
Trakya Manevrası Büyük Bir Mu
vaffakıyetle Başarıldı 

Kahraman Ordumuz Çok 
Mükemmel Silihlanmıştı 

Dün De Muazzam Bir Geçit Resmi Yapıldı 
Trakyada bir kaç ıun lece 

.. tlayan maaeYralar din ıabalı 
ltltnıiıtir. 24 Ajuıtoıta lt&flıyu 
~. manenalara iki kolerclumuı 
.ırak etmlı, kahraman aakuı.
fhlıız, bu ıuretle bO,ek lıtlr talim 
te terbiye •adfeıl bapr•ıtlar•r. 
tir Bu •aıifeyi mu•affaldyetle 1.1• 

•a iki kolordumuz dit• aabtJı 
:lc-nden, Cumhuriyet ortltı1111Ddo 

le muazzam ıeçlt rHmloe ı..,. 
tlll•ıtar. Ôile;e kadar tam ltir 

tlzam •• mu•affakıyetle cMYaab 
belen bu muazzm ıeçlt reamlal 
'-'•dan ıldea muharrir arkatla• 

.... ,z bize 11fba aafha bUdirmlatir 
•• bunu ıu ıabrlırda oku11cık
laiaaz: 

'1•nevrel•rd•n Sonra 
Geçit Resmi 

~ Kırklareli, 27 (Tarakyaya ıöo
.:rdlğimiz muharrir arkadaıımız• 
t n ) - 21 Ajuıtoıta baılıyan 
' iki kolordumuzua if tirakile ya• 

............................................................. 

liai~~ Bize 
Müracaat 

Etti 
Pamuk V • Arpa 

İstiyor 
ıllf•ilitS üncü Sayfadadır 
~beı • ltalya Meıeleıfne 

t Soa Haberler De Al
tıncı S.Jfamızdadır 

::;-.... 

f 

J 
Ta•lcl•rrmız Di•k• G•çlt Res .. ıatl• H••'•' Seç1ırk•• 

pılan ıam:zon tatWkat talimleri Ali Salt YO Fahreddin ve dii•r 
mu•afiakıyetle bltmiı, dlin de koıu Generalların huzurunda bOyOk 
meydanında, bGytUı erkana har- bir a•çlt reımi yapılmıfbr. Bu, 

TUrldyede yapılan en blyBk ilk 
biye reiıi Mareıal Fevıl ı~lt reamidir ve bilik koluuda 
U. •du mUfettiıleri orıeaval ( Dnamı 6 ınoa yi1.zdı) 
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Ü•lt• llu•ı•I F•vd ı•ılt rHmlal Hlti .. tı9ar, aiti• /co/ord• ko•at••• 
lc•r •• ,..,.ı SGllA k•llr•••• lcolorduaıı11u11 ö11i•d• 

Mütekait, Dul 
Ve Yetimler 

Emlak Bankaıından Cüz
dan Kırdırma Liıteai 

11 inci Saffadadır 

300 Bin Liralık 
Yeni Bir Dava 

Açıldı 
Lutfen ikinci Sayfayı 

Çeviriniz 

Yeni 
Tefrikamız 

Zindan 
K6şel rlnden 

Yıldız Sarayına 

Birkaç gün ıaııra ''Son Poıta,, ıiltunlarında çok htyıoanh bir 
t.efrikaoın ilk Hllrlarını okumaya baılayacaklını:ıı. O Htırlar ılze 
''Preues Nwya,, yı ''Doktor Ali Sedad,, ı ve daha çok ıahılyet. 
lerl taaıtaoaktır. 

Zindan Köşelerinden 
Yıldız Sarayına 

Bu tefrika ılıi büttla hliviyetiııizle saracak ve merak hiılerinizi 
elinde tuw.caktır. Siı bu yeai tefrikamııda Abdülbamidin bin 

eararh hay&blu da okuyacalnınız. 

Pek Yakında Son Postada 
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Kat'i Verem 1 1 Tedaviainin Balunmaaına ._ ________________________________ • 

Ne Der.iniz ? 300 Bin Liralık Bir Da va 
Amerikan ınetelerlnde okuduğıı· 
mu&a ıöre, .Amerikan doktorlarıa• 

dan Ralpp Villard, Yerem teda• B k k •• ç e t F b ek 
i:inıc:e..!eo;ö~!: k::~':ı:uı:;,.-;: a ır oy ımen o a rı a-
citer donduruluyor, n bu ıuretle 

::::~.i~~= sında Yolsuzluk Mu Var? 
bir muhaniılmlz JMtıeldiği kl•-
ıelerin bu buıuıtaki dütflnoeleıinl 
öğrenmek latemiıtiı. Aşağıda top
ladığı ceYaplan bulacabınıa: 

Kereatecller, Kawuncu aokalı 
4 nu111arah hane, Gellpı 

- Heral•, bir baıka derde çare 
•ulunu1or. Bu sidiı1e, lllmü tnllt 
eden bütün•illetlerln devaaa bulunacak 
H lnHalar ebedi hayata knuıaeaklar. 

Yaal ılıı:ln anla1acafıaıs, yalanda, 
JHyGıı:lndeld it bularaaı, s3kytlailae 
de ılra1et edeHk •• Auall bile lt•l• 
'-alacak demektir. llaa•aflh, •a 
•Altalaaktır. Var11a, kapı kapı dola
t•p it ara1aralr, buaoa 11ldır, bunca 
,... lo7manıa c .. aııaı pkıial .. 

Hallç P-erl, Akaap eokatı 
a4 numaralı ...... Mkıp ı 

-Vere•• car• ......... hu 
detll. Faka .... iti• ...... d .. 
dltinlıı: tekilde ıare ltalmak, ... , 
tahmin ettfjinis kadar HYladlrmedi. 

ÇünkG verem, mlkropludaa .. k 
daha ıı:l1ade Hfaletten, 1ıda1ııı:Jıktaa, 

lana1ıabldu, pmdu n tuad• 
dot1D blr laaltalıldlr. 

Bu ltlbula Nfaletl J1r ylıı:ladH 
•aldmnaaıa pretl lnalua•atlıkça 
Hreme ı•r• balaa•q aa1ılamu. 

Sonradaa elferler deadvalacataaa 
ancedea ·····- deldv.ı .. çok da .. 
IJI o!ur. 

* TarlabafL Sobam aok81• 8 
11umarah hane, Alt.ti 

- Vereme çare bulanma11na •e
Ylnmlyecek ldaH 1oktar. Çlakl W. 
nremlı. aptarark.., tık.ınrkea, Tiki• 
rllrken Nçbfı mikroplarla etrafında
kilerin laa1atuu da telallk•J• ıolraa 
adamdar. Bu itibarla, •ueme çare 
bulunma11, ıade ••re•• mlptell oJaa 
biçarelul dıtll, lauaa Yen•• J•b• 
laamak telallkealadu kurbalaalan da 
.. Yindlrir. 

Bakaıılar 
Ankarada · 

Şehrimizdeki bakanlar, yayq 
ya•aı Ankaraya dtınmıktedirler. 
Dün akıam SU bakam General 
KAzım Özalp Aukaraya ıitmlttlr. 

BugUn de tarım, flnana Ye klll
tor bakanları gldeceklercUr. 

lfi Zora Bindiren · Geno 
MahkOm Oldu 

Emirginda hllldimet doktoru 
wecdetin ·~ini zorlı7arak kapısını 
kıran Şülull adında birinin muba
kemealne dftn devam edilmif, bu 
suçun daha ziyade hastaya dok· 
tor çatırmak endiıeaile yapıldığl 
için auçlu dört ay hapM mahkom 
olmut. cezaaa tedl edilmiıtir. 

i abancı Diller Mektebinde 
Edebiyat faklllteaine bağlı olan 

yabancı diller mektebinde ikmal 
imtihanlarına perıembe ellnll ba.
lanacaktır. 

Dun uhye Udnd tlcarıt mah• 
kemeainde mDhlm bir dayaya 
bakılc:h. Bu, Bakırkay Tiri& çimene 
to ılrketlnla 5 mayuta 7apbi1 
umumi heyet toplanb11nda alınan 
karara karp Jllzde ondan fazla 
hisseye aahip olan hluedarlar 
tarafından tlrket ldın heyeti ka
ran aleyhine açılan ltlru daYa• 
11dır. Davacdann ldcllaaa ıu lclfı 

Şirket idare heyeti ylsdı on 
elan fazla biaMJ• aablp olan 
bluedarlan amaml toplaab:ra 
Piu'••J8rak •ani bir toplub 
yapmlf •• idare heyeti relal, tir
ketin ıaynmıakullerial bankaya 
kendi namaaa ipotek ederek 
(227, 704) lira (54) kmap dmm .. 
tine ıeçirmlf Ye (4862) hlue ... 
nedlnla de karphi' nril•e•İf •e 
ba auretle rekin (300) bia Ura, a 
yaklqmııbr. MDraklp de bu ih
male fttlrak etmlıtir. Kanun dal
nılndı lıttma etmemlf olan b• 
idare heyeti karan bozularak 
&ararlar ahnmahchr. 

Şirketin aYUkab latidalann ka· 
aaa dairuincle •ırllmeclitlnl ileri 
tirdi, fakat daYacalar ba iddiayı 
reddettiler. Rela Ba7 Tarlaan da 
ıirkıt Ye idare he7etl aYUkatının 
lddialannın nddedllclitlni tefhim 
ettikten aua muhakemenin de
nmmu bqka ıh• bıraktL 

Liseler için Yeni 
Bir Karar 

Bu 71ldaa itibaren, llaelerdı 
her muallim, den ,W zarfında 
•llfreclat propamlaruu bitirdikten 
maada, hu balıaln 111 anlaplıp 
aala11•macLjaaa kontrol etmek 
ip• her bahal ı,ıc. tekrarb7 .. 
caldardar. 

Ba ,.Iclan 80lll'&, maalllmlerln 
yazlfell, mtlfrıdat prosıramlarım 
bitirmek d.;tl. bDtln d.nlerl 
temamea atretmektlr. Dera yılı 
ıonunda, Genel Ktılttır Enspık
törleri bu bakımdan her mektep
te teftltler yapacaklardır. 

10 Para 
Narh Komiayo•u Ekmek 

Fiatını indirdi 
Dlln htanbula 690 toa bat· 

da1 daha r•lmiıtir. Bu yazl1ete 
göre bujday fiıtlannın bir mlk· 
tar ucuıbyacatı ılSylenlyor. Don 
toplanan ekmek aarlu komlayoau 
da, ekmekten on para lndirmiı 
•• francelayı uJd flat llzerlnde 
bıraluaıftır. 

--~--Karmm lıırmıf 1 
Remzi •• ŞahabeUla adında 

iki kiti Samatyacla dolqarlarken 
kavga etmlfler •• Şababettin 
hırda Remaiaia karDIDI •rdıjın• 
dan 1akal•a•ıfbr, 

Bayındırlık Bakanımıı ıehıimlsdeJd tetkikleri nrumda 

Telefon Şirketinde Çalışma 
.. .....,,._. •• • •-••••W•••-...-.....-..ıııe 11 1ıurn 

Ali Çetinkaya Bu işle 
Uğraşıyor 

Telefon ılrketlnia kesin olarak 
hlkiimete gc'11Jesi iti için dlhı 
Bayındırlık Bakanı AU ÇeUnkaya 
aktama kadar firkette murakıp 
heyetle birlikte çalıtmıtbr. Bir 
arabk Tüze Bakanı Saraçoğlu 
Şokrll de çajr1lm11t Ud bakan 
birlikte aktam 18 buçuta kadar 
çahımıılardır. iki bakan bugiin 
tirkette tekrar çalışacaldudır. 
Şirketin hükiimıt• geçmesi muka· 
Yelelinin bugün lmzalaomaaı muh· 
temel ıarlllyor • -----

40 Yerine 
350 Kişi 

Darüııefaka imtihanını 
Ancak 75 Genç Kazandı 

Dllo Darilftafaka lLteıinde, 
mektebe bu yıl girmek isteyen 
namzetlerin yaub yoklamaları ya
pılmııbr. ilk anzlli imtihanlara 
giren 250 kişiden, 217 si kazana• 
bllmifti. Dllokll imtihanın netice
leri belli olmamakla beraber an• 
cak 75 kişinin kazanabildiği tah
min olunmaktadır. Bu yıl mektebe 
40 kiti almacağıodan, bu hnti· 
banda da kazananlar, mektebe 
pebllmek için, bir de kur'a 
çekeceklerdir. ----Anam Babam Hüseyin 

Emaiyet direktlSrlOğQ ablik 
ıabıtaaı memurlanndan Alieddi· 
nin yelej'inin iç cebinden soygun• 
cu:uk yapm:ya kalkııan •• Anam 
Babam Hllseyln,. poll• tarafından 

ı ·-·--······,-·--· -··-··· .. ···---· __ , __ _ 
••• İnaan enerjiıl, bUUiıı, enerjilerin 

en büyüğll n en ytt11fidir. Çliıık\l 
bütün eaaerjUerl lo1&0 :yarahr. 

20 ILKTE.RIN 
PAZAR GINEL 
NÜFUSSAYtMI 

Bize Türk ulnıundaki bu enerjl
lırin en doğru 1ayıaını tanataoakbr. 

Pratik Farmakoloğ
Jarın İstekleri 

Pratik farmakoluğlar blrUğl 
baıkanı Ahmet Nuri, dtba, aağhk 
ve sosyal yardım bakam Refik 
Saydamı dyaret etmiı, mealek• 
dqlannın derdini anlatarak bil
hu•a hafta tatili me1eloal be
rinde görUımiiftOr. 

Bir Ötobüs 
Devrildi 

Evnlki gün Y aJoyadan kap
lıcalara if :eyerı ıoför Alinin ida
resindeki 63 r.umaralı otobüa 
yolda nıakloeıillİD bozulması 
yüzünden devrllmit. Fenl kazı 
udiye, Hiralambidi, lbaan Ye fO
för Ali yaralanmıılardır. Sadlye
nin yaraaı ağardır. 

·-··········----··-·-----·----··----
adliyeye verUmit Ye te•klf edU
miıtir. 

Pll••r 01• H•••• 8. Diyor Ki ı 

( Ollnlln Tarihi) 

Bir iki 
Satırla 

Trakya Genel MUfettlfl 
Dan Geldl 

lımlr llbaylıfıadan Trakya .... ı 
alfettitliğiae ta1Jn edllea KAıım dl
rlk din akıam lımlrden ıelarlmlı:e 
•elmiftlr. Kisım Dlrlk dorlaal Kll'klaa 
reliae hareket edecektir. . .. .. 

K•ı••rld• Tutuldu 
Se1lt Meh•et adında bir ıuçla 

teYklf edilecekken kaçmıı, fakat Kay• 
Hrlde tutularak din buraya ıetiril
mlt. .adliyeye Yerllmlıtır. .. . . 

Tayıare Geç Geldl 
Aero ekıpreı ılrketlnlo rolcu tar 

rareıl, daa Yunanlıtanda la.Yanın bo
nldatu JlıGaden ıebrl•lze 45 da
kika l'•t l'•lmiftlr. . .. . 

l'lnane Bakanı 
Flaaaa bakanı Fuat Atralı dla 

S.roflu tahakkuk mldlrllflni lfl• 
derek ••r•il•rln talaıU Y• tarh ı•kil
lerl laallkında maliıaat al••tbr• 

• • • 
2S MahkGm 

l..taabul hapiıanHlnde •ahk6• 
1a1111 çok oldutu lçla 25 ldtlllk bir 
aalak6m kafileel dla Bana Jaaplıa• 
nHlne ıöaderllmlttir. 

.. * • 
Oç Kaza 

Soa 24 eaatte ıehrimlade Oç oto
mobil kauıı olmaı n it ldtl 711a
laamııtır. . . .. 

KUltUr DlrektörlUIU 
Ş.hrimlıı: kültar direkt6rlltla .. 

kllltlr bat mllfettitl Salih Z.ldal* 
atanma• lhtimallul lmnetleamek
teclir. . .. . 

Onlveraltell Gen9ler 
lnair Uba1htınıa daYetl herla., 

......... , yap•ak lfia, ı...1r. ı•d•• 
lnlnr1ltell ıreaçler, clla ıelarlmiae 

dBnmlflerdlr. 

• • • Çamhkta Ye•11•• 
Dla Blylkadada madeade 1SO 

metre murabbaı fuadalık JHmlft 1~ 
tu• de ~·· atacuua ._llan kanaJ. 
muıtur. Yaafıaa Antraalk adıada biri 
Hbap olmuttur. 

• • • Yine Toplanııor 
Enaf bankuı umu•1 laeyetl b .. 

sin, altı a1 içladekl altıac:J toplaaba 
ııaı Japacalc Ye bankaaaa IOD duru• 
mu ile taıfi1• itini tetkik edıcektir. 

* • • 
Ecnebi Mekteplerinde 
Ecaebl Ye elealllyet moktep1erlnde 

boıalan muallimllklere Muallim mek• 
tobl mezunlarından ayrılan fiO ldfl 
tayin edilecektir. 

• • • 
Yani Profesör 

Fea faklltul Şimi • fizik mualllm
lltlne Atanan Franııı profe13rlerlndeı 
M. Savart dla Aurupadan l'•l•lttir. 

.. . . 
Realm Serglal 

DarDttaf aka llaeaiode, Resim 
muallimi Bay AilluD önayak ol
maıile dlln zengin bir realm ıer
gial açıfmııbr. Serilde 350 eaoı 
vardi!' •• her ıttn herkese açıktır. 

- Huu B.J Bu İf• ne deraln? 
1 

- O.dWU7oa 
etınltler.. · 

maldaılırlnl yasak ı - Arhk bu itkence iletlerinl ber· ı Haaan i t - Ey! Elbot ISyle olacakta.. 
berler kullaaamayacaldar mq.. ı:Olflyln dokunma .. _. IMMlaıl 
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Hergün· 
Şark Vilayetlerinde 

• 
Müstemleke Kavgası 

* Şark Vilayetlerinde 
Şark vllAyetleri bir çok bakım• 

dan, Osmanlı hiikfımetlerinin 
lbmal ettiği, Uvey evlAt ılbl 
baktığı vatan parçasıdır. 

Osmanlı hUkfımetlerJ için 
•atan. 6z evllt ve üvey evllt 
diye lkly e ayrılırdı. Rumeli 6z 
hlattı. imparatorluğun bUtUn ser
••ti oraya döklllllrdU. 

