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Ecnebi Gazetecileri Hidiseye (Sarı-Kırmızı) Muvaffak Olabilecek Mi? 

AzamiEhemmiyet Veriyorlar Bir Kulübü ikiye.Ayıran 
- Mesele Nedır· ? 

''Türk YunanMualıedesi Balkan arm 
Umumi Siya eline Tesir Edecek 

Derecede umullü .. ,, 
Ankara, l 2 (Hususi) - Dün gece Yunan heyeti 

ıerefine ziyafet verilirken ecnebi bir meslektaşım 
bana oimdi tarihe kanşan bir hatırayı anlatb : 

- " Lozanda altı asırlık mücadeleye nihayet 
veren sulh muahadesi imzalanacağı sırada bir glin 
Yunan heyetinin reisi Türk heyetinin reisini ziyarete 
gitmişti: 

" - Paşm, Şimdi sadecf" barışıyoruz, fakat bu 
barışmayı müteakip yavaş yavaş anlaşacağız, dost 
olacağız ve zamanla da bu dostluğu en yüksek 
derecesine çıkaracağız, . demişti. 

"Bu hitabı dinliyen ismet Paşa da ayni arzu ile 
mukabelede bulunmuştu. Görüyorum ki aradan 
geçen müddet zarfında boş durulmamış, mütekabil 
istek muhtelif safhalardan geçtikten ve dni m 
iyileşerek yürüdiikten sonra münteha noktasına 
varmtştır.,, 

Bu münteha noktası nedir? 
Bugün Ankara'da herkes biliyor ki ilk taşı 

lsviçrenin bir otelinde atılan Türk - Yunan dost
luğu her iki memlekette de yalnız bir fırkanın 
degil, fakat bütim milletin inzim mı muvafakati ile 
haddıoalasına varmıştır. Fakat bu haddibala nedir? 

Türk - Yunan münasebabru hele son günlerde 

çok yakından takip eden Ye bu maksatla hususi 
surette Ankaraya gitmek için mensup oldukları mü· 
esseselerden emir alan ecnebi gazetecileri komşu
muzla aramızda baılıyan yeni mnnasebeti: 

- Tedafii bir ittifak! Kelimesi ile tavsifte mah
zur görmemekte ve bu münasebetle yapılan yeni 
misakı baJkanların umumi siyasetinde ehemmiyetle 
nazan dikkate alınacak derecede mühim bulmakta• 
dırlar. Maamafih şurasını da derhal kaydedeyim: 
Ecnebiler iç.inde bu muahedeyi sulh için zararlı te
lakki edeni şimdiye kadar görmedim. Bilakis: 

- Sulh kefesinde mühim bir ağırlık cümlesini 
defaatla işittim. 

Fakat yapılan muabadeye verilen isim ne olursa 
olsun üzerinde memnuniyetle durulacak mühim bir 
nokta vardır. O da şudur: 

Bu dakikada Tfirk - Yunan hududu üzerinde 
ordular, fırkalar, alaylar değil sadece basit bir 
gtimrük hatb vardır. Ve bu gümrük hattının da 
belki kısa bir müddet sonra hafiflemesi çok müm-
kündür. 'f- lf-

I Muhabirimizin mütemmim mlltalealaruu ve 
misafirlerimizin ziyaretlerine mlıt..u& l!aberlerini 
görmek için lütfen sayfayı çeviriniz. ] 

Ders Senesi Başında Bir Talebe Derdi .. 

s·rGruptan Dönenler Ve
ka ett o Emir Bekleyorlar 

Beyaz Zehir ~ 
Kokain, heroin, afyon müthiş bir 

ufet gibi cemiyeti kemiriyor. Rüku· 
metler bu afetle mücadele için ted
bir alıyorlar. Fakat menfaat büyük
tür. Bu afeti yaymak için beynel
milel muazzam teşkilat vardır. Bun-

lar nasıl çalışır, nasıl korunurlar? 

Yakında Son Posta-
da okuyacaksınız 

Galatasaray zayıflamadıS)ı, bilikis 
kuvvetlendiği kanaatinde 

San - Kırmızılılar ise Bilakis ••• 
Oç bet stn 

evvel ~azetellİD 
bir kcnanna gi· 
ren küçllk bir 
haber: 

- San-Kır· 
mızı, kulüp spor• 
cularının İlk ek• 
zersizlerinl yap
bklannı anlah
yordu. 

Sarı-Kırmw 
kulüp nedir? Bu· 
gün Galatasaray 
kulnbünden ay· 
rılan bir kısım 

azanın bu isim 
labnda yeni bir 
teşekkiil vücude 
getirdiklerini bil .. 
miyen yoktur, sa• 
nınz. Fakat aca-
bu bu iftiraka s~ 
bep olan nedir? Galatasaragın 
Bu sualin cevabım verebilecek 
olanlar fazla olmasa gerektir! 

Biz bu noktayı anlamak, ve 
anlatmak için evvela Galatasaray 
kulübünün ileri gelen simaları ile 
konuştuk. Fakat gördük ki ihti
lafın sebepleri üzerinde durmak 
sonu belki mahkeme kapısına 
dayanan bir yol üzerinde adım 
atmak olacaktır. Binaenaleyh bu 
kısmı bir dereceye kadar ih-

maruf merkH muaulnl : Nllaat B. 
Galatasaray kaplam Nihat Bey de 
aynı tavsiyede bulundu. 

- Çok rica ederim, dedi. 
işin bu safhası hakkındaki s6zle
rimi gazetenize geçirmeyiniz, 
çünkü açılması muhtemel olan 
çirkin bir münakaşayn girişmek 
arzusunda değilim. Zaten buna 
lüzum da yok 1 

Israr etmedik. ihtilafın sebep
lerini bir tarafa bırakarak neti-mal ehnek mecburiyetini duyduk . 

... L ____________ --'J Esasen bize bildiklerini anlatan ( Devamı 8 inci sayfada ) 

Reaimlerimlzden biri, Maarif Vekaletinden •mir beklig11n ikmal tale· 
besini, ikinci grup ta Istanbul lisesi ittihaz olunan eski Dagunıı 

Umumiye binasından talebenin çıktığını göstermektedir 

Bir gruptan dönen bakalorya 1 tihan haklarını kullanmak ü.zero 
llnıfı talebelerinin erteai sene im· bir yukan aınıfa devan etmelerine 

Tayyare 
Piyangosu 

Bu abah ta keşi
den ·o mütebaki kıs
mına devam edildi, 
çı~an numaraları iç 
yfamızda bulacak-

geçen sene Maarif Vekaleti mü
saade etmişti. Hatta bu cümleden 
olarak liselerin son sınıf talebesi 
dahi vakit kaybetmemiş olmak 
için Darülfünuna bile devam et
mişlerdi. Bu sene, buna dair olan 
vekalet noktai nazarı henüz belli 
olmadığı gibi şu veya bu tarzda 
hareket etmeleri iç.in de mektep 
idarelerine tebligat yapılmamışbr. 
Bu ipham, bir çok talebeyi mi" ş. 
kül vaziyete sokmakta ve tere d. 
diit içinde bırakmaktadır. Vek~
letin bu vuzuhsuzluğa bir nehayet 
vermesi birçok genci sevindirecek 
ve onlara takip edacekleri istika· 
meti tayin ettirmiye yarayacaktır. 
Talebe tehalik içindedir. 

( Melctep iicr•tl•rinde tenzilat 
ı••••• 6 ıncı .agfemrzdaJır J 

1 
.-------------------~-----------.. o p o 
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- Azizim eve misafir geldi, teyzem olsa ne ise, teyzemin kızı _ 
olsa ne ise, teyzemin kızının kızı olsa ne ise fakat bu misafir tey
zemin kızınm, kızının kızı!.. 

- Sen de ona şöyle bir ikramda bulunutsun. Kızıl~~n meyvası 
olıa ne ise, reçeli olsa ne iae, ıurubu olıa ne ise f t aopaaıl •• 
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(Halkın Sesi J D 1 BABBBLBB 
Üsküdar Yangını 

Ve Halkımız 
Üsküdar ~angını hepimiz ıçıo 
tüphesiz bir acı oldu. Fakat bu 
acıyı ve bilhassa tehlikeyi facia 
yerinde bulunanlar daha yakın
dan hi ettiler. Dün kendilerile 
konu~tuk, İş söyledikleri: 

Ha.az Nuri Bey ( Üsküdar İskele 
cadd i) 

- Seneler Yar ki böyle bir ıey 
görmemiş ve adeta o eaki, meşhur 
lstanbul yangınlarının tarihe kanşta
ğına iman etmiştik. Bu yangın biz.im 
bu imammıu sarstı. Allah bir ikincl
•İnden korusun ... 

*' 
Hürriyet H. ( Cskudar Paşalimanı) 
- Doğruau rüzgarın aksi istika

mete gidipne ratmen okadar kork
tuk .. Okadar korktuk ki... Hele et
raftan duyduğumuz söı.Jer... Kadıköy 
itfaiyesinin tek başına olduğu aöz.leri. 
Yangının üç kola aynldığı haberi.. 
Bizi çileden çıkardı.. Çok şükür yine .. 
UC'.'uz kurtulduk. 

lf 
Fikret B. (Snlacak, İskele caddesi) 
- Osküdarda yangın olduğunu 

duydutumuz :r.aman derhal eve kot
tum •. Havanın karmakanşık bir halde 
olmasa her türlü ihtiyab icap ettiri
yordu... Netekim.. Bu düşüncemde 
haklı imiıim.. Biru aonra rüzginn 
getirdiği bir ateı parçuı ile Salacak 
ta yanmıya batlamaz mı ?., Oaküdara 
yangın aeyrine gidenler Salacakta 
kendileri yanıyordu .. Bereket itfaiye· 
ye. Çabuk yetişti de bizi kurtardı .. 
Yoksa bütün bu rüzgirla ne Ü•küdar 
ne Salacak, ne de Harem kalmıya
caktı bugün. 

Parayı Kim Verecek? 
-----------------

Memurlar 78 Bin Lirayı Almaya Gittik-
le·ri Zaman Kapıyı Kapalı Buluyorlar 

Zabıta, yeni bir hadisenin tahkikatile meşguldür. bin lira vergi tarhetmiştir. Raka biraderler buna lüraz 
Mesele §Udur: etmişler, vaziyet tetkik edilmiş, itiraz komisyonu 4 te 

Dokoz ay kııdar evvel, Gtlatada Atıta makama üçünü indirerek 78 bin lira ofarak tespit etmiştir. Fakat 
fabrikası sahibi Rnka biraderlerin iki defter kullanarak kat'iyet kesbeden bu vergi, tayin edilen müddet. zar-
vergi kaçakçıh~ı yapbklara yolunda bir ihpar yapılmı,tı. fında ödenmediği için Maliye memurları haciz yapmak 
Bunun üzerine evlerinde arama yapılmış, bazı defterler mak üzere Raka biraderlerin Perşembepazımndaki 
bulunarak tahkikatın neticesine kadar alnkonmak üzere fabrikalarına \'e Galtıtadnki snbş mağazalarına geldil·· 
Beyoğlu Defterdarlıktna getirilmişti. Okuyucularımızın Jeri zaman her ikisinin de kapalı olduğunu hayretle 
hatırhyac:nklan gibi, o sıralardn bu defterler D fterdar- görmüşlerdir. Bunun üzerine tabii mesele zıbıtaya 
lık binanndan esrarengiz bir şekilde çnlındı. Ve mesele aka tmiş, polis tahkik:ıtn ba~lamıştar. 
ı.abıtanın müdahalesiJe mahkt meye intiknJ etti. Ya n tahkikattan, Raka biraderlerin fabrikayı 

Öğrendiğimize göre bu işin yeni safhaları vardır: kapatbklan ve aliitı edevatla beraber 16 bin liralık 
Ele geçirilen hakiki defterlerin çnlınmnsından sonra, makarnayı da tehrin muhtelif semt!erine götürdükleri 

Defterdarlık kazanç komisyonu fabrikanın vaziyetini anlaşılmışhr. Bu arada, makarna)ann 70 araba ile Be-
tetkik etmiş, 10 bin lira kadilf vergi borçl::m olduğu tiktaşta ~c Balıkpaznrında iki yere gizlice taşındığı da 
yolundaki iddialan varit görmemiş ve o ayardnki diğer teısbit edilmiştir. Tahkikat bugünlerde tavazzuh edc-
müe.sse.elerin vergilerini de nazarı itibare alarak 257 cektir. 

Harici Ticarette Tütün Konferansı 
I.th I"t K t Dün Bir Toplan-a a ı apa aca- v t 

v z d·r ma ~ ap ı 

Er~inciler 
Mahkeme Tarafın
dan Tevkif Edildiler gımız anne l ıyor Bir Balkan tütün ofisi teşkili 

Yapılan tetkikata göre bu için fstanbulda toplanması tekar- Osmanlı Bankasile Bomontide 
senenin ilk sekiz ayı zarfında ti- rür eden konferans dün 1~icnret Silahşor sokağında 28 No. h evde 
caret muvazenemizdeki açık iki odasında ilk toplantısını yapmıştır. meydana çıkanlan eroin ve eroin 
milyon küsur liradır. Geçen ae- Toplantıya Yunanistan namına f b k · · d d ı 

rfı d k k a ri ası ışın en o ayı ya-nenin aynı ayları za n a i açı M. Kostantin, M. Bakkalbaşis, 
"kt · b ·1 kü ı· kalanan maznunlardan milyoner 24 C" f • mı an ıse eş mı yon sur ıra M. Grigoriyadis ve Türk bükümeti 

IJQQ in idi. Geçen senenin nehayetinde ti- namına da ticaret umum müdürü BakJacıoğlu Yorgi, banker Safra, 
LJa""'dı·selerı• caret müvazenemiz lehimizde (15) Naki, lktısat Vekaleti müşavirle- maden mühendisi luet, Rizeli 
flj milyon liralık bir fazlalık göster- ·1 Ö Hikmet, İlya Fares, Şaban, Da-

şehzadeba•ında oturan müte- min;. Bu sene memleketin her tara- rinden Haluk, ınhisarlardan mer, . Ş l Ef dl d ki 
Y .,... T" t d d H kk N zihi" vıt i ton en i er fin se "zinci 

kait Şakir Bey zabıtaya miiraca· fında mahsul vaziyeti iyidir. İzmir- ıcare 0 asın an 8 1 e İhfsas Mahkemesi tarafından 
atla bakkal Ahmet Efendi tara- de fazla yağmur yağmadığı tak- Beyler iştirak etmişlerdir. Bugün 

[ Günün ~arihl ] 

Ecnebi Profesörler 
Hangi Şartlarla 

Çalışacak 
Üniversite kadıolan ve açıkta 

kalan müderriıleı in tekrar kadroya 
alınacağı hakkında birçok şayialar 
deveran etmektedir, bu deeikodulnr 
meyanında aalahat heyetine de tariı

ler varda. lalabat heyetinden bir ut 
Oniveraite ıalahab hakkında şimdiye 
~adar neşrediJmiyen malumat ver
mİft ezcümle demiştir ki: 

-lslahat heyeti iki ay ıarf ında tam 
ıos ecnebi rprofesörlc ihzori ~nlaşma 
yapmışhr. Profes6rlerde aynca ilmt 
adaptasyon kabiliyeti aranmışlu. 
Burada bit Türk ilmi vüeude getiri
lecektir. Ecnebi profesörlc:rle ağır 

prtlar dahilinde ve beş ene müd
detle mukavele yapılmıştır. 

Her profesörün üç sene zarfında 
Türkçeyi behemehal Öğrenme i ve 
dördüncü sene başından itibaren 
Türkçe tedrisat yapması mecburidir. 
Dördüncü senede Türkçe tedrisat 
yapmayan Profesörün nıukaveleııi 

feshedilecektir. 24 ecnebi profesörle 
kat'i mukavele yapdmııtır. Bunlar 
Teşrinevvel başında gelecekler ve 
tefrinsani baıında tedrisata başlıya

caklardır. 

Diğer profufülerin mukaveleleri 
de bugünlerde imzalanacaktır. Ecnebi 
profesörlere 500 lira maa, verilecek, 
b"! maq1ardan vergi kesilmiyecek, 
Nobcl mükafatına mazhar olmUf 
profesörlere de 800, 1000 lira maaı 

•erilecek tir." 
Bu zat Üniversite l kadrolan ve 

çıkarılan müderrialer etrafında da 
birçok malümat vermittir. 

