal
de kinlenmişlerdi. 

ŞimCli vaziyet, değişmişti. Ahmet 
Rıza bey ile taraf darları, muhaliflere 
karş.ı mukabil taarruza geçmişlerdi. 
Ve, Mısırda, (Ahmet Rıza bey) tara
fından çıkarılan (Sancak) ismindeki 
gazete ile şu dikkate şayan olan ma -
kaleyi neşretmişlerdi: 

-Aynen-
[ Ahrarı Osman iyeye yeni bir ihtar] 
[İstanbulda neşrolunan (İkdam) 

gazetesinin 23 nisanı efrenci tarihli ve 
2086 numaralı nüshasının (tevcihatı 
resmiye) kısmında, zirde münderic i
harat nazırı teessüfümüze çarpmış -
tır: 

«Madrid sefareti seniyesi Türkce bi
rinci ketahetine, izzetlu Hilmi bey. (1) 

(1) Sonralan meb'uı olan Tunalı Hil
mi bey. 

«Roma sefareti seniyesi tababetine. 
doktor izzetlu ishak Sükdti efendi; 
tayin buyurulmuşlardır. 

§- «Madrid sefareti seniyem Türk• 
ce birinci katibi izzetlu Hilmi. ve Vi • 
yana sefareti seniyesi tabibi doktor 
Abdullah Cevdet, ve Roma eefaretf 
seniyesi tabibi izzetlu ishak Sük6ti O' 

fendilere, rütbei saniye sınıh alniai.>J 
[ (Sancak) ın yirmi birinci numa • 

ralı nüshasında (ahrarı Osmaniyeye r 
çık mektup) serlevhasile serd ve et • 
yanına mecburiyet hissettiğimiz baıl 
hakayıkı, enzarı ammeye arzetmlt, 'VO 

şahsi tayininden ihtizaren «hu zatlr 
rın isim ve namlarile cemiyete kartı b8" 
reketi müessifelerini şerh ve iabat et ' 
mek mümkün idise de» kaydile (rlc'• 
atçiler) in hiç birini mazur tutın~ 
mümkün değildir, demiştim. 

[Evet! .. Zaman, bize daha nice gr 
ribeler gösterecektir. Bugün eızuyd 
vicdanımıza muhalif olduğu için mail" 
mak istemediğimiz nice hakayik var .. 
dır ki, bunların sıhhatini bize yine o· 
man is hat edecektir. 

(Arkast var)' 

( 2) ( lctihad) sahibi, doktor AW-n.lı 
Cevdet bey. 

Gayrimenkul Mallarm Açık Arttırwa ilim 
Tokat İcra Memurluğundan: 
Açık arthrma ile paraya çevrilecek gayri menkulun ne oldaia : 

4 kıt'a bahçe ve bir bağın sekizde üç hissesi. 
Gayri menkullin bulunduğu mevki, mahallesi, sokağı, nwruı : 

Bahçeler Tokadın Beybağı mahallesinde ve tapunun Ağuatoa/931 tr 
rih ve 4, 7, 8 ve 9 numaralannda bağda kemerde Tapunun ayal 
tarih ve 6 numarasında. 

Takdir olunan kıymetleri: 4 numaralı 4 dönümlük bir bahçenha 
tamamı ( l 000), 6 numaralı 3 dönümliik bağ yerinin (200), 1 n......ıa 
bir dönümliik bahçenin (250), 8 numaralı 2,5 dönümliik bahçe ,eri 
tarlanın (500), 8 numaralı 4 dönümlilk bahçenin (600) lira ki canaa 
(2550 lira) kıymetindedir. 

