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Verilen Haberlerin Ç'oğu Yanlış I 

İstanbuluiı Maliye T eş
kilib Ne Halde? 

Dün Lise Mezunları Defterdarhktan Ken
dilerine Neden iş Ve_!'ilemediğiniSordular 

450 Memur Muvakkaten Açıkta Kaldı 
ı Son bir hafta içinde İstanbulun 
yeni mali teşkilatının ne olacağı 
hakkında muhtelif yerlerde muh
\elif haberler görüldü, dün tetkik 
ettik ve anladık ki bu haberlerin 
mühim bir kısmı yanlıştır. Vaziyet 
ıudur: 
, _ "Defterdarlık teıkilatı ilga 
olunarak İstanbul varidatı itiba· 
rile üç mıntakaya taksim edile-
rek her mıntakanın varidat nok· 
tai nazanndan idarcıi birer ta-
hakkuk ve tahsil müdürlerine 
tevdi olunduğu gibi vilayetin 
fteyeti umumiyesi itibarile emlik 
işleri için bir ve pul için de yi
ne bir mlidüriyet ihdas edilmiş
tir. Vilayet nezdinde de masarifi 
devletin tesviyeıi için bir muba· 
aebecilik teşkil olunmuıtur. Her 
varidat mıntakası lüzum ve 
ihtiyaca göre müteaddit tube
lere taksim edilmif, her 
ıubeye bir bqmemurla lüzu· 
mu kadar memur, muavin, katip 
ve tebliğ memuru verilmiştir. 

Bu memurların hususi bir 
komisyon tarafından intihap ve 
tayinleri yapılmaktadır. Tayin 
listesi 31 ağuıtoı günü tebliğ 
edilecektir. ,, 

Kaç Memur Açıkta Kaldı 
Yeni teşkilat dolayısile binden 

/.tan bula geni tayin etlil•n btıim•· 
murlartlan Şevki B. 

fazla memur açıkta kalmııhr. 
Ancak bunlardan ( 550 ) kadarı 
yeni kadroya alınmıı ve mütebaki 
(450) kişi yeni bir vazifeye tayin 
edilememişlerdir. 

Yeni Kadro Ne Kadardır? 
Yeni kadro 1400 kişiliktir. Bu 

miktardan 550 kadan eski me• 
murlar arasından, mütebaki kıaım 
da Hukuk, Mülkiye ve Maliye 
Me lek mektebi mezunları ara• 
sından seçilmiotir. Komisyona 

( Devamı 8 Uıcl sayfada ) 

Beden Terbiyesi Kc;>nferansı 

Mütehassıs Muallimlere 
Yeni Usulleri izah Etti. 

Bed•n terhigesi mümcreseleri yapılırken 
Dün saat dörtte 44 üncü yapbrtacağmı evvelfi kendisi ya-

mektep salonunda Gazi EnstitnsU pamıyacak ve belki de pek güç· 
beden terbiyesi muallimi Her ilikle muvaffak olacaktır. Bu ise 
Danyas tarafından Almanca bir talebeye fena tesir yapar. " 
konferans verilmiştir. ilkmektep Diyordu .. 
talebesi hakkında takip olunacak Ders saatlerini üçe taksim 
beden terbiyesi programını teşrih eden Her Danyas birinci devreye 
ve izah eden bu konferansta çok " alışhraralc ,, ikinciye " esas ,, 
şayanı dikkat noktalar vardı. üçfincüye de " uzaklaştırarak ,, 

Her Danyas konferansında isimlerini veriyordu. 
bilhnssa ruhi ve telkini taraflara Konferansçı bu tasnifte zama-
çok ehemmiyet veriyordu. "Beden nın ve harekatın en ehemmiyetli 
terbiyesi dersinde bir muallim kısmının esas devresinde yapılma-
her halde boyunbağı, yakalığı smı ileri sürüyordu. 
ve ceketi ile yahut uzun to- Konferanstan sonra Herdanyas 
cuklu iskarpini ile talebesinin bahçeye çıkarılan ve yatı mekte-
•rıısma çıkmamalıdır. Çünkü ( Devamı 8 inci sayfada ) 
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Komünist Propa
gandası Mı? 

Dün Bazı Evlerde T ahar
riyat Yapıldı 

lstanbul zabıtası birkaç gün 
evvel tütnn amelesi arasında ye
niden komfinistlik tahrikib yapıl· 
makta olduğunu öğrenmiı ve 
tetkikat yapmıya başlamııtı. Dun 
Friıtiği tahkik işinin müsbet bir 
netice vermesi üzerine izleri 
üzerinde çalıştığı Şükrü, Hüseyin, 
Lutfi, Dimitri ve yine Hüseyin 
isminde beı kişinin bu hususta 
malümatlarını sordu, aldığı cevap
ları kifı görmedi, evlerinde 
tabarriyat yaph ve komünistliğe 
ait muhtelif vesaik buldu ve bu 
vesikalara bakarak geçenlerde 
Bursada yakalanmış olan Hakkı 
ismindeki zabn buradakilerle 
allkadar olduğunu anladı. 

Beı maznun bu vesika da 
adliyeye verilmiş bulunmaktadırlar. -· 

Dünya Neler 
Okuyor? 

Almnngada öldül'iile11 Ho,.st Vese 
Bu UnHergUn SUtunumuzda 

Zaferin Yıldönümü 
BugUn iç Sayfalarımızda 

l J 

Para Vermemek 
İstiyorlar 

----
lı~e Sofya Müzakerelerinde 
Uyuıulamıyan Mesele 

Türkiye ile .Bulgaristan ara· 
sında yeni bir tıcaret mukavelesi 
akti için Sofya'~a. bulunan TUrk 
murahhas heyetinın döndüğü ve 
bu dönüşün sebebinin de bazı 
hususlarda Bulgarlarla anlaımak 
mümkün olamaması olduğu ma· 
liimdur. Acaba bu pürüzlü nokta .. 
lar nelerdir? Ve ne suretle haJ
ledileceklerdir? 

Türkiye ile Bulgaristanın bir
birlerine yapbklan ithalat ve ih .. 
racat kıymet itibaril birbirine 
müsavi gibidir. 

Bu vaziyet son zamanlarda 
basıl olmuştur. Evvelce Türkiye
den Bulgaristana ihracat, Bulga-
ristandan yapbğı ithalata nazaran 
bir fazlalık gösteriyordu 

Bulgarların döviz tahdidatı 
için koydukları bazı hükümler 
yüzünden Türk tacirlerinden bazı
larının alacakları paralar Bulga· 

( Devamı 8 inci aayfada ) 

Plajlarda Neler Gördüm? 

Plijda Köyden Yeni Gel
miş Erkek Ve Kadınlar 
Çıplaklar Arasında Giyinmişler, 

Kıy af etlerinden Utanıyorlardı 
Plijm kapı

sından girer
ken, yahut ta 
sıra •tra loca· 
lann önünden 
geçerken hazan 
nasıl olup ta 
buraya düştük
lerine hayret 
edeceğiniz in
sanlara rast ge· 
lirsiniz ve ku-

lak verirseniz 
ııarip bir mu
haverenin cüm
lelerini işitirsi
niz. işte size bir nilmune: 

- Ayol şunlara baksan, peçe 
açmak temi:ıler mi bizi? 

Erkek kızmıştı, gürledi: 
- Neydem ne diyem, çarşa

fını fiıtanını, neyini soyun dökfin 
de çık ortaya öyleyse! 

Kadın peçesini kaldırdı. Çar
ıafmın yakasını ısırdı ve cevap 
verdi: 

- ÜstUma iyilik ağlık ... Da
ğa t şa ... Şunlara bak bi... Üstle
rini örtecek kılıkları yok bafur
lara mafurlaıa ·para harcarlar ••• 

- O parasızlıktan değil, mo
da, adet böyle abla! 

- Bırak Allahını seviyorsan, 

• 

. . 

zilğlirtlüğün adını idet, moda ko
yup çıkmışlar ... 

Kalın çarşafınm içinde kova 
kova ter döken diğer kadın da 
peçesini kaldırırken: 

- Günet vücutlannı da ka· 
vurmaz mı bilmem ki?1 

Diye mırıldanıyordu. 
Plajın nihayetine doğru yü

rürlerken, onlar etraflarındaki 
leri etrafındakiler de onlan 
süzüyorlardı. Onlar etraflarında
kileri ayıplıyorlar, etraflarmd ki· 
)er onlara gülüyorlardı. 

( Devamı 8 inci sayfada ) 

iki Kardeş Dereye 
Düşerek Boğuldular 

Manisa (Hususi) - Gedizin serin suları4 Manisada çok sevilen 
ve hürmet edilen iki gencin katili oldu. Ölen gençlerin biri on 
yedi yaşındadır. İsmi Hasandır ve bu sene Manisa ortamaktebinden 
mezun olmuştur. Ötekisi 20 yaşındadır ve Hasanın büyük kardeşidir. 

Vak'a şöyle olmuştur: 
Dün iki kardeş, havanın sıcaklığını Gedizin serin sulan arasında 

tadil etmek için evlerine uğramışlar ve temiz çamqır alarak Gedizo 
gitmişler.Dlln hava yakıcı idi. Kızgın Manisa dağlarmdan gelen sıcak 
hava dalgalan şehirde oturmanın imkanını bırakmamışb. Bu genç· 
lerle birlikte daha bir çok kimseler de Gedizin yakınına inmişlerdi. 

iki kardCJten evveli Hasan Gedize girdi. Suyun derin ve 
anafor bir yerinde kazaya uğrayacağını anhyarak istimdat etmiye 
başladı. Bilyllk kardeşi Ali derhal Gedize girerek kardeşini kur· 
1armak istedi. Hasan kardeşin aarılmıth ve can acısile onu 
bırakmıyordu. Bu suretle iki kardeş can verdi. 

Dün 1500 Seyyah Geldi 

Dlln g lı 1 Oceania vapuru Galata rıhtımında 
İtalyan bandıralı Uccania vapurile dün fchrimize 1500 italyan, Alman 

ve Avusturyalı seyyah geldi. Bu nıianfirlerimiz sabahleyin v purdan çıktılar 
Topkapı sarayını, müzeleri ve camileri gezdiler, sonra :ık am geç v kit 
vapurlarına döndüler. Tıpkı bütiln diğer aeyyah kafilelerinde oldutu gibi 
seyyahlar. çar.şamba günil Suriye'ye hareket edeceklerdir. Bunlann içandc 
bilhaHa ltalyalı din adamlarmdnn bazı mühim simalar bulunmaktadır. Bunun 
içindir ki, eaki mabetlerde uzun uudıya durmuşlardır. 





Diinga 
Ne 
Okuyor? 

n 

·-----------~-
AJmanyada en meşhur mu

harrir nasyonal ıosyalizm ve en 
çok satılan eser vatanperverliktir. 

Büyük duvar ilanlarile vatan-
perverlik telkin edilir. 

Romanlarda, tarih kitaplarında 
aiyasi eserlerde vatanperverlikten 
bahsolunur. HinCt.cnaleyh en çok 
vatanperverane ve tabii en çok 
rağbette olan eser Hannı Ewerı 
isminde bir nasyonal soayaliıt 
muharririn Horst W esse! ismin-
deki kitabıdır. 

Bu eser 1930 senesinde ko-
münistler tarafından öldürüldüğü 
iddia edilen ayni isimdeki gencin 
iki senelik hayabnın romantize 
edilmiş şeklidir. 

Nasyonal sosyalizm ilkbaharda 
iktidar mevkiine gelince ilk kur
ban olarak Horst Wessel kabul 
edildi, onun namına yapılan şarkı, 
•

1her teyden nıtün Almanya,, 
ıarkısının yanında yer aldı. 

Eserde hikiye 1928 senesin
den bqlar. Hitlerin yeni bir Al-
manya yaratmak hususundaki 
iddiası bu 26 yaşındaki talebeyi 
heyecana getirmiş, onu Üniversi
teyi terke sevketmişti. 

Soğukkanlılığı ve cesareti sa
yesinde az zamanda ıöhret ka· 
zandı. Şarkı yazmak ve söz söy
lemek kabiliyeti de Nazi mer-
kez.lerinde nazarı dikkati celbetti. 
Moskova, bu gencin hayatına ni
hayet verilmesini emretti. Ve bir 
gün Seriinin komünist mıntaka· 
sında kapısımn 6nllnde öldüriildü. 

Müellif, genç kurbanı bir kah-
raman olarak tasvir ediyor. Ha· 
kikatte bu genç diğer gençlerden 
farkla değildi. Fakat Almanya 
bir gençlik nümuneıi görmek 
istiyordu. işte müellif Almaıllara 
hu kahramanı yaratmııtır. Onun 
için de eseri bugUnlin en çok 
ellerde görünen kitapbr. 

ltalyada Ne Okuyorlar? 
Bugün ltalyada en çok okunan 

ve günün eseri addedilen kitap 
Kantilena Ali' Angolo della 
Strada ( Sokak köşesinde ıarkı ) 
isimli eserdir. 

Bu eser evveli büyük bir rağ-
bet görmedi. Fakat müellifi olan 
( Achil Campanile ) e Via Reggio 
mükafatı verilince dikkati celbetti. 

Campanile henüz genç bir 
gazetecidir. Her hafta radyoda 
söz söyler. Kuru ve manasız bir 
zekası vardır. Yazıları bazıları 
tarafından sevilir, fakat bir çok 
kimseler tarafından da tahammül 
edilemiyecek derecede fena gö-
rülür. 

Bu geııç muharrir kendine 
mahsus mizahi romanlar yazmak 
tarzı icat etmiştir. Yazdığı şeyler 
ne kadar mc.nasız olursa okadar 
çok muvaffak oluyor. 

İşte bu eseri de bu saçma 
}lazılarından biridir. Yalnız bu 
eserde büyük bir ıehirdeki haya• 
tın muhtelif safhalarını teıbite 
çalıtmııtır. Hatta bu esere, bir 
gazete reportajı nazarile de bakı· 
la bilir. 

Fatih Yolunda 
Bir Tramvay Tutuştu 

Dört Yaralı Var 
Dün gece saat 10 da bir 

tram~ay yangını olmuş, Fatih -
Harbıye hattına işliyen 54 No. lı 
tramvay arabası Saraçhane ba
şında tutuşarak yanmıya başla
mıştır 

Yan~n itfaiye tarafından sön
diirülmüştür. 

Yangın esnasında Server ve 
IFakt Hanımlarla vatman Fahri ve 
Reşat Efendildr Ehmemiyetli su
rette yaralanmışlardır. 

SON POSTA 

Resimli Makale a Tayyareye Yardım a 

Dünyada her ferdin mükellef bu
lundutu vazifeler vardar. Me.eli 
ebeveynine hürmet etmek çocuklara 
düten vazifedir. Çün"ü ansaeleri 
babaıarı onları yetittirir. 

Çocuklar büyüdükçe artık 

cemiyetin malı olurlar ve o vakit 

milli ve vatani vazifeler de inzi

mam eder. 

Aaker elmak her Tlrk rcacialn nal· 
feal lae bu wataaı ılUt•••lara kartı mü
dafaa edecek bayraiı•ıu rölr.tu .. dolq• 

tuecalıı ol•a ta77ar•1• de yardııa etmek 
bu topraklarda J•t•J•• h•r ferdin vuife• 
eldir. 

1.SON . TELGRAF HAR.ERLERİ 
• 

Teşkilat Tamamlandı 
lstanbul Maliye T eşkilitile Hariciye Ve 

Adliyede Yeni Tayinler Yapıldı 
Ankara, 29 (Hususi) - Maliye Vekaleti munta- , Remzi Beyler İstanbul tahsil memurluklarına 

zam borçlar müdürlüğüne Maliye bütçe müdürü Divanı muhasebat mürakiplerindcn ismail Hakkı, 
Emin, Kabil büyük elçiliği müsteşarlığına Hariciye Mardin dafterdarı Fuat Beyler İstanbul tahsil mü-
Vekileti üçüncü daire birinci tube işlerini tedvire dür muavinliklerine, İzmir mustahkem mevki mu-
memur Vehbi Beyler tayin edilmişlerdir. hasebecisi Şefik Bey lstanbul muhasebeciliğ~ne 

Birinci sınıf Adliye müfettişliğine ikinci sımf Defterdarhk Muhasebe Müdürü Vahit Bey 
müfettitlerden Oıman Vehbi, ikinci sınıf Adliye İstanbul viliyeti pul satış muhasebeciliğine, Darp-
müfettifliğine üçüncü smıf müfettişlerden Sezai, hane Muhasebecisi Şemsettin 8. Beyoğlu Tahsil 
üçüncii sınıf müfettişliğe dördUncü sınıf müfettiıler- Müfettişliğine, Manisa defterdarı Şevki 8. Beyoğlu 
den Haşim Beyler tayin olunmuılardır. .. Tahakkuk Baımemurluğuna, Beykoz Malmüdürll Sey-

Divanı muhasebat mürakiplerinden Ra21p Bey fettin 8. Üsküdar mıntakası T ahail Batmemurluğuna, 
l111tanbul mıntakası tahsil mUfettitliğine, Diyarıberi V aridab Umumiye mümeyyizlerinden Halit B. Is-
defterdarı Nazım, Konya merkez mlidürll Sadık tanbul Tahakkuk Başmemurluğuna tayin edilmiı-
Beyler İstanbul tahakkuk bq memurluklarına, lerdir. 
Adapazari malmüdürü Hasan Fehmi, Ziraat Vekileti Vekaletçe lstanbul maliye teşkilabna verilme-
mubasebe mümeyyizi Ali, Milli emlik mümeyyizi leri mukarrer zevatın isimleri komisyona verilmiştir. 

Asuriler 
Hudutlarımızdan Değil, 
Iraktan Suryeye Geçtiler 

Ankara (Hususi) - lraktaki 
asi Asurilerin Irak kuvvetleri ta
rafından hududumuza tardedildik· 

ler: hakkında Ankarada malümat 
yoktur. 

Alakadarlar bu haberin asi 
Asurilerin Cizre kazası civarında 

Suriye· Irak ve .Türkiye hudutları
nın birleştiği araziden süriyeye 

geçmiş olmalarından galat oldu
ğunu söylemektedirler. 

Asilerin hududumuza iltica 
etmek istedikleri takdirde ateıle 
mukabele görerek tardedilecek-

leri tabii olmakla beraber bugU
ne kadar da hiç bir asi kuvveti 

hudutlarımıza girmiye teşebbüs 
etmemiştir. 

= 

Soyguncuların 
Reisi Yakalandı 

Bursa, 29 (Hususi) - Bursa 
soyguncularının elebaşısı ve en 
azılısı olan Rizeli Hüseyin na
mındaki şerir, Rizde tutularak 
şehrimiu getirilmiştir. 

Jandarmaların muhafazası al
tında bulunan ve boynundan 
ayaklarına kadar zincirlerle bağlı 
olan şerir, adliye önünde otobüs-
ten indirildiği vakit etrafını bü
yük bir kalabalık sarmıştır. 

Hüseyin Adliyede isticvap 
edildikten sonra tev1'if an eye gö· 
türülmüftür. -----Ei•r Hltler Muvaffak 

Olur••·· 
Paria, 28 - f ranaız aoıyaliıtlerin

den M. Marke bir nutkunda demİf-
tir ki: 

Eter Hitleriım Viyanada muvaffak 
olursa bunun bir harp tohumu olacatı 
anlatılmahdır. 

r 
JSTER /NAN /STER 

Tire'de 
Bir Soygunculuğun Failleri 

Yakalandı 

İzmir, 29 (Hususi)- Tire yo
lunda iki kamyon yolcularım so
yarak 180 lira gasbeden yüzleri 
mendilli iki soyguncu üç saat 
içinde yakala11JI1ış ve Adliyeye 
teslim edilmiştir. 

