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lstanbul Apartıman Ve Ev 
Mahallelerine Ayrılıyor 

-aeyazıt Gibi Yüksek Yerlerde Yüksek İnşaat Yaptırmak Memnudur 

Şehirde 15 Metreden Daha Yüksek 
Apartıman Da Y aptırılaniıyacaktır 

fstanbulda inşaat yaptıracak 
olanları epice zaman tereddüde, 
hatta düşünceye sevkeden yapı 
kanununun talimatnamesi nikayet 
dün akşam basıldı ve bu sabah 
bütün alakadarlara gönderildi. 
Bu talimatname: 

Hangi semtlerde inta~t yapı
lamı yacağına, yapılacak mşaatı~ 
irtifamın ne olacağına ve hangı 
sıhhi ve fenni ıeraiti ihtiva ede
ceğine dair bi~hassa üç kısmı 
ihtiva etmekte dır. 

Nerede Ev Yapllamaz? 
1 - Şehir içinden geçen ıi

mendifer hatlarının istimlak · hu
dutlarından itibaren her iki tara
fından itibaren 30 metrelik saltada, 

2 ~ Su kenarlarında rıhtım
dan veya rıhtım yapılack yerden 
itibaren 10 metrelik sahada 

Mısarh Misafirlerimiz Dün Şehri Gezdiler 

3-Abidelere 10 metreye yakın Şehrimizde bulunan Mısırh ~aıeteciler ve doktorlar dün, aaarı atika müz .. 
meydanlarda intaat yapılamaz. ılnf, Askeri müze1i1 Ayaaofya camiinl, Topkapı sarayını, eaki islim eserleri 
lstanbul Te;pelerinde YUk· ve Bahriye müzelerini gezmitlerdir. Gazeteciler şerefine dün akıam bir ziyafet 

Bir Yılan Beş Kuruş 
Bir Akrep İki Kuruş 

----- -----
Hemen Getiriniz Parasını Verelim! 
Diyarıbekir ( Hususi ) - Be· 

lediyemiz halkı rahat ve huzura 
kavuşturmak için akrep ve yılan
lara karşı büyük bir mücadele 
açmıştır, bir yılanı beş, bir akrebi 
iki kuruıa sahn almaktadır. Be-

"Dlyal"ıbeklr Beledlyeel,, 
tediyenin bu para vadi karşısında 
bir kısım halk, biJhassa çocuklar, 
sehrin her tarafında yılan ve ak
replere karşı büyük bil' cidale 
girişmişlerdir. Bu mücadele şim-

( Devamı 9 uncu sayfada ) 

Çarşı Ortasında Bir Facia 

Bekçi Bir Kurşunla 
Yere Serildi sek Apartıman verilmittir. Heyet bu sabah Botazda hususi bir vapurla g-ezinti yapacak, aaat 

Y f pılacak binaların yüksek• üçte Yat kulüpte etıbba odasının verdi ti ziyafette bulunacakbr. ~ktam üzeri --"---- ...,........,---. 
liklerine gelince: Turing klOp tarafından Park otelinde bir ziyafet Yerilcoektir. Vann Be,Ae•M,.i )Katilin Yaptı~ntA atmak lçinSöyle 

( DeYamı 8 tfld 'Sayfada ' Al'iyı srezilecek, matbuat ceml~etl YenlkÖJ pali.ta bir ziyafet •eracekth. ı 
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Bir Macar Şirketi Gazi Köprüsünü 
Takasla Y apmıya Talip Oldu 

-----

"Bize Kömür Veriniz, Size 
Köprü Yapalım ! ,, 

Dün BelediyeyeMühim Bir Teklif Yapıldı 
Macaristamn Ganz es tarra 

ıirketi dün İstanbul mümessili 
Ahmet Mecit Bey vasıtasile İs
tanbul Belediyesine üzerinde du· 
rulabilecek bir teklifte bulundu. 
Bu teklif kısaca şöyle hulasa edi
lebilir: 

- Gazi köprüsünün yapılma
ıım bize bırakınız. Bunun takar
rür edecek olan bedelini de nak
ten değil, fakat maden kömürü 
olarak veriniz! .. 

Belediyenin fen heyeti bu ta
lebi dinlemiş, sonra reis muavini 
Hamit Beye sevketmiştir, Himit 
Bey bir karar alınmak üzere e .. 

lediye Reisi Muhiddin Beye anla
tacaklar, netice kısa bir zaman 
zarfmda anlaşılacakbr. 

Karilerimiz muhakkak hatır
lıyacaklardır: Daha birkaç gün 
evvel Samsundan alınmış kısa bir 
telgraf haberinde: 

- " İş.Bankasının Samsun ha· 
valisinden üç yüz bin liralık tü· 
tün alarak Almanyaya gönderdi
ğini, mukabilinde Sıvasta kurula· 
cak şeker fabrikası için makine 
ıetirteceğini,, yazmıştık. 

Macar şirketinin Gazi köprü
sü için yaptığı müracaabn şekli

ne bakılırsa anlaşılıyor ki Avru
( Devamı 8 iDcl sayfada t 

Almanya 
Harbe 
Hazırlanıyor 

Yazan: Ed. Herriot 

Birkaç gUndenberl mem· 
leketlmlzln misafiri bu· 
lunan Fransız devlet 
adamının bu yazısını ya
rın Son Postada oku· 
yun uz. 

1 
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Doktor Refik Bey 
Ankaraya Gitti 

Lise Kadrolarında Bazı 
Değiıiklik!er Olması 

Bekleniyor 

Maarif Vekil Vekili Refik Bey 
dün öğleden evvel Üniversiteye 
geldi. Ziyaretine gelen, bazı 
meb'uslarla görüştü. Eski müder
rislerden bazılarının ziyaretini ka· 
bul etti. Dün Ankaradan gelen 
talim ve terbiye reisi İhsan Beyle 
bir müddet görüştü ve akşam 
trenile Ankaraya gitti. Vekil Bey 
bugün, olmadığı takdirde yarın 
Anlraradan avdet edecektir. 

Yeni Komisyon 
Üniversite işlerinin bir kısmı 

ile talim terbiye heyeti reisi Ihsan, 
profesör Malş ve Ankara lisesi 
müdürü Osman Beylerden mü· 
rekkep bir komisyon meıgul ola• 
caktır. 

KUçUk Bir Kadro 
Üniversitedeki açık yerlere 

de bazı tayinler yapılmak ilzere
dir. Bu hususta hazırlanan küçük 

( Devamı 8 inci 1ayfada t 

Gömeç, (Hususi) - Burada çarşı kahvesinde kanlı bir vak'a 
olmuş, bekçi Mustafa ağa bir kurşunla yere devrilerek yarim saat 
içinde can vermiştir. Bu kanlı cinayetin saiki intikamdır. Hadise 
etrafında aldığım malumat şudur: 

- Bundan bir sene evvel Hanefi isminde sabıkah bir adamla, 
bekçi Mustafa ağa arasında sarhoşluk ve sarkınbhk meselesi yü
zünden bir kavga olmuştu. Bekçi, kendi mıntakası dahilinde Hifoe
finin sarkıntılık etmesine razı olmuyordu. 

Bu yüzden çıkan kavga neticesinde Hanefi silahını çekerek 
bekçiyi tehdit etmiı, fakat o esnada bekçi bu şeriri yaralamıştı. 

Hanefi daha evvel de bir jandarma neferini yaraladığından bil' 
sene hapse mahkum edilmiş, bu suretle ele geçerek hapishane kö
şelerinde bir sene yatmışb. 

Hanefi hapishaneden çıkınca doğru çarşı kahvesine gitmiş, taban· 
casını çekerek bekçiyi bir hamlede yere sermif ve kaçmıftır. 

Jandarma müfrezelerimiz bu şeriri Altınova civarında yakalamış· 
tır, Katilin ifadesi çok kısadır: 

- İntikamımı aldım! 
Bu şerir derhal mahkemeye sevkedilmiştir. 

Suriyeli izciler Şehrimizde 

Çelenk kogma merasiminden bir intiba 
Peşte izciler kurultayından önünde olmak üzere bir dakika 

dönen 29 Suryeli ve Lübnanlı kadar sükiit etmişlerdir. 
izciler, Muhittin Nasuhi Beyin Surye ve Lübnanlı izciler dün 
idaresinde d~n sabah saat 11 de geç vakte kadar şehrin şayanı 
T '--" ıderek Cümh · t ,. •.ıutı~e g . urıye temaşa yerlerini, Topkapı sarayıru 
abıdesıne ~e~ası~le çelenk koy• gezmişlerdir. 
muşlar ve abıdeyı sellmlamıılar- Komıu memleketin izcileri 
dır. izciler bundan sonra şüheda yarın akşam Halep tarikile mem-
ruhuna fatiha okuyarak batlan leketlerine avdet edeceklerdir. 
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SetJi T {Halkın 
Dilencilerle Müca

dele Etmeli 

• 
A B L 

Kavruldu Mu, Öldürüldü Mü? 

\ , . 
[ Günün Tarilıl ] 

Yarın Sabah Güneı 
Tutulacak Dileneilcr bugünlerde yene 

çoğaldı. Bunlara karşı sıkı bir 
mücadele proğramı yapılmalı
dır. Bu lıusuıııta halkımız di
yor ki:, 

Ayhan B. {Sultanahmet Ticarethane 
tokağı 25) 

- Bu hafta Alemdar poli•i iki 
tan~ . ihl}yar dilenci yakalamıı, Her 
lld•1nın uatünde de birçok albn para 
pkmıfbr. Demek ki iatanbulda dilen
cilik pek ka:ıançlı bir meılekmit
Bakiden de hanı, apartmanı, konaj'ı 
olan dilencileri işitirdik. Kendilerini 
kör, topal ve ici:ı röatereı·ek latan
bullulann merhamet hislerile adeta 
alay eden bu güruhla adamakıllı 
mücadele etmelidir. 

lf 
Mediha 11. (Koska Hasanpaşa ead

desi 17 ) 
- Dilenciler haya damarluı kop

mut kim•elerdir. Hakikaten muhtaç 
ve fakirlere yardım etmek hepimizin 
borcudur. Fakat kader ve tali sevkile 
fakir dütenler açlıktan ölürler de yine 
avuç açmazlar. fstanbulu dilencilerden 
kurtarmak için tek bir çare vardır. 
O da bunlara para vermemektir. Bu
nu yaptığımız giln müz'iç mahluk
lardan kurtuluruz. 

lf 
Ali Hiza Bey (Beşiktaş \karetler 73) 
- Belediye dilencilerle mücadele 

ediyor. Fakat bunların bir türlü ardı 
arkası kesilmiyor. Koltuklannda, hır
kalannda albolar dikili (80) Jik ihti
yarlar bile hali dilenmekte devam 
ediyorlar. 

• Ahmet Bey (Mehmetpase. Karakol 
•okagı 34) 

- Dilencilerden ka:ıanç vergiıi 
almalı. Siı.e kısacık anlatayım: Eski
den köprünün üurinde •ol ayaj'ını 
uzabp oturan bir dilenci vardı. Ge
lene geçene ıiş ayağını ırö•tererek: 
Allah bana verdi, •İze vermeaia 
derdi. Bir gün bu dilenci öldü. Me
ter ayağındaki fişlik aJtınmıf. Güya 
hayır dua eder 1ribi herkese Allah 
bana altın verdi sir.e vermesin der 
dururdu. İtte timdiki dilencilerin bir 
çotu da böyledir. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Yarın ubah günet tutulacaktır. 
Kiauf aaat bqte baflıyacak, yani 

K A v· h d T v 1 H u·· •• d a-Gaeı tutulmuı olarak doğacak ve agıt ane e ug a arma st e •aat 7,40 a kadar bö3•le kalacaktır. Dl un Gü?eş tutulmaaı memleketimizin her 

Bir Ceset Bulundu Tahkı·kat Yapılıyor•=~·~~~·;=~-~~ Gidiyor 
Ankara 19 - Baıvekıl ismet Pata 

K • v tb d f · b' h • d' l z Ilı salı günü buradan hareketle Yalova ya agı ane e ecı ır a ıse o muŞur. ava Muavinlerinden Sabri Beyle T abibiadil Hikmet Bey gidecek bir a k d y 
1 

d . . 
~ir .. amele tuğla harmanı üstünde kavrularak dün hadise mabalJine giderek derhal tahkikata rahat edecektir. a ar a ova 8 ıstı-
olmüştfir. b 1 1 d' M .. d · l dir 

Hadise şöyle olmuştur: aş amış ar ve c.ese ı orga gon ermış er . Yeni Askeri Ünfformalar 
Kağıtbanede tuğla barmanlannda çalışan ( 30) Cesedin üzerinde hiçbir yara ve iz görfilmediğine Yeni askeri .üniformalar giyilmiye 

yqında Gebzeli Mustafa gece üşUmü•- tug· lacı göre Mustaf anın ocaktan çıkan karbon gazı ile başlanmıştır. Üniformalarda sırma 
71 h' J k .. Jd'" - •· da ka kaJdınlmı•- rütbe apu)etlerde, meslek Hüdaverdi Beyin yanmakta olan harmanının üstüne yavaş yavaş ze ır enere o ugu ve sonra v- Y> 

k k S Ye aınıAar da yakalarda gösteril-
Çl ara yatmış. abah olunca ocak amelesi har- ruldugu· ta1ımin edilmekte ise de Müddeiumumilik · · 8 mııtir. aytarlann ve ec:ıacıların 
manın üstünde Mustafarun cesedini yarı kavrulmuş bir cinayet ihtimalini de nazarıitlbara alarak cesedi renkleri değiştirilmiJ, doktorlar gibi 

bir halde bulduklan için derhal jandarmaya ve Morga naklettirmiştir. Hadisenin mahiyeti Morgun koyu kırma:ıı kadife olmuştur. 
Müddeiumumiliğe haber vermişlerdir. Müddeiumumi raporile aydınlanacaktır. Yeni Tayyare Piyangosu 

--- ---- -- Tayyare piyangoaunua 16 ıncı 
Türk • Macar '- Esrarcılar Hayvan Ve Çı·çek tertibi için yeni bir plan ha:mlanmıt-

hr. Bu planda 50 bin numara 25 bi-

M k 1 • ı• k• K d } 30 K• • s • • ne indirilmiştir. U 8Ve eSI 1 8 ID 3 iŞi ergtSJ Biletlerin hepsi satılacaktır. On 

Ne Vereceğiz, Ne Alacağrl? 
MacaristanJa Türkiye arasında 

yapılan son ticaret mukavelesi 
alakadarlara bildirilmiştir. Muka
veleye göre Macarlar Türkiyeden 
470 bin liralık iyi cins tütün, 100 
bin liralık meyva, 200 bin liralık 
kömür alacaklardır. Alınacak eş
yanın kıymeti 770 bin lira kadar
dır. Ancak her iki taraf muka
vele haricinde takas esası dahi
linde aynca mal alabileceklerdir. 
Mukavele alb aylıktır. Alh ay 
zarfında kıymetler arasında teadül 
hasıl olmadığı takdirde mukavele 
alb ay daha! muteber olacak 
ve kıymetler arasında teadül 
temin edilecektir. 

Mukavele mucibince Macaris
tandan Türkiyeye liatik banyo, 
lastik ayakabı, listikten boru, 
tel, jot, çuval, yünlü mensucat, 
tişeler, elektrik ampulleri, fırçacı 
eşyası, pamuklu mensucat, demir 
ve çelik teller, emayye banyo, 
mutfak takımları, katranh mu
kavvalar ithal edilebilecektir. 

' 

Mahkemede 
bin numaraya ikramiye ve mükafat 

Bu Sene Mükemmel Olacak çıkacak, 22soo numraya da teselli mü-

Uyufturucu madde istimal ve 
·imal etmekle maznun Seher, F at
ma Hanımlarla 30 kişi Sekizinci 
İhtisas Mahkemesine verilmişler
dir. Bunlardan çoğu tevkif edil
mişlerdir. Muhakemelerine bq
lanmıştır. 

/Jeşiktaşta /leci 
Bir Cinayet 

Dün Beşiktaşta ıu almak yü
zlinden mülhit bir kavga Olmuı, 
bir adam kohından ve böbrekle-
rinden ağır surette yaralanmıştır. 

Beşiktqta oturan odun ameJe
sinden Şevket kendisinden c:vvel, 
tenekelerini musluğa sokmak iste
yen arkadaşı ve yine odun ame
lesinden Hasan Ağayı ~örOace 
birdenbire kızmış ve: 

- Sen boramn alikıran baş
keseni mi oldun be ?. Çek tene
kelerini ! . Diye Hasan Ağanın 
üzerine hücum etmiştir. 

Her sene 7 Eylülde Viliyet kifatı verilecek, ve bütün numaralar 
bahçesinde ziraat müdüriyeti ta- büyük veya küçük muhakkak birıey 
rafından açılan hayvan ve çiçek 
sergisinin bu sene baı.ırhklanna 
başlallll11fbr. 

Serginin azami derecede mü
kemmeliyeti iç.in şehrimiz ve mlil
bakabndaki tavuk ve çiçek yetif
tiricilerin iştiraki temin edilmiftir. 

Ziraat müdüriyeti serginin ge-
çen seneye nisbetle daha munta
zam ve zengin olması için, bliyük 
bir gayretle çalı§maktadır. 

Recai 8. 
Sanayi umum mOdGrl Ali 

Recai Bey şehrimize gelecek bir 
müddet burada kaldıktan .onra 
lzmire, oradan Adanaya d&ne
cektir. 

Muafiyet Listesi 
Bu sene sanayie verilecek 

muafiyet listesi hazırlanmaktadır. 
Memlekete fazla ifçilik bırakmı
yan sanayie bu aene pmrilbllz 
iptidai madde verilmiyeceği .ay. 
lenmektedir. 

kazanacaktır. 

Eytam Ve Eramil Maatları 
Bir müddettenberi Eytam ve 

AramiJin üç aylıkJan üzerinde 
yapılmakta olan muayene bugibı 
•kpm üstü bitmiı olacak ve ayın 
birinden itibaren de tevziata bq
lanacaktır. 

Poliste Terfi 
Ankara, 19 - ikinci komııerl•r 

arasında imtihan yapılmasını Dahi
liye Vekileti riUyetleni bUdirpıiıtir. 

imtihanda muvaffak olanlar COm
huriyet bayramında terfi edeceklerdir. 
Silrıyerd• Bfr Fabrika 
Dokumacılar ve yazmacılar 

kooperatifi Sanyarde bir ima)itv 
hane açmıfbr. 

Spnrcular Bu 
Sabah Merasimle 
Karşılandılar İsmail isminde biri Erenk&yde 

Bostan plajında Talat Beyin el
biselerini kanşhrmakta iken b0v 
ğulmuştur. 

lf. Sabıkalı Hasan Hasıriske
lesinde mavnacı Abdullabın ote-
berisini çalarken yakalanmıfbr. 

>f Konyalı Kadri isminde biri, 
Balıkpazarında Vehbi Efendinin 
35 lirasım yankesicilik suretile 
a~mrken yakalanmıştır. 

Bütün Bir Aile 
Pegnirle 
Zehirlendi 

Aralarında müthif bir boğuş
ma başlıyan bu iki ameleden 
Şevket, bıçağını çekerek, Huan 
Ağayı kolundan ve böbreklerin
den çok tehlikeli surette yarala
mıştır. Şevket yakalanmıştır. 