Arttırma yapılacağı yer, gün, saat: 28-8-936 Cuma giiııll ...t tS 
de Tok~t İcra dairesinde. 
1- İıbu gayri menkullin artbrma şartnamesi 7-8-936 tarihindell 

itibaren ~ numara ile Tokat İcra dairesinin muayyen numarr 

sında berkesin görebilmesi için açıktır. İlanda yazılı olanlardan fazla 

malümat almak isteyenler, işbu tartnameye 4 Dosya numaruile 

memuriyetimize mtiracaat etmelidir. 
2 - Arttırmaya iştirak için yukanda yazılı kıymetin % 7,S nilbe

tinde pey veya Milli bir Bankanın teminat mektubu temin edi 
lecektir. ( 124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla: diğer alakadarların ve irtifak 
sahiplerinin gayri menkul üzerindeki haklannı hususile Em Y 

masrafa dair iddialannın işbu ilan tarihinden itibaren 20 1 
içinde evrakı müsbitelerile birlikte memuriyetimize bildirmelc 
icap eder. Aksi halde hakları tapu sicilile sabit olmadıkça ubf 
bedelinin yapılmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artbrmaya iştirak edenler arttırma ~ 
okumuş ve lüzumlu malumat almış ve bunlan tamamen kab.& 
etmiş ad ve itibar olunurlar. 

S - Tayin edilen zamanda gayri menkul üç defa bağırıldıktan .,..... 
en çok arthrana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli mnh••.
kıymetin % 7 ,5 UDU bulamaz veya satış isteyenin alacağına rUV' 
hani olan diğer alacaklılar bedel bunların o gayri menkul ili 
temin edilmit alacaklılarının mecmuundan fazlaya çıkmaaa -
çok arthranın taahhndn baki kalmak üzere arttırma bet ı"' 
daha temdit ve on beşinci giinil ayni saatte yapılacak arttırmacı
bedeli satış isteyenin alacağına ruçhani olan diğer alacakhlartll 
o gayri menkul ile temin edilmit alacakları mecmuundan ~ 
ya çıkmak şartile, en çok arttırana ihale edilir. Böyle bir 
elde edilmezse ihale yapılamaz ve satış talebi düşer. 

6 - Gayri menkul ihale olunan kimse derhal veya verilen mühlet 
içinde parayı vermezse ihale kararı f esholunarak kendiaindell 
evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedeli' 
almağa razı olursa ona, razı olmaz veya bulmazsa hemen ~ 
gün müddetle artbrmaya çıkarılıp en çok arttırana ihale edili'• 
İki ihale arasındaki fark ve geçen günler içinde % S den b
olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksJısO 
memuriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. ( 133) 

4 kıt'a bahçe ve bir bağın sekizde üç hissesi yukarıda gösterile" 
28-8-936 tarihinde Tokat icra Memurluğu odasında işbu ilin ve ~ 
terilen arttırma ıartnamesi dairesinde ıatılacağı ilin olunur. ('~ 



-

, 

i; 

• 
ot 
d 

• • 

• 

• 

21 T--..s . 
/SON POSTA 

, Şirketi Hayriyeden : 
Puar pleri Boğum meme mahallerine tiden vapurlana hareket 1Utlan : 

YF.NIKOY T ARABY A, 80YOKDERE, SARIYER, YENiMAHALLE, KAVAKLAR, AL TINKUM 
'te SOn.Oci:•ye giden ~apurlann Köprüden hareket saatlan: 

5 11 11,20 1215 - 13 - 13,50 - 14,30. 15.15 - 16 - 17 - 18,30. 
7 - 7,55- 8 45 - •.!O - 10, I - - - ' 
KÔPR~ SEYKOZA: e,lO. 7,M. s. 8,30- 9,30 -10- 11-11,20 - 12,15 -13 -14,10 -1.t,30 -

15,15 - 15,25 - 18 - 18,15, 18. 

F 1. il·tlı taların hareket saatlan : 
evkalAde yüzde el ı tenz a pos . k l l • 

K 10 d B k kadar Anadolu ıs e e enne, . 
öprüden saat 6, a ey oza · r . kelelerine (Albnkum ve Sütlüce dahildir.) 