Irak Kıralı 
Zehirlenerek Öldürüldü 

Mü? fından 34 lirasının dolandmldıgı· ru dirde bu sene de ibracabmızın it- de iki Bulgar murahhas gelecek tevkif edilmişlerdir. Ayni işten 
·ki · · ti" ' ti k d k 1 S t• · Soti" dis" Bulırar •a:r.eteleri Irak lurabnan l'ddı"a etmiştir" • hala·bmıza nazaran fazla olacag· 1 ve ı ncı ıç maa ış rn e ece - maznun o an o ırı rya m e k d rl 

l d D h zehirlenerek öldüğünü yazma ta ı ar. 
lf.. Ortaköyde oturan Behire tahmin edilmektedir. Esasen İktı- er ir. iinkü topJanb İ zari muhakemesi gayrimevkuf olarak lngiliz makamah bu haberleri tekzip 

Hanım, zabıtaya müracaat ede- sat Vekaleti ihracabmızın nrttı- mahiyette olmuştur. cereyan edecektir. etmektedirler. Kırahn tedavisiyle 
rek, komşusu Hayganuş tarafın· nlmas1 için bir çok uygun tedbir- Vap C • ' ş· ketinde Son Diğer maznunlardan Salamon, mefgul olan lngiliz. ve İsviçreli dok-
dan halısının çalındıgı" nı iddia ler de oldıgı" ndan ticaret muvaze- ur u. u .( ır torlar Kır alın ecelile öldüğünü söy-v · f Andonyadi ve Kaldıran hakkındaki ı · ı d" etmiştir. nemizin bu sene lehimizde bir fark az~ye emıt er ır. 

tahkikat henüz devan etmektedir. F id Aa.ısı için GUmrUAe lf Arap Mehmet, Ali, Feyzi arzedeceği söylenmektedir. Teşekkül etmek üzere olan r man v !t 

ve Ziya isminde dört kafadar "T"" '- l k . . k ti" K uledı.bı.nde Emir Verildi 
Zabıtaı. Beledıye ıırK vapurcu u anonım şır e ,, b 11.L Yenibahçede yazlık tiyatrosuna k Fridman afıSl ve una mütea ıa 

tecavüz ettiklerinden yakalanmış- tarafından faaliyet devam etme • B · M " A. k d mualice ve alitın memleket(" hiç bir 
lardır. Halkın Şikaye .. leri Na- tedir. Hakem hey'eti tarafından ır usevı r a aşını ıekilde ithaline müsaade edilmemesi 

1 · · k d 0ıçalr]a Yaralad için alakadar dairelere icap edea lf Galatada yapılan bir ara- zarı o:kkate Alınıyor yapı an mzamnamenın ya ·ın a [J ~ 1 emirl r verilmiştir. 
ma neticesinde bazı kimselerin iktisat Vekaletinden gelmesi bek· Bir müddet evvel hapisane- Gümrük idaresi bu meseleye bil-

. d k b ı · Yeni kanunlann çıkması dola- d kü 
üzenn e ama, ıça < ve saıre lenmektedir. Diğer taraftan öf- den çıkan sabıkalı Davit, zabı- ha111a dikkat e ece r. 
bulunarak müsadere edilmiştir. yı ile Zabıtai belediye talimatna- rerdiğimize göre vapurculuk şir- tanın kendisini tekrar aradığını Piyango Talililerl 

Jf Abdullah ve Kazım is- mesinin bazı maddelerine hiç lü- Dünkü piyango keşideainde 40 bb 
minde iki kafadar on kuruşluk k 1 o· l . d d keti kamara yolcuları için vapur- duyarak bir köşeye saklanmış, liJ"Plak ikramiyeyi K.asımpaşada Çivi-
adi 6 yu .. züg· ü, altın deyerek Ga- zbum a mamışt:r'. ığcr kerın le e · dan yemek almak mecburiyetini fakat Kuledibinde oturan sabıka- cilerde Ankara gaı.inosu sahibi Baha-

azı teanz gosteren 
151

m ann refetmek istemektedir. Yalnız lılardan Micon, eski arkadHşını eddin ve Hasan ~fendiler kazanmıtbl'· (atada Nüzhet efendi isminde mevcudiyeti nazan dikkate alına- ., 
bı·n·ne satt kla d yakal mış yemek fiyatlara çok ucuz olacak ihbar etmişf r. bir hem,ehrimi:ı. daha kazanımı br. 1 rın an an - rak belediye veniden bir talimat- B d D d d · i 1 
lardır. J ve yolculan vapurda yemeğe unu uyan avit, ün Kule- Fakat bayi bu müıterinin a resın • • 

._ Şaban isminde birisi Bü- name yapmak ve bu cihetleri tet- teşvik edecektir. dibinde rastgeldiği Mişona çat- madıtı içia hriiyeti belli detildir. 
yükadada Mehmet isminde bir kik etmek üzere bir heyet teşkil .., ........ .--.. ............... .......,~......,.~~ ....... =....,... mak istemit. aralannda fiddetli Bursanın Kurfu-
çocuğu yumrukla gözünden ya· etmiştir. Belediye Reis muavini !andıktan !:onra belediye encüme- bir kavga çıkmıştır. 
ralamışbr. Nuri Beyin riyasetinde teşekkül nine verilerek müznkeres"ne geçi- Davidin elinden kurtulmak fUŞU Tesif EJi/Ji 

Ekmek Flatı eden bu heyet halkın da bugüne Jecektir. Yeni talimatname kabul isteyen Pli,on bu sırada bıçağını 
1 1 · ·ı "k d b"k b 1 Buraa 11 - BurMDID kurtulut Eylulün on üçüncü çarfamba gü- kadar o an miiracaat en ı e şı a- cdil~r e ilmez tat ı ata aş ana- çekerek: 

nünden itibaren ekmek yedi we fran- yeilerini nazan itibara alarak ta- cakhr. _ Yanaşma ulan, vururum 1 yt•dC>nürnD cotkun bir heyecan içind• 
al b' k t l ala.br kutlulanmııbr. Kahraman ukerleri-c a on ır urufa sa 

1 
ac · limatnameyi tetkik etmiş ve cid- Şurasını da yaı.nlım: Bu deye eski arkadaşımn llıerine miz. tarafındaa kurtulUf temail edil-

Yeni Bir Pul Çık•cak den tearızlar bulmuştur. Bunun talimabıame yapılırken halkın fik- yürümüıtür. Gözü dönen Davit' mit tehir bqtanbqa bayraklar •• 
Darphane ve Damga matbuu üzerine tadilen bir talimatname ri sorulacak değildir, halkın öte- ten mukabele görilnce, bıçajmı defne dallarıle donanmıt.aüalenmiıtir. 

müdGrlüj-ü, tayynre postalannda kal- k ld w "k ki f D d k Şehit abidabae çelenkler kondao 
baZJrlanarak bunun iki forması denberi yapma ta o ugu şı i- i · de a avi in aağ olu &zerine Bur--•·•-- .... ..ı- ve heyecan i,.ind•-lanılmak üz. 're yeni bir pul nümuneal .......- -·~ 7 
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,.------------------.. 
Her gün 
~--

Başkaları 
Ne 
Diyorlar? 

------------~-
Sulh Kültürü 

Falih Rıfkı 
Ankaraya Atinadan muhterem 

nıisafirlerimiz geliyor. Birkaç se
nedenberi, şehrimizin, komşu ve 
dost devletlerin hükümet adam
lannı karşılayıp kucaklamadığı 
nıevıim yok gibidir. 

Bunun büyük bir manası var
dır: Komıu ve dost devletl~rin 
nıea'ul ıahsiyetleri, bizim mes'ul 
tahıiyetlerimizle birlikte dünya 
ıuJhunun bir kaşesini bina et
nıekle meşi'Jldürler. Bu köıede 
ıulh senelerdenberi realite olarak 
•ardır: Biz onu ruhlara ıeçen bir 
terbiye, kafalan kaplıyan bir 
kWtür olarak gönlOmüzde ebedi
leştirmek isteriz. 

Dünyanın bu köşe.sinde barı-
tan ve elele veren milletler, son 
Uırlar tarihinde, en tiddetli ihti
liflann ve en uzlaşmaz menfaat 
tezatlarının timaalleri gibi tanın
lllqlardı. 

Yeni sistemlerini kurduklan 
gündenberi rasanetini gfin geç• 
tikçe daha kuvvetle gösteren 
Sovyet Rusya - Türkiye dostluğu 
•e aramızda dostluk muahedesi 
yapılalıdanberi geçen üç yıl için· 
de hergün fili semeresi artan 
Türk - Yunan dostluğu şunu is
pat etmiştir ki, eğer insanlar 
ıamimiyetle sulhçü iseler, sulhun 
hakikat olmasına engel olabile
cek hiçbir esaslı mukavemet 
Yoktur. Yalnız menfaarler uzla§
tınlmakla kalmaz: Tarih ve ede
biyat dahi düzeltilir. Bunun de .. 
rin manası üzerinde ısrar etmek 
İsteriz: Son asırlarda meseli 
Türklerle Yunanlılar, gene Türk
lerle Ruslar ve Bulgarlar ara
aında, kızıl düşmanbk milliyet 
terbiyesinin başlıca unsuru idi. 
Öyle zannediliyordu ki "Fnrk 
düşmanı olmıyan bir Yunanlı ve
ya Rus düşmam olmıyan bir Türk 
ınilliyetperver olamaz. Hiçbir 
tazyik olmaksızın, kendiliklerin
den bu milletler en yakın dostlar 
olmuşlardır. Biz bu kadarla kal
lllak istemiyoruz: Aramızda eski 
düşmanlık an'anesinden ve kül
türünden daha kuvvetli bir dost• 
luk an'anesi ve kültürü yaratı
Yoruz. Ti ki hiç ağarmamış olan 
bu ufuklar bir daha kararmasın 
\re kızarmasın! 

Türkler ve Yunanlılar, bugün· 
kü garp medeniyetine vücut veren 
e.kıl'ın ve sana'hn öz vatanında 
oturuyoruz. Coğrafyamız, dünya 
tıanıına, büyük iddialar sahibi 
olmamıza elverişli olmasa da, bu 
toprakların ve milletlerimizin ta
rihi en doğru, en güzel ve en iyi 
~lan şeyi arayıp bulmamıza müsa
•ttir. Sulh ve dostluktan doğru, 
•ulh ve dostluktan güzel, sulh ve 
doıtuktan iyi ne olabilir? Harbin 
nasıl bir Alemin mimarı olduğu
nu Avrupa harabesinde görüyo
~z_. Medeniyetlerin büyük bini
~ının ancak sulh olduğunu ispat 
ıatemez. 

Biz, g-eniş, bulutsuz bir emni
~et havası içinde, milletlerimizin 

SON Posr~· 

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

Resimli Makale 

Birkaç kadm bir araya gel
dimi konuştukları mevzu mutlaka 
birisini çekiştirmektir. 

BAHD bu rlbl ıc1ler kadı• ., arHın· 
ela bir lhti1aç hal al almıJbr. Blrlalala 
aleJlüH lalwda eöylemelde bclk: feu bir 
makNtta ltıaluamular, ~akat ~ ... çalmaı 
el•ak yaJdt ••çlrmelı lçla buaıa nail• 
ederler. 

D Dedikodu a 

Şynu• bunun hakKıada aöy.eoea 
:öalu later feaa bir ıaakuatla lat..
~ene çalmak lçla a!Jylenmlt o!aun neti· 
ceal her ukJt ı .. adır. Ehemmlyetalı a3r 
ıenmlt bir lalurdı ba•a• bir etle :yuYHıaa 
yıkablllr. 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Misafirlerimiz Gazi Hz. Tara
fından Kabul Buyruldular 

Büyüklerimiz ilıtisaslarını Anlatıyorlar 
Ankara, 12 (Hususi) - Yunan Nazırlan dün ı yanatta bulunmuştur: 

saa~ Jl b~.çukt~ Hariciye Vekili Tevfik Rüştii "Türk milleti ve Türk cümhuriyet hükümeti 
~erı . ve muteakıben Başvekil İsmet Pş. Hazretle- Yunan Başvekilini ve nazırlarını hakiki meserretle 
rını zıya t t · 1 d" .. re .e .mış er ı~.. karşılamıştır. M. Çaldaris ve yüksek arkadaşlannın 

Dun hanc}ye Vekılı tarafından Ankarapalasta nufuzu nazarları samimi hislerimizi ve dürüst 
mis~firler şerefine bir öğle ziyafeti, ismet Paşa ve fikirlerimizi ihata edecektir. 
Refikaları tarafından da yine Ankarapalasta bir İki memleket arasında ciddi devamlı ve geniş 
akşam ziyafeti verilmiştir. Yemekten sonra bir d ti k ·· b ' tf "k • 
resmi kabul yapıl b os u munase alma komşularımızın a ettı len 
Gazi Hz MI mfı~ rl. 1 i 1 K b I Ettll kıymeti görmek bizim hislerimizin karşılığı olmak 

• sa ır er m z a u er "tib ·1 bah · l ktı y · T·· ki A k A . . ı arı e tiyar ı r. unanıstan ve ur ye ara-
n are, 12 ( Hususı ) - Reısıcllmhur Hz. diln sındaki dostluk münasebab iki memleket için 

s~at 16 da Yunan Ba~vekili M. Çaldaria ile Hari- emniyet huzur ve kuvvet temin, ebnektedi.r Bu 
cıye Nazırı M. Maksımos ve iktısat Nazın M. münasebat insaniyet için gilzel bir nümune Ye 
Basmazoğlu'nu kabul buyurmuşlardır. Kabul iki ş kA A · · lh "l t rd· 
saatten fazla sürmfiştür. ar M" ;rp~ ı.ç~n su unh s:gbam ~m.~ ıl ır. ~h 

Kabul resminden sonra Reisicümhur Hz. tara· 8~ •r. e~mı~n seya a .1 eyne mı e . su ıçın 
fından Yunanlı misafirlere 60 kişilik bir çay ziya- de yem bır ınkışaf ve temınat merhalesı olacaktır. 
feti verilmiştir. M. Makalmosun Beyanatı 

Gazi Hz. nin Beyanatlar1 Yunan Hariciye Nazırı M. Maksimos ta şu be-
Reisicümhur Hz. çay ziyafetinde kendilerine yanatta bulunmuştur: 

takdim olunan Yunan gazetecilerine şu beyanatta "- Bize karşı gösterilen hüsnü kabulden dolayı 
bulunmuşlardır: çok memnun ve mütehassisiz. Gösterilen samimiyet 

" Karşılarında dost milletin sıcak havasını hem halk ve hem de hükümet tarafından izhar 
te~effüs ediyo~um. Avdetlerinde bizim, Yunan mil· edilmiş olmak itibarile bizim için müstesna bir kıy-
letı hnkkn!dakı ~o~tluk hissiyatımızı layıkile ifade meti haizdir. Türk-Yunan dostluğu bir nümunedir. 
edecekl~rıne emınım. " Her devlet buna intisap etmelidir. Bilhassa 

Gazı Hazretleri Türk gazetecilerine de şu söz- Balkan devletleri arasındaki münasebetlerde esasen 
leri söylemiştir: böyle bir dostluk olmasını temenni ediyoruz. Mil· 

" Gelen devlet ricaliyle samimi mülakatlarda Jetler arasında bu nevi dostlukların teessüsü saye-
bAulundum. Ç~k ~emn.u? ve mütehassis ~ldum. Mü- sin?edir ki dünya harplerin ve nizaların tahripkar 
lakatımızın ıkı mıllet ıçın çok hayırlı netıceler ve- tesırlerinden kurtularak rahat edecektir. 
receğine şüphe yoktur." Gazi Hz. nln lltifatlar1 " 

M. Ç~l.darlsin ln~ıb~ları Ankara 12 (Hususi) - Akşam yemeğinden 
Yunan Başvekılı M. Çaldarıs ınhbalarını şöy'e sonra verilen balo çok enteresan olmuşur. Bütün 

anl~~mıştır :. . w kur diplomatliğin bulunduğu baloda saatlerce 
- Turkiyeye ayak bashgımız andan bu da- danslar yapılmıştır lstanhula hareket etmiş olan 

kikaya kadar yalnız hükfımetinizden değil, halktan G · H · · f p 
d ·· d"' w •• ü • • t h- '"k b ld k azı azretlerinın gece yansı smet aşaya gelen a gor ugum z samımıye ve usnu a u en ço . lk l d 
memnum1z. Bundan anlaıılıyor ki Türk - Yunan ıu :elgrafları ııd~etl~ a . ış .a? ı: . . 
dostluğu çok •ağlam ve sıkıdır. Ve daima da mü· Muhterem mısafirlenmızın huzurları ıle geçır-
terakki bir inkişaf göstert:cektir. mekte olduğunuz dostluk ve kardeşlik anlarınıza 

iki milletin dostluğu yalnız Balkanların değil, gıpta ederim. Sizi samimi mesainizle yalnız bıra-
büttin dünya sulhünün temeli olacaktır. En büyllk kırken bugünkü mUlikattın intıbalannı teyit ederim. 
dostluklar samimiyet ve emniyete müstenit olan- Beşeriyetin huzur ve saadeti için biitün milletlerin 
lardır. Bizim dostluğumuz ise en ciddi samimiyet bizim gibi hakiki dost olmasını temenni ederim. 
ve emniyete müstenit fevkalade bir dostluktur. Kıymetli misafirlerimize ve Ankarada Türk dostlu-
Bunun içindir ki daima terakki ve inkişaf ede- ğunun ciddi ve hakiki duygµlannı göstermekte 
cektir.,, olduklarına emin olduğum blltnn arkadaılara 

ismet Patanın Beyanatı selim. 
Başvekil ismet Pş. Yunan gazetecilerine ıu be- Gazi M. Kemal 

Sözün Kısası 
Avusturya Türklerden 
Kurtuluş Gününü 
Tes'it Ediyor 

A. E. 

Dün akşam radyoyu açtığım 
zaman karşıma Viyana · istasyo
nunun şpikeri çıkh. Dinledim. 
Kalın bir erkek sesi: 

- Bugün Avuaturyanın bay
ramı var! dedi. 

Bir saniye için za~ettim ki 
büyük muharebe neticeıinde bir 
avuç toprakla bir avuç insandan 
ibaret kalan Avusturya bilinmez 
hangi mucize eseri olarak eski 
halini bulmuştur, açlıktan kur
tulmuştur, yaşamak için yardım 
dilenmekten kurtwmuıtur ve .••• 
bayram yapmaktadır. 

Fakat yanılmııım. Şpiker de
vam ediyordu: 

- Şimdi Kara Mmtafa Pa
şanın idaresinde Viyanaya kadar 
gelen Türk ordusunun muhasara-
sından kurtulduğumuz gDniin 
250 inci yıldönümü mUnaıebetile 
stadyomda yapılan merasimi, 
sonra Katedralde bat kardinabn 
vereceği nutku, müteakıben de 
ruhani ayini i~iteceksiniz 1 

Kendi kendime sordum : 
- Avusturya iki yüz elli sene 

evvelki bir hadiseyi teı'ide acaba 
neden lüzwn gördil ? 

* Hatırıma geldi, epeyce za-
man oluyor : jurnal gazetesinin 
Avusturyada yaptırttığı bir an
kette okumuştum : 

Reisicilmhur yeni kabinenin 
teşkilini Mösyö ( Dolfüs ) e tevdi 
etmek istemiş ve sormuş: 

- Kabul ediyor musunuz ? 
- Ltltfen bana iki saat mü-

saade edi ı Kiliseye gideyim, 
İsa'nın resı. önünde istihareye 
yatayım, fikir sorayım 1 

Ve hakikaten dediği gibi yap
mış; kiliseye giderek W1

1mn res
mi önünde iki saat diz çökmüı 
ve anlatılan Mesihten müsaade 
almış olacak ki, istiharenin hita• 
mında Reisicümbura muvafakat 
cevabı vermiş. 

* Radyo açık kalmıttı ve için-
den mütemadi çan sesleri arasın
da ilahiler yükseliyordu. Düğ
meyi çevirdim, ses kesildi. 

* İstanbul radyosu müsamereleri 
ve nümayişleri nakletmek itiya
dında değildir. Fakat Anadolu 
ajansının telgraf haberlerini her 
akşam muntazaman verir. Dün 
gece de söyliyordu: 
· - Yunanlı misafirlerimiz gel-

diler. Candan bir samimiyetle ka
bul edildiler. Sonra ankaraya gitti 
ler, orada iki devleti yekdiğerine 
büsbütün yaklaşhracak o'an yeni 
misakı imza edeceklerdir, diyordu. 

lf 
Türkiye ile Avusturya yekdi

ğerile iki buçuk asır uğraşmışlar, 
sonra barışmışlardır. Son milnase
betleri elele yanyana müşterek 
düşman karşısında uğraşmak ol
muştur. Buna rağmen bu milıterek 
savaş bitince Avusturya yakın 
dostluğu değil, çok geride kalan 
düşmanlığı habrlamışbr. ÇOnldl 
papas efendilerin idaresi ~lbnda~r. 

•nıarlarındaki kanı, hayat ve 
laadet haklarını emniyet içine sh
r_o_ruz. Herkese soralım: Bugünkii 
~.nhğın ana ihtiyacı bu değil 
~d~r? Galebe etmiı milletler 
'4<lhı büyük harbin kendi tarafla
l'ındaki mesullerini aradıkları za· 
Üan~a, daimi bir sulhun inşası; 
t e ugraşan milletlerimiz hakika- r 
d~n tarihi bir hizmet üstünde
•rler. iSTER iNAN /STER iNANMA! 