Cümhuriyet idaresi için vata· 
•un her parçası aynı kıymette 
Gz evlA.thr. Oımanlı imparator· 
lutunun birçok kötU miraslarını 
laıfiye ettiği gibi, Şark vilayet• 
Itri itini de bir defaya mahsuı 
olarak halletmek mecburiyetinde 
lıalmııbr. Baıbakan ismet lnönllnün 
•on Hyahati, yurdun bu bölgeal• 
ilin de, dlğer b6lgeler ıevlyeslne 
tetlrllmeal işinin baılamasına bir 
'••ile teıkil etmiştir. Şimdi hn· 
~fi met bu ylJAyetlerl ıılab 1 çla 
birçok kanunlar, tedbirler hazır• 
lanıaktadır. 

Şark vllAyetlerlnln dertleri 
btıynktUr: 

l - Orada hlll tam manaılle 
Drtaçağın derebeylik rejimi var
dır. YUz kGye yakın arazlıl, em• 
tinde kale gibi çabştırdığı tebeası, 
bekçisi bulunan derebeylerl tanı· 
tız. Bu ortaçağ ılıtemine kat'ı 
bir son vermek gerektir. 

2 - Şark vilayetlerinin yolu 
,oktur. Şose, otomobil ve kam· 
,on, bu vilAyetlerl kııa hlr za• 
lllanda ortaçatdan çıkarmlya 
ıiıifJdlr. 

Bu lkl mUhlm it, ıark vllAyel• 
lırlnde mühim bir inkılap yapa· 
taktır. Diğer tedbirler bunun ar
kana den gelir. 

Şark yflAyetlerlnl fıllh eder• 
lcen, Suriye ve Irakta yapılanları 
tetkik de bizim için faydalı ola• 
bilir. Baıkalarının uıun tecrlibe· 
lırJe ötrendiklerJni lncel•me, yeni 
tecrübelerden daha ucuı ve daha 
kolaydır. 

* Müstemleke Kavgası 
Italya • Habeı anlaımazlıtın• 

da k6teslne ılnip ıealnt çıkar
ltıayan, yalnıı hAdfaatan Hyrlnl 
takip eden bir devlet vardu 

Almanya. 
O, aade yurt içinde hazırlık· 

larını bitirmekle meıguldU ve 
ltalyanın Afrlkaya Hldırma&ını 
• bekliyordu. Orta Avrupada koe 
•aladığl siyasayı ıonra meydanı 
•uracakta. 

Fakat lngllterenln mUıtemleke• 
lerı yeniden paylaımak fikrini 
ortaya atması, ıu1&n devi kımıl· 
dattı. O da ıealnl yllkHlttl ve: 

- Ben de ıömUrıe lıterlm, 
dedi. 

İtalyanın Habışlıtanı lıitlbı 
••ten bu meaeleyl kendilijinden 
0 Uaya çıkaracakh. 

ltalya, Almanya ve Japonya 
dUnyanın iki Uç memleket ara· 
11llda taksimine uzun mUd~et 
'•haınmUI edemezlerdi. NUfuıılar& 
:oğaldıkça nefes alacak yeni Ul· 

eler arayacaklar vo müstemleke 
Pe§lno dUıeceklerdl. 

itte yeni cihan harbinin tohu• 
~u hu ıuretle inklıafa baılamıı 

ulunuyor. 

h Veraay muaht;deıinin attığı 
arp tohumu, timdl tomurcukla· 

rını 1 le ver yor. Bu tomurcuklar ya· 
ı,i~~ patlayacak ve ortaya yeni 

arp çakacaktır. 
., 

1
0 halde, yeni bir cihan harbi 

• •ılnde miyiz? 

SON POSTA 

Resimli Makale a Roma Yeni Toprak Peşinde il 

Roma ıehrlnfn efaaneaini bilir 

miıinlz ? Bu ıehrl Romlla ve Roe 

mUIUı adında iki kardeı kurmuı· 

lardır. Bunlar harp ilahı Maraın 

oğullarıdır. Amcaları onları, 

doğduktan ıonra nehre atmııtır. 

Fakat bunlar bir mucize kabilin· 

den olarak kurtulmuılar ve ıonra 

amcalarından 6ç almıılar, ıonra 

da kendi adlarma bUyUk bir ıe

blr kurmıya karar •ermlılerdlr. 
Şehrin kurulacağa yeri tayinde 

iki kardeı blrlbirJne glrmlılerdlr. 

Nihayet Romlllüı kardeılnl öl· 

dUrmUı Ye ıehrl baılıbaıına kur
muıtur. Bir mUddot ıohlrde 

hUkUm aUrmUı, sonra fırtınalar 
arasında kaybolmuıtur. 

Yeni Roma, 1tne buna benzer 

efsanenin arkaıındadır. Harbin 

af Iu tarafından kurulduğu için 

bugUnkU Roma da harp aramak• 
tadır. 

DABiLİ 1 
Italya Bize Müracaat Etti 

---~~~~~~~ 

Pamuk Ve Arpa Satın 
Almak istiyor 

Yalnız Pamuktan 12 Milyon Kazanacağız 

-ı Haber aldıjımıza ıtsre Ibt.lya, 
bizden çok miktarda pamuk ve 
arpa almak iatemektedir. Bu ıo-
nekl pamuk rekolte1l olarak tah· 
min edilen 220 bin balye pamu• 
ğumuı, bu istek yerine getirlllrse 
dolgun flntln sablacak ve bu sene 
pamuk UrUnU yurda 12 milyon 
liraya yakın para getirecektir. 

Lf ae ve orta okullarda 1en[ talebe yazımına bir bakıı 

Müdürlerle, Talebelerle Konuştuk 

iki Taraf Da Bize Dert 
Yanıyorlar 

Llıe Ye Orta okullara yeni ta· 
tebe alımı gittikçe artan bir hııla 
ilerliyor. Bu fazla tehlcllm dola· 
yıslyle de sıkanhlı durumlar ken· 
dini göatermektedlr. 

Bu münasebetle bazı liıe ve 
Ortamektep müdUrlerile, konuı· 
mayı, birkaç talebenin de istek· 
!erini dinlemeyi faydalı bulduk. 

Bir ilse mUdUrUnUn odaıında· 
yım. Vaktin öile paydosu olması· 
na rağmen kapı önUnde talebe 
kalabalığı eksik değil.. Mektep 

-
mUdUrUne ıoruyorum: 

- Bugllne kadar mOracaaf 
edenlerin miktarı ne kadardır ? 

- BeıyUze yakın. 
- Hepsi kaydedildi mi ? 
- Hayır •• Ancak yUz kadarını 

aldık. 

Sebep 1 
- Sebep yersizlik.. Bizim ilk 

kııtmda bir ıubemiı vardır. Başka 
ıube açmıya mektebimiz mU1ait 
değil. Bir ıubede de ancak ılll 

r 
iSTER iNAN iSTER 

Bizden kömür alacak olan 
Avuı.turyab firmalar ve ltalyanın 
son talepleri ile kHmUr ıatııımız da 
bu 1ene tahminin UıtUnde bir 
para getirecektir. 
----~· ....,.. ' . ..-··-· -------
talebe okuyabilir. 

Tam bu sırada kapıdan içeri
ye on iki yaılarında bir çocuk 
giriyor, elinde bir ıUrD kAtıt .• 

- Söyle çocuğum. 
- Y azılmıya geldim efendim. 
- Hangi ilkmoktepten çıktın? 
- Onuncu mektepten. 
- Bu mektebe glremeuln 

yavrum • 
- Niçin efendim? 
- ÇonkU semtin detfl. 
- Fakat biz ıu karııkl eYde 

oturuyoruz. 
- imkan yok. 
Küçük Orhan baılıyor ağla• 

mıya .. müdUrle birlikte bu kUçll• 
ğUn diplomaıına bakıyoruz ve 
a&onra müdür, bana dönUyorz 

- Bu çocuğu kaçırmak lıter 
miyim hiç r gözlerine kadar zeki 
dolu •. fakat ne yapayım!.. 

Mektebin dıı kapısında yeti• 
ıerek, gözlerinin yaıı hail din· 
meyen çocuğa ıoruyorum. 

- Niçin ağlıyorsun kUçUk? 
' bu mektep çok mu hoıuna gitti? 

- Hayır .. Mektepsiz kalmak• 

İNANMA! 
Her une mektep kltaplan yaz mıntmlnd• yenl 

bllıtan tetkik edilir. 
bulunduğundan bah1ediliyor. 

Eylfıle geldik. Mekteplerin aı,:ılmaaına ıurada hfr 
ayımız kaldı. Bu bir ayda kitaplar hazırlanacak, basıla• Her sene bu kitaplarıu dOseltilmeıl dUşUniilür. 

Komisyonlar toplanır, incelemeler yapılır. Nihaye• 
vakh geçer. Ylnı eekl kitaplar basılır ve okunur. 

Bu ıene de birkaç aydanberi müfreda• programlarının 
değlıtlginden, mektep kitaplarının yeni programa göre 
öztürkço olarak hazırlandığından Ye basılmak üzere 

oak, ciltlenecek, mekteplere gönderilecek YI deraler bu 
kitaplarla yapılacak. 

Fakat kitaplar hAla matbaaya nrilmemiıUr. 
Bu şartlar içinde bu een• de mektep kitaplarına• 

yıti9tirileblleceğloe, artık: 

iSTER iNAN iSTER iNANMA! 
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r----------------, 
Sözün Kısası 

Kaçakçı 

Kediler 

1-------- Ek -Ta 
Eloğlu nelere kadir değ ıldir?. 

Bahusus uyuıturucu ıehim,rden 
bırme müptela olursa!. 

Hapisanedekl heroln tiryaki· 
leri, idarenin sıkı kontroluna 
rağmen, alııtıklara menhuı ilacı 
tedarik etmek için, kedileri ara· 
ya koymuşlar. liu hay•anlar, dı· 
ıardakl birtakım adamlarm, bo· 
yunlarma "leyahut ki karınlarına 
bağladıkları heroin paketlerini, 
mahpuılara taıırlarkeo yakayı 
ele vermiıler. 

Zehir müptelilarlle uğraımak 
zordur. Bugünlük, kedilerin ele 
ieçmealle kıu bir zaman için 
itfyatlarmdan uzak kalacak olan 
tiryakilerin, zehir fttlyakının Yer• 
diğl hızla, bu sefer de farelerden 
sineklerden, örümceklerden ve 
hattA kendilerinde mevcut olan 
ufaklıklardan istifade yollarını 
bulmıyacaklan ne malOm 1 

ÖtedenberJ, yani dOnya kurul• 
du kurulalı, insanların kötl\ iti• 
yatlarilo mUcadeleJe ılrlıenler 
daima mağlOp olmuılardır. Adem 
oğlu yasak edilen ıeylere dür 
kUndUr. Cennette keyif ıUrUp du• 
rurken, ıarf yaaak olduiu için 
Bilgi ağacının meyvaıına el doe 
kunduran Havva anamıı, bu me
raklDı bizlere mlraı bırakmııhr. 
Tütünün bu memlekette bu de• 
rece yayılmHına, çubuk içenlerin 
boyunlannı vurduran padiıah ıe
bep olmuıtur. Hem tUtUn yaaağa 
o kadar sıkı lmlı ki, meıhurdur, 
anlatırlar: 

Herifin bJrl, bir alqam, evine 
kapanmıı. çubuğunu J•kmıı, alz· 
ilden çekiştirir, dururmuı. Y aaa• 
ğıııın tatbik edilip edllmodlktnl 
bizzat kontrol etmek merakında 
bulunan padJıah da o ıırada teb
dili kıyafetle mahalle mahalle do
laııyormuş. Herifin evinin önUne 
gelince, burnuna hafiften bir tü• 
tUn kokusu 1ıelmi1. Kapıyı omuz• 
)attığı gibi, dalmıı içeriye, h .. 
rifin karıısına dikilmf1- Sert bir 
ta varla: 

- Ne yapıyorsun? DJye ıor
muı. 

- işte aörUyorıun •• Serde tir
yakilik var da, çubuk içiyorum. 

- Y aaak oldutunu bllmlyor 
muıun? 

- Biliyorum amma, sana ne? 
Sen kimsin? 

- Benim adım Ahmet 1 
HerifceA"lı: blraı duraklama§ •• 
- Hanlıtı da Yar mı? diye 

sormuı. 

- Var 1 
O zaman tiryaki hemen y .. 

rlnden fırlamıı ve ı 
- Öyle lae, demlf, buyurun 

cenaze namazına!. 
Bu derece ıoğukkanlılıklı 

ölUmü blle aöze aldıran tiryakiden 
no beklenir, daha doğruıu ne 
beklenmez? 

Kedilerin kaçakçılığa alııtırıl
ma ları ıolda ııfırdır 1 
Ta~ k

0

orkuyÔ~u-m-.-------

Dlğer bir lisenin kayıt odaaıı 
Talebeler kapı GnUnde blrJbfrI .. 
rini iterek içeri ılrmeye çalaııyor- · 
lar. Buarada on llç yaıında bir 
çocutu elinden tutmuı ihtiyar bir 
kadın evrakı uzatıyor. Muavin 
göz aezdirlyor ı 

- Bu çocuk Davutpaıa orta 
mektebinden. 

- Evet. 
- Keydedemeyh. 
- Niçin efendim? 
- Yine Hkl mektebinde oku• 

yacak. 
- Fakat biz burada oturu• 

yoruz. 
- lmkin yokl 
Mektep dıtında bu ihtiyar ka· 

dınla konuşuyorum. Diyor ki: 
- Bu çocuğun babası mUte• 

kait bir ihtiyardır! Fakir bir aile
yiz. Herglln Kocamustafapaşaya 
kadar gidip okuması çok zor: 
Daha geçen 18ne baı vurmuıtuk, 
bu yıl alırız; demitlerdL lıte bu 
yıl da geri çev;riyorlar. 



id n 
Evli Olduğumu 

ö leyegi i? 
"Bir g nç kızı seviyorum. 

O c:!a beni evdi ini s5yltiyor. 
~on gtınlerdo blrl meğe k rar 
verdik. Yalnız b n eskiden evH 
idim v birinci k ramı, b zı 
ebeplcrd n dol yı boşamıctı111. 

l!unu bu kız s6yl m k i t mi• 
l orum. içine bir ıUph girme in• 
a o korkuyorum. 

Hfü 
Bilakl , ıonr 8ğren i d • 

h f n dır. iz bir fırsatı ı dU· 
UrDp eski hikiyenlzl ıınl tırsa ız, 

bun gllcenmeoino 10bep yoktur, 
fakat evlencHkt n so r öğrenir
se, m ııı.1d bir m e arar. 
&lld de illik h y tınız lcln ebe• 
dJ bir dik D olur. 

* 0 N• olayım. D ha bir ıene 

kadar eYI e y ceğlml z nne
dlyorum. Ç nkO borçluyu ·n 
b91ÇJanmt ödemedikç e•llUk 
•1lkllnll Ozulme ıılmak istemiyo
rum. F kat bunu it nlı a ~
lem e c a ret ed iyorum. Ne 
f p yım? 

Şükrll 

Niye c aret d iyor unuz. 
Bugtın nişanlınız yarın h yat 
ortağınız olacakhr, o, izin mali 

azly tizi olduğu gibi bil eye 
mecburdur. O a h r eyi olduğu 
gibi ve buton çıklığH alatınız 

f, IDzum uz taleplere kslkma 
m vo rzuları ı bazılan yerin 
geUrllemedtği zaman Uc nmealn. 

* • Bir ualll e Ü evlenmlye 
t ebbUs ettim. Etraft bir stirll 
d dlkod 1 r b dı. Ku: nkkınd 
bıın , benim hakkımda ıza rlvn• 
t Uer yağdı. Bu fil bozmak için 
&an 1 herkea elbirll 1 ctmlt şlbl· 

dir. Kaıa bcıılm bık ımd s yl • 
in hep y D r. Bun 

rak kız hakkuıd bana Hy· 
lenonlerln de y9J n oldoj'un 
bllkmediyoruoı. Ba dedikoduları 
kawıtma~ ıa klkatl ani t• 
mak için ne ı•apm ı? 

ony : Hulki 
Kız bir mu lllme qlduğun 

g6r man k n nl r bir · dm 
ol ak ger ktlr. Oounl çıkça 
konU§unuz ve rİY , ti r • d 
kodulara etı mmiyet v r iyerek 
bir on evv 1 evlen eyi teklif dl· 
Diz birle llkt n sonr bütün oğız• 
lnr kilitlenir. 

baıtalık 

TEYZE 

l - G tenin eıtı y zıeile 
ltir flüttinun iki aatm bir 
(•&ati ) ıayılır. 

8 - Bir ı&ntimd vaı ti ( 8) 
kelime va~dır. 

1* - lnae ve kalın y11ılnr 
tutacakları yere gore 
ıantimle ölçUlUr. 

J 

GUdtl, (Öz 1) - GtıdUl 80-9p 1 
yd Ooco bu clv rın en 6 cmll 
ilçe 1 1 lı, 1290 )'ılındakl kıtlıkta ~ 
~hnlfsf da d ı~, bir dnh d6nme
mlş v bu ın mll Uç bugUnkU 
vaziy tine gelmff, n hife merkezi 
olr.nu§t r. nmr:flh kıon bir ı • 
mAo yine eıki v zlyetini alaca• 
ğ ni1an ı pb edllmemekt dlr. 
G d ld 800 ov, 4 bin ntıfusu 
v dır. Ço ıu ı 2{) vdın fazl 
ol n 18 pnrç kHyU ile umumi 
n ~ıUiu 15 bindir. K sah da 200 
dUkk n, 4 k hve, 3 cam~ bir 
m ktcp v rdır. 10 bin Ura arfo· 
diler k bir d odern h mam 
y ılacaktlr. Bir m kt p ~ihtiyacı 
kar ıl m mokta, o Q..ına ç ğmd 
SOO den orta talebe bulunmaıuna 
rağm n bu 1 rın ucak 260 ıı 
okuyabilm t dlr. 

GOdlll tiftik lıtlh1a1Ue 111 bur
dur ve 1 t nbull pek f~lek bir 
lı; erlv yapmakt dır. GUdnJ halkı 

çolc çalııkandır. En göz 
ç k r clh t imdiye hadar GH
dülden bir t k dil nci çıkmamı 
olmasıdır. Burcd dil ncilik n 
bllylik ayıpbr. 

GUJUllln bayındırılJn tırıir.lası 
için um i bir iatek \'e çalııma 

rdır. Yakm bir za nde d 
GUdUl m tlak 100 bin nUfuolu 
blı ilç olacaktır. GUdUl·A kar 
çosesi Jr pılacak, o z mnn ilçe 
daha ön mli bir vaziyet almıo 
olacaktır. 

SON POSTA 

HA 
aya 

rmutlu a 
V pur :ar N den lıkeley 

Yana mazlar? 

Armutlu, (Öze\) - Burada 
mil ommel bir i kele vardır. 