Fabrikala1 
Harıl Harıl 
Ölçü Yapıyorlar 

Ölçü ve ayarlar müdi)riyetinin 
istanbul mmtakUJ bq müfettitJik 
bürosu birinci vakıf hanında açı
lacaktır. Başmüfettif Kudret Bey 
lstanbulda ölçü yapan 17 fabri
kayı gazmiı, buniann ihtiyacı 
temin edip edemiyeceklerini arq
brmıştır. Mevcut fabrikalardan 

Rusyadaki sperculanmız bu Hbah 
phrimize gelmiflerdir. Sporculan ha
mil bulunan Frenç Mary ••puru 
Galata nbbmuıa aut dokuza 
dotru yanqmıf Ye orada bü
tlba spor te,ekknlleri .namına relen 
heyetler tarafından blyük ter.abu
ratla karplaıulmıtbr. 

>f Niyazi isminde biri Hue
kide kaçak aigara kiğıdı satar
ken yakalanmıştır. 

Kaçakçı kaptan 
Salih kaptanın kurtuluı motö

ründe 162 kilo kaçak cigara ya
kalanmıştır. 

Kuımpqada Karanlık çeşme

de oturan terlikçi Hakkı, karısı 

Huene Hanım, iki çocuğu ve 

kalfası Niyazi Kasımpaşa pazar 

yerinde bir Bulgardan aldıkları 

pe)nirle zehirlenmişler, hepai de 

limitsiz bir halde hastaneye 

kaldınllDlflardır. 

Mensucat Fabrikası Açı'ıyor 
Zengin bir Yahudi gurup ta

raf andan Eyüpte Bahariyede bir 
yünlü mensucat fabrikası açıla
caktır. Fabrika iç.in pmdilik (SOO) 
bin lira sermaye konulmuş ve 
İktisat Vekaletinden açılma mü
saadesi alın1D1Şbr. 

ikisi büyüktür ve ihtiyacı karp
lamak için hani bani ölçü yap
maktadırlar. 

Viliyet fırka idare 1ııeJeti ile spor 
kliplerine, matbuata Ye Halkevine 
meo•up heyetlerden bir kısmı da va
plll'la aporculanmııı denizden kartı

lamıılardır · 
Sporcu kafilemiı.e riyaaet eden 

Cevdet Kerim Be.y istikbalde hazır 
bulunanlara tefekkür etmiıtir. 

Sporcularımız dotruca fırka bina
sına ıötürülmüfler ve hazırlanan bü
feden baz. olunmuflardır. 

Son Postanın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. D~lJOr Ki: 
L-------------------~:--------;;..._-----------=====-------------- l 

- Gürültünün iaip üzerine büyük 1 ... Meseli 
Wr teairi otdufunu okumuftum. Ha- eaerler ••• ... ,_ 

bütün mühim •.. Sessiz, 
yazılmı~br .• 

aedasız yerlerde l ... Fakat geçende bir gar.ctede gözüme 
i1işt", Almanyada gürültG çok olu
yormuş, hükUmet bununla mlc:adeley~ 
karar Yerm~ 

Huan Bey - Öyle t.e, Yahudiler 
Almanyayı daha adamakall terket
meıai41er demek.. 



- ----- - ----- -----------

lO AğuıtM 

Hükiınzetten 
Tedbir Almasını 
istiyoruz 

'\ 

·------=-----=--•-Geçen haftalar içinde Son 
Posta gayet mühim bir enket 
açmıştı. Evlenilmemesi, hatta ztir· 
riyetlerinin devam etmemesi Ja· 
:zımgclen kimseler hakkında dok· 
torlarım zın fikirlerini sormuştu. 

Bu anket devam ederken 
Almanya yeni bir kanun neşretti. 
Delilerin, sar'alılarm, aptalların, 
ileri dejenerelerin fenni şekilde 
takim edilmelerine karar verdi. 

Almanyanın bu kararı, bu 
meseleye beynelmilel bir mahiyet 
verdi ve her tarafta doktorlar bu 
hususta fikirlerini söylemiye mec· 
bur oldular. 

Gerek bizim doktorların, ge
rek Avrupa doktorlarının fikirle
rini ıu şekilde hulasa etmek 
mümkündür. 

Deliler, aptallar, aar'alılar, 
\'e ileri dejenereler cemiyete 
mızır insanlardır. Bunlardan do· 
ğacak çocukların hastalıklı doğa· 
cakları muhakkaktır. Hapisaneleri 
dolduran insanlar üzerinde yapı· 
l::ın tetkikler, ekseri mücrimlerin 
u kabil hastalıkla ailelerden doğ
Juğunu göstermiştir. Hayvanlarm 
ıile cinslerini ıslah ile meşgul olan 
>eşeriyetin artık insan cinsini 

ıs!aha ehemmiyet vermesi zama-
"lı gelmiştir. Zaten fen bu kabil 
kimselerin, kendi sıhhatlarına ve 
1ayatlarma hiçbir zazar verme
den, zürriyetlerini kesmek yolunu 
eşfetmiştir. Rontken şuaı ile hiç 

bir istırap duy urmaksızm bu 
kabil hastaların zürriyetlerine ma
ni olmak mümkündür. O vakit 
bunlar evlenebilirler, fakat dün
yaya yeni çocuk çıkarmak imka
nından mahrum olurlar. Bu su
retle cemiyet tedricen bunlaran 
mazarratından kurtulmak imka
nını bulmuş olur. 
• Bu fikre muhalif olan dok
torlar da yok değildir. Bunlar 
Eujenik ilminin henüz yeni oldu
pnu ve bize müsbet kararlar 
Yereeek hale gelmediğini söylü
yorlar. Bu doktorlarca biri müı
bet, diğeri menfi türlü Eujenik 
Yardır. Menfi Eujenik taraftarları 
radikal hareket ederek bu gibi has
taların hadımlaştmlmasını isterler. 
Halbuki bu dejenereler içinden 
yetişmiş büyük dehalar vardır. 
Bethoven bir alkolik babanın 
oğludur, insanları bu dehalardan 
mahrum etmiye hakkımız yoktur. 
Müsbet Eujenik, bu hastaları teda
viyi tavsiye eder, yeni neslin bu 
hastalıklara tevarüs etmiyecek 
şekilde yetişmesini emreder. 

Bu doktorlara meşhur Voro
nof şu cevabı veriyor: 

Bız yalnız irsi hastalıklardan 
bahsediyoruz. Biz delilerin saralı
( arın tedavisi mümkün olmıyan ve 
ne "iden nesle geçen bir hastalık
la malul olduklarını biliriz. Bunlar 
u u zehirleyen mikroplara ben

rler. Nasıl suyu mikroplarından 
mizlersek, cemiyeti de bu teh

'<eli mikroplardan temizlemek 
zımdır. Almanya bu tedbiri 
makta, Fransa üzerine mutlak 
r f aikiyet tesisine doğru büyük 

b;r adım atmıştır. Bu hastalardan 
doğan çocuklar, ne asker olarak 
vatanı müdafaa edebilirler, ne de 
cemiyete bir fayda temin edebi
lirler. Bilakis bunlar cemiyetin 
sırbnda birer tufeyliden başka 
bir şey değildirler. " 
~ Biz bu anketle sadece birçok 
aileleri tenvir etmek maksadını 
takip etmiştik. Fakat mesele bey
nelmilel bir mahiyet alınca, hüku
metten nikah kayıt ve şartlarmm 
bir görüşe göre biraz daha ağır
laştırılmasını isteyemez miyiz? 
Mesela bir delinin, bir sar'alının 
evlenmesine doktorlarımızın sıh
hat raporu vermelerini menede-
mez miyiz ? Ve nikah dairelerine 
bu kabil hastaların nikahların• 
kıymamalan lazımgeldiğini bildi-
remez miyiz ? 

SON P~$T 

Resimli Makale a Niçin Geri Kalıyoruz? a 

İnsaniyeti su~ntle yürümekten alakoyan bağlar: Cehalet, harp, babl itikatlar ve esaret. Bu dört kuvvet insanı 
yere yatırdıkça, ınsnniyetin kalkıp yükselmesinde ıürat beklenemez. 

SON TELGRAF HABERLERİ 
• .... ııııımlml:!?!llJDD••z~:e~s·-=-.... :li!l!l•IBl ........................................... ll!!~~.._.~,.,. .......... tı - ·-~ ......... 

M. Heryo Ankara'da 
Sorbon Üniversitesinde Bir Türk Me

deniyeti Kürsüsü ihdası istenecek 
Ankara, 20 ( Hususi ) - M, Heryo istasyonda bulan mülakabnda mektep siyasetimizden hararetle 

Başvekil Paşa iJe Hariciye Vekili, Fırka Umumi bahsetmiı ve bu siyaseti takdir etmiştir. Eski 
katibi vesair bi~çok zevat tarafından karşılanmış, Başvekil Truva harabelerini de ziyaret edecektir. 
refakatindeki meb'uslarla beraber Ankarapalasa M. Heryonun Teklifi 
misafir edilmiştir. Ankara, 20 (Hususi) - M. Heryo bugün bir 

M. Heryo sıra ile Başvekileti, Hariciye Vekile- konuşma esnasında Parise döndüğü zaman refaka· 
tini ve vilayeti ziyaret etmiş, öğle yemeğini Anka- tinde TUrkiyeye gelen iyan ve parlamento azalan 
rapalasta Hariciye Vekili ile beraber yemiştir. ile beraber Sorbon Üniversitesinde Türk medeniyeti 

Bundan sonra Hacıbayram asari atika parı ile kürsüsü ihdası için Meb'uslar Meclisine bir kanun 
Etnoğrafya müzesini gezmiı, Çankayaya kadar bir teklif edecetmi 116ylemiftir. M. Heryo Eti eserlerini 
otomobil tenPzzilhO yapmııbr. dikkat ye alAka ile tetkik etmektedir. 

M. Heryo bu akşam Hariciye Vekili Tevfik M. Herro'r• Zlrafet 
Rilştil Beyle beraber istanbula hareket edecek, Ankara 19 (A.A.) - Tevfik Rüştü Bey Ankara 
ail~bi ihtimal yann Reisicümhur Hazretleri tarafın- Palaıta M. Herron'un şerefine bir ziyafet vermiıtir. 
dan kabul olunacaktır. Ziyafette Bqvekil Paşa hazretleril~ Adliye Ve-

M. Heryo Ankaradan Liyon belediyesi ile uzun kili, C. H. F. Umumi Kitibi ve birçok meb'uslar 
bir telefon muhaberesi yapmış, gazetecilerle vuku ve Hariciye Vekaleti erkanı hazır bulunmuşlardır. 

Bulgaristanla 
Komşuları Ara
sında Tavassut 

Atina 20 (Hususi) - Türkiye 
Başvekili ismet Paşa Hazretlerile 
Hariciye Vekili Tevfik Süştü Beyin 
So~a ya mukarrer olan seya
hatleri, bura gazeteleri tarafından 

Balkan sulh ve sükununun bir zamana 
sıfatile hararetle selamlanmak
tadır. 

Hükümet taraftarı Proia ga
zetesi bu seyehate tahsis et
tiği bir makalede diyor ki : 
''BuJgaristanın Balkanlarda hali 
ihtilafta bulunmadığı yegane 
memleket, Türkiyedir. Bu itibarla 
Türkiye Bulgaristanın bütün kom
şularile anlaşması için tavassutta 
bulunabilecek bir mevkidedir. 

---
Beşiktaşlılar Küçük Sanatlar 

Bulgaristand; Ve Çanak- Kanununun 
kalede Parlak Muvaffa- Tatbiki 

kiyet Kazandılar 
Varna, 20 (Hususi) - Beşik

taş kulübünün birinci takımı 
ile Kıral Boris kupası şam
piyonu Molatipne takımı 15 
bin ki:jiden fazla bir seyirci 
kütlesi önünde karşılaşmışlardır. 
Oyun Beşiktaşın hakimiyeti al
tında cereyan etmiştir. Şiddetli 
alkış tufanı arası.nda Beşiktaş 
bire karşı iki sayı ıle galip gel-
miştir. Gollerin birini Nuri, diğe
rini Hayati yapmıştır. 

Çanakkale 19 (Hususi) - Be
şiktaş üçüncü takımı ile Çanak
kale Türk gücü takımı kar
tılaştılar. Beşiktaş O - 3 galip 
gelmiştir. 

Ankara, 20 (Hususi)- Küçük 
sanatların Türklere hasrı hakkın
daki kanunun iki yıl içinde ted
ricen tatbikatına dair talimatna
menin Devlet Şurasında tetkikine 
başlanmıştır. 

Dahiliye Vekaleti kanunuev
velden itibaren her üç ayda, bir 
kısım sanatları ecnebileı e me
netmek suretile iki sene zarfında 
kanunu tatbik edecektir. 

Vekalet talimatnamenin hü· 
kümlerini çok gizli tutmaktadır. 

ltalyan-Rus Misakı. 
Paris, 19 - Tan gazetesi ltalya 

ile Rusya araaında yakında yapılacak 
emniyet ve ademi tecavüz misakını 
ıöz geliti ettiği ıırada bu misakın 
Avrupa aulhü ve muvazeneıi için 
yeni bir teminat mahiyetinde oldu· 
tunu yaı.mıttır. 

iSTER iNAN /STER iNANMA! 
Bir kari yazıyor: 
" Ben İmam ve Hatip Mektebi iken bilihara Çem· 

berlitaf Ortamektebi unvanını alan mektepten mezu· 
num. Bu mektebi ikmal edeli tam üç sene olduğu 
halde on mezun arkadaşımla beraber bir türlü şcha· 
detnameler3mfzi alamadık. Bizden tehadetnameler için 
fotoğraflar istendi, pullar alındı, bir ıene geçti ve niha
yet sene sonu geldi, mektep lağvolundu. Muamelatı 
Erkek Muallim Mektebine devredildi. 

Vekil Reşit Galip Beyefendiye bir istida ile müra· 
caat ettik. Maarif Müdürlüğüne şahadetnamelerimizin 
tanı.imi için emir verildi, mülga mektebin kayıt def-

terleri Erkek Muallim Mektebine ancak birkaç ayda 
devrolundu. Oraya müracaat ediniz denildi. 

Defterlerin devrinden ıonra da Erkek Muallim mek· 
tebi müdürlüğüne müteaddit defalar müracaat ederek 
fahadetnamelerimizi istedik. Aldığımıı. cevap fudur: 

- Bazı hususab Maarif Müdüriyetinden sorduk, 
cevap gelmedi. Gelince tahadetnameleriniı.i vereceğiz. 

iki ay sonra tekrar gittik: 
- Daha cevap gelmedi, bir ay sonra geliniz. 
Derken tatil geldi ve geçiyor. Biz hali şahadetna-

me bekliyoruz. Şimdi işittik ki Erkek Muallim mektebi 
de lagvolunmut ve talebesi liseye yerleştiriliyormuı. 

iSTER iNAN /STER iNANMA/ 

Sayla 5 

zün Kıs 1 

Siyasette Siyah Beyaz 
Meselesi 

•---,------ E. Ş -
Alman gazeteleri yazıyor: 
Ecnebi efkarı umumiyesi, Al

manya' da giiya yapıldığı iddia 
edilen Yahudi düşmanlığı ile 
meşgul olacağına, bir başka ırk 
meseJesile uğraşsa daha iyi o'ur. 
Bu mesele, Fransa'nın zenci or
dusu dolayısile Fransız'ların git· 
tikçe zencileşmesi ftehlikesidir. 

Fakat Alman'lar Avrupa 
kıt'asmın garp kısmımn siyahlaş
masına lakayt kalamazlar. 

Alman'lar, Avrupanın siyah
laşmasına razı olamıyacaklaoni 
söyledikten sonra, ordularının da 
artırılmasını istiyorlar. 

Bir şınnga ile siyahların beyaz
laştığını, Amerika' dan gelen ha-
berlerde görmüştuk. 

Ağarmak isteyen baremağaıı-
nın, yüzünü tersine çevirtmek 
üzere, terlikçi esnafına müracaat 
ettiğinin hikayesini de biliyoruz. 

Gittikçe kararan Fransızlara 
karşı silahlanmak isteyen Al
manlar, siyahlan kasatura ile 
beya:ılatmak usulünll keşfetmiı 
olsalar gerek •• 

Amerikan plajlarında süt gibi 
kızlar şırıngasız, kan kabşbrma
dan güneşten karanrken, Alman
lar kıt' alann bembeyaz insan 
larla meskün bulunmasını arzu 
ediyorlar .. 

San saçlı Cermenlerin yakın-
da Amerikan zencilerine, zırhlı
larla beyazlık ıaeromu ,c;ndermek 
üzere donanmalarını da arbrma 
talebinde bulanmalan muhte-
meldir. 

Bu gidifle, ıiyui fırkalann 
sağı ıolu olduju gibi, silihlanma 
t919bb&alerinin deJ beyazı, miyabı 
çıkacakbr. 

Harbıumuminin mes'uliyetini 
milletle+abul etmek iatemiyorlar. 

Bizde meşhur bir 161 vardır : 
" kara gözleri için mi yapb ,, 
derler. 

Silahlanmanın, beyazlısı, ai-
yahlısı beynelmilel lisana yerleı
tikten sonra, 1914 harbinin 
mes'uliyetini yüklenmek de ko· 
laylaşacaktır. 

O zaman; Almanlar Fransız
larm kara gözleri için Parise 
yürümüşlerdi. Bugtin de kara 
yüzleri için hazırlanıyorlar. Der 
ve o halledilemiyen muharebe 
nıes'uliyetinin de içinden çıkmış 
oluruz. 

Vanda Bir Şaki 
Daha Tutuldu 

Van 20 (Hususi)- Alta sene· 
denberi şark havalisinde şakavet 
yapan, hammanlar söndüren vo 
dünya malı lakabı ile anılan 
eşkiya jandarmalarımız tarafından 
Kizampaşa kazasında ölü olarak 
derdest edilmi~tir. 

Amerikadakl 
Yunanlıların 
Tazimatı 

Amerikada bulunan Yunanlı
lann teıkil ettikleri Gaban cemi
yeti ~rkinından birkaç zabn Eıı 
vapurıle şehrimize geldikleri ya
zılmıştı. 

Cemiyet resisi M. Themis 
Mavrocordato Madam Callimachu, 

Mr. Patterson, M. Rodas. M. Scarkaı 
ve Ml Gavario Georges'un im
zalarile dün Gazi Hz. ne bir ta
zimat telgrafı çekilmiştir. 

Telgrafta Amerika Yunanlıla
rınm Reisicümhur Hazretlerine 
ihtiramları ve hayranlıkları ar
zedilmektedir. 



• :f ~-lelret MannToları J MEMLEKET HABERLERi 
Antıdolu Köyle
rinde Cinciler 
Nasıl Çalışıyorlar 

Sinema ile Ders 
AnadoJu'nun tenha kaşelerin· 

d~ hekimaiz. mualJimsiz köylerde 
cin, peri efaaaelerine inananlar 
ol~ gibi laill bu kirlı ifle 
mefPI olanlar da bulunuyo~ 
Bualardaa bir laamı cinleri kan
dırarak define buldurmak sevda
llllCla, bazdan peri, teylan tara
fından çarpdan hastalan tedavi 
etmek iddiumcla... Hatta daha 
ileri giderek cinleri hizmetçi tu
tanlar da ftl'. 