Memnu Gazete 

Ankara, 28 - Halepte çıkan 
arapça Elnahdal gazetesinin Tür
kiyeye sokulması Heyeti vekile 
kararile menedilmiştir. 

lzmlr'de Bir Kaza 
İzmir 28 - Hacı Hüseyinler 

istasiyonunda bir kaza olmuı, 
Nezihe isminde bir kızcaju tren 
altında kalarak ağ'ır surette yara
lanmıtb r. 

iNANMA/ 
Yunuı Nadi Bey Avrupadao yazıyor: 
"Hali mer'iyet halinde bir karar mucibince Rom•

ya uğrayacak veçhile İ~alya dahilinde seyahat edecek 
ecnebiler için bütün ltalyan şimendiferleriode % 70 
tenzilat yapılmaktadır. Adeta bedava ıeyahat gibi bir 
şey olan bu usulle Faşist İtalya herkesin ltalyaya 
gitmesini, orada gezip toz.masım temin etmek istemiştir. 
Bu ltolayhktan istifade etmek istiyenlerin hayli çok 
olmuş olduğunu öğreniyoruz. Haylj, yani yüz binlerce 
On beş yirmi gün evveline ait guete fıkrasında bu faz 
lahk 600 bin kişi olarak gösteriliyordu. Bu rakamı 
doğru olarak alırsak fÖylc bir hesap yapabiliriı.: 

"600 bin kitinin asgari biner liretten ıimendifer 
ücreti: 600 milyon liret. 

"600 milyon liretin ~o 75 tenzilatı 450 milyon liret. 
• "Demek ki İtalyan devlet şimendiferleri, yani 
ltalyan devlet bütçeıi memlekete fazla 600 bin yabancı 
ıeyyah getirmek için 450 milyon liret fedakarlık ihtiyar 
etmiştir. Yani bizim paramızla 45 milyon lira. 

"Ancak bu gelen yabancıların İtalyada bulunduktan 
müddetçe vasati olarak asgari 10 ar bin liret (yani 
bizim paramızla bin lira) sarfettikleri kabul olunursa 
bu yüzden italyaya sriren döviz miktarının da tam 6 
milyar lirete baliğ olduğu görülür. 

/STER /NAN IS E INANMAJ 

At-tos 29 

~-----------------~·---•• •• oz n ıs 

-----
Yemişler De 
Kadın 
Gibidir 

ı 

·--------- E. ~ -

Yemişleri de kadınlar gibi 
ıınıflara ayırabiliriz. Onların da: 
P,arlağı, donuğu, kibarı, ortası, 
olmuıu olmamıfı, boyalısı, boyası
zı vardır. 

Meyvaların kibarları cilaların· 
dan belli olur. Düıjiin ve do
nuklarmı, Hülü cinsi tüylli ıefta
Jiierle buğusu kaçmamış çavuş 
üzümlerini kibar BJDıfına soka· 
biliriz. 

Şehirli ile köylünün, kadında 
olduğu gibi, yemiflerde de te
lakkileri ayrılıyor. Etli, iriyanla
rını köylüler, nazik kabuklu do
nuk renklilerini ele ıehirliler se
çerler. Olmuı ve olmamıı mey
vaları beyenmek huauıunda da 
ıehirli ile köylü aynhr. Turfanda 
yemişlere dütkün olanlar, ekse-
riya merkezlerde yapyanlardır. 

Tıpkı kadınlar gibi, yemiıler 
de bulundukları yerlerle kıymet 
peyda ediyorlar. Piyasasında ok• 
kasını yirmi kurup aldığımız 
frenk armudunu, Beyoğlu mana· 
vından iki misline tadabiliyoruz. 

Yemişler, köprünün ötetarafı-
na geçince itibar peyda ediyor• 
lar. Balıkpazannda "çeşnisine ba· 
kılarak ,, pazarlığı yapılan mey• 
vaları, Şitli ve Beyoğlunda dük· 
kanına bakarak sabn alıyoruz. 

Yalnız. yemişlerin boyası ve 
cilası kadmlarıkinden çok fark· 
lıdır. Dükkinda çok beklemiı, 
bayatlayıp porsumut yemişleri 
manavlar Ustlerinc ttıklirüp şal
varlarında parlatbktan sonra 
müşteriye arzederler. 

Yunan Nazırlan 
Diyana Vapurile 

Geliyor 
Atina, 29 ( Hususi) - Yunan 

Nazırlan için 9 eylt\lde Pireden 
hareket edecek olan ltaıyan ban• 
dıralı (Diyana) vapunında husuıl 
mevkiler tutulmuftur. Nazırlar 
doğruca lstanbula gelecekler ve 
tevekkuf etmeden Ankaraya gide· 
cekler, avdetle yine lstanbul yo
lu ile dönerek bu fırsattan bilisti· 
fade patrikhaneyi de ziyaret ede
ceklerdi. Yunan hükftmeti bu 
seyahati münasebetile dost Tür
kiyede şimdiden yapılmakta olan 
hazırlıktan çok mütehassisdir. 

* Yunan Nazırlarının seyahatine 
elyevm İtalyada tedavi edilmekte 
olan M. (Maksimos) un yetişeme
mesi mümkündür. Bu takdirde 
kendisine ( Smacoğlu ) vekalet 
edecektir. 

Türk-Yunan Ticaret MukaveleSI 
Ve Bir Mesele 

Yunanistanla Türkiye arasın· 
daki ticaret mukavelesi piyasada 
yeni bir meaele doğurmuıtur: 

Her iki memJeket arasındaki 
ticaret anlqmasına göre Türk 
tacirler, Yunanistana, ithal ettik
leri malların muayyen bir yüzdeai 
niabetinde Yunan bonosu almak 
mecburiyetindedirler. 

Piyasada bu suretle alınm11 
6-7 milyon drahmilik bono vardır. 
Bu bonolann fiatleri bir miktar 
dOfllallftür. Bu defa Yunanistan
dan Türkiyeye ithal edilecek 
emtia miktarı 40 bin lirayı bul· 
maktadır. 

Bonosu olan tacirlerin muta
zarrar olmaması için Yunanistan
dan ithal edilecek eşya miktan
nın bir miktar arttırılması ihtimal 
dahilindedir. 

Mide, Karaciğer ve Barsakları 
hasta olanlar 

Karahisar Maden suyu 
aç karnına ve yemek arasında 

içmelidirler. (rJG.'.i9) 
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Zafranboluda 
Hanlar Sanator
gom Gibidir 

Zafranbolu, (Hususi) - Bar
tından Zafaranboluya hayvanlaı la 
ancak iki günde varılırdı. O 
:ıamanlar yollar çok bozuk yol
culuk çok zordu. Şimdi vaziyet 
tamamen değişmiş bu1unıyor, 

Bartinden Zafranboluya otomo
bille iki buçuk saatta varmak 
mümkündür. Vaktile yollarda 
yapılan hanların çoğu kapanmış
tır. Çünkü bu hanlara uğrayıp 
geceleri buralarda konaklayan 
kabrcılar Ye yolcular yoktur. 

Barti11 Zafranbolu fOSesi lize
rinde hümmalı bir çalııma göze 
prpıyor. Bu yıl bu yolun 
aureti kat'iyede yapılmasına Zon
pldak vilayeti karar vermiş ve 
Bartinle Zafranbolu yolunu (160) 
bin liraya bir mOteahhide ihale 
etmiftir. Yolu alan baş müteah
hit inşaatı birer ve ikişer kilomet
re olarak muhtelif kUçfik müte
ahhitlere ihale etmiş, yolda fer
fİyat başlamıştır. 

Fakat maalesef baş müteah
hit bu yolu ikinci ve üçilncü 
derecede müteahhitlere verirken 
müt eakhitlerin yoldan ve yol 
yapmaktan nnlar kimseler olup 
olmadığını tetkik edememiş 
ve yollarda şimdiden birçok yol
auzluklar yol almıştır. 

Bartından çıkınca bir saat 
mesafede Kör Y akubun hanı 
Yardır. Bu ban önünden akan 
aoğuk su ile maruftur. Bu hanı 
Wr buçuk saat geçtikten sonra 
soğuk ıuya yakın yerde Ovacu
muı vardır. Burada cuma gün
leri büyük bir pazar kurulur. 
K6yde bir jandarma karakolu, 
m6teaddit dükklnlar, bir de 
cami vardır. Bu camie cuma 
sftn1eri civardan elli köyün aha
liai gelir. K&yde bir de üç derı
laaoeli ilkmektep vardır. Bu mek
teplere civardaki 50-60 köy ço
cuğu gelir. Bu mektebin panai· 
yonlu ve beş dershaneli olması 
çok zaruridir. Cumaya üç saat 
mesafede bir '•Naza,, köyü var· 
dır. Bu köy bir muhtarlık dahi
linde birçok köylerden mürek
keptir. K8yde mektep olmadı
iından talebeler okuyamamak
tadırlar. Çocukların üç saat öte
deki Ovacuması mektebine git
melerine de maddeten imkan 
yoktur. Bu köylerin bir mektebe 
ihtiyaçları aşikardır. 

Zafranboluya gelmeden iki 
mtihim dağ hanı vardır. Birisi 
Soğuksu bam, birisi de Ahmet 
Çavuşun hanı Ahmet Çavuşuıı 
hanı, sathı bahirden (1200) metre 
Jüksekte ve elrafı çam ormanla
rile örtülüdür. Burası Tabii bir 
aanatoryomdur. Birçok hastalar 
bu banda tedavi görmektedir. 

Mehmet Enver 

Midyat Yolunda 
Bir Kamyon 
Devrildi 

Mardin, (Hususi) - Midyat
tan Ciıreye gitmekte olan Ciz
reli Hacı Ali Efendiye ait kam-

. yon; yolun dar bir yerini döner
ken devrilmiş ve çamurluğun 
üstünde bulunan kamyon sahibi
nin çocuğu Kemal Ef., kamyo
nun albnda kalarak ölmüştür. 
Diğer yolculara hiçbir şey ol-
mamıfhr. 
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Gevher Nüvi Kalesi 
Birecikte Hintlilerden t<alma Bir 

Çok Eski Eserler Var 
Birecik ( Hu· 

auai) - Eski de- =:.~;.,~=;;:: 
virlerde (Gercüs) 
kırallığının mü
him merkezlerin
den olan ve Hi
la Hititlilerden 
kalma birçok 

isan etrafınd:? 

tophyan kasaba-

mızın on üç b4' 
nüfusu vardır. 

Y qildaj etekleri 
denilen tepeye 
yaslanmit. etrafı kale ile çevrilmiş 
ve dört kapı dahilinde kurulmut 
olan kasabamızın binaları çok sık 
ve biribirine girmiş bir şekilde 
kesme ta.şiardan yapılmıştır. Ka-
sabanın şimalinde Arap devrin
den kalma on iki bürç üzerine 
yapılmış yedi katlı (Küvi gevher) 

Eskişehir' de 
Sıcaktan insanlar 

Bayılıyor 
Eskişehir, (Hususi) - Burada 

şiddetli sıcaklar başlamıştır. Ha· 
raret derecesi gölgede 38dir. 
Odunpazarında iki ha.mm sıcak
tan bayıımışlardır. 

lzmir Ziraat Mektebi Mualiimleri 
Tetkikatta 

Akhisar (Hususi) - 1zmir Zi
raat mektebi müdür ve muallim
lerile talebelerden mürekkep 67 
kişilik bir heyet tetkikat maksa
dile buraya gelmişler, kasabamız 
milnevverleri tarafından hararetle 
istikbal edilmiflerclir. Heyet arazi 
ilıerinde tetkikatta bulunduktan 
sonra kasabadan ayrılmıştır. 

Tire Terzileri 
Birlik Kurdular 

Terziler birliği meclisi ido.,.. r•lsi 

Tire ( Hususi ) - Tirede canlı 
bir cemiyet hayalı vardır. Ber
berler, urgancılar ve diğer esnaf
lar ayrı ayn teşekküller kurmu1-
lardır. Bu meyanda terzilerimiz de 
bir birlik te'sis etmişlerdir. Bir
liğin idare heyeti reisliğine Meh· 
met Emin, reis vekilliğine Ekrem 
muhasip ve veznedarlığına Yusuf 
Ziya, katipliğine Muharrem Zeki, 
azalıklarına da Hafız Gani, Fehmi 
Havim Karo Beyler seçilmişlerdir. 

JJir•cilcte11 lir mcınzaro 
namım tqiyan tarihi muhtetem 
bir kale vardır. 

Bu kalenin tarihi kıymetinden 
başka yüksek san'at kıymetide 

vardır. Zamanla yıkılan bürçla
rmdaki kesme t&Jlarda bir takım 
arapça yazılar ve garip işaretler 

---~·---

menkuş bulun
maktadır. 

Kasabanın or
tumdan geçen 
Fırat nehri bura
nın tabii servetini 
teşkil etmektedir. 
Fırat aabillerin
de bu havalicle 
şöhreti pek ynk-

sek olan " Bal 
kavunu ., yetiş-

irilmektedir. Fı-
rat &zerine büyük 

bir asma kÖJJrü kmulması takar
rlir etmiştir, inşaata Eylül bidaye
tinde başlanacaktır. Kasabada 
çok kıymetli bir de gençlik teşek
külü vardır. Halkın musiki ve 
temaşa ihtiyacı aynı zamanda 
sporla meşgul olan bu teşekkül 

tarafından tatmin edilmektedir. 

ITavşancil İlk Çavuşüzümünü Gönderdi 

1 

/daa6al'a ilk üzüm ınc/ualii ıöıul•rilirlc• 

TaVf&Dcil: Gebze' de (Hususi) - İzmit körfezi dahilinde P'YUf 
üzilmlerile şöhret bulan köyilmüz ilk mahsulünü istaabul' a ı6ndcr
mi.ştir. Bu se :-.e körfez dahilinde çavuı lizümün6n az olduğu 
a6ylenmektedir. Maamafih köyimüzün mahsulü iyidir ve lstanbul'
lulara bol bol çavuş üzümü ı..Verilecektir. 

Nazilli'de 
incir Kurutma T alimatna

mesi Tatbik Ediliyor 
Nazilli, (Hususi} - Bu sene 

incir mahsulü diğer iatihsalit gi
bi geç kaldı. Bununla beraber 
oldukça bereketli. İlk kuru incir 
bu aym on beşinde pazara çıktı. 
Çiftçiler mahsulün değer fiabnı 
bulacağını umuyorlar. 

Ziraat Vekaleti incirlerimizin 
hariçte revacını temin ve nefase
tini tezyit i in bir talimatname 
vücuda getirmiştir. Ziraat memur
luklarında "İncir kurutma muak
kipliği,, ihdas edilmiftir. Talimat
nameye nazaran bu yıl müstahsil bu 
ite azami itina gösterecek, her (1 O) 
incir ağacı için yarım metre ge
nişliğinde, iki meue uzunluğunda 
( kerevetler ) yapılacak, incirler 
bu seyyar sergiler üzerinde kuru
lacak, geceleri de ~ğden muha
faza için iizerleri bezlerle örtillli 
bulundurulacak. T&ccar aldığı in
cirleri eskisi gibi mağazasının 
tahtalan tızerine dökemiyecek. 
Muhafazalı tel kafesler içinde 
depo edecektir. 

Fakat tayin edilen incir ku
rutma memurları ihtiyaca kifi 
değildir. Bir memura yirmi beı 
otuz köy verilmiştir. Koca Nazilli 
mıntakaamda üç memur vardır. 

Bugünün iktısadi formülü zi
raat memurlarının şehir içinde 
değil köyler ortasında kuracağı 
İf karargihile k6y..,e rehber 
olmasını amirdir. 

Adana'da 
Bu Sene Hayret Edilecek 
Ucuzluk Ve Bolluk Var 

Adana (Hususi) - Her sene 
bunaltıcı sıcaklarile ıikayet edı
len memleketimiz bu sene hayret 
edilecek derecede serin geçmek
te ve çok mutedil bir iklim man-
zarasını göstermektedir. Mahsu
latı araziyedeki f eyzüberereket 
diğer senelere nazaran şaya
nı memnuniyet bir haldedir. Mi
sis nahiyesinde bir çiftçinin ek
tiği on sekiz külek - yani lstan-: 
bul kilesi - arpaya mukabil aldığı 
mahsul 7 40 külektir ki bire kırk 
bir nispetindedir. Buna birçok 
emsal de vardır. Her yerde ol
duğu gibi memleketimiz de buh
randan müteessir ise de maişet 
kaygısı hemen yok gibidir. Çün
kü havayici zaruriye fiatleri Ja
tanbulluların ağızlanm sulandt
racak derecede çok ucuzdur. 
Meseli: Buranln "Septilli,, denilen 
sebze çaqısına gidildi mi 6 - 7 
okka patlıcanı, 5 okka dolmalık 
domatesi, bir okka beyaz koku
lu 6zilm0, bir buçuk okka sulu 
tcftaliyi, iki okka dolmalık bi
beri beşer kuruıtan temin edilir, 
elli kuruşla bir hamalın naldede· 
miyeceği kadar herşeyi mebzulen 
tedarik edebilirsiniz. Adana bu 
vaziyetile bu sene ucuzluk reko
runu kırmıştır. 

Bir cioGutt• Uç çocuk 
Andifıli ( Hususi ) - Kalkan 

nahiyesinin Kınık köyilnden Dur
muş kansı Ayşe bir batında Uç 
çocak doğurmuştur. Yavrulardan 
biriai llmOşttir. lkiıi yqamaktachr. 

1 
Mü~alıabe 

Suyıln 
Altındaki 
Hareketler 

----= 

Nural/alı At• 
Ressam Hamit Necdet Beyin, 

eserleri hakkında yazılan bir 
tenkide cevap vermesi, bizim, 
yani edebiyat ve aan'at makale
cilerinin imdadımıza Hızır gibi 
yetifti. Hayli :z.amandır müna
kqasızlıktan bunalmlfbk; çünkü 
mevzu membala~mız pek sayı

lıdır. 

Şimdi Peyami Safa, Elif Naci 
ve ben biribirimizle münakaşa 
ediyoruz; doğnısu tarizlerimiz, 
itiradarımız heniiz bahr gözeti
yor, biribirimizi gücendirmek iste
miyoruz. Fakat kimbilir? Belki 
yann, " belki yarından da yakın,, 
ağzımızdan ağır, arkadaşhğımıza 

acılık karııhracak a6zler de çıka
caktır. Ben öyle şeylerden çekin~ 
meğe karar verdim ama b" 
hususta kararın kıymeti ne olur? 
insan istemeden, k&J'fWndakinin 
herhangi bir itirazım bir hakaret 
sanarak, veya sayarak, hakarete 
kalkııır. 

Münakaşa ediyoruz, fakat Ha
mit Necdet Beyin eserlerinin de
ğeri hakkında değil. Ben onları 
görmedim; Elif Naci beyenmemiş 
Peyami Safa da evveli beğenmif 
sonradan daha azca iyi bulmuş. 