Fnkat hır ncdtnıe vapurl r bu 
iskeleye yanaımazler, açıkta, 
hem de çok açıkta dururlar ve 

bu yOzd n hem halk mUtkDIAt 
çeker, hem de arımra kazalar 

olur. Evvelki gUn de bir kaza 
olmuı, b&yle açıkta demirlemiı 

ol n Tayyar vapuruna yük Ye· 
rlllrk n Fııtıklı l·öyllnden Haılmln 
kolu ezl:miıt;r. 

l\~ardin' de Hava uru-
muna Yardım 

Mardin, (Özel) - H va kuru• 
muna yardım çalışmaları devam 

etmektedir. Orta h 1H vatandaş· 
larm lmdiy kadar \•erdiklerl 
para yekünu 4500 lirayı bul· 
muşt r. 

da" 
Çm 

i Su 
an aril 

K yna ları Ve 
eze miştir 

Akdagwadenıoden g~~el oir · gorüı1ü~ 
Akdağ ad ni, (Özel) - "Son bir knphca memleketidir. Kara• 

Po t ,, okuyucularına Anadolu• dll<men dını taııyan k< plıcamız, 
m zun kıymetli incisini t nıtmak birçok dertlere devadır, fakat 
isterim. Bu, ''Akdağ Mndeni,,dir. bunu imar etmek liıımdır. 4 aaat 
Anadolunun tom ort ınnda cömert 6tede de Terzili kap:ıcaEıı vardır 

meyva bahçelerl~e öhr ti bir çok ki e!l mllzruin romathmaları bir 
yerlerde anılan kas b&mız gih:el· ey ılbl çok kısa bir z.amanda 
likte cııılz denilecek derecededir. kökiindeo sökUp atmnktadır. 
400 ev v 80 kadar dükkanın Sekı ultk ihtiyarları bir ayda 
çevr !ediği Akdağ Mndeni, ı.engln gençlctttren bu kaplıca büyük 
kazalarımız ra ıod dır. bir tlibrete sahiptir. 

Denli blllr\ ki u boH ğu, daha Htilfısa Akdağ Madeni oturu• 
doğruıu kayn k bolluğu kasaba· lacak, yaşanılacak bir dünya 
mıza vergidir. Hemen her evin cennotidir. 
bahçesinde b:r kaynak •ardır. Develide Tarım 
Kasabadaki ıular p k az miktar• Develi, (Öz !) - Bu yıl dl• 
d kireçli is do buraya bir bu· ğer senelere nisbetle tarım daha 
çuk saat öt de, yurdun en g{lzel gelişkindir. Burada 950 bin bek• 
soğuk sulannı fı kıran çok şifalı tar arazi üzerindeekim yapılmak· 
bir k ynak \'ardır. ta, l tihlAkten rtan mahsul C r-

Kasa amız, on beş dakika 
glip, Nevşehir, AYanoı, Kayıer. 

mcsaf d n itibı:ır geniı çam or-
manlnrlle çcnHmittir. Havası çok Niğde ve Simavda sntılmaktn \ e 
lyl v sağlamdır. bu yüzden lcaı;abaya her yıl va• 

Kaaabamız aynı zamonda da aatt 2 O bin lira girmektedir. 

ebze 
Gençler irliği 
Çalı ıgor 

Gebze, (Özel) - Gebze Genç• 
Ier Birağı Uyelerl temıll kolu 
tarnfınd n .. Bir gece fncıaıı,, 
isimli piyeıı, hem Gebzede, hem 
de Tavıancıl köyünde ayrı ayrı 
temsi) olunmuı ve çok alkıılan• 
mı~tır. Birll&'in muzik kolu da 
konıer vermek Ozer• hazırlan
maktadır. 

Höyük 
öyünde 

Eski Eıer Araıtırılıyor 
Kayseri, (Özel) - Çorumun 

Höyük köyünde önemli eski e1er 
araştırmaları yapılmektadır. Nlğ· 
denin GöUU köyünde yapılıı.n 
hnfrlyat muvakkaten durdurulmuş, 
Buradak' hafriyat malzemesi de 
Höyllk köyüne gönderilmiıtlr. 
Höyliktekl kuzılnra öz l bir önem 
verilmektedir. 

ııtalgada 

Bir aza 
Antalya (Öz l) - Değirmen 

8nUndeki Kadir ve arkadaılarına 
ait un fabrjkası ameleainden 
Antalyah Ahmet makinede vukua 
gelen bir rızayı glderm k için 
çalııırken elinde tuttuğu lamba• 
nın bozuk olan kablosuna dokun• 
muş ve cerey na kapılarak 6J. 
mil tur. 

Antalya'da Zıraat 
Odası Heyeti 

Antalya, (Ôıel) - Yeni yapı• 
lan seçimde Tar1m od ıı başkan• 
lığına Sabri ÜkU, Udncl reisliğe 
Fuat Yörük, kiitip~iğ~ Feyzullah 
sctilmişlerdır. 

•:t>a • ·- ----- •• 

n Posta 
\'cYat • .tyaıt, H"adlı •• alk fHttffl 

ü~~abtJye, Çatalçeşme sokağı. 25 
ISTANBUL . ... 
Gazetemizde çıkan Y.&n 
ve reslmle:rio bütün hUJan 
mahfuz ve gııetemiıe aittir. ... , .. 

ABONE FIATLAAI l 
t e a t 

Sene Ay Ay Ay 
"'· ıc,. Kr.. Kr 

TORKIVE 1400 750 400 ıso 

Atuıtoa 27 

HAHIC RDE 
' 

ldatılan 
Bir Kızın 
Göz Yaşları 

Genç, güzol, saçlan ve gözleri 
kars, kıvrımlı kirpiklerinden inci 
albi ıızan yaşlardan anlaşıldığına 
g6r , göynU de kapkara bir 
kızcağız. 

K ndisine soruyorum: 
- Niçin ağhyonunuz? 
Belli ki bu gUn kadar suçlu 

Ye davacı olnrak adliyenin loş 
koridorlarında hiç dolagmamıf· 
Gözlerini doldurnn gözyavlarını 
silerek utana utana cevap veriyor: 

- Aldattılar beni. 
Sonra ağlnmasını znptedemi• 

yerek hıçkınyor ve boğazını bka• 
yan hıçkırıklar araıında devauı 

ediyor: 
- Önce annemi kandırmıf. 

Benl çok sevdiğini söylemiı. An-. 
nem de, saf kadın, lnamvermif; 
Sonra bir glln akıamUıtll evlmiılo 
6ntlnde benim dizlerlmo kapandı: 
aihya ağlıya yalvardı. Beni çoM 
Hvdliinl söyledi ve onunla ev~. 
lenmezıem mahvolacağını anlattı.' 
Ben ne bileyim. Haln adam bana 

, rol yapıyormuı. Aradan Uç ay 
geçtL Bu Uç ayın her gllnUnil 
beraber geçirdik. Fakat on bet 
gün evvel ortadan birdenbire 
kayboldu. 

Herkes bir tUrlli söylUyor. 
Benim gibi daha birçok genQ 
kızın kanına glrmiı. Beni bırak• 
tıktan ıonra başka bir za daha 
yalancıktan gönül vermlw. Şimdi 
onunla beraber yaşıyormuı. 

GUzol kız, elinde istidası, 

mUddeiumumiliğe doğru yUrlirk~u 
bacaklarının titr diğinl aörUyor~ 

dum. 

Mllddelumuminln yanında biraı 
fazlaca durdu. Belliydi ki ona, 
içinin bUtlln dertlerini dökmUf, 
bir tUrlll akıl erdiremediği bu 
kaodınhı için ağır bir cezı 
dllemlıti. Odadan çıkarken beni 
g6rdll, yanıma geldi ve yalvaraı> 
bir eda ile: 

- Ne olur, dedi, ılz gazel .. 
ciılnlz. Bana herhalde çok yardı• 
mınıı dokunur. 

Ve sonra oğlamcktan kız.aran 

gözlerini sile sile merdlvenlerdın 
allzüldli, gitti. 

Bir Doktor n 
GUnlük Salı 

Notları dan (*) 

-Karaciğer /htikanı 
iki ayda bir karnında ve bauakl&
rının ıol kısmında ağrı hi111eden bi: 
haata milracnnt etti. Blr 1eneden 
beri bew nöbet reçirmlt Ye bu 
nöl:eller ale~l• beraber gliyormuf• 

YUNANlsTAN 2340 U20 '110 2H , 

idrar tahlili yaptık! Böbrek• 
lerde bir kuıur oksclent Ye üra ~lat 
bulunmnd·. Mevaddıgalla muaye· 
DHtnde nltuta Ye etli yemekl rİP 
bakiyelerine tesadQf edlldf, yat 
habbeleri de a-öxGküyordu. Atrıl 1 rı11 
böyle nöbet nöbet ı•litl, kar .. • 
ciQ"erde bir kan toplaomaain .ı v• 
ufrn yollarının az çalıımasının notl• 
cHinden ileri geliyordu. Haatnyt 
ronta-en muay~neierind o ı;oo. a 
lyl bir l.tlrabat Ye tedni a.tın.ı 

aldım, 1&fr• ilAçları verdim. Boıu· 
lan ııinlrlerini we uyltuauıı.lukların 
tedavi ettim, baata bu derdinden 
kurtuldu. 

ECNEBi 2700 1400 800 

Ahooe bedeli peşiadir. Adrea 
değiştirmek 26 kurC.ttuı. 

Gelen nr11lc ı•rl 11.nı ..... 
Hlnlardan moa•.ıı;,eı e1t11nau. 
Cevap içio mektuplara 10 hruıluk 

pul ilôvesı tAıtmd.,. 

.. Poata kutuaıu 741 ..... ~ 
Telgraf aSoopo!tt İ 

.... Telefon t20203 

. . . . ,_.r . .-.. - l 

kı yahut 
( 9 ) Bu notlara iletip sa • a11nıı, 

blr a.büme yapıttırıp kollokıl7oa 1•::; 
aıs. Sıkıntı r.amanınızda bu notlar 
do;ıtor ıibl imdadını&& 1ottıablllr. 
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HARİCi 
Siyah 
Saçlılar 
Daha Çok 

Kadın saçlarının rengi memle

yeni bir is· ket ve millet cin· 
sine göre deği.

laii sti k ya· mektedir. Meseli 
pıldı logilterede kadın• 

ların yüzde 70 i aan ıaçla, lapan· 
Yada ise yUı:de 73 ılyah ıaçlıdır, 
Fakat biltüo dünya kadınlarına 
gözönüne alırsak siyah saçlıların 
sarı saçl ılardan çok fazla olduğu 
görlilmektedlr. Meraklıların yap
tıkları bir lıtatiıtiğo aöre aiyah 
ıaçlıların nispeti yllıdo 71 dir. 

* Son yapılan bir latatiıtiğe 
göre dünyanın en kuYvetll 

Dünyanın •n adamları Yugo .. 
kuvvetli lavyanın Tetor el· 

varında oturan 
=--a_d_a_m_ı_a_rı_. adnmlarmıı. Bun• 
ların en çoğu Belgratta hamallık 
Yapan Tetor lılar hergUn 10000 
kilo ağırlığında yük taıımakta 
Ve her biri 322 kilo ağlrlığında 
•andıkları kaldırabllmekte lmlı. 

* Bilirsiniz ki lsYeç •ahlllerlnde 
çok balak çıkar. Ve mem

ı-B-a-l ı_k_g_t1_m_e_· leketln harici ti• 
caretlnde balık 

genl11r c•· ihracata çok mn-
migeti hlm bir yekiin 

Yuğoılarya Baobakanı StoyadinoYiç 

Avusturyada: 

Bir 
Felaketler 
Çarpııma Sonunda 

7 Kiıl Öldü 
Viyana, 26 (A. A.) - Bir tren bir 

otokara çarpmıı, 7 kltl aı .. a,, 24 
kltl yaralaamııtır. Bunlardan 18 1 
çok atar yaralıdır. Otokar yolcuları 
Viyana ormanı tepealnde Blen baı• 
bakan Dolfüa adına yapılen kiliseye 
gidiyorlardı. 

it.Irada Da MDthlf Bir Facia 
Oldu 

CenoYa, 26 (A. A.) - Son derece 
tiddetll bir ka11rga, limanı harap et
mlt, gemileri huara utratmıı, vagon· 
larla Ylnçleri dnJrmlttir. 

Şehir karanlıkta kalmııtır. 5 öla, 
50 kadar yarala yudır. 

Kısa 1-.~berler: 

lutar. Fakat bazı Isveçlller balık 
)'emelden bıkmış olacaklar kendi 
aralarında bir .. balık yemeyenler 
cem:yeti,. kurmuılar. Bu cemiyete 
ancak otuzunu bitlrmfı erkekler 
girebilecek vo ölUnceye kadar 
hiç balık yemeyeceklerdir. Brfikael, 26 - Genç kıtolllder 
r--· =,..,,.,,~~~!le!I'!==~~--.. arnelik konıreıine, 100,000 ıenı 

TAKVİM 
' iıtirak etmlıtir. 

~ 
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aı 
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§ Berlln, 26 - Almaa Finana Ba· 
kanı, Alman paraeının deferlndln 
d09ftrGlmiyeceğinl ı6ylemlttlr. 

§ Lozan, 26 - Bat Ye ıarap 
anıuluaal d6rdDDcG kooırHI yarın 
açılacaktır. 

§ V &rfOYa, 26 ( A.. A. ) - Mann• 
ralara •itmekte olan bir piyade fır
kaaı il• dlter mtifrezeler •• hahrlye 
kıtaları büyftk bir Ayinden aonra ordu 
enspektörllntın 3nlnde bir ıeçlt reaml 

~::;:=;:=;=;=;;;=;;;;;;;~;;:=:~~ya~pmıtlardır. 

Edebi 

')'\ T•frika 
J No; 70 

tiifir S:O• .. --

ANASININ ... u. ~ j 

ı:: ~ı:_!-1-~~i)~ •vr~&.J"'- ·n '1 
Otele daha çok lngiliz, Ame• 

rlkah seyyahlar geldikleri için 
on'arın zevkine ve keyfine göre 
liste yapmak oteJin adeti imif. 
Beni de ecnebi gördükleri için .• 

Saat sekizde alt kat aalondan 
derin derin ve çok g(lzel bir 
lrıuıiki duyulmaya baıladı. 

Bu dağ oteline gelenler ekae
tlyctle ıporcu zengialor. Fakat 
Onların ııe kadar teırifat dllfkUnll 
olduklarım bildiğim için yemeğe 
ben de tuvaletle indim. laabet 
tlrnişim. 

Geniı bir kiı bahçeaine ben· 
ıeyen bu çiçek, ııık ve renk 
kaynatan havasında nefis kokular 
duyulan yemek aaloou bir balo 
•ahneııioe benziyor. 

~•elrdotelio bana ayırdığı 
g;· ıcl bir köıedekl ma1&ma yer• 
lıştinı. 

bu Etrafıma bakıyorum. Kimse 

1 
Yeni gelen otel mUıterlai ile 

11 
akadnr değil. Herkes kendi 

aleminde gUlilp eğleniyor. Ada· 
da • Yat kulüpte • değil ilk gö
tUnen bir çehre, bir akşam yeni 

b!~ise ile gelen Hki bir ahbaba 
1 

• berkeı dıkkatle, • alaka Ue • 

merakla bakar ve ondan ıonra 
baılar birbirine yaklaıır, fısıltılar 
başlar. insan &iydlğine, giyeceğine 
piıman eden bir dedikodu ku· 
laklarına kadar geilrdL 

Burada yalnız erkeklerin ara 
ııra • belli etmeden • çok mahl· 
rane maoavralarla bakmalarından 
başka hlııedilecek hareket yok. 

Servi• fevkalAde.. Yemekler, 
Paride, Ritchdekilerden belki de 
liıtUn. 

Y •til yapraklar arkasında ke
manlann yalnaz arıelerl görOnllyor. 
Yemek uzun ıiirdO. 

Saat dokuz buçuğa doğru caz 
baıladı. 

Kart, uzun, kırmızı yOzln lngillz 
kadınlar boyunlarını, parmakları· 
nı kollarını dolduran pırlantaların 
pırıl pırıl titreylılerl araaında 
danaetmfye baıladalar. 

Buradaki kadar pırlanta bol· 
luğuaa bir yerde tesadüf etmedim. 
Hele böylo çirkin ve yaıla kadın· 
ların bu kadar sDs ve ıervet 
içinde kendilerinden çok genç 
erkeklerden iltifat, takdir görme
leri beni adeta ıinirlendirdi. 

Kııkançlık. baaet değil, daha 

Yugoslavya da: 

Başbakan Dedi Ki : 
"Fransa ile Dostluğumuz Çok Sıkıdır 

Ve Hiç Sarsılmıyacaktır,, 
Ayrıııkların Batkanı 
Da Bulgaristanla Ya· 
kınlafma istiyor 

Bell'rad. 26 (A.A) - Kraguynaçta 
blrletlk ayraıık partllerl tarafındaa 
yapılın bir mitingde 60,000 kiti top· 
Janmıthr. Eekl Sırp dtmokrat partili 
baıkant Davldoyiç, Sırplarla Hırnt• 
Jar arA1ında bir aolaıma yapmak ka• 
1'11 oldutunu aöyliyerek demittlr ki; 

"- Zal'reb'de o!dutu a-lbl Belgrat• 
da da her kH bu memleketin 1aade
tlnl lıtiyor." 

DnidoYlç, ıöyleYIDln dıı'"'alyaaa 
hakkındaki kıamında, Franaa, kOttlk 
anlatma, Balkan anlaımaaı ile elbir
lltl yapmak ve Bulgarlatanla bir ya• 
kınlaıma vDcuda getirmek lehinde 
a6zler ıöylemlt Ye SoYyet cumuriye
tlnin tanınmaıını da mevzuubaha et· 
mittir. 

Frenaaye Kar,ı 

Parla, 26 ( A. A. ) - Yugoılnya 
Baıbakanı B. Stoyadlnoylç, Petit Pa
riılen gazitHioe nrdltl bir diye.de 
ezclmle demiıtır kir 

" Fransa ili olan alyuamız' ur
ıllmaz. FranH ile Yugoalavya arHında 
ancak dostluk Ye birlik Yardır. Ve bu 
dostlukla birlik, yalnıı geçmlıtekller 
derecuinde değil, hatta imk&o oluraa 
oDdan daha ııkıdır." 

Filistinde : 

İşler Bozukmuş 
Yabancı Unsurlar Tehlike 

T eıkil Ediyormuı 
Llaern, 26 (A..A) - S!oalıt kong

rHI aıraaında, Hld Alman delegeel 
Kurt Slumonfeld, FIJiatlndekl yeni 

(1•1•J•t tarzları n Sioniıt Yahudi il• 
derl•rlle değll, ekonomik buhrasa yl• 
aOnden Flllıtln'• ııtınan bazı un1ur• 
laran bu yaıayıf tar•lanaın tehllkHl 
hakkında bir a3yJev vermlttir. 