Eliziz' de Seyyar Sinenia Tedrisabna 
Bu Sene Başlanıyoi 

li]&. IU-_ __ m, , • ._.. 
si)- ..... 
gize çarpa .. 
maarif faaliJeti 
..... Şelaircle 

bir orta·eldep. 
bir phri ptı 
mektebi ve 62 
ilkmektep var
dır. Bunlardan 
OB befİ fam cleY. 
relidir. Mektep-
lerde okuyan ta· 
)ebenin miktan 
..ıtı bini geçmekteclir. 139 mual
lim vardır. ..t aektepleriain 
mesaisi bu rakamlara dahD de· 
ğilclir. Bu sene millet mekteple
rinden 500 kiti phacletname 
alllllfbr. ldarei hususiye bu seae 
bOtçesine açılacak mektep pan
ıiyonlan için oa bin lira tahaiut 

Bl8aütl• •rıi ._ flerM.n••l 
koymapur. S' klyde yenida 
........... ettiği ... .,.. 
pn olarak mektep binalan inp 
edilmektedir. Ergaaide ele 25 bin 
lira sarfite biraektep inp ettiril
mektedir. Maarif umma mlhapa 
edilen bir seyyar sinema denha· 
nesi de vardır. Bu sinema den-

..... Jeai den 
MWi Ntm
dan itibarm fa
aliyete pçecelr. 
k1J kiy clolap-

rakYflllen IİDe
... ile tedriaat 
yapacakbr. 

Ortameldtıpte 
izdiham pek 
fazladır. 400 ta
lebe llurada ders 
g&rmekte, mmf-

lar f11belere ayrll
mak ıwntile izdi\am &nibıe ıe
filmlJe pbfılma'lct:ıMlv. 

Şehirde maarife ait umumi 
bir ldtttlphane vardır. 2000 cilt 
loymetl Wtabı ihtiva eden ba 
kltlplıanelle •ltemadİJ• teteb
bil yapılmaktadir. Busene talebe 
miktan bina kadar artacaktır. 

Bundan bir mllddet evvel 
( Y almbyu ), ( Kestel ), (Korp~ 
taraflannda tlhret bulan ve bu 
sayede mlhimce bir servet top
hyan ( Bardenik ) Ji bir kalı ko
cadan belweclilir. Banlv cinleri 
o b4* W- koylDUflar ki 
orak mıvmama8 ekinlerini bile 
ciDlere ~ Cinler artık 
lnı hiı:mete ahpnıtlar. Bir 1e11e 
na.t olla ba ekinleri yine biz 
biçecejiz diye vaktinden enel 
daha ekinler yetilken biçip at· 
mqlar. Bir zaman sonra hoca 
tarlada bu vaziyeti ı&rbce fena 
halde lmmıı. Hemen cinleri top
l•mJfc Maelenin ehemmiyetini 
anlat.uf; Yumi cl&t -t zar
fında bana bir çare bulacak•nızf 
Emrini ...... Cinler hemen 

Zafranboluda J Ereğli'de Talebe Miktarı Fazlalaşb 
Bir Köycülük T etekkülü ,_:....._ __ ......-___..,.,.., -....,..~~:7'.".'.'.:n: 

paçalara ............ o gece •o-
canm yeşil ekinlerini ondaki 
btltiin tarlalara birer clemet da
ğıbmflar ve; yerleri'ne o tarla
lmn er.mit ekin demetlerinden 

::ıt. && ... 
bu hoca ölünce karw ayni yolda 
,......._ Ve nama o üa,zi 7a
,-. ki .... Jmdretiae a•a•• 
...... ...a.·.ı ... edeNk 
bol b11d• .......... _..,.. 
ler ftl'Blit'er Ye baJlece kadm 
••sis ela4. .................... 
imlf: 

Kan koca bİfllD ~) 
klybdeld evleriacle otururken 
,. ....... llbraba canJarma tak 
dı i• koc.a•: 

- Kan, ... ..,.. alma. ıc.. 
.., hİİ' .. ...... hill 

Bu eaada da kolnfUlannclaa 
bir kaclmcap ıelmif. huat ifle
rini ~. mlalchğm
dan INlhAtM. Hocama kansa 
hemen .... : 

- Aman 1en ıaeıe baber ver
miyol'IUD bize ? Bu iti ~ biti
rim Wa I Hem ,.,.. :M1e 
........ 8lttm cialer hİIİID .... 
mlzde 1 Yaı111 abah tarlaya ~ 
Eldalariai btçilmiı 8&-, d~ r 

Camuz ojllt ile bNa hemen 
ife koyul..,a1r. O pce tarlaya 
p&p kadmm eldalerini tamamen 
.................... .w.a.;. 
lerlal tarlada biçilmif alrlace 
........ ve ealama braiMtlDe 
....... .... lurafevl tlhr.eti 
temin -- ...... Wr .,..... 

----ıı~Nasillf~ : ... Oa 

Yapıldı 
Zafnabolu (Hmasi} - Yetil

yurt apor kuliibnnün idare IMyeti 
idare intihabı yapdmıt. Maarif 
... 11111111 Veli IDum, TH111 memura 

-..ıır.ııllr§J.ıiltM ~ ~ 
Celiia o)IU lllAD, Seyit ottu Ah 
Doğan Beyler seçilmitlerdir. Ku· 
Jlpte bir k8yc:iillk va lll1llİkİ F' 
bai ibtuı tabnlr etmiftir. 
KIJcl.IBk fDIM:aİ bqlıca p ..... 
IDeflUI ol.caldlr. 

1 - Kay yollan 
2 - KIJcle okuyup WWada 

palea Y,11 çoca1rMna orta 

Ye ..,. ··-··· ~ için &ad\ olmak 

.....!, ;i:, ~ ~ . ..C AğnTepeleriHer-ZamanKarla örtülüdür 
lzeriade kenferanalar ....-

4 - Ha.ta .. ,. ... illC •• 
doktor temia etmek 

5 - De.tel clair.mde • 
olupta ilini bizzat takip edemi
yecek k&yl&lerin inine cl8tGP 
•lana lalkametteld ..... teahll 
etmek Ye bu IUretle kiJllJI 
mutavaaaıt •• muakkipleria elia
den kurtarmak. - Mehmet EnYer 

Edincik'te 
Bu Sene Bafcabfa Fazla 

bemmiyet Verileli 
a... ~imal) - &heik 

4,000 ...... 1,100 lta1le ft 

150 cltlkklak ili ....,. ....... 
zidir. Sekk ""' o1pp hepli de 
telefonla merkae hailım. HaJ. 
ima bqlıea me.._,.,. zeJlla
alik, yağcılık, kozaeihk ve tiat
ılhldlr. Nakiyecle 68 .. kilo 

kosa •bfı ı:t;:;ı-· • -hait*P et ~ 
larakösa Vilil"li yerH .... 1ara Anleribn ıiila• 

., ---1-11- ( ff---tt) - v·-ı_a_ ~1..'l'apl•nm•ı ve mebzul ... 

...,.._.. ...... caa Çetmeri elde edilmiftir. 
letle W.. edilen vilAyetimize Nahiyede iki '"4tep, iki lıa-

. mllı• fWWi Valisi Rıfat Be, mam, iki m fabrilLı, iki yaj' 
tayin edihmttir. Mlnhal bulaaall fabı:ikam, 6 yaf ......-, bir 
mektupçulut- da Ardıban mek- zirai kredi kooperatifi ftl'mr. 
~ taJia wmqı.. Şebin- N~ ~ malaalkıye ....... 
ı.-1..:.... S.W. ~. Haftll ıayet iyidir. 
-~, al mld6ril ele _.. Bilbaaa vpreme ma.tait planlar 
,... S.hhat Mlfllrllttae tayia IMuanm kavumdaa çok ...,.. 

........ bati~ ,,Lil~~ 

Katlın 

Genç Kızları 
Lazım 

Genç kızlanmız ne ,U,1 mesaili• 
zlhlalerini yorarlar, flndelik fikri 
m.....ıeteri nedir?. HanıJ mevmlar 
onl.n .likadar eder?.. Ne slbl aual
leria eevahım :vermiye çahfarlar, •• 
UtUdtalcleaa ne beklerler?. 

Siz acaba hiç bunu merak etthaiz 
mi " onları alika n. tetkik etti
niz mi?. 

* Ben her necl-.e birkaç :&&111an-
danberi bunu p8 merak ecli:ror
dum ve iıte bunan •• ıeaç lazlan
lllUI g6.ıümle, tanımıya, aalamya ç•· 
llfbm. Onlann haberleri elmadan, 
onlar hiç farkına varmadan kenct
lerile beraber buluadum aralanna 
slNlm, arkadqlarile mbakap ve 
••--.ımm dinledbn. ~tim 
ıeaç ...._. 'Mll°"1 tahak•ya men· 
IUp ye ı.t..W ... , .. ..,ı&::· 
rinde oturan sen~ ~ e 
himnetçi, memur, mektep kın, an • 

km Tanh. Hepisi de iyi, del Ye temiz 
eomklanb. Ba kadar detftlk olduk· 
ı.n...taa · on1ana ....., ,-.. ~-
idi Tli'lc lazlanm ..... bUe .... 
inal kmlanam bir im···· ........ 
~~.,....."= 
.... .... lmlarınuma bata iDJali .. 
._ tamamlamıya çahtım memleke-
timiz içinde ve bin ı tirli mlfldlit 
içinde çırpınan dlnJaam Olluleda 
her tefdea allbm ke.n.lt Wrer 
ldltAlr. ........ v. .. ...... ...... 
...... telefoa ftl'tlu ld ... alet 
Hcıllnt'Ma Ye gbellk mlaabakalan 
,....... cliyarlarclaa ...... tarafta 
P1ea _tem'"'1cab almu. Ba adalar· 
da 191iae heyecan ~- DlQih>in, 
( Greta Garbo) aun, (UIP• AaiYey) 
in muvaffaklıetlerl veya lıuuSI ma
ceialar ile hldealBr. Ba .., Jddar 
... stM:. benim pbi ........ ıztar 



Siyaset Alemi 

Makedonya 
Komitesi 
Yine ç·alışıyor 

Makedonya istiklili için çahımak 
umile teşekkül eden meşhur • Ma
kedonya komitesi • gün geçmiyor ld 
yarJıj'Jnın delillerini bir veya birkaç 
siya.si cinayetle ispat etmit Olmasın. 
Bu komilenia tarihçui oldukça eski
dir. Osmanlı idaresine karp Bul~u 
Makedonyasının istiklalini temin 
maksadile ve dört Bulgar münevve• 
riain kararile YÜcut bulan komite, 
o gün, bupn kadrolanm geniflete, 
i'enitlete hakimiyetini bütün Bulga
ristan ve Makedonyaya yaymışbr. 

Fakat komitenin emellerine muvaffak 
olman geciktikçe mensuplan ara• 
aında :ı.aruri bau abenlui:ı.lilder, ko
mite içinde riyuet meYkil iddialan 
da meydan almakta teahhW' etme
miştir.· Bir ara ite kanıan bazı 

ecnebi parmakları, zaten meveat 
olan iftirak meyillerini bGabütaa 
arthrmış ve Makedonya komitesi iki 
parça olmuıtur. Evvelce Makedonya 
istiklalinin düşmanlanna brp hare· 
ket edilirken, sonralan, ba Jtareket, 
komitenin muhtelif .......ıanna tevcih 
olunmuf, Makedoaya ile beraber 
bütün Bulpıütan kanlı bir aiyasetgah 
haline gelmittir· Komitenin son ha
reketini aabak Bulgar Bapekili M. 
Çankofa kartı ablaa bombalarla 
.miifabede elmİf oluyoruz. Bereket 
verain bu bombalar hedeflerini tut
mamışlardır. Fakat öldürülmek isteni
len adam M. Çankof olduğuna göre, 
atnkastin, olsa olsa, Makedonya ko
mitesinin Protogerof hizbi tarafından 
tertip edilmit olmasını akla getiriyor. 

Hususi siyasi, bütün suikastler 
menfurdurlar. Makedonya komiteai
ain vaziyetinde oldutu gibi hele u
tiklil mücadelesi bu uğurda çalışan 
bir partinin dahilinde, eıhasın biribi
rine duşmcsinı intaç ederse büsbütün 
pazin oluyor. İrlanda müstesna·;hiç bir 
siya11i cidal, 1akedonya komitesininki 
kadar kurban vermemit ve bunha
rane olmam1fhr. - Sureyya 

Bir Ressamın Rekoru 
Nevyork, 19 - Fransız ressamla

rından Martin Marie, tek ba.pna At
las denizini tek direkli küçük bir 
yelkenli ile geçerek buraya geldi. M. 
Martin Marie, Brest limanından kalk
mıfı Madere, Saint - Domingue ve 
Fort - de Fraace limanlarına uğl'a
mııtı. Reasam, 2.850 mili 19 ründe 
yapmışbr. 

Sıtkı Pata Parlste 
Pariı, 19 - Mısır Bqvekili Sıtkı 

Paşa Parise relmittir. 

&ON PO•TA 

1 . 