Hayır, Hamit Nacdet Beyin sayesin .. 
de münakaşa etmemize rağmen 
artık onun resimlerinden bahis 
bile etmiyoruz. Sanatkinn tenki
de cevap vermiye hakla olup ot .. 
madığından, öğünmenin ne dere· 
ceye nadar kabul edilebileceğin .. 
den, tevazuun hakikisinden ve 

sahtesinden bahsediyoruz. Tama· 
mile hasbi, dtinyaya da, ah· 
rete de bir faydasa olmıyan, 
yani tam benim &e?diğim cins• 
ten mevzular!.. Bunlar Ozerinde 
insan ölilncüye kadar mthıakaşa · 
eder de daha da a6yleyecek } 
s6z bulur. t 

Münaka,aya bayılU'UD; onun 
içindir ki hemen flrsattan istifa .. l 
de etmek istedim. Peyami Safa 
bu hareketimi yanlıı anladı, be
nim bir fırsat icat etmek istedi .. 
ğimi, yani durgun edebiyatımız· 
da bir hareket vücude jletirmeye J 
çalışbğımı sandı. Bu gibi hare
ketler daima sunidir, hiçbir ne• 
ticeleri olmaz. Kaç. defa birkaç 
muharririmiz elbirliği ile münaka· 
şalar, kavgalar tertip ettiler; 
birbirleri ile darıldılar. Fakat 
kendileri de banfbktan sonra 
o münakaşaları hatırb~n bile 
kalmadı. Neticeleri o derece hiç 

oldu. 
Ben beklemiye nza gösterdim. 

Edebiyatımız vakıa durgun; fakat 
onun canhhğı hariçten ablan taşla 
değil, ancak kendi kendine ola
caktır. O durgun suyun &:zerinde 
bize kendi faniliğimizi hatırlat
maktan başka bir faydası olmı-
yacak halkalar çizmeğe ne ltlzum 
var? Atacağımız taılar belki bir 
bayat hücresini parçalar ••• 

Sanki biz o durgun suyun 
dıtmdaymışız gibi söylüyorum. 
Hayır, içinde, hem de ta dibin-
deyiz; bizim bir şeyler yazmamız, 
münakaşa etmemiz belki bir ha
yat eseridir, izidir. Fakat hakiki 
bir hayat olması için sı..yun üze
rine çıkması, kendini herkese 
belli etmesi lazımdır. Bizim bu 
münakaşamızın Peyami Safa' dan, 
Elif Naci'den ve benden başka 
kim farkında ki? 
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(Siyaset Alemi l 
Riccione 
Mülakatı .. 

Avrupa ıiyasetinin mihverini 
Avusturya • Almnnya ihtilafı teıkil 

etmekte devam ediyor. Almanyanın 
emellerine mukavemet etm aile öh
:ret bulan Avusturya Bq,·ekili Dol
füsün italyaya gitmesi \•e M. Muso
'.lini'nin daveti üzerine Riccione eh
rinde Duce ile görüımeai. vaziyeti, 
ıayanıdikk t bir safhaya soktu. Çunkü 
hadi e, İtaly ın Alm1111yaya kartı bir 
nevi mevki alm manasını tezammun 
ediyor. bamnfih, eH• itibarile orta 
dıı. değişmif bir ıey de yoktur. 
Çü kü italya, ötedcnbcri Avusturyanın 
Almanya ile birlq esine muarudır. 
Bunun ebebi baaittir. Bu birlCfme 
ile biunl olacak olan .. daha büyük 
Alm ny 0 kar11sında, ltatya her zaman 
kendini r.ayıf hu edecektir. Nitekim 
küçük itilafı te.ıkil eden ve Romanya, 
Yugosl 'f'J'a. Çekoslovakya devletle
rinden müteıckkil bulunan :ıümr nin 
ayni birleıme karfısında duyduğu 
endiıenin menşei de naııl ki aynı ise. 

Maamafih itaıya, bu muhnlefctini 
aaıih bir surette •çıta vurmamakta, 
kendi he.sabana bir nevi manevra çe
virmektedir. O ıuretle ki böyle bir 
birleımeden bir harp doğacağı şayi
alannı etrafa yayarak. aka t, bu 
ıayi lıırla Alm nyayı irkiltmek ve 
Avusturya - Almanya birle.ımesi me. 
selesinde geri alıoamıyacak bir adım 
atmasına mini olmaktır. Şimdiye 

kadar bu plan muvaffak olmuştur. 
Riccione mü1akab ile İta}y;>, A

YUaturyaya para )•ardımı teklif ediyor, 
buna mukabii bazı Tuna devletleri 
arasında ikbsadi anlnş~alar yapılma-
11nı istiyor. Bu ikbsadi blokun mah
reci Triyute ltalyan limanı olacaktır. 
Bu planın baılıca muhalifi Fransa 
,.e onun emrilc hareket eden Yügos
lavyadır. lngiltcrenin de bu bahiste 
ıöyliyecek bau sözleri olmak lazım 

geliyor. Onun içindirki Riccione 
mülak. bnın birtakım aksi tesirleri 
hu5Ule gelmek zaruridir ve bu, si
yasi bir Fransız taarruzu ile tavazzuh 
edecektir. Önümüzdeki günler yine 
aiyaai hadiselere gebe görünüyor. 

Şüre~ya 

Musollnl'nln idare Ett pi 
Tayyare 

Karessiyo, 28 - Baıvekil M. Mu
ıolini, Santa Anva Valdieri'yc gitmit 
ve orada kırala mülaki olmuştur. 
Kıral, bizıat Başvekilin sevk ve idare 
ettiği bir tayyareye binerek hudut 
mıntakası üzerinde uçup dola~mıştır. 
Dönüşte laral oturmakta olduğu kö~k-

te M. Musoliniye bir ziyafet vermiştir. 
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Italyan Siyaseti 
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lı[. . Gönül işleri 
insan Her Vakit 
Ayni Kuvvetle 
Sevemez 

:talya ile Almanya Arasında Devamlı 
" Bundan sekiz ay evvel ne

zih bir aile toplanbsında aile se
viyesi ve tahsili oldukça kıymetli 
değer meslek sahibi bir hanımla 
tanışlık.. Hanım beni üç senedir 
uzaktan seviyor ve bu sevgisini 
bana izhar edemiyormuş. O gece 
dansta birçok kimselerin dana 
teklifini reddetti. 

Ve Sıkı Bir Anlaşma Olamaz 
. Par~s _26 .- Tan gazetesi, ftalyan 
~ıyasetının ınkişafından bahsederek, 
lta.lyanın orta Avrupnda bir rol oyna• 
m k arzusunda oldujunu yazmaktadır. 
Guete diyor ki: 

ltalya ile Almanya arasında de· 
vamlı bir sıkı anlaım• olamaz. Zira 
orta Avrupada balyan nüfu:ıile Al
manya nüfuzu bir gün çarpıfmıya 
m hkümdur. 

M. Musolin! tarafından dörtler mi
sakının teklif edili~i İtalya aiyaaetinin 
inkişafının ilk işareti oldu. Bununla 
münhasıran Almanya ile bir teıriki 
mesaiye kapılannı kapamak, ingiltere 
ve Fransa ile tam bir hareket scrbca· 
tisi temin edecek şekilde tefriki 
me.sai etmek ihtimallerini elinde 
tutmak istedi. Hayab menfaatlerini 
!corumak ihtiyacı, natlk aaatlerde, 
ltalyayı daima Fransa ve İngiltere ile 
t~şriki mesaiye avdet ettirecektir. 

Roma 28 - Czaı ~azetexi, " Işık 
Roma'dan doğuyor " baılıAı altında 
neşrettiği bir yazıda diyor k~: 

Roma beynelmilel bidiselerin mer
kezi olmuı, M. Musolini de Avrupanın 
ort losmınn ili1iği olan itler husu
auııda hakem haline gelmiştir. 

Bir F e .. qezan 
Felaketi 

Şankhay, 28 - Sarınchir taşmış 
800 köyü basmıı ve 3 milyon halkın 
ocağını mahvetmiştir. Son yağmurlar 
yeniden aulan taşarmışbr. Çinanfu 
ıehri yeni bir su baskını tehlikesi al
tındadır. Bir çok noktalardaki su set
leri yıkılm~hr. 

1 any Etrafında T yyare 
ile Devir 

Berlin, 28 - Almanya etrafında 
tayyare ile devir müsabakasının so
nuncusu dün Berlin ile Münib arasın· 
da .)'apılmışbr. 

ilk günü müsabakaya iıtirak etmif 
olan 124 tayyareden 40 ı ilk iki günde 
tasfiyeye uğramııbr. Ve dünkü müsa
bakaya ancak 84 tayyare iştirak et-
miştir. 

Mülizim Seydman, muvasalat nok
tnsına ilk olar4k saat 15/0S te gelmit 
ve Tannenbcrg'ten gelmiş olan Baş
vekil, Baıvckil muavini ve 1\-iilli Mü
dafaa nazın tarafından tebrik edil· 
miştir. 

Galiplerin tasnifi için yapılması 
zaruri olan beaaplar ancak bugün 
bitecektir. 

Paris 'te 2 inci Entemaayonalin kongre i açıldı. Hemen her memlekette 
buhran geçirmekte olan osyalist fırkaları, bu defa Paria'te müşterek bir 
program tanıimıne çnlışmaktadırlar. Resmimiz kongre lokantasında alınmı br. 
SoMan itibnrPn \1 Renodel (1) Marke (2) Otto Vels (8) ve Viktor Şıfi (1) 
gö,.teri:ror. - T-,. ._, 

Hitler Sar'ın Almanyaya 
iadesini istiyor 

Harp İstemiyoruz, Başkasına Ait Bir 
Şey De Almak istemiyoruz 

Bcrlin·, 28 - Dün 20 bin kişi 
Rüdeshaym'da büyük tezahürat yap
mış, "Sar" ın Almanyaya sadakatini 
göstermiştir. Prusya Maarif Nnzın 
bir nuhık söyliycrck demiştir ki: 

Sar'lılar birer Alman ruhu taıır

lar. Çünkü Alman milleti deyişme· 

miştir. Beynelmilel rüyalar artık bit
miştir. Bu esnada Başvekil M. Hitler 
Ren şehrine karşı radyoda bir nutuk 
söylemiştir. M. Hitler demiştir M: 

- Müdafaa ettiğimiz. davalar 
arasında Sar'ın Almnnya'ya iadesi de 
var. 65 milyonluk bir halk, bugün, 
maziye ait hiçbir ey dinlemek iste
mediğini, ilin ediyor. Bizden Sar 
alındığı zaman, F rnnsaya madenlerin 
ikbsadi aidiyeti temin edilmek iste
nildiği idarenin Milletler cemiyetine 
tevdi dileceği söylenmişti. Bu devre 

artık geçmiştir. Şimdi 3 ,ekil v r. 
Birincisi Sar'ın Fransa'ya verilme

si, ikincisi Sar'm muhtar olmasıdır. 

Hiç bir Alman bu iki ıekli kabul 
edemez. Ancak üçüncü bir ıckil var
dır ki, Sar'ıq Almany3'ya iadesidir. 
Başka milletlerle harp etmek iste
miyoruz:. 

Başkasına ait bir şeyi de almak 
istemiyoruz. Millet, kendi istikbaltni 
kendisi tayin etmelidir. Herkesin 
Almnnya'ya rey vereceğini biliyorum. 

F rnnsa He uzlaşmak istiyoruz fa
kat Almanya Snr'dnn katiyen vaz 
geçmez ve Sar Almanya'dan katiyen 
ayrılmaz. Mücadele ve kavga istemi
yoruz. Uikin milletimizi her ıeyden 
fazla eviyoruz. Bizim için ıizi Al
manya'ya tekrar kavuşmuf görmek
ten daha mes'ut bir zaman olmıya
cakhr. 

saadet temennileri arasında iki 
gencin parmaklarına geçirdi. 

Ailesinin teklifi üz.erine dansa 
davet ettim.. Hevesle kalkb .. 
Durgun gözleri büsbütün derin
leşti ve kendini pelte gibi kolla
nmın arasına atıverdi. 

Nihayet bir fırsat buldu .. 
lJiilerime kapandı.. Yalvardı, 
aşkına merhamet diledi .. 

Henüz hayatımı tamnmen ka· 
zanmadığımı ve istikbalimi daha 
emniyetle geçirebilmek için bir
kaç sene daha mesleğimde çalışıp 
yükseldikten sonra evlenmeyi dü· 
şüneceğimi, bu sevgisinin bir aşk 
değil, genç kızlık çağının geçid 
bir ihtirasından başka bir fey 
olmadığını söyledim. Kanmadı. 
Benim hayabmın bütiin sevinç 
ve kederlerine ortak olacağmı, 
bana malik olmanın kendisi için 
anüdane bir ısrar olduğunu 

söyledi .. Nihayet hastalandı. Ailece 
tanıştığımız için ziyarete gittim. 
Annesinin odayı yalnız bıraktığı 
bir sırada bana bir mektup uzat
tı. Müşkül bir vaziyette kaldım. 
Almamazlık yapamadım. 

Nihayet mektubunda benim 
yüzümden hastalandığım, günden 
güne sarardığını, bu genç kız 
hayatının günahını omuzlanma 
aldığımı, bir zaman sonra ölürse 
ebedi bir huzursuzluk içinde ya• 
şıyacağımı ve benim bu huzur• 
suzluğumu düşünerek şimdiden 
acı duyduğunu, kısalan ömrüntin 
son günlerinde mümkün olduğu 
kadar sık ziyaret edersem müı· 
terih öleceğini ve o zaman beni 
affedeceğini söylüyor, 

Düşündüm.. Hem çok düşün
düm. Karşımda hakikaten ölümil 
bekliyen bir hasta... Her fırsatta 
ziyaret etsem anlıyorum, daha 
çok ümitlenecek ve ısbrap çeke
cek.. Gitmesem yine ayni ısbrabı 
çekeceğini zannediiyorum. Ken· 
disi güzel.. Hem çok güzel. Mü
kemmel adabı muaşerete vakıf, 
tahsili benim tahsilime yakın, 

( Devamı 10 uncu sayfada ) 

Dlnkllerln Romanı 
den karar vermezsin. mesut ol
man için benim ve annenin ef • 
kati daima üstündedir. 

Ve onu alnından, saçlarından 
öperek ilave etti: 

Ahmet Reşit bu alemin ve 
ve bu ailenin artık yabancısı de
ğildi. Genç kız bir sene devam 
eden ince, itinalı bir arkadaş· 
lıkla bir sarmaşık gibi onu ihata 
etmişti. 

- Seni mes'ut edeceğime 
inanıyorsun değil mi? 

Tnmamile. 
- Sana lngilizce öğreteceğim 

Reşit. istersin değil mi? Edelıi Homıın -Burhan Cshit ss--
vam eden bu gönül tılsımını çöz
mekten gelen bir sevinç içinde 
iözlerile tutuşuyorlardı. 

Genç laz: 
- Yarın gidiyoruz. Anneme, 

babama haber vereceğim. Y ano-
~an sonraki seyahabmızın manası· 
na bir kelime daha ilive olacak. 
Dostluk, arkadaşlık ve: 

- Ve nişanlılık! 
- Bravo. 
- Anneniz, babanız kararı-

nııza itiraz ederlermi? 
Genç im başını salladı: 
- Onlar kızlarının saadetini, 

bayatını kendisi tanzim etmesinde 
bilirler. 

Ve itimat ederler ki kızları dü
tünmeden karar vermez. 

Genç. kız Ahmet Reşidin nğ
mıa kocaman bir püro sıkıştırdı 
ve kalabalık içine karıştı. 

Madam Kolmodin kocasile 
salondan yatak odaları kısmına 
ıeçen halde misafirlere yeni 
bir sürpriz hazırlamakla meşgul
dular. Genç kız bir ok gibi ara
larına girdi, ellerini yakaladı. 

- Baba, dedi. Müsaade eder
sen kızın arhk on sekiz yıl taşı
dığı şerefli ismini sana iade 
edecek. 

Annesi şaşırmıştı: 
- Niçin? 
- Çünkü yakında bir başka-

sının ismini taşıyacağım. 

Madam Kolmodin gülümsedi: 
- Anladım. 
- Evet, o. 
Mösyö KoJmodin gözlüklerinin 

altından hayretle bakıyordu. 
Genç kız onun boynuna atıldı: 

- Bnbncığım, babacığım, de-
di. Ben Reşitle evleneceğim. 

Viskiyi fazla kaçırdığı açın 
neş'esi bir kat daha artan mösyö 
Kolmodin genç kızı göğsüne çek
ti. Başını omuzlarına koydu ku-
lağına fısıldar gibi: 

- Benim bir tek kızımsın 
Gretta, dedi, seni istediğim gibi 
yetiştirdim, zeki ve istidadın 

· tam bir hürriyet içindedir. Senin 
bayatın, istikbalin hakkında ve
receğin karara bir zaman itiraz 
etmem. Bilirim ki sen dü~ünme-

-

- Reşit fena çocuk değil, 
bizim tarihimizde Türklerin ismi 
daima kahramanlıkla geçer. Böyle 
mert ve kahraman bir milletin 
evladının senin gibi temiz bir 
aile yavrusunu mesut edeceğin· 

den şüphe etmem. 
Bir kaç dakika sonra salonun 

rengi, ba,•ası neş'esi büsbütün 
başka bir ıekil aldı. 

Misafirlerine balondan daha 
neş'cli bir sürpriz arıyan mösyö Kol
modin iki gencin bu kararını onlara 
vermekle daha sevinçli bir sür· 
priz yapmış oldu. Zaten uzak ve 
yakın akrabadan olan misafirler 
bu kararı alkışladılar. Tebrikler, 
takdirler cuasında viski ve kok
teyl kadehleri doldu ve boşaldı. 

* Hareketlerine yarım saat kal-

mıştı. 
O gün öğleye kadar ana ve 

baba şehirde birçok yerlere gir
diler, çıktılar, yeni vaziyete göre 
hazırlıklar yaptılar. Öğleyin (Vil
la Margretta) nm yemek salonu 
yine ayni misafirlerle dolmuştu. 
Mösyö Kolmodin hatırladığı nişan 
yüzüklerini davetlilerin candan 

Bu içli ve temiz gönül mace
rası yeşil çayırda sız.an iki pınar 
gibi ayn ayrı yavaş yavaş, yayıla 
yayıla nihayet şimalin bu karlı 
dağları arasında birleşivermişlerdi. 

O akşam biiHin ailenin samimi 
candan alkışları, teşyileri am· 
sında (Beltak) dan Alman sahil· 
terine doğru hareket ettiler. 

Ogünkü aile meclisinin karan 
mucibince yedi ay sonra, genç 
kızın ve Ahmet Reşidin paristeki 
etiltlcri bittikten sonra (Stokholm) 
de düğünleri yapılacaktı. 

iki genç on beş ~!1 evvel 
iki } olcu iki arkadaş gıbı çıktık
tan se} aİıatten şimdi iki nişanlı 
olarak dönüyorlardı. 

Reşit 1 
Gretta! 

tr 

Yılbaşı nasıl geçti? 
Nefis. Fevkalade. 
Memnunsun değil mi ? 
Çok! 
Bu kararı vermek için 

kalbinde hiç tereddüt duydun mu? 
- Hayır. 

- T eşşekkürler. 
- Amma sen de bana türk-

çe öğreteceksin! 
- Tabii. 
- O halde Pariıe vannca 

ben bir program hazırlarım. Se
ninle gece dersleri yapanz. 
Pansiyonu değiştirmiyelim ister-
sen! 

- Ben de o fikirdeyim. Ma
dam Phrippon çok iyi bir kadml 

lf. 
Paris, bütün kış eğlenceleri 

ile fıkır fıkır kaynıyordu. Bir ta-
rafta sefalette.n ekmek bulamı
yanlar köprü altlannda kıvramr-
ken bir köşesinde dere gibi 
şampanyalar akan. bir sokağın
da yüksek ilim adamları fen 
ve an' at uğruna saç ağarbrken 
bir semtinde aşk, şehvet, sefa
hatın insanı deli, divane edecek, 
rezaletleri dökülüp taşan Paris .. 