.ziyade hayretle onları aeyreder• 
ken ıuurumua yendlil bir hiıle 
kendimi dllftınmiye bqladlm. 

Bu dat otelinde yalnız baııma 
konuıacak bir arkadaıtan bile 
mahrum olarak bu Alemi aeyret• 
mek on dokuı yaıanda yUı:Une 
bakılır bir ıenç kadın için muka• 
Yemet edilmHI gllç bir ıstırap. 

Ne ıarip bir talihim var ki 
hayatım bana her istediğimi ya· 
pabilecek aervette insanlara bağ· 
landığı halde stDnler~m böyle eıılı 
aeTgiıiı, barekehiz geçiyor. 

Onun için değil mi ki bu yUk· 
.. k bayata, bu göz kamaıbrıcı 
yapyııa dUıman oldum. 

Ben bu daj' otelini 16yle 18• 

de bir cure ye-rl ıanıyordum 
Halbuki dağ ıporları için buraya 
ıelenler glndUz karlar içinde 
dUıllp kalktıkları halde geceleri 
tam manaaı ile mDkellef bir Hlon 
bayata yaılyordu. 

Bu eğlenen, glllen, 
içen mea'ut insanlar 
benim ne iılm var. 

ıampanya 

araıında 

Bu manzarayı daha ziyade 
Hyredemedim. Odama çıktım· 

Yalnızlık kendimi yabancı 
toprakıarda ilk zavallı bulduğum 
gece bu gece oldu. 

Bu muhteşem atelin mukellef 
odası bana zından kesildi. Zap· 
tedemedij'lm bir heyecan içinde 

ı 
............................................................. . 

Amerikada: 

Rusgaya 
Bir Nota 

Verildi ... 
Vaılngton, 26 (A. A.) - Dıı Da· 

kanlıtı, ar11uluaal komDnlıt kongresi 
HnHındakl baz.ı faaliyetleri Ye o 
kongrede bazı delegeler tarafından, 
komOnlat tetekküllerinln gDtmelerl 
icap ettltl ileri aOrnlen programı 
protHto etmek DHre, Soryet cumu• 
riyetine bir nota vermiıtir. Vaıtnıton, 
bu hareketin, diplomatik ilgilerin 
lhyiaı aırHında Sovyet cumuriyetl 
tarafından alman yllkenlerl bozmak 
demek oldutu kanaatini bulemekte
dlr. Bu nota, çok anemlldlr. 

Uzak Şarkta: 

Çin - Japon 
Siyaıal Ve Ekonomik An

laıma Yapacaklar 
Tokyo, 26 (A. A.) - Aaahl gaz .. 

t11I, dlplomaıı ~nealerialn afaflda· 
ki prenıiplere g6re Çin He Japonya 
ara11nda aiyHal Ye ekonomik elblr• 
llğl fikrinde oldutuau haber v•rmek· 
tedir. Bu .Prenılpler ıunlardır; 

l - ı_:tnin Mançurl dnletlal 
tanıma11. 

2 - KomOnl•mla UHk Şarka 
flrmHlne eagel olmak için bir 
Çin - Japon • Mançurl atpheai vOcu• 
de getiril meal. 

Hlndistanda : 

Yine Kavga 
Müılümanlarla Hintliler 

Tekrar Çarpıttılar 
Londra, i7(A.A)- Haydar&bat'dakl 

St.underaliat'da Hintlilerle mGılG· 

manlar araaında 'Hkua gtlen tlddeUl 
bir çarpııma aoaunda, alenler ve 
yaralananlar olmuıtur. 

Durum gerılnlltlnl mubafasa 
etmektedir. 

hıçkıra hıçkıra kendimi yatata 
atbm. , 

>f. 
Balkonumun kapııını açaa 

oda blz111etçlıl haber Yerdi ı 
- Çok kar Yar. Madam yD

rUyDşe çıkmak istiyor rıu? 
Dağda oturmak için bir çok 

Yasatalar lAıım. Bunlan dUıUnerek 
Geeneve'den tedarlkll ıelmlıtlm. 

Kızıl ıaçlı genç Alman kadı· 
nına: 

- Kahvaltımı buraya g•tirl
niıl dedim. 

Gece kar yağmıı. Şimdi yok. 
Mat, kurıunt bir gök. Yerde bir 
siyah nokta bile yok. RllzgAr da 
kesilmiı. Tam yUrüyllı ha•ası. 
Banyoya geçerken balkon kapııını 
örttüm. 

içerideki dereceye bakıyorum. 
11, dıtarıda ınfırm kimblllr kaç 
derece altında •.• 

Odama geldiğim zaman kah· 
Yaltamı hazır buldum. 

lsviçrenin, Parls:n aıağı yukarı 
en gUzel ve pahalı oteller:nde 
bulundum, fakat bukadar inatçı 

bir titizlikle meydana ıeJm;t te
mizini görmedim. 

Bir miaaf.ri mem:ıun etmek 
için itleyon zekAluın neler yara· 
tabileceğini ancak lsviçreniıı bu 
lükı dağ otellerinde görmek ve 
anlamak mümkündür. 

Kuvvetli bir kahvaltıdan ıonra 
hemen aiyindim. 

Sayfa 5 

... ~ ..................... ~<ilMlllll 

Biraz Da Göğe 
Bakalım I 

Geçen 1alı gecesi Parla'Jller gOkte 
yapılan bir geçit alayını aeyir ile 
neı'eJenmlıler. Siyaaal .,.. flnanHI 
boraaların kapılarına diklll dura dura 
yorulan r6ı.lerio g6ke çevrilmeal 
yorgunluk gideren bir durum olu 
gerek. Hele bu durumda bir de geçit 
alayı eeyredilirH adamda ne yorgun· 
luk kalır, ne kıziJnlık. 

Parislilerin gördükleri geçit Hace• 
rl aemli dentlegeltn ıezgincl küme
lerin atıtıdır. Bu parlak ye pırıldak 
kümeler ya teker teker, ya yığın yı
tın dolaıırlar, yere dDıeceklermlt 
gibi g6rOnllrJer, heyecan veren bir 
atııla aQıtllOp giderler. Onlardan nya 
gözo g8rllnmeı kOrelerden ara ııra 
yere parçalar da dOıer. Bunlara Ha
cerDlceY derler. 

1803 Yılında Bosna •llayetlndekl 
Bebke kalesine iki uat uı:ak bir ye• 
re handan büyDk bir ıey dütmüıtD. 

JUdn buoua bir taı olduQ'u aanıldı, 
llrkOntU duyuldu. Kimae, dOıen nu
ninlo ne oldutuau anlamıya yanaıa• 

mıyordu, korkuyordu. Nihayet birkaç 
babayiQ'lt elele verdiler. Uzaktan 
g6rOnDp de ne ldOtl aolaıılmıyan 

gökten inme ıeyln yanına kadar 
gittiler. Bu, blr çadırdı. Halk, hakikati 
anlayınca korkuyu bir yana koymuıtu, 
çadın görmeye koımuftu, Fakat 
dedikodu da baılamııh. Kimi gökten 
atılan fU ~adırın kıyamet allmetl 
oldutunu, klml de gökte do'aşan 
ordularda kullanılan bir nHD• 
ldGjlDI a6ylUyordu. 

Boına nllal hemen fatanbula 
Tatar çıkardı, mueleyl Babıillye bil· 
dlrdf. Oradan da d6rt yana haberler 
uçuruldu. Uzun bir inceleme yapıldı, 
ıonunda o çadırın ftalyadan uçurulup 
da aepetl denize dGten bir balon ol
dutu anlatıldı. 

BugGn balon n tayyare, 
arabadan daha iyi tanınmıı f•ylerdir. 
Eıkidea geçitlerinde uğunuzluk 
aez.inıilen kuyruklu yıldızlar, hacerl 
Hmliler de, Pariate olduQ'u glbi bir 
etlenme, bir 11eı'eleame Yeaileal o • 
luyor. 

Yer yl•Oadekl birbirini tutmaz. 
barıı •• HYaf dedikodularından, ıu 
nya bu krb bikiyelerladen bıkıp 
uHndıkça biz. de g8z.Gmfiz0 göte dik· 
ıek laoı olacak. ÇOnkl Pariate ıörU
lea ı•çlt alayı dönüp dolaııp elbette 
blıe de rörllnecekttr. Habeı illerinde 
alınacak filimlerden bu gak fllmt 
bence daha alımlıdır, aDaeldlr. Nuıl 
öyle olmaaın ki kanı, yaruı, lniltlıi 
1ok. Temta, terteml• bir fillmL 

M. T. Ten 

Kııa deri bir ceket Kalın 70n 
etek, ylln bir bere konçları diı· 
kapaklanma yaklatan fioay botlar. 

Ucu demirli baatooum holde 
beni bekliyor. 

Yeni kıyafetimi aynada gözden 
aeçlrlyordum. 

Kapı vuruldu. 
Oda blzmetçiıJ. Elinde bir 

kart Y&r. 
- Madam, aalooda bir mösyö 

ıizl bekliyor. 
Baktım. iki kelime: 
- Etref IEroll 
Garip şey, bu kadar erken. 

Naııl gelebilir. 
- iniyorum. 
Bunu söylerkon bilmiyorum 

neden sesim titredi. 
Onun geleceğini bilmiyor 

mıyım. O bir ahbap, bir doıt 
Ye nihayet bir arkadaı değil nıl? 

Gözlerim yerdeki balanın çi
ç~klerine ıaplanmıf, fakat gördO
ğUm şeyler kafaman içinde.. Bu 
dakikada bütlln bir yıllık hayatın 
çerçeyesi gözlerimin lSnllne çizildi. 
Genç kız'ığımdan başlayarak bir 
çlirük sicım gibi kopuveren ilk 
ev.iliğime kadRr ve onu takip 
eden bugünkü yaşayııım on kll· 
çlik köşelerine kadar hayalimde 
taıele ı di. Bu ne garip, ne hantal 
ne kaba bir yaşapfh. Beslenmek 
ıüı~enmek, uyumak ve birtakım 
maddi zevkleri para kuv' eti ile 
atayıp bulan insanların hayatma 
ortaklık etmek. 

(Arkaaı vı.ır) 
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r Siyaset Alemi) f . s o N DA Ki K A - 1 [ Ankarada;. ı 
Japon Ordusun-TELS~AF, TELEFON TELSİZ HABERLERİ- Amanullah Efgan Hu· 
-1 S J!_ B · ' , dudunda Değil ua ll<.l zr 4u Ankara, 26 (A.A.) - Ama• 

1'ensik Var akya an vrası üyük Bir Mu- nullah banın Rus ve Efgan hudu-
dunda olduğu ve taraftar1 Şakir 

Japon oıduıunun :ıat lff erJ tefi f f k 1 B ı d L f d b '- b il General Naıate, bGroıunda Tokyo t eca tara m an azı ... a a la 
jandarma Genel Komutanı ile konu• Va a ıye e aşarı J tahrik edildiği hakkındaki haber• 
ıurken kapıyı dahi vurmadan içeri ler Efgnn bUyllk elçiliği tarafın• 

rafındıen kılıçla öldürlllda. Bu llltun· man rdumuz ok dan tekzip edilmekte ve Efganls• 
dalan Kaymakam Saburo Alsava ta• o ç 
larda da l:ahıi geçen bu claayetin r tanın her tarafında emniyet ve 
aaikı, ıiyu11l ıaanedi!iyordu. Sonra asayişin tamamen htıkümfermi 
anlatıldı ki bu aalk hem ıiyaai, bom 

d• j::::':r!::~:u:'~ek t•fl lmpar•· mme) sı· a" h 8DMIŞf I 01~!~:~1:~ri~;~~irİ>ariste 
tordur. Onun tahıına izafeteo bu 

ordunun ıefi tunlardar: H Baır:.ris~çat~a ('t~~y; a~:~,e:ı~~ 
Erklnıharblye t•fi prenı Kanin, • 

Ge~:~~ M:ıeaklterbiye dalrui reiıl Dün De rvıuazzam Bir Geçit Resmi y apı)dı ~:lt:~~:.i tamamen hususi mahl· 
................. . ... . ' 1 ........................... ......__._ 

Ve Harbiye Nazırı. ( Baıtarafı l inci yüz • ) 
Çlnle Japonya ııruında mahut ·y~pı)mı4tır. ÇüakU geçit reamin!n 1 f 

ihtilaf patJaknrm•dea Japon ordu· 
ıunuo biJha11a kGçlk rGtbeli aabltan Brlf ama kadar ı ifrmemeai İ9İn 1 
kadrolarında bUylik bir hotnutıuııluk mes!lfeler k:aaltı!mıı ve takımk~!u 
vardı. yerin bölük cephesi ile geçilmiıtir. 

Bu ubitler, orduaun mahreci olan Asker tatbikattan ye:ıi çıkmıı ol· 
köyilı vergi albnda eritlldltlni, parti· ma11na rağmen çok dinçli. iyi 
lerln ıiyaaal hayatı lfaat eltik\erial, aiyinmİf, 1Uzel tullb edilmlıtJ. 
bianetlco kapitalizmin memlekete H• • 
rar nrdltlni iddia ediyor, aer11Ja7enln Hiç de yc:ırgua ıörUa•Uyorlırdı. 
de•!•te intikalini istiyorlardı. Bu ara- Geçit tam aaat 8,30 da bnıladı. 
da müfrit bir mllllyetpernrHkle Jr En önde Ko~ordu Kumandanı Ge• 
ponyanıa toprak noktuıadan bu ıu· aeral Salih ve Erklaıllahly~Ji 
retle tatmin •dllmeal ltıumunu ~a geçtiler. Geçide kolordu ltfttlja 
ıart koıuyorlardı. Bu•larln baıı•cla te•kilihyla ittlrak etmiıU. Kıt'alar. 
ordu taHm dalrui t•fl Ma,aki Ye .,. 
harbiye nazırı Araki nrdı. B .. nkll piy~ deıile, topçuzilo, iıtlh~imile, 
lnukal'a rlyaaetl•de bulunan lcablH makineli tüfenkler:le o kadar mü· 
be bu mGfrit merll tadile utraııy~r· kemmel bir geçit yaptılar ki aayııız 
du. Derken birkaç zabit batnkllin takdir ve alkıı topladılar. 
evine l'if'dl,ler. Keaflliılni aldüıdlller. S Jl 1 d J 
Harbly• naıırıaa taarrua etmek lıte• UYar erla, topçu arın ört na , 
diler, t.ulamadılar. Dinaıharb• nrJ. tayyarelerin yere değerceıine ı•· 
len bu sabitler laafif cezalarla kurtul- çitleri Akrobatlk numaralar ya• 
dular. Bu haJ, Japon orduıunun c!• pııları çok heyecanlı oldu. Bu, 
banea maruf olan dlılpllalnl ayafa timdiye kadar •ti görUlmemlt bil· 
dlltllrmek lıtldadını g6ıterlyordu. yük geçit reamJnio tarihi hatıra11 ....... -

imparator bir emlrn•m• aeırettl unutalmıyacakbr. l.. · 
•• orduda mld6aun mlfnke mut· 
Jak itaatini lıtedi • lu arada Ordu, btHOn milletin göğ.a. 
yaziyetl pek ımtan General Arakl'd• nfi kal.artacak Yaıiyett .. dir. Gecit 
H.rb1ye Nezaretin4ea çekileli. Yerine, 
General Hayati getirildi. General 
Hayati ılyaaete karıımamıt lradell 
bir aakerdl. Orıtudakl bu burukhllU 
lc8k0aden kaaımak kararıaı nrdl. Bıa 
kararıpı yerirke• ele ldarel mula· 
balcılık yap••k delil feıalıtıD tam 
tepHlae yumruk i,pdirm•k lbı• 
o!duj'uDa hOkmettı. ilk it olatak 4700 
ıabiti becaylt etti. 8ir kmiİıDı t•kaü• 
de ınktttl. TekİtUltthıl lıtecllfl 
adamlar araamd•, mtlfrltlerha ltaıı olaD 
bir çpk ıenerall"'r •• bilha11a talim 
n terbiye daı;uı reiıi ı••eral 
Mua1ı.l ~rtlı. yeaeral Maukl iki 
defa hartilye Dll,lıtınıa emrial dinli· 
medl. Fakat nlllay•t erklaı harbi1e 
t1yautJnin mlclabaleal ile nıUula· 
den a1rıltlı. Japen orduau ptnonel 
dplrui tefi ıeaeral Nagabyı kılıçla 
~!düren ad•m, lıte bu hareketin 
muakklplerlndendlr. Fakat o, claha 
evveJ, Tokyo barbl1• mekteblade 
erkin relıi idi. Oradan alındı, 
eneli Tokyo harlclade bit 
alaya ••rlldl. Soara da bu harekete 
muarııı: buluaan General U•akl'ain 
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Kahraman Suvarilerimis: .Muazzam Geoit Resmindo Dört Nala Geçiyorlar 

ltalya - Habeş 

Avrupa Har-) 
bi Olabilir 

Musolini Gene Sert. 
Konuıuyor 

lngiliz Donanması Mal
ta' da Toplanmaktadır 

Londra, 26 (A.A.) - DaiJy 
Mail ga:ıeteal, Roma öıel ayta• 
rının Muıollni ile yaptığı bJr 
görllımeyl yaymaktadır. Musolinl 
ezcUmle ıunlan ıöylemiıtlr: 

11ltalya, ıerJ dönmeyecektir. 
ldarulnde buluaan Formoı adumda, 
deniz ticaret mektebinin ukerllk 
deralerl bocalıtıaa tayin edlldf. Bu 
tayin, ordudaki lfratkirhtı açıkça 
takbih demekti. Kaymakam Alıava 
itte bunun latlkamıaı aldı. Hakikat 
da o, ıah.t menfaatin• lalımet edl· 
1ordu. Harbiye naııı11 reaeral ıtmdJ, 
Hayati, Japon orduıunda her ae pa• 
ha11na oluua olıun nizam ve laalbatı 
iade ile m•11uldDr. 

Hedefi Daima 

reımln•, ordunun Atatürke bat· 
lılıiı bir kere dalaa tekrar edile
rell, tam aaat l 1,30 da ıon •e
rilmittlr. 