K&priiden saat 7 de Kavaklara kadar Rume ı ıs 

K6priiden saat 1, 1 S de Harem'tve S~~_:; . c.ıeye kadar muteberdir. 
Bu biletlerin dönlif parçalan Pazartesı guuaen vg• 

r EmUlık ve Eytam Bankası llilınları 1 

Pazarlıkla Satılık Emlak 
~sNo.sı 

149 

Mevkii ve Nev'i Depozito 

K d Eyyu·· hüm Ahmet efendi maballe-
asımpaşa a · 3/ 4 

sinde Cami sokağında 41 No. lı evın 

hissesi. d" h ll 
180 Lira 

150 

161 

185 

229 

621 

638 

Kasımpaşada Eyyühüm Ahmet efen ı n>:a a e-
sinde Cami sokağında 43 No. lı evın 3/4 

hissesi. . d B 
Beşiktaşta Cihannüma mahallesın e ostan 
sokağında 1' 2, 3, 4, 11 No. lı 24400 metre 
murabbaı Bostan. 
Beylerbeyinde Bostancıbaşı mahall~inde Ab
dollahağa sokağında eski 54, yenı 66 No. lı 
1116 metre murabbaı arsa. 
Lalelide Laleli caddesinde tramvay yolu 
iizerinde eSki 102, 104, 106 yeni 114, 116, 118 
No. lı 436 metre murabbaı arsa. 
Edimekapı Haca Muhiddin mahallesinde Y muf 
ağa sokağında eski 7, 9, 1 •. 13, 15, yeni 1, 
3 No. h 1016 metre murabbaı arsa. 
Kandillide Y eniköy caddesinde eski 3, yeni 
S- 7 No. b 1 hektar 3132 metre murabbaı bir 
kısım enkazı havi konak arsasile dağ mahalli. 

140 " 

1952 
" 

168 " 

1047 
" 

41 
" 

400 
" 

lıtevkileri yukanda yazılı emlik bedelleri peşin •eya tabitle 
adeıımek üzere pazarlıkla satılacakbr. Geri bırakılan taksitler için 

fliz ve komisyon alınmaz. .. .. .. 
1 · kl"l · 29 Temmuz 1936 tarihine tesaduf eden Çarşanba gu.ou 
ıate ı erm . (393) 

'84t onda şubemize gelmelerı. 

Müsabaka imtihanı 
Türkiye Ziraat Bankasınd~n:. _ 

Bankamızın muhtelif servislerinde çalııtırılmak uzere musaba· 
ita ile yüzer liraya kadar aylıkla lüzumu ka~ar mem.ur al?1~cak
tır. Müsa'~akaya girmek için liıeleri veya Tıcaret lıaelermı dft 

b. · · 1 k ve 18 en Yahut Galataıaray lisesi ticaret kısmını ıtırmıt o ma 
llfaiı yirmi betten yukarı yafta bulunmamak lazımdır. 

Mu·~ bak aireceklerden ne ıibi belgeler arandığı, ve .ne • 
aa aya • 1 1 ·r Zıraat 

lerden imtihan yapılacağı, Ankara, ıtanbul ve zmı 
Ba-'- 1 d elde edilebilecek prtnamelerde yazılıdır. Mü • 

•ıxa anmız an .. 1 • bahı saat 
labaka 6/8/936, 7 /8/9'36 Perıembe ve Cuma gun en sa 
9 da Ankara ve lıtanbul Zira.at Bankalarında yapılacaktır. 

lıtekliler aranılan belgeleri bir mektubla birlikte Ben nkaon 
Ank d Ziraat a uı 

~/7 /936 Salı günü akfalllına kadar ara a . .. caat 
'-tenıurin Müdürliiiüne göndermek yeya vermek ıuretile m~ra 

k 1 . IOll s1111fında olup ıkmale 
etıniı bulunmalıdırlar. Bu me tep erm . "nele affakiyetleri 
ltaı111 lanlar üsabaka imtiham neticesı muv . 
L_ •• lfd ? . ~h --~:'-ten 80nra tayin muamelelen yapıl· 
llilllll e ıkmal ımti anım Yeru&A • " 145 
llaak üzere imtihana kabul edileceklerdır. 4 " 

Nafıa Vekiletinden: 
4 E. 