Dünyanın hiç bir şehri Paris 
kadar biribirine zıt hayat şckille
rile dolu değildir. Anın belki en 
yüksek edipleri, şairleri, ilim 
adamları Pariste yetiştiği gibi 
dünyamo en çapkın, en hovarda 

(Arkası YAi') 



6 Sayfa _ 
~ ----"'-;ıe:= ::::::ı::u: 

-1 Tavukçuluk 11> 

' /(ümesleri 
Nasıl 
}'apmalıdır? 

1 

Kış yaklaşmakta olduğundc:.n 
yeni yapılacak kümeslerimiı.i nasıl 
yapacağız ve eskilerini nasıl ta
mir ze tadil edeceğiz? 

Kümes, tavukların başlıca ih
tiyaçlarından birini teşkil eder. 
Hastalanmamaları, muntazam ya
murtlamaları ve netice itibarile 
hasılat temin edebilmeleri için 
tavukların sıhhi ve fenni kümes-
lerde barındmlmalan lazımdır. 

Laalettayin derme çatma ara-
lık tahtalardan yapılan gayri sıhhi 
kümeslerde yatmlan tavuklardan 
kar yerine zarar hasıl olacağı 
bedihidir. 

Bu itibarla tavuk besliyenlerin 
hatta tavuk beslemiye heves edip 
te henuz tavuk tedarik etmiyen
lerin evvela kümeslerini fenni bir 
şekilde yapmaları zaruridir. 

Acaba fenni ve sıhhi bir 
kümes nasıl yapılmalı? Bunu 
kısaca burada anlatmıya geyret 
edeceğiz. 

Beton, kargir ve ahşaptan 
olarak muhtelif malzemeden kü
mesler yapılabilirse de memleke-
timiz için en sıhhisi ve en ucuzu 
tehtadan yapılanJkümeslerdir. 

Tavukçuluğa başJıy acakların, 
müteaddit yazılarımlzda söylediği
miz ve çhile, son derece hesaplı 
hareket ederek en iktısadi bir 
şekilde tesisatını vücuda getirme· 
leri şart olmasına nazaran tahta-
dan yapılacak kümesleri de 
ucuzca mal etmenin yollarım 

aramalıdır. 
Küçük sermaye ile işe başlı-

yacaklar 2,5 X 5 X 4 ölçüsünde 
kadron ve şeker sandıklarının 

bozulmasından hasıl olacak tah
telar kullanarak (5-25) tavukluk 
kümesleri ucuza çıkarabilirler. 

Bunun için de şeker sandık-
larım tahta boylarına kadron 
kullanarak kolayca hunları yer
lerine yerleştirebilirler. 

Fenni ve sıhhi bir kümese 
•erilecek şekil şudur: Çabyı kü
mesin arkasına meyilli bir satıh-
lı yapmalıdır. Kümesin cephesine 
verilecek irtifa ile kümesin enli-
liği ile o suretle mütenasip ol
mahdır ki ön cephede bırakıla-
cak pencerelerden güneşin ziyası 
tamamile kümesin içine girebilsin. 

Kümesin arka cephesi şimale 
ve ön cephesi cenuba veya şar
kıcenubiye müteveccih olmalıdır. 
Kapıları şark kısmından açılma
lıdır. Zemini tahta döşemeli ve 
bu tahta döşeme topraktan ya
nm metre irtifada olmalıdır. Ka
panlı folluk kullanılacaksa bunu 
da kümesin ön cephesindeki pen
cerelerin altında yapmak muva
fık olur. 

Kümeslerin pençerelerine ince 
tel kafes konmahdır. Bu suretle 
teker sandığı ve .kadronda yapı
lacak kümesin üstü ve yan ta
rafları tamamile ( Rüberoit ) 
ile örtülmelidir. Bu suretle en 
ufak bir deliğin kalmaması ve 
kümeste cereyanm olmaması te
min edilmiş olur. Kümeslerin in
şası ikmal edildikten sonra mü
kemmelen koyuca .bir kireçle 
badana edilmelidir. 

Tarif ettiğimiz kümesler pek 
ucuza mal olurlar. Şeker sandık
larını nakHyesiz yirmi yirmi beş 
kuruşa mahalle bakkallarından 
temin etmek kabildir. Bütün ma
sarif ve malzemesile birlikte 2 
şeker sandığından 5 tavukluk bir 
kümes 2,5 liraya ve 4 şeker san
dığından 10 tavukluk bir kümes 
4 liraya çıkabilir. 

Bu suretle işe başladıktan ve 
işle muvaffak olduktan sonra 
100 - 500 tavukluk kiimesler ise 
aynı şekilde yeni tahtadan ya
pılabilirler. 

Yerli bir şirketin beşinci yer-

= = 

Dünyada Olup Bitenler 
Diyorlar Ki: Atilli'nın ezarı Çe

kos ovakyada Bulun uştur 

Atilla ıhvri 
m ilf 11rl~rden 

Tarih ve eski devirlere ait 
eserlerin meraklıları arasında bü-
yük ümit vardır; heyecan vardır. 
Çünkü Çekoslovakyadan gelen 
bir haber, meşhur Türk hakanı 
Atilla'nın şimdiye kadar meçhul 
kalan mezarının bulunduğunu bil
diriyor. Filvaki bulunan eserler 

' 
tarihin bize bıraktığı malumatla 
tam tamına tetabuk etmiyor. Fa
kat efsanevi malümat ile bugün
kü hakikatlerin arasında büyük 
bir münasebet görünüyor. 

Atilla Nerede Öldü? 
Meşhur Atilla 'nm mezarı, der

ler ki Leh - Çek - Alman - A vus
turya hudutlarının civarındadır. 

Su altındaki mad•nleri gösteren alet. 
Bu hususta epey ihtilafa düşen
ler olmuştur. En kat'i malümat 
ise bu mezarın, bugünkü Çekos
lovakya arazisine düşen Moldava 
nehri içinde olduğunu ~üdirir. Şu 

li mallar sergisinde teşhir ettiği 

kiimesler pek güzel ve pek şık 
idiler. Lakin bunların maliyet fi-. 
atleri itibarile herkesin bütçesile 
mütenasip değildi. 

Bahsettiğimiz ucuz, fenni ve 
sıhhi kümeslerin muhtelif eb'atta 
yapılmış olanlarını, arzu eden
ler hergün Erenköyündc Bereket 
tavuk çiftliğinde görebilecekleri 
gibi bu husustaki izahat ziyaret
çilere meccanen verilmektedir. 

Erenköy Bereket Tavuk Çiflllil 

M. Nurettin 

ti) Tavuk ve Tavukçuluğa aft olan 
mUtkUllerlnl:d sornnus aıUtehaıaı. ıls• 

cevap Y•recekllr. 

Atillôn111 öldürülmesini gösteren meıhur lngiliz ressomı 
St. Georıe Hare'ın. tabloıu. 

,artla ki mezar, Moldava nehrinin dırm kapısı açıldı ve büyük hi .. 
Budvays şelırinden geçen kısmı kan Atilla kanlar içinde yatajın-
içindedir. Türk hakanı Atilla meş- d~ yatar bulundu. O akşam h~-
hur silindirvari istila hareketini kumdarla beraber halvete dahil 

Yaptıktan sonra bı'rara A olan Cermen kızı, korkak ve llr· 
qpennen k k b' d ·ı b. k.. b" 

d 
_ e ır e a ı e ır oşeye u• 

yarım a asına ugramış ve Roma "I ·· t'" B · ti zu muş u. u cınaye onun ve 
kapılarına kadar dayanmıştı. ve aldığı talimat üzerine işlediği 
Fakat her nedense Roma surları- belli idi. 
nı zorlamadan yüz geri etti. Geldi, Bu vak'a büyük Türk camiası 
Budvays civarında bir ordugah için de~iı~, bır matem vesilesi ol-
kurdu. O vakite kadar Şark ve du. Atılla nın ku_mandan~_an, .. onu 
Garbı titreten ani akın hareket- M~ldavya nehrme gomdule~. 
lerine bir 'h t d' S k' Gommeden evvel de nehrın 

nı aye ver ı. a ın d _ . . d"I C d" b" bir ha t b 1 d M mecrasını egıştu ı er. ese 1 ır 
. ya yaşamıya aş a 1• aa- demir sandukaya koydular. Bu 

mafıh Atilla'nın korkusu b"t'ıt·u·n d · · · .. . . san ukanın ıçme de ayrıca ve ıç 
yureklere yer etmıştı. Hilkümdar- · b. · ·· ·· div · lb "k" ı b. .. r ıçe ın gumuş, gen a n ı 1 
ar, ır gun ge ıp kararından tabut yerleştirilmişti. Ceset bu al-
döner ve tekrar istila hareket- t t b t · · d · s t k ı · b 

1 
· . . m a u un ıçın eyı. onra e -

e.~ıne . aş ~r ~ dıye en na~ıde rar nehir eski mecrasına iade 
guzellerı Atıllaya hediye edıyor, edildi. Atillanın öliimü ve mezarına 
o da her biri bir ırk ve milletin 
mümessilleri olan bu dilberleri 
yanına ahp zamanını hoş ediyor
du. Onun bu hareketiğini gören 
maiyeti erkanı bir gün ona bu 
halin sebebini sordular ve Roma 
kapılarına kadar yanaştıktan 

sonra geri dönmesindf!ki maksadı 
öğrenmek istediler. Hıristiyan 
membalarm verdikleri malumata 
göre Atilla'nın maiyetine verdiği 
cevap şu oldu! 

-- •• Roma' da beni bir papaz 
karşıladı. Bu adam, benden 
Roma'ya girip Romen kavmini 
ezmememi istedi. Baktım: Papa
zın iki omuzunda iki tane melek 
vardı. Bunlar, Roma'ya girdiğim 
zaman beni öldüreceklerdi. Bunu 
gördükten ve anladıktan sonra 
vazgeçtim, geldim, burada karar
gah kurdum .• , 

Bir müddet sonra Cermen hü
kümdarı Atilliya gayet güzel bir 
kız hediye etmişti. Çünkü Türk 
hükümdarının Cermen hudutlarına 
pek yakın bir yerde karargah 
kurması, bütün Cernlenliği heye
can ve endişeye düşürmüştü. 

Onun bu tehlikesini bertaraf 
etmek içindir ki bu hediyeyi 
göndermiye karar verdi. Atilla, 
her güzele karşı olduğu gibi Cer
men dilberine de büyük bir hüs· 
nükabul gösterdi. Akşam onu 
halvetine aldı. Fakat ertesi sabah 
Atillanın çadın hiç açılmadı. Ya
ni yaverleri onun istirahat et
mekte devam eylediğini düşüne
rek rahatsız etmekten çekindiler. 
Fakat hakanın çadırındaki sessiz· 
lik devam ediyordu. Umumi bir 
merak içinde akşama doğru ça-

MezaNI" bulunan bir para 

ait olan bu menkıbeyi bilenler 
ötedenberi bu mezarı arıyorlardı. 
Son zamanda doktor Bellingi 
isimli bir mutahassısın keşfettiği 
bir alet, bu mezarı meydana çı
kardı. Çünkü, bir müddet evvel, 
Viyanada, eski eaerlerin meydana 
çıkarılmasını temin edecek alet
lerle meşgul bir mutahassıslar 
kongresi toplanmıştı. Doktor 
Bellinginin ileti işte bu münase
betle tecrübe edildi. Bu iletin 
fevkaladeliği, ıu altında madeni 
eşya bulunduğunu bildirmesidir. 

Daha evvel, toprak altındaki 
eşyamn mevcudiyetini bildiren 
birçok aletler yapılmış, fakat su 
altındakileri iÖsteren biç bir va
sıta bulunamamıştı. Bundan son
ra Moldavya nehrinde araştırma
lar yapıldı ve efsaneye uyğun bir 
şekilde, nehrin mecrası içinde 
bir demir sanduka, sandukanın 
içinde de bir iskelet bulundu. 
ayrıca, bu mezarda bir takım 
eşya ve kıymetli madenden paralar 
vardı. Bu suretle hükmolunduki 
mezar Atilanındır. Fakat altm, 
gümüş tabutlar .ne olmuştur? 
orası belli deiil. 

Ağustos 29 
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Dünga Hddiseleri 

Amerikada 
içki 
Meselesi 

Amerikada içki yasağı kalktı 

Amerika amma bu kalkış 
İçki kısmen lafzidir. 

Tı Asıl serbesti 1934 
oplugor senesinin bir ka-

n~n?sa!lisinde başhyacaktır. Çiin
ku ıçki yasağı, Amerikada kıs
men mahalli hükômetlerin işidir. 
F e?eral Cü~~yetin salahiyet .. 
lermden degıldır. Onun için ya .. 
sak kalkıp ta her tarafta bol bol 
içki içilebilmesi için bir müddet 
daha beklemek icap ediyor. Bu 
hürriyet,e kavuşmayı beklerken, 
birçok ıngiliz ticarethaneleri, bü
tün dünyaya mümessiller gönde
rerek içki sipariş ediyorlar. Bu ı
lardan bir tanesi de Londreya 
gelmiş, kendisine sorulan suallere 
ve vaktinden evvel yapılan bu 
hazırb~ara _karşı ing~4:rin du
dak bukmesıne mukabıl diyor ki: 

"- Yasaktaıı evvel Amerilca
da 10 milyon galon viski içiHrdi. 
r Galon 20 kilo kadar]. Şimdi 
ben 25 bin sandık sipariş ede
ceğim. Çünkü hentiz kaçakçılık 
revaçtadll' ve yalnız Nevyorlcta 
100 bin gizli meyhane vıtrdır. 
Artık siz, Amerikada içilen iç ki 
mikdar~nı tasavvur ediniz.,. 

* A saşi Japon gazetesinin neş• 
riyatma göre doktor Şinişi 

.--C-ü-z-am_..ın--. Matsümoto ismin-
i lacı de bir ilim Horiba 

isimli bir doktorla 
Bulundu mu müştereken Ko-

yoto Darülfünununda uzun tet
kiklerden sonra cüzam hastah
ğına karşı bir ilaç bulmuşlardır. 
Daha doğrusu bu iddiadadırlar. 
Bunun için, ayni Darülfilnunda 
bir kürsü ihdas edilmiş ve Üzer
lerinde tatbikat yapılmak üzere 
profesörlerin tedavisi altına 200 
cüıamb verilmi,tir. 

Eğer ilacın tesiri zanne-. 
dildiği gibi çıkarsa fen alemi 
mühim bir adını daha atmış 
olacaktır. 

lf 
A lmanya'da tuvalet eşyası 

satmak için yapılan pro-.------Afilli pagandalar bile 
/ldnlar mili bir çeşni al-

_____ _. mıya başlamıştır. 

Aşağıdaki krem ilanı bir Alman 
gazetesinde görülmüştür. Orada 
bile Yahudi düşmanlığı ve semit 
ırkını tezlil edici bir dil kullanı-
lıyor. İlin şudur: 

" Süt renkli san kadmlana 
Yahudi ırkı ile hiçbir münase
betleri yoktur. Bu tendeki ka-
dınlar güneşten daha ziyade mr .. 
teessir olurlar. Adi güzellık 
kremleri Semitlerin kalın ten-
lerine uygun gelebilirse de Jcr
menlerin nazik ci]tlerini bozar. 
Onun içindirki Japon krem sanayii 
sarf Ari uklara mahsus olmak 
üzere gayet nefis bir krem imal 
etmiştir. Bu sahada da Hitler'in 
muvaff akiyetini tasdik etmemek 
mümkün değildir. ,, 

* Geçen gün lngilterenin Nol-
tingham ve Leicester is-

-8-1-. ,-'l'.-a-şl_a_ tasyon!arı. arası~-
//ci Kııı da garıp bıt ~ak a 

._ ____ _. olmuştur. lkı ço· 

cuğu ile beraber trene binen bir 
kadında ini olarak bir apandisit 
sancısı tutmuştur. Yolcular ara
sında bulunan bir doktor kadına 
sür'atle ameliyat yapılması lazım
geldiğini, yoksa hayatının tehli
kede olduğunu bildirmiştir. Tren 
şefi, kadının hayabm kurtarmak 
için eksprese son sür'atle yol 
vermiş, bu suretle trenlerin dün
ya sür' at rekoru kınldığı gibi 
kadın da vaktü zamanında Lon· 
draya yetiştirilerek ameliyatha
neye nakledilip hayab kurtarıl
mıştır. 

' 



PAZAROLA HASJIN) BE~ 

-ı· T~"~~~-a~y;;;.~ ·r· Takvimden Bir Yaprak Daha Kopunca •• 

t ·--··--g -,·- ..................... _.._ .. r 
Yann: 
Büyllk zaferin yıldönümüdtir. 
Yann: 
Bize büyük zaferler hazırhya

cak tayyarenin giln6dür. 
Y ann, ı&kyiizüne baktıjımtz 

zaman, biribiri arkaıına 811'81an· 
mıt tayyare fılolannı ılrec:eğİL 
Motör gürültüleri .,...ela plip 
l'eçecekler .. 

Bu moHSr piUtOlerini iyi 
dinliyecek olunak: 

- Daha kAfi deiiJ .• 
Demek iltedilderini duyacağız. 
Daha klfi dejil, ı&kyiizünde-

ki tayyareler ailnqi tamamile 
örtecek çokluğa varacaiı zamana 
kadar yardım etmek en büytik 
borcumuzdur. 

istikbalde bizi koruyacak 
kuvvetli silih tayyaredir. 

Bugilnden,o ko~yucuyu bnyn
tfip yaptmıya uirafınak ileride 
hiç bir şeyden korkumuz olma;. 

Haydi vatandq.larım,, tayya
reye hep beraber yardıma koıa
hm.. Biribirimizle yarış edercesine 
bu bayırlı ite girişelim 1 

Bakın ıimdiden gözlerimin 
lnlinde bir anda uçacak oJan 
binlerce tayyare canlanıyor. 

Binlerce motörün bir arada 
çıkardıkları gtirültü kulaklarımda 
uğulduyor. 

Telefon 
Hasan Bey evi

ne telefon almıştı. 
- Telefon ne 

itine yarıyacak? 
Diye sordum: 
- Kaynanamla 

konuşuyorum .. 
Dedi, birdenbire 

taşırdım: 
- Bu ne mu

habbet?. 
- Muhabbetten 

değil canım; tele· 
fonla günde birbc; 
dera konufuyorum. 
Onun için iki de 
bJr eYiııden kalkıp 
buı:aya gelmiye yü· 
zü olrnuyor. 

Zannet· 
mem 

M. Bey yirmi 
senelik evliydi, af
Jcat onu biitiin eğ
lenoe yerlerinde kR· 
nsından ziyade N. 
Hanımla beraber 
görürlerdi. Oiinün 
birinde M. Beyin 
kansı öldü. Herke
ein ağımda aynı 
söz dolaşıyordu ... 

- M. Bey N. 
Jranımla evlene-
cektir .. 

Huan Bey bun
lara güldii .. · 

- Hiç zannet
mem, N. Hanımla 
evlenirıe eğlence 
yerlerine yanına ki· 
mi alıp gidecek? .... 

Tavsiye 
Bir doıtu Haaan 

Beye ıordu: 

4 
- Oğlum için 

aeyi tavsiye eder· 
aiııiz lluu Bey! 

ftll&lll llll O}IUD 

edip miY .. 

- Edip olawa !. 

- Reıim daha 
fena mı? .. 

~ Hayır fakat 
Uiıt kalem; boya, 
fırça •• Maden 
daha •oaz ahnır 
da .... 