Iıabetle Arayan Ve B 1'.a ı GUıide 'l'opçularımıı 

Italyan hükumeti durumunu de• 
ğJıtirirH, timdi doğu Afrik&1ında 
bulunan iki yUı bin ltalyan askeri 
kendiliklerinden atıı edecek• 

..................................... -._ ........... _ ... . 
Çerez Kablllnden 

NUksettl 

SUleyman Naıiflt, Celil Nui, çok 
ıevi~tikleri, daima buluıup görilı· 
tükleri halde ıık ıık ka.tc• ederler 
ve bu kugdann notloeııhde hazan 
haftalarca dargın dururladır. 
Uu dargınlıklar eıoaeında, Celil 
lı:ç ıeı çıkarmadığı halde, Nazif 
onun aleyhhulf', raıtgelen yerde 
atar tutar, bir demediğini bırak· 
mazdı. 

Yine bir aralık, V,lyle aralarıodan 
karakedi gaçmııti. Ilem de bu 1tfer 
hio barışmıyaoatıı ~uziyorlsrdı. 
Haibuki epey ıüren hu VH!yeıten 
bir zaman sonra, Dahıili yoku4un· 
dan inen bir arkadaşımız, Jı,,.r iki 
üıtadı kolkola görünce g&4ırd1 
kaldı. 

Onun bu lıayretiııin ıebehini çar· 
çalıuk 0 ez<>n S ııleymıın Nuif, ı- ü
lürrıı::e 'i ve Celal Nuıiyi i,aretlt>, 
ııırkadaşıınıza ı 

- Şnşırıa, dedi: Co'il o gU'l ınıı· 
habi.rctıın lıer neden e niıkı tli 1 

Tı/lı 

Mıretal, ıeçit reamlnden ıon· 
ra kumandanlara bitap ederek 
demlıtlr ki: 

" - Arkacbılar, uzun •• ıl· 
rekll i•çon çetin dailarda yapı· 
lan garoiıen tatbikat talimlerin• 
den ıonra 11kerln bu gllnkU ya· 
pılan ı•çlt re1mlnde ıösterdlli 
intizamdan dolayı takdir ederim. 
Bu çelik orduyu yetittiren komu• 
tan arkadatlara t•ıekkür ederim. 

BUtUn ıübay (zabit) ve eratın 
(efrat) sristerdlkleri kalıramao ti· 
vardan dolayı kendilerine fokdlr 
ve selamlarımı ıöylemenlzi rica 
ederim.,, Demif, blUUn Kamutal!· 
larmın ellerjnf ıımııhr. &alt 

Sun'i Antras:t Fabrikaları 
Ankara, ~ (Özel) - Istanbul, 

lzmU, Zongulc!ak, Gelibolu, Bursa, 
Çauakka!e Çankırı, ve Ankara 
vılAyetlttinb ıun'i antrasit ihti· 
ysçlarm1 tem'n etmek vo bu 
vi i :. e.lerin tekmil ih~iyncanı kartı• 
Iayncak s ın'i an!raait fabrikaları 
kurm::ık 'e jşl~tmek için 25 tene 
r ·i' ddet:e maden gömür hlerl 
T: r'c a o ... m şlr!<etiııe imtiyaz 
vcr.Lüş .. r. 

lerdir. 
Bize kartı tedbirler abnmaıı 

Cenevre' de kararlaştmldıtı tak· 
dirde Jtalya, uluslar ıoıyeteılnden 
derhal çekll~cektlr. Şunu anla• 
mık ıerektlr ki, ltalya'ya karıı 
tedbir almak lıteyenler, blltUn 
bir uluıun ılllhla dUımanlığı ile 
kartılaıacaklardar. 

Uluılar ıoıyıteai, bJr Sömürge 
mücadele1inl, tatmin edllmemlt 
haralara kapı açacak bir Avrupa 
harbi ıeklioe ıokacak kadar lbtl· 
yataıılık göıterirH, böyle bir 
harbe milyonlarca hayat kurban 
gltmiyıeek midir? 

BUtUn dünyaya ltalya'nan du· 
rumunu kesik olarak açıkça 
anlatmak niyeti ile uluılar ıoıye• 
teal konHyine bir delega1yon 
ıöoderecealm. 

BuıUn bile eair tecimi yapan 
H•betlerin barbarca yatayııları• 
na alt bir aaodık doluıu kitap 
ıönderecetim. 

Bu Yeaikalar incelendikten ıon· 
ra uluılar aoıyeteafnfn Habeşiı· 
tan'a yaptığı muamelenin ~ynıoı 
ltalya'ya yapamıyacatıoı iddia 
edebilirim. 
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~YARENLIK\i(J IFIKRALAR,};] 
Doğu illerde Düzen 

- Eh, arhk gönlüm bUıbUtün 
rahat et ti.. Gözlim arkamda 
kalmıyacak! 

- Ne oldu, Hasan Bey? N"e 
var, aana bu kadar hoıoutluk 
verecek? 

- Sen hiç gazete okumaz 
mııan? 

- Okurum .• 
- Okuaan, bana bu ıorpyu 

sormazsın. 

- Canım, olur al.. Belki gö
zOme illtmemittir. Yahut ta kl 
ıenia 6nem 'Hrdltin bir haberi 
ben ilgilenmeden ıe,Dtİfimdlr. 

- Bu, öyle ıeçllecek ıeyler• 
den defli. Gazetenin faıaflıola• 
nm oku7up da &unu atlamak 
1urdda11ı~n ıanına yaraımaz. 

- Tıraıı hasbi geç de, ı6ylel 
beni çatlatma. 

- Çatlaraan bana vız ıellr. 
Ben artlk bu mljdeyl aldıktan 
ıonra kiinata metelik vermeı 

oldum. 
- Y okıa, uçllklarımızua ıa1111 

befYUZD buldu mu? 
- O da olacak lnıallabl Eli 

kulağında, fakat bu ıeferkl fı o 
değll. 

- Çıkar baklayı ajınndanl 
Beni Uzme, yuıktır. 

- Haydi, ılSyliyeylm, köftehor: 
Doğu vlliyetlermlzde önemli 111&• 
hat yapılacak! 

- Aman, ben de 11Tfadlml 
Naaıl olacak bu it? 

- Bqbakanımız lnönD, hanlya 
ıeçenlerde gidip de dolaımadı mı 
leli? 

- Evet. 
- Iıte, ektik olmaııD, oralarda 

her yeri, btr k<ifeyi, bucatı lace
d•n inceye taramıı; ıormuı, ıo
ruıturmuf, görmllf, dolrunmuı, 
•kıtlr, ıedllc ne var11, birer 
birer kaydetmlf. Şimdi de burada 
bllyUk AtatUrlde •• arkadafl-~e 
konuıtuktan ıonra eıaslı bir 
Protram yapmıflar. 

- Neler Yar bu progra•da? 
- Bak: Sayayım da, dHıleı 

Bir kere en f yl llbaylanmız, idare 
•damlarmız oraya glSndertlecekler, 
orada çalııtırılacaklar. Sonra ea 
zengin madenlerimiz bu .Ulyet• 
lerdo iken buıUne kadar lpetll• 
lbemlı, onlar lıletılecekler, fahri· 
ltalar kurulacak, halkı cahillikten 

Kut - Bu ne biçim kuf? 
Arkadaşı - Türk kuıuf.. 

ao,ubotunal 
Paditablık deuinde, bir bay• 

ram aUnO atılan toplara kulak 
veren Pazarola Hasan Bey, bir· 
den bire: 

- Vah, Vah! dedi. Bu kadar 
top boıuboıuna atıldı. 

- Boıuboıuna mı? Neden, 
Haaan Bey?. Diye sordular. 

- Öyle yal dedi; bir taneıi 
olıun uraya değip de, şu Ab· 
dUlhamit melununu haklayamadıf 

.............................................................. 
kurtarmak için, okullar açılacak. 
Yollar yapalacak. Ahaliye temiz, 
sıhhi evler temin edilecek. Hayvan 
yetlıtirllecek, çiftçilikl ıılah oluna• 
cak. HHılı öyle bir hale getiri• 
lecek ki, bundan sonra, doğu 
illerimiz, TUrk yurdunun adeta 
ambarı, hazln11I olacak. Anladın 
mı? 

- Anladım, Haaan beyciğim! 
Hemen, ulu Tanrı, büyüklerimizin 
bu yoldaki çalıtınalarmı bayırlııı 
ile ıonuna lriıtirsln. 

- Amin 1 Sen de bundan 
ıonra, böyle H'f'fill yurdumuzu 
llgileyen önemli haberleri ıözd•n 
kaçarmı. Peynir gemiıl dua ile 
ylrUmez.. B6yle eaaıb lılerle 

yllr&r 1 ..... 
-----------------·------------------------------------

Memur - Saatinizi rehinden çıkartmak için mi bakayorıunua? 
Haaan Bey - Ha11r, ranclen7a ıitmek lçla ııate bakacıiual. 

--, 
Dedim .. Dedi 
Çıkıp, aerlnleyelim, 
Ortalık atef, dedim •• 
O nff' ı ı gazelim: 
O lmam una eı, dedi. 
DarıJırım ben, dedim, 
Arapçr ı "Ma!et!,, dedi. 
Bundan anltmam, dedim, 
GU!dü .• Hay geLeşHedf. 
Yatın kaç? diye sordum, 
Yirmi, Yirmi bet, dedi. 
EYii miıin aen? ded im, 
Nerde o düteş? ded i. 
BJr koca bul, var .• dedim, 
Erkekler kalleı .. de cf. 
Y a banın çapkınına, 

Olamam pefkeş, dedi. 
Şu gelecek 1avaıta 
Kazanacak kim? dedim. 
Dikdlk baktı yüzüme; 
"Şllpheaiz Habeş! dedi. 
Ya Çobanla Dinarlı?. 

Anlamam ıilreı, dcdL 
Ya ne anluaın? dedim, 
Gillüm.ed!.. "Keıl,, dedi. 

Askerlikte 
Umumi haprte, Pazarola Hasan 

Bey aaker olmuıtu. Kendisini cep· 
heya aevkettiler. ~lr gece, ileri 
hatta nöbet beklerken, Hasan Bey 
uyudu. 

Devriye iezen çavuı onu yer· 
de merili görlince, kaaaturasile 
dUrUlp uyandırdı Ye ıordu: 

- Yatayormuıun? 
- Hayır, çanıuml Uıun otu• 

ruyorum. 

.. 

Ya, ıesin çıkmıyor? 

Etrafa kulak veriyorum. 
G6zlerinl neye kapadın? 
Eıklme1ln diye. 
Peki, niçin horluyordun? 
Uykumu, dağıhıaD diye 

korkutuyordum, çavuıumf 

Ayın Kaçı 
Pazarola Hasan Bey ieçen 

yıl Ankarada Hıfzı Nalbant oğlu· 
na misafir g:tmişti. Bir glln 
taflan kahvesinde otururlarken 
birisi, Ha1an Beye sordu: 

- Affedersiniz.. Buıün ayın 
kaçldar. · 

Nalbant oğlu öteden ataldı: 
- Bilmez o 1 dedi, buranın 

abaacı11clır. 

Bu, Bir Adam Mı ? 
Pazarola Hasan Bey, kOçUk 

torunu ile Pazar gUntl geımeğe 

gilmiıti. 
Bü) Uk baba ile torun, Kadıköy 

vapuruna bindiler. Biraz ıonra, 
duba gibi bir bayan da gelip 
karfı larma oturdu. Kapladıtı yere, 
Akaym ıamandıralarmdan biri 
ferah ferah &lğardı. 

Çocuk bu Balina aımanına 
baktı, bakb ve ıonra dedesine 
dönüp, saf:yetle sordu: 

- BüyUk baba! Bunun hepli 
bir adam mı?! 

Yüzerek Geçmlf 
Hasan Beye sordular: 
- Kutupta buz denizi nrmıf, 

biliyormııın Hasan Bey? 
O, göıUnU bile kırpmadan: 
- Nasıl bilmem? Dedi. Yü

zerek geçtim! 

Hasan Beyle Ayna 
Pazarola Hasan Bey, henllz 

ayna görmem iıti. Günün birinde, 
yolda giderken bir ayna ahp da, 
içinde akıini görlince: 

- Affedersiniz; ıizin olduğunu 
bilemedim .•• 

Deyip, bıraktı. 

Komşunun Çocuğu 
Pazarola Hasan Beyin yanın• 

da, komşusunun çocutunu met· 
hediyorl n rdı: 

- Maşallah, ne terbiyeli, ne 
ağar başlı çocukl 

Pazarola Hasan Bey, Eankl 
anlamamıf, yahut ki ciddi alma• 
mıı gibi: 

- Kusuruna bakmayın, dedi •• 
Anneeile baba11ndan uıak bUyü• 
do de, ondan böyle oldu! 

Onun için 
Yine bir gün, Haaan Beyin 

:rananda, birisinden bahsediyor• 
lardı. 

- Tuhaf! Dediler. Naııl olu• 
yor da, karısı iayet tık glylndlğl ı 
halde, o dalma eaki pUıkU elbi· 
ıelerle geziyor? 

Hasan Boy: 
- Bunda anlamıyacak ne var? 

Dedi. Karisı moda iaıetelerine 
bakıp giyiniyor, o lıo hHap def· 
terlerine bakıyor .• onun içlof 

ltığı Söndürün 1 
Pazarola Ha11n Bey, goı;en 

ıecekl a yaman ııcakta, pencen • 
}erini açık bırakmlf, uykuya yat· 
mııta. 

Karşıkl evde oturan yeni ov• 
lller de, balkonlarına çıkmı şlar, 

cavılcuvul ıöyleıiyorlar, Hasnn 
Beyi bir türlU uyutmıyorlardı. 
Saat gece yarııını geçmiı, hata 
biribirlerlne cemile yapıyorlardı: 

- Sen benim ömrümün ışığı .• 
gönlümUn ııığısan!. 

- Sen de benim ruhumun 
ııığı.. varlığımın ış ı ğı.. dUşlince• 
Ierimin ışığı •• 

Derken, yatağından fırlayan 
Haaan Bey, pencereye koıtu \'e 
karııya ıeılendlı 

- Yahu! Şu ııığı artık ıöndU· 
rl\n de, biz de uyuyalım!. 

Hediye 
Pazarolamn ahbaplarından biri 

ona akil danıtıyordu. 
- Karıma bir hediye almak 

lıtlyorum, Hasan Bey; bir pırlan• 
ta yüzük mü alıam, 1olua bir 
kuyruklu piyano mu? 

- Piyano aL 
- Neden? 
- Piyanoyu musluk taıında 

unutmaslDa imkan yoktur da, en· 
dan! 

- Bak Hasan Bey, hiç kaza yapmamıı ıoför var mı diye 
araıtırıbyormuf. 

- latanbulclald kaıalarda mıl61 olınlın uy11Dlar klftL. 
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Kahvehanedeki ihtiyar Bir Yandan Nargilesini T okurdatı
yor, Bir Yandan Da Karşısındakine Bir Şeyler Anlatıyordu 

Bir dakika ıonra bu çıplak 
dıvnrlara çlzilmlı acayip gölğeler 
birdenbire kayboldu. Ayazma ta· 
mamile bo,almışta. 

-10 -
EylülDn ilk günlerinde idi. 

Güzel ve ılık blr Eyllll gllnU .•• 
Güneş bulutların ark&11ında idi .•• 
Tatlı bir rUgAr esiyor uçlarma 
sarı sırma i§lenmlş yeıll f peklere 
benzeyen Eylfıl yapraklarını a9ık 
selametleyen yavuklu çeYrelerl 
gibi hafif hafif sallıyordu. 

Karşıda Eyllblln servillklerl 
bu sar1 ve pembe menevfşH tirıe 
göğe kabartma resimler gibi 
dikılmlşti. BugUn çok güzel bir 
gtındU. Halbuki SUtlllce lakelesi• 
nin yanındaki ahtap kahvenin 
açık pençereıi önünde oturan 
ihtiyar bir adam bu mımzaraya 
bakmıyordu bile .•. 

Nargiltıaini tçiyor ve karıısın; 
da oturan otuz beı otuz aiti 
yaşlarında kadar bir genç adama 
mUtemadiyen anlatıyordu: 

- Beş akşam oldu oğlum 16ylo 
takriben n 1sfUlleyJ ... Refike carJye· 
niz şöyle yatakta kolumu dUrttU: 
" Yahu dedi. GUrültnyü duydun 
mu? • fakirhane Cerrahpaşa 
semtlerinde • Kocamuslnfapaşe 
t:addesi civarmdadır.. Merhum 
bUyük peder mi? Yokaa bUyllk 
pederin pederi mi? Bflme:m kim. 
o binayı vaktinde Iaa kapıaı meıı· 
çiti mUeızlnlndon iıtlra etmiş .. 
Uğurlu, iyi bfr meekendfr .• içinde 
ailederı hiç birinin burnu kana· 
mamıı ailemin başına gelen fe· 

Iaket'er hepsi bu ahıap, viran 
fakat mübarek meskeninin bari• 
cinde olmuştur. itte biz de bu 
evde senelerdenberi otururuz ne 
ref ıka cariyenlzin ne mahdum 
kölenizin ne torunlarımızan baıına 
bir şey geldi. 

Fakat i~te bundan beı akıam 
evvel garip, garip olduğu kadar 
izahı gayrikabil bir hadise hepi· 
mizl çıldırttı. Refika cariyeniz 
beni dürttü, demiıtlm. ·Yerimden 
kalktlm. ••Yahu, diyordu, duymu• 
yor musun? Aıağıda bJr sealer 
var! ,, dedi. Duymadım doğrusu .• 
Fakat.. Hatun yatakta tir tir 
tltrlyor. Eıkiıl gibi aerdo gençlik 
}'ok ki •. Fırla odadan in a9ağıya 
bak. '' Dur hatun bekleyelim ,, 
dedim.. Bekledik. Dinledikçe 
bana da öyle geldi ki evin altında 
U altta, adeta temellerlnde bir 
şey homurdanıp duruyor. Sanki 
bir motör çalıııyor gibi. Hatun 
titrer.. Efendi bir ıeyler oluyor, 
der .• Bana gelince doğruıu eYlat 

) ben de korkmadım desem yalan 
ı6ylemlf olurum. Ne lae odamızın 
kapısını sıkı ııkı kilitledik, sabahı 
bekledik. Sabahleyin ortalık 
ağarır ağarmaz, blımlllAb dedim 
açtım oda kapmnı, çıkbm dııarı. 
Üst katta bir ıey yok. Merdf Yea• 

lert! an aşağıya indim. Alt katta 
yine bir ıoyler yok.. Hanım da 
18ğ olsun adım adım arkamda. 
En alt kate yani mutfağın bulun• 
duğu bodrum kata geldik Hanım. 
.. inme diye tutturdu. inme olur mu? 
Hiç merdivenler karanlık meran• 
lık ne olursa olıun dedim indim. 
Bizim evin altkatı eski zamandan 
kalma iri taşlarla döıell birdenbi· 
re ayağım bir çukura dUttU. 
Feryadı bastım. Kadınımda kork· 

Yalova 
PAVYONLARDA 

TAŞ OTEL 

ÇINAR OTELi 

Tek yatak 

Çift yatak 

Tek yatak 
Çift yatak 

Tek yatak 
Çift yatak 

PARK LOKANTASI : 

Birader sabahleyln indik aıağıya 
ne gördl\k derllııb:? Delikler da• 
ha bUyUmDı.. Kuyu gibi bir ıeJ 
olmuf. Hepslal değnekle kıınıtır
dım. Bir tanesinin tepratı kaba• 
nk Ye yumuıak, yani kaıılmıı ve 
içine terkedllmlı gibi geldi. m. 
raz daha karııtırdım.. Depek 
madeni bir feye temas cıtmeı: mi? 
Toprağı çıknrmak bu halimde 
benim itim değil. Hemen kom• 
ıunun oğlu var onu ,ağırdım. Oğ
lan geldi. On dört on beı yaı• 
larında gtirbUz bir çocuk... Maa• 
ıaUab. Bahçelerinden bir kürek 
getirdi. Topraklan biraz atb. 
Baktık bir demir görllndU, demir 
demir.. Demir kapak birader •• 
Oğlum estağfurullah; oğlum diye
cektim. 

