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10 Ağustos 

Bugünkü 
Darülfünunun 
Vazifesi ,,._ 

Maarif VekAletl Darülfünunu 
ıslaha karar verdi. Bu kararın 
tatbikınde Profesör Malı'ın rapo• 

. runa istinat edilmektedir. 
Bu m\inasebetle, Nevyork Da· 

rlllfünunu MUdilrU Doktor Mu· 
ray Butlerin asri darülfünunun 
vazifesi hakkında bir gaı:etede 

. gördüğümüz beyanatını a~ağı 
11aklediyoruz. Bu mUtalea, bize 
darülfünunun asrt telAkkisi hak
kında vazıh bir fikir verebilir: 

"Darülfilnun fikrinin inkiıaf 
ve tckAmUlUnll takip etmek çok 
meraklı bir şeydir. 

"Orta zaman tahsil müessese· 
ler!, şüphesiz umumt bir ihtiyaca 

. cevap vermek Uzere ortaya çık
mıştı. O vakit üç malumat şu-

' besi vardı : 
ilahiyat, Hukuk ve .Tıp: Yalnız 

.. bu iiç şubenin mevcudıyetı, yalmz 
'"onlara ihtiyaç bissedildiğinden 
değil, fakat tedris için organize 
mevat verecek kadar ilerilemiş 
yalnız bu ilimler mevcut oldu· 
ğundan dolayı idi. 

~. Fennin, sanayiin terakkisi ve 
yeni keşifleri takip eden büyük 

· iktısadi değişiklikler, insanlan 
yeni sahalarda tetkikata sevketti. 

Başlangıçta üniversiteler tale
beye kapılarını geniş aÇan mües
&eseler değildi. ilk mühendis 
mektepleri, bütün dünyada evveli 
darülfünunun haricinde tee~süs 
etti. Diğer mevzular da darülfii· 
nuna girmekte gUçlilk çekti, 
buglin ise üniversiteler daha 
yirmi otuz sene akademik 
bir tetkika layik görülmiyen 
mevzulara ait kürsüler tesis et
mişlerdir. 

"Şunu da unutmamalıdar ki, 
ilniversite . sadece bir mektep 
değildir. Üniversite her şeyden 
ev\'el, ilmin muhafızı ve alimlerin 
bir mecmaıdır. Burası, insanların 
menfaRti içi her türlü maluma· 
tın toplandığı bir laboratuardır. 

" Bir tıniveriste kendisine te· 
rettüp eden vazifeyi yapabilmek 
için, muallimleri arasında milletin 
fikri rehperleri olan kimselerin 
bulunması lbımdır. Büyük da· 
rUlfünunları bllyilk şahsiyetler 
yapar." 

Doktor Muray Butler, darUlfU-
nunun, değişen bugünkü cemiyet 
karşısında yeni vazifelerle mil· 
kellef bulunduğuna işaret ederek 
diyor ki: 

"Biz eski bir dünyadan çıkıp 
yeni bir dünyaya giriyoruz. Ro· 
ma İmparatorluğunun sukutun
dan, bilhassa Rönesanstanberi, 
insanların hayatında bu kadar mü-

. him ve devir açan bir değişiklik 
olmamıştır. 

Bu değişiklikte, rehberlik et· 
rnek, bu inkılabı temsil etmek 

,.darülfUnunun vazifesidir. Darül
fünun inkılap işinde millete bu 
rehberliği yapamazsa, en mühim 
vazifesini ifa edemiyor demektir. 

~ Böyle bir darülfünunun yaşama 
hakkı da yoktur. ,, 

Trenler Geç Kahyor 
Es~işehir, 9 (Hususi) - Hay

darpaşa-Ankara ve Ankara- Hay
darpaşa trenleri Eskişehire her
gli n bir, bir buçuk saat t eahhurle 

• gelmektedir. 
Bu hal birçok tacirleri muta

zarrır etmektedir. 

Hariciye Vekili lzmircie 
Hariciye Vekili Tevfik Rü:jlÜ 

SON POSTA 

lson Postanın Resimli Makalesi 

1 - Buan bir tren kazaya ut
rar, lokomotif devrilir. Fakat ar• 
kadaki vagonların çotu ka:ı:adao mfi

tee11ir olmazlar. 

2 - Bi.ziın de hayatımız:da bazan 
böyle kazalar olur. Mahkemeye dil
febiliriz, para kaybedebiliri:ı, bir 
sevdiğimiz ölebilir. Bu koza bayatı· 

mızın bir kıanuna ufak bir dar be 
vurur, fakat hayatı durdurmaz. 

Kaza J 

3 - Bazan kaza, diğer daha mü
him kazaların önünil alacak tedbir· 
leri davet eder. Bizim de baştmııdan 
ieçen bir kaza, ileriai için biı.i daha 

müteyakkız: yapar. Onun için, " her 
işte bir hayır vartfır ,. derler. 

SON TELGRAF HABERLERİ 
la:;ıtB1D11Q!!2mlımll .. ~------........................ ~--------------... 

lmanyada Şiddet Devri 
~- - -

Hus s" Mahkemeler Asayişi Bozanlar 
akkında İdam Cezası Verecek 

Berlin, 10 ( Hususi ) - Muhtelif fırkaların biri
birine karşı dehşet verici vaziyetleri karşısında 
Alman hükumetinin yeni ve fevkalade kararlar 
alması ihtimali kuvvetlenmektedir. 

günler için geri alınması da düşünülmektedir. 
Hükünıetin bu suretle birtakım beklenmlyen 

tedbirler almak istemesi, son defa Şarki Prusyanın 
( Köni~sberg ) şehrinde vukua gelen kanlı ve 
şiddetli hadiselerden ileri gelmiştir. Bu şehirde, 
Sindikalar Birliği binasına tecavüz ederek bazı 
kimseleri yaralıyan sekiz milliyetperver tevkif edil-

Tasavvur edilen tedbirlerden biri, siyasi mlina
feret yüzünden asayişi bo:ıanlarm hususi mahkeme
lere verilmesi keyfiyetidir. Bir nevi divanı harp 
mahiyetini haiz bulunacak olan bu mahkemeler 
idam cezalara dahi verebileceklerdir. ' 

mişlerdir. 
Komünistlerle milliyetperverler ara ında giin 

geçmiyor ki mUsademeler olmasın ve birçok insan Ayni zamanda siyasi fırka mensuplarına askeri 
kıyafeti andıran üniforma giyme müsaadesinin adi telef veya mecruh düşmesin. 

---- ------------------• s 1 Masalına inanmayınız 
• 

"Muharebe, insan Enerjisini Son 
Haddine Götüren Y egine Çaredir.,, 

1.1aris, IO ( Hususi ) - İtalya Fransız gazetelerinden bir 
Başvekili Mösyö Musolini " Fa· kısmı bu cümleyi tahliJ ederler-
şizm akidesi,, hakkında hazırla· ken, şimdiye kadar diplomatlarm 
makta olduğu etütte, eğer Fran· hep sulh aşkından bahsettiklerini, 
sızca tercümesi hatalı değilse, içlerinde yalnız İtalyan Baş-
şu cümleyi kullanmıştır: vekilinin yGzünde riya mas-

:_ "Yalnız muharebedir ki, kesi taşımaktan kurtulduğunu 
yekdiğerinin karşısına çıkmak söylemekte ve sırf bu noktadan 
cesaretini gösteren milletlerin Mösyö ( Musolini) hakkında tak-
omuzlarına asalet damgasını vur· dirkAr bir lisan kullanmaktadır. 
mak surelile insan enerjisini en Maamafih bu mlltaleanın Cenev-
ıon derecesine isal edebilir. ,, rede bütün orduların ilgasını isti-

İzmirde 
Zabıtai Belediye Memur
larına Tecavüz Etmişler 

lzmir, 9 - Kordondan odun 
ve kereste tahliye edilmesini be
lediye menetmiştir. Bu emre rağ-

men bugün kordondan odun ve 1 c
reste tahliye etmek istiyen bazı 
kimseler Belediye zabıta memur· 
larımı ş1ddc i e taarruz etmişlerdir. 

Bu hare 1rete cüret edenler 
yakalanmışlardır. Bunlar liman 
memurlarının teşvik:le hareket 
elliklnini iddia etmektedirler. 
Tahkikata devam olunu,.or. 

-----
Bir Otobüs 
Faciası - --

Gemlik, 9 ( Hususi ) - Ya· 
lova - Bursa hattında iş!iyen on 

bet numaralı otobüs biltün 
sllratile ilerlerken saat Uçte bir 

ağaca çarptı. On· seki.z yolcudan 
onu muhtelif yerlermdcn ha
fif, ikisi de ağır bir su
rette yaralanmıştır. Ağır yara
lılar hastahaneye yatırılmak için 
derhal yola çıkarıldılar. Otobüs 
şoförü tevkif edildi. Tahkikat 

yapılmaktadır. 

yen İtalyan murahhaslarının söz
lerile tezat teşkil etmekte oldu· 

ğunu ilAve etmektedirler. 

Fransız ga?etelerinin diğer 
bir kısmı ise, beşeriyetin harp 

tehlikesinden kurtulmaktan henüz 
pek uzak olduğunu, yazmak 
suretile nazarı dikkati celbet· 

mektedirler. Çıkan netice şudur: 
Tahdidi teslihat glirültüleri şim· 
diki halde bir avutmadan ibarettir. 

Yunanistan da 
Kıral Taraftarlarına Fırsat 

Verilmiyecek 
Atina, 9 ( Hususi ) - M. 

Venizelos bugiin buraya avdet 
etmiştir. Başvekil gazetecilere 
beyanatta bulunmuş, ezcümle de· 
miştir ki: 

. "-İntihaba ta doğru gidiyoruz. 
lntıhabat son derecede serbest 

olacaldır. Yalnız intihabat neticesinde 
Anti Venizelistler kazamrlar ve 
cilmhuriyet aleyhinde harekete 
kalkışarak kralı Yunanistana 
geti~mek isterl~rse ordu hiçbir 
sure.le buna milsaade etmiyecek 
ve bu harekete mani olacaktır. 

= 

B. dün (İzmir) vapurile İzmire 
~gitmiştir. Vekil Bey fzmirde bir ( 

müddet istirahat edecektir. 
İ "'TER İNAN, İSTER İNANMA! 

Rusya • Finlandiya 
Moskova, 9 (A. A.)- Sovyet 

• Finla:ıdiya ademi tf!cavüı ve 
uzlaşma muahedelerinin musad
dak nüshaları bugUn Moskovada 

·~"teati olunmuştur. Muahedeler 
bugün meriyete girmektedir. 

Gaı.~h·lerde okud uk: doaye İni pazarlıkla bir başkası utan almıf ve bir 
müddet .50nra da bir nparbmana 58hip olmuştur. 
Tnlıldkat neticesinde daha ne gibi muameleler cereyan 
eylediği anlaşılacaktır.,. 

" j.-kan dairesinde vu 1 uu haber verilen yolsuzl~k}ar 
C!trafındn tahkikata de vam edilnıekterlir. Söylendığıne 
göre mübadillerden b·ri, b rçok uğraşlığı halde naoıı~a 
Lir ev b:le almıyıı uıu vııfhk olamad ı iı halde bu zatın 

iNAN. iSTER /STER iNANMA! 

Sayfa 3 

Söz··n ısa31 

Bir Sardalya Ve 

Bir Kışla Meselesi 

-------- A. E. 
Cenevre konferansında: 

-
- Orduları lağvetmeli, nida· 

sile arasıra feryat eden murah· 
haslar ne çeşit insanlardan mü
rekkeptir, bilmiyorum. Fakat ka· 
niim ki bunların uzaktan, yakın· 
dan tanıdıkları kimseler arasmda 
bir tek balıkçı bile yoktur. 

- Niçin mi? Diyorsunuz, söy· 
liyeyim: 

F ransada sardalyacılar misli 
görülmemiş bir buhran ile karşı· 
laşmışlar ve mallarının satılma· 
masını şiddetle protesto için ilk 
bakışta garip görünen bir çareye 
baş vurmuşlar, yani grev yap
mışlar. 

Her memlekette Adettir: 
Grev çıktı mı, evveli Dahiliye, 

sonra Adliye, daha sonra Milli 
Müdafaa VekAletleri harakete 
gelirler, derece derece alikadar 
olurlar. İşin sebebini Rnlamıya 
çalışırlar. Kanunla menedilen 
cinsten olmamak şartile nazarı 
dikkati celp için fena bir usul 
değildir. Fransada da böyle ol
muş. Hükümet işi tetkik etmiş, 
balıkçıların ileri gelenlerini top
lamış: 

- Ne yapalım diye sormuş! 

- Kışlalara sardalya doldu-
runuz cevabını almışl 

Fakat bizim bildiğimize göre 
sardalya top, tüfek ve mllbimmat 
cinsinden değildir, icabında düş· 

mana atılmak için stok yapı· 

lamaz. 
Hükumet bu cevap karşısında 

şaşırınca balıkçıların ileri gelen• 
leri atılmışlar: 

Yani askerin yiyeceğine 

fazla miktarda 1ardalya ilave 
ediniz demişler. 

Balık çok muğaddidfr. Bu tek· 
lif makul görülmllş, ve ilk ham· 
lede 3750 kental ıardalya alınmışl 

Bu suretle de ordu, Allaha 
şükür her vakit vatanı kurtarcak 
değildir. Bu defa da sardalyacıla
rııı imdadına yetişmişi Görll
yorsuııuz ya: 

- Orduyu ilga: ediniz diyen· 
ler arasında bir tek balıkçı yok
tur, demekte hakkım vardır. 

Maamafih ordunun imdat et· 
tiği halk sının sadece balıkçılar 
değildir, sırasına göre etten baş· 
lıyarak süte varıncıyn kadar her 
türlü yiyecek satanların da yar• 
dımma yetişmektedir. 

"'" İnkar edilemez. Ordu batta 
sulh zamanında bile faydalıdır. 
Bir defa ortadan kaldırınız onun 
sayesinde yaşıyan kadın ve' erkek 
yüz binlerce sivilin ne hale gele
ceğini görlirsünUz 1 

Sözün kısası: Cenevrede top· 
!ananlar ne söylerlerse söylesin· 
ler. Ordu harp zamanında da 
lazundı r, sulh zamanında. Ve sa· 
dece yiiz binlerce sivili yaşattığı 
için değil, fakat bütün millete 
huzurla çalışmak imkanım verdiği 
içini. 

\' otelden kısmen 

Bir Cinayet 
Pulatlıda Bir Çobanı 

Yaraladılar 
Pu!at1ı, 9 ( Hususi ) - Eski 

Polatlı köyü bekçisi, kırda davar 
otlatırken Necati Beyin çobanı 
Hüseyin oğlu Mustafayı tabanca 
ile vurmuştur. 

Çobanm yarası ağır oldugm ... 
dan Ankaraya nakledildi. Hadi· 

senin sebebi, bir ağız kavgasıdır. 



4' Sayfa 

lvlernleket Manzaraları 

Begpazarında 
f<aplıcalar 

Beypazarı ( Hususi ) - Mem· 
leketimizin hemen her tarafı gü· 
zel ve şif ah kaphcalarla bezen· 
miştir. İşte tabiatin bu güzel he· 
diyeteri den ikisi de bizim taraf· 
tadır. Bunlardan biri " Dutlu " 
diğeri de " Kaputlu " kaplıca-
51d1r. 

Dutlu kaplıcaSJ buraya yaya 
dör aat, otomobille kırk beş 
dakika mesafededir. Diğeri de 
y y sekiz ve otomobille iki aaat 
mesafede kaindir. Her ikisi de 
birçok dertlere deva olan ~ifa 
hassalarına maliktir. Dutlu kaph· 
casınm bulunduğu yer çok ın
ıel bir manzaraya sahiptir. 

Hamama gidilen yer uzudca 
bir yok ştan itibaren uzunca bir 
vadidir. Vadinin iki tarafında 
k çük kulübeler an·alanmışhr. 

Bunları müteakip Ozeri kemer 
şe Jinde 6rülmüş mükemmel bir 
hamam gelir. Hamam istenildiği 
ıaman su ile doldurulup boşal· 

blabilir. Dolu olduğu zaman 
derinliği bir metreyi geçer. Ha
mamm suyu bir oluktan mUte
madiyen akmaktadır. Bu ıudan 
ba ka birçok dertlerin devaları · 
olan muhtelif kükürtlü sular 
da vardır. Hamamdan biraz iteri 
şark tarafına doğru giderseniz 
derin bir uçurum g&ürsünliz. 
Hamamda kullanılmış olan su yı
ğım coşkun bir şelale şeklinde 

bu uçurumdan aşağı yuvarlanır. 

ŞelAlenin beri tarafında " Uyuz ,, 
ismi verilen çok sıcak ıu vardır 

ki buraya gelenler bu suya gir· 
meden dbnmezfer. 

Kapullu kaplıcasına gelince, 
bunu şöyle tarif . edebilirim: Sa
karya nehrinin kenannda yüz 
metre murabbaında küçük bir on 
arkasında yeşil bir vadi, nehrin 
üzerinde ve hamamm karşısında 
küçijk bir ada... Bu kaplıcanın 
banyo haYUzu biraz daha bu
yilktllr. Buradaki şifalı su, mem
bamda kaynıyor Te doğrudan 
doğruya hamama dahil oluyor. 
Buraya gelenler, kumlara gömU
IUr ve saatf erce bu vaziyette 
kaldıktan sonra tekrar hamam
da yıkanırlar. Fakat tınıu da söy
liyeyim ki, eğer bu kaplıcalar biraz 
para dökmek suretile imar edilir
ıe, daha geniş istifadeler husule 
gelebilir. Hiç şilphe edilmesin ki 
şayet asri usullere riayet olunur 
ise mUşteri adedi bugünkünün 
birkaç misline çıkabilir. Çilnki 
kaplıcalar esas itibarile çok 
mükemmeldir. Y alnu, dediğim 
aibi tamir ve imara muhtaçbr. 