Bir Cevap 
Şiir yazmıya he

ve1li goç Huan 
Beye bir ıual tor· 
du: 

-Huu Bey 
şiir yumak göç 
bir şey, delil mi? 

- Zamaetmem 
ya gayet buit ltir 
şeydir; yahut ta 
imkansızdır .. 

Son Roman 
Genç muharrir 

Haean Bıye ıordu: 

- Son romanı· 
mı okudunuz mu 
1luan Bey? 

Bir ilin 
- • co .. ·- •• ..._, 

H-n Bey anlattı: 
Evinde franmca, almwa, 

lngilizce yeYIDi ıazeteler, .... 
muaJar birikmifti, ıuetelere Mr 
Ula Yereli: 

" G&nı pçmif muhtelif ec• 
nehi sazeteler ucuz flatlerle .... 
tıhktır.. caket cebinde tapmaya 
çok elveriflicli. Satın almak lati
yenJer filAn yerde, falan küueye, 
fiflllekln -tte mllracaat etme
lidirler .•• " 

Filin yerde, falan kim1eye, 
fitmekln -tte ylzlerce zlppe 
m6racaat edip ıuetejerin, mec
mualann hepmini aabn aldılar. 

Ktsmet 
Hanımlar topJanmıılardı. 
- Ne yapıyorludı ?. 
Tabü Hun Bey de araJannda 

hazar, nazır. 
Diye mi aoruyorıunur... Ga

yet kolay.. Hanımlar bir araya 
toplandıklan zaman dedikodudan 
baıka ne yaparlar ki.. Bir tan~ ıi 
ortayabir llf atb : 

- Haberiniz var mı? Naciye 
evleniyormuı. 

- Aman o çirkini de kim 
alıyor? 

- Zenp, rGzeJ bir delikanlı 
- Acaba lleaİllİ bejenaait? 

Yaşasın bize büyük zaferler 
lıazırlıyacak olan tayyarelerimiz. 

P•z•r Ola 
H••an BeJ - Y•rın bUyUk zaferin yıldlinUmUnU Y•f•J•ca

lız, ... mutlu itiz• r •• 
- Hayır, ya ıi?.? - Ayatlan çok güzelmiı 

onlar için alıyormuş. 
--U-eee•••••••-•eeeMa ......................... DE • 

Çabuk giyiniyormut 
Hasan Beyle kansı gezmi· 

ye gideceklerdi, kadın odaıina 
pdi: 

- Ben hazırlanayım. 
Diye, Hasan 8. oda11na girdi .• 
- Ben de traı olayım •. 
Diye ..• 
Zaman geçti, kadın odasmdan 

çıkb. Hasan Bey 10fada oturmut 
cııara içiyordu. 

- Ne o bili trat olmadın 
mı?. 

- Oldumf. 
- Ya bu aakallann ne? .• 

Geliyor 
Yaz geldl lllye' 
8evlndl111 r•n• ? .• 
Dal•tbm durdum; 
Ben bir tevlye .• 

Vapura lllndlk, 
Vapurdan indik, 
Bltmlttf gllrdUm .. 
Cepte metellk ! .• 

GUn•tl• r•ndım, 
Ar•llım aanllım, 

Denizi• kumd•n
Artık u•aildım.. 

P. O. H. 1. - Sen JİYİDİDciye kadu tek-nr uzadı.. L. ____________ _; 

lte••n hı - Acalta launl•Pln ••unl•rı da Mo• lnlr11une 
•eldlklert .... mı MJND 7 

- Kad111ıar atlamakta m•hır 
dejlller mi Ha .. n Be, ? 

- Bilmem amma, herhalde 
atlatmakta dall• mahir alaalar 
11•rekl .. 

1 
Çok güzel 

1 
Hasan Bey kansına bir hediye 

alacakta, bir mağazaya tirdi; 
tetgihtar ıenç güzel bir kazdı; 
maksadını anlattı, tezgahtar kız 
bir elbise çıkardı. 

- Bu tuvaletimi nasıl bulur
ıunuz? .. 

Hasan Bey elbiseye bakaca;ı 
yerde kızın yOzüne baktı: 

- Çok P,el, evveli ıu kan
ma alacajun hediye meaele1iai 
laaUedelim .tel •• 

Geliyor 
Bahçe detlller, 
Glttlll lleraller •• 
Çok tuzlu 11• kll, 
Denladen ..... r •• 
l 

Detoleun aman, 
Ben l11ktım ı•zdan, 
Çekllmez oldu, 
Her rer toz duman.. 

Yalda yolcu var. 
Hep bizi ar•r, 
~orı ... 
Bakıft ............ ?.. 1 

P. O. H.8. 1 
_J 

Hasan Bey Wa karıştı: 
- Desenize Naciycnin kıı

meti ayağında imifl. 

Tutupcak 
Hasan Bey kop kop sigorta 

müdtırünlln odu.na sirdi: 

- Benim bir evim var, lae
men ligorta maameleaini yapm r. 

- Şimdi mi? 

- Hemen timdi, bir dakika 
ıecikmeye gelmez. 

- Bu kadar aceleye lüzum 
var mı? 

- Olmasa ıelmezdim. EYİIDİll 
yanındaki ev yanıyor, nercle lae 
benimki de tuhlfacak !. 

H•Nn .. , - Bur•da J•lancıaını 81me -~3'-... ~~"t) 
9ekec•llnlz• Altldln Daver ••ıln P•fl aıra 
dolatın: aalllclelnl gartlP Rlmlnlalıraınız L. 



1 Sa,fa 

Beden Terbiyesi Konferansı 

~1ütehassıs Muallimlere 
Yeni Usulleri izah Etti 

( BattaHfı 1 iad 
aayf amrula ) 

bindea getirilen 
28 talebe ile 
birlikte dinleyici
lerine müteaddit 
bedçn terbiyesi 
niimuneleri glSs
terdi.. Bunların 
içinde çok güzel 
olaolan; hatta 
top oyunu gibi 

çocuklarda değil 
büyüklerde bile 
alaka uyandıran 
müsabakalı ve 
eğlenceli oyunlar 
vardı. 

Beden terbi-
yesi mütehassısı, 
nese~i bir fen bil
gisi gezintisinde 
çocukların gör
dükleri ve karıı
laşbkları hadise
lerden ve man-
.zaralardan isti- Beden terbige•i •iiteh•uısı H Ni%411tdtia B. 

fade edilmesini tavsiye etti. Bu me- çekerek yıkma örnekleri fili ... 
yanda baZJ nümuneler de göaterdi: Konferansta iki yüze yak n 

Kurbağa Kibi bağırarak sıç· ve hemen hepsi muallimlerdeo 
ramak.. Köpek gibi yürümek, ibaret olan bir dinleyici kütlesi 
ağa tan sıçnyarak yaprak kopar- bulundu. Konferans Ankara. be-
mak t.aklitleri. Dar bir köprüden den terbiyesi mektebi müdürü 
geçiJ, orak kullanma taklidi, yı- Nizamettin Bey tarafmdaıı tercü-
lnlacak bir ağaca ip atma ve me edildi. 

I 
Plajlarda Neler Gördüm? 

Plijda Köyden Yeni Ge_
miş Er ek Ve Kadınlar 

-
( B .. ştarafı 1 inci sayfada ) 

Ha, işte gördünüz mü göniil 
açacak, peşine takılınacak kafileyi: 

Kafasının orta yeri arabacı 

traşı ka7.ıblmıt sakalı ıinek kaydı 
alınmış ve dikleştirilmiş bıyıkları
nın, kulak memelerinin, favori 
altlarının pudraları iyice silinme
mit bir adam. 

Üzerindeki yeni elbi.e, gardi
rop çengeline asılmış gibi sarkı
yor. Ayaklarında çatlıya çatlıya 

çeteleye dönmiif 50 numara ru
ganlar ve yakasız kravatsız bir 
gömlek. 

Kıllı ellerinden birinde, koca 
bir sepet, diğeri, dükkancıdan 

alındığı zamanki biçimine el sü
rülmemiş bir ıapka bfıyor. iki 
l anında iki kadın var. 

Hangisi gençtir, hangisi güzel· 
dir, esmer midir, beyaz mıdır, 
anhyamazsına. · Çllnkü ikisi de 

Piyer Lotinin dediği gibi birer 
"canh muamma" halinde._ Peçe
leri inik Amasya yörükleri, brtak-
lanaın uçlarını bile görmiye imkin 
bırakmıyor. 

Y anlannda diğer erkekle ayni 
kıl.kta bir adam daha var. O, 
is tan bula daha az yeni gelmişe; 
plaja ikinci defa geliyora benziyor. 

Etrafındaki baza JJ~yleri, bazı 
yerleri göstererek anv.-Jığı şekilde 
anla'ı)Or. 

Gi,edeki adam, kabine ücre-
1ini söyleyince birinci köylü: 

- A)lığı mı? dedi! 
f çeri girerlerken tam yam 

b aşlarmda idim. Kadınlardan biri 
etrafına bakıft!" bakınmaz dura
ladı: 

- A. a, a, dedi, bunlar ne, 

1 

böyle hep cebrail buzağıları gibi 
soyunmuşlar~ 

ikinci adam cevap verdi: 
- Eh, burası pilic... Burada 

böyle oturup kalkılıyor. 
Sonra diğer adama döndii, 

nükte yaptı: 
- Dayı be. bizim köyün gö

lünde böyle bir yer açsak, bizi 
taşa tutarlar a. .. 

- Taşa tutarlar da söz mü ki! 
İlk hayreti geçen kadmlardan 

biri: 
- Eh, dedi, buraya bu kılıkta 

girersek bize gülerler alimallah!. 
- Peçeni açarsın! 
Bir gölgeliğe yayılıp otur

dulnr. 
Adamlardan biri, mütemadi· 

yen yağan suallere cevap ve.r
meğ~ çabalıyordu. Ve zannedi
yorum ki bu, onu, kızgın gtinq
ten ziyade terletiyordu. 

Naci Sadullah 

Para ~'ermemek 
• 

istiyorlar .. 
( Ba.,tarıı" l inci ... yf1.da ) 

ristan bankalarında mahsur ka~ 
mıştır. Bu alacak miktarının bir 
milyon lira kadar olduğu anlaşıl-
maktad r. İşte Bulgarlar bu bir 
buçuk J'rayı nakit olarak vermek 

1 istememekte, mukabilinde Bulgar 
malı alınmasam iieri sürmekte
dirler. 

f ş Nasıl Halle 1ilecektir 
İktısat Vekili Celal Beyin Av

rupadan avdet ederken Sofyaya 
uğrayacağını yazmıştık. Bu fırsat
tan istifade ederek her iki mem
leket lktısat vekillerinin bu İfİ 
münasip bir şekilde halledecekleri 
kuvvetle tahmin edilmektedir. 

IO• POSTA 

Spor 
F enerbahçe E.ıkişe

hire Gidiyor 
ltatyan Güreşçilerine 

Karşı Hazırlık 
30 ağustos tayyare ve zafer 

bayramı günü Ealcitehir tayyare 
takımile bir maç yapmak için 
davet edilen F enerbahçe takımı 
yana aabah on bq kişilik bir 
kafile halinde hareket ede
cektir. Giden ekibin tamame bi
rinci takımın oyuncularından mü
tetekkil olmasına çalışıldığı halde 
buna imkin bulunamamıı ve B. 
takımınm takviye edilmiş bir 
kadro ile gönderilmesi zaruri 
olmuttur. 

Galatasarayın son bmıesinde 
Eskişehirde bu talama kafll uğra
dığı mağlubiyet, tayyare takıma 
oyuncularının Türkiye biriacilik
lerindeki formlarım muhafaza 
ettiklerini göstermiştir. 

Ecnebi GUreffil~r 1 çln 
Hazır ilk 

T. t. C. l Güreş fed~rasyo
nundaıı: 

l - italyanlarla eylül ayı 
içinde yapılacak ~ müsabaka 
içllı 5 eylwde lstanbulda seçme 
müsabakası tertip edilmiştir. 

2 - Macaristana gidecek ta
kım içi.a )'apılacak seçme müsa· 
bakası da 2'l eylUlde icra edile
cektir. ltalyanlarla ilk müsabaka 
8 eyfôlde yapdabilirse bu seçme 
yapalacak aksi takdirde bu ikinci 
seçmeden feragat edilmesi muta
savwrdur. 

3 - • iki seçme~ .... 
edecek muhtelif mıntakalardaki 
gürqçileria 1363 No.lu ta•im 
mucibince yol paraları mmtaka
larınca iaşe ve ibateleri federas
yonumuzca temin edilecektir. 

4 - Bu seçmelerde C ve B 
isimlerilc iki takım teşkil edile
cektir. Müsabakalara iştirak ede
cek mıntakafann her iki seçme 

müsabakalanıun tarihinden bir 
hafta evvel proğramı tanzim için 
kat'i esami listesini gindermeleri 
lazımdır. 

At Yaraşları 
Yarış ve ıslah encümeninin 

tertip ettiği yarışlar önümüzdeki 
cuma günü nihayet bulmuş ola
caktır. Bu seneki koşular diğer 
senelere nazaran çok daha fa7.la 
rağbet görmüıf, bilhassa yarımkan 
lngiliz ve yanmkan Araplar ara
sındaki koşularda büyük bir 
tekamül gör&lmiiştiir. 

İstanbuJ BelediyesiDia lws115i 
bütçesine koyduğu 2300 lirahk 
tal:sisat Çatalca ve VeliefeRdi 
yarışlarında ikramiye olarak tevzi 
edilmiştir. 

DENiZ KIZI 

EFT ALYA HANtM 
konserlerini 

İPEK SiNEMASINOA 
verecek. 

J:ski Opt>ra .ınnema8ı y~rinc ) eni tc.ş
k lat v~ tesısatı ıle bır ıkı Lafta,> a 
k ,far a rla ı ğını haber Ye.rdiğimız 

"l?Ek., inı rrınsı ruudüriyetinin bütün 
alttlurka ıı u kı mcraklıltmuı çok mem
ımn t'd u k .>eni hır t< ,..bbiıs ve mu
varfakiyctinı de hlırrlİu kaydediYonız. 
Halkım 2 o çok sevdigi Deniz Kızı 
EFT ALYA Hanım Lu se.ue biitiıu 
ain~rua kowıerlerini ya.Uuz iPEK sine· 
nuısında verecek ve .kendiınne kemani 
Satll Be~ •c arkadaşları niabt ecJe.. 
cektir. Kıymetli san'a.tkR.aauz bu ll8De. 

iPEK ıinemasından başka hiçbir ~erde 
konser veraıiyeooktir. (6777) 

Altı 29 

Resminizi Bize Göıul.riniz, 
.. fize 

.. . 
Ta6iatinizi • 

Sogligelim ... 
Hetıafnizi k.ııporı ile ıronder.ınfz 1'ıapon diğer ıu:vf.a nuda.dır. 

27 İsmail EL : Açık ve serbest 
tavırla değil
dir. Hususiyet
lerini etrafın

dan gizler, ha
yati hakkında 

b a...ş kal arma 
hesap vermek 

istemez. lğbı
rarı devamlı 

olur. sert mu
.ameleye, talakküme gelemez. 
Sert konuşur, icraatında tiddetli 
davranabilir. 

• 26 Eınin Ef.: Aileperver 'fe baba-

kat aözleri batıruu.. 

can bir ~ 
yardır. Çocuk
larile arkadaş 
&ibi konuşur; 

kendisini say
dlrmasmt bi
lir. Kızdığı 

zaman, sözünü 
esirgemez, tok 
sidi olar fa· 

ı 28 Hamdı l~f.: lıinde l>ecerikJi ve 

muvaffakiyetJJ 
.ı •. Aciildür. 
Birdenbire ka
pılır ve karar 

verebilir. Mna
mefesiae hile 
TC riya kUJı· 
bramaz. Ar
kada söyle
mekto ziyade 

yüze karşı söyler cesareti mede
niyesi vardır .. 

• 
31 Adıına'da N. A..K. Ef.: Zeki ve 

tok gözlii davramr. 

sıcak kanlıclar. 
Dik hqlı de
ğildir. Harçın
hk yapmaz. 

Pek sıkıntıya 
~lemez, inti
zam kuıuda
tmı ib.miJ ede
IWr .. Mesafaat-
lenae kaqı 

Verilen Haberlerin Çoğu Yanlış! 
( Bqtarafa 1 inci •ayfada ) roaunu peqeıbbe ailDii alikacl.-

miiracaat eden lise mezununun lara bildirmesi beklenmeldedil .. 

miktan 200, ili mekteplerioki Maliye Me•lek Mektebi 
birkaç yüzdir. Mezunlan 

Lise Mezunlar1nın Bir Yeni teşlilitta maliye meslek 

Miiracaaü mektebi mezunlanna iyi vazifeler 
Tayin için müracaat eden ili nrilmek istenmit ve bunlar imti-

mektep mezualanDJB miktan fazla hana sevkedilmişlerdir. imtihana 
oldujunc:Lm lise mezunlanndan girenlerin çoğu kazanmıı ve yeni 

tefltilitta 11n1htelif memurluklarr kısmı azamına yer bal.mamam!fbr. 
Bunun üzerine dün lise mezunla· t&}in edilmişlerdir. 
nnd.aa bir gnıp Defterdar Mus- Kartal. Şile, Çatalca 
tafa Beye müracaat ederek ya- KartaJ, Şile ve Çatalca'lllll 
pılan iliada lise mezunu alınacağı emlik işleri mezkür kazalard• 

tedvir edilecektir. bildirildiği halde niçin alınma· 

dı~nı sormuşlardır. Yeni Tayinler 
Mustafa Bey, diğer taliplerin Fatih mal.müdürü MaDw 

daha müsait şeraiti haiz olduk- Bey Galatasaray başmemurlu-
larmı söylemiştir. iuna. Bakırköy malmüdüril Nail 

Yeni Em!ak Müdürü Bey Taksim başmemurluğuna, Kı-
İstanbııl emlak müdüriyetine zılcahamam malmüdürü Şevki 

tayin edilen Münir Beyin yarın Bey latanbulda diğer bir bapıe-
., · :;!;ınb':!! gelm~. ve emlak kad- m~rluğa tayin edilmişJerdir is 

• f ... ı.. ............................................ f·········~ 

. .L.!_J. .. __ '!~.!?..!~---·L .. ~ 
1 

29 AğllSla& Salı 1 30 Ajııstos Çarşamba 
İıtanbul - 18 Gramofon. Plak 1 

Vartov• - 21.05 Halli musiki, 
ti 18 30 F r den ı:ı~rlemiş olan· haberler, 22.11'> keman konseri, 23 dan1 nt ~ııya , . • ~ . . . 

lara wahsus). rn Mahmure Handan musılciın, 23.45 dcv~mı. 
11 19 ı:ı Fazilet H, 20.30 Efüılya H. Pefte - 21 Fılliermomk konıer, 
s~'di ı:t. ve arbdsşlsn, 2l .SO gramo- 23 haberler müteakiben sigaıı muaikili, 
fon: Pflik neşriyatı, 22 Anadolu ajan- 2-1 25. piyano il~ kliisik parçalar. 
81, horsa haberleri, sRat ayarı. Vıyana - ... o Asken k?ııae_r, 21.50 

Anbr 12 30 gramofon l tundllD, bata•a, 11.56 ıninlri parça, 
• - ı:ı .ı~ al--'-~ ıt.10 haberler vesain•, 23 plak koı • 

salon orkeatruı, ı~.'bl -·- eaz, seri. 
J!>.45 dan1 musikisi, 20.15 ajana ha· Milino - Torino - Flor•ta 

b~rleri. 20.45 Haberler, p-:ilt, 21.36 tiyatro. 
V artova - 20.10 Hafif muMki, Pras; - 26.30 Puc:ciııi'oin "Ma-

20.25 muhtelif, 21.05 orkestra ve ta- dam Botterfly.. opultt'ı, Pnwı opera· 
ganaı, 22.15 devamı, 23 dam lllll..&iei anıdan o&kleu. 