Türkiye ile Yunanı•tan ıse 
iki buçuk değil 6 asır uğraşmış
lardır. Son milnasebetleri ise yine 
yabancılara alet olarak didişmek 
olmuştur. Halbuki bugün yekdi
ğerinin hudutlanm miitekabilen 
tekeffül edecek derecede dost
turlar. Çünkü papaslann ve sof

' talann ellerinde değillerdir. Ha
kiki menfaatlerini daha iyi gör
meye başlamışlardır ve bundan 
sonra başkaları için değil yalnız 
kendileri için çalışacaklardır. Gazi Hz.-Bugün 

Geliyorlar 
21 ~0isicümhl r Gazi Hz. gece saat 
d ' İ da hususi trenle Ankara -
fQ a.nl stanhula hareket buyur-
uş ardır. 

bu ~azi Hazretlerini hamil tren 
p gun saat bir buçu.kta Haydar
''aya muvasalat edecektir .. 

Erkek muallim mektebi orta kısım talebelerinden 
yirmi, yirmi bet efendi gönderdikleri bir mektupta 
diyorlar ki: 

" Erkek muallim mektebi orta klaım üçüncü •ınıf 
talebelerindeniz. Bakalorya imtihanında Türkçe gru· 
pundan ikmale: kalmıştık. Biz biliyorduk ki, ikmal 
imtihanları kendi mektebimizde olacak. Nitekim tabiiye, 
fiziki ilimler ve lisan (l'Uplan kendi mektebimizde 

olmuştu. Sonradan öğrendik ki Türkçe grupu İstanbul 
lisesinde olacakmış. HalJ;>Uki bu haber talebeye bir kaç 
gün evvel haber verilmesi lazım gelirken bu yapılmadı. 
Biz yedi eylul günü saat sekiz buçuğa bet kala mek· 
tepte iapab vücut ettik ve bize imtihanın lisede yapıla
cağı söylenınce doğru oraya koştuk. Fakat liseye git
tiğimiz zaman saat sekiz buçuğu bet dakika geçiyordu. 
Bizi bet dakika için imtihana sokmadılar. Böylece 25 
talebe açıkta kaldık. " 

/STER iNAN iSTER iNANMA/ 

lf 
Sözün kısası: Avusturyanın 

yaptığı bayram bir papas manev
rasıdır ve bu böyle olunca yanıl· 
madan hüküm verebiliriz: dün
yanın papas ve softa elinde ka
lan kısmında 20 oci asn bırakıDIZ 
30 uncu asırda dahi değişiklik 

_J olma• mümkün değildir. 

'------------------------------------------------------------------



: '"-'•'"' ~:"sı:raları J . 
Siirt imar 
F aaligetini 
Arttırıyor 

Siirt, (Hu1Ust~ - Sem za
manlarda harada hummalı bir 
faaliyet göze çarpıyor. Vali Sakip 
Bey kasa1:tanın güze!Jiğini temin 
içiu yeniden birçok faaliyetlere 
pifti. Bu arada bir hafta enel, 
''0rtaç.arıı., yıktırıldı. Bu auretle 
hem ••i bir ,.kılma tehlikesinin 
lali ahodı, Hem de büyük cad
denin açılması için genit bir 
aaha açılmıt otdu. Çok tükm, 
uzun zamaadır halledilemiyea 
a bahsı bupnlerde bir uetice· 
ye bağlar acak gibi görüıaaıekte
clir. Şimdilik aon defa getirti
len bir Macar m6hendj11i tetkikat 
ile ıneşguldtir. 

Sii~ Memleketin iuıar ve 
kıkiıafa en fazla muhtaç kasa
balanadan biriaidir. Mevcut ih
tiyaçlann yakın bir zamanda te
lifi edileceği tımit edilmektedir. 
Bu hususta vali Sakip Bey in 
mesaisi cidden takdire şayandır. 

Edirne' ete 
Bu Sene Canlı Bir Maarif 

F aa \iye ti Var 
Edirne (Hususi) - Edimede 

Du sene şayanı dikkat bir maarif 
hareketi vardır. lıkmektepler daha 
fimdiden dolmuştur. Lise ve orta 
mektep kadrolarında talebe kaydı 
için yer kalmamıştır. Maarif mü
düriyeti meldep buhranına mey· 
dan vermemek için çalışmakta 
tedbirler almaktadır. 

Kütüphanelerde göze çarpan 
bir okuyucu kalabalığı vardır. 
Selimiye camii ile beraber inşa 
edilmiş olan ve 3700 cilt muh
telif kitabı ihtiva eden Selimiye 
.kütüpbanesile Halkevi ve Maarif 
kütüphaneleri her z.aman kala
babkbr. 

Davas'ta 
Kale Nahiyesi Müdürüne 

işten El Çektirildi 
Davas (Hususi) - iki aydan

beri tahkikat ile meşgul bulunan 
mülkiye müfet~ Hilıni Bey, bazı 
yolsuz itleri dolayisiyle Kale na• 
hiya11 müdürü Faik Beye iıten 
.. çektirmiştir. 

Erzincan'da 
Bir Müsademede iki Jan
darmamız Şehit Oldu 
Erzincan, (Hususi) - Karahan 

De Y enihan arasındaki Bq~iSz 
köprüsü üzerine ve Hacı Ali da
langası denilen yerde qkiyalarla 
Jandarmamız arasında bir müsa
deme olmuştur. Bu m11sademe 
neticesinde ıakilerdeu bir kip 
ölmil§, 6 kişi yaralanmış, diğer-
leri kaçmıya muvaffak olmu~laJ'
dll'. Müsademede iki jandarma-
mu: da ıebit olmQfbır. Şehit jan
darmalar için merasinı yapılmış 
ye ihtifalle defnedilmişlerdir. 

Kaçan :pkiler müfrezeler ta
rafından takip edilmekte ve bu
gün yann yakalanmalarına inti
zar olunmaktadır. 

Güdül' de 
Mavzerle Bir Çobanı 

Ö!dürdüler 
. Gftdül,1 l(Hususi) - Yelli k&
yunden Halil onbaşı çobanı sağır 
ko lü Hüsnüyü mavzerle vurarak 
ö dürmüştür. Cinayetin sebebi 
Hü:.nünü:ı bir meseleden dolayı 
Halil onbaşı ile kavga etmiş ol
ma~ndır. Halil onbafi Jakalanaut 
aı-ıi, eye ~:cr"lmic-tir. 

• 
RLE 

Urla da Ozümcülük 
-

iptidai Maddeler Ucuzlablmadıkça 
Rençperler lsbraptan Kurtulamıyacak 

Urla (Husu· " .ilır. İJhr yq, ~ 
ai} - Reng>er- ter ._. .-. 
lerimiz bir sene

lik ~ahşmadan 
aoora üzüm aer
gileriai kaldır

JDJya ve mahsul-
Jeriai piyau-
ya anetmiye 
b afla mıflar dar. 
Fiat. geçm ... 
:neninkinden fark
sız olduğu için 
bu aene de .renç• 
berJerimizia J:iiz& - Ur_. W,. im-..c:i ıdl,SI 
gülmiyccek gibidir.Bu sene yaş ı ikincisi, rençber temadi eden 
üzüm ihracatı diğer sene1ere nis- hacizlerdea usacç getinni,tir •• 
be ile fazla yapılmışbr. Bunun Ya naczi yapanlarda &eJ"fİ muraf-
jkj sebebi vardır. Birincisi renç- lannı ~eminde~. çekin~işlermr. 

ld 
• . . . 

1 
.tiu vazıyet dahıbnde elıne para 

per parasız o ugu ıçın sergı e- · • . · f k d b 
· t d "k . k 1 geçemıyecegım ar e en reıı,ç er 

vazıma mı te arı ten acı: : mış- mahsulünü yaş olarak catmayı 
br ve yaş olar.ak mahsulwıa sat- ehewen görmüşlerdir. 
mağl daha muvafı'k bu\muŞtur. Bu mm taka tamamen bağcı· 

mmhluliparaet
medilr.tea ..... 
•mwcrin Malı 
görmesine imkan 
·.-ld-.Bsp H 
fiatlar, ...... 
ancak maliyet 6-
abna tekabül et
tiği içia ek 'i bir 
ticaret bile ümit 
edilmektedir.~

pere en ı:iyade 

ejlr selenmu
nftar, llariptu 

l gelen kükUrt, potas, kağıt ve 
söktaşı gibi ecnebi mallmıdır. 
Bunlar ucmlamadakça daha doğ
rusu bu emtianm gimrii1deri üze
rinde tenzilat yapılmadıkça bu-
günkü fiat ile rençberin ticaret 
,.apacağına ve binnetice ısbrap• 
tan kurtulacağına inanmak aafdil
llk olur. 

Bartın' da Y enişehirde Bir Avcılar Klübü Kuruldu 
Bir İhtiyar Kadını Döve 

Döve Öldürdüler 
Bartın ( Hususi ) - Deftcr-

danmı.z Güzeloğlu köyünde 
Hatip oğ1u Recep zevcesi 
Nar kadın, geçen hafta •e
fat ebnit, fakat bu ölümün den
me neticesi olduğu Müddciumu
mileğe haber verilmesi üzerine 
İfe el konularak tahkikata bq
lanmışbr. 

Tahkikat neticesine göre ih
tiyar Nar kadınla Hatip oğulla
nndan Hasan oğlu Mustafa, kar
deşi Arif, kız kardeşi Safiye ve 
İsmuil oğlu Durmuş arasında bir 
erik toplama meselesinden mfi
nazaa çıkmış, fiç erkekle bir 
kadm, 65 yaşındaki ihtiyar b
dınm üzerine çuDanarak onu' 
ıopalarla ölesiye dörmiiflerdir. 
Hastahanede yapılan otopside, 
6lümiin dayakta. mlmbuldagu 
anlaşalmıp. _ 

Bir avuç erik için cana kıyu
iar tevkif edilmiflerclir. 
•rcnn Defterdarbl•nM 

Mardin, (Husus;) - Fuat Bey 
lstanbul tahsil mlifetti§lijiııe ta
yin edilmiştir. ~eni teşkilat clota
yıaile buradaki maliye dairesiDde 
de tebeddillit yapdac.Aktır .. 

Yenişehir avcıları 
Yenişehir (Hususi) - Yenişehir ~liği çor ve ncıbk ıaha

mnc!a da ilerilemiJe karar vermifler ..e bir avcdar cemiyeti br
muşlarclır. Cemiyetin kiifat resminde Buna meb'u.tan Rüştü ~ 
Galip Beyler hazır bulunmuşlardır. Resmiküşattan solll'a Dolapbafl 
mesİftflinde bir ziyafet tertip edilmif, ;av «teri yenilerek akfama 
bdar eğienilmiştir. 

~........-:~---------..~---------------Malatya da 
Malatya '(Hususi) - Geçen 

8CBe Ordumarslan tepesinde haf• 
riyat yaparak Ankara müzesine 
aaldedilmi§ olan bir~ok asarı mey· 
dana çıkaran Fransız 'hafriyat 
heyeti tekrar Malatya'ya gelmiı· 
tir. Heyete yine M. Dolaport 
riyuet etmektedir. Hafriyat aa
haamaa faaliyete başlanılm•br· 

1 GUdUlde Bir laza 
1 Gtid61, ( Hunsl ) - Yukan 

mahallede Köprübafl caddesinde 
&kici Hafız Osman Ef. nin dük
kinmda bir kaza olmuı Ha
fa O.manın oğlu tabancasına 
fitek koyarken tabanca kaza ile 
atq almıı ve çıkan kurtun dilk· 
klnda bulunan Kadri Ef. 7e nal 
;plerek Jaralam•ıbr. 

Donanmamız lzmir Sahillerinde 

İmıirde 9 ~ylül kurtuhq bayrama a azram tezaı..ada tes'it edilmiş, iMi tezahlitata hmir ı=emruta 
bulunan donanmamız da tenvirat yaparak Tc top atarak ittir.ak etmiftir. DCJD11nnw•z topla bir laalde 
İzmiri ilk defa ziyaret etmektedir. Bu ziyaret halla çok mütebaasia etmiıtir. Btıttın lzmirliler haklı bir 
gurur ve tefahurla donanmamızı gezmekte, gardükleri intizam ve diaiplindea dolaJI kahraman babri
yelilerimiz hakkinda takdirilir eBailel .. ..., ....... ilMr .,1emektedid-. 

) Ev Doktoru J • 
1 .-

Şişmanlığın 
Hararet Vasıtasil• 
Tedavisi! 

Ötedenberi hararet ~bi, elektrik 
wibi unsurlarm ofİlm..hta karıı kuJ. 
ı.,.ıdJrı.n pr~lmiftir. Böylece 
Ye uni Hrfi,Yat zİ,Yadelqtirilmek 
auretile tiımanlıp eritilip iwe.ı 
temt. ohnllNftitr. Fakat h ur.llia 
.. lliyük malım.na dlm'lei ıasabiye 
• ıiıade .nieuir ol•aw... ve lmo
relerin yenilef1Deaİni temin eyleye• 
memeaidir. 

Evve1l hararet ba'hslni e1e alalım: 
Ba.a tennot-erapi •erlCT ki hararetle 
~ demektir. Baadaa mabat 
_, auretlıe ter hmcale ıreürarek 
:fticuclua bir kwa SUfUDU dıtan YU

mektir. Ee usuliin aaıl mahzıanı da 
ifte 1>uradadrr. BGiıyenin bir kısım 
ayunu nn1 nı ette tıkannaktald 
lıe1slikeden aarfma:r.ar ba .. ul il• 
iaarice etllacak ndece •up iahl• 
..,. edebilir. Halbuki vücuttan .a)'l'li

ması icap eden .u değil yağdır. 
Vilcutte aun'i olarak hararetin yük• 
-1tilme91 lııir imam yatan erimuinl 
imtaç etmez eeğiWir. Fabl b. mik• 
t. pek dıemm.iyeUbdir. Eauen d 
sonra kaybolan iklıım tekrar yerioe 
gelir. Çün.kü ciimlei aaabiye hcrhanıf 
bir tesire •anıt ülmachfl için h\ıo
relerin vazifelerinde tahavftil bud 
... aqbr. 

I'ermoterapi iki ıuretle tatbik 
edilebilir: 

1 - Rutubetli l>ir etüvde buhat 
bMJyoınma yatmak suretile; 

2 - Gayet llwn bir etiiYde çok 
kara Ye çok ..cak bir hna Ye~ 
aya banyom .suretil ; ( Fototerapi) 
buhar banyolarının gayeıi kuvvetli ter 
boıanmasmı temin etmektir. istifade 
mabauttur. HcT ne kadar bir miktaı 
yat Eiyaını mucip olursa da çıkan sa 
daha ziyade :yeni içilm·ı ve vücattıi 
toplaamıı olan .udur. Kimyevi tahlil 
bunu gösteriyor, Çünkü ıhakiki ter< 
ile idrarın mahiyeti hemen hemen bir 
dir- Her ikisinde de yeme1dcnmizde 
mev~l albümiali maddelerin yanma
mndan hasal Glmuf üre Yardır. Hal
buki buhar baayosuna yatınlaılf bd 
bıaamn teri tahlil edildiği umall 
bunda, kifi miktarda üre mevcut ol
madıj'ı anlaf11ır. Ve nihayet bubat 
banyosu, banyo alındıktan soorald 
sutJerd,e ura.ret teYIİt eder. 811 
bar.,et bünyenin, ıun'i surette .u 
ıu,Yama karı• bir nevi mudafaasa
dır • .Eter su içilecek olarsa k11ybo
lan su takrar yerine gelir. Hamaıo
larclaa •onra buaa hararet tamame• 
iMi mahiyettedir. Buhar banyolarını• 
bafka malızurlan daha vardır: 

Şiryanlarda kan tazyikinin düıme
lint intaç eder ki tensiyom.1 yük.ek 
olan bazı fİfll'&•lar isi• tehlikelidir· 

Baz1 doktodar bir ılamm fİt•d"' 
ı.ra .W derecelik balmum• •e1• 
,p..-afıa banyo111 tatbik etmektedirler• 
Bu banyolar buhar banyolarına mil• 
reccahtlr. 

Kunı ban banyoauna gelinee5 
bunun için bir aandak bllamlır, fi.
man adam hu •-cbp sokulur. Yal'" 
•& itap clıtanda kalır, her tar~ 
bpah olan andıta yükle~ • derece-
ıayet kuru bua pompa edılır, baı.d 
bu sandıklara kalorifer dilimleri_ 1~~ 
lqtirilir, Wr termometre ~ .._aret clenıeai taari- oluam Te Dl" 

tlereee -..arete kadar termomeU
Jiibeldlebilir. Şiıman adam bu ıar 
cld• çıplak girecek, nillayet on bet 
dakika kadar kalacak, çıkarken e.tl 
lrtAlecektir. Bmaaa da biyük lıif 
,_,.._ ol-adıktan batb tdılik~ 
11ad.rld dereceein ça1r. ... ı aeticdir 
de teneffü. pçlqh, l.ayıl111a bil• 
te.tit eder. Hatta beyia ibtikanJarı.,. 
bDe yOI açar. Bayte bir ~eticeaill 
h6al .hnak içia çok defa ...... .._D ...... bmı k-9 ._...,. 
Binaenaleyh bu uaulilo tatbiki beJ.r 
meMl dotıor Jıuzaruau icap ettiril'· 

Ziya noyoıu da sıcak han ~ 
f.°.:8u andınr. Yine bir sandık •. ~ 

• HastamB haşı dıpnda a-• 
C.-~ üudanoda kömirlıii lilll" 
~- ··-balar .-ardar we b11 liaabalann ZJJ 
bn, bir takım .ayaalar vaaatuile " .. 
cucle akıeder. . d• 

Bu in'iklsın ıifmanhk üzerttl 
bir tesiri olamtyacatım söylemek-~ 
ittir. bti'-ft edUecck şey limbalaı-
W... etlit! hararettir ki bu da deYed• 
kulaktu. ÜJtraviyole ,; e enfrorul .ıuJ: 
lan da ayni lcticeyi 'erirler. Bı~ı~ld' 
ler teskin edici, ikinciler bıl bi1' 
münebbihtirler ve uzun zaman ~kttar
olunmayı icap eylerler. Eğe~ rnı bl•al 
lan tall1im olunamusa tehbke ıiJ• 
ederleT. Binaenaleyh hararet_ Ydel' 
yat eriterek şişmanbkla muca.uf" 
ual\)ü merduttur: Çünkü barar~~tarCl• 
defeder. Fakat yaQın fula mı baJ .. 
erime.sine yardım etmez. Y.ath ~ 
h6ere üzerinde tesiri y_okt~r ,ol 
tiflaaalığın huıaulünde b~. etiııl 
oyDJyan cümlei aabiyenin ~· ~1ı1'l• 
detiftirmez. Bu itibar Ue ııtın olarak 
mileadelede ınuavln va,::bir iJIJ!-
kallallJJ'lar; ..ula Wr • ...... 