(Arkası nr) 

Denizyolları 
IŞL E TMESI 

AHnlıleri ı KarakOJ KOprDbaşı 
Tel. 42362 - Slrkeel MOhtlrdıırzade 

Han Tel 22740 

Trabzon Yolu 
ERZURUM vapuru 27 Ağuı· 

tos SALI günü saat 20 de 
Riıeye kadar. 114850,. 

Ayvallk Yolu 
BANDIRMA vapuru 28 Ağus· 
toı ÇARŞAMBA glinU saat 
19 da Ayvelığa kadar. (5092) 

' ~ S3 , 

ap a arı 
KURUŞ 

30 ilci 75 
150 

100 
150 

200 
300 

Kahvealtı 25 
Öğle ye akıam yemekleri 75 

BÜYÜK OTELDE : · 
Tek yatak 
Çift yatak 

BÜYÜK LOKANTA : 

200 
300 kuruttan ba9lar. 

Kahvealtı 40 
Öğle ve ekıam yemekleri 120 

On iUn kalanlara otel fiatlarından % 20, yirmi gün kalanlara 
% 25 tenzilat yapılır. ~> ''5032,, ._ı 

İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezı 
Satın Alma Komisyonundan: 

Tabip ve memurlar için 107 muh11fızlar için 109 muıamba ile 
ııemiciler için 63 adet caket pantalon yağla gemici muıambası ve 
30 çift lbtik çizme kapalı zarf usulile ıatın alınacaktır. 

A - Tahmin bedeli 5083 liradır. 
B- Şartnameler merkezimiz leYazımıadan parasız olarak alınır. 
C - EkıUtme 17 Eylül 935 Salı aUnll 11aat 15 de Gelatada 

Kara Muatafa paıa ıokağmda Iıtanbul Liman Sahil Sıhhiye Mer· 
keıl Satıoalma Komisyonunda yapılacaktır. 

D - Ekılltm• kapalı zarf uıulile yapılacaktır. 
E - Muvakkat teminat 382 liradır. 
F - lıteklilerln bu it ile halen meıgul olduklarına dair 935 

11neatne ait Ticaret Odası veslkalartnı göıtermek mecburiyetlnd .. 
dirltr. Aksi takdirde münakasaya sıirmezler. 

G - Ekılltmeye girecek olanların kapalı zarf uaulile teklif 
mektuplarını saat 14 e kadar zarflan mUhUrlU olarak makbuz mu
kablllnde komisyona nrmılldlrler. Saat 14 den ıonra teklif mek· 
tubu kabul edilmez. 

H - Teklif mektupları verllmezden eYHl muvakkat teminatla• 
nn merkez yeznealno yatırılması ve mukabeleten makbuı almalan 
oarttır. (5094) 
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Nazilli fabrikasının kabartma plAnlau 

Her Yıl 10 ilyon Metre 
Yerli Basma 

Nazilli Ovasında Eskisinden Daha Ma
mur Bir Kasaba Kuruluyor 

.N zilllde binleroo halkın içten gı· 
len gösteriler aruında tımell a\ılan 
banma fabrikalı Ege'nln bu gflzeJ 
köş ıinde bir ha7cam hnuı yarat· 
mııür. lzmlr ve Nazilli öı:el aytar· 
Jarımız diln de bire yeniden şu ha· 
berleri gönderdiler: 

N zilli, (Özel aytarlımmız· 
dan) - Nazillinin severek sinesi· 
ne çektiği bu f abrlkanın ayrı bir 
hususiyeti vardır. Türk endUatri 
tarihinde ilk defa olarak kurulan 
bu bamma fobrikası Anupadakl 
en modern benzerlerile boy öl· 
çUşecek mükemmeliyettedir. 

Fabrika bu mıntakada her yıl 
15 bin balya pamuk aarfedecek· 
tir. Bu ha valide } etişen pamuk· 
laran boyları Sovyet uzmanlermın 
aradıkları evrnftan 2 11antlm da· 
ha uzundur. 

Nazilli, şimdiye kadar pamu• 
ğunu çok ucuza sattığı için pa· 
mukçuluk bakımından daha ileri 
adımlar atamı) ordu. Dıv:et bu 
işe elini atmasaydı, Nazilli, belki 
ve asırlarca fabrikasız ve hima• 
yeaiı kalacaktı. Cumurluk idare• 
sinin kuvvetli eli bu işi de en kısa 
bir 7.~manda başardı. 

F abr.kada 25000 amele daimi 
olarak çalışacak senede IO mil-

Yukarıda Ekonomi Bakanı fabrik ıı ııın 

temelini atarken, a~ağıda Nazilli Halk· 
evinde verilen eölenin bir köşed 

yon metro baıma yapılacaktır. 
Bu fabrika, Ege mıntakasında 

ekonomik genişlemenin menbııı 

olacak, Nazilli ovasında, aUr'atle, 
eakl ve yeni Nazilliden çok daha 
mamur bir kasaba meydana 
gelecektir. 

Sayın Bakan bay CelAl Bayaran 
fabrika hnkkında verdiği önemli 
izRhat burada halkı taşkın bir 
sevince ulaıtırmışhr. 

=-=-- -=--=======================================' 

• 
ancak N IVEA ile duyulur. Güneş 
banyosundan evel vucudünu bol Nivea 

• 
kremi veya N IVEA fil! ile iyice 

uv ! Boylece guneşıen yanmak tehlikesi 

1/ ,,? kalkar, cıldine gıpta uyandıran bir güzelli le 

..._.__ .{/ gelir. Fakat hiçbir zaman ıslak vücutıı 
guneş banyosu yapma ve kuvvetli 

güne~ altında NİVEA masajını 
icap ettıkçe tekrarla 1 

Kültür Direktörlüğünden: 
ilk MEKTEPLERDE TALEBE 

BIRINDE KAYDINA EYLÜLÜN 
BAŞLANACAKTIR. B:rlnci SINIFLA
RA BU SENE 928 DOGUMLU-
LARLA daha •Ynlki dojumlulardan arta kalanlar alınacak• 

tır. KÜL TÜR DiREKTÖRÜ 10 EY· 
•• LULE kadar bulundukları yere en yakın okula, çocuklarını 

kayıt ettlrmılırlnl valilerden rica eder. "5015,, 
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,. Her hakkı 

n 

Fakat oradan bir kaç aat geçer 
geçmez; (Manisa) deki topçu cıla

yma mensup yllzbqı Raı"m Bey[l] 
yanında sekiz atlı ile (Akhisar) a 
gelmf ş, topçu alay kumandanın• 
dan bir rapor getirmişti. Alay 
Lumsndanı bu raporunda, orada
ki vaziyeti izah dl}·or ve şu ma· 
lrimah vorJyordu. 

Kumandan, B kir Saml Be· 
yln • Kara Osman ıadclerden 

bir zat vasıta ile gizlice • 
gönderdiği r poru alır clmaz, 
leyınm bUtDn toplarile beraber 

aötUrebllec ğl kadar cephnne al· 
m • emirname mucibince • Şarka 
doğru hareket hazırlanmııb. La· 
kin onun bu hareketini haber 
alan Manlısadakl lnglliz aınmessill 
dJr mUIAzlm l§e müdahale tınlı; 
toplarla cephanenin nakline mil· 
nıanaat göstermiıtl. Toçpu olay 

umand nı, bu haksız müdahale 
karşısında lllzumu kadar enerji 
östercmemlı; toplarla c phnne) l 

orada terluıttlkdon ıonru, topçu 
ıabltamnı alarak Salihliye har • 
kot tmiotl. 

Fakat, Manlaadakl plyndo ta.• 
taburu kumandanı (2] lngiliz ii· 
mewıilinln bu mUdahalesine kat'i• 
yen ehemmiyet vermamiı; taburu 
v makineli tUfenk bölUğU ve b!r 
haylı cephan alarak k s bayı 
terlı:etmiı, warka doATo ç kılmi ti. 

Bir alny topl okadar., cepa• 
nenin biranda beyhude yere eld 
çıkmıuıı, Bel,..lr Sami Boyi çok 
nıUteessir etmişti. ÇUnkn bunlar, 
o cepb de teessUı dccek mCda• 
faa kuvv tlerlne mtihlm bir iıtlnat 
• ııtaın t ıkil edecekti. Halbuki 
bu bUyUk Umlt, ıl dl birdenbire 
lorıhvermlıtı .. 

Artık, olan olmuştu. Yunan 
ordusu, adım adım ilerliyordu. Bir 
d klkayı bile tıl g çlrmey im
kan yoktu. Bekir Sami Bey der
hal kararını vermişti. Sallhlly 
gidecek; o piyade tabura il 
lopçu zabitlerinin beıına goçecok; 
bir müdafaa battı test edecekti. 

Ertesi sabah, yine kllçUk bir 
kafile teşkil etmiıU. Bu k fllo 
• şu nda, taç ve tahb olmiyan 
bir krala benzeyen • 17 inci kol
ordu kumandan vekili ve 56 ıncı 
fark kumandam Miralay Bekir 
Sami Beyle yaver yUzbaıı Sal • 
hnttln Beyden bir de, Manisa• 
dnn gelen yUzba§ı Raalm Beyle 
•ekiz atla neferden mUr kk ptL 
Bu kafile, erkenden Akhiaardan 
hareket etmiıti. ( Marmara ~ a• 
hiyo merkeıi içinden geçerek bir 

n evvel, SalihUye yetiı bilmek 
için atlarını ıllrmektelerdl. 

Marmara nahiyesinin •erked 
olan kUçUk k aba, uzakt n b 
lirmlıtL Tam bu mradı, arkad 
dört nala ıel n bir atlı, Bek r 
Samı Beyin k çUk kafflosin yo
Üf rnlı, ıu m lnmab ver itti: 

- Ben, Marmara nahlyeal 
~Ud yOm. Kaaabadald Rumlar, 
uııan orduau un tekarr p ett1· 

iinl hab r ahr almaz, derhal h • 
~ kete geçtiler, kasabaya ve hll• 
<knıete hAldm bir •adyet alıver

diler. Dllo gece kasabayı terke 

1 [ij Raahn ıfc;,, timdi ıqfralaydır H 

dırnır •Uatahllem mevkllıade kuman• 
•ndır. 

[2] MuleHf bu HtıD lamhal 41• 
1'"•Dı•dlk. 

ve Akhlsara gcler k 
knymekama bildirmeye mecbur 
oldum. Bu aabah ta sizin bu isti• 
kameto h r ketinizi duydum. 
Rumi r, sizin buralarda dola tı• 
ğınızı biliyorlnr; v sizi, uzaktan 
uzağa taldp ediyorlar. Kas b dan 
geçerken, bir pusuya tutulmanıza 
fhtim 1 verdim. Onun f çin derhal 
atıma atlayarak rk nızd n y • 
tJştim. 

POSTA 

•• 
d n çekli n topcu z bltlerll pl
y de taburunun, (Al ıehre) aftti• 
§'ini 8ğrenmlılerdl. Bekir S l 
Beyle rkadajlnn ılmendife hat-o 
tın~ ve bJih 81 Salihliye g Jdf k• 
icra za an arbk vaziyetin ne feci 
bir tekil aldığını g5zlorJle gör
mü l r, bUy k bir teesanr hl .. 
ıetmlılerdi. Hat boyu U isbls· 
yonlar, deta bir malı~ r haline 
gclmiıtl. Şime difer ftl ri de mil • 
t hdem rumlnr, znmetll bir r 
kumandan keailmljlerdL Tirenl r 
ve latasyonlar, lzmir yo b all• 
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Bekir Sami Boy, bu genç, 
ate§ll e fakat henüz pok tacrll· 
b siz olan nahiye mUdUrllnU tn· 
kJo <lttf. Onu da berab r alar k 
nahiye merkezine girdi. Hakikıı· 
t n hasabad , p k soğuk bir 
hava esm kto idi. Buna rağmen 
Bekir Sami B y doğruca hU· 
kfımete iltti. Nahiye mlldUrUnU 
tekrar fıl bavına geçirdi. Ond n 
aonra yoluna deYam etti. 

lnd n k çanlarla dolmuıtu. H r 
rafta, acı e matemi bir hava 

esiyor; yuval rı perlıan olan za· 
Yallı Türkler, k sırgaya tutulmu 
yapraklar gibi, bu f caat fçlnd 
ıDrUklenlp gidiyordu. 

Oıtt• Uıak ıampl7ona Geaçler Blrlij'l biıfocl takımı, altta Malatya ve 
Ellıia futbolcuları bir arada 

por: 

)#.. 
Yurtdan Yeni Haberler 

O geceyi, ( Salihli ) clvarınd 
bir çiftlikte geçirmlvler; Manisa-

Yunan orduıu, • biç bir lstlll 
orduıun n nlp olmiy n - mUsolt 
bir teUh s ye inde, ağır ağır iler
liyordu. 

( Ar aıı Yar) 

e • • • 
ı 1 cı 

r 
Türk- acar 1\To··b tçı· Esklıehlr, 26 (A.A.) - Dnn r 

l 
l Yt yapılan grup birincilikleri maçla· 

0 f UğU nnda Eakivehir • Afyonu ıt. t, An· 
Ro i 

Ecza eler kara gençler birll~l Ispartayı 9·0 
Atatürkün Amiral Hortiye yendll r. 

Telgrafı Bu ak9amki nöbet9l eoı ncfor Adana, 26 (A.A.) - Dün ya· 
Ankara, 26 (A.A.} _ Reisi· tunl rdm pılan grup birinc"liklerl maçında 

cumur Atatllrkün Macar ulusal Eminönü ( Be~ir Kemal), Kü· Çukurova şampiyonu Toros spor 
bayramı mtinaeebetile kral n ibl çllkpazo.r (Necati ), Alomdar Sır. Diynnb kir şampiyonu Yıldız spo-
Aıniral Hortiye g5nderdiğt tebrik n ), Beyazıt ( Aıadoryan ), Şehıa- ru beşe karşı birle yenmiştir. 
telgraflyl buna gel n ccv p aş • debaıı ( A1af ), Şehremini ( Ahmet Adnpa~s.rı, 26 (A.A.) - DUn 
ğıdadır: Hamdi), S mııtya ( Teofiloı ~. yapılan maçlarda Adapnzar genç· 

Macar ulusal bayramı dol yı• Fener (Arif). Aksaray ( Şeref>. lcr birliği lstnnbul KUçUkpazar 
siyle alt sinlzden candan tebrik· Knra.gllmrük ( A· Kemal), Dakır- takımı ile bcrabc.- Sakarya aporla 
terimin Ye öz l gönencinizle asli köy ( lıtepnn ), Kurtulut ( Nec::let Yeni ay ikişer sayı ile berabere 
dost ulu un genliği için besledi· Ekrem), Pangıı.lh ( K rakln Kürk· kaldılar. u kt 

ği d·ı ki · k b lü u ı ciy n ), Beyoğlu (Kanıuk, Gün ş), 
m ı e crın a u n r ca U11ak (Özel) - Şeker kulUbu·· derim. Gatatıı ( llidnyot), Bctiktav ( Rızn), Y 

Krımfil AtatUrk HaıklSy ( Halk), Kasımpıııa ( Me· teni& şubesinin daveti llzerlne 
Sonn ekı lanı KamAl Atatürk rkez ), Kadıköy ( Leon Çubukçı· lzmlr K. S. K. dan gelen d5rt 

Türkiye cumur Başkanı. yan vo Osman Huluııi ), D8yükada oyuncu lle iki kulUp arasında bir 
Ulusal bayram mUnasebetile (Mehmet )1 Heybeli (Yuıuf ), kar ılaima yapıldı. Singl maçında 

izhar etmek lutfunda bulundukları Üsküdar ( Ahmadiye ), Beykoz ıekerden Savni, lzmirli Haıenı 
iyi temen nllerden dolayı en ha- ( Be,ykoz ), Anadolubiıınrı ( Anad~ 4 • 6. , 5 • 7 mağlup etmiştir. 
rar tll te ek kllrlerlml kabul etme· luhis!lrı ), Paeabahçe ( Paşabahçe ), Dahide ise yine ekerden Savni 
nizi kıel mıınızdan rica ederim. Bumelihisarı ( Rumollhisarı ). Sarı· ile CelAI, lzınirden Sllreyya YO 

Mcarlıitan Kral naibi yer ( Osman ). Hllscyine karıı 7 • 5, 2 • 6, 6 • 4 
Horthy 1 J galip g lmlşlerdir. Tekrar oyna· 

. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ nan ~n~de bm~den Hüseyin, 

50.000 Kilo 270 m/m Tripleka karton: 

54.000 " 266 " it " 

34.000 ,, 219 " krome rzons" • 17 9 93 1 : / / 5 sa ı gUnU saot 14 te 
60,000 " 266 ti " " " • 

10.000 " 285 " " " " : 
2. 000 " 297 " " it " ı 

150.000 ,. 273 " selllloz pok t 
kağıdı: 20/9/935 cuma gUnO aaat 14 te 

1dartmlz ihtlyacl için ıartnamo Ye ntlmunelerl mucibince yukar· 
da isim ve mıktarları yazılı malzeme pn:ıuırhkla &atın alınacaldır 
Ver ek lsteyenl rin paz rlığ ltUrak tmek llı:ere hizalarında yazıh 
gün Pe aoatte teminat paralarlle K bataıt l vazım Ye mUbayaat 
ıubesl d ki alım komisyonuna mfiracaatlsrı. "4935 

il 

lf. "" 
1 - Çamaltı tuzlaaı iç.in t rlname Ye Uıte1I mucibince J 200 

Ura uhammeo bedelli elektrik motörlerJ açık eksiltmeye kon· 
muıtur. 