Pette - 21.36 Sigan muıikisi Roma - 21 Plik, 21. 15 karışık 

~2,0> oda. musık~i, 23·50 ionfenııa, lronBiıİlrq - 13 P.lak, 14' Promenat 
"logi!U Jiıanile,, müteakiben salon " Jmuaer "plik ile,, 18 orkestra, 19.20 
caz musıkiei. devamı, 20 25 Romen mnaiküi:, 21 ke· 

Viyaoa - 20.45 Opera p&n;ftian, man kooaeri 21.00 Jdiaik pcçalar 
22.25 katoliltlere mah"°" neşriyat. 22.4ö "keman ile,. 23 aqam. koueri. 
hsberle:r, 23 akşam konseri 

Miliao - Torino - Floranu r' ' 
_0.25 Haberler, plilı, 11.36 Pierrot := TA KV J M =: 

nıero ismindeki Haioe'un opereti. 

Pras - 20.35 SolO u.bofqıı, 20,5.1 
hal şarkıları, 21.10 plıik. 21.45 köylü 
bandoeo, 22.20 Rue heyetini gösteren 
"kumarbazlar,, isimli bir operet. 

Bükref - :!0.2ü Enstrümantal kQn· 
ser, 21 taganni, 21.25 orkestra, 22.20 
radyo orke3trası. 

Bresi•• - 21 Mooolbg, 
mici şarli:ıları, 23,35 gueta 
W.55 müaahabe, 24.10 danı 

22.25 ge
baberleri, 
muıriiili 

8ALI Hıau 

31 29 AAlJSTOS 933 116 -
Vakit 

CH••I 
C'lle 

AraM Rumi 
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SON POT SA 

ITTIBAT ve TERAKKİ 
- Her lınkkı mahfuzdur. - Nasıl dofdıi? •. 

Nas•/ Y •ıtıdı 7 .. 

Nasıl Öltla? .. oç·ü~~·ü .. K~·~~·~···N·~:····3 
" •Zivıı Sskir <==~=========:;::::===============:.,. 

Üç El Siİih Patladı lsmail Mahir Paşa 
Yüzüstü Yere Kapandı 

Murat Bey vak'ası, i.izerinden 
birkaç gün geçer geçme:r. unu
tulmtıflu. Gittikçe dedikoduy.u 
artıran ağızları, yine korkunç bır 
vak'a ile susturmak icap ediyordu. 
Cemiyetin daha hala gizli bir kuv
vet beılediğini.. ve istediği ıa~an 
iBtediği şahsı bir hamlede ezıv~-

w • • •• t k olan hır recegmı gos erece 
,..ak'a, muhaliflere karşı sersem
letici bir tokat olacak; açılan 

w 1 bır' müddet olsun kapa-
ag'lZ ar, . . . f d 
nacaktı. Buna binaen bınnı e a 
ettDek, bütün İstanbul halkına 
kanlı bir ibret dersi vermek 
lazım geliyordu. 

fakat, bu kim olacaktı. Mu
haliflerden biri mi?. Hayır .. meş
rutiyet rejimine uy~n .. hare~et 
edenleri öldürmek, şımdıhk dogru 
olamıyacakh. Şu halde feda edi
lecek adamı eski rejime mensup 
olanlardan aramak muvaf .ıkı mas
lahattı. Bu suretle de halkın eski 
devir adamlarına besledikleri kin 
ve nefretten istifade olunacak; 
mümkün olduğu kadar az tenki
de uğranılacaktı. 

Bu karar verildikten sonra, 
bu adamı bulmakta da hiç sıkıntı 
çekilmedi... Abdülhamidin yaver
lerinden lsmail Mahir Paşa var
dı ki - evvelce yazdığımız veçhile -
bu zat meşrutiyetin ilanından ev
vel Seliniğe gelmiş.. cemiyet 
ale:yhinde takibat yapmış .. fa~at, 
gözünün önünde öldürülen hafıye
leri görünce Selanikte tutunama
mıı, İatanbula dar kaçmıştı. Cemi
yet, daha o :ıaman bu zat hakkında 
idam karan verrr~, hatta bu 
karann tatbikına da girişmifti. 
Hafif bir yara ile hayatını kur
tarmıya muvaffak olan lsmail 
Mahir Pa,a, meşrutiyetin ilan 
olunduğu gilndenberi bir köşeye 
çekilmiş; mevcudiyetini bile ce
miyete unutturmak istemişti. Fa
kat.. Talih ve kader, bu eski gü
nahkarı doktor Nazım Beye ha
tırlatmış.. Hem bu zat ile eski 
hesabı temizlemek ve hem de f s
tanbula lazım gelen tedhiş der
sini vermek için, ( 99 uncu bölük) 
ten Kolağası H. Bey, tekrar ls
tanbula ) ollanmıştı. 

lsmail Mıı bir Paşa, her şeyden 
gafil ve bihaberdi. Sultanmahmu~ 
Turbesi civarındaki konağında 

oturuyor, nadiren sokağa çıkı
yordu. T eşrinisaninin sekizinci 
günü akşamı, kendisine bir telg
raf geldi. Bu telgraf ( Ser~atibi 
Hazreti Şehriyari: Cevat) lmza-

Resim Tahlili }(uoonu 

Tabmtımzı <,:ı ıcnwek .tırı. guıı.wa 
r auım ııı ıı:; u J lupon ılt! bırli.kı ~ 
gbudı • mıı. .ResmıUlJ ı>ı:"uj n 
tabı dır 'ı: ıa dtı ndilınea. 

Re im inti ar 
edecek mı1 

1 
ket mümkün değildir. Ancak, 
meşrutiyet devrinck olduğumuz 
için bir asker sıfat ile gidip git-

",/; Kemal Beyin hir türlü çt1k•nıe
diği Hüseyin Cahil B. 

sını taşıyor, ve Yıldız telgrafha
nesinden çekiliyordu. 

Mündericatı da, şundan ibareti: 
( Bu ve yahut yann akşam, 

yatsı zamanına doğru Mabeyni 
hümayuna teşrifiniz, iradei seni
yei ha:ıreti padişahi iktizasından

dır. J 
Bu telgrafnamede şüphe edi

lecek en küçük bir falso bile 
yoktu. Matbu telgraf kağıdının 
üzerine, tarih, keşide mahalli ve 
saati, veren ve alan memurların 

imzası, hulasa bütün işaretleri mev
cuttu... İsmail Mahir Paşa, hiçbir 
ıüphe hasıl etmeden telgrafın 
mündcricabm tahlile başladı. Ken-

disi mabeyne çağrılıyordu. Hem 
de ortalık karardıktan sonra .•. 
Demek ki Hünkar tarafından 
kendisine yine g'zli bir vazife 
verilecekti. Fakat acaba buna 
icabet etmek mi lazımdı: yoksa 
etmemek mi? .. İsmail Mahir Paşa 
birinci şıkkı gözüne yediremedi. 
Hatta, biraz daha ihtiyatla hare
ket etmek istedi. 

Şayet mesele, - artık esiri ma
beyn dairesi gibi - her şeyden 

dakikası dakikasına malumatı 

olan cemiyet tarafından haber 
alınır da, başına bir gaile çıkarılır 
diye, bu davete askerce bir mana 
vermiş gibi davrandı. Harbiye 
Nazırı Ali Rıza Paşanın Çarşıka
pısındaki konağına gitti. Telgraf
nameyi gösterdi: 

- Ne buyurursunuz P~a 
hazretleri? .. Vakıa zati şahanenin 
iradei seniyelerine muhalif hare-

memeyi zati devletinizden soru
yorum. Dedi. 

Rıza Paşa, bu işe müdahale 
etmek istemedi: 

- Bu mesele. bize taallük 
eder bir şey değildir. Hususidir. 
Siz bilirsiniz. İster gidiniz, ister 
gitmeyin:Z. 

Cevabını verdi. 
İsmail Mahir Paşa, ne yardan 

geçbiliyordui ve ne de ser~en ... 
Bunun için birkaç samye te

reddüt devresi geçirdikten sonra: 
- Acaba, sadrazam Kamil 

Paşa ha:r.retlerinden de bir kere 
istizan etsem nasıl olur? 

Diye garip bir sual sordu ... 
Rıza Paşa, İsmail Mahir Paşanın 
bu sualinden, onun ruhi temayü
lahm anlar gibi oldu. Arhk bahsi 
kısa kesmek lü:ıumunu hissetti. 
Buna da kısaca: 

-Vali<> bi, onu da siz bilirsiniz. 
c~vabım verdi. 
İsmail Mahir Paşa, ertesi günü 

erkenden Babıôliye gitti. T elgraft 
sadrazc m Karni) Paşaya ğöstrrdi. 
Kamil Paşa telgrafı dıkkatle oku
duktan sonra, Rıza Paşanın ver
diği cevabı tekrar etti .. Lakin b~ 
i' te bir münasebet göremedı. , 
Çünkü Abdülh~mid'in ruhunu 
çok iyi tanıyan Kamil Paşa, bu 
devirde onun gibi kılı kırk yaran 
evham!; biı padişahın, eski bir 
hafiyeyi böyle aleni bir telgrafla 
giilice m~be.yne davet e.tmesin~ 
imkan ve ıhtımal veremedi. lsmaıl 
Mahir Paşa gittikten sonra ma
beyin başkatibi Cevat Beye 
hususi bir tezkere yazdı. Yıldız 
telgraflıanesinden çekilen böyle 
bir telgrafla İsmail Mahir Paşanın 
saraya dav et edilip edilmediğin 
sordu... Bu tezkereyi götüren 
yaver, cevabını da getirmişti. Ce
vat 'Bey yazdığı cevapta, gerek 
telgrafnameden ve gerek lsmail 
Mahir Paşanın saraya davetinden 
knt'iyyen malümatı olmadığını 
beyan etmişti. 

O gün meclisi has günü idi. 
Vükela toplandığı zaman Kamil 
Paşa Ali Rıza Paşayı bir kö
şeye çekti. İsmail Mahir Paşa
nın kendisine müracaatinden, 
ve bunun neticesinden bahset
tikten sonra, telgrafın tamamen 
sahte olduğunu söyledi. Ancak 
o zaman AH Rıza Paşanın aklına 
geldi: 

( Arkası var ) 

l ______ ıs_t_a_n_b_u,_ı __ e_e_ı_e_d~ly~e_s_i ___ ıı~i~n-ıa_r_• ____ ~I 
Yol parası mükelleflerinin nazarı ~ikka~ine: 

Yol parasmın taksit zamanı geçtiği halde bırçok ınükellefferin 
borçlarım vermedikleri anlaşdmışbr. Bu gibiler hakkında kanunen 
icraitakibat yapılacakbr. Buna meydan kalman:ıak ~ere mükellef
lerin mensup oldukları Belediye Tahsil Şubelerıne ınuracaatlc borç
larını yatırmaları kendi menfaatleri namına ehemmiyetle ilan 
olunur. ..4490,, 

* * Kadıköyde muvakkithane caddesinde 8/5 No. maa bahçe dük-
kan bir seneden üç seneye kadar kiraya verilmek üzere kapalı 
zarfla müzayedeye konulmuştur. Talip olanlar şartname almak üze
re Levazım Müdürlüğüne müracaat etmeli, müzayedeye girmek 
için de 90 lirabk teminat makbuz veya mektubu ile teklif mek
tuplarım 1819/933 Pazartesi gilnü saat on beşe kadar Daimi en
ctımene Yermelidirler. "4494,, 

..,.. ' 
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İki Kişinin Ölümü Hadisesinde 
-·--

Kaza Değil Kasıt Ol-
duğu Anlaşıldı 

İki Bekçi Katil Sıfatile Maznundur 
Söke, (Hususi) - Bundan bir 

ay evvel .. Son Posta ,, karilerine 
tafsilatile bildirmiştim: 

Sökede " Doktor ,, ismile ta
nınan Mehmet Efendi isminde bir 
zatle, kayınbiraderi Veli kız ka
çırmak maddesinden tahtı tevkife 

alınmışlardı. Bu iki zat, jandarma 
refakatinde Sökeye götürülürken 

Mendires nehrine düşmek suretile 

ölmüşJerdi. Fakat o zamanki istih

barabm, bu iki zatin zabıta oe
:r.aretinden kaçmak için Mendrese 

kendi anularile atıldıktan ve 
cereyana kapılarak boğuldukları 
merkezinde idi. 

Bilahara MüddeiumumiJik tah
kikat yaptı. Ve bu suretle hidi
senin rengi değişti. 

Tahkikabn verdiği neticeye 
göre, Doktor Mehmet ve ikayınbi-

raderi Veli bir cinayete kurban 

gitmişlerdir. Bekçiler, ''Doldor ,.un 

üzerinde fazlaca para bulunduğu

nu bildiklerinden üı.eı )erine atıl

mışlar ve paralarını aldıktan sonra 

Me.ndre.se atarak boğmUflardır. 
Bekç.üerin cürümleri sabit oldu
ğundan adliyeye teslim edilmif
lerdir. 

Üniversiteliler Olimpiyadına 
Gitmiyoruz 

Eylül içinde T orino telırinde 
yapılacak beynelmilel Üniversite
le!' olimpiyadına davet edildiği-

mizi yazmıştık. Muhtelif aebeple.r
den dolayı Türk sporcuJarı bu 

OJimpiyatlara iştirak edemiyecek
Jcrini bildirmişlerdir. Bu İf için 

buraya gelmiş olan doktor Manold 

yakında Balkan memleketlerine 
gidecektir. 

Istanbul Yüks k iktısat 
Ve Ticaret Mektebi Müdürlüğünden: 

1 - Kayıt ve kabul işi . 1 Eylul 933 te b~lıyacal< ve 30 Ey
liıl 933 akşamına kadar sürecektir. 

2 - Kayıt işi için pazartesi, perşembe günleri sabahları saat 
ondan akşamları saat 17 ye kadar Mektep Müdürlüğüne müracaat 
olunacaktır. 

3 - Mektebin .. Yüksek lktısat ve Ticaret11 kısmına: 
A - Bakaloryaya tabi tam devreli lise mezunlarile bu dere

cede olduğu Maarif Vekaletince tasdikli ve bakaloryaya tabi ec
nebi ve akalliyet liselerinden şehadetnameli olanlar ve Ticaret 
Lisesi ile Galatasaray Lisesi Ticaret kısmı mezunları .. Galatasaray,, 
Ticaret kısmı mezunlanmn bükiimetçe gosterilecek mali müessese
lerde bir sene staj g6rmiif olmalar• :prthr. 

B - Mülga Darülfünun Fakültelerinden ve Yüksek mektep-
' terden mezun olanlar ile Türk üniversitesi ve Yüksek mektepler

den naklen gelecek olanlar. Naklen gelecek olanların evvelce gir
dikleri mekteplere her halde lise mezunu olarak kayıt edilmiş 
olmaları şarttır. 

4 - Mektebin, "Ticaret Lisesi,, kısmına: 
A - Bakaloryaya tabi Ortamektep mezunlarile Ankara, lz

mir, Adana, Trabzon, Samsun Ticaret mektepleri mezunlan almacakbr. 
B - Bu kısma gireceklerin yaşlan on beşten aşağı ve yirmi 

birden yukarı olmıyacaktır. 
5 - Mektebin "Küçük Ticaret,, Kısmına : 
)Jk mektep mezunlarile Orta mekteplerin 1, 2 3 üncü sınıfla

rından tasdikname ile gelecek olanlar Bunların yaşları da 13 den 
aşağ. 18 den yukarı olmıyacaktır. 

6 - Kayıt ve kabul iç;n aşağıda yazı!• vesikaları Müdürlüğe 
hit ben yazılacak bir istidaya bağlamaları ıcap eder. 

7 - Mektebin her üç kısmı nehari ve muhtelit olup tedrisat 
öğleye kadardır. Yüksek İkbsat ve Ticare kısmı ile Ticaret 
Lisesi talebesinden üç sene zarfında tedris ücreti ve imtihan 
harca namile dört lira yetmiş beş kuruş alınır. 

1 - Mektep şahadetname veya tasdiknamesi. 2 - Sağlık ve 
aşı raporları, 3 - Hükumetçe musaddak İ_Yİ hal varakas~, 4 -: Hü
viyet cüzdanı, 5 - Üç adet fotoğraf, • - Mektep ıdaresınden 
alınacak matbu beyannamedeki sorguların ccvap.ları yazılacaktır. "3772, 

Kütahya Lisesi 
Pavyon 

. . 
için Inşa Edilecek 
Münakasası: 

Kütahya Lisesi Mubayaa Komjsyonu Raisli"'indJn: 
Madde 1 - Kütahya'da muvazcnei umumiyeden inşa edilecek 

Liseye mülhak Pavyon yirmi gün müddetle ve kapalı zarfla müua.
kasaya konulmuşhır. 

Madde 2 - Bedeli muhammeni (27951) yim1i yedi bin dokuz 
üz elli · bir lira (80) seksen kuruş olup talipler yüzde yedi buçuk 

~isbetinde teminab muvakkate göslermeğe 'llecburdurlar. 
Madde 3 - İhale (7) Yedi Eylul 9- perşembe günü saat 

(16) da Kütahya Lisesinde Komisyonu mahsus hm.urunda yapılacaktır. 
Madde 4 - Talipler (661) numaralı kanunun tarifatı dairesinde 

teklif mektuplarım Kütahya Lisesi Müba) aa Komisyonu Re'sliğiııe 
vermeleri veya teahhütlü olarak posta ile vaktinden evvel gönder
meleri lazımdır. 

Madde 5 - Talipler plan, şartname ve teferruatını Kütahya 
Lisesi Mübayaa Komisyonu Reisliğinden ve Ankara, İstanbul Maarif 
Müdürlüklerintlen (10) on lira mukabilinde alabilirler. Daha fazla 
tafsilat için Komisyon Reisliğine müracaat edilebilir. 



10 Sarfa 

Kara Cehennem 
Her Hakkı Mabluıdur 

Z. Ş. Tefrika No. 

Kız Türk Mü? 
Gözleri İzmir Siyahı.. Tamamen Tab'ı 

Şahanenize Muvafikl .. 

Birgün yine kendisine te•· 
eli olunan nazik bir meseleyi 
muvaffakiyctle halletmiş; Sultan 
Mahmut ta buna mükifatcn Meh
met Beyi ( Rüsumat Eminliği ) ne 
tayin eylcmiıti. O esnada, ıimdiki 
(Beykoz kasn) nın bulunduju yerde 
muhteıcm yalasında oturuyor, bi\
yük bir ıervet ve refah içinde 
ya,ıyordu. 

Çok geçmeden Mehmet Bey 
kantcrlerc batmış olarak geldi. 
Sultan Mabmudun önünde yerlere 
kapanarak ayak öptükten sonra, 
ağır Hint kumqlarmdan yapılmıı 
olan uzun etekli entarisinin koy
nundan bir şişe rakı, iki elma, 
bir tek armut ve bir de kadife 
kaplı mahfaza çıkardı. Bunları 
padiıahın önllne sıraladı. 