(Siyaset Alemi ı~· 
Silô:hları Bırak
ma Kon/ er an sının 
Arif esinde •• 

BABİCI 

Almanya 

row P.MTA 

TBLOB&fLAB 'r ] Gönül /şleri 
L 

Kariler le 

Tehdide Geçti! Baş 
Silihlan Bırakma Konferansının 

tarihi yaldaşbkça devletleri telif 
almaktadır. ÇGnkG bu toplanbda, 
Almanya Ye Almanya ~bi bugünkü 
fili vaziyetten memnun olm1yan ve 
111uahedelerm g.ıdrine uğnyan millet
ler ailfıblanma müaavab iatiyecek• 

· Başa 

B •• y ı k ş A t ' Sevdiğim kızı bemmle evlen-U gUD apı aca ey VUS urya DID miye ikna için zengin olduğumu 

Al . 1 B. 1 . d. o· 1 söyledim. Halbuki fakir bir aile-

lerdir. 
Bu talebi telıllkell bulan bl'fl 

taraf iae, şimdiye kadar olduğu gibi, 
aa,)'lfm ku•vetli •Hiyesine çılunu111• 
elan iae kuvvetlinin tedricen :ıayıf 
derecesine inmui eaa11u müdafaa 
edecektir. Fakat bu tez timdiye kadar 
daima ileri ririilmü.t ve ,apalan 
nıukabeJelerle iler tutar yeri buakıl· 
Dıamııbr. Onun l~dir k1 .aibaı:ılana 
karııaında mevki alan Fransa, lngil
terenin de muzaheretl ile bu defa 
aarih bir vaziyet alıp ıon söz.ünü 
ıi>ylemek ve: 

- Siz. tehlike yarabyorsunuz. 
Kuvvetimizle kal'Ş1nı:ıda durarak 
•ulhü muhafaza eden bizleıiz r gibi 
bir prip manbk oyanUe işin iç.inden 
çıkmak istemektedir. Fakat bunun 
için behemehal bıgı1terefl kendi 
datnrcığlna koyma, -.e tarahna imale 
eylemit bulunmak lizımgeliyor. Şimdi, 
lngiltere ile Fransa arasında bu 
anlaımanın pazarbtı baılamak iize
redir. Eğer bu pazarlıkta FranA 
lagiltereyi mat edene Alman davası 
suya düımüştür. Aksi halde dananın 
lwyrutu kopauyacaktır amma Al
manya istediğinin çoğunu kopara 
kopara alacalcbr. - Surcyya 

Havanada Ame
rikalılar Aleyhine 
Nümayiş Yapıldı 

Hnane, 11 - M. San Martin 
tahlif edilmittir. Sonra •ar•JID &aGn
de toplanan binlerce halkın önünde 
bir nutuk söylemif, ada ahalisine 
azami hürmetle inkılip programını 
tatbik edecetine yemin etmif, Kü
banın terakkisi ve refahını istediğini, 
bütün milletlerle daha dostane mü
nuebat arzu ettitini bildirmiştir. 

HaYana, 11 - Burada Amerikalı
ların emperyalizmine karşı protesto 
nıakamında olmak üzere bir nümayiş 
yapdmıtbr. Hatipler Sen Martini 
Neyyork borsaaıım :tabrikibna ilet 
olmakla ittiham ctmiılerdir. Bundan 
ıonra komünistler sahneye girmişler 
•e daha 9iddetli protestolarda bulun
ınuflardır. Ccspcdo'nun iktidar mcv· 
kiioe getirilmesi iıtenmiıtir. 

manya J e Jr eşmesi Jr ıyor ar nin çocuğuyum. Evlenince bu ya• 
' lamm meydana çıkacak ve belki 

Viyana 11 - Alman milliyetçi o vakit bu iş bozulacak çünkO 
sosyalist fırkasının Avuıturya işlerilc 1___ .. .. ' • 
uğraıan müfettiıi M. Habicht, Anıa- KIZln gozn yuksekte, halbuki km 
turya Başvekili M. Dolfüa'Gn Almanya pek çok seviyorum. Ne yapaca• 
ile Avusturya arasındaki münasebet- w ııııacırdım. 
lerin gerginliğini geYfChnİye ve Al- gımı .,. r-
manya ile uzlaşmı1a müatenit bir 
siyaset takibini düfGnmekte olduğuna 
dair olan bazı dedikodular lıakkı" 
fU sözleri •öylemiftir. 

Feridun 

M. Habicht, Münib telsiz iıtaıyo , 
tarafından neşredilen bu beyanatta 
bilhassa diyor ki: 

M. Dolfiae brfa btl gün takip 
edilmesine imkan bulunan bir tek 
siyaset yolu •ardır. O da Avuaturyada 
iktidar nıevkiinde bulunan fimdikl 
hükümeti düıürmek için çahfıp uj'
raşmak yoludur.,. 

Bu sözlerden sonra M. Habicht 
Almanyanın dileklerini açıkça töyJe 
•a)'Jlllf tır. 

1 - Avuaturyadaki mllliyetçi sos
yalist fırkaaınan •İyasi balılanoı ye
niden tanınması Ye •erilmesi, 

2 - Avusturyadaki milliyetçi sos
yalistler aleyhinde alınan bütiin ted
birlerin ortadan kaldırılması, 

3 - Avusturyada tetkil edilecek 
bir "intikil devresi hükumeti ,, ne 
milJiyetçi •osyalist fırkasının da diğer 
fırknların ku\ vetlerile mütenasip bir 
ıurette iştirnkinio temini, 

4 - Yeni teşrii intihabın yapıla
cağı tarihin kararlaştınlması ve bu 
intihababn vereceği neticeye muvafık 
bir hükumet teşkili. 

M • Habicht .öz.Jerini tôyle bitir
miştir. 

11 Benim ülküm hali Al'uıturya ile 
Almanyanıo birleşmesidir. AJmanya 
bu gayeye sulh ve sükün içinde 
ileri aötürecek yollardan yürüyerek 
varacaktır.,. 

Küçük Tayyarelerde Yeni 
Rekor Aranıyor 

Varfova, 11 - Leh •İvil tayya
recUik tqkUitının reisi kaymakam 
FJipovic:ı., Leh imalatından bir tay
yareye binerek ve yanına bir de "ÜZ· 
ba'ı alarak bugün h valanmışbr. 

Filipovicz iki kişilik turizm tayya· 
relerine mahıua uçuf rekorunu hiç
bir yere uğramadan kırmak niyetin
dedir. Tayyare S60 kilo ağırlığında
dır. Bu tayyare saatte ortalamu he
sapla 173 kilometre uçmak şartile 
26 saatlik bir uçuş için gerek olan 
benzinini alabilecek büyüklüktedir. 

Tayyareciler Moskova, Vladivostk 
ve tokyo istikam~tinde uçmaktadırlar. 

it 
Le Bourget, 11 - Tayyareci As· 

ıolant ile l.efevre dün 14,15 te Oran· 
da yere indiler. 

Fransıı tahtelbahirleri Brüksel'i ziyaret ettiler. Resmimiz soldan bqlıya .. 
rak Oriçit, Dane, Medüz ve Dyao tahtelbahirleriııi Brüksel kanalında 
gösteriyor. 

i~iilletlerCemiyetinin Top
lanma Zamanı Yaklaştı 

Silahları Azaltma Konferansı Vazifesine 
Müstakil Şekilde Devam Edecek 

Cenevre, 11 - Milletler Cemiyeti 
meclisi 22 eylülden itibaren toplan· 
mıya başlıyacaktır. Büyük mecli• te 
25 eyl01de toplanacaktır. 

Birinci teırinin 16 sında müzake· 
relerine yeniden başlıyacak olan si
lahları azaltma konferansının Millet-
)er Cemiyeti büyük meclisinin müza
kereleri dışansında kalacaktır. Bu
nunla benber Milletler Cemiyetinin 
faaliyeti hakkında her sene yapılmasa 
adet olan umumi müzakerelere silah
lan aı.altma meselesine de takılıp 

kabnacatı veya kalınmıyacatı meae
lesi merakla soruıturulmaktadır. Bu-
gün bütün dünyayı başka herhangi 
bir iften daha ziyade meıl'Jl eden bu 
mühim menleden açıkça bahaedil
rniyecek olsa bile milletler cemiyeti 
büyük meclisi müzakerelerine muvo:ıi 

olarak bu iş hakkında ban göri,me
ler yaptlmıyacaflnı na111l zan 'Ye tah
min edebilir. 

Şimdiki halde hüküm dree fikir-
ler ve zanlar günün siyasi meselele
rinin Milletler Cemiyeti büyük mec
lisinin müzakerelerine halclm olacağı 
fikrindedir. Hatta denilebilir ki Mil-
letler Cemiyeti büyük mecli•i on 
dördüncü toplanbaı .. Silihlan azalt-
ma " ismi altında 16 tcşrinie.-.elde 
ba,lıyaeak olan l.üyük .. Oyun • un 
adeta bir baılangıcı olacaktır. 

Ktral Faysal'ın Na'tı 
Bağdat. 11 - K.ıral Fayıa\'ın ce

na:z.eai Bağdadn cuma günü gelecek
tir. Cenaze alayında 250 bin kişi 

bulunacağı tahmin ~dilmektedir. 

Yanhf başlamıpınız. Bir defa 
yalancılıkla ev kurulmaz. Erg~ 
meydana çıkacak bir yalanla bir 
im aldatılabilir mi? Hakikat mey
dana çıktıktan sonra ne olacak? 

Maamafih kızın da paraya 
tamaan sizinle evlcnmiye raza 
olması herhalde iyi alamet değil. 
Demek ki sizinle değil, paramı.la 
eVleniyor, o halde bu işten hayır 
yoktur. işi nikaha kadar götür-
meyiniz. 

Jf 
Çabşbğım yerde nmınm mll• 

temadiyen bana e\inden bahsedi
yor. Karısından şikayet ediyor. 
Kendisini anlıyan bir kadm bula
madığmı, bu yüzden betbaht 
olduğunu anlatıyor. Bu şikayetin 
gittiği )'Olu beğenmiyonım. Mana
sı.na anlıyorum, ceyap vermiyorum. 
Fakat nihayet tahammül edilmes 
bir bal alıyor, ne yapayım. 

Cavide 
Çaresiz, o işte bulunduğunuz 

müddetçe bu şikayetlere kulakla· 
nnw kapayama:zsınız. Hissettiğiniz 
tehlike de varittir. Kurtulmak için 
bu işten çıkmaktan başka çare 
görmiyorum. Fakat ite devama 
mecbursunuz, ciddiyetinizi boz· 
mayınız, yüz vermeyiniz ve ba 
bahislere iştirak etmeyiniz. Ni
hayet bir gün söz söylemiye mec• 
bur olursanız bu bahislerin aizi 
alakadar etmediğini söyleyiniz. 

lf 
Pijmıuı HaDıma: 

Ağız kokusu ve daimi mala
liyet kanunda ayrılık sebepleri 
arasında say1lmaktadu. Böyle bir 
vaziyet varsa iatifade edebilirsin. 

HANIMTEYZE 

--.ır ................ ll'toll ........................................ ... gidiyoruz. Bakalım ne olacak? cephesinde kazanılacağım anladığı 
için lngiliz • Fransız - Amerikan 
hatlarını sökecek çareler anyor. 

odası tam istediği gibi rahat, 
sakin bir mütalea köşesi idi. 

Dlnklleria B ",,manı 
Burhan Cahil ----· 72 -

Sabahlara kadar asker dikişi 
6zerinde göz nuru döken dullar, 
Yelim kızlan yalnız bir ümit için 
Çalışıyorlar. Memleketin selim eti. 

Türk neferi cepheden cepheye 
Yalnız bir maksat için koşuyor. 
"nirkiyenin kurtuluşu. Bütün bu 
llecip kahramanhk levhalan ya
llında insam iğrendiren, feragat 
•e fedakarlıktan soğutan çok çir
kin ve pis sahneler var. 

Vesika ile bir lokma mısır 
elaneğini zor bulan, buna mukabil 
etiai, kemiğini, canını feda eden 
lı.ak tabakalannın içinde yeni tü
~ bir harp nebbaşlan sınıfı 
•ar ki askerin gıdasından, halkın 
llafakasından hırsızlık ederek 
zengin oluyorlar. 

Bunları sana uzun uzadıya yaz
Qaak istemezdim. Fakat fikir ve 
lllünakaşa sahası okadar dardı ki 
b• aı~vzulan htanbulda aerbest
çe ltonUfmak bile kabil değil. 
()._ İçin ılbraplanmm azak 
lerlerdeki dostlara anlatmakla 
'-'ahla1ana. 

Sen .ne alemdesin. 
Son mektubunda arlık şu İs· 

veç macerasının hakikatini itiraf 
ettin. Senin için hakiki saadetler 
dilerim. Bana hiç olmazsa karı 
koca bir resminizi gönder.. Seni 
okadar göreceğim geldi ki, o de
dikodulu Paria ıeyahatıı.ın (böy
le l:ir ·netice vereceğini belki sen 
de hatınndan ge,airme:ıdin. Fakat 
tesadüfler ne garip şeyler ha· 
zırlar. 

Bereket bu kıyamet başladığı 
zaman Pariste değildin. Kendile· 
riııi fikir aleminde okadar yakın
dan takip ettiğimiz Fransızlar 

herhalde bu hengamede kendile
rine karşı ıeepbe aldığımızı gö
rünce sana pek i)İ muamele et· 
mezlerdi. 

istihbarat işlerinde sana ol
dukça iyi bir para verdiklerini 
biliyonım. Herhalde sıkınb çek
mi~ orswı. Eğer lstanbulda yapı
lacak bir işin olursa hemen ) aı.. 
T allt Paşa ile aramm çok iyi. 

Yeni yeni laidnelen doin 

Berlin - İstanbul yolu açık kal
dıkça seninle rahat l'ahat muha
bere etmek imkanı var. Dünya· 
nın yann ne şekil alacağı malüm 
olmadığına göre bu fırsattan isti
fade edelim. Bana mümkün ol
duğu kadar sık mektup yaz. 

Hoş şimdi bir yandan resmi 
vaı:ifen, bir taraftan hususi aile 
meşguliyetin senin vakitlerini zap· 
tetnıiye kafidir. Fakat ne olsa 
eski doatluklan unutmazsan zan
nederim. Gözlerinden öper.im 
kardqim. 

Ah rnet Rıfkı 

* Harp de•am ediyor. 
Ateş her yam sanyor. 
~üklii, ldiçüklft yirmiye ya-

kın devlf't bu ateşin içinde.. A· 
merika harbin siklet merkezini 
değiştiren ağır bir silah halinde 
itilaf grupunun bulunduğu tarafta 
yer aldı. 

Almanlar hafif bir sarsıntı· 
dan sonra militarizm kuvvetine 
güvenerek yine doğruldular. 

lngilizler ~enit mikyasta uzun 
bir mücadeleye hazırlamr gibi 
hücum tertibatı alıyorlar. 

Almanlar ( Marn )de mıhlan· 
c:lılar. 

Kayserin bOyük erkim harbi
Jesİ nihai &aferin yahua F....-

Fakat mücadele neticesiz bo
~uşmalardan ibaret. 

Harp uzadıkça her devletin 
istihbarat, ~spionage teşkilih ge
nişliyordu. Bilhassa İsviçre, Holan· 
da gibi muhasımlar arasındaki 
bitaraf memleketlerde türlü nam 
ve unvanlarla muhtelif teşekküller 
peydah olmuş, mütemadiyen ça
lışıyorlardı. 

Ahmet Reşit Beilin merkezi 
ile muhabereyi azaltmıştı. Çünkü 
işe ait yazdı!;-ı mektuplara cevap 
alamı~ oı-du. 

Ona edet.a: 
...: Bizi çok mqgu1 etme, ay

dan aya param abyorsun yal 
Diyorlardı. 
Ahmet Reşit memleketine şu 

.sırada daha fazla müfit olamadığı 
için üzülüyordu. işler pek azch. 

Ha.-p devam ediyordu. 
Genç adam bu fırsatan isti

f ade etmek istedi. 
ls'kandinav edebiyab hakkında 

derin bir tetkik eseri hazırlamıya 
başladı. 

Genç 'kansı ona yardım edi-
yordu. 

Bu etüde yalmz edebiyat 
değil. .an'at. felsefe, ırcaim. mu· 
siki hepsi dahildi. 

Yiftl T-mkip•ddd senit ynı 

Bu odayı evvelce Mösyö Kol
modin yalnız kitap rafJan, yazı
hanesi, koltukları, elektrik terti· 
batı ile onlara hazırlamışb. 

Ahmet Reşidin bütün arzala
nm pek iyi bilen Gretla bu odayı 
birkaç gün içinde büsbütü de
ğiştirdi. 

Dtıvarlan açık yeşil yağlı boya 
ile boyattı. 

Ayni renkteki yer1i kitap 
raftan11a Ahmet Rqidin Paristen 
getirdiği kitaplan yerleştirdi. 
Genç adamın muhtelif mevzulara, 
biyografiye d mecmualarda-. 
gazetelerde& kellilnüt birçok cou-
pureleri varda. Onlan da kendi 
tasnifine göre klasörlere yer
leştirdi. 

Masanın yerini değiştirdi. iki 
köte penceresinin önüne getirdi. 

Büyük yeşil abajurlu lambayı 
sola aldL 

Geniı maaanm üzeri kalın 
lfıgat kitaplar, ve gazetelerle dC>9 
luyordu. 

Sabah erken kalkıyorlardı. 
.Eanyodan ve kihvalbnan sonra 
bir buçuk, iki saat süren bir yü-
rürüşe çtloyorlardı. Kan koc. 
heme. hergb bir hapa istika
met UıU.... en kilometre yiri). 

aıedela avdet etmiJor1-dı. 
(Arka• ·-) 



Kara Mustafa Pa.- Jki Alet ArilnMla Son • O.,..tle OlritÜJ'Gı I . 

Bugün Dünyanın Bütün Papaslan 
Viyanada ili bi Okumakla MeşguD 

Bl,lk muharebe •na ... da AYu1-
twya bozulmattu, cephesi unaldıkça 
unılayor, 711alcbkça yıkıhyorclu. ~eli 
laeabıma Wç bir zaman affetmı,.-
eetbn bir uta eteri olarak Envw 
Pata ~)ilk bi; TGrk orduaunu yar-

c1ı;.t.olladı •• bu Türk ordaıu 
ee • teWUceli yeriacle mnld 
aldi.'On ..... teidt~"· 
dakika için Avuıturyays kurtardı. 

A...turJahlar kendilerini alimdea 
kurtaran ba ,.,mm. pe.k çabuk aaut-
fulu. Bana mukabil 250 ••• e•vel 
ksGa T-lrk orduanun Viyauyı 
muhuara ettijlDI ve majl6p dlttltl• 
al habrladalar. Bu ..Onaaebetle ele 
bir feDlik 7apmayı tlltladller: Bir 
katolik ba11amı tertip ettiler • .DhJ•• 
IPD cllrt tuafıaclaa papaa tlaerlDe 
papu ptmblar. 