2 - Llıte ve ıartnameler Kabataıta levazım ve mtıbayaat 
ıubeıind n b delslz olar k verilir. 

3 - Ekıiltme 8/10/935 sah ıOnU aaat 14 te Kabat ıta levazam 
•• mObay at ıub11lodekl alım komf yonunde yapılacaktır. 

4 - Fiatsaz tel\Ufnamel r lhaled n 15 gUn evvel tuz fe• ıub ai 
ımlldftrlDğllne verilecektir. 

S - Ekılltmeye ııirmek fateyeolerln 93 lira 
par larll muayyen gUn ve saatta ıkfır Ko 
l rı. 

* * 

muv kkat teminat 
1 ya a mtiracaat

"4501., 

lıtare iz Uıtlyacı için nUmune ve § rtnomeıl mucibince mubte• 
lif b'adda 28700 det ıigara m ldnelerlne mahıus nihayelll• ıerlt 
par:arlıkla satın alın nacaktır. lst kili rln paz rlık için 19/9/935 
tarlMno mtl11dlf p rf&nb gllnU aaat 14 te %7,5 gDvoome paralarlle 

Şekerden S~niyi 6 • 2, 6 - 1 galip 
gelmi tir.Dahide lzmirden Hüseyin, 

Hnsan çlf U, Şekerd n Sa\'Dİ ve 
Celal çiftine 6 • 4, 6 • 4 g lip 
gelmi§lerdlr. 

Malatya'do Şenlikler 
Malatya, (Özel) - Son hafta· 

larda Mnlatyada zengin ıpor en• 
ilkleri yapılmaktadır. 

Malatyaya maç ynpmak Uzcre 
geldikleri halde alam terkeden 
Sivaslılarm bu hareketi burada 
hiç de iyi kartılanmamışbr. 

Eliizlz sporculnnnın Malatyaya 
gelişleri bu durgunluğu önlemiıtlr. 

ElAzizle )'Dpılan ilk maça blr 
ııfır Malatyalılar kazandı. ikinci 
maç sıfır safıra nihayetlendi. 

Boıu ile Gerede Arasında 
Futbol M çı 

Bolu, (Özel) - Bolu Yeıll 
ova spor kultibU ile Gerede ıpor 
kull\bU takımları araıında bnylik 
bir maç yapılmıştır. iki tarafın 
merakla takip edilen maçında 

ilk 
arı 

erh lede BlrlncUlk 
ufgar Sporcularda 

Hukrc~, l16 ( A.A. ) - Roıuaı:.· 
ya ikinci bisiklüt turunun birınci 
merhntesi • Blikrel} - Caracall • 170 
kilometro - aım ltibarila netic >ler: 

Nikolof • Bulgar, Zygmunt 
• Lelı, Lipinsky • Leh • , Davi· 
dop - Y~goslav ·, Hcmciuo - R ,. 
men ·, 'luJoae - Romen., Safonov• 
- Homen -, Abulnnr • Yugoslav -
NegonRcu - ferdi koeucu • Romen
Poparlan - ferdi koşucu - Romen.' 
Talnt • Türk -. ' 

'Umumi ta nif; Romnny , Yu
goslavya. 

Ferdi tasnif Mormocca - Romen. 
Bugün ikinci merhalede .. Se· 

Yerin - Turnu • Caraoali - 160 kilo
metre .. koşul caktır. 

tlç - ııfır Bolu Yeşil Ova takımı 
iBlip gelmlıtir. 

Oyundan sonra parti ıalo• 
nunda iki takım oyuncularına bir 
ıölen verilmiotir . 

u Akşam Üçüne· 
G ·· reşler Yapılaca~ 

Bu akşam Taksim stadyomuo
da Viyana güreı maçlarının üçlin• 
cUsii g ce eant dokuzda Türk ta• 
kımile yapılacaktır. 

Bu akıamki müsabakalara 56 
da Ômer, 61 de Yaşar, 66 da Yu• 
suf Aslan, 72de Ankaralı HUseyin, 
79 da Ahmet, 87 do Salih ve ağır 
5ıklette de Çoban Mehm t gOre• 
ı cektir. 
Çek Güreşçileri De 

G liyor 
GUreş federasyonu ıon yaptığı 

müsabakalara biraz daha hız ver· 
mit olabilmek için birinci teşrinin 
başlarında Çekoalovak aUreş ta· 
kımlle bir karıılaşma yapmak 
arıuıundadır. 

Bu müsabakalar Ruılar ile ya· 
pılacak kar§ı' aımalardan evv l 
olacaktır. 

birlikte Kabataıta levazım Y• mtıbayaat wubosindeld alım komiayo
DUD& mtıracaatlırı, uJ024,. Bolu Yetllon kultibQ ıeaçl•ri~• G•ıed•ll aporculaı biı arada 
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Tlrkl r Yazan: 
M. Turhan 

P.irl Reiı- Murat Reis - Hadım Siileymım 

Jan, Vis Ruva ile Uzl"şmak Yolu 
Tutm~yı Kararlaıtırmıştı 

- Hatırınız lıln 

bunu da kabül•de 
cejim. Fakat Safer 
reltln bin dOıman 
oldutıaau, kardeı
lerinl ~UdDrdOtDnil 
nuıl unuduyonu· 
nuz. Onun ıizi ıon• 
ıuz bir mateme ıok 
tuğunu dile almak 
iateruudim. L&klıı 

mechur oldum ve 
itte o acı hakikati 
de ıize hatarlattım. 
Buna ne diyecekıl· 
alz matmazel? 

- Atkt ••atır 
elaayetlerl Ye el· 
nayetleulen daha 
~ğır olan ihanetleri· 
affettirir. Öyle ol 
ma1aydı inaaaların 

barınacakları yuya 
ların çotu rıaul ı rdı. Viı Rua A1"11nn unedl yaımafa baıladı ... 
Etlerin, aık yOzllntlen, blrbirlerlala d1lf0nc6 doğurtmakla kalmıyordu, 
suçlarım batıtlamaları yliı6•den affe Matmazel Jana daha bir çok ıey-
hayatı yılulmaktan kurtuluyor. Ko· ler de ümit ettlrlyord• ı Herifi 
cuının ihanetini, •tkıaa kapılıp aff... biııat, Safer Relıl aratmakta kullaa-
dea kadın, bir koeachı.n çok daha aılı mak rlbU Ent. Şu bakıı, ıu duruı 
olan rannl tanrmnıa hlyanetinl nlçla b 61le bir itin bile batarılacatıaı 
bafıılamuıa. Bunuala beraber .. ,...ı.. milmkln 161terlyordu. 
llmla beDlm 11vıllimln karditlml B!· Jan lıte ıu dOıQaceler n kurun• 
dDrdOiO belll detil. Slz bunu oran• tular y82Unden durumunu detlttlrdl, 
lı7arak ı8ylüyouunuz. aen, yine oaua Viı RuYa ile uslaoınak yoluna girdi.. 
atılle haber nrllditi halde lnaamı• - Beni, dedi, mGteeulr ettlni:ı. 
yorum. Eter kalbime ve kalıbıma tuarruf 

Vfı Run mantıkın bir kadın ka· için en kUçUk bir heves, bir arzu, 
fa11nda nuıl mukaralsgtıtını gar • bir 11lyet bulemlyecetlniı:e lnanum 
mektfn dotma bir i•tkıahkla iıl>nbaa tekllflnizl kabul etmeğe yanaıaoağım. 
Jana b akıyordu. Ayni zamanda öUA mi ÇilnkQ hayatta çok yalnızım, kalbini 
dlrl ml olduğu belli olmıyan fU Safer ·karııhkıız- bana Yerecek kadar 
relıe kartı içinde yaman bir hı•t fedaklr bir doata ihtiyaeıan yar. 
peyda olmuıtu. Matmaa:el jADı ken· - Bu do.t iıte anilnllzdt duruyor 
dine maletmekle Safer relıf hırpalıı· matmazel. 
mıı, ezmlı, yerlerde ıllrlladörm6t ola• - GörGyorum, fakat tereddüt 
cağını dllzGnerek emeline biraz dalaa ediyorum. 
aarıhyordu, oradaa eli bet çıkmamak - Nedir ? 
itin her ıeye boyun eğmeti göze ah• - Çtlnktl nlk&h, erketi kadına 
yordu. hlklm kılan bir ıeydir. Sizin nlkAhtnn 

Bir taraftan kızın gOzelliti, bir ta. ıonra baoka tGrlCl davranmanızdan 
raftan bu hınç ihtiyar amlralın irade.. korkarım. 
•ini eritmlıtl, dileOnemlyordu, ne 181· - E.aletlm namına ılSz Yeriyorum. 
ledltinl bllemiyecek bir halde idi. lı· ılz, "ıel. dem~dlkçe tanrııı olduğunuı: 
te bu y02den bir Vlı Run oldutun11 cennetin eıltino bile ayak bumnm. 
unuttu, kızın ellerine urıldıı - SöıUnGıe inanırım. Llkin atk 

_ Jan, Jan; dedi; çocukluğu bırak, n ilıtlru, hele erkeklere her ıözO 
hayatın 6mlrlerlnl dinle, benimle uılaf. unutturabilir. Onun için ıöıden kuY• 

Güzel Portekizll, .ellerlal yanna ntll bir ıey laterlm. 
çekti, tellltııı: bir aesle ıorduı - Ne sıibl? 

- Sizinle nuıl uılaıabillrim? - Senet 1 
- Benim adımı kabul etmekle! Viı Run, çılgın bir telaı ile dört 

yana koımıya baıladı, sata sola baı· 
- Adınır:ı kabul etmek kalbinizi vurdu ve nihayet bir yazı takımı 

kabul etmek demektir. Bunun lmkl• buldu. Hiç dütUnmeden yazdı, yazdı, 
nı olaıadıtıaı blllyouuauı. yazdı, yine çılgın bir telit ile gelip 

- Kalbimi almayın, uhmı alıa. kızın 8a0nde dlzçffkt6, uzun 1atırlarla 
Bu ftrtf bana yeter. doldurduğu kAğıdı uıath: 

- lıte tonet, dedi, artık beni 
ilzme, adımı ve atkımı çiğneme. 

- Anlamadım asaletmeap. Zn
etnlı sılbl g6rUnlp de yabancınıı 

ını kalacntım. Sözlerinizden bu H• 

latılıyor. 

- Evet, Jan. Herlcuin yaaıntla 
zeycem olacakıınıL Fakat yine kea .. 
dl Aleminizde yaıayacakaınız. Bea 
bu duruma hlt tiklyet etmeden ta• 
hammGl edecet im. Belki birıCla alzl 
Qzen hayalı konreınıs, llzdütilnlı 

hakikat• kucak açauıoıı. 

- Bu, ıonu gelmeyecek bir bık· 
lcylf olur a1aletmeap. 

- Zararı yok, dayanırım. 
Jan, kerı11ındakl erkıtl tepıdea 

( Arkası var ) 

Önemli Bir Bilmece 
Kııılay Cemiyeti Eminönl kuuı 

herke1ten •oruyor: 

ISEMREKf 
Bu k•llmeyl dofru okuyanlar 711-

karıki çerçeveyi kuip kelimenin 
dotruıunu n adrt1ltrlle Kızılay 
EmlnönQ kaıa ba9kanlıfına 5 Eylül 
aktamına kadar iÖDder1loJer. 

Kelimeyi do§'ru yaunlardaa bir• 
çok kitiye 1 EyHll r.umartul akıamı 

Takıim babçealndekl KERMESTE 

kıymetli hediyeler verilecektir. 

SON POSTA 

BirM· yonerl 
Te hir Etti 

Bu genç k .z fB)·anı 
aıaı anlatıyor. 

roınn· 

Son zamanlarda ıehrlrni2 mll)'O· 

nerlerinden birile eylenmlt o lnn 
Bnyan ... bir nıtll&kat unuında ıunları 
anlattı. '' Bir fotosrrafhanenin ka bul 
ulonu memurui idim. Tuvaletterime 
beal rOaelleıtirecek la:r tedbirlere 
Hrfedecek fada param yoktu. Ancak 
dalma tenime ıon 'derece itina eder• 
dlm. Znclmin dikkat nazarını çeken 
ilk ıeyla bu tenim oldutuaa eminim. 
Dnima ''Tokalon pudruı,,nı kullan· rım. 
.. Tokalon podruı,, kadına hakika
ten tayanı hayret bir ıllzellik nrir. 
Şimdi artık 111ukteılt olmıya ihtiyacım 
roktur. Maaaıafih yine, '' Tokalon 
podruı,, adan batka podra kullanmı· 
yacağım çGnkO daha pek çok pahalı 
1anılan podralardan çok iyi olduğuna 
kHlJm, 

"Tokaloa podruı,, en nazik cildi 
bile kurutmaz, çOnkO, "krem klSpOğU
ne fennt bir ıurette karıatırılmııtır. 
Bundan baıka " Krema köpOğO ,, 
podranın 4 defa fazla zaman dayan
muına hizmet eder. Ftvkalide 11ınmıt 
bir anJonda uzun müddet dana etaen'z 
bile, clldinlıl mutlaka parlaklıktan 
muıun tutar. 

"Toknlon podraaı,, tene, erkeklerin 
çıldıraaıyıı sevdikleri n bOtnn kadın· 
ların gıpta ettikleri harlkul&de gllz:el
llğJ verir. 

latanbul ikinci icra Memur• 
lu§undanı Bir borçtan lStllrO haciz 
altına alınan ve 1atılıp paraya çevril
mesine karar verilen Galata Fireng:. 
yan hanının birinci katında buJunnu 
Yazıhane etyuı 28/8/935 çarıambn 
gllnU 1nat 10 dan on bire kadar yu· 
karıda yazı11 geçen yerde birinci açık 
arttırma ile ıntılacağından almak iıli· 
yenlerin ılSzG geçen yerde buJun ı- cak 
İtJara bat vurmaları bildirilir. (13956) 

Beşinci icra amurlu{tundanı 
Mahcuz Te paray çevril mesi mukar
rer Beyoğlu nda To ks:m Abdul'ah so
kak Münip bey apa rtı ın a nı 9 numa
rada n «ıtya 11 2/9/935 tar;hine mU-
11\dif pnz rtcsi gü .ıü ıar t 12 den iti
baren 111tılncağ n c!an taliplerin yövmQ 
mczkilrda m· halli nde bulunacak me
mura mürncaat!nrı ilAn olunur. (430) 

lst. 4 Unca icra mamurlu· 
tundan: Bir borc rnd n do'ayı salı· 

lığa ç k rılan Beyoğ:undıı İıt.k!AI 
cadduinde 328 numarada mevcut 

muhtelif renk ve muhtelif parç11da 

kürk canıon ve aairenin bir:nct 11çık 

artt rması 29 - 8 • 935 perşem Le 

&"tinO ıaat 9,5 11,S kadar ıatıı y&pt· 

lacakhr, tftliplerin mahallinde memu
runa mörn cn Atları ilin olunur. (13955) 

Kayıp - PerteYniyal liıesinin 
dokuzJncu ıınıfından aldığım tr ıdik
nameyi kııybettim, Yeniılni alacağım· 
dan hükmü yoktur. 

H amdi oğlu HUıeyi n 

Kayıp - Liman cOzdanı:n kay
bol...u. Yeniıinl elecağımdan eakisin 'n 
kıymeti ol madığını ilin ~derim. 

Mersin vapurunda 
Abdu lah oA"lu Mehmet Iha n 

Kayıp - 3161 numaralı ara bncı
hk ehliyetini kaybettim. Yeniıini aic
ea~ımdan hOkmli yoktur. 

Unkapanı iıkeleıi nde 
Mehmet oğlu HUıeyln Hti ıın8 

tırnata kadar ıft:r:dO Ye onda vurdum 
duymaılıta kendini hazırlayan irade· 
ılz birlln1an uyullıtı ılSrdU. Bu ııö
rllt lçlae bir tikıinti getirdi, he· 
men hemen titizlenecek Y• Viı Ru· 
vaya çok atır ıözler ıöyleyeuktl. 
Fakat birden kafa11nda belirin. 
ren bir dGıilnc• dudaklarına kadar 
gelen kelimeleri eritti, aotukkaa .. 
lılıtınıgerl ıetlrdl. 

ı __ ı_._ı._n_b_u_ı __ B_•_•_•_d_IY_•_•_ı_ı_ıı_n_ı_a_r• ....... ~~_.I 
Bir metre mik'abmda 40 buruı kıymet biçilen Fatih Yeniha· 

mamda Slnanağa mah. Ge1enbevi So. Çayırlı medrese arıaıındı 
17 metremlk'ap taı 1atılmak üzere açık arttırmaya konulmuıtur. 
Şartnameıl levazım miidUrlUğUnde görlllUr. Arttırmaya girmek iste· 
yenler 5 t kuruı!uk muvakkat teminat makbuz veya mektubile 
beraber 2191935 Pazartesi gUnt1 1aat 15 de daimi encümende 

O, yatının geçldnllilne baknaıya· 
rak aeven ve ıev.:iğl kızın beıkuına 

gönlll nrdiğini iıittlğl halde yine 
aıkında 11rar eden ıu adamın dedi. 
tini kabul etmekle büyQk bir mn
kJ kaunr cağını, lıtu mevkiden de 
iııtif"de edecejtini dOtlinmOıtü. Vlı 

Runoın uyul'ıtı yalnız böyle bir 

bulunmahdır. "B., ''4789., 

or. ETEM VASSAF Sinir v• akıl 
haıtalıkları mütehauııu 

Ew. ICaJ"liJ Babır.J• ileri ••kala Tel.~ıHll 
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fstanbul Milii Emlak Müdürlüğünden; 
Muhanıme 

Değeri 
Lira 
269 BÜYÜKDERE: Y enlmahaHe Kayıkhane yolu ve Pazar-

YENi CAMI: 

MERCAN: 

batı caddesi 1 l-4 yeni 70·8 kayıkhaneyi 
mUştemil evin 3/8 payı. 
Hacı Küçük KUrkçU Hanı kat 2 eıkl 486 
yeni 10 odanın tnmamı. 
Yavaşçaşahin Uzunçarşı eıkl 163 yeni 133 
240 .ayılı dükkanın 30/84 payı. 

KÜÇÜKPAZAR: Hocahayrettfn KUçükpazar caddesi Hkl 162 

TAKSIM: 

EMiNÖNÜ: 

BOGAZIÇI: 

YENIKÖYı 

GALATA: 

51 yeni 43 sa} ılı Ustun de odayı mUıtemU 
dükkanı l tamamı. 