K. Z. 

Gönende 
Biga Jı. Futbolcular 

Gallp Geldiler 
G6nen (Hususi) - Kasabamız· 

daki fdman Yurdu klübünün 
daveti üzerine geçen cuma BiR"a 
ldmancıları şehr•mize gelerek bir 

maç yapblar. Maç sanıimi ve 
dostane olmuştur. Neticede sıfıra 
karşı 2 goUe Bigalılar galip gel
miştir. Golün birisi Gönen kale
sine kendi oyuncularından birisi
nin kaleciye pas vermesi ve kale
cinin kaleden uzakta bulunma· 
sile olmuştur. Gönenli sporcu 
g-eııçler, 28 kişilik Biğalı misafir 
ırkadaşlarına ikram ve iltifattan 
{eri kalmamışlardır. Misafirlerimiz 
ı>ur. da iki gece kalmışlardır. 
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Kayısı. Ve Pestil ihracatı 
alatya 
Mühim 

Malatya ( Hu
ıosi ) - En bi· 
rinci ihracat mad:. 
delerimizden biri 
o lan İz mi rin 
üzüm inciri 
bu gtin bütün 
dünyada mvhim 
bir şöhrete ma· 
liktir. Fakat bi
ıim Malatyamn 
nefis kaysıları da 
böyle bir şöhrete 
namzet bulun· 
maktadU'. 

Vilay ~de 

• 
yısıları, lzmir inciri Gibi 

öhre e • 
ır Namzettir 

derlerin kay111 ve 
pestil kurutma 
niuessesesi bü
yük bir fabrika 
va zi ye tin dedir. 
GUzel bir kayııı 

bahçesinde kurul
muş olan bu 
fabrikada her
gün (250) amele 
çalışmakta ve bin

lerce kilo kayısı 
i ~len mek te dir. 
Tıpkı incir UzUm 

ve incirleri ıi

bi bizim ka
yısılar da ar· 

tık temiz jelA-

her setn yüz 
binlerce kilo' mik
tarında istihsal 
edilen kayısılar

dan bugüne kadar 

Ma•atyada lr kayrst ve pestJJ lmalalhanesl tinli kututar içe· 

yapılan istifade o kadar mühim 
değildir. Çünkü bu işte fenol ve 
asri usullere riayet edilmiyor, 
kayısılar eski usullerle kurutulup 
sandıklara basılıyor ve harice 

gönderiliyordu. 

Bu vaziyet karşısında ele ge
çen para, mallanmızın hakiki 
kıymetine tekabül etmiyordu. 
Fakat şimdi bu usuller terke dil
mek Uzeredir. Kayısı kurutmak ve 
kayısı pestili yapmak hususunda 
asri usullere riayet etmenin Te
receği faydalı neticeler tamamen 
anlaşılmış ve kısmen de tatbik 

Afyonda 
Uşaklılar Niçin 
Mağlup Oldular 
Uşak ( Hususi ) Geçen-

lerde Afyonlu sporculardan ve 
halktan mürekkep 600 kişilik 

bir kafile şehrimize gelmiş, kar· 
şılıklı yapılan bir futbol maçında 
Uşak takımı (O -1 ) mağlup ol
muştu. Uşaklılar Lu samimi zi
yareti iade maksadile 400 kişilik 
bir !<afile halinde Afyona gitti
ler, vakit geç olduğu bafde Af
yonlular bizim kafileyi çok samimi 
merasimle karşıladılar. 

Ertesi sabah kafilemiz afyonlu 
arkadaşlar tarafından tarihi yer· 
lere götürüldü. Öğleden sonra 
gür~ müsabakalan yapıldı, ne
ticede Dinarlı Mehmet pehiivan 
birinciliği, Afyonlu Süleyman peh
livan da ikinciliği aldı. Saat beş 

b~ukta Afyon Gençlerbirliği ile 
Uşak Turan idman yurdu futbol 
takımları sahaya çıktılar ve 
kaial:>alı k bir seyirci kfıtlesi kar
şısında maça başladılar. 

Maç iyi ve zevkli oldu, neti
cede Uşak takımı (O~ 4) yen11di. 
Fakat bu ma~lübiyette yol yor· 
gunluğunun tesiri çok büyüktür. 
Afyon ve Uşak arasındaki sami-

miyeti arttırmak maksadile Uşak 
Ergenekon takımı da kısa bir 
müddet sonra Afyona gidecektir. 
Burada Afyonlu sporcuların bize 
karşı gösterdikleri misafirperver
liği şükranla kaydediyorum. 

Ş. Kaya 

(Bu mUe11ue Sarız.ıı.de biraderlere aittir.) rısme yerleş• 

edilmiye başlanmıştır. EJyevm tirilmektedir. Her kayurnın çe-
burada mevcut bulunan kayısı kerdeği çıkarılmakta, içerisine 
müesseseleri günden güne birer badem konmaktadır. Bilhaua 
fabrika mahiyetini almaktadır. pestil yapmak hususunda en 
Eğer bu tekamül vaziyeti de- yeni usullerin tatbik edilmesine 
vam edecek olursa Malatyamızm ehemmiyet verilmektedir. Öğren-
kayısıları, yakın bir istikbalde, diğiınize göre bu sene Avrupaya 
ihracat maddelerimizi teşkil eden mebzul miktarda kayısı ihracatı 

memleket mahsulatı arasında yapabilmek maksadile alakadar-
miihim bir mevki alacaktır. Ger· lar teşebbüslere girişeceklerdir. 
ç.i bugUn Avrupaya pestil ve ka- Esasen bizim kayısılar Avrupada 
yıın ihracatı yapılıyor. Fakat bu kısmen malumdur. Eğer ihacat 
ihracat, istihsal vaziyetimiz kar· teşebbüsü müsbet netice verirse 
ş ısmda pek azdır. kayı.sılarımız zeval bulmaz bir 

Şimdi burada Sarızade bira· şöhret kazanacaktır. - Ilı aıl 

[Kzrkağaçfa 
Kooperatif 
• 
işleri 

Kırkağaç (Hır~usi) - Bir ay 
evvel teşefddil eden kazamız 

lircdi kooperatifi faaliyete geçmiş 
ve köyliiye borç para vermek 
sureti.le par:ısızlıK sıkıntısını ha

fifietmiye ve he-pimizin yüzünü 
güfdürmiye başlamıştır. 

Bu &ene mahsullerimiz bere
ketlidir_ Arpa h~rmanları kaldı
rrlmı~tır. Bağd:ıy harmanları da 
bitmek üzeredir. Şimdi üzümdi
ler sergi hazırlamakta, tütiincü
ler de tütün kurutmaktadır. Ha
va larm sıcak gitmesi tütUndileri 
sevindirmiştir. Bu sene tütiin 
mahsulü az olduğu için alıcı 
kumpanyalar şic1diden adamları· 
nı göndcrıuiye başladılar. Bu 
sebeple fiatlerin yüksek ola
cağı fahnıin ediliyor. Tiitünle-

rimiz hastalıksız ve çok temizdir. 
Üzlim ve kavun mahsulü diğer se
nelere oisbetle yfü:de 30 fazladır, 
fakat çok nefistir, 01ahsul henliı 
idrak edilmediği halde hariçte'n 

siparişler yaplmaktadır. Kaza
mızın sıhhi vaziyeti de iyidir. Ba· 
taklıklar kurutulduğu için bu aene 
sıtma yoktur. - 1. H. 

Bir Banka Kapandı 
İzmir, 9 ( Hususi ) - Mema· 

liki şarkiye Fransız Bankası İzmir 
şubesi lağvedilmiştir. Banka bu
günlerde muamelatını katedecek· 
tir. Gazi bulvarındaki banka bi
nasının ( Devlet Bankası ) binası 
ittihaz edileceği anlaşılmaktadır. 

) 
l Muşta 

Kudret Helvası 
Bolluğu Var 
Muş ( Hususi ) - Bazı sene

ler istisna edilirse kasabamıza 
her sene kudret helvası yağar. 
Bu sene kudret helvası cihe

tinden bolluk senesidir. Ci
vardaki meşelere şebnem gibi 
kudret heh·ası düşmüştür. Kör-
li.ilerimiz biitUn tatlı ihtiyaçla
rını kudret he.lvasile temin 
ettikten başka pekmezini ve ku-
rusunu yaparak şehirde satmak 
suretile de para kazanmaktadır
lar. Buralarda ismine gezo denl-

nilcu bu tatlı madde, haziran ve 
temmuz: aylarının bazı günlerinde 
mef4t yapraklarına ve burada ae
V8D denilen dikenli nebat lhe-
rine yağmaktadır. avali 
köylüleri kudret hel mı ha-
vadan yağmur gibi yağdıfuıa 
kanaat gelirmi~tir. lıter havadan 
yaisın, isterse yaprakların ifra· 

zatından ileri gelsin, muhakkak 
olan cihet bu maddenin bir tabi
at harikası olduğudur. Met• 

yapraklarına düttüğü vakit toz 
şeker gibidir. Aynı zamanda 
ıeker gibi tatlı Te lezzeti de 
çok hoştur. - Köylü C. 

Orman Yangmları 
Soma (Hususi) - Kazamwn 

Yağcılı ve Kozluören köyleri 
civarında, Şifadağı ormanlarında 
yangın zuhur etmiş, 8 saat yan
dıktan so.ora ıöndürillmüştür. 

Ağustos 10 

1 f 
f Ev Doktoru 1 
1 1 

Uykusuzluk 
Hastalığı 

Uyku insan için gıda kadar 
mühim ve belki de en lüzumlu 
gıdadır. Fakat bazı kimseler ge
celeri uyumazlar. Bu, hiç şiiphe
siz bir hastalıkbr. Geee, uyku· 

' su iyi olan bir insan sabah
leyin dinç, hafif, dimağı rahat
lanDDf bir halde kalkar. İşine 
glller yüzle gider. Halbuki gece 
iyi uyuyamamış veya uykusunu 
alamamış olanlar, sabahleyin 
yorgun, her tarafı rahatsız, baı 

ağraıı ile kalkar ve bütün gUn 
haata gibi olur. 

Uyuyamamazlığın sebepleri 
muhteliftir. lJzvJ hastalıklardan 
mütevellit ve yahut ta tifüs, ro
matizma, kalp, karaciğer, böb
rek gibi hastalıklardan Heri 
gelen oykusuzhıklarda herl ı ,-. 
doktora müracaat etmek lazım· 
ıelir. 

Ba sütunda muayyen bir has-
talıktan ileri gelmiyen uykusuz
luktan bahsedeceğiz. 

Büyüklerde bu hal ekseriya 
uzun zamandanberi dimağın 

fazlaca yorulmuş, akşam yeme
ğinde midenin çok doldurulmuş, 
içki içilmiş veya asabileşilmiş 
olmaktan ileri gelir. Çocuklarda 
ve i'cnçlerde dalın ziyade mide 
bozukluğundan hfisıl olur. 

Uyuyamamazlık, birkaç gece 
devam ettiği takdirde alınacak 
sıhhr tedbirler oldukça basit
tir. Yaz mevsiminde yattığınız 
oda yo~ ve denize yakın değil e, 
pencereyi açık, yahut yarı kapah 
bı.rakma-k şarttır. Akşam y me

ğini hafif yemek, et yemek ve 
katiyen çay, kahve içmemek la
zımdır. 

Eğer yemekten sonra bir ey 
içmek isterseniz tercihan ıhlamur, 
yahut papatye içiniz. Şayet bu 

tedbirler kafi gelmiyecek olursa 
hergün sabah, akşam ılık duı 

ı almak ve bir az jimnastik yap-

mak çok faydalı olur. Uyku 
verici ilAç almayı tavsiye etme
yiz, çUnkü uyutucu ilaçlara alış· 

mak ııhhate çok muzirdir. Kloral 
sülfooal, "triyonal gibi ilaçları 

yalmz doktorun tavsiyesile almak 

doğrudur. Maamafih 30-50 san• 
tigram bromllral almakta hiç 
mahzur yoktur. 

Bromüral alındıktan bir saat 
sonra rahat bir uyku bastırır ve 
ıabah uyanıldığı zaman başağrısi 
vermez.. Kalp lir.erine olan tesiri 
de pek az olduğundan herkes 
BromOrali tehlikesiz olarak kul· 
lanabilir. 

Errnenakta 
------

Eski Bağcılık Ve Üzüm
cülük İhya Edilecek -----
Ermenak (Hususi) - Bizim 

kasabamız Toros dağları arasında 
sıkıımıt kalmış bir vaziyettedir. 
Bu sebeple ziraate elverişli de
jildir. Toprak çok pahalıdır. 
Y almz her taraf ceviz ağaçlarile 
doludur.Çok eskiden burada mühml 
miktarda ilzüm yetiştirildiği anla
tılmaktadır. Esasen buralarda 
"Şehrana,, denilen taştan mamul 
pek çok şırabanelere tesadüf 
edilir. Ayrıca Karaman oğulla
rından kalma üzüm kurutma 
yerlerinin harabeleri de mevcut
tur. Bu eski Uzümcülüğü tekrar 
ihya etmek maksadile teşebbils· 
lere girişilmiştir. Esasen şimdi 
de bir miktar üzüm yetişmekt• 
ve her ıene beş bin kilo kadar 
ceviz içi ihraç edilmektedir. 

M. T. 



Siyaset TBLIBArLAB r Gönil işleri 
Faşizm, 
SulhJ 
Harp. 

_____________ Iİlllllİ ________ _. Karilerimin. 1 

Alman yada 
Esmiye 

ihtilal Havası Suallerine 
Cevaplarım 

P.,.ıo d'ltaba •aaee-1, il. Mu• 
ıoHaiDiaa uma bir ı.tlıdld•i nefffdl· 
yor. Fat'zmla 1stimal n 8iyut baya• B 1 d "SeYmdijim .... w..ac. a Ş a 1 mpnh,.m. Evlenmek te latiJora& 

Baıanln umumi Ye hlldm U... 
ati İH ba tekil izdivaçlann .... 
'9etten uzak ve cleftlllltt olaca-

ta •Otalllk atr 'ft kanaatlerhıt 
..... ... ... ıuı. .... .... 
1anlofo Si iz • A ... cl ciW• 
•• • F.,ı.. • kelimeaial kah w 
tanlf etmek matu.diM dercoluaa
eall\W. 

& M ... Hnl Faıialllİll bat'p .,.. 
..U. telAk•Mwt haklaMa 4iyor Wı 

•SuU...eıu .... variljaaa .... 

idam Hükmü Ve-; 
Olan Fev alide 

iye Salihiyeti 

Wtaa .._ ..... F.,U- yuaaa- . Te D" 
ah e eler 

"lüyo m. Fatld-.. a&ldbı ale1ht.nc1Jr. a..,
•el..Uel ._.tatlara reHeder n lt• 
•Kt.... ...... ....,.... ••1• 
IRlbbmla ..... 1etkft .... akt· 
....... Wır .... v • ...-._.tır.., .......... 
le kartahJüUen ..Wetl•e.ı ....,dup 
ualct ••np.ıu. ıa.aa lrad•ilain ......... _ ........ "·· 

- t ....... ,. ...... 
1f1a ll6r t.m ,.,........ tar.ıt.-
a. Bu noktadan ltalyanlltın ha· 
yatiyet lfaclelldir. ,, 

* iL ......._ ini yazıyı Fatbml 
tuif. malatallf meYnlu karııaındalci 
ta'lllddlerlnl ifade etmek için kaleme 
almııbr. Flllırat 41.re eberiyetinin 
..U.e kartı bealediti meyil önilnde 
i1lfle 1*' tlbla ortaya atı1maaı, 
..... c41-e86 ld •""9 ayantbnr. 
Dta,.... ~ JW""-clıfı ketıne· 
........... ~hNıdtıla te
IAkW.4. uı.. fildr f.W..-, 
4 ... ,... • .. aawf .,,..,.. ,. .,.. 
rihaıa lalnllp .................. w 
kMar ..... bl..pr. Oreyya 

Cena6i Amerika-
tlii 'ginlilc 
Devam Ediyor 

Berlin, t- Bitler ~ _ ...................... . 
•- etmektedir. V.Wı.._ı, 
Gooiaftb. trocdea... Nlidea 
burı ıibi muhtell ııW lercle 
Sesyal Demokrat fırkası ua•n• 
karfl suikaatler yapdmq, zabrta 
ile mllteaddit çarp11malar obnUf'" 
tur. Y•z bir wehlrde it ,_ah 
vardır. Hllkimet kuvvetleri .alyete 
blkim ı&lnmekte ,. iititll P
karanlan tutabilirlerse teYlrif • 
mekteclir. BaŞTekilFon P~Ber
lme d&ı ... Ye derhal bir l>eya
.une a~erek laerhaqi bir 
ildilAl tepbbllliall - katı .... 
talarla derhal bubr.cat- bil
direa bir beyana••• -.ıet•iftir· 

Hllh6met feykaJlde salAbiyeti 
haiz mahkemeler tetkil etmek 
tuanunmdadır. Bu mahkemeler 
Uhide •elicelenen litipf mbeb
bipleriai idama malaktm etmek 
~ hm olaaktıt. 
lll18ı r .. ......_ .. çecek? 
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Amerıka Ha 
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ne yapmalı? Baa kOcabn Dit" 
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d Sayfa 

Dünya Hadistleri 

Amerika 
Sefilleri 
Kurtuluyor 

Nevyorktan yazılıyor: Amerİ• 
kanın dört bir tarafından Vaıing
ton Uzerine yürüyen açlar ordusu, 
felAkete uğradığına zannederken 
Adeta btiyük bir nimetle karıı· 
laşmışbr. 