Buıüa p ttabrlan okudatııu 
daJdlsn Viy..-m Mlttba ld1i9e erin-•• ~·w phnmakta, ilibiler okun· 
mata, _...mt meydanı.nada Tlrk 
kellmelbü 8 aık tekrarlayan •utuldar 
111,teamekteclir. 

Kara Mutafa Papl 
S...a ye Maia JamllM telüt dlfeır 

Tlı'k ~··~ lllhaGatlJden 
2'0 ... uma bldm rapabileceflmiz 
P1 bir fatfha jOhmaldaD ibarettir. 

* 

Kulüplerde Yeni 
Kayıt Meseleleri 
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PAZAROLA HASAN BE~ 
1 1 
D~i;~ ·o,;:.y~: 1 : 

1 . ... ..... .... ~· -.. ' 
Haftanın yedi sün6n6 bir 

eleie koydum. eledim. Elejin 
&zerinde kalan bavadialeri bir 
amaya dizdim. Birer birer yazı· 

1orum: 
En bqta dokuz eylül lzmirin 

kurtuluı ,nnn var. lmıirli kar
elqlerimiz bu mes'ut yıldlnlimtlnll 
bir daha yaşadıldan için nekadar 
Mvinç duydularsa ben de onlarla 
beraber burada ayni sevinci 
elaydum. O yurdun kurtulllfU 
blttln TOrk elinin kartulUfUDU 
•amlamıfb. Dokuz eyliilde yalnız 
lzmir dejil, biitün Ttlrlöye kur
tuldu. 

• Makine ve Atı Mesele 
aldı yllrildO. Gün geçtikçe bir 
parça daha kazapyor. Acaba 
makinenin g6rdü;tl ifleri, yine 
eakiai gibi atlara mı prdilrelim 1 
Trakt6r yerine atlı saban, ot~ 

=I !~~~n olu~;t 
Haylizın hiri Huan Beye 

derdini yandıc 
- Bir İf anyorum. Beni bir 

tanıyan yok ki işe alam. 
- Bayleai daha iyidir doatum •. 
- Neden Huan Bey? 
- Tamyan oluna, hiç İfe 

almaz dal. 

Hemılremle 

Haaan Beyin tamdıklan an
anda iki kaz kardq Yarchki btn. 
birlerine pek çok benzerlerdi. 
Huan Bey bir giin bunlardan 
bbine sokakta teaadtlf etti: 

- Acaba, dedi, lizinle mi 
konuıuyorum, yoba hemfirenizle 
mi? •. 

Genç kız hemen cevap Yerdi: 
- Benimle dejil Huu Be,, 

hemtiremlel. 
mobil yerine araba kullanmak 
IJi mi, fena mı? 

Bana birdenbire cevap veri- Hasan Bey dost Yunanistanın memleketimize gelen dost nazırlannı hürmetle aelimlarken .. 

Bulunan köpek 
Huan Bey yolda ldlçllk bir 

k6pek bulmllflu. Polia karakolu
na pttırdll: 

lemeue ele, her halde her İfİ 
m•kineye g6rdürüp at neslini 
faydaaz bir hale koymak milli 
lkbaadımıza uygun dejildir. 

• Yine eroin: Ne kıymetli 
.alm11I Öteye \eriye koymaya 
kıyamamışlar da Osmanlı banka
IUUD kasasına saklamışlar!. Fakat 
'ekirge bir atlar, iki atlar llçlln
clde ne olsa yakayı ele verir. 

Eroincilerin de bankadaki ka
lalan ele geçiverdi. Kaçakçılar 
ezalanm ıarecekler •• Bu, bayledir; 
fena ifler ne kadar gizli kapaklı 
Japılına yapalsm, yine bir tarafın
dan kendini belli eder. Bayle 
kanana kal'fl it girenler, arbk 
alallannı bqlanna alsalar da 
namualu insanlar gibi almlarmm 
terile çalıfmayı ljremeler. 

• 
Almanya ve Hltler: Ne 

ıok ta bahaecliliyor; bntlln dllnya 
itini ıGcbtl bıraktı Almanya Ue 
tair&fayor.. Hitler Bapekil olduk-
tan IODl'a Almanya, aaatb bir 
laombaya benzedi. Vakti geH.e 
patlayacak. Fakat ba vakit ya• 
kJD .Dı. uzak mı? O, belli delil; 
bakalım ne olacak? ,.. 

Daha çok pyler yazacaktım 
fakat yazacak yer kalmadı, ne 
JapaJUD fimdi de at Yar mey-
- 1okl ....... m. 

- Almanyada Bitler deniz banyo
lanm kapatmıf .. 

- Banyolan değıl Haean Bey 
mayolanL 

- Mayolar kapandıktan ıonra de
niz banyolanna kim giderki, onlar açık 
kalsın!. 

Hotlanmam 
Çirkin bir adam Hasan Beye 

16yledi: · 
- Ben kacbnlann pefİne kor 

maktan hiç hotlanmam 1 
- Niçin? •• 
- Hiçbir kadın, benim pefİD-

den koflujumclan hoflanmu ela 1. 

KHJ Geliyor 
Kawor 18• .Wa ltl1ora• Mir.. 
Hanlar deilftl, kit Jola plunlfoo 
Gelecek rakıada bilmem •• 1apAk?. 
Geldlml ,ıtml)'or demekle, ... latl 
Yalanda ıakyG.O • ..,. arab, 
Herken bu )'Gaden laapr nlaabl 
Bir 1atmur yataraa akacak pb, 
Her aene tamirden damlar da balun .... 
Ne fena oluyor tipimi, donu: 
Yakınca bitirir kömür oduna; 
Kolayca atlat.ak hele bia onq, 
Çabucak defol .. hem bpıf bpı ... 
Al palto,• lhtik, al birçok faale; 
O, doymu keseler bofal.. bi!e; 
Her Mne a111i ıey nedir 'bu pıe?. 
Ne olur dünyadan 7ok olaa bu lotf.. 

1 Ne de kendisi 1 
1 

Hasan Beyin yazıhanesinde 
hizmet eden uşağı ortadan kay
bolmuştu. 

- Naad- oldu Haaan Bey, 
hani ondan çolt memnundun •• 

- Evet azizim çok memnun-
dum. Memnun olmıyacak gibimi 
bir akşam çıkarken benden mli
ıaade istedi: 

Şu hokkanızı evime gcHtlraem 
de güzelce temizleyip ıefi getir
aem, dedi, razı oldum; ertesi gü
nü hokkam ter temiz geri geldi, 
başka safer aandalyalardan birini 
g6türdü, cilaladı getirdi. Artık 
sormuyor herıtln bqey g6türüp 
tem.izliyor, cililıyor getiriyordu: 

- E ıomal .• 
- Sonra da giinün birinde ne 

kadar eşya vana hepsini bir 
kamyona doldurdu, temizlemek 
için evine götürdü... Bir daha ne 
eşya geri geldi, ae de kendiail. 

Marlen Ditrih 
- Bak Hasan Beyi Papa Ef· 

tim Efendi "Marlen Ditrih bir 
papaz kadar ahlaka hizmet edi· 
yor" demiı .. 

Hasan Bey gtildü: 
- Galiba Papa Eltim Ef. de 

Marlen Ditrihe abayı yakmıı 
olacak!.. 

- Ben bu k6petl aokakta 
buldum, dedi; herhalde bir ha
mm yolda kaybetmit olacakl 

- Bir lwumm k6peii olda
tunu nereden anladın Hasan Bey? 

- Sokakta ıelirken dikkat 
ettim; moda maiazaiaruıı ı&ta
ce haYlamıya bqhyorda.. 

Yaka 
- Adamın biri bir yaka fab

rikuı açacakmlf. Ancak elli bha 
lira ile bu iti bqararacailm an
layınca vaz geçmİf. Sen ne der
ain Huan Bey? 

- Ne diyeceğim, elli b\n lira11 
olanan iki yakası bir araya ıel
mİf demektir. 

- Bir oğlum· .,... Huan Bey, her 
kim k:eııdiaine budalaca bir nuihat 
verecek oluna onu dinliyor .. 

Bu İfe kolay kolay yaka11 
kapbracağım zannetmemi.. 

Kaynana 
- Hiç merak etme dostum; böyle 

olduktan sonra oğlun, 1enin de •ere
ceğin nasihatleri dinler •• 

Huan Bey mOltakbel dama
cima anlabyordu : 

- Evleniraeniz eYilade lyle 
bir kadın bulunacak ki, plfircHii 
yemekleri yemekle doymıyacaban. 
Okadar g&zel pifiıir .• 

Nerede 
Hasan Bey kanuna kwmıb: 
- Bilmem ki, dedi. Seni al

dığım zaman kafam nerede idil - Demek Huaa Bey ..... 
hm yemek pifirmek te bilir? .. Kansı gençlik za1n.1nlannı 

babrladı: 
- C>muzumun tlzerinde Ha

UD Beyf. 

- Hay .. , fakat ana.mi ele 
ommla beraber una ,......_ 
cejim L • 

Fan Fin Fon 
Trende "Y&purda raatlanm ller ..; 
Vataadat koaupr fan fla foa diye_ 
Frenkıe aadeıden b• bakbm aman; 
Bilmem ld ba Met kimden hediye?. • 
Bu yurtda bibaell arbk her teyi, 
Hep TGrkGıı koaapak daim türkçeyl; 
Dilimiıı kaaunas, muhakkak iyi .. 
Garp dili muala bilmem ki niye?. 
Framuca, Rumca, bpanyolca hem; 
Tlrkçeyi daymayaı belki bir dirhem.. 
V ataaclat bu kadar fazla istemem, 
Yabancı dilleri ataak öteye! 
Bonjurun yerine desek fGn aydı-. 
O zaman olacak ıCSıümGz aydın-
Ne olur aöı6mG aen de tutsaydın; 
Vatandat konafma fan fia fon diyel .. 

P. O. H. B. 
......... 

·. 

- Heau Beg, bizim Tehranda bir köprü nrdı kim temmam on eeççiı 
1enede J&pıbmt bitmifti .. 

- Ba ....,. dell Jmret. ..... u.....,_. ..... ..m OD ... 

,...., twir edilir JiM MtaaL. 

P.O.H.L 
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GÜL HANIM 
(Sarı-Kırmızı) Muvaffak Olabilecek Mi? 

Haçlılar, Mücahitler, Fedailer Arasında 
Yazan: Ômdt' Rrza 

Bir Kulübü İkiye Ayıran 
Mesele Nedir ? 

Kuzum Doğan, Mesrureden Ne Haber? ( Battarafı 1 inci sayfada ) 

ederine g·eçtik ve bu maksatla 
kendisine başka bir sual sorduk : Kendisini Hiç Gördiin Mü ? 

- Galatasaray futbol takımı 

Doğanın ce•abı pek kısa ve o 
nlabette soğuktu. Dışarıda mu
hafızların mahmuzları şakırdı
yordu. 

Bu esnada Haydar Bey içeri 
girdi. Kurtla Doğanı selimladık· 
tan sonra: 

- Kurt ve Doğan Beyleri 
Sizi görenler Cebel Şeyhinin 
misafiri olduğunuzu, kalesinin 
arka kapısından çıkıp buraya 
geldiğiniz kolayhkla tahmin ede
mez. iki üç gün sonra ilk defa 
aörilştüğümüzden farksız olacak
aıuııt Siz hakikaten cessur, haki
katen kahraman gençlersinz. 
Hayatımda birçok cengaverler, 
birçok yiğitler gördüm. İkiniz de 
eşsizsiniz, ikinizi de saygı ve sevgi 
ile ıelamlanm. Bizim en aziz, en 
dejerli misafirimizsiniz. 

l\ Doğan: 
- Iltifabnıza teşekkiir ederiz. 

Haydar Bey! dedi. 
Kurt yerinden sıçrayarak 

flerledi. Haydar Beyin elini sıktı. 

Sonra ona: 
- Sizin lskenderiyede bize 

oynadığınız oyun çok fena idi. 
O yüzden, kahramanlar kahramanı 
olan amcamız Duman Bey ıerefli, 
fakat feci bir akibete uğradı. 
Siz bu harekette amirinize itaat 
ettiniz.. Onun için size kartı zerre 
kadar gnyzımız, .kinimiz yoktur. 
Sizi dost tanıyoruz. Affedemedi
ğimiz bir şey varsa, bize afyonlu 
aulan içirmenizdir. 

Haydar Bey cevap Terdi: 
t4f: - Haklı.ınız, fakat emin olu• 
nuz ki amcanızın yefatından do
layı en çok acı duyanlann biri 
de benim. o ne asn, ne cesur 
adamdı! Onun ölilmüne sebebiyet 
vermek yüzünden içimin ne kadar 
yandığını tarif edemem. Beni 
affetmediğiniz için bir gUn karşı 
kartıya gelirsek, şayet bu ytizden 
bir gün doğllşecek olursak, bana 
acımayın. Bilakia beni vurun. 
Bana ceza da verin. Çünkü hak
bsınız. Fakat o zaman gelinceye 
kadar dostuz. Size elimden gelen 
her iyliği yapmak en büyük vazi
femdir. 

Size tunu haber Yermiye gel
dim. Ba'lebek Emiresi Gül Sal
taa, yorgımlulrtaa kurtulmuştur. 
Kahvealtısam sizinle birlikte yap
mak istiyor. Sonra hekiminiz ha
mdar. Yaralanaıza, berelerİllİze 
bir kere daha bakacak. Daha 
.,..... hamallNI g~ üstiinüzi 
b•f'm:u deği.ftirecekıiniz Bwada 
lauzur ve emniyet "indaıiaiz. 
Silah taşımanıza tı.acet yoktur. 
Sultan Salihattin sizi himayesine 
ılmışbr. Onun blitüo .ku•vetleri 
Iİzİ gözetlemiye kafidir. 
4t Doğal# 
• - Sultan hazretlerine -n: size 
tıeıekkür ederid Dedi.Yalnız m&
uade buyurunuz da kıhçlanmız
dan ayralmıyalım. Onlan ear.ar
keşlere karşı k.Wlanacağız. 

l ıaydar B. cevap •ere··: 
- KıhçlarınıZJ istediğiniz g;bi 

kullanmakta serbestsiniz. 
Birkaç saat sonra büyük bu 

•lona götürdüler. Gül. amca 

oğullarının .ikiaini de giiliimseye
rek aelimlıı.mıt. eneli Doiaııa, 
aoara Kurda ıa.tercUlderi bltra-

manlıktan dolayı tqekkü.r etmif, 
Mearureye dönerek ona da iltifat 
ebnifti. Mesrure de, Gülün ya· 
nında, ıahane endamile duru· 
yordu. 

Hepsi de sofraya oturarak 
kahvalblanm ettiler. Sofradan 
kalkacaldul 11rada kapsda duran 
mabafız içeri girerek askeri eli
iDI ifa etmif, aonra anlatmııtı: 

- EfendimWıı elçileri geldi
ler ! huzurunuza kabul oluomayı 
istirham ediyorlar! 

Gül Hamm m&saade etti: 
içeriye kır aaçlı. vakur bir 

aClam girdi. Haydar Bey yerin
den kalkarak onu .karşıladı. 
Elçi. koynundan bir kea çıkara
rak Haydar Beye Yerdi. Haydar, 
keseyi öptil, sonra Giil Hanıma 
uıatb. Gül Hamm keseyi alarak 
mllhrllnü bozdu. içindeki mektu
ba pkararak Doğana uz.attı ve: 

- Doğan Beyi dedi, dayımın 
mektubunu okuyun! Doğan aya
ğa kalkarak okudu: 

Eyip oğlu Sultan Saiahattin' 
den hemşire zadesi ve Ba'lebek 
emiresi Gül Hanıma: 

"Kumandanlarımızdan Haydar 
Bey, mel'un cebel 1Cyhinden kur
tulduğunuzu müjdeledi. Haliha· 
zarda Humua şehrinde tam bir 
emniyet içinde bulmımanızdan 

fevkalade sevindik. Yanınızda 

Mesrure nammda bir kadınla 
amcazadeleriniz Doğan ve Kurt 
beyler bulmıduğuİıu haber aldık. 
Emrimiz ıudur: 

Hepiniz de Şamdaki Arayımıza 
buyurun, burada aevgi va saygı 
ile laarplanacajlnıza emin olun, 
şayet, babalarını ve kahramaDh
gını çok iyi tamdığumz amcaza
delerinizle Mesrure namındaki 
kadın Şama ~elmek istemezlerse 
istedikleri yere gitmekte serbes
tirler. fakat siz Gül Hanım, ta
rafımıza sur' atle gelin, ben ve 
bütün ailemiz sizi görmeyi özlü· 
yor ve bekliyoruı. Cümleı1ize 

selim" 
Doğan, mektubu okuduktan 

sonra Gül Hanım e rafına bakb 
ve anlattı: 

- Mektubu dinlediniz. Hangi 
battı hareketi tensip ediyorsunuz? 

Kurt cevap verdi: 
- Size refakat etmekten 

başka yapılacak bir it yoktur. 
Doğan da kardeşini teyit etti. 
Gül H. Mearureye de .sordu: 
- Siz ne düşünüyorsunuz? 
- Ben mi hanımefendi! ben 

de size refakat ederim. Çünkü 
dönecek olursam, belli nasıl kar-

şıhyacaklaıvıı bilininizl.. • 

Gül H., Haydar Beye döndn 
"IC! 

- Kumandan hazretleri! de
di! Cevapları duydunuz. 

- Evet efendimiz. Zaten baş
ka bir cevap ta beklemiyordum. 

Buradan hanket etmeden evvel 
bu lkalıramaıılardan bir söz al
mak isterim. Masyef kalesi gibi 
korkunç bir yerden kuş gibi uçan 
c•arkC§lerin kama ve han~erlerin
den kurtulan yiğitlerden namualan 
O.Zerine am almak bizim en belli 
başlı vazifemizdir. Almak utedi
ğimiz söz ıudur: Bize refakate 
karar verdijinize göre bizden 
kaçmıyacaksmn. Prensesi alıp gö:
türmiye teşebblia etmiyeceksinizJ 
ancak bu tıözli verdiğiniz ve ye
min ettiğiniz takdirde bize refakat 
edebilini.nW 

Doğan ayağa kalkb n y.emin 

etti: 
- Şama wku bulacak .efe

rimiı esnasında yalnız bapma 
veya Gül hanımla birlikte kaçma
mıya ant içerim! 

Daha sonra Kurt ta ayağa kalktı 

ve aynı yembıi ifa etti. 