Sultan Mahmut, pek keyflen
miJti. En büyük zevki, hiçbir l<ül
fete tabi olmadan böyJe sade me-
ıclcrle rakı içmekti. Onun bu adetini 
Mehmet Bey bilirdi. Onun için 
M&hmut ona: ( Bildiii ıibi gel
sin ... ) Deye haber göndermi,ti... 
Padiıib mahfazayı açb. içinden 
ilstü renkli minelerle işlenmiş 

soaı altın kadehi çıkardı. İçmiye 
bqladı. 

f kinci Mahmut, içtikçe neıe
leniyor, ncıelendikçe de çayırda 
dolqan ıenç kazlar ve kadınlan 
ıöı.den geçiriyor.. Ara ııra da 
ayakta duran Mehmet Beyle ıaa
heyincilerine dönerek litifeler 
ediyordu. 

Paditahın ıözlerl birdenbire 
çayırda, bir nokta üzerinde dur
du. O sırada, baılannda siyah 
örtü bulunan iki genç rum kızı, 
yanlarındaki ihtiyar bir kadınla 
dairei mahsusaya yakın bir yer
de yavaı yavaş piyasa ediyorlar
dı... Mahmut, bir müddet gözle· 
rile bunları takip etti. 

Sonra Mehmet Beyi yanına 
çağuarak: 

- Mehmet!.. Şunları gördün 
ya? .. Hemen yalma koş .. Bacına 
söyle.. Gelip bunları takip etsin .. 

Evlerini öğrensin.. Ne yapsın, yapsın 
Şu uzunca boylu kızı kandırsın .. 
Alsın, yalıya getirsin.. Ben, yarın 
gece, saat iki raddelerinde, ucun
da yefil fener a!ulı bir çifte ka
yıkla gelirim. 

Dedi. 
Mehmet Bey, tekr.ar yerlere 

L:apandı: 
- Ferman, efendimizin ..• 
Dedikten sonra, etekleri sav

rula savnıla odadan fırladı. 

"" Erteei akıam, daha ortalık 
kararır kararmaz, Mehmet Bey 
yalısının penceresine oturmuıtu. 

Ara sıra yllzll endişe ile buru
ıuyor, yetil feneri bir an enci 
görmek için gözlerini İstanbul 
tarafmdan ayıramıyordu. Her yer 
sakin ve sessizdi. Yalının nhh
mına küçük küçük dalgacıklar 
çarpıyor.. Tatlı bir çağıltı yapı
yordu. 

Beykoz camiinde okunan ezan 
sesleri, uzaktan uzağa aksederken 
karanhklar içinde de yeşil bir 
nokta belirmişti. Bu nokta, hazan 
titreye titreye parlıyor, hazan da 
kayboluyordu. Mehmet Bey : 

- Geliyor.· 
Diye mırıldandı. Yerinden 

sıçradı. Yalının taşlafında duran 
dört mumlu feneri eline aldı. 
Rıhtıma koıarak taı merdivenin 
yanında hafif hafif sallamıya 

başladı. 

O yeşil ve titrek ziya, kaya 
kaya yaklaştı. Rıhtıma yanaştı. 
Mehmet Bey, Hünkinn koltuğu
na girerek kayıktan çıkardı. 

ikinci Mahmudun refakatinde, 
yine mabeyinci Fethi ve Rııa 
Beyler vardı. 

Hiinkir bu gece pek neş'eli 

idi. Nitekim yukarı çıkıp ta som 
altm yaldız işlemeli odanın sedi
rine kurulduğu zaman, Sabrede
medi: 

- E, söyle bakalım Mehmet .. 
İnşallah boşa gelmedik ya? .. 

Dedi... Mehmet Bey, hafif bir 
ürperme geçirdi. Birdenbire ce
vap veremedi. 

Onun bu vaziyeti, ikinci Mah
mudun gözündan kaçmadı. Sesi 
pürUzlenerek: 

- Niye duraladın öyle? .. , 
Diye sabırsızlandı. 
Mehmet Bey, biraz evvel ta

sarladığı sözleri unuttuiu için 
timdi ne diyeceğini ıaşmyor; ke
limeleri ıüçlükle buluyordu. 

- Allah .. velinimet efendimi
zin ömürlerine, ömür berekitı ih
un buyur1un... Günqin, mai· 
rip tarafmdan dofınasma 
imkin vardır da.. ıevketlimin 
iradesinin boşa çıkmasına ihtimal 
yoktur... Velinimetime her şeyi 
olduğu gibi arzetmek ubudiyetim 
iktizasıdır. Dün, fermanııahane
niz mucibince Yahya koştum. 

Bacım kulunuza iradeişahanenizi 
tebliğ ettim; ve derhal elimle 
yaşmakhyarak çayıra koşturdum .. 
Gitmiş o ihtiyar karı ile kızları 
bulmuş.. Tabii, namı şahanenizi 
vermeden o kızm kendisine tes
limi için bir çok büyük vaitlerde 
bulunmuf .. Kadm, evvela o cihet
lere hiç yanaşmamış... Onun 
üzerine bacım kulunuz kadını 
tehdide başlamış... Kadın .... 

ikinci Mahmut bu sözleri din
ledikçe kaşları çatılıyor, asabiyeti 
artıyordu. Birdenbire Mehmet 
Beyin sözlerini kesti. Dişlerini 

sıkarak: 
- Mehmet, sözünü çabuk 

bitir.. Öfke ile ya elimden, ya 
dilimden bir kaza çıkacak. 

Dedi... Bu tehdit, Mehmet 
Beyi büsbütnn helecana sevketti. 
Çünkil bu kadar zaman emek 
verdifi bu hükümdarın bi~ takası 
olmadığını pekili bilirdi. 

- Neticeyi arzediyorum, veli-
nimetim... Onun üzerine kadm, 
o kızın ağzında fena bir koku 
olduğunu söylemiş. Hatta muayene 
etmesini baclm kulunuza teklif 
etmiş ... Ancak, kendisine büyük 
bir menfaat temin edilirse, Yeni
köyde oturan ve kendi kızların
dan bin kat daha güzel o an 
(F otini) isminde bir kızı getir -
bileceğini söylemiş. 

ikinci Mahmudun asabiyeti, 
birdenbire şiddetli bir meraka 
tahavvül etmişti. • 

( Arkası var ) 

SON POSTA 

Fraklı 
Dilenci 

- Siz bu kıyafetle mi dile· 
nirsiniz? .. 

- Hayır, fakat bugün kızı
mın düğünü var da onun için 
böyle giyindiırı. 

( MEKTEP IŞLERQ 

Askeri Tıbbiyeye 
Nasıl Girilir? 

Askeri Tıbbıye mektebine bu 
sene tam devreli lise mezunların· 
dan pek iyi ve iyi derecede 
mezun olanlar kabul edile
cektir. Pek ıyı derccelilerden 
kabul şeraitini haiz olanlar hemen 
kaydü kabul edileceklerdir. İyi 
dereceliler arasında fazla talip 
olursa müsabaka imtihanına tibi 
tutulurlar. 

Müsabaka imtihanı 9 eylülde 
baılıyacaktır. 9 eylül cumartesi 
günü lisan, pazar günli riyaziye 
fizik. pazartesi günü tabiiyat, 
hayvanat, nebatat ve umumi 
kimya imtihanları yapılacaktır. 

- Jf 
Ş~hzadebaşıoda lhsan Heye: 
Mekteplermize itimat edebilir

ıiniz. Umumi kültllr ve terbiye 
itibarile hususi ve ecnebi mektep
lere kat kat faiktirler, kayıtlar 
açılmııtır. Bugünlerde emniyetle 
çocuğunuzu kaydettirebilirainiz. 

* ('engelkoy ralıit Fehmi Beye: 
Kekemelik ıerçi insanın elin· 

de olmıyan bir kusurdur. Fakat 
bazı meslekler vardır ki, bu mes
lek sahiplerinin bedeni kusurlar
dan hiçbirile malul olmamaları 
lazımdır. Bu mektebe sizi kabul 
etmemelerinin sebebi budur. Mü
teessir olmayınız başka bir mek
tebe müracaat ediniz. 

Mektapçl 

insan Her Vakit 
Ayni Kuvvetle 
.... 'ievemez 

( Baıtarafı 5 inci uyfada) 

meslek sahibi, ayni zamanda iyi 
bir ev kadını da olabilir. Lakin 
henüz evlenme \·aıiyetinde olma
dığım için kabule cesaret edemi
yorum. Siz ne dersiniz. ,, 

Altan 
insan her vakit bu kadar 

kuvvetle sevilemez. 
Sizi tereddüde sevkeden ıey, 

vaziyetinizin evlenmiye mllaait 
olmaması kadar ve belki de on
dan fazla kadının ıiı.e aıkınl 
açıkça ve sizden evvel s6ylemiye 
cesaret etmesidir. Yoksa hislerine 
hakim olup ta sizi teshir etme 
yollarına sapsaydı, arkasından 
koştursaydı, o vakit bugünkü su-
ali sormıya lüzum görmiyecektiniz. 

Evlenmenize mani olan mali 
vaziyetiniz ise, bunu kıza açıkça 
söylersiniz. Kabul ederse mesele 
yoktur. İnsan her vakit bu kadar 
müsait ~artları bir arada bulamaz. 
Bence evlenmekte tereddüt etme-.. 
yımz. 

HANIMTEYZE 

1 Emlik ve Eytam Bankası llinlan 1 
Emlak ve Eytam Bankası İstanbul 

Şubesi Müdürlüğünden: 

Şubemiz Mütekaidin 
Eytam veEramil iskonto 
Muamelitına ve mua
melelerin günü gününe 
intacına aşağıda · yazılı 
günlerden itibaren baş· 
la nacaktır. 
Beyoilu 
Kasampafa 
Üsküdar 

) 6.9.933 - 11.9.933 - 16.9.933 - 20.9.933 

Eminönü 
Yalova 
San yer 
Bakırköy 
Adalar 

7.9.933 - 12.9.933 - 17.9.933 - 21.9.933 

Kadıköy 
Beşiktaş 

Fatih 
EyUp 
Samatya 

J 9.9.933-13.9.933 - 18.9.933 - 23.9.933 

ı 10.9.933-14.9.933- 19.9.933 - 24.9.933 

Mukaddema Beyoğlunda Tepebaşın· 
da Freıko apartımanımn t No. lu da
ireainde mukim iken bilihara Belcika
ya gidip mahalli meıkurdaki ikamet
gahı meçhul bulunan Menaşe kızı 

Korln &nıma: 
la .. nbul ikinci lor• mamur· 

ıuıunll•n: Şayian uhtei taaarrufunuz· 
da olup Alfred Pelegrino efendiden iı
tikraz etmiş olduğunuz kırk beş bin 
lira1a muka~il alacaklı mumaileyh na
mına birinci derecede ipotek eyledi
ğiniz Beyoğlunda Y enicami Söğütlü ve 
.Medrete aokağında klin eıki 1, 8, 35, 
37, 5, SS yeni 19, 21, 1, S, 6 numara
larla murakkam natamam apartıman 
ve elyevm düllin ve haneye ait deyni 
oıezkUrdan ezgayri ~·ti~a ba~iye . on 
dokuz bin dört yüz yırmı bq lıra zım-
oıetiniz olduğu ve meblağı mezburun 
alacaklı mumaileyh tarafından n&mına 
devr ve temlik olunduğu Beyoğlu Be
şinci noterliğinden muta Ye mübrez 
10-4-93~ tarih ve 5465/298 .No. lu bir 
kıt'a temliknameye müsteniden dairemi· 
ze müracaat eden ~impat Katip~ ım 
efendi vekili avukat Onnik Eftiyan 
efendi tarafından beyan ve miiddeabih 
meblagı mt1zburun maa faiz ve masa
rif ve % 10 ücreti vekalet ile maan ve 
ipotekli bulunan gayri menkulün paraya 
c:evrilmeei euretile tahsili talep edilmiş 
olmasına ve bermucibi talep icra ve 
iflas kanununun 145 inci maddeaine 
tevfikan tanzim ve beray.ı tebliğ tara
fınıza gönderilmek üzere mübaşırına 
tevdi kılınan ödeme emri zahrına mii· 
başiri tarafından verilen metruhat ve 
bapta zabıta marifetile yapılan tahkikat 
neticesinden ikametgahı hazırmızın meç· 
huliyeti anlqılmasına ve muktezi tep· 
liğatın bir ay müddetle ve hakkı itiraz 
tayini suretile ilanen tebliği takarrür 
etmiı olmasına ve tarihi ilandan itiba
ren 983/4224 doıya nUDlllraıile müddeti 
mezkıi.re zarfında icranın durmaınııı 
mutaıammın şifahi veya ~.ri. olarak 
bir itirazl kanuni serdetmedıgınız veya 
•ü<ldeabih borcunuzu eda eylemediği· 
niz takdirde müddeti mezkurenin hita
mını müteakip bervechi t.alep ipotekli 

buluoaıı gayri menkulünüzün paraya ı;ev
riluıeei huıuauodaki muamelei liıimı
nio cebri icra auretilt' infazına teve11ül 
kılınacağı malumuouı olmak ve olbap-
taki ödeme emrinin tebliği makamına 
kaim bulunmak ii zere ilanen tebligi 
keyfiyet olunur. (6779) 

isi. Beflncl icra Memurlu
jiundan: Satılmasına karar verilen 
büfe, aynalı dolap vesaire 2 - 9 • 933 
tarihine müsadif cumarte1i günü saat 
13 ten itibaren Beyoğlu Parmakkapı 
Afrika han 14 numarada ikinci açık 

arttırma ile satalacağmdan isteyenlerin 
mezkür ıün ve saatte mahallinde 
bulunmaları ilin olunur. (6803) 

latan~uı OçUncl lcr• .._ 
murıuıund•n: Emlik ve eytam 
bankuile Mehmet beye birinci ve ikin
ci derecede ipotekli olup tamamı ye. 
minli ehli vukuf tarafından ( 25700 ) 
lira kıymeti muhammeneli Beyoğlımda 
Pangaltı mahalleeinde Şehitmuhtarb11 
sokağında eski 3 ve yeni 1/76 numa• 
rah apartımanın 16 W11e itibarile 4 
hiıteıi açık artırmaya konmuı ohıp 
şartnameDiıı 10,9,933 tari!Waden itiba
ren dairemizde herkeı tarafından gö
rülebileceği gibi 1,10,938 tarihine mü .. 
11dif pazar günü eaat 14 ten 16 ya 
kadar dairemizde açık artırma ile sa
tılacaktır. 

Artırma bedeli tahmin kıymetin.in 
% 7ü şini bulmadığı takdirde en son 
arbranın taalıhüdü baki kalmak üzere 
16,10,~33 tarihine müsadif pazartesi 
günü ~ine ıaat 14 ten 16 ya kadar 
dairemizde yapılacak olan artırmasın
da gayri menkul kıymetinin % 75 şinl 
buldugu takdirde en <;ok artırana ilıa
le aksi halde ihaleden earh nazar edi
lcceg inden taliplerin tahmin kıymetinin 
% i buçuğu nisbetinde pey akçesi ver
meleri lazımdır. ~füterakim vergiler 
ile vakıf icarcsi ve belediyeye ait ten• 
virat vt tanzifat rusumları müş~riye 

aittir: 
2004 numaralı icra ve iflas kanu• 

numın 12G ıncı maddesinin 4 üncü fık
rasına tevfikan bu ga~ ri menkul iize· 
rinde ipotekli alacaklılar ile aladara
nıo ve irtifak hakkı eahiplerinin bu 
hakların ı ve hususile faiz Ye mesarife 
dair olan iddialarını ilin tarihinden 
itibaren 20 gün iı;inde evrakı mü.ebi
telerile bildirmeleri aksi halde haklan 
tapu ıicillerile sabit olmadıkça satıt 
bedelinin paylqmasından hariç kala· 
caklan cihetle alikadıranın iıbu mad
denin mezkfır fıkrasına göre hareket 
etmeleri ve daha fazla malfunat almak 
isteyenlerin ~}32/.W3e d0tya numara
sile müracaatları ilin olunur. (6802 

Kadın Blrllllnln Gezlntlal 
Kadın Birlitlnin 30 ağuıtoı çat· 

tamba ıünü Yalovayı bir tenezzühü 
vardır. Vapurda aaı, cazbant buluna• 
cata ıib1 kıymettar aan'atklrlaruruı: 
tarafından muhtelif muıiki parçalan 
çalınacak ve hususi etlenceler ya
pılacaktır. 

letanbul Hale<evl Rel•llllnden: 
Zafer bayramı ,münasebetile Evimizin 
Gülhane parkı methalindeki ( Alay
köşkü ) ndeki temıil şubemizde 30 
agustos çarşamba akşamı saat 12.30da( 
Faruk Nafiz Beyin (Kahraman) piyesi 
temıil edilecektir. Arzu edenler idare 
müdürlüğünden davC'tiye alabillrler. 
Çocuk kabul edilmez. 



29 Ağust• SON POSTA 

Bügiilc Taarraz: 29 Ağustos 

Ordumuz Geniş Bir ihata 
Başarmışb Hareketi 

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

Başkumandanın Emrini Ordulara 
Paşa Yetiştirmişti 

Bizzat 
Fevzi 

29 Apatoa.. Büyiik taarruzun 
&ç&ncl g&ıılnl idrak etmif bu
lunuyorm. Tilrk ordusunun taar
rum yıldınm hırile inkifaf edi
yor. Cephenin her Doktaaında 
kahraman Mehmetçikler muvaf
fakiyetten muvaffakiyete koşuyor. 

1 vetlerimiz .tara .. 
fından tutuluş ve 
kapablmış oldu. 

ı. -ier kötede zafer perisinin gü- . 
zel yüzl TUrk ordusuna gOIOyor • 

Şimdi lizinle 
cephenin yukarı 
tarafını da göz
den geçirelim. Bi
liyorsunuzki Af
yonun şimal tara-

29 Ağustos aaba&ı katargi: 
hında ufuklan gözliyen Gazı 
Başkumandan, düşmanın birinci 
ve ikinci kolordularına men
ıup beş fırkanın Dumlupmara doğ
ru gitmekte olduğunu prdü. Biraz 
aonra alınan raporlar, Başkumanda
nın bu görüşünü teyit etti. Evet .. 
Düşmanın büyük kuma, ıon mü· 
dafaayı yapmak, bu auretfe mu
hakkak bir imhadan kurtularak 
lzmire doğru geri çekilmek fıraa
tını ele geçirmek için Dumlupı
nar mevziine koşuyordu. Fakat 
nas.ıJ, biJiyor musunuz? İnzibatsız 
ve perişan bir halde ... 

Vaziyet çok nazikti. Düşma
nın elimizden kaçması ihtimali 
~ok kuvvetli idi. Başkumandan 
derhal emir verdi ve , dedi ki: 
Dumlupınara kaçan düşmanı, bir 
saniye bile kaybetmeden kova
layıp önleyiniz, yan yolda dur
duranm. 

BU emri alan dördüne& kolor
du ile 3 üncü ve 23 üncü fırka .. 
lanmız cenuptan şimale doğru 
amansız bir taarruz • hareketine 
giriştiler. DDşmana fİmfek gibi 
yetiştiler. 3 üncü ve 23 üncü 
fırkalarımız bu taarruz hengame
ainde düşmanın iki fırkasını yan 
yolda kıskıvrak yakaladı, şidd~tli 
bir meydan muharebesi verdi ve 
düşmanı Dumlupınar yolundan 
çıkararak şimale doğru hrlabp 
atb. Artık düşman Dumlupınara 
gidemez olmuş, ve bu yol düş
mana ebediyen kapablllllfb. Gazi 
Bafkumandan bu sırada mtıhim 
bir rapor aldı ve öğrendi ki 
Toklu sivrisinde diifman elin 
mukavemet ediyor, direniyordu. 
Düşmanın bu kilit noktasında 
direnip durması Türk ordusunun 
hiç işine gelmiyordu. Ve Başku
mandan karanm derhal verdi: Hu
radaki dllfman kunetlerini d6rt 
taraftan çe'ririp çenber içine al
mak llzundır. 