Uzun milddet Vaşington ıeh· 
riniu en gilzel bir caddesini ve 
caddedeki binaları işgal eden 
bu kafile, Cumhur Reisinin em· 
rile ve asker kuvvetile 9ehirden 
çıkaralmıştı. ÇtınkU Cumhur Re
iıi, bunların arasına komUniıt 

unsurlarm girdiklerini görmtııto. 

scf alet içinde ve bUybk bir 
·lltırap ile yola koyulan bu kafi
leyi, zengin bir Amerikalı kadın 
himayeai allına almııtır ve bir 
dollr mukabilinde bunlara ga-

yet bilyük bir bahçeyi satmııtır. 
Amerikan açları, bu bahçeyi 
armlarında teksim edebilecekler, 
ev yapabil~cekler ve ayıracakları 
arazi Uzerinde de ziraat yapabi
leceklerdir. 

Amerikan sefillerinin böyle 
bir nimete konduklarını haber alan 
diğer arkadaşları kafileye iltihak 
etmek Uzere dört bir taraftan 
hareket etmişlerdir. Zengin Ame
rikalı kadmın ~r dolara sattığı 
muazzam par~ariland vilAye
tinde kAindir. 

Ltldvigin Bir SözU 
( 1914 temmuz) ismi altında 

yazdığı eseri ( Son Posta ) ya 
tefrika ettiğimiz Alman tarih
ılnası Emil Li'ıdviğ ailece mu

aevidir. Bugünlerde ise Alman
yada bir musevl düşmanlığı kay· 
namaktadır. Fazla olarak Lfıdviğin 
Jazdığı uerler de milliyetperver· 
lerin hoşuna gitmemiştir. Binae
naleyh bu meşhur muharrir ha· 
yatının tehlikede kalması ihtima-

• linden korkmuf, Almanyayı bıra• 
karak lsviçreye geçmİf, İsviçre 
tabiiyetine girmiştir. 

• 

Bu zatın, bu karar ml\nasebe
tile s&ylediği cOmle şudur: 

- Bir volkanın üzerinde ça· 
htmayı sevmem, bu sebeple Al
manlıktan vazgeçtim. 

Yalnız ıurası var: LüdYig 
ıene kitap yazmakta devam ede
cek Ye eserlerinde terkettiği 
milliyetinin liaananı kullanacaktır. 

Karilerimizo haber verelim: 
Emil Lüdvig btlyftk muharebenin 
iki •enesini lstanbulda yani topa 
ye tOfeğe maruz kalmıyacatı bir 
·yerde geçirmiştir. 

Komünizmin On Beşinci Senesi 
Soviyet btl:C:iimeti t.eırinisanide 

iktidar makamma geçmesinin on 
beşinci yıldönümü milnasebetile 
muazzam merasim yapacak 
ve bu merasimde propaganda
da ne derece mühim oldu· 
ğu malum olan sinemaya büyük 
bir yer verecektir. Eğer Avrupa 
gazetelerinde çıknn haberlere 
inanmak lizımgelirse Sovyet 
hükumeti bu münasebetle komu• 
nizmin nasıl ba,tadığını, nasıl 

inkişaf ettiğini ve şimdi ne hal
db bulunduğunu göstermek Uzeer 
lıusust bir filim yapacaktır. Bu 
filimde bizzat Stalin 'de görüne
cektir. 

SON POSTA Ağustos 10 

YERLİ MALLAR SERGİSİNDE 
Kari Mektupları 

Mobilyacı Kızdı: Ambalijını Yaptırıp 
Devlethaneye Gönderelim Mi ? 

İskan 
' 
işlerine 
Dair ----------

Bir Hanım Soruyor: "Camgöbeği 
Serginin bah-

çesine girmek 
için insandan 
lSrillmüş bir du
varı yık,nak )A-

zım ... Arkadaşım, 
benden becerik
siz olduğu için 

biraz arkada kal
mıştı. Bana uzak
tan seslendi : 

- Azizim ... 
biz yanlıı yere 
reldik r 

- Neden 1 
Etrafına 

baksana .. Galiba 
bir çalgılı kahvedeyiz.. 

V akıi, Yerli Mallar Sergisinin 
kurulduğu Galatasaray bahçesi 
ilk nazarda bir meıire yerini 
andırıyor: 

Radyoların ıakrak takrak 
havalar çalması.. Kadınlı er
kekli, omuıomuzu sökmez bir 
kalabalığın etrafa neıe saçarak 
güle oynaya dolatmaaı.. Çeşit 
çeşit satıcıların, her geçene: 

- Buyrun beyimi diye ses
leniıleri ... 

Minimini köşklerde hep ağız 
sulandmcı ıeyler: Buzlu gazoz, 
buzlu ayran, buzlu süt, buzlu 
bira, hatta buzlu çikolata ..• 

Tayyare piyango bileti satan 
bir yahudi kıZI - önünden yanı-

Gazinonun bir kö .. al 

lıp ta biri geçmesin - hemen ça
ğırıyor: 

- Y eliniz efendi... En yuzel 
bilAt buraai satiyor.. Kim ki biz· 
den aldi, epıi kanii.dil 

Adım başında bir el ilAnı 

uzatıyorlar. 

- Falanca marka çorabı 
alınız 1 

- Falanca 
ediniz!... 

ipekliyl tercih 

- Falanca daireyi ziyaret 
etmeği unutmayınız 1. 

Geçen ve evvelki ıenelerde, 
ziyaretçilere ufak tefek bazı 

hediyeler veren mile11eseler, bu 
sene, avucunuzun ıçıne birer 
kartvizit tutuşturmak!• iktifa 
ediyorlar. 

Serginin içi hıncahınç.. Du
varlarda şu ihtarı okuyoruz: 

- Daima sağı takip ediniz 1 
Hanımın biri yolunu şaıırmış; 

kendi kendine söyleniyor: 
- ÜçtUr gördüğüm yerlerin 

önllne çıkıyorum!.. Sevabına yol 
gösteren de yok a dostlar ..• 

Polis memuru tarif etti: 
- Şu koridoru dolaş.. Sağa 

ıap. Yüı ül 
Kadın yllrüdU. Bizim arka-

Serginini ••znoau ve zlyaretçller 
daı, baktım, yolun sağından değil, 
hep ıolundan fidiyor. Lavhay:ı 
gösterdim: 

- Bak, ıağı takip ediniz 
diyor 1 

- Aldırma, dedi, o bize göre 
deiil .• 

- Neden? 
- Malüm ya.. Erenlerin aağı 

solu olmaz! Sergide alış ve· 
riş yapanlar da var amma, 
asıl kalabalığı teşkil eden sınıf, 

ıöyl~ bir bakıp geçiyor. Hanım· 
larda fist öğrenmek merakı fazla: 

- Krep birmanları bir gö
relim!.. 

Kumaşlar, renk renk, çeşit 
çeıit yığın halinde önlerine seri
lince aralarında bir fısıltı: 

- Sen sor!.. 
- Olmaz, sen sor ..• 
Bu bir türlll soramadıkları 

ıeyin, kumaşların fiati olduğuna 

tezgAhtar, anladı: 
- Birmanlar, dört buçuk 

lira, Hanımefendi! 
"Allah sahibine bağışlasın, 

demek iıtiyen bir bakışla, ku
maşları son defa gözden geçi
rerek uzakla91yorlar. 

İpekliler dairesinde bir hay
kırış : 

- Aman, fU sabah güneşinin 
gftzelliğine bakın ! 

Ve kulağa çarpan muhavereler: 
- Cam göbeği var mı ıizde? 
- Fillfil istiyoruz.. Gömlek-

lik ... 
- jorjetten geçen ıefer al

dık .. 
- Krepton verelim o halde. •• 
KUçilk benzin ocakları aatılan 

yerde genç bir adam, tecrübeler 
yaptırdı. Tezgibtaki kızı, yarım 
aaat kadar uğraşbrdıl\tan ıonra 
yilzllnü buruşturarak: 

- Ötekilerinden farklı deiilf 
dedi. 

Kız ıordu: 
- Siz nasıl birşey istiyor

dunuz? 
Başını ıallay•uak çekildi. Onun 

yerine bizim aa kadaş cevap verdi: 
- Nasıl birşey mi istiyordu 1 

Besbelli bedava tarafmdan bir 
ocak bulursa benzinini kendisi 
dolduracaktı! 

Ya şu arsız çocuklara ne 
dersiniz?: 

- Efendi amca... bize hedi
yelik bir şiıe veri 

Gözleri, on kuruşa satılan 
kliçük kolonya şişelerinde .• 

Adamcağız, belki def'i beli 
kabilinden birer tane verecek 
&mma füzuli taleplerin arkası 

ıökUn etmesinden korkuyor: 
- Parasız tite yokl On ku-

Var Mı Sizde?,, 
ruşa bir tane .. • 

TUtUn lnhiaa
rmın sergi için 
hazırladığı siga· 
ralar, kapış ka
pış gidiyor .. 

Çocuğun biri 
tanesi on yedi 

~ kuruşa satılan 

likörlerden bir 
tanesini hemen 
oracıkta açıp 

'lyak UıtU mide
ye boşalttıktan 
ıonra; ağzını şa

;>ırdattı : 
- Naneli imit 

bel.. 
Eli tespihli bir ihtiyar, ho

murdandı: 
- Hele ıunun yediği naneye 

bakın 1. 
Mobilya dairesinde bir ziyaretçi 

Mübadil olduğumdan 929 se
nesinde bir eve iskin edildim. 
Bilihare " evin sahibi bir firari 
rumdur, bunun için ahliyesi ve 
sahibine iadesi icap eder " diye· 
rek baııa evi tahliye ettir• 
diler. Hükkmete müracat 
ederek diğer b ir ev veril· 
mesını istedim. " lzmir, lstan
bul hariç olmak üzere iste
diiiniz vilAyette iıkln edilebi- · 
lirsiniz ,, diye cevap Yerildi. 

İıtanbulda iı gllz sahibi ol• 
dum. Buraıını terketmek benim 
için mUmkUn değildir. Benim 
gibi herhangi bir mıntakaya 
Yeya vilayete yerleımiı olanların 
iıtihkaklarının yine o villyet da
hilinde verilme1i mtlmklin deill 

'midir? Eğer bu imkln bhal olur
sa kurdupmuz itleri bozmak 
ıuretile mutazamr olmayız. 

Nas1iç1i - Süleyman Hüseyin 

hasır koltuğa yerleımİf, keyif ( J 
çatıyordu. Kalkmak niyetinde ol- Cevaplarımız 
madığını gören mobilyanın ıahibl; --------------
nezaketle sordu : 

- Ambalajını yaptırıp dev-
lethaneye gönderelim mi? 

- Ne münasebet? 
- Devlethanede rahat otu-

rursunuz da ... 
Yerli karyolaların bulunduğu 

kısımda, fU ihtar göze çarpıyor: 
- Madeni eıyaya el sürme

yiniz!.. 
Bizde, bu ihtara daima IUzum 

Sergiden dönenler 

vardır. Elimizle dokunmadıtımız 
ıeyin kıymeti hakkında bir tilrlO 
fikir edinemeyiz. Mutlaka elimizi 
ıUrOp muayene etmeliyiz. 

Yerli Mallar Sergisine, kun
daktaki çucuğile gelenler de Yar. 

Çarıaflı bir hanım, durmadan 
viyaklıyan yavrusuna traı bıçak
larını gösteriyor : 

- Bak, cız!.. Cız yapacak 
ıeni ? .. 

Oyuncak kısmında bir fil 
Uıerinde pazarlık: 

- Yahu.. Sahici .fil mi sa
tıyorsun 1 

Oyuncak sahibi gülüyor: 
- Sahicisi bu kadar da et

mez. Bu zamanda fil besliyecek 
babayiğit kaldı mı? Siz bu fili 
alın.. Ekmek istemez, su istemezl 

Yerli Mallar Sergisinde girilen 
kapıdan çıkmasa yasak .. 

Ben, yanlışlıkla ayni kapıya 
başvurunca bir memur önilme 
dikildi: 

- Buradan çıkamazsınız ? 
ihtimal ki bir giren bir daha 

çıkmak istemediği ıçm böyle 
bir usul koymuşlar... Sergi, bu 
ıene, her senekinden güze) .• 
Gidip görmiyenler acele etsinler .• 

** 

Edirııekapıda merhum Rifat ça\'u· 
9ıın zevcesi Sabiha Hanıma: 

Yazdığınız mektupta Adli ve 
hukuki bir meseleden balıaedi. 
yortunuz. İddianızın doğruluğunu 
mahkemede ispat etmiye çalışı· 

nız. lıpat ettiğiniz taktirde oğlu· 
nuzu tekrar ıerheıt bırakırlar. 
Mahkemeye düşmüş ve benUz ne
ticelenmemiş bir meselenin leh 
ve aleyhinde yazı yazmamız dot• 
ru ve kanuna uygun deiiJdir. 

* Mağdur talebo imzasile mektup 
gönderen gençlere : 

Mektubunuz çok mllhim bir 
meseleye temas ediyor. Gazeteye 
geçirmek kanunen muvafık de
ğildir. Siz meseleyi etraflı bir 
şekilde Maarif Veklletine yazınız, 
misal gösteriniz. Bunları VekAlet 
tetkik eder ve icap eden şeyi 
yapar. 

* Ankarada Cana Keramet Beye ; 
Bahsettiğiniz meaelenin gaze

tede yazılmasını mu•afık bulma• 
dık. Doğrudan doiruya bir mek• 
tupla ailesine mtlracaat ediniz. 

it 
Beylerbeyinde •N• imzalı mektup 

gönderen Hanıma: 

Babaettiğiııiz metele reımi 
mahiyette deiildir. Huıust ma· 
hiyettedlr. Falcat henilz zamana 
deiildir. Daha epey vakit var. 

lf-
Ankara: Şengül hamam1 civarında 

Aciciye sokağı numıı.ra 13 Tayyare 
monitörU Şefik Beye: 

Bahsettiğiniz mevzua yakında 
tema1 ve yazınızdan istifade ede-
ceğiz. 

Beyazıtta •iki genç ıeyyah arka· 
dap imzalı mektup ıahibine, 

Yeya devrialem ıeyahatine 
çıkan seyyahların çoğu parasız 
ıeyabat ederler. Bunlar her yol· 
cu gibi pasaport muame
lesine tabidirler. Geçinmelerine 
gelince, bunlar her gittikleri 
memlekette kahve, gazino, lo· 
kanta, birahane gibi umumi yer• 
lerde dolaıırlar ve ellerindeki 
kartları satarlar. Bu kartlarda 
ıeyahat ettikleri yerler ve gide
cekleri memleketler yazılıdır. 
Bunların maişetlerini temin ve 
seyahatlerini idame ettirmeleri 
ancak toplıyacaklan paralara bağ• 
lıdır. Bu itibarla açlık telılikeai 
de vardır. 



Bu Sayfa 
Haftada Bir Defa Neşro
lunur Ve Bütün Dünya 
Matbuatını Size Getirir. 

İNANILMIY ACAK 
ŞEYLER 

Bu Sayfada 
Dünya Matbuatında Çıkan 
Meraklı Hikaye, Yazı Ve 
Makaleleri Bulacaksınız. 

Bu adam b"r elde 13 
t..:nis topu tutabilir. 

Bır uııın bir 
kavanoz 1 a , 
yap bilmesi 

için 62 bin çi· 
çeğe kon 1 a
aı lazımdır. 

Kurbata bir defada kendi •Ü

cudünün on miıli büyüklütün
de yumurta yapabilir. 

Bilir Misiniz 
Nicin? 

-----· 
Balık Denizde · ı inek Nasıl 
Susar Mı ? Süt Yapar? 

Bu ıualin cevabanı diğer bir Vücudun bazı kısımları vOcudu-
ıual ile V«'rebiliriz: Balıkların su- muza IAzım olan şeyleri yapmıya 
da yqadıkları halde susayıp ıu- yararlar. Bunlara guddeler denir. 
ıamadıklanna nasal bilebiliriz 1 Bu guddeler vücudun kimyahane-
Bir bahğın nekadar su içtiğini leridir. Bazılara kandaki lüzum· 
bulmak 0 kadar kolay bir iş de- suz şeyleri siizer. Bazılara ağzı-
iildir. Fakat her canla mahluk mızdaki tükrüğü yapar. 
gibi şüphesiz onların da suya ih- Bazı guddeler de vardır ki 
tiyaçlan vardır. Muhtaç ~ldukları kendi vUcudunıuza değil batka-
ıuyu da kolaybkla bulabilirler. lannm vücuduna )Azım olan ıey· 

Balıkların vilcudünde diğer leri yaparlar. Meseli bir inek 
hayvanların vücudünde olduğun-

. dan fazla tuz yoktur. HattA tat·· 
lı su balığının vllcudünde bulu
nan tuzla, denizde yaşayan balı
ian vllcudilndeki tuz biribirinin 
aynidir. HattA biliriz ki denizde 
yaşayan birçok balaklar kolay-
lıkla tatlı au göllerine ge· 
çer ve orada yaşarlar. Balak ken-
disini iki muhite de ahşhrabilir. 

Niçin Bazı Resimlerin 
Gözleri Daima Bizi 
Takip Eder? 