BABiCI '1'11.IB&rLAB 

Deniz· Silihları Yarışı 
~~~~~~~~~~~------~~~~~~~~~~-

Japon Rekabeti Yüzünden Çok Endişeli 
Bir Vaziyete Girmektedir 

Parla 19 Tan gazetesi, • Deniz si
lahlan yarıtı" başlıklı yaı.ısında, Am~ 
rikanın yeni deniz inıaab pro~am~ 
ile Japonyanıo Londrada yapılan denıı 
muahedesini 193S te yenilemiyecefi 
tehdidinden dotaa endişeleri kayde-
diyor. Bu takdirde, Ameri~ hareket 
aerbeatiainl geri alacak ve lngiltere de 
onu takibe mecbur olacaktır. 

Gazete diyor ki: 
u Deniz silahlan yanfln Bahrimu-

hitte Amerika ve Japonya rekabeti 
yüzünden çok faı.la endişeli bir tekilde 
tekrar bapamata mecbur gibi görü
nüyor. Böyle yeni bir deniz silahlan 
1811f1 lle eaaaen birçok teknik ve 
aiyaai müşküllerle kBJ'fılqan bütün 
ıilihlan bırakma programının bozu
lacağını saklamak kabil olamamakta-
dır. Filhakika, bilhassa A..-rupa dev· 
Jetlerine müteveccih olan kara ve 
hava silahlarını azaltma meselesi 
ancak deniz ailihlannı.n muvazi bir 
,ekilde azalblmaları ile halledilebilir. 
Akai takdirde dünya hakimiyeti en 
kuvvetli deniz devletlerinia yani Ame
rika ile lngillerenin ellerinde olmuf 
olacaktır. Bundan da milli mevcudi
yetlerini ve haysiyetlerini korumak 
mecburiyetinde olan d~vletler için 
emn:yetsizlik ve bu kuvvetlere boyun 
eğmek va:ı.iyeti hasıl olacakhr. 

Alman-Avusturya lhtilifı 
Ne Halde 

Pari• 19 - Pöti Parizien gazete
si Almanya ile avusturya arasındaki 
gerginlikten mfitevellit vuiyeti umu
mi surette tetkik ederek diyor ki: 

AlmanyadafNaz.i unsurlarının mfitc
madiyen yapmakta oldukları tahrikat 
karşısında Viyana hükumetine müza
heret etm k için Londra, Pari ve 
Roma hükümetlcri arasında noktaı
nazar teatisine devam edilmektedir. 
Muhtemel bir mildahale ve tavauu
tun şekli hakkında henüz bir karar 
verilmiş değildir. Maamafıh acilen 
ikbsadi ve milli bir yardım yapılması 
buıusunun derpit edilmekte oldutu
nu söyliyebiliriz. 

Münihten telsizle neşrolunan nu
tuklar ne kadar ainirlendirici olursa 
olsun bunların ehemmiyetini i:r.am et
mek doğru değildir bunlan yeni haf
tan tetkik etmek zamanı ihtımal pek 
yakında gelecektir. Halihazırda mer
kezi Avrupanın ihyuına dair müba
lağalı plahlan tatbika kalkışmak mu
Yafık olma:ı., çünk6 böyle birşey çok 
vakit kaybettirir. 

Ve bir tnkım enditeler uyandırır. 

lrlanda Mav:ı Gömlek Tetkilib 
M do V alera lrlandayı tam mana ı e mustakıl bır cnmhunyet haline 

getirmek isti) or. lktııadi s bep erden dolayı ve sabık Başvekil M. Ko!lgrav 
İngiltere ile olan al· kanın ke ilme inın i.oıtemi) or. Bu aralık eski Dublıu ııoliı 
mı"diırü hır mavi gomlek te k"liib vu ude ·rm·ştir. Bu teşlcilit tamamile 
M. do Valera~ a muhalif bulunmakhıdır H mimiz mavi gomlek teşlı:ilatmm 
Nk ıl arbı) e mi g teriyor. Ortada .J ncral O' Duf:fy goninmekted"r. 

==============:~=======~==~=-

İtalya Macaristanı Ya-
şatmıya Çalışıyor 

Paria 19 - Maten gazet sinin Ro
ma muhabiri1 ftalya ve Macaristan 
ikbaadi mukaveleleri hakkında ıun
lan yaz.ıyor: 

Butday ıne.eie.indea hariç olarak 
bu yeni mukaveleler, l'enİf krediler 
ile mensucat, makineler gibi bazı İtal
yan mamulabmn Macariatana ithali 
işini tanzim etmektedir. 

Macariıtan'ın açıktan açığa lehi
ne olan bu mukavelelerin heyetiumu
miyesi, İtalyanın Macar hükumetinin 
kendi kendine y&flyabilmcsi için yap
tığı yardımın büyüklüğfinü göster-
mektedir. Bu cihetten, mukaveleler 
italya'nm orta _Av~payı_ ~an:ı.im için 
yapbğı teıebbualenn muhım bir mer
halesini tefkil etmektedir. Bu muka· 

veleleri İtalya ile Avusturya ve Ro
manya ve belki de Çekoslovakya ile 
Yugoalavya --·• makawelele, 
takip edecektir. ----Hltler DUnyayı Kaç Defa 

IDolafmı' 
Berl"n, 18 - Son 14 sene içinde 

Hitler, otomobille Alman yollan ilze
rinde 1,300.000 kilometreye yakın bir 
mesafe katetmiştir. Bu rakam 33 
defa dünya çevresi demektir. 

Terziler Grevi Bitti 
Nevyork. 19 - Dikit yerlerinde 

çalıpn iıçilerin yapbklan vev hak
kında ~ir. anlaşma elde edilmiştir. 
Greve ıı;tırak eden 60 bin İfÇİ va:ı.i
felerine yenide.o bqlıyacak1ardır. 

Dlnkllerin Romanı 
tası idi. Buranın kendine mahsus 
bir şarabı vardı ki bu hususiyeti 
sayesinde birçok müşteri tut· 
muştu. 

alaturka musiki ve danslar yapd
dığını okuyunca merak ctmqti. 

Halbuki bu musiki ve bu 
danslarla alaturkanın münasebeti 
yoktu. lstanbuldan Panse gelen 
birkaç Rum ve Ermeni burada 
Arap kıyafetine girerek numara• 
lar yapıyorlardı. 

Edeb1 Ho1J>an 

eurhan Cahft ----• 49 --

- isabet.. çok tfikür artık 
kı.t geldi. 

- Hayret, seviniyorsun? 
Genç kız güldü: 
- Kış insanlan daha samimi 

yapar. 
- Böyle bir tecrübe yapıldı

ğını hiç işitmemiştim. Bravo .. 
Galiba bunun kahramanı sen 
olacaksın! 

Gretta ayakları altında uçuşa 
uçuşa birer köşeye takılan yap
raklan gösterdi: 

- Yaz vefas zdır. Aylarca yüz 
verip şımarttıklarını işte böyle 
yerlerde süründürür. Ve sonra .. 

- Ey, sonra? 
- Ben kışın mümkün old ğu 

kadar çnbuk gelmesinı istiyorum. 
- Peki, sebep? 
Genç kız çiselemiye başlayan 

yagmurdan kaçmak bahanesilc 
onu sürükledi: 

- Kıt geldi, klf geldi. Ka
aanusanide İstokholmdeyiz. 

Ahmet Reşit onun maksadına 
timdi anla••tb-

- Mükemmel, dedi, daha 
Uç ayınız var. 

- Ne çıkar. Sen vazgeçme
dikten sonra. 

- Vazgeçmem yalnız için bir 
sebep vardır. 

Genç kız telaşla sordu: 
- Nedir o sebep? 
- Beni bırakıp yalnız gitmeni 
Gretta kolunu sıktı: 
- O .. Buna ne lüzum var. 
••Buna imkan y<Jk!,, diyecekti. 

Fakat cesı:ıret edemedi. 
Bu son gez"ntiden sonra ha

kikat Pa isin o gamlı kışı baş1a
mıştı. Hele ikindiden sonra daima 
yngan yağmur hatta şehir içinde
ki Mouceau parkı Luxembourg ve 
Tu lerics bahçelerini bile berbat 
cd.}crdu. 

Onun için artık pazar tatille
rini Parisin bulvar üzerindeki Lo
kantalannda geçiriyorlardı. 

Bunlar arasında en çok hoş
larına giden Arc deTrompbe 
dan Viktor Hügo caddesine giden 
bulvar üzerindeki (Moka) lokan-

İkisi de pazarlan artık bura
da geçirmek için ittifak ettiler. 
Mualan bazır duruyordu. Hava 
çok yağışla olmazsa buraya kadar 
yürüyerek geliyorlardı. 

Ahmet Reşit bu pazarlara o 
kadar a ışmıfbr ki ona Darülfü
nunda ve gazetede sıla fakı ta
nıştığı birçok bekar arkadaşları 
beraber gezmek ve eğlenmek 
teklifinde bulunduklan halde lca
bul etmiyordu. 

Hatti gazete idaresindeki bir 
çapkın Parisli arkadaşı ona: 

- Sen galiba evlisin! diyecek 
kadar şüphesini saklamadı. 

Dört beş milyon insanın kay
naşbğı koca Pariste kim 'kimi gö
t ebilirdi. Ahmet Reşit genç kızla 
bir seneye yakın zamandanberi 
bera er gezip dolaştığı lı ide 
tan dık olar k ancak T urk' erden 
iki kişı) e tesadüf etmişt". Bu 
tesadufler"nde Gretta'nın ş rk 
musikisi dinlemek arzusile gitti -
le'.ll'i Mikado barında ohnuştur. 

Ahmet Reşit kendine kalsaydı 
buraya ayak basmazdı. Fakat 
Gretta gazete ilanlannda (Mikado 
bar)m altındaki tark uloalannda 

Et yığını halinde yaşlı bir 
Rum kansı kıvıra kıvıra göbek 
dansları yapıyor, Üzerlerine İstan
bul mezatlarından alınmış eski 
s rmalı paşa elbiseleri geymiş, 

başlarına birer uzun~'püsküllü Mı
sır fesi geçirmiş birkaç ermeni de 
kemençe, kanun, ud çalıyorlardı. 

Köşede uydurma bir ocak ya· 
pılmış, dıvarlar arabesk maran
gozluk mar fetlerile süslenmişti. 

Burada masa ve sandalye yok
tu. Müşteriler yine arap tarzında 
uzun ve üzerleri hah döşeli 
divanlarda oturuyor, önlerindeki 
Şam işi sedefli altı köşe masalar
da kahve içiyor ardı. 

Hergün Par s'e akın eden İn· 
gi 'z , e Amerikalı sen abl nn 
Şark musikisi dinlemek için n .. k 
ve smokinlerie buraya gelıp se
dirler üzennde çarpuk, çurpuk 
oturuşlan görülecek şeydi. 

Ahmet Retit bu manzaradan 
iğreıımitti. 

Halbaki Pan.e tab.ile pien 

'r Gönül işleri 

Bir 
ihtiyarın 
Derdi 

) 

Gönnl dereli gençlere lıu de
ğil ya, ihtiyarlann da kendilerin• 
mahsus gönül dertleri vardır. 

işte me bir ihtiyann derdin
den bir yaprak: 

"Merhum pedeıimle valdem 
.arasında bir imtizaçsııhk vardi 
bundan ben çocukluğumda pek 
müteessir olurdum. Ben bunlardan 
ibret aldığımdan teehhülümde bah
tiyar olmak için mtistakbel zev
cemle hüsnnimtizaç etmiye ken
dimle ahdtipeyman etmiştim. 24 
sene birlikte muammer olduğu
muz ilk ıevcemle bahtiyar oldu
jumdan bahtiyarbğımm idamai 
xımmnda bundan 27 sene evvel 
diğer bir hanımla da izdivaç et
miftim. O vakıtki vaziyeti 
içtimaiyem bu hamına çok parlak 
ümitler verdiğinden bu hanım 
benimle izdivaca tehalük derece-
aiııde talip olmuştu. Aradan se
neler geçip te benim vaziyeti iç
timaiyem tekaütlük münasebetile 
tebeddül ettikten ve dünyaya 
dört çocuk ta geldikten sonra zev
cem bana karp olan muamelesini 
teptil etti ve hayatımı bir cehen
nem hayatına tahvil etti. Şimdi 
hammın sinni elliye takarrüp etti. 
Benim sinnim de yetmife yaklaştı • 
Bu kayit ve şart dahilinde yaşa· 
mak müşkül olduğundan ayrılmak 
istiyorum. Hammuı bal ve vakti 
benimkinden iyi olduğu halde 
aynldıktan sonra da benim diı'i 
tekaüt maaşımdan istifade etmek 
istiyor. O ı; akıt benim idare ve 
maişetim beni geçindirmiyecek 
çocuklarım lehülhamd yeti§lDİı 
ve kendıler.ini kurtarmışlardır. 
Bizim hanım bana ölmeyince ka
pımdan gitme demek istiyor ve 
beni koca yerine değil hanede 
bulunan ihtiyar emektar bir Ufak 
yerinde addediyor çok rahat.
zım ne yapayım?,, 

lla kide: Mehmet 

Yaşlan başınızı a1mıı adam
larsınız, bu yaştan sonra ayrd
maktan ne faydan z olur. Aaal 
flllldİden sonra biribirinne lizım
sımz. Bukadar senelik refikanmn 
hareketlerini hot görüııiiL İlıti
yarlar kemale ermit in.u.nlardar. 
Onlarda af ve müsamaha çok 
ileridedir. Siz de affediniz ve sii
lnm içinde yaşamıya bakınız. 

HANTMTEVZE 

gençlerden çoğu ekseriya buraya 
geliyorlardı. 

Nitekim memleket yemeği 
yemek için de Pariste pilav •e 
patlıcan dolması yapan bir Enne-
ninin dükkanından da çıkmıyor
lardı. 

Ahmet Reşit işte ilk defa 
Gretta ile burada görlilmiiştii. 
Yanındaki genç ~e güzel kız 
onlann merakını llyandulDJftı. 

Ve resim tahsil eden bir genç 
Grettaam akademiye devam eden 
laveçli bir kız olduğunu haber 
vermİftİ. 

Ondan sonra arbk dedikodu 
lstanbu!da başlamıştı, ..•• Paris
te geçen ve Pariste milyonlarca 
insanın meçhulü <>ian bu dostluk 
lstanbulda ağızdan ağıza yayıl
nnştı. 

Birçokları : 
- Ahmet Reşit bir Fransız 

kızı almış. 

- Ku Ahmet Reşidi mem
lekete götürecekmiş 1 

Diye rivayet çıkarıyorlardı. 
li nun sebebini Ahmet Reşit 

ke fetmekte güçlük çekmedi. 
Ahmet Rıfla)a yazd ğı mek

tu lann birinde kış ortasında 
Noel tatillerinden istifade ederek 
bir aeyabat edeceği ve ihtimal 
Baltık sahillerine kadar uı.aoa
caC- 9Öyle-ifti. 

( i\rkuı Yal) 



6 Sayfa 

Dünya Hddis~l~ri 
~ ..... --------------------~.-
Londra'da 
Bir Moda 
Dedi, Kodusu 

Londra İb tısat Konferansının 

Çorapsız/ık nihayet ~ullnma~ı 
J . . münasebetile gı
ngılızlerdtt liz kıral ve kıra-
Pek Ayıp liçesi, ıerek mu-

rahhaslara. gerek onların ferefine 
çağırdığı üç binden fazla davet
liye gardenparti verdiler. Fa
kat verdiklerine de ıonradan piş
man oldular. Çünkü bu gibi 
merasimde büyük bir dikkatle 
riayet olunan kıyafet kaidesi 
ayak altına alındı ve son derece 
büyük bir dedikoduya sebep 
oldu. Hadiseyi çıkaaranlar dört 
İngiliz kızıdır. Bunlar. uzun etekli 
elbiseler. giymiş, fakat ayakkap
larımn içine çorap giymcmişlerdir. 
Kapıdan davetlileri karşıhyan 
memurlar, bunların çorapsız ol
duklarını farketmiflerdir. Fakat 
içeriye, bahçeye girdikleri zaman 
ayak veya bacaklarının çıplak 
olduğu görülünce büyük bir hayret 
ve teessür hasıl olmuştur. Bütün 
gazeteler, istisnasız olarak bu 
hadiseye sebep olan ve mubalat
aızlık yapan genç kızları ıid-

detle tenkit etmektedirler. Fa
kat şimdiye kadar bunların hüvi
yetleri ifşa edilmemiştir. 

• Londra sosyetesinin mümtaz 
simalanndan bir Baron 

~
•kagı Kaka Cagem vardır. 

Yapun Bu kadıncağız 
spora çok merak

KtUı, Koca lıdır, son zamr.n-
da, Japonların milli güreşi 1 
olan Jiu - Jitsu'yu öğrenmiştir. 
Jiu - Jitsu, mücadele ederken 
vllcudün bazı zayıf noktalarını 

tazyik ederek haamı mağlüp 
etmek oyunudur. Baron Cagem 
ele bu oyunu son derece iyi 
iirenmiştir, 

O derecede ki hiç kimsenin 
kendisine mukavemet edebileceği
llİ zannetmiyordu. Geçen gün 
madam Cagern kocaaile bahse 
ıirifmİf, kan koca güreşmiye p
rar vermişler. Bidayette İf sadece 
hir lltife mahiyetinde ikin araya 
izzeti nefis iddiası karışmış. Mü
cadele kızıımıf. Kadın hırçınlaı
mıı, erkek sertleşmiş, oyun kav
ıaya mllncer olmuş, kadıncağız, 
bu arada, kocasından bir temiz 
dayak yemiş. Bu gibi hadiselerde 
olduğu vechile madam Cagem 
ertesi gün doğru mahkemeye gi
giderek kocası aleyhine bir bo
f811ma davası açmış. Fakat ko
cası, kendisini iyi müdafaa etmiş. 
Demişki: 

- Hakim efendi; mesele bir 
ıaka idi, kavga ile nihayet buldu. 
Karımı döğmek değil, incitmek 
bile aklımdan geçmiyordu. Ne ya
payım ki mücadelenin harareti es
nasında böyle bir müessif vaziyet 
hadis oldu. Kusurumu itiraf, fa
kat işte kast olmadığım iddia 
ediyorum.,, 

Hakim güzel Baronenin dava
sım reddederken kendisine ıu 
nasıhab vermiştir: 

"- Tavsiye ederim: Kan ko
ca arasında tertip edeceğiniz 
maçlarda daha ihtiyatlı olunuz.,, 

, 
:=: TAKViM== 
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Tayyareci Vecihi Neler Anlatıyor? 

1 
Şarapçılık 

1 Karacaahmet Ozerinde Mo
tör Birdenbire Bozuluverdi 

Müreftclilere Asrt 

Şarapçılık Öğret
mek Lazımdır 

'Gök Mavisi 
Görsem 

Bir Hava içinde Bir Düşman Tayyaresi 
Bayılacak Gibi Heyecan Duyarım,, 

Mürefte (Hususi) - Türkiye
de senelik şarap istihsalitı üç 
milyon kiloya yakındır. Bu ıs
tihsalibn dörtte üçünü Mürefte 
temin etmekte olduğundan bu 
kasabaya Türkiyenin Bordosu di
yebiliriz. 

Biz Kalamışa geldiğimiz za
man Vecihiyi son uçuşu bitirmiı, 
hangarda çalışıyor bulduk.. yeni
den iki tayyare yapıyormuı.. ince 
çıtalı, mini mini çivili kanat is
keletlerini görünce evveli pşır
dım.. bulutlar arasında. rüzgara 
ve fırtınaya karşı gelen bu çocuk 
oyuncağı şeyler midir?. Bu kutu 
gibi, tenekeden gibi görünen 
tayyareler, o hergün Jstanbul 
ıemasında gördü
ğümüz mubay-

yerülukul tayya
reler midir? .. 

Vecibinin bir
az ifi varmJJ .. 
Arkadaşım Ziya 
Şakirle gazino
lardan birine 
oturunca Vecihi 

uzaktan görün
dü .. Eğer ben Ve
cihiyi tanımasay
dım mutlaka hay-
ret ederdim.. çünkü bu meşhur 
tayyarecimiz, çok sade ve kalen
der bir gençtir. Ayağında par
mak uçları kesilmeş keten bir 
ayakkabı, üstünde de basit bir 