Bu emir hemen oradaki kuv
fttlerimize bildirildi. Baİbman
damn emrini alan 14 üncü farka 
• 57 inci fırka Tolda sivrisinde 
ki dltman kuvvetlerini arka
clan çevirmiye bqladılar. 6 mcı 
flrkamız iae cenuptan düş
man cephesine cloiru fu.tıaaya 
henzer bir taarruz yapb. Muvaf
füiyet bizim -için uzun s'nrmedi. 
Dtitman kuvvetleri cl6rt taraflı 
Tark baskını karşısında Toklu
mvıdrincle daha fazla kalamadı ve 
seri çek.ilmiye bqlach. Fakat 
buradan kaçan dilfmanın seli
metlendiiini sanmayımz. 57 inci 
hrkar:ıız hiç göz kırpmadan, ka
ça düşmamn peşine diiftü, Yan 
JOlda yakaladı, şiddetli bir mu
laarebe vererek bir zafer gtlDefİ 
daha ı arlattı, ayni zamanda düş
Unın elinde hlkim bir nokta 
elan ( Kaplanajı ) dajuu da ele 
pçircli. Bu ıuretle Yunan orda-
ı ·••••k lllte.liii Damlap
... İıiliWrblluuua .... de laıY-

fında ikinci ordu· 
muz çahşıyordu. 
Bu ordumuza 
me· l' ()1 inci 
fır .... ile o mcı 
kolordu •e mü
rettep süvari fır· 
kamız iki gün
dcnberi durup 
dinlenmeden ko
şuyor, dağlar ve 
dereler aşıyor, 
bu suretle dnş
manın fimaJ ile 
cenup arasındaki 
irtibahnın tnn-
ne demirden 
bir dağ gibi 
dikilmek istiyor
du. Yorulmaz \'e 
yılmaz kuvvetleri
miz bu emellerine 

29 Ağustos giinll tam manasile l laücumlar yapmak lazımdır. Bu 
mazhar oldular. Akşam olmut, retle dnıman kunetleri yerle-
her taraf kararmıştı. Burada- rinde tesbit edilmit olacaktır. 
ki kuvvet.lerimiz Resulbaba dağını Filhakika birinci ordu ba 
muvaffakıyetle aştılar, bu sırada vazifeyi üzerine alarak gece ıa-
tesadüf ettikleri firari dü,şman baha kadar bulan şekllnde ta-
kuvvetlerini tamamen esir eaerelç. ..-ruzlar yapb, clütmama llem 
geceJeyln Çal kay fimaliodeki kaçmu· llD anibae geçti. hem de 
mıntakaya geldiler. ehemmıyetli zayiat verdirdi. 

Biliyorsunuz ki taarruzun ilk Büyük Tilrk taarruzunun en 
günü cenuptaki suvari kolordu- çetin ve en coşkun merhalesi olan 
muz dolu dizgin harekete geçmiş, 30 ağustos harekibna başlama-
Ahırdağım atmış ve düşmanın dan evvel size Büyük Gazinin 
gerisini vurmuştu. İşte bu atlı ve 29-30 ağustos gecesini nasal ge-
mızraklı kolordumuz 29 ağustos çirdiğini anlatayım. Büyük Gazi 
~~ü . şimali garbi istikametine bu gece vaziyeti umumi şekilde 
ııgırttı. Bu suretle düşmanın tam muhakeme ve münakaşa ettikten 
manasile arkasına geçmiş ve ka- sonra şu yaman ve tarihi kararı 
çalacak yolları tıkamış oluyordu. verdi: Birinci ve ikinci ordulanmız 
~ilvari kolordumuz bugün cephe- ve sftvari kolordumuz yarın Yunan 
sıni Çal köyüne doğru çevirdi ve ordusunun büynk kısmını cephe-
düş?1anı~ Kütahya istikametine den ve iki cenahtan sımaakı ku-
çekilmesı tehlikesinin önüne g~çti. ptacak, ayni zamanda ricat hatb 

w Başkumandan Büyiik Gazı 29 olan Kızıltaş deresi de kapabla· 
agustoı akşamı sağdan, soldan cak bu suretle düşman kuvvet-
ve heı ltaraftan aldığı keşif rapor- Jeri 'tamamen esir edilecektir 
lannı inceden ~ceye tetkik ettiği Gazi Başkumandan bu ~mri 
zaman t~h~ın ve kararlann- ittihaz ettijj ZUJan ıeceniıa tam 
d~ tam bır ısabet bulunduğunu yansı idi. Bu emri ordu kuman-
gordü. , Çün~ii bu raporlardan danlanna derhal bildirmek lizım-
fU mesut netıce çıkıyordu: dı ve birinci ordumuz· bu emri 

Dütman ordusunun b&yük g_ece ya1111D4*ı biraz ~ara aldJ. 
~mı cenuptan, garptan, tarktan, Fakat o IU'ada telsiz telgraf 
fimalclen Ye timali ıarbiden ta- makinelerimiz bozalm1lflg. BU 
mamen . ihata edilmiı, demir bir yOzden bu m&IU~ emir ikinci 
çember ıle aanlmlfbr. Diifmanın ordumuza ve .Ovan kolordumuza 
biiylk kıaamu cenupı.n ve prp- verilemedi. Vaziyet çok •rikti. 
t~ b~. ~rdumuz, ~ Te Bu zafer e~ ~hal Jetifti-

. fllDaldea ikincı ordumuz, pmali rilmesine kat ı bar zaruret 
garbidea de süvari kolordumuz varda. Bir taraftan da •akit 
kuptmııb. Demek oluyor ki dDt- gitt.kçe geçiyor ve •bah 
manı cepheden kavramak, tiıaat yaldaworcla. Ba ~aziyet kariı-
cenup cenahlan'ndan çevirmek ve 11nda Erkim Harbiyei Umumiye 
arkamdan da keatiniıek teldin- Reiai F eni Pf. Clerlaaı otomobi-
deki taarruz plAnımlZ noktai line 'atladı 'ft toföre pı emri 
noktasına tatbik edilmişti. v !rdi: ' 

Artık gihıf tamametı çekilmif - Son ailr'atle "Betkarıtn a 
ve geniı harp meydanı koyu bir gideceğiz. 
karanlığa gömülmliştft. Gecenin Biraz sonra M6fir Fevzi Pf. 
ilk deminde Gazi Başkumandan ~tk~nşta karargib kurmut olan 
umumi vaziyeti şöyle münakaşa ıkin~ı. ordu kumanclanuu!l yam1!-
etti: Evet .. dfişman beş taraftan ela ıdi. ~ sure~~ ~arihi emır 
sanlmış ve bütün delikler bkan- tam vaktinde ikincı ordumuza 
maşbr. Fakat muhtemeldir ki diit- bi~at. Biiytık Erkim . h~i~ 
man kaçıp kurtulmak ümidile reısıınız tarafından yetiftirdmıt 
kurnazca bir harekete girişebilir. oldu. Fevzi Pap, bura~~ çok dur-

i h ld 1 b. k li? madı, tekrar otomobdıne atlıya-u a e nası ır arar verme k K1lrtköylne gitti · 
Gytlk Gazi bu karan fU tekilde ra . d bulunan ..:., •.:• 

ittihaz etti ve derhal ordu ku- emnl rcl orak a dan na .Jı~ bild" di'!9 
mandanlanna bildirdi; An.k'bat:an ıı.mi.ı: Ye ~ 

~"!' • a-eleJ• bprma- Wıler tamamla•lfla . 
mak iCili clnamla taarrmlar •• CArlrı• ,.,... 

Sayfa l1 

iYi TIRAŞ OLMANIZDAN EMiN Olunuz! 
Her GiJlette tıraş makipe ve bıçağının bir çeyrek 
asır~ık taharriyat ve icıtilı alitı, onlano yt>gfwc 
te
1 

!Dlnattır •. Her paket eki .. bıı:aklarm hepsi müüvidir. 
yı ~ daima ucuzdur. ) eni Glllette bıçukJan eski 

Ye rnı model bütiin Gillette makineJemıe tatbik 
edilır. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
llotoran lami Sahibinin ismi 
Salaavet T1rebolula Kara Mehmet Kaptan 
~mi7et Sait Bey Yel.bak Kaptan 
k-.eti Bahri Arif Kapqn 
Hldaftl'di " ,, 
Bebek Zekeriya Kapta 
H&daYerdi Telci Mehmet Kaptan 

l.imıeri yukUJcla yuıh altı motörden idaremiz ~ •bn abn-
_ ..... takarr6r eden iç mot&r için 22-8-933 geçen Sah günll kapalı 

zarfla yapılan mftnakaaada sahipleri tarafından teklif edilen fiatlar 
haddi Jiyik gfirülmemiştir. Bu sebeple alınacak mezkür iç motörün 
pa~~hlda aabn alınması kararlAfbnlmıttir. Meikir alb motlr aahip
lermın yapılacak pazarhğa İ§tirak etmek üzere % 7 ,5 teminatlannı 
hamilen 919/933 Cumartesi g&nn aaat 15 tc Galatada Alım aabm 
komiayonuna miiracaatlan. ..4465,, 

Hayrabolu Belediye 
Reisliğinden: 

Her ıcne sonbaharda yapılmakta olan ijayrabolu hayvan ve 
emtea panayırı -15 - Eylül Cama gilal açılarak iç gün devam ede
ceğinden &elecek tüccar ve esnafın her türlü ütirahatlan temin 
edildiji ilin olunur. 

Deniz Yollan işletmesi 
ACENTALARI: 

Karaköy - Köprübaşı Tel. 42381 
Sirkeci Mühürdar zade han 

Telefon: 227j() 

KARADENiZ 
1. nci Aralık posta• 

SAMSUN 
vapuru 29 Ağustos Salı günü 
saat 18 de Galata nhbmından 
kalkar. GiDİŞTE Zonguldak, 
İnebolu, Sinop, Samsun, Ünye, 
Ordu, Gireaon, Vakfıkebir, 
Trabzon ve Rize'ye; DÖNÜŞTE 
Rize, Sürmene, Trabzon, Vak
fıkebir, Gireaon, Ordu, Onye, 
Sam1un, Sinop, İnebolu, Zon
guldağa uğrar. "446,2' 

KARADENiZ 
Sür'at Postasa 

KARADENiZ 
--vapuru 31 Ağustoa pe,.embe 
- aaat 18 de Galata nhb-
mınclan k•lkar. Clr>tşTE: ine
bola, Samimi, Ordu, Giruoa, 
Trabzon, Rize ve Hopa'ya; 
DONOŞTE: Hopa, Pazar, Ri
ze, Tiabzon, Giraoa, Onlu, 
Samaun ve lnebolu'ya ujrar. 

" Enelce yapalmakta olan 
~ba poataaı kalclanlm..
br. ,, "4497,, 

AYVALIK 
Araltk pos~sı 

ANTALYA 
vapuru 31 Ağuat• Peqembe 
gün& 1Ut l 7 de idare nhh
mıadan kalkar. GIDlş'te Geli· 
bolu, Çanakkale, Bozcaada, 
Knçikkuyu, Albnoluk, Edre
mit, Burhaniye ve Ayvabğa; 
DÔNÜŞ'te Ayvalık, Burhaniye, 
Edremit, Altınoluk, K&çtıkku
yu, Bozcaada, Çanakkale ve 
Gelibohaya uuar. "4496,, 

Cazip bir ten arzu ediyorsanız 

SIK SIK 

Pudralanmaktan 
vaz ıeçüm. 

Bütiın erkekler, bir kadının alenen 
pudralanmuım görmekten Defret eder. 
Yalnız bu değil, aym zamanda müte
hasa11lar bile sık 11k padnlınmak cilt 
için fena olduğunu ta.dik ediyorlar. 
Pudra hakkında keşfedilen yeııi ve ca
zip bir fıkir aayeıinde, Toblon pudra
m; )'ağlı bir ciltte iNie baca- bdar 
kulluıdığınız berhaqi pudra dört defa 
daha uzun bir müddet ubit kabr. Bu 
pudra, tabii ve eacler bir güzebik ver
JDek içiu hUSUli n ~ bir uaJ dail"9 
Iİ.Dde ihzar edilmiftir. Tobloa pudru, 
terlemeğe mukavemet eder " rüzgar
dan, yağmurdan kat'iyen müteeseir 
olmaz. Müobuit meaamatı giderir. H•r 
ne yapsanız, geee gündüz, şayanı hay
ret bir güıellikte ft hiç parlaklık iıi 
bırakmaksızın tabii bir ten temin ede- · 
cek yegane pudra Tokalon pudraa 
olduğuna emin ·olabilirsiniz. (6210) 

~1 AlLuat 8emiveü tarafından 
t t'.'rt.İp 'edilen 
1933 

MATBUAT 

ALMANACI 
Pıktı. lf. : kitapçıda buluuur. 

~--· l• 1alı l lıradır. ~--~ 

TAYYARE CEMiYETiNE 
YARDIM 

VAT AN '8RCUDUR 
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Herkesin 
Göz bebeği! 

Güzel dişler, güzel te .. 
bessümler yaratır, neşe 
hayabn tılıaımı, saadetin 
anahtarıdır. Size bu kud
reti gayet kolay, gayet 
aeri, gayet kuvvetli ve 

gayet ucuz olarak 

Radyolin 
Diı macunu temin eder. 

Dişlere sajlamlık, ağıza güzellik, çehreye 
şetaret, vücuda sağlık verir. 

Bunun içindir ki hıfzıssıhhanın ilk umdesi: 

BADYOLİN dir! 

SON POSTA 
= · 

ahçe-Birahane 

NOYOTNi 
· Beyoğlumın en güzel yeri 

Bira 2 O Kuruş 
En lyi yemekler 
Her nevi rakı mezelerle 

Her akşam Muzik 

PETROL NiZAM 
Saçtan kuv1•etl,n
dirir. Dökülmesi
ni keser. Kepek
leri öldürür: Batı 
temizler. Günde 
bir defa friksiyon 
yapmrz. (6580) 

~-· 50 Derecelik 4m--.. 
HARiKA RAKISI 
r--· .. 
; 
• -· i 

~ 

DINLENDIRILMIŞTİR. 
~ ............. cms>.-..-

Nif&Dtaıuada tramvay caddesinde kendi mülkU olan binada 

E~:k Feyzlye Lisesi Nehari 
Memleketimizin ın ııki hususi lisesidir. "Feyziye mektepleri cemiyetinin ,, 

idaresi altmda manevi bir f&hsiyettir. 
Kazenç mUeaaeae91 olmedtlınden Ucret veaelr hu•ualer hakkında talebesine 

her tUrlU kolaylllı gösterir. 

Mektep, talebenin 11hhati ve terbiyesi ile ayrı ayrı uğraşabilmek için azamı 150 leyll 
talebe kabul eder vı her smlfta otuz beşten fazla mevcut bulundurmaz. 

Mezuniyet ve ikmal a..tlhan .. rına 2 EylQlde ve derslere 11 EylOld• batlanacaktır. 
Kayit muamelesi Cumadan maada bergün yapılır. 

Mektebin tarifnamesini isteyiniz. 
Telefon: 44039 . . ...... . . 

1 -L $1,.ll L!~n k~J e~k~ŞJ. ~!~ ~~~!~.~~~~n~ıştır. 
2 - MGdUriyet MGracaatlan. Cumadan başka hergün kabul eder. 
3 - Leylf ve Neherf bllt6n ücretlerde mühim nisbette tenzilat yapılmıştır. 

4 - Arzu edenlere tarifname g6nderilir. 
Adres: Şehzedebatı Polis Merkezi ark•••· Tel. 22534 ~ (646l) 

Zabitan Beylerin Nazarı Dikkatine 
Bu kerre mevkii tatbika konan elbise kararnamesinde göıterilen 
ıapka ve elbiıe tadilitina ait malzeme ve teferruat için miieı
sesemiz tarafından verilen nümuneler muvafık görülerek kabul 
edillllİftir. Binaenalevb bunları NOMUNEYE MUVAFIK olarak 

ancak latanbulda Kapahçarfıda Sırmaalarda 113 No. da 

llllllACI n IAPllACI Ktl•O• AntlYAN 
Mağazasında bulac•lwnız. - f optan ve ~rakende satış 

Fıatlar ehvendir. ~ <'637) 

• 

• 
Or A. BUTIEL 
Karakoy, Topçular ceddeeJ No~3 
.. 15938) 

Sahib' ' Alt Ekrem 

Neıriyat MMGl6: llall LM 

Aptos 29 

Yeni Bir Gömlek 
Yaptırmak Fikrinde Misi"•~ ? .• 

- . 
IPBBll 'in enfes ku
maşları ile ölçü üzerine 
yaptıracağınız çift gaka 

ve kollu, markalı 
gömlekler: 

1215 liradan 
itibaren ••• 

''Bu işte 1PEK1 Ş 'indir" ,..,. 

KOK KIMiiBit 
Hususi gaz fiyatlarından 

istifade ederek KOK kömürünüzü timdiden tedarik ediniz 

Kadıköy ve Yedikule gazhanelerlnde 
daima birinci neviden kok kömürü vardır. 

EVDE TESLiM • VEZiN TEMiNATLIDIR. 
Siparİf ve malümat için: 

Tünel, Metro Han birinci kat 
Yedikule gazhanea~ 
Beyazıt Elektrik Evi 
Kurbatahdere ~azhaneaı 
Kadıköy, Muvakkithane 
Üaküdar vapur iakeleai 

•• ,, 
,, 
" 
" 

44800 
220n 
24478 
60212 
60790 
60312 

----~ Leyll • Nehari • Kız • Erkek ~----. 

İNKIL.iP LİSILBBI 
Ana - İlk - Orta ve Lise sındları 

MUeaalal: NEBi ZADE HAMDI 
Kayit ve kabul muamelesine l.taılamııtır. Resmi mekteplere 

muadeleti Maarff Veklletlnce taıdik edilmiıtir. GGzide ve 
muktedir bir talim heyetine maliktir. 

Eeaebi liAnı tedrbabaa ilk kı .... 80a iki amfaadan bqlanır. 

Deraler haricinde aynca ~-- lisan kurları vardır. 
Cumadan macla herp ... t 14ile18 aruanda müracaat oluaaWlir. 

Cal•lollu Yanık Seraılar cadde•I Tel:20019• <~ 

lstanbul va Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonı~ Şirketinden: 
F abrikamızd çıkarılmağa baılanan yeni ıeae mahıulü toz ve kesme ıekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bi11 kilodan az 
olmamak üzere her istiyene ıablmaktadır. Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani ııtanbul'da Sirkeci istasyonund~ ~eya depolanmızda araba 

;::ıim ~::~~~=Kristal Toz Şekeriti Kilosu 36, 75 Sandıkta Küp Şekerin Kiıoıu 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 üıl tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. 
Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müıteriye aittir. Gönderilecek mal ıirket tarafından müıteri hesabına 
sigorta ettirilir. Sipariı bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az bet vagon aipariı 
ederek bedelinin tamamını peıin ödeyenler vagon baıına beş lira tenzilattan istifade ederler. 

t 

Adres: /stanbul' da Bahçekapıda DördÜTtCÜ Vakıf Han. No. 40 • 30 
Telgraf adresi: İstanbul, l•ker Telefon No. 24470. 