Duvarda asıla bir inaan re• 
mine dikkat ediniz. Odanın han• 
gi tarafına gitseniz resim daima 
ıize bakar ıibidir. Bazı resimlerde 
de g6zler katiyen size bakmaz· 
lar ? 

Bunun aebebini biliyor musu-
nuz ? Mesele basittir. Resmi ya
pılan adam ressama, yahut fo. 
tografiai çekilen kimse makine
nin adeMaine bakıyoraa, retimde 
de g6zler daima size bakıyor 
gibi gGrilnOr. Fakat resmin ya· 
paldığı, ve fotoğrafın çekildiği 
anda, insan yana veya bqka bir 
tarafa bakmıfsa, o vakit ne ta
raftan bakarsanız resimdeki göz
lerin ıize bakmadığım göriirsll
nilz. 

Bilbaua grup halinde almmıı 
resimlerde bu hal çok gariptir. 
Eğer herkes makineye başmıısa 
resme bakbğımz zaman bütftn 
gözlerin ıizi takip ettiğini görlir
ıllnilz. 

Tohum Binlerce Sene 
Sonra Nema Bulur Mu? 

Kayarl Birçok kimseler bir 
tohumun binlerce sene sonra da 
nema bulduğunu iddia ederlerdi. 

Halbuki ıurası muhakkatır ki 
tohum nema kabiliyetini ancak 
bir iki sene muhafaza eder. 
Tohumların çojıı bq sene zar
fında öfür. 

yavru yapınca hayvanın süt ya
pan guddeleri faaliyete geçer ve 
oradan geçen kam süte çevir:r. 
inek ot yer, ot vücutta kana 
tahavvül eder. Kan bu guddeler 
vasatasile siıt olur. 

Sütü yapan guddelere mikros-
kopla bakarsak hücrelerin kan 
damlalarından süte yarıyan her 
ıeyi emip çektiğini görürüz. 

Niçin lhtiyarlanz ? 
Bu sualin cevabını bulmak 

için birçok alim adamlar sene
lerdenberi uğraııyorlar. lhtiyarla
mamızm en bftylllc sebebi, vllcu-
dümüzde zaman ile birikip kal
mıı olan birtakım lüzumsuz 
ıeylerdir. Vlicudümiiz İfliyen bir 
makinedir. Makine işledikçe bir
takım pislikler çıkarır. Vncudn
milzde b6Jle birtakım pislikler 
çıkanr. Bu pisliklerin bir kısmı 
dıpri çıkar, bir kısmı vücudn
milzde kalır. Bunlar zaman ile 
birikip çotahr. Bu birikmit pis
likler mafsallarımızı ıertleıtirir, 
baza uzuvlarımızı körletir. Uzuv
larımızın böyle günden gUne bo-
zulup zayıfJama11 neticesinde vü
cut te çöker. 

Bu pisliklerin vücuttekl tah
ribatı insana göre değişir. Bazı
larında daha çabuk tesirini gös
terir; bu gibiler daha çabuk 
ihtiyarlar. insanlar vardır ki kırk 
yatında iken altmıt yaşında bir 
adamdan daha ihtiyar görünürler. 

Demek ki bizi ihtiyarlatan 
yalnız zaman değildir. Yalnız ih
tiyarlamak için çok yaşamak 
kifi değildir. Asıl yaşadığımız 
müddetçe yapbğımız ıeyler bizi 
ihtiyarlatır veya genç bırakır. 
MeıelA, çok yemiyen, çok içmi
yen, muntazam yaııyan, uykusu· 
nu alan kimselerde vticut daha 
sağlam kalır. Refah içinde yaşı· 
yanlar geç ihtiyarlar. Fakat lıa-

Bu rumiıa ortuında rördiliUnüa dirt 
çlaıri tam b'r murabba teılril eder. 

Küçük Bir Kutuda 
Üç Eğlence 

Radyoda T eleviziyonla 
Resim Gösteriyorlar -Ağustosun ı g unda Londrada 

açıl~ca~ olan radyo . ıerg~sind~: 
yena hır keşfin teşhır edalecegı 
haber verilmektedir. Bu keşfin 
teşhir edileceği köşede aylardarı· 
beri gizlice çalış.imala ve içeriye 
ancak mahdut kimseler, onlar 
da parola ile kabul edilmektedir. 

Burada teşhir edilecek olan, 
televizyonlu bir radyodur. Bu 
makine hem radyo, hem gramo
fon, hem de televizyon vazife
sini görmektedir. Bu suretle 
küçük bir kutu içinde üç türhi 
eğlence yerleşliri.miş oiacaktır. 

Bu makine, küçük bir gra
mofon kutusuna benzer. Kapağı 
açılınca içinde bir perde meyda-
na çıkar. Resim bu perdede 
in'ikas eder. Bu makinenin ayr:
ca gramofon çalan kısmı vardır. 
Bu kısım da elektrikle işle
diği için fevkalade güzel ses ve
rir. Bu makineye sahip olan, bir 
kutuda üç eğlence elde etmit 
olur. .. 
Frengi Teşhisi 
Hayli ilerlemiş 

Geçen sene Doktor Bendien 
isminde bir HoJandah doktor 
fir~nginin teşhisi için bir usul 
icat etmişti. Bu uıol bir seneden
berı İngiltere de tecrübe edil
mektedir. Su tecrübeler muvaffa. 
kıyetle neticelenmi! v~ . Doktor 
Bendiyene hak verdırmıttir. 

Bu tecriil:eleri yapan bir ln
giliz doktord ıunları söylemiştir: 

"Doktor Bendi enin usulii ka
dar firengi teşhisi için kuvvetli 
bir uıul bilmiyorum. Doktor Ben-
dienin usulü biıe kandaki kanser 
mikroplannı haber vermektedir. 

Bu sayede kanseri evvelden 
keşfedip tedbir almak imkAn 
dahiline girmektedir. Pek az za· 
man sonı·a kansere mini olacak 
tedbirleri almamız da imkAn dahi
line girecektir. ,, 

yatanda lUzumlu lüzumsuz israf
larla vllcutlerini bozanlar tabii 
gençliklerini de çabuk kaybeder
ler. Sıkıntı, felAket te insana ça
buk ihtiyarlatır. Sıkıntı ve fela
ket vllcutte tesirini gösterir, 
zehirlerin dışarı çıkmasına mini 
olur. Bu yOzden sıkıntı çekenler 
daha çabuk ihtiyarlar. Hayatı 
uzun yapan, ihtiyarlığı geciktiren 
Uç doktor vardır: rahat doktoru, 
neo'e doktoru, intizam doktoru. 

Uça11 le\ant.ı -
Brezilyada uçan 
bu kelebek çl· 
kolata renginde
dir. Ve çikola
taya kokar. 

Kolauz ve b,.-:akaıa al
vari - bu adam kolaua 
Ye bacakaız dofmııı, fa
kat kollu bacaklı bir 
adam kadar •ehuetle 
ata blnermi9. 

""""lliıııl-..• 

Napoleon MGalümandı, Na
poleon Mısır aeferi e•na .. n
da aiyaai makaatla ialimiyeti 
kabul etmit\L Bir iki sene 
ıonra bir mGnaaebetle bu 

dini ihtidadan bahia te et- 1 

Şu Garip Dünya 

Dünyanın 4 Köşesinde 
lnanılmıyacak Garibeler ----· Arıların Marifeti- Gençlik Aşısı - Kadı nlann Çabşhfl, 

Erkeklerin Dilendiği Bir Yer-Şu Aşk Ne Garip Şeydir 
----· ----

Şu dünya ne gariptir. Şurada 
burada öyle garip, öyle inanılmı
yacak hadiseler olur ki, insan 
hayretten hayrete düşer. 

Aşağakı satırlarda dOnyanın 
dört köşesinde vukubulan garip 
ve inanılmıyacak hadiselerden 
birkaç misal veriyoruz. 

Arzların 
Marifeti 

* 
Almanyada bir çiftçi, tarlasmda 

çalışırken iki şaki gelmiı. Adam
cağızı sürükliyerek eve götUrmiye 
ve evde ne var ne yoksa ken
dilerine vermek için tazylka baı
lamışlar. Bunun üzerine köylil 
anlarmdan imdat dilemit- Anlar 
derhal hücum etmiıler, şakileri 
kovmutlar ve adamcağızı kur
tarmıılar. .. 

Bazı memleketlerde araları 
uğurlu sayarlar. Bilbaaaa lrlbda
da ve lngiltere de kiSyUller an
ları pek severler. Birçok lrlanda 
köylerinde, köyllller evden bir 
ölü çıkbğı zaman gidip evin an
larına haber verirler. Vermemeği 
bir uğursuzluk sayarlar. Hatta 
bu köylerde aralarm cenazeyi ta
kip ederek meıarlağa kadar git
tiklerine ve ölll g6mil1Ur gömül· 
mez döndüklerine inanalar. 

Gençlik 
Aşısı 

Japonyada Doktor Kolaro 
Şirai isminde bir Japon doktoru, 
bir gençlik aşısı keşfettiğini zan· 
netmiş. Birçok ıenelerdenberi 
Japonca ( Uzu ) ismini ver
diği bu aşı ıçın tetkikat ya· 
pıyormuş . Nihayet aradığı • 
Dl bulduğuna ve insanlığa büyük 
bir şey hediye edeceğine okadar 
inanmıı ki, bunu kendi üzerinde 
tecrübe etmek istemiş ve tecrü
beıine kurban gitmiı. 

Zavalb Japon doktoru unut• 

muşlki, ıençlik bayatta bir defa 
gelir. 

Kadınlar Çalışır 
Erkekler Dilenir 

DOnyanın hemen: de 
fında erkekler çahıır. 
evde oturur. Y alnaz 
göylerinin bazılarında 

kahvelerde lif atar. 
tarlada çabşır. 

her tara
Kadınlar 
Anadolu 
erkekler 
Kadınlar 

Felemenk Hindistananda da er
kekler dilenir, kadınlar çalışır. 

Balayı 
Trenleri 

* 
ltalya Baıvekili balayını seya

hatte geçirmek iıtiyen yeni evli
lere trenlerde tenzillt y'apılmaaım 
emretmiıtir. Yeni evliler, niklh 
vesikalarını göıtererek herbanai 
bir iıtaaiyondan ytızde yirmi ten
zilat ile bilet alabilirler. 

Şimdi ltalyada bir güzel ka
dm bir yere aeyahat etmek 
iıtediği zaman gözllne kestirdiji 
bir gence yaklqıyor ve ıoruyor: 

- Romaya ucuı bir seyahat 
yapmak iıter misiniz? 

Şu Aşk 
Ne Garip Şeydir 

Pariıte Grand Bulvarda lini
forma giymit bir zabitin bir ap• 
ğı bir yukarı dolaprak caka et• 
mekle meşgul olduğunu görmDt
ler. Kadınlar bu ıık adama hay
ran hayran, kahvelerde oturanlar 
da hayretle bakıyorlarmıt-

Nihayet bir polis, bir zabitin 
kendiıini böyle teıhir etmiyece
ğini tahmin ederek adamın ense-
sine yapıftnlf. Adamcağız elbiıeyi 
tiyatrodan çaldığına itiraf etmif. 
Orada niçin gezdiğini sordukları 
zaman da: 

- Sevgilim kahvede oturu
yordu, ona caka atmıya çahşıyor
dum. 
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··ıh nda Hü A e 

umetın 

İşleri Hangi Yollar an Geçerdi? 
Mesela Bir Şirket Bir İmtiyaz Almak İstese ..• 

Mulıarrirl )f. 

Her Hakkı Mah/ uz dur 
l -92-

Bu hadise, Ragıp P şa-
nın büsbütün ikbal ve nüfuz 
kespetmesine sebep oldu. Abdül
hamit artık onun zekasına o 
derece itimat ediyordu ki en 
muğlak işlerde mutlaka ondan 

fikir alıyordu. 
Fakat, Ragıp Paşamn bütün 

bu işlerde gözil yoktu... Ne, 
önünde yerlere kadar iğilerek 
tabasbusu gösterenler, ne Möğ
slinii süsliyen sırmalar ve elmaslı 
nişanlar ve ne de parlak unvan· 
lar, bunların hiçbiri paşayı tat
min etmiyordu. Onun yegiine 
zevlci ve gayesi, para kazan· 
malt. zengin olmaktı. Bin adet 
çil lirayı, koskoca bir na1.ırlık 
rnevkiine tercih ediyordu. Buna 
bina•::n bir taraftan istintak mt:· 
elelerile meşgul olurken, diğer 

taraftan da para kazandıracak 

işler peşinde geziyordu. 
Herkesin amal ve efkarını, 

istidat ve ihtisasını pek ça-
buk keşfeden Abdülhamit, 
Ragıp Paşanın da bu tema-
yUlatına vakıf o?ur olmaz, 
ondan bu surette de istifade 
etmeyi düşündü. Devlet namına 
vukubulan miibayaa işlerile ala
lmdar olmasını emretti. İşte. 
Ral'P Paşanın o mühim serve· 
tinin esası budur. 

Bir gün, paşanın arlrndaşlnrın· 

dan ve mabeyin erkanından üç 
at, kendi odasına müsafir gel

ı ıişl rdi. Oturuyor, şundan bun-
an konuşuyorlardı. Söz, para 
kazmımak meselesi etrafında do· 
l ıyordu. Bu üç zattan mabeyin 
ki! ibi Cevat Bey sordu: 

-- Bu kadar parayı kolayhkla 
..tsıl kazanıyorsun?. 

Ragıp pa a, bila perva cevap 
rdi: 
-- Azizim!.. Bu, bir zeka ve 

beccril.lilik meselesidir. Bakınız, 

ben parayı nasıl kazanırım ... 
Mesela, ( Babı seraskeri ) Krup 
fabrikasından top mübayaa ede
cek... Malum ya, fabrikamn İs
tanbulda bir vekili vardır. 
Bu vekil makama davet edilir, 
uzun uzun pazarlığa girişilir, 
nihayet bir fiat takarrür ettirilir. 

1 

-· 
TA VIL ZADE VAPURLARI 

A YVAU K Postası 

,-:p~r~~A~.~!. 
saat 17 de Sirkeciden hareketle 
Gelibolu, Çanakkale ve Körfez 
tar.kile Ayvalığa azimet ve a -
det edecektir. 

Dikkat ı Cuma günll Edremit yol
culı ıı ını trene yet~tlrlr ve Ayvalık yol
culırını ayni glln akıamı Ayvalığa 

çık ırır. 

Yolcu bileti vapurda da Yerilir. 
Adres: Yemişte Tavilzade Mus· 
taf.ı biraderler. Telefon: 2.2210 

----- -~~~ 

Bu fiat sarasker paşaya bildirilir. l 
Sarasker, bunu fahiş bulur. 
Kararlaştırılan fiatten bir miktar 
daha tenzilat yaptmr. Nihayet 
meseli şu kadar topun iki milyon 
liraya mubayaası kararlaştırıldı
ğına dair ( Babıtili ) ye bir tez
kere yazdırır... Meclis günü bu 
tezkere oknnur. Muvafık görü· 
lür. Mazbatası yapılır. Bu maz· 
bata. bir tezkerei resmiye ile 
( Mabeyni humayun ) a gönderi· 
lir... ( Zatı Şahane ) mazba
tayı okur. Fiati yüksek 
bulur. Bir miktar daha ten
zilat yaptırılması ıçın mazba
tayı Babıaliye iade eder. Oradan 
da tekrar ( Babısaraskeri ) ye 
gider. Vekil çağrılır. ( lradei 
seniyeniıı hükmü infaz edilmiş 
olmak için biraz daha, meselii 
yüz bin lira kadar bir tenzi!At 
yaptırılır. 

Fakat bu tenzilat Babıaliye 

yazılırken, fabrika vekilinin bu işe 
pek güç muvafakat etliği, hattii 
bu yüzden fabrikanın adeta zi
yana girdiğinden şikayet eylediği 
de ilave olunur. Yen iden bir 
mazbata tanzim edilerek saraya 
gönderilir. 

Hünkar bu mazbatayı tetkik 
ettikten sonra bana verir... Ben 
derhal fabrika vekilini çağırtı· 

rım. 1zzet ve ikram ederek görü· 
şüriim. Gerek babısaraskerinin 
ve gerek Babıalinin, ( artık on 
p:ıra bile tenzil ettirilemez) cedi
ği bu işte ne yapar yapar, hiç 
olmazsa iki yiiz bin lira daha 
fiati indirtirim.... İşte bu, devlet 
ve millete karşı bir hizmet de
ğil mi? .. 

- Fakat bu işte sizin kazan· 
cmız ? ... 

- Haaa .. Asıl mesele ornda ... 

Fiatin yüksek olmasmdan dolayı 
suya dllfmek iıtidadını gösteren 
bu iş, nihayet benim elimle hal
ledilmiş olur. O zaman benim 
gösterdiğim gayret ve itilaf· 
perverliğe mükafaten bana bir 
hediye verilir. 

- Meseli? ... 
- Mesela, iki yüz bin lira ... 
~ ..... 

(Arkuı var) 

Mektep Hayatında 
Bir adise 

( Baş tarafı inci sayfada ) 

lcalmıyacaktır. Binaenaley bu mli
esseseler bakalorya işini küçllk 
bir seyahat ile atlatarak rağbet
sizliği mucip olan sebeplerden 
bir tanesini izaleye çalışmakta· 
dırlar. 

Papaz mekteplerinin kararı 
henüz kat'iyet kespetmiş değildir. 
Eğer yamlmıyorsak evvelernirde 
hükümete müracaat ederek baka
Joryalarmın kabul edilmesini te
mine çalışacaklar, olmazsa bu 
mecburi seyahati ihtiyar edecek
lerdir. 