1
.. .. .. saat ıs de .Ankarada Nafia S.kanlıiı Mal-

a-. 1 ul 936 Cuma guau ()()() ı· muhammen bedelli 
--..ae Eksiltme Komiayonu odasında 22 ıra . . . 
~İt k ı arf uıuhle eksdtmesı ya· 

adet Lokomobil ve teferrüatmın apa ı z 
»ıl-c kt . t ferrüatı paraıız olarak Ankara· 
d a ır. Ekıiltme prtnameıı ve e M kk t teminat 

1
- Vekalet Malzeme Dairesinden alınacaktır. uva a 
8SQ liradır. .. 
1 N f" V kiletinden alınınıf mute • 

,ı-ı:teklilerin teklif mektuplarını a ıa e .. ·· at 14 e kadar 
.A _,İtlik vesikası ile birlikte 4 Ey.Jul 936 Cuma g~n~ ~ mdır 
• "ll.lcarada Vekalet Malzeme Müdürlüğüne verme erı azı 

4028
· 

«1740» (( )) 

#--------------~ SIHHi BALSAMiN KREMi 

GÜlELLiGIN 
SIRRI 

Esmer, s rışın, kumral. her tene 
tevafuk eden güzellik kremleridir. 
Sıhhi usullerle hazırlandı~ından cildi 
besler ve bozmaz? Çil, leke, sivHce 
ve buruşuklukları kamilen giderir. 

4 'ek ilde takdim edlllr ı 

t - Krem Balsamın yağlı gece 
için pembe renkli. 

2 - Krem Balsaınin yağsız glln
dllz için beyaz renkli. 

3 - Krem Balsamin acıbadem 

g ce icin 
4 - Krem Balsamin acıbadem 

gtlndnz için 
Kibar mahfellerln takdir ile kullım
dıklan yegt\ne sıhhi kremlerdir. 

1NGIIJZ KANZUK ECZANESi 

1 
Beyoğlu - İstanbul 

Hamiş: Meccani nürnunelikler tll
kendiğinden 20 temmuz 936 tarihin
den sonra gelecek talebnıunelerin 
is"afı kabil olanııyacağını arzeylcriz 
~ .................... , , _, 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Kar~ Köprübaıı 
T eL 42352 • Sirkeci Mübürdanade 

Haa TeL 22740 ---·,,,. 
Trabzon Postaları 

Pazar 12 de, Salı, Per
tembe 15 de 

lzmlr sür'at postası 
Cumartesi 15 de 

Mersin postalan 
Salı, Perıembe 10 da 
kalkarlar. 

Diğer postal•r 
Bartın 

fzmit 

- Camarteai, çar • 
pmba 18 de 

- Pazar, ah, per. 

felDbe. cama 
9,30 da 

Mudanya - Cumartesi 14 de 
diler sinler 
8,30 da. 

Bandırma - Pazartesi, aalı, 

Ç&l'f&IDba. per

tembe. cumar
tesi 20 de 

Karabiga - Sah, cuma 19 da 
lmroz - Pazar 15 de 
Ayvalık - Salı 19 da, cuma 

17 de 

1 

Sayfa ti 

TÜRKİYE ZİRAAT BANKASI 

MOfettiş namzetliği ve 
Şef namzetliği 

mosabaka imtihanı 
TORKIYE ZIRAA T BANKASINDAN: 

1 - Bankamıza müaaı.ka ile v,, müsabakada göderilecek mu
vaffakiyet derecesine göre lüzumu kadar müfettif namzedi ve tef 
namzedi alınacaktır. 