pantalonla gömlek var.. Vecihi 
ara sıra şaka ettikçe gömleğini 
açıyor, pantolonunu çekiyor, içini 
ve etini gösteriyordu : 

- İşte ben böyle gezerim .. 
Her an soyunup denize düşmiye 
hazırım, diyor .. 

Bahiı yine havaiyattandı .. 
Tabii bu havaiyahn abur cubur 
olmayıp tayyareciliğe ait oldu
ğunu kestirebilirsiniz .. 

* Ziya Şakirin refikası ismet 
Hanım da yanımızda. İkide birde 
V ecihiye takılıyor : 

- Nasıl bir daha Karacaab
medin üstünde motörü durdura
bilir misin ? diyor .. 

Vecihi oralarda değil : 
- Bana vızgelir.. Filvaki be

nim kadar ölümden korkan adam 
yoktur .. Ölümden müthiş korka
rım .. Fakat bu korku bana tay
yarede iken hiç uğramaz.. Tuhaf 
değil mi ?.. ben tayyareyi oto
mobilden daha emin buluyorum •. 

ismet Hanım alay etti: 
- Karacaahmedin üzerinde 

benzin kül gibi oldu amma ... 
- Farkında değilim ... 
Sonra bana anlattılar: 

O ne tehlike imiş meğer .•. 
tasavvur edin.. tayyare Kalamıı· 
tan kalkmıı, Erenköı, Kadıköy, 
Moda üzerinden dönüp dolqhk
tan ıonra Karacaahmet semleri 
&zerine gelmiş .•• Tayyarede bir de 
kadın var: ismet Ziya 1 Şakir Ha
nım... Vecihi ikide birde elini 
şakağına koyup gazel söylftyorl. 
Fakat tam bu sırada motör: 
" Zınk! ,, deyip durmaz mı? .. 
Hangarda bir telaştır kopuyor .. 
işçilerden biri: 

- F elik et, motör durdu.. bu 
iyi alamet değil! Bittiler!.. 

Diyerek sapsan kesiliyor .. 
Aşağıda Ziya Şakirin rengi de 

idil gibi- insan naaal kül olmaz ki, 
ltu feliketi hiuedenler, bu itin 

ustasıdırlar... Kalamış koyunda 
birdenbire derin bir ölüm ve 
felaket havası esmiye bqlıyor ... 

Bundan sonrasını bakın ismet 
Hanım nasıl anlabyor: 

- Vecihiye bal<tım, rengi kül 
gibi olmuştu.. tehlike ve ölüm 
muhakkaktı.. artık düşüp param 
parça olacağımızı anladım .. benim 
tuhaf bir tabiatim var: Korktu
ğumu veya büyük bir korku 

Vecilaini11 geni gaplığı Taggare 

içinde sarsıldığımı belli etmem .. 
Vecihi tayyareyi yavaı yavaı 

aşağıya, Haydarpaşa ve Kadıköy 
çukurluklanna doğru bıraktı .. 
ben nekadar tayyarecilikten an
lamasam da motörün boz.uldu
tunu hissetmiştim .. Vecihi bütün 
dikkatile iniyordu. tam Kalamıt 
meydanına doğru inerken, bir-

denbire büyuk bir direğe çarpbk 
ve tayyarenin kuyruğu param
parça oldu... Tekerlekler yere 
değer değmez V ecibi kahkahayı 
buh: 

Horozun kuyruğunu kopar-
dık!.. 

JI. 
Bize bir muallim hanım da ilti-

V•cihi 6ir ta11gare ihti/alincl• 
nutuk .ög/.,.lcen 

hak etti. Arzusu bugün mutlaka, 
amma mutlaka tayyareye binmek 
tir. içinde tim diden büyük, ıe
niı bir heyecan var.. kollanna 
gererek mütemadiyen gerinmek 
istiyor .. batta bir aralık acıktığı
nı da söyledi .. doğrudur. Her in
tan heyecanının yemek lokmala
rile b1111lacağuu zanneder.. öyle 
değil midir? .• 

Vecihiye: 
- Gevezelikten çayın sopdu, 

haydi içi dediler-

Vecihi dayanamadı, kahveciyi 
çağırdı: 

- Oğlum, evladım, ıunu cez
veye boıalt ta bir ısıbver.. dedi. 
Sonra bize d6ndtl: 

- Vallahi ben pek o kadar 
titiz değilimdir. Çay olıun da 
renkli sıcak bir su, birkaç parça 
teker olsun, kifi .. 

lf-

Kasabamız tarapçılık ve bağ
cılıkla temayüz etmiı bir memle
ket olduğu halde her nedense 
buraya lazım gelen alaka göste
rilmiyor. Bugün Türkiyede en az 
miktarda şarap çıkarılan yerle 
burası bir tutuluyor. 

Kalamıt koyu yavaş yavaş Memleketi zirai mıntakalara 
" Vecihi koyu " ayırmak ve her mıntakanın, en 
olmıya baılamış.. mühim ziraatini te,kil eden, un-
~ecihi burasını surları teşkilitlandırmak surc-
adeta bir yurt tile himaye ve muhafaza etmr.k 
haline getirmif.. ve oraya hepsinden üstün b · r 
Hele alqamları 
bu sahil bütün görüfle bakmak lizımdır. Bugün 
Modanın, Kala- Müreftede milyonlarca kilo üzüm 
mışın kibar aile- ve şarap istihsal olunduğu halde 
lerile doluyormuı.. İnhisarlar idaresi bir f&l'ap mülc-

Vecibi : basaısı gönderip haliniz nedir 
- Ah, dedi. nasıl şarap yapıyorsunuz diye tah-

Elimde fırsat kik ettirmemİf ve sordurmamış-

olsa, burasını öy- br. Fransa'dan getirilen ve bir-
le bir park ha. kaç. ıene çalıştırılan tarap müle-

line getiririm ki, lstanbulda eti bassısı ise burada kaldığı seneler 
bulunmaz.. Görlln o zaman bu içinde yalnız bir defa gelmiı bu 
sahil ne olur, ne olur!.. 

Vecihi ile konuşmıya başladık: fabrikalara ateş vermeli deyip 
- Sizin şu Bedriye Hanımı gitmiştir. Mütehassıs istiyor . ki 

pek merak ettik Vecihi Bey.. Fransadaki gibi muazzam teşki-
Nasıl, Türk kadınının tayyarecili- litlı fabrikalar ve tesisatlar ol-
ği de muvaffakiyetli mi?.. · ıun. Halltuki orada istihlik olu~ 

- Ne diyorsunuz azizim .. Ben nan şarapla bizde istihUik olunan 

bu kız talebemin mahareti- şarabın arasında dağlar kadar 
ne kartı hayranım.. Öyle uçuı fark vardır. Yalnız Parisin gün-
yapıyor ki, erkek talebelerimi lük istihlaki bizim aenelik istih .. 
bile geçti. Bir kere hiç mi hiç }ikimizden fazladır. Muazzam 
korkusu yok... CUr' etin her ttir-
lllailne giriıiyor.. Yakı zamanda fabrikalan bizde hanıi sermaye 
onun "semalar melikesi,, olaca- vücude getirecek 1 
ğına kaniim.. Riraat Vekileti de Mürefte ile 

- Bizde ilk kadın tayyare- pak seyrek alikadar olmakta, 
ci Bedriye Hanım mıdır? : fevkalide bir hal zühur etmeden 

- Evet veya hayır.. Çünkü yardıma koşmamaktadır. 
bizde ilk defa tayyareye binen İnhisarlar idaresi prapçılık 
Meziyet H. isminde biridir.. Hiç yapan mıntakalarda her sene 
unutmam •• 20 sene kadar evveldi. şarap mevaiminde mütehassıslar 
Ben o zaman tayyareciliğe yeni gönderip halka fenni ıarapçılığı 
başlamlfbm. Meziyet H. peçenin, 
feracenin ve kafesin hüküm sür- öğretmeli ve bugiinldi prapçı1 ı-
düğü 0 bulanık devirlerde ilk ğımızı ıslah ettirmelidir. iptidai 
defa, kadın olarak tayyareye şekilde imal edilen aaraplarımız-
binmişti. Tabii bu hadise ozaman da fenni şarapta aranılan evsah 
müthiş bir bomba halinde patla- bulmak istemek ve aramak abe~ e 
dı, dal budak saldı.. uğraşmak demektir. Bu sene yüı: 

- Muhakkak ki kadının yü- binlerce kilo şarap bozuk çıkm1ş, 
reği erkeğinkinden daha yufka- imha edilmiş, müstahsil de zarar 
dır .. Acaba yeni tayyareye binen etmiştir. İnhisar idaresi ilk evvel 
bir kadın, ilk defa neler duyar fenni şarapları öğretmeli ki şa-
neler hisseder?. raplarda evsaf aramıya hakkı 

- Pek tabii olarak korkuya olabilsin. - T. B. 
bürünmüş bir heyecan.. Mesela 
ıeçenlerde çok korkan bir ıenç 
kız geldi.. Beni bir köşeye çekip 
sordu, soruşturdu. Tayyareye 
binerken yine sordu, ıoruşturdu ... 
Yükseliş esnasında oturduğu kol
tuğa iki ellerile tutunmuştu. Yüzü 
sapsan dişleri biribirine girmitti .• 
Biz yükseldikçe büyüyen gözleri 
yavaı vavaş küçülmeye, yüzli hali 
tabiisini almıya bqladı.. Bu su
retle alıştı gitti. Bu iıte korku 
tayyareye binmeden evveldir .. 
Bindikten sonra bir ICY kalmaz .. 

Bir aralık Vecihi içini çekti: 
- Ah, dedi.. Şu mektebi 

hayırh11 ile bir açabilsem, bir 
yola koyabilaem o zaman dilnya

• Devamı 11 İMİ •yfa4a ) 

(f ~--c - - • ~ 

Resim Tahlili Kuponu 

'J'abiatinizi öğrenmek istiyol'f!anız 
resmini~i a adet kupon ile birlikte 
,;önderiniz. Hesminiz ııra~ a 
ti'ibidir ve iade edilmez. 

isim, meslek 
ve~ a san'at 

bulunduğu 

memleket 

Resim intişar 
edecek mi ~ 

l Resmin kli~eai 30 kuruşluk 
p~mukabilinde gönderilebilir. 

• 
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SON POSTA Sayfa 7 

Bu Sayfa Dünya Matbuatında 
Haftada Bir Defa Neşro
lunur Ve Bütün Dünya 
Matbuatını Size Getirir. GÖRD0KLERİMİZ 

Bu Sa_qf ada l 
Dünya Matbuabnda Çıkan 
Meraklı Hikaye, Yazı Ve 
Makaleleri Bulacaksınız. 

• 
Dünyanın Garip lsaret Memurları 

(1) 

Dünya 
Matbuatında 
Gördüklerimiz 
Bitan 
Hiilclimd Erlc4nı 
Hapbte 

Amerikada Boıton bilkfameti 
dahilinde Vendell isminde klçük 
bir kasabanın btıttın btlkfamet 
erklıu hapse atılmııtır. Bunlar 
ıehrin idaresine hapiıbaneden 
devam etmektedirler. 

Bu memurlann hapaeclilmele-
rine sebep, intihap liateaiae bir 
karı, koca ve lazlannm isimleri
ni koymayı unutmut olmalandar. 
Bu 8Uretle bu üç vatand• bati
bap hakkından mahrum ebnitler
dir. Bunun üzerine bu aile mah-
kemeye mUracaat etmif ve mah
keme bütün hükumet memurla-
nnı bu ihmalden mes'ul tutarak 
hapse attırmışbr. 

Fakat memurlar hapse girdik
ten sonra ıebrin idaresi meselesi 
ortaya çıkmış. Kanunda, ölüm, 
hastalık, azil gibi sebeplerden 
dolayı münhal vukuunda yapıla
cak şey sarih ise de, böyle bir 
vaziyette ne yapmak lazım gel
diği kestirilememiştir. 

Bunun üzerine mahpualann 
hapishaneden şehri idare etmekte 
devam etm~lerine karar verilmiftir. 

Apartımanl •r 
Ozerind• •vl~r 

... 

Büyilk Avrupa ve Amerika 
ıehirlerini yüksek apartımanlar 
kaplayınca hususi ev zevki de 
kalmıyor. Fakat evi apartmana 
tercih eden birçok kimseler bu
luna bilir. Bilhassa lngili:ılerde evi 
tercih edenler çoktur. Bu sebeple 
Londra'da yeni yapdacak apar
bmanların tepesine hususi birer 
ev yapılması takaniir etmiştir. 

Apartımamn damında bu evin 
kendine mahsus bir bahçesi, ha
YUZU bulunacak ve ev bir veya 
iki katlı bir ev teklinde yapala
=:a.tmr. 

(2) 

(3) 

1- .Ahikada Elgon şehrinde yol ioaret memuru yerli 
sencılerdendir. Ayaklan çıpla1ı:br. Butığı yer kumdur 
Ye bir yumurta pişirecek kadar ııoaktır. 

2- kaliforniyada Los Anceı. şehrinde bir ioaret me. 
muru vardır ki oturduğu y.er bir balondur. Sinema 
ıtüdyolan botaldığı zaman otomobillere bu balondan 
ı,aret verir. 

3- Berlin civarında \Vanse göluode küçük vapurl11a 
iıaret vermek üzere deniz içinde bir §UD&Ddırada oturan 1 
bir ifaret memuru bulunur. Bu memur, gelen geçen 
-npurlara İ§aret vererek çarpı§malanna mani olur. 

4- Biııdittuda Lu'knav fehrinde ip.ret memura yllk
eekte dormut olmak üzere bir dıve üzerine oturur, ot-0-
mobillere oradan iıaret nrir. 

Avrupa Matbuatında Şişmanlara 
Düşman Ola• 
Bir Şelıir Gördük. 

lerimiz 

Parist geçen nafta gayet 
garip bir ·inayet oldu. 

Meıhur Koti pudralannın sa
hibi Koti'nin çapkın, yaramaz, 
külhanbeyi bir oğlu vardır. Bu 
delikanlı bütün bayatını barlarda 
kumarhanelerde geçirir. Hususi 
tayyare ile gezer. 

Bu genç, bir lngiliz kızını 
sevmiştir. Kız fevkalide güzeldir. 
Fakat genç Kotiye işık olmuş
tur. Onun başkalarile mü
nasebetine tahammill edemez. 
Bir giin otele gider. Genç Koti 
ile aralannda bir kavga çıkar, 
kız ıevgilisini öldürmek üzere 
bir revolver çıkanr. Fakat nasıl 
olduğu anlaşılamıyan esrarengiz 
bir vak'a cereyan eder, ve silah 
patladığı zaman kız ölü olarak 
yere serilir ve genç delikanlı kızı 
o halde. bır~ır, otelden çıkar, 
tayyaresıne bınip eğlenmek üzere 
başka bir şehre gider. 

işte köşede gördüğünüz resim 
kızı, ortadaki bina oteli solda 
ortada duran g_enç te Kotiyi g6s
termektedir. Bu bldlae bütün 
Avrupada büyük bir alib t1yan
dırm1tbr. 

Bir hamlede Amerikadan Ra
yak' a uçarak dünya mesafe reko
runu kıran Fransız tayyarecileri 
Roui ve Godos. 

Soldaki reaim de bu iki gencin 
tayyarelerini pstermektedir. Bu 
iki tayyareci 55 saat havada ka-

larak bu uzun mesafeyi katet
miye muvaffak olmUflardır. 

Şimdi F ransada blytlk mera
simle tebrik edilmektedirler. 

Almanyada Makine Bırakılıyor 

Almanya' da Hitlerciler bugün
kü buhranı makinalaşmakta bu
luyorlar. Son ıenelerde tatbik 
edilen rasyonalizasyon yüzünden 

ipizlerin miktan arttığı kanaati 
vardır. 

Bu defa Alman ikbUt itleri 

ile meuul olan Hitlerci Hoden
berg ikbaadi kallanma için maki-
neleri durdurarak işlerin işçiler 

tarafından görülmesi lizımgeldi

iini 16ylemittir. Yakında maki
nelerin yerine adamlann istihda
mına baflanacakbr. 

Viti, Avrupanm mefhur tedavi 
aularından biridir. 

Cihanın her tarafından bin
lerce inan buraya zayıflamıya 
pder, Vifi'nin auyu doktorlarca 

fİfmanlan zayıflatmıya yarar. 
Doktorlarca Iİfmanhk, ne fazla 
yemekten, ne de oburluktan 
ıelmez. Şitmanhjm ıebebi fula 
çahfmak, fazla oturmak ve blb. 
relderin vazifelerini yapmamuıdar. 

Onun için keaesi zengin her
kea Vifiye ıelir, baranın suyunu 
içerek zayıftamıya çahpr. 

Şifmanlar Abah saat sekizde 
memba bapnda bulunurlar. Bu
rada mihraceleri, milyarderleri, 

meşhur artistleri bulabilirsiniz. 
Bunlar arasında civardan gelmİf 

fakir kadınlar da vardır. Çünkü 
su burada bedavadır. Yalnız 

aıranw beklemekten başka ya
pacak bir fCY yoktur. 

Şişmanlar aabah burada aula
nm içerler. Sonra ağaçlar alhna 
uzanıp musiki dinlerler. Fakat 
bu musikiyi dinlerken Verdiyi 
veya Rossiniyi öldüreceğiniz gelir. 

Sonra bu su civarına kurulan 
aıbhat müessesesini gezerler. 
Burada dahilen ve haricen birçok 
garip tedavilere maruz kalırlar. 
Masajlar, idmanlar, terletmeler, 
neler de neler. 

Senra tekrar su, biraz daha 
su, biraz daha su.. Ve daha 
sonra bu suyu çıkarma!< için sağa 

I sola koıuşmalar. 
Geceleri VİfİDİD kbçtik bir 

operası vardır, biltün misafirlcır 
lturada toplamr Ye opera MJ• 
wederler. 
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GOL HANIM 
Haçlılar, Mücahitler, Fedailer Arasında 

35 Yazan: Ômer Rıza •• 
At Birkaç Adım Geriledi Ve Olüm 

Köprüsünün Üzerinde Yürüdü 
ikisi de: 
- Evet, dediler. 
Mesrure devam etti : 

. - Sizden bir şey daha rica 
edeceğim : Bana itimat ediniz 1 
Hem de sizin aleyhinize imit gibi 
göründüğüm zamanlarda da ben
den yana emin olunuzl Sizi al
dattığımı zannetmeyiniz. ~ 
sizin uğrunuzda vudiğim yemin
leri bozdum. Bunu bir bilecek 
olsalar, beni öldüriirler. Bana 
biç, hiç teşekkftr etmeyin. Çünkü 
ancak vazifemi yapıyorum.. 

Doğan, gö:ilerini aemıreye 

dikti ve sordu: 
- Kime karşı vazifenizi ya-

pıyorsunuz? . 
Mesrure, tatlı, fakat hazm 

bir tebessümle cevap vereli : 
- Şeyhülcebele kartı! 
Sonra bir şey demeden abm 

mahmuzladı ve ilerledi. 
Doğan kardeşine dönerek 

sordu: 
- Ne demek istiyor? Sözün 

geliş ne bakılırsa, Mesrure bizi 
Cebel Şeyhinin şerrinden koru
mak fikrindedir. Onun için Şeyhe 
karşı verdiği sözü bozuyor ve 
bizimle birleşiyor. Halbuki son 
sözü evvelki sözlerini tutmadı. 

Kurt: 
- Vallahi birader, dedi, an

lamıyorum. Anlamak ta iatemi
yorum. Kim bilir, belki bunların 
hepsi bir hızakbr. Belki de 
değildir. işi taliimize bırakalım ! 

- Haklısın Kurt! 
Sonra onlar da atlannı mah

muzlıyarak ilerledilerl 

* Ovayı geçmiper, alqama doğ-
ru şehrin dq duvanna •Bnlllflar, 
büyük kapımn öıriinde durmar 
lardı. Buraya •ardıkları görülmüş, 
içeriden bir sürü ath çıkarak 
onlan km'f'lam'f ye Mesrure ile 
göriişmüflerdı. 

Bu adamlı r da Mesn r ·yi se
lamlayıp ona ve arkadaşlanna 
yol gösterdı1er. Şehrin kapısı ile 