- Bütiin bunlar olabilir, fakat 
bizim hakikaten anlamadığımız 
bir nokta var: 

Papaz Mektepleri mademki 
çocuklara verdikleri tahsilin ku v· 
vetine emindirler. Bu tahsilin en 
büyük ilim müessesemizde mi
henk taşına vurulmasını neden 
istemiyorlar? 

ikinci bakalorya, rağbetsizliği 
tevlit ediyorsa çocuk velilerine: 

- Verdiğimiz tahsil okadar 
kuvvetlidir ki, ikinci bakaloryaya 
korkm1ksızın göğüs geriyoruz. 
Bundan siz.in de memnun olma· 
nız lfiz,mdır, demeleri mantıksız 
bir mukabele olmnsa gernktir. 
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lstanbııl - ( l:?Oll ııı tro ) 18 Ora
ıııofoıı, l!l,:i lıi d ıı ci kı:-ıtııı al:ıt urk::ı. ısıw. 
llnfı7. ~uııııuı UeJlo ~ıudyo IH~eti t:ı
rafıııd.rn, 20.:-ı 1\iıııet \ahit ll:ırınn ta
rahııd n tagarıııi Madam Hcgcrıin re
fakntile, ~l tkiııci kı ıuı .L).~lurk saz 
Mııııir ~urettiıı Ho) le arkaıl:ışl:m t.l
rafıııdan, 22 cazbant. 

Bükreş - ( 391 metre ) Hl nı<l)O 
danılfUııunn. t9, O g-r uıofon ile Kına
lic·ra Hıı lika operıısı tauı olarak. 

Re!grat - 429 ınotro) 21 l-oını•di, 
()1 ( r "'' T . C)\} ..,. r· · - , 1 ı gr.ııııo on, -- rıo, _,.,,,.,.> -. ıgnn 
orkestrası. 

Roma - ( 441 metre) 21 A"rnınoron , 

21,~~ Milfuıoı.lun nakil, temsili ıııiltna

kip dan hn' aları. 
Prağ ( 488 motre ) 20.W :ıgnı,tos 

He\"fl n, 21 .:m 'iyolonsel kon eri. 
Viyana - ( &17 nıetre ) 20, 10 Ka

r:ıkt "r re inı!Mi, 20,43 orke ... tra, 2:J 
nl,,aın konseri. 

Peşte ( 550 metro 21 dan ha' a-
ları, 22 Çigan orkoı.tra.,ı, ~3, 15 Al acar 
im\ ahırı. 

Vartova - ( 1 11 metre ) 21 Kora 
ile Leh halk ,arkı! rı, 21,35 ('dolıiyat 
Lıalıislori, 21,50 solo konsC'ri, 23 da us 
ha.vıı.ları. 

Bertin - ( 1635 metre) 21 runib-
ten ııakleıı Maria Stuart isminde bir 
pif et, 28.43 Alıp&D d;:.na havı.lan. 

f stan bul - ( 1 :'.00 metro ) 18 g-ra
m oforı, rn,5 al:ıtıırk:ı koıısl'r, Vedia 
Hıza "' ı ••rı ııet Jl:uıı l!llıırııı iştirnkile 
20,;; g-ra ınofoıı, 21 .tlaturka konsor 
\"ilılaıı .Thıızi fü)İıı ve Fikriye Ha
ııııııın iı:tir.ıldlo 22 orkestra. 

Bükreş - ( 39t metro) 20 911.rkı kon
. eri, ~0,:!0 .onfoııi. 21,15 konser. 

Belgrat - (429 metre) 21,30 gramo
fon kon. 11ri, 22 J,aylıah 9elırin <len 

ııakil . 
Roma - ( 441 motre) 21 gramofon, 

21,20 ov kadını için tavsiyeler, 21,30 
.'Iilnııod:rn nakil. 

Prag - ( 483 ınotre ) 20 9arkı koıı· 

seri, 20,5?0 ,en gece, 21 piyano koıı

eri, 21,30 Attılye tiyatro tından nıtk

lon ('fılsıııı) isminde hir ııiye-;. 

Viyana - ( 617 metre ) 19 Rpor lıak
kıuda konferans, 21 kilise tıtrkıları, 

:!2,43 dans havaları. 

Pe,te - ( 550 ıncıtro ) 2U,45 Çisko 
i ıniııde hir piyes, 22,45 piyano kon
seri. 

Varıova - ( 1411 metre ) 21 hafif 
musiki, 22,20 Vilnadan nakil, 23 dans 
havaları. 

Berlln - ( 1635 metre ) 21 orkea· 
tra, aonr& d1ı111 ha.val&rı. 

Ağustos 10 

En Kazançlz Meslek Hangisidir? 

' 
• ma z 

(Bat tarafı 1 inci ayfada) \ 
Hatta bu gençler pratik iş 

sahalarına atılmayı kendileri için 
daha muvafık bulabilirler. Fakat 
ben burada liseden yeni çıkmı§ 
gençlere esaslı bir nasihatte bu
lunacağım: Gençlere, intihap ede
cekleri iş ve meslek sahalarında 
dissiplin altında çalışabilmek 
zevkini vaktinde kazanmak için 
darülfünun talebe taburu safla· 
rmı doldurmalıdırlar. Bu, onların 
muvafakıyetine çok yardım ede
cektir. 

Ben meslek intihabında mem-
leket ihtiyacının göz önünde bu
lundurulması fikrindeyim. Bir genç 
tutacağı ve girecegi meslekte 
şahsi ka.zancından evvel o mes
leğin memleket ihtiyacına uygun 
olup olmadığmı tetkik etmeli ve 
kat'i kararım ondan sonra ver· 
melidir. Bugün memleketin ihti

yaçları pek barizdir. Şunu da 
söyliyeyim ki, gençlere herhangi 
bir mesleği tercih ettiren şey yal· 
nız para olmasa gerektir. Bazı 
meslekler çok kazançlıdır. Fakat 
bu meslek her gencin çalışma 

ı 
y 

'' 
zevkini tatmin hususunda ayni ca· 
zibeye malik olmıyabilir. Mesela, 
ben mühendislikten hem knzanç 
ve hem de zevk bulabiliriır.. Fa
kat ba.şka bir genç kazançlı bir 
meslek olan mühendisliği llJ.?Vk· 

siz bulur. işte bu nokta m slek 
intihabında çok mühim bir esastır. 

- Bugün için ..• 

- Evet, bugün jçin gençlere 
hukukçuluğu ve doktorluğu tav
siye etmek isterim. Çünkü çalı

şan ve zekasım yoran gençler 

için her meslekte muvaffak ol
mak mümkUndUr. Fakat ben, im 
iki mesleği memleket ihtiyaıcı 

noktasından ileride görllyorum. 

Memlekette Cumhuriyetle berabor 
esaslı bir adalet ve bir sıhhllt 
politikası t~essüs ve tebarüz 
miştir. Yeni yetiıen ve yetiş 
cek olan hukukçu ve doktov 

gençle.r bu politikanm mütevazı 
hizmetkarı olmalıdırlar. Bununla 
beraber memleket kabiliyetli 
gençlerin intisap edecekleri diğer 
mesleklerden de çok istifade 
görecektir. ,, 

( HARiCi 

İngiltereye Rus 
Buğdayı Kabul 
Edilmiyecek 

TELGRAFLAR 

Nevgork 
Borsasında 

) 

Ottava, 9 - lngiliz İmpara· 
torluğunun muhtelif aksamı ara
sında müzakere devam etmek· 
tedir. Verilen kararlar meçhuldür. 
Bununla beraber : 

Makine ithalat ve ihracatı 
meselesi üzerinde İngilizler ile 
Kanadalılar arasında ihtilaf mev· 
cut olduğu anlaşılmaktadır. Buna 
mukabil un meselesinde itilaf 
husul bulmak üzeredir. Bu itilafa 
göre İngilizler munhasıran müs· 
tamerat ununu sarfetmek için 
ecnebi unları üzerine muazzam 
bir re im koyacaklardır. Bilhassa 
Rus buğdayının ithalini imkansız 
hale getireceklerdir. 

Konferans 20 ağustosta ni· 

hayet bulacaktır. 
ngllterede Un Fiatl VU idi 

Londra, 9 - Orta cinsten un 
fiati 280 İngiliz lirası başına 25 
şilin 6 peniye çıkarılmıştır. 

lngilterede lşsizlik Eksiliyor 
Londra, 9 (A.A.) lngilterede 

işsizlerin miktarı 24 temınu:r.da 

2,811,782 ye baliğ olmuştur. Bu mik· 
tardn geçen aydakine nazaran 46,439 
ve 1931 aenesinin ayni devresine 
nisbetl e 98,432 kişilik bir tezayüt 
vardır. Bu tezayüt bilhaua Burnley 
ve Dundee mıntakalarında pamuk 
ve Hint keneviri aanayiinde mesaide 
husule gelen tevakJswtan Heri gel· 
mektedir. Filhak\ka bı.t rnıntakalarda 
birçok haftalardanberi sırev devam 
etm.:ktedir. lşaizlik ayni zamanda 
maden sanayii, imalat, liman nakli· 
yata, doktorlar, nafıa hizmetleri •• 
deniz inşaata sahalarında da art-

mııtır. 

M. Venizelos Atinada 
Atina 9 (A. A.) - M. Veni

zelos bugün Atinaya gelmiştir. 

Mısır Kıralmm Yeğeni Oldu 
Toloz 9 (A. A.) - Mısıır kı,. 

ralı Fuaın yeğeni prens Kema· 
letlin, 57 yaşında olduiu halde 
vefat etmiştir. Kendisi Mısır 
ordusu kumandanı idi. 1917 tnri· 
hinde Mıaır tahbndan fe~agat 
etmiıtir. 

Yeni Tereffüler 
Newyork 9 (A. A.) - Bora 

da dün fiatlerde yeni kuv
vetli bir tereffü hasıl olmuştur. 
Resmt borsa~ ücretlerindeki fiat
ler, geçen mart ayında görUlen 
tereffüün seviyesine yeniden çık· 
mıştır. Külliyetli miktarda muba· 
yaa emirleri alınmıştır. Alınıp 
satılan esham ve tahvilAt miHan 
5 milyona çıkmıştır. Bu miktarın 
1 senedenberi bu derece yüksel
diği görülmemiştir. 

Ponta - Pel - Gada Zelzelesi 
Lizbon 9 (A. A) - Hükümet, 

Ponta - Pel - Gada'da bu yakm
larda vukubulan zelzele hakkın· 
da aşağıda ki malümab tebliğ 
etmiştir: 

Bu zelzele esnasında 14 kişi 
yaralanmıştır. Zarar ve hasar 
miktarı binlerce kontosa baliğ 
olmaktadır. ilk şiddetli 7.elzele 3 
saniye sürmüştür. Bundan sonra 
birkaç. sarsmb daha olmuştur. 
Nisbeten hafif olan bu sarsıntılar, 
ahali arasındaki korku ve telaşı 
arttırmakla beraber başka zarar
lara ve zayiate sebep olmamıştır. 

SON POSTA 
Ycıvwt, bıy:ı.sl, Havıı.i.ı 

gaıetesl 

Vcl 11-41 ~ 

ldare: lstanbul: Eski 7Aptıya 
Cata.lçetm sokağr 21 

Tolofon letanbul - 20203 
Posta kutusu: lstanbul - 74ı 
Telgraf: lstanbul SONPO~T.~ 

ABONE FiATl 
TüRKlYE Eonab 

1400 Kr. 
'150 • 

400 • 
lf>U • 

1 Sena 

6 Ay 

a • 
1 • 

2700 Kr. 
140 • 

80() • 
sJo • 

Gelen evr k geri vorllmeı. 

llAnlarilan mes'uliyo• alın maı 
eevıı.p için mektuplara 6 kurutl\1' 

Pul UAve31 l!ı.ımdır. 

Adre!I değiıtirilme31 (20) kuruıtur. 
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TİMURLENK 
-49- Muharriri : )f >#-

Hasta Ka ının Tim ur 
Karşısında Şaşırmıştı 

"Söyle BakCJlım. Derdin Nedir ? ,, 
Kendisiyle başbaşa kalmak 

ıarif ağımda yaşayan bülbülleri 
bol bol dinlemek için ekseriya 
buraya, bu güzel bahçeye geli-

yordu. 
LAkin bu hayat, uzun sür-

medi. Bir giin yine tacıdara esır
lcrdcn bir kadının, lslaın hatunun 
kuyuya düştüğü, yan ölü bit' hal· 
de müşkülat ile kurtarılabildiği 
haber verildi. Timur son derece 
kızdı, bu kadını günahından. do
layı ıiddetle cezalandırmak ıste-
di, Tuğu Turbanla müşavereye 

girişti : 
- Hayat, dedi, Allah yapı-

ııd ı r. Onu yıkmak, Allaha karşı 
koymaktır. Sarayımda böyle bir 
cilretin Yukuuna tahammül ede
mem. lsIAm Hanımı cezalandıra-
cağım. Ne dersin? 

Tuğu Turhan hatunun gözle-
rinde bir şimşek parlayıp söndü 
ve bir gül koparıp dalgın dalgın 
kokJ.ıdıktan sonrl\ cevap verdi: 

- Haklısın. Öylesine ne ya· 
pılsa azdır! 

Timur, en st:vgili karısının 
ıcfaatile de bir miicrinıi affede· 
cek kadar zayıf yürekli değildi. 
Fikrinden herhangi bir sebeple 
dönmezdi. Şu kadar ki 1,adının 
kadına acıması lazımgeleceğine 
kanaati vardı. Binaenaleyh Tuğu 
T urhamn, zalim bir erkek gibi 
dfü;ünmesindeıı şUpheye düştü, 
onun glSzlerinde parla; ıp sönen 
ıimşek te göziindeıı kaçmadı, 

hele dalgmlaşmasıııı büsbütün 
manalı buldu. Zeki bir tegafüle 
bürünerek sevgilisini istİLvaba 
başladı: 

- Haklı olduğumu ben de 
biliyorum. Ancak kabahatli, bir 
hatun kişidir. Ne şekil ceza vere
lim ki çirkin görünmesin. 

- Burnunu kesiniz, aklı ba-
11na gelsin. 

- Yazık olmaz mı? Burun-
ıuz kadın, yanın ölü demektir. 

- Evet amma başkalarına 
ibret olur! 

Timur, bu hain hiikmiln gizli 
bir kinden doğduğunu anladı. 

Bu kadın da, Tuğu Turhan_ 
gibi, Belh Emiri Hüseynin 
saraymdaıı gelme bir esir 
idi ve yine onun gibi mağ
lup Emirin nikahlılarmdandı. Fa
kat Timurun huzuruna çıkmamış, 
daha doğrusu ağlayıp sızlaması, 

fazla hırçınlık göstermesi hase
bile, çıkarılmak istenilmemişti. 
·nmur da, Tuğu Turbanla fazla 
meşgul olduğu için diğer esir 
melike>·e ehemmiyet vermemiıti. 
Şimdi içine kurt dü müştü. Cam· 
na kıyan kadını görmek, mace· 
ra mı dinlemek, esrarını ZSiren· 
mek istiyordu. Tuğu Turbanın o 
gilne kadar bu arkadaşından 
bahsetmemesi de dikkatini uyane 
dırıyordu. Ayna sarayda ya9amış, 
aynı adamın nikahın ı taşımış ve 
aynı surutle esir düş lip aynı 

sakfın altına intikal etmiş olan 
bu iki kadından birine mesut 
yiinlerinde bedbaht arkadaşım 
) adctmeınesi nedendi? 

Timur, bir kaleve yol bulup 
girmeyi düşünür gibi şu .kadın 
muammasını halJiçin kafa yoru
yordu. Tuğu T m hına merakım 
sezdirmek istemediğinden muha· 
vereyi değiştitmiyerek kadın 

hakkında muhtelif ceza proıe
leri sıralıyordu. Bunların ıçm
de hapis vardı, dayak vardı, 

saçları yolunmak vardı, bir ka
pıcıya nikahlanmak vardı. 

Tuğu Turhan, zevcinin tuav
vur ettiği cezaların hepsini hafif 
bulmakta ısrar ederek kendi 
fikrini kabul ettirmiye savaşıyordu: 

- Burnunu kesmeli, burnunu. 
Senin sarayında yaşamaktan iğre
nenlerin cezası budur! 

Timur, karısından ayrılır aynl
maz hasta kadımn başucuna 
gitmekte tereddüt göstermedi. 
Henüz yarı baygın görlinen esir 
melikeyi uzun bir lahza gözden 
geçirdi ve mırıldandı : 

( Arkası var) 

-~ MUSİKİ ve BALET 
teşkil edilmekte olan bu iki heyete türk hanımları alınacaktır. 
Cumartesi ve çarş.:mba günleri sabahtan akşama kadar Çarfı· 
kapı tramvay nıevkifi ile Beyazıt arasında Foto Hilal iUisa1inde 

139 numara Muıstnfa paşa hanında Musiki birlis?ine 
• müracaat olunması. 

f stanbul Belediyesi İlanları * 
Kartal kazasına tabi Samırndıra köy mektebi ile Kartal merkez 

mektebine ilaveten yapılacak kısmın in..,ası kapalı zarfla münakaaaya 
konulmuştur. Talip olanlar keşif evrakım görmek üzere herglın 
Levazım Müdürlüğüne müracaat etmeli münakasarfa girmek için de 
talipler tarafından teklif olunacak bedelin yüzde yedi buçuğu nisbe
tindc teminat makbuz veya m'!klubu ile teklif mektuplarını 18-8-932 
perşembe günü saat on beşe kadar daimt ~ncümene verıııelidir)er.(I] 

lf 
Bakırköyde vapur iskeleshde 229 metro arsa: T. 26 lira 

332,28 ,, ,, : T. 38,5 .. ,. ,, " 
Vukarda yazıla arsalar satı1nıak iizere açık müz.ayed~ye konul-

muştur talip olanlar tafsilat almak için hergün Levazım Müdürlü
ifine milzayedeye girmek için de teminat makbuz veya mektubu 
ile t 1-8-932 perşcn be günü saat on beşe kadar daimi encümene 

müracaat etmelidirler. (B) 

* Kireçburnunda 36 ıncı ltkmektep paz.arlıkla tamir ettirilecektir. 
Talip olanlar keşif evrakıııı görmek için Levazım Müdürlüğüne 
pazarlığa girmek için de 58,5 liralık teminat makbuz veya mektubu 
ile 1 J-8-932 Perembe günii saat oD beşe kadar Daimi Encümene 

müracaat etmelidirler. 