Haydar Bey Mesrureye baktı 

ve: 

- Hanım, dedi, sizden yemin 
istemiyoruz. Çünkü Cebel kadın
lannın yemin1erine inanılmaz. 
Onun için sizi gözetlemekle iktifa 
edeceğiz. Sultan Hazretleri, sizin 

de Şama gelmemizi emretmiştir. 
Onun içiu seni gönderiyorum. Bana 
kalsaydı sizi Şama göndermezdim. 

Haydar Bey elçiye döndü. 

MCRUre onu atct püaküreo göz· 
lerle takip etti. 

Haydar Bey eJçiye vaziyeti 

anladığını. ona göre hareket 
-etmesi icap ettiğini söyledi. 

( Arka.11 var ) 

( ta .. ı Oper•) 
Yeni tezyin atı • 
En gıiLel filmleri -
En rahftt koltuklan • 
Eo mükemmel sesli 
makinaları tewin 
P-tm şiir ve 
14 Ey'ül PERŞEMBE 
kupılıtrım muhterem 

halkımıı.a 11çıyor. 

lık program : 

KAHiREDE AŞK 
GECELERi 

FraoSlZ • &özlü, bil) ük 
aüperfıJm. 

~I ti ııessılleri: 
RENATE MÜLLER. 
HENRI ROSSEL -
GEORGES RIGo -

SPİNELU 
Aynca· Paramount dün 
'" lıl\bı•rleri ıg ze•eın ve: 

San - Kırmızıya iltihak edenlerin 
aynlışlarmdan sonra ne dereceyo 
kadar zayıf düşmüştür? 

- Hiç... Bu, Galatasaray ta• 
lamına kuvvetinden hiçbir fCY 
kaybettirememiştir J 

- Bir San • Kırmızı • Gala• 
tasaray karşılaşması olsa, netice
nin ne olabileceğini tahmin eder-
8iniz? 

;_ Evveli böyle bir şeyi bit· 
tabi arzu etmezdim. Fakat Gala· 
taaaray futbol takımının, ikinci,. 
aafta birkaç oyuncusunun ek· 
ailmeale kuvvetinden bir şey kay· 
betmemif olduğunu söylemekliğim 
böyle bir sual sormanıza lüzum 
bırakmaz aamnml 

- Halihazırda takımın vuı
yeti nedir? 

- BugUn futbolle bihahakkiD 
meşgul olan otuzdan fazla gen~ 
ve degerli eleman mevcuttur. 
Bunlar, yeni ve çok kıymetli 

antrenöriimüzthı vukufla çizdiği 
bir proğram dahilinde bilyük bir 
intizamla idmanlanna devam et• 
mektedirler. Netice hakkında 
bugünden kat'i birşey söylemek 
doğru olamaz. Ancak, her mun· 
tazam çalışılan işte muvaffakiyet 
temini muhakkak ki çok kolaydır. 
Binaenaleyh, muvaffak olacağımız 
kanaati, bütün arkadatlarda kuv· 
vetle mevcuttur. 

- Kulübün \'aziyeti nasıldır? 
- Yeni hey' eti idare itinin 

bqında büyük bir faaliyetle uğ
raşmaktadır. Her türlü müşkülat 
bertaraf edilmektedir. Bu sayin 
en semeredar delili, son deniz 
sporlarında arkadqlanmızın gCSa
terdikleri muvaff akiyetler, kaz.an-
dıkları zaferlerdir. Çok yalanda 
atletlerimizin aynı neticelere ula• 
şacaklanna kanaate yakın 

bir ümidimiz var. Bugnn 
büyük fedakirbklarla getirtilmiş 
üstat bir antrenöriln eline tevdi 
edilmiş olan futbolcülerimizin 
devamb "e muntazam bir çalışma 
neticesinde sayilerinin karşılığım 
gönnemeleri için bir sebep yoktur. 

* Nihat Beyi bıraktıktan sonra 
Galatasarayın emektar ve nafiz 
bazı aza• ile de koauftuk. Gala
tasarayın bir kısım azası arasında 
çıkan ihtilafın sebepleri hakkında 
onlardan aldığımız maliımat daha 
evvd söylenen mütaleaların ta
mamen aynı idi. Haydi en hafif 
bir kelime ile anlatmıya çalııahm: 

- Şahsi geçimsizlik deniliyordu 
ve taf silit veriliyordu. lftirakın 
mucip olacağı neticeye gelince: 

- Hiç! deniliyordu, bilikia 
kunetleneceğizl 

Burada ileri •ilrülen bir nok
taya ipret edelim. Galataaaray
lılann kanaatine pre: 

MÜNiR NURETTiN 
Bf'yin ipekti m stud
vo unda yapılan Jlk 

filmi (7~7,j) 
- Sarı - kırmızı renk Gala

tasarayın mtstear bir ismi olmuş
tur, bu isim alt.nda yeni bir 

_ teıekkülDn meydama çıkmasına 
------ kanunen imkan olmaması lazımdır. 

.--------~~~!1"~11!-_ıı~~~--------. işte bu abada bir mütalea Sevimli jon prömye C L A R K G A B LE d h 
Yeni ve sehbar yıldız M A D G E E V A N 8 a a: 

Bu Perşembe akpmı - Biz, aramızdan ayrılanların 
S A B A y ( Eaki Giorya ~ S 1 N l M A 111' D A bıraktıkları boşluklara, baktıkça, 

S A F 
K A N yaralarının mikr~lan aıdnrülmtl§ 

imanlana iltirahabm dupyoruL 
Fraoıızca mükilemeli metre - Ooldwyn • Mayer•ın 'lmlhtefelll ~ JC.llibJ\reArAp ba ihtilifla 
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diye kadar etrafımızda kopanlan 
yaygaralan umursamaz bir sft• 
kutla karşılamamızda gösteriyor 
ki bu işe omuz silkiyoruz. 

Hatta bütün bu sözleri de, 
aiıe bir gazeteci sıfatile yazası
nız diye değil, bir eski arkadaı
sınız diye söyledim. 

Bu sırada muhavereyi dinle
yen başka bir Galatasaralı ıöz.e 
kanştı: 

- Bırakın bu meseleyi ca
nım, dedi, iki muğber nç miite
kait toplanmışlar, bu iıe ehem
miyet vermekle onların "bir ıey 
yapbk,, vehimlerini okşamıı 
olursunuz!,, 

Bunlardan aonra bu husustaki 
fikirlerine müracaat etmek iste
diğimiz Galatasarayın en eski ve 
en emektar müessislerinden Abi
din Daver Bey: 

- " Kulüp bir ailedir. Orada 
çıkan ihtilaf o çatının albnda 
halledilmelidir, bunu gazete all
tunlanna dökenlerin dOştUlderl 

hitaya ben de yuvarlanmak iste
mem. Binaenaleyh bu hususta 
hiç bir şey söylemek arzusunda 
değilim. Eğer böyle bir arzum 
olsaydı, hamdolsun elimdeki ka· 
lemi yiirütecek bir kafam, ve 
yazdıklarımı neşredebilecek bir 
gazetem vardı, yapardım." de
miştir. 

Bazı Idmseler, Daver Beye 
yapılan son tecavüzün Sarı-Kır
mızı parti mensupları tarafından 
tertip edildiğini söylemektedirler. 
ArkadafUDlZI ıayletebilmek ilmi
dile 'bunu kastederek: 

- Fakat sükiitunuzu g6z6nll
z0 korkuttuklanna hamJediyorlart 
dedik. 

Abidin Daver Bey aadece: 
- Gözümft korkuttuldanni 

söyliyenlerin kimler olduklarım 
öğrenmek isterdim! 

Cevabını vermekle iktifa etti. 
Aynhrken, son sualimizi sordalo 

- Bu iki partiden haJllİSİDİD 
Galatuaraylılık namına daha 
hllsnt!niyetle hareket ettiğine ka
nisiniz? 

Daver Bey: 
- Ben, dedi, Galatuaraya 

yaratanlardamm, Galatasarayh· 
yım, ve Galatuaraylı olarak 
öleceğim. Bu, &&ıaliniıe beliğ bir 
ce•ap ta tqkil eder kıuıaatiadeyim 

• 
Yeni teşekküle gelince: Onlar 

hiç te bu fikirde değildirler, 
Bilakis. 

Fakat bu noktayı başka bir 
yazımıza bırakacağız! 

Yeni Neşrigal 

R-tınll Şark - Eylül niiebuı 
De renkli güzel bir kapak içinde: Türk 
dili için kaynaklar - llerman Kayserlin 
ve felaef esi - Suriyede asarı atı"ka • 
Macidedeıı Sev.ince mektuplar - Mer
yem ana zenci idi, İsa geceleri pijama 
gündüzleri smoking giyerdi - Hercai • 
Beyaz ve ııiyuh ırklar • Enatınuı cüm· 
huriyeti - Tanıdığınız insaolar - Bizd• 
argo • o ye~il gözler benden ne iste
mişler yazılarını havi olarak intitar 
etmıştir. _ 
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SON ~POl1' A 

ITTIBAT ve TBBAKlli 
- Her hakkı mahfuzdur. - Na•ıl doldıı 7 •• 

Nasıl ..-. d ? • ı ,. ' •• 

Na•ıl ÔldiJ? .. 

.._:======;:,.zıya· Şakır<============================' 

Cemiyet içinde ilk Nifak Tohumları 
Ekilmek Üzere 

Merkezi umumının geçirdiği 

bu istihale, lstanbul merkezindeı 
de baıı değişiklikler yapılmasını 
icap ettirmişti. lstanbul zabıtası· 
nın teftişine memur olan ve bu 
iş için de yevmiye bir mecidiye 
alan Rıza Tevfik Beye yol veril
mişti Selim Sım Bey de arbk 
komiteciJiğe nihayet vermek iste
miş; millete daha nafi olabil· 
mek için gürbüz bir nesil yetiş
tirmiye karar vermiş, bir jimnas
tik mektebi açarak cemiyetin 
işlerindt!n çekilmişti. 

Merkezi umumi, lıtanbul mer
kWııde halkın pek ço~ tanıdığı 
ve alıştığı simaları da tebdil 
etmek istiyordu. lstanbulun 
sanklı ve esnaf zümresine 
tamamen hulul etmiye mu
vaffak olduğu için Kara Kemal 
Bey ile onun t~kilabna kuvvet 
veriliyor.. Fakat İstanbul merke
zinde de Selanik ruh ve zihniye
tinin hakim olması düşimüliyordu. 

Talat Bey İstanbula geldiği 
esnada, avukat Baha Beyi bir 
tarafa çekmiş: 

- lstanbulda seni çok tanı
yorlar. Artık, yeter. Sen çekil de, 
biraz da bizim arkadnşlari tam
amlar. 

Demişti... Ayni zamanda da, 
Kadıköyde yapılan bir içtimada, 
(Şurayı Ümmet) gazetesinin im
tiyazı da zorla avukat Baha Bey
den alınmış; cemiyet namına 

Bahaettin Şakir Beye veı ilmişti. 
Merkezi umumi, her nedense Gi
ritli İsmail Paşa isminde bir zab 
elde tutmak ve buna bir mevki 
kazandırmak isti~ ordu. Bu :ıat, 
usulen İstanbul merkezine bir is
tida ile müracaat etmiş ve ce· 
miyete kabulünü rica eylemişti. 
Fakat İstanbul heyeti merkeziye
ai, bir takım esbap dolayısiyle 

bu miiracaati kabul etmemişti. 
Aradan birkaç gün geçtikten 

ıonra, Rahmi Bey. lstanbula gel
miş, intihap hakkında bazı emir
ler getirmişti. Bir gün, heyeti 
idare içtima halinde iken kapı 
birdenbire açıldı. Kapıda Rahmi 
Bey göründü. Yanında da İsmail 
IJ>aşa duruyordu. O günkü heyeti 
idare içtimaına riyaaet eden avu
kat Baha Beye: 

- Efendim; İstanbul merkezi 
lsmail Paşayı cemiyete kabul 
etmiyormuş .• Halbuki biz, kendi
ıini cemiyete aldık. Ve heyeti 
idareye de aza yaptık. Beraber 
çalışacaksınız. 

Dedi... Baha Bey, cemiyetin 
nizamnamesine tamame muhalif 
olan bu emri, protesto etti. Ve 
batta bununla da kalmıyarak 
derhal cüzdanından bir kağıt 
çıl--~dı: 

[Niıamatı mevzuasına riayet 
edilmiyen bir cemiyetin beka 
ve devamından emin olmadığım· 
dan, bugünden itibaren idare 
heyetinden istifa ediyorum. Ce
miyet, bozulmuştur.] 

Kelimelerini yazdı. Masanın 
'1stüne bıraktı. O da, bu suretle 
İstanbul merkezinden uzaklaştı. 

Avnkat Baha Beyin İstanbul 
merkezinden uzaklaşması, sadece 
bir aynlıktan ibaret kalmadı. 

Sporculuğa, komiteci/iğe tercih eden 
Selim Sırrı Bey 

İstikbalde cemiyeti bir hayli 
uğraştıran muhalefet şebekesinin 
kuvvetJi bir tel ile daha örülme
sine kapı açtı. Bu mesele üzeri
ne, artık Ömer Ahit hanmdaki 
yazıhanesine çekilen ve hafta
da bir defa (inkılap) ismindeki 
gazetesini çıkarmakla ~tigal 
eden avukat Beha Bey; yeni bir 
fırka teşkilini düşünmiye başladı. 
Bu mesele etrafında, Baha bey gibi 
düşünenler de vardı. Bunların en 
başmda bulunan da ( Doktor lb
rahim T emo Bey ) ismindeki zatb. 

Doktor Temo Bey .. istikbalde 
mühim bir rol alacak olan bu 
zat üzerinde biraz durmak icap 
eder ..• Bu zat, aslen Am~vuttu. 
Tahsil için lstanbula gelmiş ve 
Tıbbiye Mektebine girmişti. Ora
da 305 tarihinde ilk defa olarak 
(Osmanlı ittihat ve Terakkici 
Cemiyeti ) nin esasını kuran beş 
talebeden biri idi. Temo Bey, 
cemiyetin lstanbulda • intişanna 
pek çok hizmet ettiği gibi bili· 

. hara Cemiyette büyük bir nüfuz 
ve ku\'Vet kesbedenlerden bir hay
lisini de bizzat tJ\hlif etmişti. 313 
senesinde Cemiyetin lstanbulda 
uğradığı felaket üzerine Köstence
ye firar ederek oraya yerleşmiş .• 
Cemiyetin Köstence şubesini tesi5 
eylemişti. O tarihten, meşrutiye
tin ilinı tarihine kadar geçen on 
bir sene zarfında doktor Temo 
Bey cemiyet hesabına çok mfihim 
işler görmüştii. Onun idaresi al
tında çalışan Köstence merkezi de 
cemiyetin bir çok merkezine bir 
tavassut noktası olmuştu. lstan
bul,.. Paris, Ceneve, Londra, 

Brüksel, Mısır merkezleri; hep 
Köstence merkezi vasıtasile mu
havere ediyor •. İstanbuldan firar 
edenler, hep bu merkeze iltica 
eyliyordu. Avrupadan bu merkeze 
gelen bütün evrak ve gazeteler; 
Tuna sahilinde bulunan ve cemi
yet tarihinde unutulmıyacak de
recede işler görmeye muvaffak 
olan Vidin, Rusçuk şubelerine 
sevkolunuyor; qradan da fedakar 
cemiyetçiler tarafından binlerce 
tehlike alhnda, huduttan geçiri· 
liyor: bütün Rumeliye gönderili-
yordu. . 

Meşrutiyetin ilanım müteakip, 
gerek Romanya ve gerek Bulga· 
ristanda bulunan cemiyet erkan 
ve efradı; hem lstanbuldaki 
cemiyet erkanile temas etmek 
ve hem de ana vatanda hüküm 
süren meserreti görerek seneler
ce çahştıklan meşakkatL işin 
manevi mükafabnı istihsal eyle· 
mek istemişler; ayrı ayrı kafile
lerle fstanbula gelmişlerdi. 

( Arkası var ) ............................................................... 
Şehrimizde İki 
• 

/talgan Gazeteci 
r 

Oceania vapurile şehrimize 
gelen 1300 seyyah lstanbulun bir 
çok yerlerini gezmişler bu arada 
içlerinde bulunan bir mühendis 
ile iki gazeteci matbaamızı da 
ziyaret etmişlerdir. isimleri ltalya
da münteşir Elpopule gazetesi 
muharrirlerinden Salvator Mavo 
de Niclo ile Matmazel Attilis 
Guerci ve mühendis -Mortaldidir. 
Söyledikleri şudur: 

- Kendimizi bir tark şehrin
de hissetmedik J 

Gazeteciler İtalyaya avdetle
rinde kendi gazetelerine lstanbul 
hakkındaki ihtisaslanru yazacak
lardır. 

lstanbul Evkaf Müdüriyeti ilanları 

Guraba hastanesine alınacak on üç kalem laboratuvar alab 
mlinakasasında verilen fiat haddi layıkında görülmediğinden mü
nakasa bir hafta temdit edilmiştir. Talip olanlar şeraiti anlamak 
fizere hergün Levazım idaresine ve ihale günü olan Eylülün on 
fiçüncü çarşamba günü saat on beşte idare Encümenine 
müracaatları. "4739,, 

Tayyare Piyango Müd .. rlüğünden: 
Şartnameleri veçhile 934 yılbaşı piyangosu için 170,000 el, 

5,000 duvar plam ile 5,000 adet afiş tab ettirileceğinden taliplerin 
14 - 9 - 933 perşembe : 

Keza: Yılbaşı piyangosuna ait biletler ile 17, 18, 19 ve 20 inci 
tertip piyango biletlerinin aleni pazarlık surctile münakasalan icra 
edileceğinden taliplerin 16-9-933 Cumartesi güııO saat 15 te komis-
yona müracaatlara. · "4767,, 

Amerikalı Hüviyetine Bürünea latıöbarat Memuna 

Esrarengiz Müşteri 
Nasıl Çalıştı? 

Eroincileri Yakalayan Suat B. Hadise· 
nin Mahiyetini Anlatıyor 

Oimitri Dimitriyadis, Y orgi, 
Mircan, lstelyo, Bemar, Blümental 
Efendilerle Matmaı.el Eteni ve 
mühendis Kadri Beylerden müte
şekkil birinci eroin kaçakçılığı 
şebekesinin muhakemesine ağır 

ceza mahkemesinde devam edildi. 
Emniyet müdürlüğüne 5 cClse

denberi müzekkere yazıldığı halde, 
Amerikalı Mister Singler rolünü 
takınarak eroinciler1e anlaşan ve 
şebekenin meydana çıkmasında 
imiJ olan istihbarat memuru 
Suat Beyin mahkemeye celbi, 
kabil olamıyordu. Ağır ceza hey• 
eti hakimesi dünkü celsede Suat 
Beyin celbinden sarfınaı.ar ohın
masına ve evrak arasında bulunan 
ifadesinin okunmasına karar verdi. 