durduklan yer arasındaki köprü
den geçirterek fduin demir ka
pısını açblar Ye iç.ünü içeri aldı
lar. Üçü de dik, dar bir yola gir
mişlerdi. İki taraftaki evlerin içi 
insanlarla dolu idi Ye bunlann 
hepsi, gelenleri gözetliyorlardı. 
Bu yolu geç.tikten soma yine 
(l\uhkem bir kapı ile karşılaşblar. 
Kapının üstündeki kulelerde mu
hafızlar bekliyordu. Birer heykel
den farksn: gibi daran ba :muha
fızlar yolculan göı:ftr görmez ha
reket ettiler. Mesrure kapıya 

dayanarak muhafızlardan birile 
konuJtu. Bu kapı da açıldı. On
lar da içeri girdiler. 

llk karşılaıtıklan manzara, 
dehşet verici idi. Çünkil dıt şehir 
ile iç kale arasında seksen dok
san arşın derinliğinde bir uçurum 
vardı. Bu uçurumun üzerinde 
etr fı parmaklıksız üç dört 
adım genişliğinde bir taş köp
rü uzanıyor ve uçurumun di-

. binden yiikselen direklere daya
nıyordu. Köprü iki yüz arşın 
uzunluğunda idi. Dünyada bun
dan daha tehlikeli bir ıe~it ola
mazdı. Bu derin ~m, adım 
batında insanın g&zlerini karart-

mıya, başım döndürmiye kafi idi. 
Mesrure iki kardeşin ba kor

kunç köprüden tedebhiiş ettikle
rini anhyarak: 

- Durmayın! dedi, ilerleyin. 
Atlamm lmwetlidir, cesurdur. 
Ben de, katırla aizi takip ede
ceğimi 

Doğ-, abnm yelesini okşadı. 
At birkaç adım geriledi, sonra 
uçurumun iki kenarma" baktı ve 
ölüm köprüsünün üzerinde yiirii
dü. Aİy adım attıkça, sağma _. 
luna bakarü ilerlemekte._icli. o~ 
ğamn ab yüriidiikten aonra K.ur
tun ab da yiiriidii. Kabrlar da 
arkalarından gittiler. Yalnız Mes
rurenin ab ürkmüş ve ancak 
mahmmlandıktan sonra o da ka
fileyi takip etmişti. 

Bu baş döndürücü, bu göz 
karartıa yolculuktan soma yine 
bir kapı ile karşılaşblar. Kapmm 
iki tarafında da geniş taraçalar 
vardı ve bunlar muhafızlarla do
lu idi. 

8a kapıdan da geçtiler ve 
uzun bir yoldan sonra bir avlu
ya girdiler. Burada kafileyi bir 
zabitle bir sürü hizmetçiler kar
şıladı. Zabit iki kardeşi selamla
dı, hizmetçiler onlann atlarını tut
tular, atlarından indikten sonra 
onlan avlunun bir kenarındaki 
ahıra götürdüler, bmarlayıp yem 
verdiler, daha sama zabit iki 
kardeşi içeri alarak birçok kapı
lardan geçirdi ve büyük bir oda
ya soktu. 

bö kardeş eşyalarını hm-ada 
buldular. 

Meaure onlardan burada ay
nldı. A7nbrken kendı1erini gör
miye geleceğini söyledi ve zabitle 
beraber çılop gitti. 

Kurt, k~erli, geniş odaya 
baktı. Ortalık karardığı için pm
danlar, kandiller yalolmışb. Oda
nın içinde titrek, baygın bir ışık 
vardı. 

Kurt, etrafı tetkik ettikten 
sonra kardeşinin kulağına fısıl
dadı: 

- Doğaıal 
aslanlar arumda 
rada, bu .kanetli 
ye tercih ederim f 

Geceyi ç.ölde 
geçirmeyi, bu
yerde geçirmi-

Kurt sözlerini bitirmeden ev
vel, perdeler aralandı, baflarmda 
ince ip:e' t örtüler taşıyan, güzel, 
lr "T ~' ' ~ k~dın. vemek 

tabaldarı taşıyarak içeri pdiler, 
llOfrayı kurduktan so11r.1, iki kar
dqi, ezilerek. büzülerek, gülüm
seyerek yemeğe dam ettiler. 

Birkaç im liien i&rikle IW
dqlerin yanma ilertiyerde ellerine 
su döktüler. iki bnteş sofranm 
başma otmdular ft gttİrilm ye
meklCri yemiye ~-

( Arbsa ·-) 
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Rüsamatta Gümrük muhafaza memamn için hir kan açılmıştır. 
Kursta memarlara yeni Cinsrlk kanununun tatbikab izah .,.,_. 
mektedir. 

lstanbul Aparhman Ve Ev 
Mahallelerine Ayrılıyor 

f BaştaTafl- F inci sayfada) 

1 - İstanbul cihetinde 40 
rakımından fazla mahallerde (9) 
metrede. yüksek inşaat yapıla
maz. Bu kayıttan Fatih) semti 
müstesnadır. Fakat anlaşılıyor ki: 

Mesela Beyazıt, Topkapı, Şeh
remini, Edimekapı gibi yerlerde 
(9) metreden daha ziyade yüksek 
İnşaat yapılamaz, evlerde ve apar
bmaalarda bdıa kabn irtifaı 
3 metreden aşa~ olamıyacağına 
nazaran "Ve; lita.thdan: ek.sik: apar-
b11111n da k.im prülemiyeceğjne 
ltabıt ISa liays pre şöyle bir 
liülmm çıbnaal; miimllüiulh: 

istan&uhln F ati& ıaiii1tesna 
olmak üzere Beyazit; Edinebpr 
ve Topkapı gibi semtlerinde apar
tıman yaptırılamaz. 

......... Lrtlfa .... , 
Biaalana irtifcdarina ~e 

umumi kaide pim : 
1 - Binalann &tiblBn azami 

olarak mebni Duhmdbli:lan s.rtal• 
larm anına ~ omaklluc 

Fakat &u wmmi mikt- 15 

metreyi ~emez. Y m farzeddim 
ki Taksim caddesi 30 metre 
~nişliğindedir. Burada yapılacak 
elaa apabmanın yüksekliği 30 
metre olacak değildir. 15 metrede 
kalacakbr. Binaenaleyh bu hü
kümden çıkacak netice şudur: 

İstanbulda 5, 6 Wtıi 4 katlı· 
dan fazla aparflmaa- yaplamak 
memnudur. 

Binalar• A•a•l•rl 
Bfna ~ istiJenler 

pliolaı:mda ~ pencek
lemdir.. Belediye 1- renp değiş
tirmek: hakkına, maliktis. 
Rllhsatiyeteri Kim V-.cek 
~r nevi befamwme ;-. t ile 

anı 15 metreıp g~enı sokailarda 
pphcak iDplCm nıhaati~rini 
.... -.. fen J.qm ver.ecektir. 

••• 7 

Ilı >fb ' ZZMJe ak• veri
lecek lliilöim tudUr: 

lu:anbulhıı aparlıman ve ev 
mehD@ri yek~ aynl-
mup. Ve lstan&al.. -Jlliıtretle 
J1'ihd-: apammaman 11' ,.,acaktır. 

Bir Macar Şirketi Gazi KöpriBüııü 
Takasla Y apDDya alip Oldu 

( 8aftarah 1 iaci ıqfada ) 
pa ile lktısadi münasebeti~ 
de y-eııi bir çığır açılmali iizere-
6.. .. 

Gazi köprüsü İDp8 itinin b .... 
günkü safhasına gelince: 

- Plan yapılmıştır, projeler 
yapılmışbr, şartnameler de. hazır
duı. Biitiiu mesele mümdlasanın 
açılmasına 1-lmışbr. 

Yapılan tahmine g.öre bu k6p-
rü istediğimiz şekillerde takriben 
(3) milyon liraya mal olacaktır~ 

Bu par.ınm. yansl v.esaiti. nak· 
:&Je Yer.gisİ h&sıfatı elat'al ian· 

kadaı fopl ......... Diğer. yamı da 
üç seneye kadar toplanacaktır. Şu· 
halde köprünün yapılması da iiç 
MDe süreceğine göre parası pe
Iİll olarak şimdiden müemmen 
demektir. Eğer bu para şu veya 
bu şekilde, bittabi fiatlarda al
daımıamale suretı1e memleketimiz· 
de ne ili! .. 

Münakcma ne vakit açılacak? 
Belediyeyv sonhıi-, ifte afdl

ğımız cevap: 
- Bir iki küçük nokta etı. 

fında tetkikat yapıyoruz. Pelr ya
kında başlıyacağızf 

Doktor Refik Bey Ankaraga Gitti 
( Ba~arafa 1 inci sayfada ) 

bir kadro Vekil Beyin tastikine 
anedilmiştir. 

Ben tleflf TadiUlt 
ftmversiteııin mn.vakkat kad· 

,....,r. u6k'. tiefek t'adiUer olması 
ilttima&i bıvvetleumektedir. 

Eca elli Protesörler 
Vekili Refik: Bey dün giiıme

dien evvel profais MQIŞ ve ec
aebi prelaörl~rle' de göriipüş

tiir~ & prufuidercLm bir kısmı 
tekrar dönmek üzere Avrupaya 
pdeceltler.cılir. 

UM Kadrollln 
Refilk. Bey &karada hazırlan

mış olan lise kadrolarını da göz
den geçirecektir. 

sa' c:::: = 

Söyfendiğine göre lise • Maa
rif müdürlen arasında bazı 
~şi.IHilôer olmftl' ilttimal çok 
kuvvetlidir. 
ünmrstre idare Heptl 

il'mversite idare h.eyeti dftn 
Neşet Ömer BeJin' riyaseti altın
da fopfanarai: Ban idari işlerle 
meşgul' olmuştur. 

lill•Rlul H11• si R8lıltlllnd9n 
Vapunm geçikmeat yüziindeııı .~J• 
daiü sp.ow.ularımız aacak bugıın saat 
8,30 da nhbma vasıl oliı.caklardır. 
Evimize ve kulüplerimize mensup spoı
cu arkadaşların saat sekizde Ga1ata 
rıht11D1nda bulunmalan ve lstanbul 
mıntaltaauıd ın kulüplere yapılan fa.. 
mim vechiLe: denizci! kulliplerin de 
futalan ile seycise.f.ain önünde Vfl{>UlU 
kar~ılamala.rı rica.. olunur. 

s 

RUSYAYA GÖIDERilECEK AMELE 
SU:nu Baıılt Umum IHidt&IUğDnden: 

Staj görmoelt ilZer• Rust•ıa gfkHlerlflneferl t.,._ 
liıH• 8_1l.,. lllilPllAat etmif Olup isimleri •••lada 
gilst.lfil ... Elielldlterllt 20 Ağustos Pazar gllôll _, 
10 att tlillraraw Bankamıza bizzat gel••l•rl ille 
ol'wnur. 
Vefili, Emin Ali, 50.drettin, Ahmet F ull,. Ahmet Hikmet, Muıaaffear, 
Mustafa İzmir, Mustafa Hikmet; Hasan İsmail, HaMkı Şinui, 
lamaü Hakkı Bakırköy, Reşat,. HaDlli Tahsin, o~ Höseyin, 
Mensucat Ressamı Nvi,, F aılmka Ressamı Hayr.ettiw, Abdullah 
Niyazi, Rahmi Bakırköy, Kemal Topkapı, BahaettiD' Ayvansar.ay, 
Necati Bakırkoy, Sadettin Şişli, Mahmut Saim; Nuri Lutfi, 
Dolhımacı Nihat Ali, Mehmet Emin Süleymaniye, Ahmet Hilmi, 
lbralıim Halil, Saim Mehmet, Muharrem Mahmut Fesane, Adem 
lbrahim, Aliettin Tahsin, İsmail Seyit. Muharrem Mahmut, FeMıi 
Melımetı., Ma1dar Beyazıt, Cevat Cibali, i'am Cibali, Şuid 
Cenahpaşa, Mahmut Şevket,. Hilmi Halıdtı, Ziya Neci~ Muhanım 
Abidin, Hasan Niyazi, Ahmet &alim,. ManiS' Eıwu, Sermet 
Olman, Kemal Heme; :llrhan Kimil,. Aıı.-t Haaa. 
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Bunlar isyan Ettiler Şimdi Hepsini 

T otunuz Ve Hapsediniz .. 
- Eaki hafiyeler, mqrutiyet

tea iatilwn almak için, bOtün 
l.tanbulu çabr çabr yakacak-
1anmt ... 

Skleri clola11yordu. Halk ile 
beraber, hlkimet le tellf içinde 
idi. HelJlln JnuadakçıJalda maznun 
Lirbç kişi tutuluy.-; Zaptiye 
auareti biU.•H bu maele için .ilimi bir takip tebekesi kuU..
mıya mecbur oluyordu. 

Vaziyeti& aalila kahetmeai 
iciD •kem bir tedbir dflrJl•J91' i 
•11mmet Mldrmd•lri tmkitler 
bnetleniyor... Fabl Wç ldmee 
bt'i - çaıe ..... 1 'Jrmdu. 

• Keçeci •ele laet Fuat 
P~ deYlet ye miletia menafii 
&ı ±e ait mlbim bir konferans 
YereCeiinclm bahsederek birçok 
.kb, llmera ve zabitanı Taş
latlaya toplamqtı. Toplanan ze•at 
arumda, Harbiye Nazın Ali Rıza 
Paşa, Gazi Ahmet Muhtar Pap 
sibi mühim phsiyetler de ftl'dı. 
Evveli, Fuat P&ŞU)ID arkadqla
nndan birkaç zabit ldlnlye çık· 
b. Bennatat iatibdat aleyhinde, 
w;ı•tiJet lelliacle ..... blap 
-mldaı- .-ildi. Fabt -
F•t P ... ya plince; bu zat 
ldirsüye çıkarak, en kestirme 
yoldan maksadını izah etti. Ev
Teli mqrutiyetia, biJiik bir tela
like ........... _ .a,lecli. 
Ve aonra, meşrutiyeti mahafua 
ip. erkin ye iimeraJI askeriye
den bir komite tepiline.. Ve bu 
komitenia, lııllnlmeti clalmi -
rette murakabe altmda ......... 
rarak. meputiJete -ayir bir 
W Ye hareket wlaut ıetirilme--.e dikkat ye itina etme.ine 
ilzam aWerdi... Harbiye Namı 
Rla P .... •ebada clerlaal ulada. 
Ayağa bllm. Hareketia bir 
(A*eri diktatlrllk) oldağuna 
dair cevap •erdi. Gazi Ahmet 
Muhtar Paşa da, A6 Raa ~ 
DID aözlerioi teyit etti. 

Cemiyet, artık tamamen biaae
diyorda ki; biitiln bunlar, kendi 
aleyhlerine ayn ayn birf:r hare
ketti, Şu halde, yapılacak bir ıey 
vardı, o da, latanbulda cemiye
tin nlfuz ve kudretini arbracak, 
icabmda hertlrltı hldisata kup 
koyacak bir kuvvet temin et
mekti. itte, bu luzum ve mecb;. 
riyet dolayıaile ava tabarlannm 
latanbula nakline karar verihnif; 
en enci, &çllncll avca taburu 
lstanbula getirtilerek Tat'ntlaya 
yerleıtirilmişti. • 

OçODcü avcı tabura, Hallan 
sWerdiii heyecanla alk•lar .... 
81Dda Beyoğlu cadcleleriad. 
seçerek T qluflanın kapamdan 
pe.. ıirmu; oraaua eski ukinleri 
tarafuadaa pek baridaae bir mu
ameleye maruz kılmaflarch... O 
anada kıflada, ikinci fırkaya 
menmp tam on yedi piyade ta
bana bulunuyordu. Zabitler, ki
milea aliyla idi. HelMİ de saf ve 
cahil adamlardı. Rumelide hiirri
yeti çıkaranların kimilen farına· 
mardan mürekkep olduğuna 
dair çıkaralan tayıalan, buiılar ela 
duyDaUflardı. Buna binaen katla· 
lannm vahdet ve dindarlıjım ha-

1 
Ye askerleri; ha W 'karpUMla 
birdenbire .......... bl_..ıardt ... 
Birkaç zabit, .._. a.udam 

Jhı/.ar llUlfrııti11ef ICOıail•li 
rİİ•••uul.an SAltlian.lci 

leldar etmesi muhtemel olan bu 
Jeaİ miaafirleri, memnuniyetle 
karJalaDUfludı.Zabitlerindea daha 
uf ye daha cahil olan efrat ise, • aJDi hislerle mütehassis oldnklan 
için; askerliğin, brdCflik olduğu
au ..m.uşlar; yeai plea ava• 
ı.a bir uda aoğak Ye haşin 
Wr cephe alauflardı. Hatta, bö
llkleriai koiaflara yerleştirmekle 
meıgul olan ava zabitlerine selim 
vermek şu tarafa dursun; yanla
naclan kol carparak geçiyodu& •• 
ffeLW, tslil,ei alkerifeyi w
lerdenberi efrildma Mmtettiaea 
ve ailailei meratibe riayeten biri
biriae htinnet ptermeyi ._ tatla 

bir snk bilea iiçiDcl onla zat.it 

Remzi Beye ıel•ifler; YUiyettea 
fikiyet etmİflerdi. 

Remzi Bey, .,.. muamelenin 
kendisine de yapdcbjuu .ayledi; 
batti, bnttin zabitİlm toplayarak: 

- Sakıa, ...W,et ewi ,a .. 
termeyiniz. Askerliğin icap ettir
diji biltftn haklarda bile mavak· 
katen feragat ediaiz. Bakalım, 
TBD,et İnldfaf edinceye kadar 
sabredelim. Şnpheliz bu UJIDD
auzluklar düzelecektir. 

Dedi ... Ognn, akpma doğru 
latl•n•n arkasındaki talim mey
danmda bir ı&rült6 koptu. K.
lada bulunan yedi tabunm ça· 
vuşları oraya toplanmlflar, ıilih 
çatmışlar.. Ya, zabitliğe terfi 
ettirilmelerini, veyahut ta terhis 
tezkerelerinin verilmesini istiyor· 
lardı. Bir saat kadar devam eden 
bu gürültüden sonra, avcı ta• 
buru kumandam erkimharp 
biDbqm Remzi Beyin - mlftere
ken ikametine tahsis edilen alay· 
lı bir kolağa.mwa - odama bir 
çavuş geldi. Remzi Beye: 

- Sizi kumandan paşa isti
yor. 

Dedi. VuiJettea .ate 11ir 
.-. Remi S... cleıtaal h•:w 

tllkank T ..... fle • ile- Fe
rik Şevbt .,... ec1e-a ıftti. 

( Arka11 YU ) 

Türkiye Ziraat 
Bankasından: 

Bulra••n• mahtelif aeniıllerinde istihdam edilmek lzer yüzer 
lira ma ... a alba Galataaray Ticaret kı11111 ve orta ticaret mektebi 
memarlarmclan ve ildai orta liraat mektebi meznnlaruıdan olmak 
.._. bilwwebab aekiz memur ahnacaktu'. Muaabaka imtihanı 
Aabra ve lstanbulcla 29 Aptoe 1933 tarihine m6aadif lalı pnO 
Mat clolmzcla yapdacakbr. imtihan programı n sair fartlan havi 
izahname Ankara Ye 1.taabal Ye lzmir Ziraat Banblanndan teda
rik edilebilir. Talipler bu izahnamede yazılı veaikalan bir mektupla 
beraber Ankaracla Ziraat Bankaaa Memurin Müdürlllğilne veya 
lstannbul 1.iraat 8-nka11 M6clür1Gğüne nihayet 23 Ağustos 933 
aktamana kadar g&ıdermek veya bizzat vermek suretile milracaat 
etmif bulunmabclırlar. "3920,, 

lstanbul Kız Muallim Mektebi 
Müdürlüğündt!n: 

1 - Mektebimiz mliaabakaaana pme için 20 Aiaatostan a)'ID 
aonuna kadar namzet kaydına bql11UD1Şbr. 

2 - Namzetler Ortamektebi bitirmit olmah .,. Lise muflan 
talebesi bulnnmahdır. ( Banlar aramada ikmali talebe kabul 
olunamaz.) 

5 - Nunzet: A) Hltiyet cBzclam, B) Mektep telıacletname 
ftJ8 tasdiknamesi, C) Atı şehadetnamesi, D) 4.S X 6 boyunda dlrt 
tue fatotrala beraber getinneticlr. 

4 - Mektebhnizdeki Ortameldep la ,.. eald talelaMi ·11 de 
Ap.tos sonuna bdar kayıtlanm yemlemek 11ere ftlilerile beraber 
mektebe behemehal welmeleri liza..mr. 

5 - Ortamektep 1meme yeniden lraJdalmak iltiyealeria de 
20 At-taetan aJID aoaw kadar A) fftHiJet clzdam, 8) h•"mk· 
tep tehacletname veya Ortamektep taıdilmameai. C) Ata .... adet
name.i, D) 4,5 X 6 boyanda clirt tane fotojrafla mlracaat etmeleri 
lizımdr. 

6 - Eylil Mezuniyet ve ikmal imtibanlarm• 2 Eyl6l cmnartai 