2 - Bu müsabakaya girebilmek için Siyasal Bilgiler "Mülkiye,, 
veya Yüksek Ticaret veiktuat Okulasından veyahut Hukuk Fakill
tesinden veya bunlann yabanca memlekeaerdeki benzerlerinden 
diplomalı olmak gerektir • 

3 - Müsabaka 3, 4 ve S Ağustosta Ankara ve İstanbul Ziraat 
Bankalannda yazı ile yapılacak ve kazananlar yol paralan verilerek 
Ankaray'a getirilip sözlü bir imtihana tabi tutulacaktır. 

4 - Müfettiş namzetlerine "140,, ve şef namzetlerine "130,, 
lira aylık verilir. 

Müfettiş namzetleri iki senelik bir stajdan sonra müfettişlik im
tihanına girecek ve kazanırlarsa t 75 lira aylıkla müfettişliğe ge
çirileceklerdir. Ankara'da Umum Müdürlük servislerinde çalış· 
tırılacak olan şef namzetleri ise bir senelik stajdan sonra ehliyet 

imtihanına girecek ve kazanılırsa terfi edileceklerdir. 
5 - İmtihan programile sair şartları gösteren matbualar Ankara, 

İstanbul ve İzmir Ziraat Bankalarından elde edilebilir. 
6 - İstekliler, aranılan belgeleri bir mektupla en son 2717 /936 

Pazartesi günü akşamına kadar "Ankara Ziraat Bankası Teftiş 
Heyeti Müdürlüğü" ne göndermek veya vermek suretile müracaat 
etmiş bulunmalıdırlar. "3967,, 

-

Ankara Yüksek 
Rektörlüğünden: 

Ziraat Enstitüsü 

1 - Yüksek ziraat enstitüaüııün ihtiyacı olan ve aıaiıda 3 gurupta 
gösterilen C§ya açık ekailtme ile ve 3 gurup halinde satın alınacaktır. 

2 - ihale Yüksek Ziraat Enıtitüsü Rektörlük binaıında toplanan 
idare ve ihale Komiıyonu tarafından cetvelde gösterilen sün ve saat
lerde yapılacaktır. 

3 -Muvakkat teminat hizalarında gösterilen muhammen bedeller 
yekununun o/()7,5 dır. 

4 - Parasız prtnameaini almak ve nümunelerini görmek istiyenlerin 
Enstitü Daire müdürlüğüne müracaatLın. ((1645» «3865» 

ihalesi 27 /7 /936 Pazartesi günü saat 14 de yapılacaktır. 
Cinai Adet Beherinin Y ekün tutarı 

Fiatı Kurut 
Kuru§ 

Su ıürahisi 100 85 8500 
Çukur tabak 100 45 4500 
Düz tabak 100 45 4500 
Su bardağı 200 12 2400 
Çay bardağı maa tabaJ 50 25 1250 
Çay katığı 50 25 1250 
Bakır ekmek tabajı 50 85 4250 
Bakır tevzi kepçesi 100 25 2500 
Ka§ık 50 45 2250 
Çatal 50 45 2250 
Bıçak 50 75 3750 
Bakır çaydanlık 30 300 9000 

ihalesi 27 /7 /936 tarihine rastlayan Pazartesi güaii aaat 15 de yapı-
lacaktır. 

Spor donu 150 110 16500 
Spor fanili.aı 150 80 9000 
Listik ayakkabı 150 180 27000 
Beyaz teni• pantaloea 25 275 6875 

ihalesi 27 /7 /9'36 tarihine raatlıyan Pazartesi günü aaat 18 da yapıla· 
caktır. 

Pamuk yatak 12,5 kilo 90X200 
eb'adında. 

Pamuk yorsan 3 kilo 140X 190 
eb'adıncla. 

Pamuk yaatık 1,5 kilo 40X90 

50 

50 

eb'adında. 100 
Pamuk Adana malıdır ve birincidir. 