Mahkemede okunan bu ifade
de Suat Bey diyordu ki : 

Miat r Slngler 

"- Birkaç lisan bildiğim iç.in 
amirlerim beni bu işe memur 
ettiler.. Vasi şekilde uyuşturucu 

maddeler kaçakçılığı yapan Bak
lacıoğlu Y orgi ile avenesini mey
dana çıkarmak vaz.ifesini üzerime 
aldım. Mister Singler adlı zengin 
bir Amerikalı roline girerek işe 
başlad m . 

Baştan sonuna kadar bütün 
görüşmelerde Aleko isminde bi
risi de yanımda hazır bulundu. 
ilk temasımız bir yazıhanede ol
du. Burada Y orgi Camadanisle 
görüştüm. Amerikadan sırf bu 
iş için geldiğimi, mühim miktarda 
eroin alacağımı anlatbm. Aleko 
da yanımda bulunuyordu. Evvela 
biraz çekinir gibi göründüler. 
Bundan sonra birkaç defa daha 
temasta bulundum. 

IJ" Anlafma •• 

Nihayet, beher kilosu 400 
liradan 100 kilo eroin alımı için 
40 bin liraya mutabık kaldık. 

Şartlar arasında bana eroin fab
rikalarını gezdirmeyi de taahhüt 
etmişlerdi. Kaparo olmak üzere 
bu mikdann °o 1 O u olan 4 bin 
lira istediler muvafakat ettim. 
Parayı Y orgi Camadanise. Aleko 
benim yanımda saydı. Fakat işi 
sağlam tutmak için bu parayı 

'Yüksek Deniz 
Müdürlüğünden: 

aldığına dair bir de senet istcdh i · 
Yorgi; 

.. - Bu ıekilde bir senet ' -
mek tehlikeli olabilir. Ve vazi) · -
timizi müşkülleştirebilir .. " 

Dedi onun • yerina ticari nı -
hiyette olmak üzere 6 bin liral. .c 
başka bir senet hazırladı. 

Maçkod• MUlakat 

Aradan bir kaç gün geçm". ı. 

Bir gece Maçkada 1460 numar . .ı 
otomobilin içerisinde buluşma c 
üzere sözleştik. Saat 9,30 da 
Maçka kışlası önüne gittim. Otoya 
bindim Y orgi Camadanis beni 
bekliyordu. Burada uzun uzadıya 
görüştük. Tam mükalememizin 
yar:ısında otomobilin içine, da. 1-

dan düşer gibi, orta boylu, '.LS 
yaşlarında genç birisi girdi. Ca
madanisin arkadaşı olduğu anla· 
şılan bu adam da lafımıza kan· 
şarak ismimi sordu : 

.. - Size ne diye hitap ede-
lim?., Dedi. Ben: 

" - Sadece Mister Singler 
deyin "z. " dedim. Bunun üzerine 
siparişleri henüz hazırlıyamadık

larmdan dolayı özür diledi. Fab· 
rikanın gezdirilmesi şartile anlaş· 
tığımız hnlde, ilk defa olarok 
burada mahzurlu olacağını söyli· 
:>erek caydılar. Hatta: 

" - Sizi tatmin için fabrika
mızın fotoğraflannı çekip geti
relim . ., 

Dediler, kabul etmedim. Başka 
bir teklifte bulundular: 

u - O halde şapkanızı veya 
herhangi bir eşyamzı vennız •. 
Onu fabrikanın içine ko} ahm ve 
o vaziyette resim çekelim. Soi 
götürmek bizi ele verebilir. ,. 
dediler. • 

Kabul etmedim. " Olmaz ., 
dedim. Bundan dolayı anlaşm:ı
mız da bozuldu. ,, 

Suat Bey, dnn mahkemede 
okunan ifadesinde, esas itibarile 
bunları söylem~ti. Mahkeme hey
eti tahkikab kan gördü. Müd
deiu mumi Ahmet muhlis Bey 
evrakı mütaleaya istedi. Duruşma, 
iddia serdi için başka güne bıra· 
kıldı. 

Ticaret Mektebi 

Mektebe knyit ve kabul edilecekler ıçm bilinmesi lazım gden 
hususat berveçhi atidir: 

1 - Mektep, ikisi tali, ilcisi yüksek olmak üzere dört senedir. 
Leyli ve meccanidir, gayesi tüccar gemilerine kaptan ve makinist 
yetiştirmektir. 

2 - Mektt:bin yalmz tali birinci sınıfına talebe kabul edilir. 
Bunlann on beş yaşından küçük ve on s kiz yaşından büyük olma
maları ve lise dokuzuncu sınıfı ikmal v ya bo derece tahsil gördük
lerini alelusul ispat ve tasdik ettinniş bulunmaları veyahut beş 
sınıflı san'at mcldeplerini bitirmiş olmaları meşruttur. 

3 - Taliplerin mektep müdüriyetine hitaben yazacaklan istida· 
larına hüviyet cüzdanlarım, aşı kağıtlarını, mektep şehadetname 
veya tasdiknamelerini ve polisçe musaddak hüsnühal ilmühaberlerini 
ve velilerinin muvazznh adres ve tatbik imzalanm ve dört adet 
vesikalık fotoğraflarını raptetmeleri lazımdır. 

4 - Taşradan gelipte mektebe lrnbul edilen fakir talebelerin 
yol masrafları, "bulunduktan ~ iiayet ve kazaların meclisi idarelerin
den musaddak fakrihnl mazbatalarını ve mektebe gelmek için 
hangi vasıta ile seyahat ettiklerini gösterir ve memurini nidesince 
musaddak ilmühaberlerini ibraz etmeleri şartile,, mektep idaresince 
tesviye edilir. 

5 - Kayit muamelesi l/T. evvd/933 tar•hine kadardır. Ta
liplerin muayenei iptidaiye için yevmi mezkfıra müsadif pazar günü 
saat 13 te bizzat mektepte bulunma) rı lazımdu ... 3922,. 
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Kara Cehennem 
Her Hakkı Mahfuzdur 

~--- z. Ş. Tefri ka No. 19 •-' 

Papas Ef. Hakikaten 
Korkuyordu 

Vaziyetiniz şüphelidir. Olabilir ki düşmanla· 
rınız buraya geldiğinizi haber ahrlar, o zaman 

mutlaka beni asarlar, diyordu 

Demişti... T opbanedeki dört ı 
yol ağzına geldikleri zaman, yan
gını duymuşlardı. Lakin, alaka
dar olmamışlardı. ikinci Mahmut 
orada bir kahvede kendisini bek
liyen tebdil kıyafetli mabeyncile
rine iltihak ettikten sonra Kara 
Cehennem ondan ayrılmış, o 
gece Tophane kışlasında yatmış .. 
Sabahleyin de, yanına bir müf· 
reze topçu efradı alarak, Do-
ğaw uykuda basbrmak ıçm 

evin olduğu yokuşu brmannıış •• 
Fakat, Doğanın evi ile muhitini, 
bir kili yığını halinde görünce, 
hayretinden donakalmıştı. Orada 
bulunanlardan tahkikata başladı. 
Bir baylı uğraştığı halde, hiç bir 
ip ucu elde etmiye muvaffak ola
madı... Yanında bulunan topçu 
askerleri savdı. Topaneden bir 
kayığa atladı. Ylıköşküne çıkarak 
oradan da T opkapı sarayına doğ
ru koşmıya başladı. 

İkinci Mahmut ile karşılaşıp ta 
bu haberi verdiği zaman Mahmut 
öfkesinden çıldıracaktı. 

- Vay piç vay.. Kolaylıkla 
kaçabilmek için etrafa ateş ver· 
di de ~ene ... Bu domuzoğlu domuz, 
bir insan değil .. Bir canavar •.. Ele 
avuca sığmaz bir canavar .• Onu 
bunu bilmem, İbrahim... Ne 
yapıp yapıp bunu ele geçir· 
melisin... Sana, üç gün izin •.• 
Onu yakalayıp ta ellerini, 
ayaklarım bağladığın dakikadan 
itibaren seni yüzbaşı yapıyorum. 
Fakat.. Eğer bu üç• gün zarfında 
onu ele geçiremezsen, bir daha 
gözüme görünme. 
Diye bağırdı. 

Bu emri alan Kara Cehennem, 
Tophaneye avdet ederken, derin 
derin düşünüyor: 

- Bu belayı, nereden başıma 
çıkardım. 

ı Diye söyleni~rdu. 

Maamafib, Kara Cehennem, 
6midini kesmiyordu. Çünkü Doğa 
mn çalıştığı hahvehaneyi biliyordu. 
maiyetinde bulunan topçulardan 
Daz Ali ismindeki açık göz ne
feri çağırdı. Buna birçok müka
fatlar vadederek talimat verdi. 
Tahtakaledeki dükkana gönder
di.. Daz Ali, arkasına alelade 
bir esnaf elbisesi giyecek, kah
vehaneye gidecek. Doğanın ora
da olup olmadığını tetkik ede
cek. Gelip haber verecekti .•• 
Halbuki Kara Cehennem, o gün 
akşama kadar beklediği halde; 
Ne Daz Ali gelmiş ve ne de bir 
haber getirmişti. Bu da, pek 
tabii idi. Çünkü Kara Ce
hennem, Tophanede bu intizarın 
ateşlerile yanıp kavrulurken, Do
ğan da oradan oraya koşuyor, 
kaybolan evladını arıyordu. 

Yangından çıktıktan sonra, 
gidecek başka bir yeri olamadığı 
için doğruca İstinyedeki papazın 
evine gitmişlerdi. Fakat gariptir 
ki, şimdiye kadar kendilerine 
daima büyük bir şefkat gös
teren papazdan, pek de hoı1a 
gidecek bir hüsnü kabul görme-

mişlerdi •.• Vakıa papas, evlitla
nnı kaybeden bu muztarip ana 
ve babaya karıi bir hayli tees
sür göstermiş ve bilhasa gözleri· 
nin yaşı durmayan F atoya birçok 
teselliler vermişti. Likin, ellerini 
uğuşturarak: 

- biliyorsunuz ki, ben bir 
fakir papazım. Sizin vaziye-
tiniz de şüphelidir. Olabilirki düş
manlanmz buraya geldiğinizi ha
ber alırlar. O zaman, sizi sakla
dığım için beni de cezasız bırak
mazlar. Belki de asarlar... Kendi· 
nize emin bir yer bulsanız.. ba
şımzın çaresine baksanız, daha 
iyi olur demekten de çekinme
mişti. 

Bu sözler, Doğanın kulağına 
girmiyor; o sadece evladını 
bulabilmek için önüne gelenden 
bohçacı Despinayı soruyor; onu 
bulabilmek için de sokak sokak 
d'olaşıyordu. 

İki gün, böyle geçmişti. Ev· 
latlarını aramakla bulmaktan 
ümitlerini kesen bu zavallı ana 
baba, onun Mahmut tarafından 
kaçırıldığına zahip olmuşlar; bu 
meselenin hallini, artık Cenabı

hakkın takdirine bırakmışlar; 
kendi başlarma bir çare aramıya 
başlamışlardı... Doğan, o gün 
kahvesine gidecek, oradaki dost 
ve müşterilerile görüşecek, emni• 
yetli bir yer bularak Fatoyu ora
ya yerleştirecekti. Fato, sordu: 

- Ya, sen ne olacaksın? .• 
Böyle, serbest serbest ortada 
dolaşacak mısın? •• Seni gör.miye
cekler mi? .. Peşine düşmiyecekler 
mı, zannediyorsun. Düşün bir 
kere.. seni ele geçirirlerse, benim 
halim ne olur? .. 

Demişti. 

Doğan, dişlerini sıkarak Fa
toya, şu cevabı vermişti: 

- Dana gelince; F ato .. kaçmı
yacağım .. I saklanmıyacağım ... So
nuna kadar, bu adamla uğraşa
cağım... şayet bana bir şey 
olursa, o zaman ... 

Doğan. sözlerini bitirememiş .• 
söylemek istediği sözler, boğazın
da düğümlenmişti. .. 

O tarihte, İstanbul hükume
tinin kudretini hiçe sayan başka 

bir kuvvet vardı. Bu kuvvet, 
hemen hemen istanbulun mukad
deratına hükümrandı. Yumrukla· 
rıml ve yatağanlarına güvenerek 
her işe bumunu sokan bu kuvve
tin başlıca elebaşıları, Nakılcı 
Mustafa, kazancı Necip, Bekri Mus
tafa~ Yastıkçı Hüseyin, Turnacı Ö
mer, Çörekçi Mehmet, Baba Dağlı, 
Kürt Bayraktar, Kafesçi Ali de
nilen (kodaman) )ardı . Bunların 
hepsi, Yeniçeri ocağile alakadar
dı; ve hepsinin de ayrı. ayrı ave
neleri vardı. Bunlar, lstanbulun 
muhtelif esnaflannı haraca ke
serler ve onlardan koparabildik
leri paralan kendi avenelerine 
dağıtarak gizlice saltanat sü
rerlerdL _ 

t Arkuı var) 
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Tayyare Piyangosunun Keşidesi Bitti 
------ --- - --- --

Bu Keşidede ikramiye Kazanan 
Numaraları Aşağıda Okuyunuz 

- ------- --------
On Beşinci Tertip Tayyare Piyangosunun Beşinci Keşidesi Bu Sabah 

Üniversite Konferans Salonunda ikmal Edildi. Kazanan 
Numaralan Aşağıdaki Sütunlarda Bulacaksınız 

40000 lira 50 Lira 60 lira 
Kazanan 

3086 
20000 Lira 

Kazanan 

23841 
. 
10000 Lira 

Kazanan 

20819 
5500 Lira 
Kazananlar 

28143 14242 
3000 Lira 
Kazananlar 

31551. 45200 
10839 48789 
13018 

15.00 Lira 
Kazananlar 

25493 16660 14852 
3'.207 20209 19718 

1000 Lira 
Kazananlar 

29017 
44452 
35766 
43307 
17841 

25882 
30716 
20692 
39704 

...27777 

150 Lira 

31172 
41789 
24554 
17604 

Kazananlar 
19655 36657 16013 43905 
23114 12639 4720 6480 
9756 49995 39829 26899 

16803 49911 25103 3464 
11684 32027 36118 3617 
38282 26131 29230 43727 
17217 36193 14696 12015 
15138 17024 37053 29864 
16855 8052 14541 14500 

599 29338 20889 49829 
8670 30702 40725 2287 
4313 38202 18492 26357,; 

SELANIK BANKASI 
'T e•lı tarlhl 1868 

!ermayesi 30,000,000 Frank 
idare Merkezi: lstanbol 
Türkiyedeki şubeleri: . • 

Iıtanbul (Galata ve ııtanbul • lzmır 
Samsnn, Mersin, Adana. 
Yunaniııtan'dakt ,ubelerl: 

S~LANIK, K.A. VALA, A'l'lNA, PlR.& 
BH'umum banka muameleleri. Kredi 
mektupları. Cari heHplar kütadı 
Eıbam Ye Tabvilit. Kanlar icarı 

29822 
24781 
27981 
45225 
23608 
36043 
6329 

42671 
3993 

41383 
28642 
10522 
32226 
46984 
45829 
36124 
2212 
6845 

38232 
2909 

29768 
21924 
7226 
6855 

45315 
10232 
6622 

37320 
32913 
43699 
1 J015 
19842 
37359 
37700 
25737 
41914 
43008 
40139 
15638 
39377 
12099 
60769 
42790 
47844 
13719 
35768 
29121 
36281 
47521 
30960 
11130 
25818 
44684 
23724 
34806 
9374 
1872 

27500 
33001 
5717 

19056 
1460 

6828 
48526 
26105 
16364 
30:!94 
9733 

22881 
47638 
28470 
276J3 
23830 
32885 

4118 
22872 
13453 
7153 

28684 
33251 
29741 
90773 
23753 
35749 
40385 
38640 
32035 
13012 

Kazananlar 
22689 
34033 
11610 
45607 
43964 
l4049 
38386 
11124 
36742 
29548 
17822 
29326 
25455 
44499 

4037 
25989 
6014 
2147 

27331 
28763 
42742 
30626 
38041 
9579 

18142 
1572 

39598 
1923 

36294 
21228 
26430 
40193 
27130 
16449 
48318 
2464 

38131 
34472 
22782 
15056 
23755 
37560 
13825 
4252 

4030t 
14151 
2386 

24071 
16564 
22894 
27175 
2499 

42727 
8490 

38478 
18079 
41709 
16549 
17441 
3968 

38070 
28542 
45333 
8170 

13926 
2805 

20282 
26605 
8721 

15834 
15964 
3774 
8987 

36722 
48102 
44541 
39915 
7919 

25077 
24846 
13072 
33829 
26630 
40918 
17559 
33120 
14402 
37533 

31675 
35097 
46270 
34076 
11648. 
37637 
5398 

23617 
32442 
11505 
8376 

34756 
29835 
28217 
13494 
29421 
30166 
36842 
23664 
7618 

36483 
30578 
11525 
37234 
43548 
40:.!8 

46697 
8321 
697 

39810 
22776 
27458 

1764 
14853 
29820 
34679 
21965 
37679 
45037 
13391 
35446 
35602 
30061 

387 
3321 

13269 
2806 

13681 
39537 
22894 
24177 
34988 
35038 
12134 
27678 
29649 
26419 
4659 

35215 
3626 

13739 
17667 
17736 
178f}7 
40194 
7554 

30002 
1901 

46910 
14404 
29236 
31575 
49754 

2631 
36576 

3814 
29924 
41535 
23681 
13435 
28019 

14611 
10091 
34248 
7008 

5621 
795 

4537 
23532 
15279 
37321 
19773 
21417 
26709 
34556 
44372 

2231 
14637 
30519 
46045 
30090 
3225 
F593 

35728 
36508 
20645 
8336 

47866 
28366 

8711 
3~59 
5209 
2330 

28525 
9655 
3209 

43474 
23277 
32598 
28289 
19369 
46633 
33943 
30165 
28821 
23997 
411 ıo 
26081 
19103 
15239 
12075 
42442 
53975 

4723 
33192 
13949 
7143 

11014 
43062 
6548 

33371 
42938 
40955 
17147 
7990 

48955 

26358 
14595 
908ı 
8374 

47525 
42169 
41638 
7526 

43433 
39608 
10933 
5292 
6550 

33511 
7384 

18658 

38773 
28129 
10833 
70324 

20577 
20078 

5029 

35320 
30934 
20784 

29779 

2747 
8061 

10889 
24499 
5110 

21593 
8488 

28567 
46662 
9519 

16041 
20982 
35762 
46392 

6911 
37967 
12955 
13060 
14734 
10799 
4268 

47646 
17609 
29189 
41070 
40081 
31388 
22569 
41240 
87430 
19226 
25693 
4205 

Kazananlar 
13966 42658 

723 
13258 

' 10358 
40575 
19107 
28746 
23648 
28526 

3666 
4909 

26767 
39772 
48004 
30270 
48216 
21230 
35814 
27440 
4279 

30500 
23966 
9107 

33226 
46728 
42774 
43639 

1238 
8156 
8255 

15532 
30495 
49735 
30875 

37841 
25151 
372z9 
14535 
48311 
31113 
29708 
20560 
14086 
34145 

884 
34217 
33517 

280 

48651 
2254 

26896 
37616 
22949 
42951 
21364 
44841 
9506 

11326 
29165 
14359 
46574 
4437 
5908 

22769 
15071 
47624 

Mükafat 

42665 
29892 
15860 
46002 
28604 
33508 

891 
17213 
18080 
4()498 
30508 
11482 
35061 
20080 
10127 

10451 
21672 
2l056 
26ı2 

37435 
4304 

38054 
37784 
46810 
24414 
13786 

43194 
18034 
36469 
279g5 

3750 

Keşidenin sonunda çekilen 
yüz numara arasında da elli bin 
liralık mükafat taksim edilecektir. 