SON POSTA Sayfa 9 

En Güzel Ayaklı Kadın Hangi Millettedir? 

Türk Kadınının Ayağı, Ruhu Ve 
Gözleri Kadar Güzeldir 

Rum Ve Musevi Kadınları Türklerden Sonra Gelir 
Ayak ve bacak gllzelliği ka

dm benliğinin ve umumi mana
ıile kadın güzelliğinin en mühiı:n 
sebeplerinden biridir. Gü%el bır 
yüz, fakat güzel olmıyan bir 
ayak... itte güzelliği harap eden 
esaslı bir noksan. 

Fakat güzel ayak nasıl ve 
hangi ayaklar gllzcldir ve en 
nihayet bugün memleketimizde 
Türk camiası albnda yaşıyanlar 
arasında hangi kadınlar daha 
güzel ayaklara sahiptir? Bu aual· 
lere fehrimizin maruf kunduracı
ları ıayanı dikkat cevaplar veri
yorlar. Bugüne kadar bunlardan 
bazısını neşrettik. 

Bugtın de tchrimizdekl maruf 
müesseselerden Güneş kundura 
mağaza11 sahibinin cevaplarını 
yazıyoruz. 

Bu zat kcndi.aine ayak ve 
bacak &iizclliği hakkında sordu
ğumuı: auallare karşı şu cevapları 
aıraladı: 

- " Tnrk muhitinde mevcut 
dört vatandaı kadmları içinde 
en ziyade gllxel ayağa malik 
olanlar TUrk hanımlarıdır. TUrk 
hanımları, son :zamanlarda 
Şarkın narin ayağındaki hu-
susiyetlerle ıporcu Garp ka
dınlarmın ayaklarındaki bariz 
vasLfları bir arada toplamış 
ve bundan güzel bir ayak nümu
nesi hasıl olmuştur. 

Aı etli, hareketli, yUrUrken 
kadın mevcudiyetine en kuvvetli 
delil olarak yapılan jestlerile Tllrk 
kadmın ayağı harikulade dene
cek derecede zarif ve şıktır. 

Bizde, eskiden harem ka
dınlarının ayağı fazla etli yum· 
şak ve şişmandı. 

Halbuki seneler geçtikçe 
bu şişman ayaklar Avrupadaki 
görüşlerimizin artnıasile düzelmiş, 
eti az~lmış.. basitliği k'\ybolmuş 
ve daımt bır hareketle güzelleş
miştir .• 

Diğer taraftan Rum, Ermeni 
ve Musevi kadınları da Türk 
kadınlarından aşağı kalmamakta
dırlar. Rum ve Musevi kadınları
nın ayakları hazan fazla cılız, 
kemikli ve zayıf olduğu için, 
Türk ayaklarından ikinci derece
de kahrlar .. 

- En güzel kadın ayağını 
nasıl tarif edersiniz? 

- En kuvvetli misal olarak 
ıize Veoüs'ün ayağını gösterebi· 
lirim.. Filvaki Venüs'ün vücu
du şimdi artık kıymetini ka)
betmek fizcre olduğu için 
haizi ehemmiyet değildir.. çünki 
fazla ~işmandır. Bugünkü modern 
kadına· uymamaktadır .. daha doğ
rusu asri erkeklerimize fazla sakil 
görünmeke!.d~!· Fakat Venüsün 
bugünkü goruşe nazaran zanne
derim ki yalnız ayakları güzel 
kalmıştır. 

Size iki Uç kelime ile güzel 
bir ayağı tarif edeyim: Az etli, 
üst tarafı düzgUn, içe doğru 
fazla kın'ımh ayaklara güzel di-
yebiliriı. 

_Kadının ıpor yapması aya-
ğı bozar aıı? 

_ Kısmen bozar.. Fakat bu 
gibi ayaklar güzel olmasa bile 
sıhhatli olur.. Kadının ıpor yap
ması hareketlerine, sinir ve ka
nına' kuvvet ve kudret verir .• 
Kadın bu ıuretle_ ~ ~rkeğe~. miskin 
bir kedi aünepehgıle degıl, ales
tikiyeti ol~o, ıağlam bir mcvcu· 
diyet şeklınde gorunur .. 

KadıDlD ıpor yapması ayağını 

bittabi yayar, genişletir. büyü
tlir ve uzatır. Bu, aşikar bir 
meseledir .. 

Fakat bence kadın spor ya~ 
parak ayağını çirkiııleştirse de, 
vücudunu, bac::ıldarım ve sair 
yerlerini gnzeleştirmiş olur. 

Size bir hakikat d aha söy
liyeyim: 

Kadın· erkek çarpışması artık 
nihayet bulmak üzeredir. Çünl<U 

Bir çltt gUzeı bacak ve ayak 

kadm erkekten eskidenberi ru
ban ve bedenen ayrılmaktaydı. 
Son senelerde bu ruhi müsavat· 
suJık bitmiştir. Kadın hayata 
atılmış, muvaffak olmuştur. Şim· 
di de bedeni bir çarpışma 
vardır. 

Bu bedeni çarpışmanın zaferi 

yine kadındadır. 50 sene sonra, 
kadın ve erl<ek kuvvetile idare 
edilecek herhangi bir müessese 
bir diğerinin eksikliği lcarşımnda 
makinesini derhal durdurabilir. 

-Sadede gelelim: Mesela sizce 
sportmen bir kadın mı şayanı 
tercihtir, yoksa, bugllokü İstan· 
bul kadını tipindeki nazlı ve 
zarif kadın mı? 

- Şüphesiz ki, ben sportmen 
ve fikri sahada muvaffa~, olmuş 
kadınlan te,.cih ederim.. Çilnk iı 
bana yalmz evimde ve zevkle
rimde arkadaş olan kadın, beni 
t atmin edemez, hayat arkadaşımın 
düşünüşlerinıe, duyuşlarıma ve 
işlerime ortak olmasını isterim .. 

- TUrk kadınlarının ayakları 
glizel diyorsunuz. Ya diğer va· 
tandaşlarımnm kadınlan? ... 

- Sıra ile anlatayım: Rum 
kadınlarının ayaklan ancak bir 
ıelcil ile Türk kadınlarından ayn
lar... Rum kadınlannın ayakları· 
nın qık geınikleri fazla çıkıktır 
ve nekadar etli olursa olsun 
yine bu kemiklerin sertliği belli 
olur. 

Musevi kadmlannda ise, par
mak tarafındaki mesafe çok 
kısadır. Haddinden fazla kısa 
olan bu gibi a}'aklar, bazı iskar
pini er in uçlarmı bozmaktadır. 

Ermeni kadınlannm ayakları 
ise, fazla etli, az büyUkçe ve 
parmak kemikleri fazla çıkık tır. 
Hatta bazılarının topukları g e
nişçedir. 

Türk kadınlarında ise, bu 
fazlalıklar, ve kabarıklar yoktur. 
Elhasıl Türk kadınının ayaklan: 
yörUyüşleri, vücutları, ruhlara ve 
gözleri kadar gUzeldir. •lf-+' 
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Kayit ve kabul şartlar1 
1 - Mektepte bu sene açılacak leyli pansiyona talebe kayit Ye 

kabulüne başlanmıştır. 
2 - ilk mektep mezunları birinci sınıfa, diğer orta derecedeki 

mektepLrden gelecekler ait oldukları sınıflara kabul edilirler 
3 - Bu sene yalııız 40 leyli talebe alınacak ve müracaat sıra

sile talebe kabul edilecektir. 
4 - Her türlü izahat iç.in Mektep Müdiirlüğiine müracaat edilmesi. 

Kız 

. !"'~~·... .-•· . . .. 

FEYZiATi liSESi 
BOGAZIÇI - ARNAVUTKÖY - ÇIFTESARAYLAR 

Ana sınıfı - ilk kısım - Orta ve lise sınıfları 

Erkek 

Ağustostan ·İtibaren kayıt muamelesine başlanmışh ·. 
Cumartesi, Pazartesi ve Çarşamba günleri saat 10 dan 

18 e kadar mUracaat kabul edilir. 

Telefon : Bebek 21 O 

BESLER 
Çik?la_la ·~ Biıılcüvi fabrika51 Yerli Mallar Sergisine iştirak 
etmıştır. lstıhsalatınıızın en son ve mükemmel nümunelerini 
burada göreceksiniz.. Sergi münasebetile toptan fiatına pera
kende sahşlar yapılmaktadır. BESLER pavyonunda bir dakika 

tevekkuf ediniz. 

...,.. Kcıraclğar, mide, barsak, taş, kum hastahklarına 

TUZLA İÇMELER. 
Sabahları köprüden 6,30, 8,20, 9,30, 1 i ,40 da Haydarpaşaya 
harel<et <'den vnpurhır n trenleri ~e c uma sabahları ilaveten 

( 7) vapurunun treni membalara kada r iderler. 
lçme!e rden son tren 15,55 te:fir. 
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lıın·iıt ern Hükumeti tara.undan Gazi 
" llz. ııo lıediy •dilen eserin tercümesi 

KALE 
- 69 Yazan: Ceneral Oglander 

----- · 
Günler Geçiyor, 

T enİini İçin 
Fakat Muvaffakıyet 
Uğraşılıyordu 

t -~~~ 

Bu iş için intihap edi- timada, W sahiline çıkacak olan 
len mevzi çok mUnasipti. Sahil Ceneral Harenin bu kuvvetlere 
hattı cahlık?arla örtülü, geçmesi kumanda etmesinin mllmkUn ol-
muhal. 150 ayak uzunluğunda 
bir şeydi. Fakat bu sahilde sel· 
lerden hasıl olmuş iki dliz yer 
vardı. Buralardan tepelere çık
mak çok kolaydı. Gemilerde 
burada sahile yakm mesafeye 
kadar sokulabilirlerdi. Bunlar ev· 
velce bilinmiyordu. Fakat en iyisi 
Ttirkler buralan müdafaa için 
hiçbir tertibat almamışlardı .. B~
raya en )takın Türk kuvvetı hır 
mil cenupta iki piyade müfreze· 
sinden ibaretti. O giln öğleden 

• scnra geç vakit faaliyete geçen 
bu iki müfrezeden maada, buraya 

~- en yakın olarak Sarıtepede 2 inci 
ve 26 ıncı alaylara mensup bir 

· müfreze ve beş mil mesafede 
Sarafim çiftliğinde bulunan 25 inci 
alayı bulunuyordu. 

Birinci ve 26 mcı alay Si-
hirlitepe ile Sarıtepe arasında 
tevzi edilmişti. Fakat bu tarafa 
asker ihraç edilir korkusu ile, 
bu kıtaat 25 ve 26 - ıncı Nisan 
muharebelerine iştirak edeme· 
mişlerdi. 

Bu beklenmiyen faydalara rağ· 
men Y sahiline asker ihracı, Geli· 
boluya asker çıkarılmasından doğan 
en bllyük facialardan biridir. Bu
raya hiçbir mukavemetsiz 2000 
asker çıkarılmıştır. Burada on bir 
saat kadar düşman tarafından 
iz'aç edilmeksizin kalmışlatdır. 
Bu müddet zarfında Abibabanm 
cenubunda Türk kuvvetlerine 
mUsavi kuvvette idiler. Fakat 
bütlin gün hiçbir muvaffakıyet 
teminine çalışılmacL. Ak~am, 
Türklerin bir hücumu reddedil
di. Fakat ertesi gl\n bu teşe~ 
bllsten vazgeçildi, ve düşman 
ric;\t halinde iken buradaki ef
rat tekrar gemilere alındı 
Askerlerin gemilere bindirilmsi 
de, ihraç ameliyesi gibi hiçbir 
tehHkeye maruz kalmaksızm ya

pıldı. 

Y sahiline çıkmak üzere tah
sis edilen askerler harp için ha· 
zırlanmış taze kuvvetlerdi. Bu 
kıtaat, umumi karargabça 29 
uncu fırkanın tesett9r kuvvetleri 
addedtıiyordu. 14 nisanda umumi 
karargahın verdiği emir mucibince 
Ceneral Harenin tesettür kuv
vetlerinin emrine vermişlerdi. Er
tesi gün 29 uncu fırkaya ait 
emirnamede de bu karar tekrar 
edildi. F akaJ: 21 nisanda fırka 
karargahında aktedilen bir iç~ 

mıyacağı anlaşaldı. Onun mes'uli
yeti X . W. V sasillerine hasredil .. 
di ve Y, li sahHleri doğrudan 

doğruya fırka karargahının em
rine verildi. 

Umumi karargahın neşrettiği 

ilk emirnamede Y sahiline evve 'A 
B. M. K. f. taburunun çılrncağı 
emredilmişti. Fakat fırka ka
rargahındaki konferansta Ceneral 
Matu bu kararın değişmesini is
tedi. İşin deniz tarafından ihraç 
kısmına bakana Keysde bu fik
ri tasvip etti, binaenaleyh 
evvela lskoç sahil kıt'alarınm çı
karılması, bunların ihracını ko
laylaştırmak için de efradm bir 
gün evvelinden harp gemilerine 
alınması tekarrilr etti. 

24 nisan akşamı lslrnç kıtaatı 
ile Cenubi Gal bölükleri Am-. 
thyst ve Sapphire kruvazörlerine 
nakledildiler ve biraz sonra bu 
iki gemi, refakatlerinde Plymouth 
kıtaatını hamil bulunan N2 nak
liye gemisi ve sekiz balıkçı tara
ma gemisi olduğu iıalde Y sahi
linin dört mil garbinde bahri 
bir randevuya müteveccihen Mon
drostan hareket ettiler. 

Burada, karaya çıkma ameli .. 
yesine yardım edecek olan Dub
lin kruvazörü ve Goliath zırhlısile 
buluştular. 

Jeneral Hunter - Veston'un 
Kolonel Mattheus'e verdiği 

en:re nazaran yapılacak iJk iş, 

karaya çıkar çıkmaz dahile doğru 
biraz ilerliyerek yeri tesbit 
edilmi~ olduğu zannedilen bir 
Ti.irk topunu zaptetmek ve 
Türk ihtiyat kuvvetlerini keJl .. 
di Uzerine celbederek Helles ve 
Seddülbahirden gelebilecek takvi
ye kıtaatma mini olmaktı. Bun
dan maada Kolonel Mattheus 
x de karaya çıkacak kıtaat 

ile de rabıta tesis edecek ve ayni 
gün, biraz sonra tesettür kıtaa

tınm kısmı küllisi kendi hizasına 
geldiği zaman, Aşıbaba sırtına 

doğru yapılacak ileri hareketine 
iştirak edecekti •• 

Halbuki cenuptan vaki olacak 
olan bu ileri hareketi tahakkuk 
etmediği takdirde Kolonel Matt
heus'un hattı hareketi hakkında 

hiçbir talimat yoktu ve anlaşı lan 

bu cihet v~ ihlimal teemmiil 
bile edilmemişti. 

( Arkası var ) 

İstanbul Evkaf Müdüriyeti İlanları 

Esas 
318 

453 

454 

455 

459 

Satılık Hane Ve Arsalar 
Mevkii ve Nevi 
Cjengelköy Kuleli caddesi atik 6 cedit 81 ve 81- l 
m:maralı kayıkhanesi olan harap hane. 
Büyiikada Ayanikola 180 ada 1 parsel No. 49 m. m. 
denizden dolma arsa. 
Kocamustafapaşa mahallesinde Hekimoğlu Alipaşa 
caddesinde A. 240 C. 266 numaralı 55 m. muh
t erik karakolhane ankazmı havi arsa. 
Beylerbeyi Bostancıbaşı mahallesi Kalaycı sokak 
5 N o. 148 m. ar.sa. 
Arnavutköy Çeşme ve Yahudi sokaklarmda a. 13 

Teminat 

7.50 

5 

3 

4 

c. 2 J No. 152 m. arsa 15 
Balada yazılı emlak bilmüzayede peşin bedelle satılacağından 

taliplerin 27.8.932 Cumartesi günü saat on altıda Şubemize aıft .. 
racaatları. 
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Çok Basit 
• 

Bir Adres: 
"Istanbul, Mis Türk,, 

Dünya Güzeline Verilmek Üzere 
Şehrimize Yüzlerce Mektup Geldi 

1 ~ 
ıi 

Güzeller intihap gUnU hakem heyetinin kar,ısmda 
(B3Ş tarafı 1 inci fayfada) 

tekarlo gibi sayfiye şehirlerini 
dolaşmaları lazımdır. Bu progrr 
mm henüz ilk kısmları tatbik 
edilmektedir. 