sabahı baflawaktır. (Dersler ve ı&nleriei ~ cet.el mek· 
tepte asılıdır.) 

7 - Mvallim inamı ve Ortamektep iamuncla tlenlere 11 Ey-
161 pazartesi sDnli ....... c:Mbr. (4222) 

Bir Yılan Beş Kuruş 
Pir Akrep iki Kuruş 
C Battarafı 1 inci aayfada ) 

diden iyi bir netice verm.İf ve 
halk bu sayede bu sene geçen 
ıenelere Diabetle biraz rahat ne· 
fem alabilmiftir. Bununla beraber 
yılan aolmıalan ve akrep wrma
lan az•lmalda beraber yine de
vam etmektedir. Eter Belediye 
bir yılan ve bir akrebe makabil 
ftl'Cliii parayı arttıracak ohaa, 
meseli yılana on, akrebe bet lm
ruı verecek olursa bu m&cadele
lliıı clalaa cezri olacaja zamaedil
mektedir. 

Geçen akşam Binbaşı T evlik 
Beyin kw Türkan Harumı sal 
ayağının baş parmağından bir 
akrep vurmuttur. Tllrkin Hanım 
derhal zabitrn mahfeline getiril
mit ve doktor İnayetullah Bey 
tarafından ilk tedavisi yapılma 
br. Fakat T&rkln Hanımda te
ıemmllm allmetleri prillllnce 
nlimune hastanesine ~ 
Doktor Rllftü Bey tarafından 
eerom şırıngası yaptlmlfbr. Bu 
mretle yavrucak muulrlrak bir 
altlmden kurtulm11fbn'. 

Resminiz Bize Gönderiniz, 
.. . 

Size Tabiatinizi • Sögligelim ... 
Reeminızı kupon ile ~nderıniz. Kupon diğer '\yfamı-ıdadır 

36 lzmir'de K. D B.: (Fotoğrafı
nın dercini iıtemiyor.) Kibar ta
v.rhchr. Şıkh;. aever, modaya ta
bi olur. Tuvaletle fazla menul 
olur. Pantolonu daima lltlllD, el
bisesi temiz Ye paltahchr. Boia
zile pek •IAkua yoktur. Kaeb 
Ye aewgi menuJanna IAkayt kal-
maz. • 84 S. K. M H.: (Fotoğrafının der-
cini istemiyor.) Hasaaa ve hayal
perattir. Sinema artistlerini tak
lit eder, ve bu taklidinde de 
muvaffak olur. Sevgi ve heyecan-
lı maceralara kolaylıkla rağbet 
eder. Bir şeyden çabuk bıkar. 
Elbise ve eşyasanı sık değiştir
mek ister. 

35 Kadıköyunde Remziye il. 1-' 
toğrafınm dercini İ&t~miyor .) lı
aGzardır. Mlfkttl iflerde erkeld r 
'•dar becerikli ve mlcadeJe :i 
olar. Siz .&ylerken el ifaretkri 
yapar asabi ve çabuk konut•• 
Sözleri batmaz. Serbelt bir ta
vurle her yere ıirer, etrafile pek 
alikadar olmaz. Batkalannın tq
vik ve teşcilerine uyar ve 6n a
yak olur, cesareti medeniyesini 
iatimal eder. • 33 Mehd l f.: (Fotoğrafının d 
cini iQt ı iyor.) Ağır bqlı ve sa
kindir. Kendi işinden gayri şey
lerle meşgul olmaz, yaratıcı ve 
hamleci değildir, tesadüflere tabi 
olur, menfaatlerine lı..Ufı kana
atkirlıga temayül eder. 

1 ı ........................................................... 
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20. Alustas Pazar 1 2 ı Ağustos Pazartesi 

l.taabul - 18 Oramoloo: plik V arıova - 21 J'iü ile Manon 
Defl'İyab, 19 eu Miiferref H., Faik B. operası, 23.45 dana havalan. 
ve arkadaşları. 20 Belkıs H., 20.30 Pqte - 20 Pi~ aoo .konsen, . .H.06 
tanburi Refık B. ve arkadaşlan, 21.30 gramofon plakları akşam haberlen 
gramofon: Pllk nepiyab. 22 Anadolu 22.50 alon arkeetruı ' 
ajqlı, borsa haberi, MM ayan. Palermo - 21 Haber•• gramo-

ADkara - 12.30 Gramofon, 18 fon, 22.45 salon orkeatl'a11, 18. 15 gra-
ulon orkestruı, 19 alaturka aaz, mofon. 
20.15 ajana haberieri. Münih - SO KolonJHmı naklen 
Y~• - ?JO ~'iya~ naklen konser, 21 orkestra, 21,50 M8@delena 

ıem •YJYonım ıamınde bu pıyea, Jl .iaminde bir operet. 
orkeetra, 21.50 haber, 22 1.emberg'ten Viyana - 21 ~n muaiki, ... 1.05 
nakil 23 dana hanlan. . . orkel!ltra 22.05 mueahabe, 22 45 ak-

Pqte - 20 Macv halk mWÜİIİ, f&lll. haberleri, 12 10 Vıyanedan kato-
21.16 . çocuk muaJları, 22 Macar hk kongıeıi, 28.15 ıkf&JD kol18el'ı. 
kouaen. Pra• - m Gazete habederi 20 10 

P .. ermo - 18.SO Gramofon, 21 p~o toueri. 
haber v!! spor, 21.45 ~· . Blkrq - 20 MaaaMbe, 90.IO ıes 

Mlaih - 20.80 muüili komedi, k · 20 40 n • .a... ~ 
22 ..:ı..· 24 .1-. ha al oııaen, · '" ..... ,,o umvenıt. 

şen mueuı;ı, , ın&n8 v an. 21 --• k 
Viyaaa - 19.0.'l Simal memleket- eaaoo or estruı . 

leri haJı:lwıda bir kooferua, 20 tarkı Brealau - -1 iki karde m k 
şiou 

konseri, 23.05 orkestra. 
Ptal' - 20 Saat u.nı a et.e ba

berlen 20.05 mandolm konseri, 20.50 
Ostrava dan nakil, 22 25 bahçede 
konser. 

BOkret - IO ~tukaddeme, 20.20 

hafıf musıki, ... 0.40 Radyo Onive 
ai, 21 Romanya musıkııri. 

Brealau - \iman halk bıl nl rı, 
21.10 şen ece 23,40 dam havalan. 

Fikret İhtifali 

80yllk şair Tevfik Fikretin 61iimthı0n yıJd6nüm6 mlnue '>etıle 
diin Ey&pte bir ihtifal yapılmıfhr. 

Bermutat Filorineli Nlzım Bey fiirler okumuft bundan sonra, 
Jiyemat şairin ruhu taziz edilmiftir. Resmimiz ihtifa ir ı tıba 
ga.termektedir. 



Glvur Mehmet denUen herif yer yanllp 
ta yere girmedi yaL. 

V ald, iyi bir vuiyette c:lejiliz. 1 zabıt varakamm prek lıeyet ve 
Fakat.. Oaic:limizl de kesmemeli· gerek zabıta memurları la8ftue-
,u... Sen. fU limbayı bulamaz· ken imza ettikten sonra heyet 
_....?.. aulan tlmıma ~aüfhr; meyus 

Aıplr, biraz kendine ıelmitff. ve m • bir halde avdet et· 
Y attlp yerden dojrulmuf, otar- mif,le'l'di... T eeuGrleri, ıebepsiz 
l8llf, için için luçimıy•, azm detQcli. Çinldi berha•a olan te
ldcldet lijlayıp 1ıa WI.... pede dolqarlarkea, birçok parça• 
aihi clarap durup lçiaJi ~ lanlDlf cesetlere raatırelmifler; 

Ghar MMne ıllla IOll 9llleri &undan btlytlk bir acı hilaeyle-
ena acleta yeillden bir rah Ye mitlerdi. Sonra, barakalarda ta-
ı.yat vereli. Artık, kendine gel- 1aaniyat yapan heyetin meydana 
~·· ~·.. Kalktı, llmbayı uadı, çdtardıja paralan glrmlifler •• Ve 

llaldu. Gavur Mebmecle IOl'du: Artılr uilerin beynelmilel bir 
- kibritia varını?. kalpazan kwnpanruı olduiu 'bu 
- Hayır •• Senin yokmu?.: suretle tahakkuk ettiji için bua-
- Hayır... Vardı amma, o lan mildafaadan kiz bir bale 

-•~lil••· içinde kimbilir nereye plmiflerdi. Daha sonra.. .A.iler 
tarafuıdan tepeaia birine çekilen 
ve fimcli de zabıta memurlannm 
eline geçen Ru Ye Karadaj' 
hayraklaiimn, blpuanlajı bahak
kak eclen ailer tarafmclaa ne IO

..ae istimal edildijiDi hinat 
r&mlfler Ye bundan blylk bir 
lücap laiuebiaiflerdi. Hul~ iki 
aefaret me111urlanilun alrelckep 
olan lıeyet azalan, buraya •irçok 
~..... . 
ne ce e ıeri nmilflerdi. 

Heyet azalan ıeri d6nerken 
arbfr, ..... pNlt ediJor, ottahk ,.... ,.ftf kannyerclu, ...... 
........ H... Bey tekrar .. 

- Mevcut ..,tiy.ıerle tebclil
ler, tlmamen ava ,.ı. dr • •• 

la ldlçlk bir tat dibi iNie --
.... l&er tarafı tarumlar. 8U, 
Glwr lleluaet elenilen adamcajız 
fer yanhp ta ,....e airmedi ya. .. 
Bunun, mutlaka J• illa&, ya 
dirili bulanacak. 

Dedi. 
Orada mevcut olan blttiD 

zaptiye efradile tehdiller, c:lerbal 
azan bir hat teıkil ettiler: bara
kala,clan itibaren bütiiD çalı dip
~ en ldltlk ,ta.f ve toprak 
kovuldarinı anya anya matara· 
lar iıtikametine doğru ilerlediler. 
Ser teftif Hüınli efendi ile deli 
K.,U. t=fencli liıde. gidiyor; or
tada- ,ar&nmiyen Gavur Mehme

INr faöiaya kurban gitdğmi 
btiylk liiir İdirap Ye 

- Hergün günq banyosu 
yapar •• 

- Vücudunu karartmak ıçia 
mi? •• 

= t= 
( MIKTEf! J\L•R.:) 
Mekteplilerin 
Suallerıiıe 
Ce'llapla_rım 

Doluda tabaklar M. 1btan Beye: 
Eyl61de leyli meccandik iati

laam açalacalitlr. MUrif mtdlri
yetiae ml\racaat ederek ~ 
anlayımz. 

* 
İki kardeı imzalı ınektup aabiplerioe: 
Oturdutuouz yere en yakın 

ortamektep ve liselerden birine 
girhüz. Liseyi tercih etmenizi 
tavsiye ederim. Çlnktl vesaiti 
daha geniftir. Vekaletin blltlln 
mektepleri ayni vaiyetteclir. Bu
nan ipa t~cih meselesi yaldur. .. 

Ayvalıkta hük1lmet caddesinde Ne
cati Bey tamirMnelbade Qemau Beye: 

YafUUI llerlemif, Tahlile ml
aait dijtl, •..&i'infz m'atte 
Jlerlellliire , ......... ~ 

* Galata'd& ~ülecl .,.. oadde.l 

kulellnln Ka~lll•rı 
Ka,....1118dt 

Kayseride lise u üac6 8JDJftan 
456 o. Bdrhan Beye: 

Kuleli liteaijiln byttı.n laentlz 
ka~m,.mıştlr. Hemen mlracaat 
ediniz. 

BI 
Bu Sütunda Hergiin 

Yazan: •· R•slci Tercllme Eden: Hiidce --

ŞARK RUHU 
Vikont. de Ramille misafir

lerine, b~k bir çekmeceden 
çıkQdaia ldiçlik ve idi bir ka
mayı gaste'l'erek : 

- Bu lillh benim için çok 
mukaddes bir yacli,ardır, dedi. 
Ve lıer yadigir aihi banan bir 
mu,.ı ftl'dar. 

(leaç .... bir koltaia yir
leterek bmaor liikA111W --t
maya bqlacL : 

- latanbulda buluncluP...JIOD 
ıtmlerl bir dost mncle miaflr 
olarak aePiJorclum. Misafiri 
balandatum bu aBe fevkalide 
kibar n iJJ İDlalllardL lYleri 
ft.8* WL Klprlfe atar ~ 

• .. ,..__ daldbhlc hir 
kaJtk JeJca1uia y~ mecbur 
oluyorclma. Her sobta çılapm
da, muhibbem benim yanıma 
emniyetli bir upk veriyor9u. 
0, bana tehirde rehberlik 
ederdi. Bit liJeden ıoara 
Beyojluna gitmek iatedila 
oruuu bildiğim lçla yanımda 
upta ihtiyacım JOkta. Y almz 
... akpma Clbali,. ........ 
,..... buhmlma .,. ........ 
Di tenbU. ettim. Bir mlhklit 
Beyojluada dolaftım. Dllddnlara 
pip pm.. Nu.,.t Toplwıe 
ciYarmda obua clolbun N ... Ha· 
llllBPI ... ..... llahibbeaa 
çok Mi Wr lcaA.ndı. mlteadtlt 

..-u1,e 

olarak ta bir pirdi. Onun yanm
c1a .. .adclet ...... .. 

Bir ,_. ••elli :wıı1ac1.-11 ............................. 
......._01'aftaaf'nma 
~ afNejleriııclea birinin 
kendllite 1*aldaja Wr IUDZUmeyl 
fllterdi. Sonra eline muıdolinial 
....... tatlı ve s1ze1 IUile bir 
prla okudu. Do.tumm _,_ ha-
blar ve '-" lrtlll W ,...bkh 
..... 111111 .. oclua 
o ....... *8zel o ..,.. ..... bir 
~idi ki, blt8a ,..,... ..... 
nalyetle bu yerde bu tatil JllWli. 
ki napeleriıd clinliyerek pçir-
lllİy• razı idim. 
~ ~ A.y:a INlhil

leril~, m8tl denbin em•Wz z•· 
giDUklerı.i .,...~ ~ 
.are akta• .... ~~ ~ 
kettim. o ... ....., bir te-
llfla yerimdeD fırladım. Upjm 
beni beldiyeefji 16battin afrkin
clan çıkm•fh. Ş&pheaiz atiii h 
dua blyle birkaç uat pçtildM 
IOllra ıelmiy~ıne hllmıederek 
buhifacajımız: yerdea sitmlf ola
caktı. 

Acele ile ylıtl7. oaa teaa
dif ede~ ,.ep 
da& Fmt ba MP.ith bir zail
~ olm'*llJI. 48• meyclJada 
yoktu. Tek ...... CiWi,- ..,. 
...... ~Vakit set• 
..... adsktlbael~ 
~- ,.,. ltl'illllii 
Ga1ataJA badim, ve K1P4U 
&.. Ka111dann Pi 
ta& Ortada ~i-
yordu. Bea t .... ~ 'bakı
mrkea ~bir. adlm peyda 
Olda.~~ bir çift 
......... ..,.. atladı. Ben 

dik. Anaaa yarabbi Haliçteki 
bu ılldilet v-. kimaelizlik ne 
idil Glndfika o kalabalık ve 
canli Ha&o ile aq•mm ba 
Ml8iz ve kimıwla Hali~ aramada 
ne bllyDk hit iti Yardı! Nende 
idi birer kut gibi dr'atle llll'ann 
latbde kayan ~. ıonra 
o kiçlk npurlar o -.111? 

Derin bir l&khet ~ .... 
ağır siyah mlarda ilerdi,.-. 
IMa lildmet, bu karanlık içerim
de tahaf bir 8rperme yaratmlfb., 
Biraz ....... toplamak, ,...._ 
hğaaadaa içia bJJk
CIDID ytldbil 
Ba adamın y&zl ldlçllk Ye anım. 
idi. Ba ylzde-hiçbir h11m1İyet yok-
tu. iri ...... ~elam 

;izliJo~,im•• yllzlne hakmaktaa 
çekiniyor. ... idi. ilk ....... 
adM11• hir Tilrlr bir mlall1U11 
olmadajam ala••· 

Bir ,....., .. eftntmi, bir ., •• 
hadi, yalaat ta De olclaia .... 
olmayan ve lata.balda ,..,.._ 
bir talam ......... olalıilrcl. 
Fakat ..+' 'l!N ._ 
., ............... korku varda. 

Beai WU.ıua .......... 
lmtmıp ba ....... N..ı. ~ 
ima keaclıia 1le wıe eilı• ._ da
.. .....,.. ..,_ ,... •• n-
.. koılcuyor ......... ....... 
tim ki CiWlJe. .... ,.ı .... ,... 

eti kaJıta atlayank: 
'ılMilililirkf}~I ....... Cih8ıiİ.. Dettlaı. Ve ... 

P'i1"::"1·~;·:mJılJ' ıti•Jel• ........ ·-~il~ 
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ben sık sık 
P.Udralamrdım 

ŞARK RUHU 
f Baıhnafı 10 uncu sayfada ) 

daf aa elmiyeceğini biliyor gibi 
dudaklannda fena bir tebessüm 
vardı. O zaman lrorku ve ümit
sizlikle kendimden geçtim! ken
disi nden imdat dilendiğim ada
mın kemerinde bir kama vardı. 
Kendimi mildafaa edebilmek için 
l\bldım bu silahı kaptım. 

işte bu esnada biç beldeme
diğim bir şey oldu, bir taş gibi 
hareketsiz duran o yabancı adam 
yerinden f ırlamıı, bir kol darbe
aile kayıkçıyı yere yuvarlaDUfb, 
nasıJ olduğunu anlamadan ken
~imi bir kayığın içinde buldum. 
Karpmda beni kurtaran adam 
vardı. Elleri küreklerde, nereye 
gitmek icap ettiğini •orar gibi 
yilz6me bakıyordu. Heyecandan 
titriyen seale: 

.. Cibali!,, eleye mırtldandım. 
Şimdi süratle latanbul tanfma 
doğru gidiyorduk. Birkaç dakika 
80Dra dostlarımın evlerinin annn
de idik. 

Kalbim haliaklra karp derin 
bir fÜ)aanla dolu olduğu halde 
ona kendi nsamm bilmediğim 
bir .az .öylemiyordum. Nihayet 
bu aessiz ve sakin adama: 

- "Sana teşekkürlerimi nasıl • ıl>yleyeyim? Dedim, bana ismini 
ıöyle, senin ismini bilmek isti
yorum. Benim canımı sen kur
tardın!,, 

Yüzüme bakıyor, fakat bir 

kelime bile tellffoz etmiyordu. 
Eve geldiğimi görmüı olacaklardı. 
Pencerelerde ziyalar dolaşıyordu. 
Kapının önünde gürültüler oldu. 
Kayıktan çıkmıştım. Bir heykel 
kadaP sakin duran ve bir daha 
hiç gl>remiyeceğim bu yabancıya: 

- "Allahaı.smarladık, dedim 
Bana ismini bile söylemedin ve 
ıüpbesiz ki aeni bir daha ıör
miyeceğim. Fakat ömrümün so
nuna kadar bana yapbğin bu 
iyiliği uautmıyacağun.,, 

Kayıkta ayakta duruyor, 
sözlerimi ifiblliJor gibi ytlzüme 
bakıyordu. Evin kapısı açılırken 
kayık ta uıaklaşmıya baflallllfb. 
Ancak o uman bana o\ini sal
lacb, p .esle: 

- "Allah fflamet m' 1 ven ,, 
diye haykırdı . 

lf. 

Ancak dostJanma hiklyemi 
anlabp odama çıktıktan sonra 
halaskarımın kamasının elimde 
kaldığı~ farkettim. Bu gördüğü
nüz kamadan bir daha aynlmaJ;m. 
Ona her bakışımda, Haliçin es-

rarlı sulan üstünde, küçük ft 

fakir kayığında ömrünü geçirmiye 
mahkiım olan o mütevazı ve yü
zünü bile iyice bilmediğim genç 
Türlrii minnettarlık Te teheyyüçle 
hatırlanm1 Bu g6rdüğünüz idi ve 
kıymetsiz kama benim için en 
mukaddes bir yadigirdırl 

Tayyareci Vecihi Neler AnJabyor? 
( Bqtarafa 6 ıac1 eayfada ) 

nm en bahtiyar adamı olacağım .. 
- Hayahmzda en büyük he .. 

yecarun ız ? .. 
- Yok gibidir.. Çünkü insan 

alışıyor.. heyecanlarm tenevvuu 
nekadar çok olursa olsun hiç 
biriai zaptedemiyor.. laabrhya 

diiim bqey YUSa, o da düş
tayyarelerile çaı1>1fhğım za

anlardar. 

Ben k&ç&JdDğümdcnberi diz
ginsiz bir dlrete malikimdir .• 
buna cesaret diyemiyorum .. çiinkü 
ölmekten çok korkarim. 

Gök ma•İsİ bir hava içinde 
uçarken uzaktan bir dlşman tay
yaresi sarsem, bayılacak ıibi. 
heyecan duyanm.. bu heyecan 
biran içindir. Fakat MDeieru 
drecek heyecanın biiJiild&iln
declir. Diiımanla çarpışır çarplf
maz bittin banlar bir anda yok 
olllftrir. Semra benim füretim 
o kadar fazladır ki. delceaine, 
kudurmutçuma d&tman tayyare
lerine hlcum ederim. Çarpmak, 
parçalamak iaterim, bir anda 
laepeini mahntmek isterim .. 