1200 60000 

722 36100 

168 16800 

Ankara Belediyesinden 
1 - Belediye bahçeleri için Gül, Leylak, Yasemin Ihlamur, İğde ve 

küçük Çam fidanları ve ·muhtelif Çiçek tohum ve soğanları 
alınacağından on bet gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur, 

2 - Muhammen bedeli (4197 ,50) Liradır. 
.....____ Trabzon ve Mersin postaları • 3 - Muvakkat teminab (303,82) Liradır. 

C D ORUN
• (Berksoy) ...-.... na katkı§ günleri yük alınmaz. Şartnamesini görmek isteyenlerin bergiin yazı itleri kalemine 

r. HORH 1 ~ ( 4233) gelmeleri, isteklilerin de 3/8/936 Pazartesi günü saat on buçukta 

th · da ~ ._ _. Belediye Encümenine -lmeleri ilan olunur. (5) 
M .. k d Em •.... Valde kıra• anest yanın .._,. • • o-

llayene her cun akpma a ar anonu 
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YENi 
AS 

Bütün dünyada emsaline hiçbir zaman teaadüf edilemiyecek derecede büyük muvaffakiyet kazanan Hasan braş bıçaklan 
yeni ve kat'iyyen paslanmaz nevini piyasadan musirren isteyiniz. Yeni Hasan tıraş makinelerile birlikte Hasan tıraş 
bıçaklarını tıraı olduktan sonra kat'iyyen silmeğe ve kurulamağa hacet yoktur. Ve bu tıraş bıçağı hiç bozulmamak ıartile 
gayet kolaylıkla ve huzuru nq'e içinde yüz defa braş eder. Dünyanın hiçbir tıraş bıçağında bu meziyet yoktur. Ve buna 
ancak Hasan braş bıçağı muvaffak olmuştur. Markasına ve ismine dikkat. 1 adedi 6, 10 adedi 50 kuruştur. Hasan Tıraş 
sabunu - Hasan Tıraş kremi - Hasan Tıraş pudrası - Hasan Tıraş kolonyası da çok zevk ve neş'e veren yardımcı ve 
mükemmel vasıtalardır. Hasan deposu: iST ANBUL, BEYOGLU, ANKARA • 

Türk Maarif Cemiyeti 
Resmi ilin itlerl Bürosu 

.. , Operatör .. Ürolog ~ \ 
411mm-ı, Dr. Mehmed Ali 

Yeni Postahane karşısında Erzurum hanında 2 inci kattaki 
dairede. 20 Temmuz tarihinden itibaren işe başlamışhr. Alaka
darların resmi ilanları bu adrese göndermeleri. Tel: 21101. 

idrar yolları 
hastalıkları mütehassısı. Köprübaşı 

Eminönü han Tel: 21915 

(Resmi İlanlar Türk Limitet şirketiyle alakası yoktur.) ,, Kayıp: Yüksek İkbaad ve Ticaret mek-
_______ .. __________________ tebinden aldığım 12/Tetrinievvel/935 ta- 1 

ıı----· 

Paris Hapı 
rih ve 1142 numaralı tasdiknameyi kay
bettim. Yenisini alacağımdan hükmü kal-
rnamıthr. 

680 No. lu Eyüp Sabri .............................................................. 
Kat'iyyen sancı vermez, nebati hülualardan 

Son Posta Matbaası 
Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp 

Sahipleri: A. Ekrem, S. Ragıp. H. L\ıtfü ilacıdır. Kutusu 15 kuru• 

ullerinde 
Fabrikalar11111z ınam • 

ucuzluk her şeyın 
şıklık ve flardandır. 
\istünde cre\e·n vası 

k k mas.larıınızd~ 
• '1AZll U -s • 

Y enı , - ükemınel bı~ 
bu ~asıfların ın • • 

.. .. .. aöreceksınız-. 
tez~hurunu a' 

ve• . .. k k maştarınızı 
Yazlı u r aza· kunduraların1zı p 

dan alınız. 
larıınız 

-
Sünıer Bank 
YERLİ MALLAR 
PAZARLARI 

ODEON 
Yeni çıkan plaklardan 
Bayan Bedriye &Uheyll 

Uşak TOrkU - ANAM OLASIN ÖMER 
Uşak TUrkU - ÇAKıR EM1NEM 

Bu mUnasebetle Mahmure Şen &es'ln okudulu 

270084 ~~~~: = ~~~l~t1~DL,g~~ElMİMAM 
ŞEKERİM 
DARILAN SEVGİLİYE 
" 

Tavsiye olunur. 