Diğer kısJmlarınm tatbikı için 
de daha pek kısa olmıyan bir 
zamana ihtiyaç vardır. Fakat her
gün birçok karilerimiz mektup, 
telgraf ve telefonla matbaamıza 
müracaat ederek Dünya gUı:eH-

ııin şehrimize avdet tarihini sor
maktadırlar. 

Biz bu hususta yaptığımız 

tahkikat neticesinde Keriman 
Hanımın ancak bu ay sonuna doA' 
ru şehrimize geleceğini öğrendik. -

istikbal Hazırhkları 

Fakat şunu da haber verelim 
ki, Cihan Kıraliçası Keriman H. şeh
rimize döndüği.1 gün lstanbul bUyUk 
tezahürata sahne olacaktır. istik· 
bal hazırlıklarile meşgul olmak 
üzere toplanan hususi komisyon 
dün de bazı esaslar tesbit et .. 
miştir. Kraliçemiz karadan gele
cek olursa Şark Demiryollart 
İdaresi kendisine en şık ve lüks 
vaaonlarmdan birini tahsis ede-

o 

cektir. 
Ayrıca hava tarikile gelmek arzu 

ederse Fransadan şark seferleri 
yapan bir Tayyare Şirketi son 
sistem t.lıyyareierinden birini gü
zelimizin emrine verecektir. 

Dedikodu 'Vleselasl 

Güzelimiz Keriman Hanımın 
diinya güzeli intihap edilmesi ü:ıe
rine hakem heyetinin haksız yap .. 
hğı şeklinde bir~ok dedikodular 
çıktığını haber vermiştik. Dün 
Belçikadan şehrimize gelen ve 
Dünya GiizelHği intihabını y~
kmdan takip eden genç bır 
hanım iddiaları tamamen reddet .. 
miş ve şunları söylemiştir: 

"- Ne haksızlığı ? Dedikodu 
işittik amma, bizim güze~~mi~ 
için değil. Mesela Alman guzelı 
hakkında. K eriman Hanımın 
bu şerefe en liyakatli güzel 
olduğunu söylemekte bütün gö· 
rüştüklerimiz müttefikti. Hatta 
yiiz ve endam güzelliğin?en. b.aşka, 
ahlaki ve ailevi vazıyetını de 
diğerlerile mukayese etmeleri 
göğsümüzU büsbütiln kabartı

yordu. 
Miisabaka münasebetile ağız· 

dan ağıza söylenen birkaç fıkrayı 
bakan hulasa edeyim: 

Alman güzeli: Zaten. birinci
liği bana vermiyeceklerini pekalA 
biliyordum, fakat Türklerin ka-

ispanya GUzell 

Danimarka GUzall 

zandığına dehşetli memnun l 

dum,, demiş. 

Sltemll Sözler 

Kolombiya güzeli de, Türk 
hakemine: "Sizin gibi bir gayretli 
hakemim olsaydı ben de kaza
ııırdım,, diye sitem etmiş. 

Fransız güzeli pek sinirlen-
miş: " Hiddetimden bayrağımı 
yırtacağım,, demiş. 

İspanyol güzeli de guya ba
basının kulağına iğilip: "Şimdi 
İspanya Cümhuriyetine ne yüzle 
ayak basacağız?,, diye fısıldamış. 

Türk_ Bayrağı 

Ve nihayet bizim güzelimiz 
Keriman Halis Hanım da ken
disine halka gorunmesi ıçın 
balkona çıkması teklif edilinceı 
"Balkona Türk bayrağı çekilme· 
den bir adım atamam,, demiı 
ve bayrak çekilir çekilmez bal
kona çıkarak halkın <:oşkun teza• 
hürlerini karşılamış. 

Brükselliler Düdya Güzelini 

görUp alkışlamak için d6nilşte de 
şehirlerine uğramalarını ~ok is· 
tediler. 

Dünya Güzelinin kendi millt 
bayrağına olan merbutiyetini za .. 
ferinin sevinci arasında dahi böy .. 
le asabiyetle izhar etmesi o kadar 
boşa gitti ki, Palas oteli balkO"" 
nunda günlerce Tilrk bayrağı 
dalgalandı. Belki Tnrk güzeli 
geliverir, diye, gelirse memnun 
olıun diye... ,, 
Bursa Belediyesinin Tebriki 

Bursa 9 - Bursa Belediye• 
Reisi Muhiddin Bey DUnya Gil· 
zellik Kıraliçesi Keriman Hanıma 
ıu telgrafı göndermiştir: 

" Cihan na.zarında TUrk gü• 
ı:elliğini iabat eden Keriman• 
Bursa namına en har tebriklerimi 
takdim ile ıerefyabım. ,, 

Hedlyeler 

Dünya pzeli şehrimize rel· 
diği gün kendisine takdim edil· 
mek üzere birçok hediyeler 
hazırlanmııbr. Muhtelif zevat 
ve mllesseseler tarafından hazırla· 
nan bu hediyeler arasında çok 
kıymetli ve nadide eşyalar vardır. 
ipekli kumaşlar, alhn saatler, 
mücevherler bu meyandadır. 

Türkiye 
İtalya 
Dostluğu 

Roma 9 (A.A.) - · Giornale 
D'talya gazetesi u ftalya ve Tür· 
kiye., başlığı altında neşret
liği makalede Rodos adasını 
Anadoluya karşı bir üssül• 
hareke olarak kullanacağına 
dair Eko dö Pari gazeteşinin 
Rodos mektuplarını ve Londra 
misakma atfen Fransanm Cenubi 
Ana dolunun kıymetlendirilmesi 
hususunda ltalyanm Türkiye ile 
anlaşmasında hiçbir mahzur gör
miyeceğine dair Tan gazetesinin 
yazılarını ınuvzubahs ederek di .. 
yor ki; . 

"Türkiye iJe ltalya arasında 
mevcut münasebatta müşkülat ve 
karışıklıklar çıkarmak teşebbü
sünden mülhem siyasi manevralar 
ve telmihler karşısında bulunu• 
yort;ız. Bu teşebbüs beyhudedir. 

ltal}'a ile Türkiye bundan 
sonra bu gibi Fransız tezahürle
rini tam bir sükünetle karşılaya-

bilirler. Gazinin münevver vo 
ibyakar eserile tamamen yeni· 
)eşen Türkiye, millt duygusuyla 
mUftehir silahlariyle ve dahili 
intizamHe kuvvetlidir • ., 
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Emniyet Sandığı Emlik 
Müzayedesi 

KA T'İ KARAR İLANI 
He11p 

No. 

Merhooatın ela• ye neT'll• mevki v• 
M~tem!Iltı 

8orflunun 
llml 

75 9-448 

400 1875' 

IOO 7471 

70 3226 

Çakmakçılarda Dayahatun mahallesinde Yeni 
ban sokağında eski ve yeni 6 No. lı yirmi 
arşın arsa üzerinde tam kArgir tonoz kemerli 
zemini tahta döşeli önll ustor kepenkli bir 
dükkanın tamamı. Makrlaa H. 
Unkapanıoda lboimeddas mahallesinde Salih-
paşa sokağında eski 16 yeoi 22 No. lı altmış 
arşın arsa üzerinde ahşap üç kattan ibaret 
olup altında bodrum birinci kat: bir taşlık, 
bir oda, bir mutfak ikinci kat: bir oda, bir 
sandık odası, bir sofa, bir hela, üçüncü kat: 
ikinci katın ayni ve yüz otuz arşın bahçe ile 
bir kuyuyu havi bir hanenin tamamı. 

Mehmet Salih Ef. vekili Mustafa Fehmi 8. 
Süleymaniyede Taşodalar sokağında eski 11, 
ı 1 yeni 19, 21, 23 N o. lı Uç yiiz arşın arsa 
üzerinde kısmen iki kısmen üç kattan ibaret 
olup 19 No. lısı birinci kal: bir taşlık, bir 
ocak ikinci kat: Oç oda, bir sofa, bir hela, 
21 numaralısı birinci kat: çini koridor çimen· 
to taşlık, bir oda, bir mutfak, ikinci kat: iki 
oda, bir sahanlık, Uçiincil kat: bir oda, bir 
helA, bir sahanlık, 23 numaralısı birinci kat: 
bir taşhk, bir mutfak, bir oda, ikinci kat: 
iki oda, bir sofa, bir hela, üçüncil kat: iki 
oda, bir sofa, bir hela, bir balkonu, elektrik 
tertibatını ve derununa cari suyu ve yüz on 
arşın bahçe ile müşterek kuyuyu havi sene· 
den iki elyevm üç hanenin tamamı. (Binalarm 
Bm:doğankemeri caddesinde diğer senetle 
tasarruf olunur ve ahare ait dükkanların ha· 
vasmdan yüzü mevcultur. 23 numaralı hane· 
nin bu yüzden iki çıkması vardır.) Halil irfan B. 
Üsküdarda Hesnahatun mahallesinde Paşa-
limanı sokağında eski 87 Mü. 87 Mü. 89 Mü. 
89Mü. 81, 1 ve yeni 104 numaralı beş yüz doksan 
altı arşın arsa üzerinde bir katı kargir iki 
kah ahşap olmak üzere üç kattan ibaret olup 
birinci kit: Bir taşlık üç oda iki bala odun· 
luk kömürlük, on sekiz arşın arsa üzerinde bir 
mutfak, ikinci kat, allı oda, iki antre iki 
hala, iki sandık odası, ( bu odalar mutfağa 

tahvil edilmiş) bir salon üç.üncü kat: Dört 
oda, bir salon iki hala, iki sandık odas!, (bu 
kattaki ulon bir oda ve bir sofaya, tahvil 
edilmiştir.) Bir kuyu, sarnıç, terkos tertibatı 
gayet büyük tabaka tabaka laklı bir havuz 
ve dört bin üç yüz seksen alb arşın bahçe 
•e ayrıca doksan üç bin beş yilı: seksen iki 
arım fazla araziyi ve bu arazide dişbudak, 
meşe, petirnal, argavan tefoe, fıstık çam ağaç· 
ları serisini ve erik, kızılcık, ceviz, dut, ayva, 
armut, malta eriği, kestane, sakızkavak, ıhla-

muz ağaçlarile ormanlık halini almış bir köşk 
ve müştemilatın tamamı ile arazinin kırk hisse 
ltiba.rile on bir hissesi. Ayşe, Mediha, Ayşe GBzfde, 
Fatma Nazan, Alime Sadiye, Fatma Nüvire H.larla Rauf B. 
ErenkliyUnde atik Bostancı cedit Kozyatağı 
mahallesinde Arif Paşa solrnğında eski mak-
lup 10, 13, 29'" 33, ve yeni 27 27 numaralı yüz 
kırk sekiz arşın arsa lizerinde bir katı kargir 
diğerleri ahşap olmak üzere üç kattan ibaret 
olup zemin kat: üç oda, ve elli arşı arsa üze-
rinde bir mutfak bir oda, bir hela, ikiı1ci 
kat: harid dahili antre, bir sofa, üç oda, 
bir kiler, bir heli üçüncii kat: bir sofa üç 
oda, bir sancbk odası, bir hela, bir balkon, 
dokuz yüz seksen dokuz arşin bahçeyle tu· 
lumbalı kuyu, ve bahçede çam ağaçları ve 
bağ mahallerini havi bir hanenin tamamı. Mehmet Ağa 
Boğaziçi Beb ?kte eski Hamamcıkuyu ve yeni 
Yen sokakta eski 1 yeni l 2-9 No.lı üç yÜ2 otuz 
al'Şln arsa üzerinde ahşap üç kattan ibaret 
olup birinci kat, dört oda, bir mutfak, iki taşbk 
iki hela, ikinci , üçüncü katlar beşer oda birer 
antre birer salon ikişer hela, merdiven altı 
kömürlük bahçede, ayrıca mutfak tatlı suyu 
ve bin iki yüz yetmiş arşın bahçe ve ayrıca 
on bir bin beş yüz altmış üç arşın fazla bah-
çeyi havi bir hanenin tamamı Cevat B. 
Boğaziçi Bebekte Küçükbebek caddesinde eski 
22 ve yeni 29 numaralı elli dokuz arşın arsa 
üzerinde ahşap üç kattan ibaret olup zemini 
malta döşeli taşlık bodrum, mutfak asma bir 
oda, birinci kat, bir sofa iki oda, bir hala, 
iklııci kat: Bir sofa, bir oda, hala ve çinl<o 
d~li daraçayı lıavi bir hanenin tamamı 

bilesale ve bilverase Mehmet Nuri 8. ile 
bilverase Atıfet Hanım ye Necdet B. 

SultanseHmde Çırağıbamza ınahalleıinde atik 

Sakızağacı cedit Bodrum sokağında eski 34 
Mü. 34 Mil. ve yeni 25, 27 numaralı yüz 
otuz arşın arsa üzerinde kargir maa bod rum 
iki buçuk kattan ibaret olup birinci kat: bir 
taşlık, bir oda, bir mutfak, bir hela, ikinci 
kat Uç oda, bir sofa, bir hela, bir şahniş, 
yirmi dokuz arşın bahçeyi ve bir kuyuyu 
baTi bir hanenin tamamı. 1smail Ef. Gülaüm H. 

600 8423 Kocamustafapaşada Sancaktar Hayrettin ma
hallesinde Kocumustaf apaşa sokağında e&ki 
1-12 U., 162 ve yeni 186 ili, 196 1 numaralı 
yUz dört arşın arsa üzerinde kargi.r üç ka ttan 
ibaret olup birinci kat: bir oda bir l:ışl k, 
merdiven altı 25 arşın arsa üzerinde bir 
mutfak ve ittisalinde ahare ait müfrez hane
nin altındaki dükkanla ortasında bölmesi bu· · 
lunmıyao ufak bir dükkan ikinci kat: iki oda 
bir sofa, bir hela, üçiincü kat: iki oda, bir 
sofayı vo bin yüz yirmi sekiz arşın bahçeyi 
elektirik terkos tertibat ım havi bir hanenin 

600 844 

500 8829 

100 1434 

1000 6840 

100 9511 

120 9189 

200 9499 

1100 9520 

tamamı. Fatma H. 
Bakırköyünde Zeytinlik mahallesinde yedinci 
aokakta yeni 1,7,9 numaralı 145 arşın arsa üze-
rinde bir kattan ibaret olup kfırgir ve altında 
bodrumu olan kapıdan girilince koridor 
feklinde bir aofa, dört oda, btr hela, bahçede 
harap bir mutfak, bir kuyu ve yüz seksen 
bir arşın babçeyi havi bir hanenin tamamı Mm. Polimya 
Pendik Çatra mevkiinde Umumi 661-15 cedit 
J 5 numaralı iki yüz yirmi dört arşın arsa 
üzerinde kirgir iki buçuk kattan ibaret olup 
birinci kat zemini çimento taşlık beş oda, (ikt
si natamam) diğer bir taşlık, bir mutfak ikinci 
kat ze~ini karsömen döş-eli etrafı mozayik 
korkuluklu harici bir antre, bir sofa, dört oda, 
bir hamam, bir he!a (termesifonlu) çatı altı 
bir sahanlık bir oda, bir balkon, iki sandık 
odası, harici seksen arşın arsa üzerinde bir 
ahır, ve bin iki yüz doksan altı arşın bahçe 
(ayrıca dört bin iki • yüz yirmi beş arşın fazla 
bahçesi vardır) tulumbalı bir kuyu natamam 
havuz, su hazinesi yemiş ve çam, ve zeytin 
ağaçlarını havi ve harici srrasız bir hanenin 
tamamı. Ali Vasfi B. 
Boğaziçinde Büyükderede Fıstık ıokağında 
eski 22 yeni 26 numaralı seksen iki arşın arsa 
üzerinde cepheden iki arkadan liç katta ahşap 
birinci kat : Mermer kısmen çini döşeli bir 
taşlık, bir mutfak, bir kömürlük odunluk, bir 
helA, bir oda, ikinci ve üçüncil katlar birer 
soEa, ikişer oda, ikinci katta bir hela, çatı 
altı, iki yüz on arşın bahçe ve bir kuyuyu 
havi bir hanenin tamamı. Cemal B. 
Kuzguncukta Çarşı sokağında eski 94 Mü. 
04 Mü. 94 Mü. ve yeni 46, 48, 50 numaralı 
yi!z on sekiz arşın arsa üzerinde kiirgir bi
rinci kat: Bir taşlık, bir oda, bir hala, bir 
mutfak bir kiler, ikinci kat: Üç oda, bir so
fa, bir hal!, ve tahtında kayıkhaneyi ve yüz 
yirmi iki arşın bahçeyi havi bir sahilhanenin 
tamamı. Emine Muzaffer H 
Üsküdarda Selami ali Efendi mahallesinde • 
Selam•ız sokağında eski 304 ve yeni 268 
No.lı doksan arşın arsa üzerinde klrgir önü 
camekin zemini mermer yalaklı ve aynalı 
çeşmeyi VE: yüz on arşın bahçeyi ve bir kuyu-
yu havi bir dükkanm tamamı. LA.zan Ef. 
Ayvansarayda Tokluibrahimdede mahaPesinde 
lbrahjmdede sokağında eski 20 yeni 28 n~ 
maralı yiiz arşın arsa üzerinde ahşap iki bu· 
çuk kattan ibkret olup bodrum kat iki göz 
odunluk birinci kat: bir antre içeride diğer 
bir antre bir sofa, iki oda, bir hela, merdi
ven bct§ı camekan ikinci kat: bir sofa, üze
rinde iki oda, bir hela, bir ba lkon, çatı altı 
ufak bir oda, bir sofa, sa kafla bir balkon 
bahçede bir kuyu birinci katta iki şahniş 
yirmi beş arşın arsa üzerinde harici b ir mut· 
fak, ve sekiz yüz yirmi arşın bahçeyi havi 
~ir hanenin tamamı. Hikmet B. 
Usküdarda atik Altunizade cedit Osmauiye 
mahallesinde Kuşyolu sokağinda eski 19 yeni 
51. numaralı yüz elli arşın arsa üzerinde ahşap 
lkı buçuk kattan ibaret olup birinci kat: Na
tamam liç oda, bir bela, kömürlük. İkinci 
kat: bir gusulhane, bir mutfak, bir sofa 
dört oda, bir camekanlı çatı arası iki oda' 
b~r küçük sofa, bir balkon, bahçede küçük 
bır ahır ve bin iki yüz elli arşın bahçeyi 
havi ~ir hanenin tamamı. Alt kat kAgirdir. Münire H. 
Heyoglunda Firuzağa mahallesinde Saraser-
viler sokağınde eski 53 yeni 12 numaralı yüz 
kırk altı arşm arsa üzerinde kargir dört bu
çuk kattan ibaret olup bodrum kat bir mut
fak bir ta~ oda bir banyo, hala odun ve 
kömürlük, birinci kat: Bir mermer antre bir 
IM>fa iki oda, bir lıala balkon, ikinci kat, iki 
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NAiM VAPUR İDARESİ mg 1 
lzmir sürat Postası 

( 20 saat ) 
Lüks 

ADNAN 
vapuru 

Her Perşembe günleri Galata 
h afla rıhbmındıın 

Saat tanı IS de hareketle doğr.ı 

1ZM1 R ~e 
ve Pazar günleri İzmir' den saat 
14 l/2 da hareketle lstanbul'a 
avdet eder. 