Bu sırada küçlik iakeleye bir 
MDdal yuqb. içinde alh, morla, 

I 
boyalı kurclelah esmer bir kadınla 
iki erkek vardı.. Ziya Şakir 
Vecihiye sordu: 

- Kim bunlar Vecihi tanıyor 
lllllSU? 

- Eftt tamyoru-.. Kadın 
Siyam Kraliçesidir. Erkekler de 
Alman lmparatorile, Tatar ham
dır .. 

- Ben gülerek sordum: 
- Uçut derslerini% ne zaman 

Vecihi Bey? .. 
- Sabahın en sükiinetli, dur

gun zamamnda.. Saat 5 te.. Do
kuz talebem Tar.. butalara 3 - 4 
aaat içinde ders \'eririm.. amma, 
ben bu talebelerin 50 - 60 tane 
olmasını ne kadar isterdim.. ŞUn
di yeniden iki tayyare yapyorum.. 
Aabradaki b&yük bayrama "Ve
cilai filosu., olarak iştirak ede
ceğimı .. 

Tayyareye binmiye namzet 
muallim bammıu karnı fena halde 
acıkmıfb.. Derhal pinolahk et 
ısmarlandı. Fakat acaba muallime 
hanımın karnı doyduktan 80nra 
beyecaııı kesilecek mi? Bilmiyo-
rum •. 

Bir gftn ele karilerime " ha
vada neler gördüğümtl ,, ulat-
maya Yadederim. Jf. • • 

1 lstanbul Belediyesi llinlan 1 
Topkapıda tramvay caddesinde 1331111 No. b hane enkazı T. 4,5 lira 
Abarayda Kitip KUUll mahalleainde 3 No. h ,, ,, T. 11,S&ra 

Yukarda yazılı mahallerin enkazı satılmak fizere açak mlzaye
cleye konulmuştur. Talip olanlar şeraiti aulamak üzere Levazım 
mikllrlljime, Müzayedeye pmek İfin de 21181933 pazartesi gtınO 
uat on .,. kadar Daimi Enc:&mene müracaat etmelidirler. "3698,. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Nev9i 

Damga kurşunu 
Demir tel 

Mıktan 

2000 kilo 
5000 ., 

r Jev'i ve maktarlan yukanda yazılı yerli malı malzeme pazar. 
lakla satın alınacaktır. Taliplerin nümune ve şartnameleri gördükten 
80ııra 0 o 7,5 teminatlarını hamilen 2/9/933 Cumartesi günü saat 
15 te Galata'da Alam, Satım KomiaJoam• •._..tlan. (4220t 

ve ••• 

Ba Jibdea ni .. nhmı ka11tettha. Cil
di m çilli, parlak ve yatb idi. Bir müı • 
tebuaıa, uk nk pudralaaclıjımdaa do-
la11 cilcli•i 80lcfunlat.. ~i. O 
nkit, taze ve cazip ir teni hüsnü 
muhafaza için a\inde -cak bir defa 
fUdralanmü kili oldajulla uladım. 
Fakt, bu an.da nipnh•• kaybettim. 
Şimdi hangi havada olursa olsun To
kalon pudrasının diğer adi pudralar-
dan dört dçfa daha uzun mlddet ••
bit kaldığını gördüm. Tokalon pudra-
m, münbeait meaamab ve bütün parlak
hk izlerini izale eder • 

Benim cildim biraz yağbcadır, fakat, 
krem köpükJG Toluılon pudnaı ıaye
ainde, tabii ve kuru ciltli kadınlann 
temin ettilde:ri memnuniyetbaht seme
re ~ibi cildim taze ve nermin bir ıe
lıil alda. T olıaJoa JMKlruı adı aık pucl
ralanmakaızın her zaman ye ahvelde 
culp hir ten teaain ettijiacle• dol•JI 
cidden pyam hayrettir. (6210) 

Kocaeli icra Dalre.....,em Ev
kaf idaresine borçlu J1"'aik Beyin bor-
cundan dolayı ipotekli bulunan Çukur-
bağ mahallesinde hudut ve evsafı şart
aamede yazılı 1200 JQymetinde bag ve 
eşcan açık artama ,...cile 18.9.981 
tarihine müaadif Pazaı1eai gıiDü •aat 
14-16 araamda icra dair-..ıe •fılacak
tar. Tayin edilen günde takdir edilen 
kıymetin yüzde yetmit be§İnİ bulma
dıgı takdirde en çok arttıranın taah
hüdü baki kalmak üzere arttırma on 
beş gün daha temdit edilecek n on 
besinci güoü en çok arttırana ihale 
edilecektir. 

~u kadar ki takdir edilen kıymetin 
ıüzde yetmiş beşini.. bı_ılmaaı şarttır. 
Bu gay~ .men~ul . uzerınde bir bak 
Teya mı~!yet ı~~ıa ed.e!11er olduğu 
takdirde ilan tanhindea ıtibaren niha-
yet ) irmi gün zarfında evrakı müs
pitelerile birlıkte müracaatlan aksi 
takdırde ha.klan tapu licilliiile u.bit 
olmayanJann sa&lf bedelinden hariç 
tutulacakları ilin olunur. "6539" 

Sulblllahm•t Sutla M•hk• 
tne•llen: Müddei Mehmet Ali Bey 
Sirkeeıde Anadolu Şuumu otelinin 
tahliye n bedelatı icariyeden ma&lubu 
bulunan 276 liranm taheiliııe dair 
mezkur ot.-1 mlİlteeİri Ahmet efendi 
aleyhine ikame eylediği davanın cari 
muhakemeainde müddeialeybe berayi 

tebliğ inal kıhnan celpnamede filhal 
iQmetgihı meçhul bulunmuındaa 
dolayı tebliğ edile-ediği olbaptaki 

aelpnameuİD zahrında mübqir heydi" 

ihtiyariye tarafmdall verilen metro· 
haUaıı anlqdımt bulunmuuıa binaen 
muhakemenin muallak bulunduğu 
7-9-933 perşembe günü ıaat on bu-

çukta SuJtaıaahmet Birinci Sulh Hu· 
kuk ll'&hkemeaioa gelmesi qya bir 
vekil musaddil gönderilmesi aksi tak
dime muhakemenin gıyaben rüyet edi
le~gi ilin obuıur. (6537) 

Kocael lcr• Dalrealnden: 
Jwkaf idaresine borçtu. Hakkı Beyin 
ipotekli bulunan ~t mahalleainde 
ve beşyüz lira kıymetinde hudut ve 
evsaf 1 ~amede. yaz_ılı bir bap kah
vehane yerile ebaıyesı açık arUırma 
surctile ı .9.983 tarihine mtisadif .P•· 
zartesi günü saat 14-16 arasında ıcra 
daiıeeinde eall)acaktır. Tayin edilen 
günde takdir. edilen• ~ıymeJin. yüzde 
Yetm). 8 beııinı bulmadıgı takdırde en 
~ tublaidii haki blmek ::.. .............. ... -

1 Emlik ve Eytam BankaSI llinlan 1 
imlik ve Eytam Bankası lstanltal 

l••esladea: 

Sahlık Emlak 
Esaa Mevkii ve nevi Teminat 
565 Heybeliada Papas Sok. 11 No. lı hane 30 
563 Büyükada Cuma Tepesi ada 184 parsel 1 No. h 112 

5600 metre tarla 
559 Büyilkada Nizam ada 172 parsel 7 No. h 2762 28 

metre tarla 
557 Büyükada Nizam Yuce tepe ada 206 parsel 6 105 

No. lı 10468 metre tarla 
556 Büyükada Karanfil Mahalleai ada 115 panel 2 26 

No. lı 2094 metre ana 
5S8 Büyükada Nizam Yuce tepe ada 206 parsel 4 10 

No. lı 2031 metre bahçe 
560 Büytıkada Nizam ada 159 parsel 4 No. b 886 18 

metre arsa 
561 Büyükada Nizam ada 208 parsel 8 No. h 238 10 

metre çamlık 
562 Bllylkada Nizam ifıldaryolu ada 183 panel 1 No. h 6 

482 metre çamlık 
564 Büyükada Nizam Ziya Pap yolu ada 1S4 parsel 13 

14 No. b SOS metre tarla 
482 Beyoğlu Hilseyin ağa malıalleai Vişne sokağı ce- 5 

dit 19 No. h 26 metre ana 
Balida muharrer 565 · 563 - 559 - 557 - 556 esu No. b emlik 

8 taksitle ve diğerleri pazarlıkla bilmtlzayede aatılacajmdan talip
lerin ihaleye müaadif 2 Eylül 933 cumartesi günü saat on albda 
tubemize müracaatlan. (189) 

Yüksek Orman Mektebi 
Rektörlüğünden: 

13 EyluJ 1933 çarşamba günO ıaat 14 - 15 te ihaleleri icra 
kılınmak üzere Orman Ameliyet mektebinin 8,5 aylık enak ihtiyacı 
aleni münakasaya kondlmuttur. 1.teklilerin münakasaya iftirak için 
mezkiır tarihte Yüksek Mektepler Alım Sabm Komisyonunda 
"Fmchkhda,, şartnameleri okumak için de Mektebe "Büyükdere 
Bahçek6y,, mftracaatlan. "4163,, 

Cinsi Kilosu Cinsi Cinci 
Ekme'k 6900 Siyah mercimek 

Kilosu 
30 Sovan, mke, salça, 

Portakal, lahana, taze 
Faalye, elma, y~ eJ
muı, ıapanalr, kanaa
bahar, salamura yap
rağı, taz~ yaprak, sa
lata, Taze bakla, en
ginar, dereotu, may
danoz, kabak, marul, 
domates, patlıcan, bi
ber, zerdah, balkabağı, 
taze üzllm, kavun, kar
puz, ayva, dolmalık 
biber, havuç, kereviz, 
pırasa ve aaire. 

Koyun eti 2200 Şehriye 50 
Kma ,, 800 K. Bezelye 40 
Sade 7ajl 700 Katar peynir 
Zeytinyağı 330 Tuz 
Pirinç 750 Yumurta adet 

so 
150 

8500 
2000 

30 
Şeker 1000 Llmon " 
K. Fuulye 400 Kuruüıum 

Beyaz peynir 320 Kuru kayısı 
Zeytin 200 Pirinçunu 
Un 450 Sabun 
Patates 550 Soda 

50 

Nohut 150 Kuru bezelye 
irmik 30 Süt 

70 
170 

80 
40 

1400 
500 Makama 200 Yoğurt 

Türkiye Ziraat 
Bank~.sından: 

Ankara'da Umum MOdürlOk aerviılerinde istihdam edilmek 
rı:ıere alb tef namzetliii için 26 Ağuatos 1Q33 cumarteai g6nil 
aabahı saat dokuzda Ankara ve l.tanbul Ziraat Bankalarmda bir 
miaabaka imtihana açılacakbr. imtihan neticailacle mnaffakiyet 

ihra:ı edenlere gasterecekleri ehliyet ve liyakatleri derecelerine 
pre yüz kırk liraya kadar maq verilecektir. Musabakaya ~tirak 
edeceklerin Mülkiye veya Ylikaek iktisat ve Ticaret mekteplermden 
veyahut Hukuk F akiiltelİnden ve bu mekteplerin ecnebi memleket
lerindeki maadilleriDden mezun olmalan lizımdır. 

1 tihu programmı ve aair pıtlan havi izahnameler Ankara, 
latanb~I ve lzmir Ziraat Bankalarından tedarik edile bilir. Talipler 
bu izahnamelerde yazalı waikalar\ bir mektupla beraber Ankara'da 
Ziraat BankUJ Memurin MlldGrlOğllne veya lstanbul Ziraat Banka-
51 Müdürli1ğünc nihayet 20 Ağustoı 1933 akşamına kadar gönder-
mek veya bizzat vermek suretile mliracaat etmiş bulunmahdır u392 ı,, 

dit edilecek ve on beşinci günü en 
çok arttırana ihale edile e.ktir. · u 
kadar iri takdir edılen kı~ metin ~ uzde 

yetmiş beşini b~UJ şart~r. Bu 
gayri menkul ~ze.rınde hır hak 
vel a mülkiyet ıddıa edenler oldu-

ğu takdirde ilan tarihinden itiba-
ren oihayel yirmi gün zarfında evrakı 
müsbitelerile birlikte müracaatları ak
si takdirde hakları tapu ~icillile sabit 

olmıyaol&r 1&hş bedelinden bari~ tu· 
taJeeMlan iliD olunur. (6MS) 

6Ulhane haaı.neel ll•fh•kllft
llllnden: 21/ 1933 pazarte.i saat 12 
de Sofya O. R. L. klinitl müdirl 
Profesör BeJJi~off tarafından Gülhaae 
mektebi konferans salonunda had 
korozif meri ıltih bmın istopatolojlai 
hakkında bir konferans verilecektir. 
Ve projeksiyon yapılacakbr. Uma• 
mealektqlann tetrifi rica olunur. 

Za~I : Beyazıt ıube.inden almakta 
olduğum m ıa, cüzdanımı kaybettim. 
Yenisini alacağımdan hGkmil yoktu. 

l>enitali mahalleai Suarat .. cad• 
.ıade mlltelualt en.tef. 
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Yerli Mallar 
Sergisi kapandı, fakat ... 
Yerli Mallar Pazarı ı 

Daima açıktır 

Sergide Birinciliği kazanan 

Sümer Bank 
P abrikaları mamulatını orada bulursunuz 

l.ttınbul: Balıçelcapı caddesi 
Bt1gollıı: lstilcliil caddesi 

Ankara: Çocııksaragı caddes; 
Samsan: Bankalar catld11tl 

Giyinmek için tam manasile tasarruf- İkt1sat- Ucuzluk 

1 Ki .. ÜÇ liraya bir takım 
Elbıs1:,lik Kumaş 

Ziraat Bankası Adana Mensucat Fabrikası . 
Üç senedenberi çıkarttığı muhtelif renkteki yazlık pamuklu 
kumaşlara gösterilen umumi rağbet üzerine bu sene elbiselik 
çeşitlerini çoğaltmış ve halkımızın daha ucuz giyinmesini temin etmiştir. 

iplik - Bez - Patiska 
O lngiliz numarasına kadar pamuk iplikleri; 
90 santim geniıliğine kadar ince, kalın kapot bezleri Muhtelif 
örtülükler • Perdelikler - Yerli patiska - Çiçekli masa örtüleri. 

Fiat isteyiniz - Nümune görünüz 

Ziraat Bankası Adana Mensucat 
Fabrikasına 

veya her yerde Z İ R A A T 8 A N K A L A R 1 N A müracaat ediniz. 

Telgraf adresi: Adana Batik .. Mektup adresi : Adana Posta kutusu 67 

Kari·ırznT ... i°Ç iikii°i. kal tii i~n ı 
En son konforlu yeni otel • pansiyon • lokanta - p16J 

Hergün Köprüden saat 6.30, 7.35, 8,20, 10, 11, 13.15, 15.10 da 
Haydatpaşaya giden vapurlann trenleri ve Cumaları ilaveten sabah 

, vapurunua W.ai 1t;ma membalanna kadar gider gelirler. 
~ ..................................... ~668)41111 

• 

Ademi iktidar ve 
bel gevfekliğine 

kartı en müessir deva SERVOIN 
haplandır. Deposu, İstanbul'da Sirke
cide Ali Rıza Merkez eczane8idir. 

1 

Taşraya 150 kuruş posta ile gönderi
lir. &mirde Irgat pazarındaki, Trab
zonda Yeni Ferah eczanelerinde bu· 
lunur. (5938) 

~-----. L•Jlf - Nehari - Kız - Erkek -----... 

İNKILAP LİSBLIBİ 
Ana - ilk - Orta ve Lise sınıfları 

Müessisi : NEBi ZADE HAMDI 
Kayit ve kabul muamelesine başlamıştır. Reswi mekteplere 

muadeleti Maarif Vek61etlnce tasdik edilmiştir. Güzide ve 
mttktedir bir talim heyetine maliktir. 

Ecnebi liıana tedriaatana ilk kısmın son iki sanıfandan bqlamr. 
Dersler haricinde ayrıca parasız lisan kurları vardır. 

Cumadan mada hergün saat 14ile16 arasında müracaat olunabilir. 
~--• Ca§aloAlu Yanık Saraylar caddesi ~ (6460) --

Şişli Terakki Lisesi 
MÜDÜRLÜGÜNDEN: 

1 - Mezuniyet ve sımf ikmal imtihanları Eylülün ikisinde hqlı
yacak onuna kadar sürecektir. Program mektepten öğrenilebilir. 

2 - Tedrisata Olta ve Lisede 11 Eylül pazartesi ve ilk kıaımda 
16 Eylill cumartesi günü batlanacaktır. 

3 - Her gün saat 10 dan 17 ye kadar talebe kayıt edilmekte
dir. Eski talebeden neharilerin birinci taksitlerini vermek ve leyli
lerin posta ile alelhesap 50 lira göndermek auretile kayıtlannı 
Ağustos nihayetine kadar tecdit etmeleri icap eder. Aksi takdirde 
yerlerine yeni talebe alınabilir. 

4 - Nehari ücretleri talebenin sınıflarına göre 40-110 liradır. 
Leyli talebe nehari ücretlerden maada daimi iseler, 250, evci iseler 
225 lira pansiyon bedeli ödeyeceklerdir. (6435) 

Piyango Müdürlüğünden: 
Şartnamesi veçbile 50 ton yerli maden kömllrü alınacağından 

taliplerin 21/8/933 Pazartesi günü saat 1S te Komisyona 
müracaatlan. "4194,, 

At SERMAYE iLE 

KARLI BiR İŞ! 

Otomatik şapka temizleme 
ve utu makinesi 

Üç dakikada en eski ve kirli bir 
şapkayı temizlt;r, ütüler Y.epyeni 
bir şapka haline getirir. istimali 
gayet basittir. Teklif ve katalog 
talep ediniz. 

RIZA İSMAIL 
istanbul, Ankara caddesi 96 

Telefon : 23992 (6232) 

eon Posta Matbaa .. 

Sahibi: Ali Ekrem 

Ne9rlyat MGdürfl: Hdll Latfl 

Deniz Yollan lıletmeıi 
ACENTALARI: 

Karaköy - Köprübatı Tel. 41361 
Sirkeci Mühürdar zade h.an 

Telefon: 217to 

iSKENDERIYE POSTASI 

EGE 
vapuru 22 Ajuatoa S•lı güntl 
saat 11 de Galata nhbmmclu 
lzmlr • Pir• - lskenderl • 
r•'ye kalkar. .. 4251,, 

TA VlL ZADE VAPURLARI 

lzmir Postası 

SAADET 
vapuru her 

r AZARTESI 1s de Sirkeciden 
hareketle Gelibolu, Çanakkale 
ve lzmire azimet ft Çanakka
leye uğrıyarak avdet edecektir. 
Y olcl\ bileti vapurda ela verilir. 
Adres: Yemişte TavHzade Mu• 
lata biraderler. Telefon : 2.2210 

----------· (9647) --

lstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden: 
Fabrikamızda çıkarılmağa baılanan yeni sene mahsulü to~ ve kesme ıekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az 
olmamak Üzere her istiyene satılmaktadır. Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani Jıtanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba ., 

;::ıim :::~~J: Kristal Toz Şekerin Kilosu 36, 75 Sandıkta Küp Şekerin Kilosu 39,50 Kuruştur. 
Ancak en az bet vagon tekeri birden alanlara vagon baıına bet lira indirilir. lstanbul haricindeki yerlerden yapılacak 
siparişler bedelin yüzde yirmisi peıin ve üıt tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhai gönderilir. 
Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müıteriye aittir. Gönderilecek mal ıirket tarafından müşteri hesabına 
sigorta ettirilir. Sipariı bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari oldutu gibi en az bet vagon ıipariı 
ederek bedelinin tamamını peıin ödeyenler vagon batına bet lira tenzilattan istifade ederler. 

Adres: lstanbul' da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40 • 30 
• 

Telgraf adresi ı lıtaabal, l•ker Telefon No. 24470. 