Dahiliye vekaletinden : 
Sn/1936 Tarihinde Belediyeler imar heyeti fen kadrosu ve kal.,.. 

teşkilahna alınacak memurlar için yapılan ilin üzerine kAfi derececi• 
müracaat vaki bulduğu cihetle bundan sonra miiracaatta bulunuhumaıl 
ilan olunur. (21) 

Kirpiklerinizin şu resimde gOrOldOğll ıP:tıl 
gUzcl olmasını isterseniz yalnız FarukiiılO 
( C l C t) rimelini kullanınız. Başka biç bit 
rimel gözlere, kirpiklere bu cazibeyi, h' 
letafeti veremez. 

Faruklnin, dudak ve yanak allıklan dl 
dünyanın en meşhur rujlarından OsttındOt• 

Farukinin ( ctcı) krem ve pudralan d 
son zamanlarda saçma sapan ilJ" lnbll'P'I' 
Menıi kandırmıya çalışanlann krem ~ 
pudralarındım çok rua olduğunu bir k 
tecrUbe edenler tasdik ederler. 

Deposu: Sultan Hamam FARUKİ GÜZEL KOKULAR MAÖAZASI 

Tlcar~t ve Zahire Borsası intihaba 
İntihap Heyetinden : 
Müddeti hitam bulacak olan Ticaret ve Zahire Borsua ~ 

idaresinin yeniden intihabah 27 Temmuz 936 tarihine müsadif p...;4 
tesi günü saat 11 den 1 e kadar icra edileceğinden hakkı intibaha ~ 
olanların Borsa İdare Heyeti salonuna gelerek reylerini istimal eta:~ 
leri ilan olunur. 

~~~~~~--~~~~~~~~~~~~·~--~ 

Nefis 

OLiMPOS 
GAZOZLARINI 

tercih ediniz. 
1 Emsallnden temiz ve saftlr. Birinci nevi maddelerl• 
'- imal edllmektedlr. 

Devlet lJemiryolları ve limanları lşletma Umum idar 3Sİ i1lnlat1 

L,;.~------~--------------.... --------,__..,. 30/Temmuz/936 da müsabaka ile 18 - 28 ya• arasındaki Orta 
ve Lise mezunlarından 60 istasyon memuru namzedi alınacaktır. ~ 
larda müsavi derecede "kazananlardan Lise mezunları ve ecnebi Lisan ~ 
ler tercih olunur. Askerliğini yapanlar terhis tezkeresi ve Askerlik y.,...
dakiler de Şubenin resmi bir vesikasını göstereceklerdir. _ •-~ 

Talipler bir istida ile Ankarada Umum Müdürlüğe ve lstanbul, ~' 
İzmir, Af~on, Ad~na! ~~latya, .. Kayseride işletme. Müdürlükle~~ne ~ 
danyada ışletme amırlıgıne muracaatla mektep diploması, Nufuı 
Askerlik vesikasının is!»yon ş~fler!.nc~. res~i ~ühürl~ !~~li birer ;,I. 
ni ve Polis veya Beledıyeden bır husnuhal ılmühabennı ıstidalarma ._-' 
yacakalrdır. imtihanlar Ankanı ve l,letme Merkezlerinde yapılarak --w1 
nanlara 57 lira ücret verilecektir. Taliplerin imtihan yerlerine. PIP ~ 
leri parasız temin olunacaktır. u1664>> "~ 