Tafsilat için Galata, Gümrük 
karş·sında Site Fransez Han 
No. 12 yazıhanesine müracaat. 

._ ____ Tel. B. O. 104\-

1 İCRA iLANLARI ] 

Eskifehir icra memurluğun
dan: M:dıkcmcsincc ifH.sın:ı t.arM 
•erılcrek rn ırns ı Aııkar:ı Ticaret • ııah
kcmosince kşkil edilerek mı•n ııtl'lC>-.i 
ynpılmakt ı olan ri lomalı nl<·hmct 
Yas ı f I:fcındiniıı Necmiye ve (;eı•ı:-ıl , e 
K.ımil Efoudilcrlc m ştereken ııı iite· 
s:ırrıf oldııe.'ll Eskişehir istasiyoıı C'iva
rında. beher arşının a elli kuru~ kıy

met takdir edilen t arkan yol ceıınt.ıen 

Den İ IJ Bey ı i malen Ali Ülvi f!· rhen 
emvali metrulrn arsası ilo mahdut 
altı yfiz arfın miktarında ve !3J'll sa
bimde 002 selımi mfiflise ait anı ul:ı.k i 
mtıllisi n hi~sosinin sa.tılmaaın:ı. karar 
verilmiş ohlıığundan aç ık arlıırınıya 

vazedilmi ş vo satış 16 7ı93~ tarihin e 
ıııüsadiI cumartesi gUııü eaat on lıet te 
bırak ııııısı icra od il mC>k ilzore birinci 
arttırınıya <;1karılmış iserae talip zulıl.ı 

etınedigiııılcn 30 'S 93:? tarihine miiıı t 

dif salı giiııfl saa t on be, te icra ılai

r esin<lo bırakrnası icra k ılınmak Uz.ere 
ikinci nrttırııı ıya ~ık:mldığındaıı :ıla· 
caklıla rııı ınoı.kur gayri moııkul iize· 
riıı cleki hakların ı h ususil e faiz '\' 8 

masarife dair iddialarını evrakı mfiı· 

bitelerile tarihi ilandan itibaren 20 
gün zarfınd a icra dairesine bildirme· 
lort a ksi lı:ıldo hakları t ap u sicillerile 
sabit olmudıkı;a ııa.tış bedelinin pay-
laşmasındıtn b:ıriç kalacakları ve 
nıezkiir gayri menkul arsaya i:ıtokli 

bulu nanların yOı.do on pey akçc;.;ini 
peşi nen '\ crınek ve bırakma. giiııilnde 

lıa7.tr lrnl un ı ıı i y a n al ac ıı. k lı1arrn vaz 
gcçıı.ıiş say ı lmak ve arttırma. ınımıne
leai ye' mi ınezk fı rda saat on dörtten 
on bcşo kadar devanı etmek !lzore 
uhlığ:ı çıkarılmıı ve arttırma şartna
mesi lı e rgiln dairei icraJıı aç ık lııılun

duğundan icra d:ıiresi lo beledij u mil· 
n:ı.disin e müra.~tları il:ln olunur. 

let. 5 inci Hukuk dairesinden= 
Hir i::; tofor Ili ristofir idi vero.:ıosi Su

sana , De~piu:ı v e Selefkiyan ın 'fop
haıı ede U1. unçnrşıda T om tom ın.ıh:ı.l

Iesindo Hiris toforidi apart ı ınaııında 
oturan Kon:ın Bey aley hin e ikame 
eyl ediği alacak davasından d o layı 

dava arzu hali 11ureti mumailo) hi n 
gösterilen adresine göııderilmi ş ise de 
kendisi orada bulunmadı ğınd:ın bfüt 
tebliğ b de edilmit ve bernıucibi talep 
ilftııen folılig-at icrasına karar ''orilınit 
olduğundan bir ay zarfmd:ı. cevap 
vermek \ 'C telıliğ' makamına kai ın ol· 
mak üzere mezkOr arzuhal sureti 
mahkeme dıv:.ın hanesine talik e<lilıliğl 

gibi ga:ı.eto ilo de iHl. ıı olunur. 
~-:-~~~~~~~~~~~~·· 

lst. Beş,nci icra mamurlu· 
ğundan: Satılmasına karar , eril on 
lıiralıano cşya:;ı ve elektrik I:lınl>. l .. m
nın 14 8 !);3~ pazar günii saat 10 da n 
Hilıarcn Boycğlund:ı ls tiklıtl caddrsin· 
do 1 fl7 numaralı Kristal birahanl'sinclo 
ikinci arttı rmas1 i cra cdilcccı;iııdcıı 

lstiyenlcrin ın:ı.lıa.llinde hazır bulun
maları illin olun ur. 

( ) 
Fotoğraf Tahlili Kuponu j 

Tabia.liniıi öğrenme~ istiyor3.Lnu 

foloğrafınııı 5 adet kupon il o bir 

lik ta gönı.leriniz. Fotoğr:ıfınıı: sır.ıy~ 

Hibiuir u iade edllmeı. 

--------------ır--------------
lsinı, meslek 
v eya. ea ıı' :ı.t? 

Bul untluğu 
wcınloke t 

r o to.Çrr:ıf in ti 11:ır 
edecek mi ? 

1-'otoğr:ıhn klitesi 30 kurntl u.t 

Pl ıınm kabilinde gOnderil ebilır. 
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MAZON MEYVA TUZU j 
KOLAY BiR HAZIM TEMiN EDER. 

l 
"MAZON TUZU,, ııdan ıııe ıınun kalıııı:•.rnlılra H.tlı..-•.ı

kapıda Jş Ilaıtka~ı ark:ı:,:ııılla MAZON BOTTON 

ecza. dcpoııund:rn lındoli i:ull' eılil ir. MAZON i. ııı ı ne 

dikkat <'dirıiz. Diiylik şi~osi 100 k ır ış. 

Dr. HORHOR UN İ Mide ve Baraakları ııgn vermeden tcıııi1.ler. 

BASURU kök.Unrlen kesl•r. Ziihrod ve Dovli lı:t<1talıklar teli n.vi 

üurnıı lfttil ve zevkle i~ilcbilir bir ır:ızoz ı;uyu verir. 
lı:uıo~i ·Beyoğlu illıılenruj yanında 
Zaınlı:\k :-;okak Xo. ·11. 

mww ? 

iNHiSA AAAB Yerli mallar 
çok ziyaret 

sergisinde en: 
edilen • 

pavıgon 

KİLO İLE •• •• 
1 
1 ~ 

En çok beğenilen 
kumaş müsabakası 

alika uyandırdı 

5 ve 6 ııumaralı vitrinleri 

siz de ~· .. gorup • • • • • 
reyınızı verınız 

8, 8, 10 klloluk hasırh ve 50 klloluk fıçılar verilir. GetirUecek kapların temiz olrnasma dii<kat edllmelldlr J4 .. !WMWW:l'B' A a MilW.,M 

• 
inhisar Müskirat Satış \Vlağazaları lstanbul Gümrükler Muhafaza Başmüdürlüğünden: 

l - Yeni Sayyat Muşu ile Tünhisar ve Mekik motörlerinin ma· 
kine ve aksam tamiri fenni keşifnamesine göre pazarlığa konul· 
muştur. Beyoğlu, Parmaklcapı Galata Rıhtımı 

oda bir sofa, bir kiler, bir hala, bir şahni; 
llçllncll kah iki oda, bir sofa, bir ball bir 
balkon. Dördüncü kat: iki oda, bir sofa bir 
kiler, üzeri daraca elektrik terkos tertibab 
ve Uç yUz kırk bir arşm bahçeyi havi bir ha· 
nenin tamamı. lsmail B. ve Hatice H. tarafından 

bilvekAle Şakir B. 
100 154J Fatihte Hocahayrettin mahallesinde Süpürgeci 

ıokaA"uıda eski 39, 41 ve yeni 35, 37 numa .. 
ralı otuz sekiz arşın arsa Uzeriode kirgir 
zeminleri tahta döşeli önleri camekan ve tahta 
kepenkli, birinin altmda bodrum, birinde elek
trik tertibab ve her ikisinde de birer ahşap 
şirvam havi iki dükkanın tamamı. Ayşe. Sadiye Ha· 

mmlarla lsmail 8. 
800 1450 Unkapanında lbnimeddas mahallesinde Salih-

paşa caddesinde eski 16 Mü. yeni 24 numa· 
ralı iki yüz on arşm arsa üzerinde ahşap üç 
kattan ibaret olup zemin katı iki oda, kaldı· 
rım taşından ev altı harici iki mutfak, mer• 
diven alti, hela, orta kat üç oda, bir sofa 
bir heli, bir çıkma üst kat dört oda bir sofa 
bir heli, iki tarafa çıkmayı (odaların ikisi 
kUçiiktllr) ve beş yüz otuz bir arşın bahçeyi 
ve iki kuyuyu havi birhanenin tamamı. 

Mehmet Salih B. vekili Mustafa F ehml B. 
IOO 8259 Çemberlitaşta Mollafenari mahallesinde Camiic 

şerif avlusu sokağında eski 7 ve yeni 13 
numaralı doksan dört arşı arsa üzerinde kclrgir 
Uç buçuk katta beş oda; iki sofa, bir mutfak 
bir bodrum, bir taşlık, bir balkon, bir kuyu, 
bir sarnıç, bir çatıaltı, bir çinko döşeli, ta• 
rasayı havi bir hanenin tamamı. Zeliha Pakize H. 

fM l J 22 Anadolubisarıoda eski Hisar ve yeni Körfez 
caddesinde eski 2 ve yeni 61 numaralı iki yüz 
doksan arşın arsa lizerinde ahşap üç katta 
ikisi sandık odası olmak Uzrre on liç oda. 
biri bUyük olmak üzere Uç sofa, bir kiler, iki 
taşhk, su deposu iki kurnalı hamam, iki çık· 
ma bir balkon ve yliz arşın arsa üzerinde 
kayıkhane tulumbalı kuyu, odunluk, ve yüz 
arşın arşın arsa üzerinde mutfak ve ahırı ve 
beş yüz arşın bahçeyi havi maa bahçe bir 
hanenin tamamı. N Ef oman • 

fOO 6726 Şehzadebaşında Kalenderhane mahallesinde 
Kemeraltı caddesinde eski 5 Mü. ve yeni 37 
numaral yüz on dört arşın arsa üzerinde 
birinci kab kargir diğerleri ahşap olmak 
Uzere maa çah üç buçuk katta dokuz oda 
(odanın biri taş ve biri çab odasıdır}hir antre, 
bir mutfak kömürlük, ve odunluk, iki salon 

ikinci kattan itibaren iki tarafa çıkması vardır: 
ve yüz otuz dokuz arşın bahçeyihavi maa 
habçet bir hanenin amamı. Fatma Zehra H. 

llO 6475 ÜskUdarda Rummetpaşa mahalesinde med-
rese sokağında eski 13 v• yeni 21 numarala 

2 - Yevmi ihale 14 Ağustos pazar günü saat 14 te icra edilece
ğinden isteklilerin yüzde 7,5 teminatlarile hazır bulunmaları. 

Parlak Bir Muvaffakıyet! 
Beyoğlunda 

BAKER - HAYDEN mağazalarının 
Mevsim Sonu Eşyayi Mütebakiye ve Fırsatları 

Kemafissabık bütün fstanbul halkını müstefit etmektedir. 
Sizd e bu müstesna ve hakiki fırsatların son günlerinden istifadeye koşunuz. 

Yeni tesis eyledlğlmlz mefruşat dairemizi ziyaret ediniz. Sizi alakadar edacakllr. -yilz elli arşın arsa ilzerinde ahşap iki katta 
yedi oda, bir sofa, bir mutfak, bir antre bir 
bodrum, harice methali ikinci kattan itibaren 
şahniş vardır ev altı çimento döşemeli 
bir kuyu, ve yüz elli arşin bahçeyi havi bir 
hanenin tamamı ( kaplamaları tamire muh-
taçtır.) Ahmet Hamdi B. 

'!.15 5645 Suadiye Taşlıtarlada eski 34 Mü. ve yeni 20 
numaralı yüz on sekiz arşın arsa üzerinde bir 
katı kargir, bir katı ahşap olmak üzere iki 
katt.m ibaret olup birinci kat: Mozayik mer
divenle çıkıhr harici antre iki oda, bir 
mutfak, bir gusulbane, bir taşlık, İkinci kat: 
Bir sofa, bir sandık odas:, iiç oda, bir hela, 
bir balkon, çatı altında, tavanı alçak Uç oda 
bir sakafh balkon dokuz yüz otuz beş arşm 
bahçe ve bahçede bir kuyuyu havi bir ha-
nenin tamamı. Menekşe ve Fatma, Şenide H. farla 

Emine Nevvare H. tarafından bilve· 
saye Şadiye H. 

1751 6815 Haydarpaşada Rasimpaşa mahallesinde eski 
Rıhtım iskelesi ve yeni Kahve sokağında eski 
62 ve yeni 13 numaralı iki yüz on alb arşın 
arsa ilzeriode ahşap üç katta on iki oda, iki 
sofa, bir taşlak, bir bodrum. bir sarmç, bir 
kuyu, bir musluklu çeşme, uç balkon (birinci 
kattan itibaren çıkma vardır ) ve kırk arşın 
arsa üzerinde kAgir mutfak ve yedi yüz elli 
yedi arşın bahçeyi havi bir hanenin tamamı. 

Hüseyin Hüsnil B. 

Yukarda cins ve nev'ile mevki ve müştemilatı yazılı emvali gayri 
menkulenin icra kılınan aleni mUzayede neticesinde hizalarında 
gösterilen bedellerle müşterileri üzerine tekarrür etmişse de mez· 
kur bedeller haddi layıkında görülmediğinden tekrar yirmi gün 
müddetle ilan edilmelerine karar verilmiş ve 1 Eylfıl 932 tarihine 
müsadif perşembe günü arttırma bedelleri haddi layıkmda görül· 
dilğü takdirde kat'i kararlarının çekilmesi tekarrür eylemiş oldu· 
ğundan talip olanlann yevmi mezkürda l!laat on dörtten on beı, 
buçuğa kadar Sandık idaresine müracaat eylemeleri lüıumu ilAn olunur. 

KARADENİZ POSTASI 

SAMSUN 
vapuru Pe b 

11 Ağustos rşe m e 
günü akşamı Sirkeci' den hare

ketle ( Zonguldak, İnebolu, A

yancık, Samsun, Ordu, Giresun, 

Trabzon, Sürmene, ve Rize) ye 
gidecektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci 
Yelkenci Hanındaki acentalığı· 
na müracaat. Tel: ~1515 

Bitlis kazası Tapu memurlu
ğundan: Bıtlisi n Arasa caqısında 
,\gıı:ıto::; j~t deftoriııiıı 30 No. sunda 
lıi r lıııp tıoy:ıha.ne nıa:ı. arsadaki rutıu 
hissenin 1~0 sohirn itilıarile •18 sehmi 
Arif l.ıiııi :Uustafaııın temcllllkilnde 
ikon :1:! 1 seııesindo UOO kuruş ınuka· 
lıiliıHlo 1"riki H:ı.nızaı a adiyon sattığı 
\ e tarilıi ıııezkfırdcıı bugüne karlar 
IJaınz:ı \·ureselori tarafından temellük 

ıJd ildig-i cilıotlo 1515 No. lı kanun ve 
nizaııın:ııııo,.,inin 1 ve 9 uncu ına<ldo
!Nİ ıııııcibince ilan olunur. 

-------
Zayi - 3-H seııe::;inde lfalıcıoğlu 

li~osiııtlcn alılığırn tasdiknamemi kay· 
hcttim. Ycni[.!ini nlac:ığımdan hükmU 
yoktur. 

Halıcıoğlu liıesl m.:zunlarından: Nihat ........................................................ ..__ 
Son Posta Matbaaaı 
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Sahibi: Ali Ekrem 
Neıriyat Midiiriiı Halli Llltfl 