Bu numaralar şunlardır ; 
7214 

47295 
48998 
46701 
6109 

38379 
1252 

12426 
. 32496 
21402 
15021 
30014 
21149 
16015 
98591 
27963 
10685 
13048 
:ı3641 
ı 1178 

215 
26489 
34395 
4162 

24722 

12255 
255hJ 

1690 
300 

21 65 
9734 
1417 

42459 
42186 
47896 
48779 
16142 
20219 
17256 
37343 
25560 
33005 
47911 
21640 
23105 
16990 

8710 
47605 
49511 
36388 
6107 

38439 
1646 
2350 

32564 
21324 
25659 
41130 

870 
16740 
28728 
27358 
10855 
13515 
33991 
11209 

258 
27260 
34623 
4816 

14140 

2504 
45087 

. 32693 
3705 

36130 
3607 

26265 
9257 

26307 
46328 
44216 
20242 
47015 
4678 

24330 
7431 

20135 
5276 

10160 
24749 
6275 

1800 
47693 
49219 
36715 
6678 

39278 
1719 
2838 

42010 
21913 
46612 
41676 
1020 

17016 
29100 
28010 
20003 
23224 
34013 
11564 

290 
27250 
34409 
5706 

14462 

33469 
36580 
30184 
18270 
6ID7 
3917 

18236 
27325 

119 
7792 

44849 
44657 
4080 
44696 
48034 
34089 
11412 
47718 
44106 
48556 
21380 

19610 
47975 
49900 
38035 
6557 . 

39995 
1698 
3955 

43529 
21648 
46768 
41585 
1466 

26451 
29446 
28545 
20861 
23349 
34025 
11625 

27720 
44855 
5742 
4077 

38893 
18586 
20059 • 
28530 
6619 

58492 
32962 
6243 

43741 
32630 
17521 
46009 
43459 
11728 
10101 
47376 
38313 
24735 
28558 
32734 
46445 
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BREKF AST HASAN ,,. Deniz Yollan fflet111eai 
Türkıyenin ve butüo dünyanın en m\ikemmel Brekfut bisküiti olup butalara 

"' billıa sa çocuklara ve hali nPknhette olanlara ve sabah akşam kahvaltılarına; 
lı f '' • ~. k · <>ııle~ı>. mifl" rnhqfo•zl gı <.; •kf"nlnı• knr~ı nefıs ve leziz bir gıdadır. 

iRMiK 
PiRiNÇ 
YULAF 
ÇAVDAR 
BEZELYE 
NiŞASTA 
PATATES 
MERCiMEK 
özü unları 
Saf, sıhhi ve gayet 
mukavvi ve mugif.d
didir. Vitamini en çok 
olu bu mtikemmcl 
oz u unlar ile çocuklar 
ve bılhMsa memedeki 
ço uklar az zaman 
urfında neşvünüma 
bulurlar. Kemikleri 
kuvvetlenir, çabuk diş 
çıkanrlıır, çabuk yü
ıtirler. Neşelı, _,b.hatlı, 
tombul olurlar. Her 
nevi Hu&n hububat 
unluile yapılt.n ma
ballebi ft çorbalann 
leuetine payan olmaa. 
25 kuruştur. HaMll 
ecza deposu. 

BASAN KUVVET ŞURUBU 
Zah umumi, knn ızlık, romlltİzrna , ar'a, sıraca, kemik, sinir, damar, verem 

hastahklıınna, yimımeyen, dı~ çıkarmıyan ~o uklarn, genç ve ihtiynrlnrn. (5134) 

inhisarlar Umum Müdiirlüğünden: 
Nevi Mıktan Pazarlık günü 
Motorin 32000 30/9/933 cumartesi saat 14 
Benzin 20000 2n0/933 pa:ıartesi saat 14 
Gaz 4000 4110/933 çarşamba saat 14 

idaremiz ihtiyacı için nevi ve mıktarlan yukarda yazılı leva
Eım pazarlıkla aatm almac.aktar. 

Taliplerin tartnameleri gardnkten sonra pazarlığa iştirak et
mek üzere 0o 7,5 teminatlarını hamilen pazarlık için tayin olu
nan günde Galatada Alım, Sahm Komisyonuna müracaatlan. "4700" 

laıanbul 4 Uncu icra dair• ı 
•inden: Tamamına 2450 lira kıymet 
takdir edilen C kudarda Altuni
ıade mahallesinin Ko§uyolu caddesinde 
eski 50 mükerrer yeni 66 numaralı 

duvar, kuyu, eşcara havi bolıçe ile ze
mininin 88 56 hissesile SS 11 hi esinin 
tekrar 66 J4 bi esile nntemam kö~k 
•e zemıninin 48/.:1~ hissesi açık nrlbr
rnı~ a vaiedilmiş olup 16-9 9~ tarihin· 
d.. a.rtname i divanhaneye talik edı)e-
l'f'k 7-10-933 tarihine oıtl'!ladif cumartesi 
giınu saat 14 dı n 16 ya kadar 1 tanbul 
dordüncü icra dairesinde açık arttırma 
•Buretile satılacaktır. Artbrma ikincidiz. 

ırioci arttırmada 300 liraya talip çık-
rnı9tır. Bu kerre mezkur hisseye isabet 
eden muhammin kıymetinin yti7.de yet
lbİ§ beşini bulduğu takdirde en ziyade 
•rttıranın üzerinde bırakılacakbr. Yüs· 
de yetmiş beşini tutmaz ise satış geri 
bırakılır. Arttırmıya iştirak için yüzde 
)edi buçuk teminat akçesi alınır. Mü
terakim vergi, belediye, ftkıf ~esi 
•ü,teriye aittir. 929 tarihli icra kanu
llunun 119 unell IDlddeeİlle &evfıkan 

l.aklan tapu aicillerile Ahit olmadıkça 
eatıı bedelinin pay}&fmumdao harıç - • 

l•tanbul Altıncı icra Memur
luiundan: Bir borçtan dola)ı mah
cuz 'e para) a çevrilmesi mukarrer 
eaudalye, rnasa ve "'tlire a~ık arbrma 
flUretile l 7-9 933 tarihine musadif pa
zar J?iiuü saat 16-17 kadar Bl'yoğlun
da Taksim kışlası karşısında bıJavieta 
gazino unda satılnc gıadan talıp olan• 
lıı.rıu mahallınde lı •zır bulunacak me· 
ınuruna miıracaatları ilan olunnr.(7278) 

• 
Or A~ BUTIEL 
Karakoy, Topçular cedde•l N_o33 

( ,..., ~) 
Zayi: Para cüzdanımla beraber 

askeri vesikamı kaybettıoı. Yenisini 
alactıgımdnu hukmü voktur. 
Koek•da MlmarkrmaletUnağa Çeım• ..
k-flnd• :t nuıaarada 30l dotum u ffHaa 

oflu Mahmut 

kalırlar. AlfilcadarJann iobu maddei ka
nuniye ahkamına göre hareket etmeleri 
daha fazla ınaliimat almak iıtiyenJerin 
982 829 dosya mmıarasile lstanbul 4 
IDcü icra memurluğuna müracaat et
meleri ilin olunur (7271) 

ACENTALARI: 
Karakoy - Köprübaıı Tel. 4236! 

Sirkeci Mühürdar zade ban 
l'eleion: 22740 

KARADENiZ 
1.inci Arahk postaSI 

ANKARA 
vapuru 12 Eylül Salı gtinll aa
at 18 de Galata nhbmından 
kalkacak ZonıuJdak, lnebolu, 
Sinop, Saınsaa, Ünye, Ordu, 
Gireaon, Vakfakebir, Trabzon 
ve Rize'ye gidecek d3nilfte 
bu isk~Jelere iliveten Stirme
ne 'ye de uğrayacakbr. "4751,, 

'--------1~ 

l.Jlaanınusa relmeai beklenen vapW'lar 

Dl.ANA vapuru 13 Eylül çarşamba 
( İtalya, Yunanil!tan, Selinik ve b.._ 
la) dan. 

BID"GARİA vapuru 13 Eylül çar
p.mba ( Cenova Napoli ve Pire) den. 

LutRlNALE vapuru 13 Eylül 9&1'
tamba ( Tuna ) dan. 

Umanıauzdan gidecek nemlu 
KALJ)f A vapuru 18 Eylul çar~am

ba ( Köstence. Varna ve Burgaz ) a. 

BUT.,OAH1A vnpııru 13 Eylul çar
şamba ( Burga:r., Varna, Rostence, Su
lina, KaJu ve lbraile ) ye. 

LU1R1NALE vapuru 13 Eylül çar

pmba ( Pire, Napoli, Marıilya ve 
Cenova ) ya. 

Şimali, Cenubı \'e merkezi Amerika 
ile Avusturalya, Yeni Zela!ld ve Aksayi 
oark için dogru bilet verir." lTALYA ,, 
vapur kumpanyasının lüks vapurilc 
muhtelit servis. 

Her nevi tafsilat için Galatad& Mer
kes Rıhtım hanında ( Lloyd' Triestino ) 
baş acentesine. Telefon: 44670 yahut 
Galatruıaray'da sabık Selfüıik bonmar
şesi binasınduki yazıhanelerine. Tele
fon: 42490 

..... .,... . . ..... . . '• . .•. "' ~ ... .... .. . 

aızaı ve temiz dişler ,azı de glzel glst~?-lr. 

Dişlerir:iz"n temiz ve sağlam dit etlerinizın kuvvetli, ağzımı.m sari 
mikroplardan mubafazuı için sabah akşam günde iki defa 

RADYOLiN 
dit macunu kullanınız. Radyolln nğıı.da çok köpüren tatlı bir 

Lezzetle güzel serinlik bırakan yegane macundur. -. 

Teşviki Sanayi 
Hanımlar Biçki ve Dikiş Mektebi 

Seaetilı sergisi umuma açıktır. Talebe kaydına başlaıumşbr,, 
Mezunlar ııtaj görmeden mektep ve atelye açarlar 

Telefon: 22994 

Gümrük Muhafaza Umum Kumandan
lığı İstanbul Satınalma Komisyonundan 

1 .- Muhafaza Kıt'ab ihtiyacı için satın alınacak ••3388,, çift Fo
tinin Kapalı zarfla lardırmıya konulmuştur 

2 - Kırdırma şartlan kiğıd nın tasdikli suretleri Muhafaza Umum 
kumandanlığı İstanbul Sabnalma komisyonundan ahnacakbr. 

3 - Kırdırma Gümrük muhafaza Umum kumandanlığı İstanbul 
SatmaJma kurulacak alım ıahm komisyonu tarafından yapı
lacaktır. 

4 - Kırdırma 23/9/933 tarihine rasbyan Cumartesi ,nnn saat 
14 te dir. 

5 - Teklif mektuplan kanundaki hükümlere göre giin ve saa
tinden evvel komisyona verilecektir. 

6 - Kırdırmaya girecekler hangi ticarethane veya imalathane sa
hibi veya Fabrika vekili olduklannı iabat edecek vesikayı 
göstereceklerdir. 

7 - Her istekli biç.ilmit bedelin % 7,5 ğu olan • 1168 " lira 80 
kuruıluk muvakkat güvenmelerile teminat belli saatten evvel 
komisyona gelmeleri. 

8 - Örneği Satınalma komisyonundadır, İstekliler orada g6-
rebilirler. 

9 - Belli olan saatte tutulması idet olan zabıt kiğıch doldurul
duktan sonra hiçbir teklif kabul edilmiyecektir. (4463) 

Okuyunuz! DİKKATi Okuyunuz! 
Dmaml kltlpbane kllliyatı 

ve 

Çocak edebiyat neşriyatı 
Bu kitaplar en büyük muharrirler tarafından yazılmıştır. 

Bütün bir roman komple 84 sahife yalnız 10 kuruştur. 
Talep vukuunda kataloklar meccanen gönderilir. 

Adres: Umumi kUtUph•n•; Ankar• caddesi No. 80 ~ (7161) 

lstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden: 
Fabrikamızda çıkarılmağa baflanan yeni sene mahsulü toz ve kesme ıekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az 
olmamak Üzere her istiyene sahlmaktadır. Fiatlannıız eskisi gibidir. Yani ıstanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba 

:::ı~ıı: ~::~t~: Kristal Toz Şekerin Kilosu 36, 75 Sandıkta Küp Şekerin Kilosu 39,50 Kurusıur. 
Ancak en az beş vagon fekeri birden alanlara vagon bJşına bet lira indirilir. İstanbul haricindeki yerlerden yapılacak 
ıiparifler bede:in yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule senedi mu~abilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. 
Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri hesabına 
sigorta ettirilir. Sipariı bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon a:pariı 
ederek bedelinin tamamını peşin ödeyen;er vagon başına beş lira tenzilattan istifade ederler. 

Adres: İstanbul' da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40 • 30 
Telgraf adresi : İstaa'bal, Şeker Telefon No. 24470. 



SON POSTA 

Cumhuri et Bayra ında 

Her büyüklükte 
hazır bayraklar
dan başka iste
diğiniz ebatta ıs
marlama . bayrak 

ta yapılır ........ 
Siparişler mılc
tarın ehemmi -
geline göre, an
cak 15 ila 30 
günde teslim 

edilir. Onun 
için istical 

ediniz. 

IQrü l•allae 
mahsus 

IJ ALI 
kumaşlarda 

aatdlr 

Bahçe-Birahane 

OYOTNI 
Beyoğlunun en gtızel yeri 

Bira 2 0 Kuruş 
En iyi yemekler 
Her nevi rakı mezelerle / 

Her-.... Muzik 

P ETROL NıZ AM 
Saçtan kwntlea
dirir. Daldllmeai
ni keser. Kepek. 
Jeti aldar8r. Bata 
te•hler. Gllncle 
bir defa fribiyoa 
yaplDIZ. (1581) 

.--• so Derecelik 41111_._ 
H A RiKA RAKISI 

s; ::i 

i i 
-· C"I 

fıçılarda DINLENL>UULMlşTiR. .. _____ • <1962>--

Bu en büyük bayramın şerefine liyık 
bayraklar asmak bir vatan borcudur 

Sağlaın 

So 

Yırtılmaz 
Nizami şekilde hem güzel ve sağlam, hem de yerli kumaşlardan 

yapılmış, ay yıldızı kendinden bayraklar 

SfJMBB BANB Müesseselerinden 

F esane F abrikasındayapılan bayrakıard•r 

Yerli Mallar Pazarı 
lst•altal: Bahçekapı, BeJOlla: lstiklil caddesi, A•• ara: Çocuk sarayı caddesi,Sa•ıa: Bankalar caddesi 

Göztepede Çifte Havuzlarda lstanbulun en sıhhi ve en güzel binasında 

VECiHİ HAYAT LİSELERi 
Mıııanl V-ekıUetinın derı mufredat programını aynen tatbik· eder. 

ANA iLK ORTA LIBE 
l..@yll ve Nehart kıı ve et'kek kısımlan tamamen vanbr. 

VECiHi LiSELERi hQI' türlu tedria ve epor vasıtalan içinde gençlerimizi hayata hazırlar, 
uw••nit ye yetiftirir, tam manasile bir hayat lisesidir. 

KAR DENiZ HAVA sporları 
~t lfleri: Cumadan maada iter fGn ( f) dan ( 18) e kadardır. izahat lmyealer mektepten tarifname alabilirler. 

Telefon: 2 • 52 (7283) . 
N~pncla tramvay caddesinde ~ lllllldl olu bia•tla 

Feyziye Lisesi ye 

Nehari 
Memleketimiaia en em huuıi lieeıidir ... F•JZIJ• m•k•lerl c8lftlı ....... idareli altmda maae'fl bir tabliJetlir. 

KU1119 mie11ewi olmadığmdan .._, ftlair huaalar halr.,._ tllet..iae h• tirli blaJbia lilM~ 
Mektep talebeDin ıahbati ve terbi)'Mi Be &Jl'I ayn ağNfabilllek itia ....ı teo leyll talebe bW eder •• her 

ımıfta elua lleften fası. •••oat buhmdurmu. 
ka,.t muamel.me •evam •dD=ıldeclr. MeldeMa tarifu.tr11fal l8t.,mlL Telefoa : 44089t~ 

Nft• nblfHld• • Tr11111var ve .. kllylk add•l•rllfde 

ŞiŞLi TERAKKi LiSESi 
. Lern • Nehari • Kız • Erkek . . 

55 ıene evvel Sellnikte teıiı ve 1919 da İatanbula nakledilmiş, Türkiyenin en eski husuat mektebıdir. 
Resmi Liselere maad•letl w mrıameldtının diizgiinlilllJ Maarif~ muaddaktır. 

Kız ve erkek talebeliçin 1anyaua ve genit bahçeli iki binada Jlyn leyll tetkilatl ana - ilk· orta lise ıuııflan 
Fransııca - almanca • ingillzce kurlan vardır. 

45 ki "lik bir lfaarif encümeninin nezaret ve himayesine mazhardır. Mektep bergüıı Biat 10-17 arasında açıktır.I 
Telefon : 42517 7073 

HANlft1LARA 
Menim 

gelmeden 

KORK 
Mantolar 

ve 
Rönarlar 

% 30 temi· 
lit ve 8 

tabitle 
kefaletaiz ola
rak mağaz ... 
mııda Yeril
meldedir. W. 
KiirkQI llaw 

BEYKO 

••tlkl•f icra o.areal11_... 
Mahcuz olup paraya oevrilmui karat" 
lqtınlan iki kaııape ve ild koltıJIUll 
dell4liye ve ihale pal resiaıleri milf&e"' 

6111-• Oroıoı 4m---.. .-""-----rmm--• Cağaloila Molla Feneri caddesi No. 34 ._ _______ _ 
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riaine ait ob;Jıak üzere 20-9-933 talibi
ne tesadüf eden çarşamba güııl ,_ 
15 ten 17 ye kadar Beşiktaşta ,..., 
mahallinde satılacağından t.alip o1anla
nn ogün ve ıaatte hazır bulunacd 
olan memmiııe müracaatları iJAD olu
nm. ~980t_. 

Karakly, Poıçacı fana aruı No. S4 
~ı. Tel : 41DS "'71n 

As ri 

lllr,ln•ld•p -Son Post. ...... • 