Katip Mutsnfnçelebi Yeni ıokak Hkl 1648 
9-11-13 yeni 7·9- l 1 sayılı jimnaılik ku• 
lUbü \ e deponun eski 9 numaraya isabet 
eden muayyen mahalli. 
Ahı çelebi Ba'ıkpaz~ rı caddesi eski 96 214 
yeni 48 sayılı dUkkAnın 480/6720 payı. 
Y eniköy Y nğhane sokağı eekl yeni 5 sa· 418 
yılı evin 970/ 1440 payı. 
Ayanikola Hazine aoka~ı eski 12 yıol 30 
2 sayılı harap evin enkazı. 
Kameıı keş mahalleıl Kılınçall caddeal H· 500 
ki 14 yeni 18 sayılı arsanın tamamı. 

KAMERHATUN: Maballcai Feallğen ıokağı eski 35-37 y.. 320 
ni 37·39 sayılı iki ananın tamamı. 

BÜYÜKÇARŞI: Bodrum Ham alt kat yeni 25 sayılı dDk· 25 751 

BEŞIKTAŞr 

ÜSKÜDAR: 

OSKÜDAR: 

TARLABAŞI: 

TARLABAŞlr 

TARLABAŞI: 

TARLABAŞlı 

TARLABAŞI: 

TARLABAŞI: 

TARLABAŞI: 

TARLABAŞI: 

TARLABAŞI: 

klnda mevcut aandalya, masa, aynalı 
dolap, çekmece, kağıt torba ve fltil pa• 
ketleri ve sair uf ak hırdavat. 
Abbasağa Dere sokağı eski 3 aayıh ar• J 21 
ıanın tamamı. 

Pazarbaşı Karamanlı sokağı Hkl 61 ar• 186 
sanın tamamı. 

Pazarbaşk Toprak ıokağı eski 10 1ayılı 58 
arsanın tamamı. 

HUseyinağa Kavun sokağı eıkl 14 yınl l 16 
6 ananm tamamı 
HUseylnağa Kılburnu eski 1 yeni 3 H• 69 
yıh artanın tamamı. 

HUseylnağa Macar sokaaı eıkl 75 yenl 604 
77 arsanın tamamı. 

Hüaeyinağa Kılburnu sokaA"ı Hkl 1S..20- 94 
22 yeni 16 &ayıla ananın tamamı. 
Htheyinağa GUlbaşı aokatı eski 16 ye- 207 
nl 72 arsanın tamam ı. 

Hüıeyinağa KUçUkduvarcı sokağı etki 250 
7 yeni 1 \ ıayıla arsanın tamamı. 

HUseyinnğa Tavşan sokafı eıkl 20-22 26 
yeni 22·24 sayılı ananın tamamı. 
HUseylnağa BUlbüldere ıokağı eski 2·2 118 
M. yeni 29-31 sayılı arsanın tamamL 
Hüseylnağa KUçUkziba ve Blllbllldere ıo- 345 
kağı eski 2-4-49-51 yeni 2-4·30 1ayılı 
ar1aların tamamı. 

T ARLABAŞlr Htıseyinağa BUlbUlder• sokağı eski 44 93 
yeni 41 sayılı arıanın tamamı. 

T ARLABAŞlı Hüaeyln~ğa Glilbaıı ıokağı e1kl 7 M. 63 
yeni 1 sayıla ananın tamamı. 

KASIMPAŞA: Hacııaban mahallesi Uzunyol ıokatı H· 60 
ki 201 yeni 195 sayılı araanın 112 payı. 

KASIMP AŞA: Kadımebmet mahallHl Kilise ıokağl ... 40 
ki 43 yeni 13 sayılı araanın tamamı. 

ÜSKÜDAR: Aıçıbııı maballeat Balcı yokuıu soka• 60 
ğında e1kl 49 yeni 56 aayılı arsanın ta• 
mamı. 

BEŞIKT AŞ: Yenimahalle Hallaç ıokak 11kl Te yeni 113 
J 2 say ıh arsanm tamamı. 

BEŞiK T AŞı Yeni mahalle dere aokağı e1kl 3 aayıb 121 
arıa:ım tamamı. 

BÜYÜK ÇARŞI; Karamnnoğlu sokağı eakl yeni 1 dllk· 216 
kinm tamamı. 

BÜYÜKÇARŞI Aynacılar varakçı sokağı yeni 17·37·39 162 
Uç dükkanın 1/12 payı. 

BÜYÜKÇARŞI Uncuoğlu sokağı eski yeni 32 dtlkklnın 225 
tamamı. 

YEDIKULE imrahor llyasbey mahall11l imrahor cad· 47 
desi eski 18 yeni 16 aayılı evin 3/24 payı. 

KÜÇÜKPAZAR; Kitipşemsettin dökmeciler yeni 93-95-97 232 
1ayıh iki dükkAn ve odanın tamamı. 

BEŞIKT AŞ; Köylçl Aşıklar meydana eski 3 yeni 13 302 
sayılı vakıf mahallinin yarı payı ile mDlk 
mahallinin 17 /24 payı, 

BEŞIKTAŞı Köyiçi meydan ve Ieıki ıokokları Hkl 1755 
52-52 M. 15 yeni 10-15·8 uyıh iki e• ve 
bir dükkAnın 112 şer payları. 

KUMKAPI; Muhsinehatun lbrahlmpaşa yokuıu 891 
eski yeni 2·4 sayıla dükkan ve ahır iedl· 
ğlnin tamamı n mUlkUnUn yarı payı. 

HÜSEYINAGA: Bilezik eski 65-67/t ev ve dUkkinın 81 
tamamı. 

BÜYÜKÇARŞI: Keseciler eski 12 yeni 10-12 sayılı dDk· 216 
kAnın tamamı. 

( Devamı 11 inci Yüzde ) 
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SON POSTA:. 

İstanbul Vilayeti Muhasebeciliğinden: 

Emlak ve Eytam Bankaıından maaşlarını kırdırmak isteyen zat maaşları 
sahiplerinin malmüdürlüklerine vize ettirmek için müracaat günleri: 

FATiH, EMINONO, BEYOOLU, BEŞiKTAŞ USKODAR, KADIKOY,, MalmUdUrlUklerindan: 
3/9/9SS Sah Aıkırl, Mülki yetimleri. 
4/9/935 Çarıamba ,. ., 
&19/935 Perıembe " mUtekaitleri. 
619/935 Cuma ,. ,, 
7191935 Cumartesi ,, ,, 

Sayfa 11 

Mütekait, Dul ve Yetimlerin Eylül, linci teşrinve 2inci teşrin 935 Üç Aylık maaşlarının tediye günlerlı 
GÜN 

.. BEŞİKTAŞ 

Emin~nD MalmldlrlOtDnden: Beyoğlu MalmlldDrlüğUnden : Üsküdar MalmUdlirlUğündeu: MalmUdUrlUğUnden: 
Merke:ııde Emirler camll Beyoğlu gifHl Kasımpaşa ~itnl M6 kez.de: 

9/9/935 
10 " 
11 " 
12 " 

13 " 

14 " 

16 " 
17 ,, 
18 " 
19 " 

20 .. 
21 " 

Pazartesi 
Sah 
Çarşamba 
Perşembe 

Cuma 

Cumartesi 

Pazartesi 
Sah 
Çarşamba 
Perşembe 

Cuma 
Cuınarteal 

Milklyo yetlmlcıt Aa. yeUme1rl 

ı- 250 3001 - 3250 
251 - 500 3251 - 3500 
501- 750 3501 - 3750 
751 - 1000 3751 - 4000 

1001 - ili 4001 - 111 
llilklye tekaütlerl A.. tekeltleri 

1601 - 1750 5001 - 5150 

1751 - 2000 5151 - 5400 
2001 - 2250 5401 - 5650 
2251 - ili 5651 - 5000 
Hldeaah yatanl7e 5901 - 6150 

ayana 6151 - 630( 

" 6301 - ili 

Aı. yetimleri Aa. yetimleri Mülkiye yct!aılerl Aa. yetimleri A1o yetimleri 

1 150 4001 - 4150 5001 - 5100 2001 - 2250 1- 250 
151 - 301 4151 - 4300 5101 - 5200 2251 - 2500 251 - 500 
301 - 450 4301 - 4450 5201 - 5300 2501 - 2750 501 - 750 
451 - 460 4451 - 4550 5301 5400 2751 - 3000 751 - 900 

MUlldye yetimleri Mü kiye yetlm'erl MUlklye y etimleri 

2001 - 2200 6001 - 6050 5401 - ili 3001 - 3250 3501 - 3750 

f:m'yo ve pcılo 
3251 - ili 3751 - 3900 maao 

. 
2201 - 2420 6051 - 6100 

As. teka Utleri As. tekaütler! Milkiyo tekaUlertl As. t ekaütler! Ae. tekalitleri 

4001 - 4100 1 150 1600 - 1800 
410l - 4200 151 300 1801 - 2000 

1001 - 1150 5001 - 5150 
11 5 1 - 1300 5151 - 5300 
1301 - 1450 5301 - 5450 4201 - 4300 301 450 2001 - 2200 
1451 - 1550 5451 - 5560 4201 - 4400 451 600 2201 - 2400 

Millkiyo tekaüt Mü'kly• tckant Mllklye tekalltleıl 

3001 - 3200 6201 - 6250 4401 - llA 601 800 5001 - 5.(,00 
3201 - 3400 6251 - 6302 801 Ha 5201 - 5400 

. GON FATİH MALMÜDÜRLÜCiÜNDEN: KADIKÖY MALMÜDÜRL0Ci0NDEN: 
Eylp tediye l'İfeal 

EJGp telliye malaalliad• 
A•. yellmlul 

Samatya ıit ıi 
S;amatya tediye mahaliude 

Aı. Jetlmlerl 

Fatih eıkl tediye mahalllnde 
F tih J.inci g!4e Fatih 2. inci g ite 
Aı. yetimle i Ar;. JCtlmlHI Mülkiye yoUmlerl 

919193 5 Pazarteal 
10 " Salı 

1943 - 2200 
2201 - 23-40 

1147 - 1400 
1401 - 1700 

1 - 3l.O 
301 - 600 

3001 - 3250 
3251 - 3500 

ı - 200 
201 - 400 

Aa. tekaUtler 

11 " Çarpmba 

Perpmbe 

5075 - 5462 1701 - 1942 601 - 9L0 3501 - 3753 

3751 - 4000 

401 - 600 

601 - ill 
MUlkiye Jetlı:c Aa. tekaUtlsrl 

12 " 7391 - 7766 4~ - 4500 901 - 1146 
Mtllld1e yetimleri 

13 .. Cuma 4501 - 4700 2341 - 2600 6701 - 7054 4001 - ila 
1ıml1e 1 aYan• Ya 
bldeaatı yalenlJ• 
Mülkiye tekaUtlcrl A•kcri tekaOt 'erl 

14 " 

16 " 

Cumartesi 4701 - 5054 2601 - 3285 7767 - 8240 5001 - 5250 1501 1700 
llBlklye yetim Ae. teluıütler MülkiJe telcaOt 

Pazartesi 7059 - 7300 3501 - 3800 8201 - 8350 5251 - 5500 

5501 - 5750 
5751 - 6000 
6001 - ili 

1701 - J900 

1901 - 2100 
2101 - ili 

Mülkiye tekaUtlert 

17 " 
18 " 
19 " 

Salı 
Çarf8mba 
Pertembe 

8579 - 8956 3801 - 4100 8351 - 8579 
4101 - 4283 8960 - 9300 
5463 - 5600 9301 - 9460 

ilmiye 

20 ,, Cuma 5601 - 5800 9801 - 9960 
A••D• 

21 ,. Cumarteıt .. 5801 - 5970 1 - 250 
1 - Zat maaılan sahiplerinin muayyen günlerde gişelere mOracaat]a maaılannı almalan llı:ımdır. Aksi takdirde istihkakları umum tediyabn hitamında verilecektir. 
2 - Tediyata Saat dokuzdan • 12 ye ve 13 • den 16 ~ a kadar de' am oJunacalchr. · 

(Baıtarafı 10 uncu Yüzde) 
KUZGUNCUK. Bağcı eaki 19·21 yınJ 17 il ıayılı evin 810 

tamalDıl. 

KUZGUNCUKı Bakkal ve lcadlye eald 51-53 yeni 5-64 453 
1ayıh ev vo farının 1/4 payı. 

FENER: Tahtaminare KOlhan eski 18 yeni 30/1 68 
deponun tamamı. 

FENER; Haraççı Karamehmet Hlaaralh ve F e· 526 
ner cadcie•I eakl 17·17 M. yeni 6,8,11,13 
aayı1ı evin htftnde odaları bu'.uoan iki 
dlikkanın 14/120 payı. 

TOPHANEf Beyazıt mumhane kapısı eski yeni 3 dftk· 228 
kinın 9/48 payı. 

HEYBELIADA; Yalı caddesi ukl 119 yeni 95 dükkl· 540 

MERCAN; 

MERCAN; 

KADIKÖYr 

BAKIRKÖY; 

nan tamamı. 
Dayelaatun BlyOk yeni han ikinci kat 405 
eaki oeai 49 aayıb odanın tamamı. 
Dayebatun Btıylik }'eni han Udacl kat 27 
eski yeai 24 aayıl deponun 15/120 p.ayı 
Cafer ağa Kytdili eski 1 yeni 103· 103/ 1 3126 
Çukur bostanm 1 )4 payı. 
Y enlmahalle aralık ıokatı uki S yeni 4 238 
1ayıh eyin 9/32 payı. 

BOYOKADA; Yalı mahalleal Babkpazarı ıokajı 11kl 414 
yeni 55 sayılı dllkkioın 4416/11520 payı. 

Yukarıda yaı:ılı mallar 3/9/935 ıalı gilnO aaat 14 de peıin para 
•• açık arttırma ile aablacakbr. Iateklilerin yüzde yedi Luçuk pey 
akçeleri~ saat 12 den evvel yatırmaları. «f.» (4792) 
---~~~·~~~~~~~~~~~~--~~~~~----

İstanbul Yakası Varidat Tahakkuk 
Müdürlüğünden: 
MUlcellefln Adreal V erılal Cezası Verfialn 

lııni Lira Ku. Lira Ku. Nev'i S.nefl 
lUtfl Sultanahmet 5 25 150 00 Eğleace Ye 932 

Gençler Bir· huıuıt la· 
liği Relai. _ . tlhllk. 

Yukarıda ynzıh adreainde bulunanuyan Lltfinln 932 ıeneaine 
•it olınak ilzere l 629 aayılı eilence ve husuıi istihlak Yergiıi ka· 
lıU~una pre nnınına 5 lira 25 kurut latihlik veraisl Ye 150 Ura 
.. &di C.za tarbedlldiii llineo teblii olunur. (5088) 

Qoplantıler, Devetler ) 1 

Beyoğlu Halkevlnde Toplanb 
Beyoğlu HalkeY~nden: E' imi

sin korosuna batlı arkadaıların 
bugln genel prota yapmak llzere 
saat 19 da eYimhde toplanmala· 
ıım cilleriz. 

'leıekkür 
Vefatile efradı ailemizi haa· 

ret Ye eleme koyan acvglli baba 
mızın defninde bizzat hanr bulu• 
nan veya telgraf vo mektupla 
teeasürOmfize it~lrak eden :zevatı 
kirama &) rı ayrı teıekküre imkln 
bulamadığımızdan gazetenizin lüt· 
fu delAletini di:er;z. 

Mnte\·effa damat zade Hakkı 
mahdumları ve aileıi nam .. 

aa oğlu Hilmi 

MİLLİ BAYRAM MÜNASEBETİLE~ 

Fevkalade Tenzilat 
ŞİRKETİ HA YRİYEDEN: 

1 - Zefar Bayramı mUnaaebetlle 30 AAuatoe Cume 
gUnU bUtUn seferlerde KtiprUden Bol•• lekele· 
terine 9ldl9 gellt blletlerl yar1 Ucretle verll•· 
cektlr. 

2 - Bu bllatlerln dönu, parçalar1 yalnız o gUn için 
muteberdir. 

3 - KöprUden 13,25 te Rumen için muazzam bir 
posta keldırllacalı gibi 23,45 te KtiprUden kal· 
kan gece poatası da Cumartesi aktamları yapa
ldığı veçhlle BUyUkdereye kadar götUrUlecektlr. 

Saat 18 ila 21 araıında Boğazdan dönüt için postalar ilive edil· 
miştir. Bunların aaatkrı ve seyir hatlan iskelelerden ölrenllebillr. 

Terzilik ve Kürkçülük Qkulu 
Direktörlüğünden : 

1 - Namzet talebe kaydına baılanmııtır. 
2 - Mezuniyet ve ikmal imtihanları 2/9/935 de baılayacak YO 

20191935 de haecektlr. Okul 30/9/935 de açalacaktır. 
3 - Okulda Üç Şu be Yardır. 
A - Dikit Şubeai, Taban zamanı Üç yal 
B - Biçki Şubeli, Tahail ı:amanı bir yıl 
C - KtırkçlilOk Şubeai, Tabıil zamana Üç yıl 
4 - A ve C Şubelerine kayıt olmak için en az: ilk okul me:ıunu, 

J•t 12 den Küçük 16 dan bliyUk olmamak, okula nüfus ki• 
tıdı, &fi, sıhhat, göz raporları ve 4 veıika fotoğrafı vermek 
lAzımdır. 

5 - Biçki Şubesine kayıt tartları da dikiş şubesi gibidir. Ynlnız 
yaı 16 dan küçllk 20 den bUyük olmayacak ve dikiıton imli· 
han ver:lecektir. 

6 - Okul yatııız, parasız vo niharidir. Fazla bilgi için okula baı 
vurulması. 114981., 

Aclrea: Sultanabmot Dizdariye "Telefon. 22480,, 
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Yakında Çıkıyor 
En sürekli, en p•rlak, en çabuk 
yeni körnür yakında ç•ror. 

yanan 

Yakında Çıkıyor 
En temiz, eli yeri kirletmeyen, boyasını 
bulaıtırmayan yeni kömür yakında çlkıyor. 

Yakında Çıkıyor 
En çok ısıtan, en parlak yanan, yanarken 
parçaJQnmıyan yeni kömür yakında çıkıyor. 

Yakında Çıkıyor 
En kolay tututan, her sobada ve maltızda 
yanan yeni kömür yakında çıkıyor. 

Bu beklediğiniz ideal kömür; 

Tiirk Antrasitidir. 
ACELE ETMEYİN, BEKLEYİN ... 

KREM 
ideal 

PERTEV 4mm .. ır-
Kremdir. ~ 

GUnetln ve kumun clldde yaptılı tat•ız k•tınttlare, 
kız•rtllara ve yanıklara kartı : 

KREM PERTEV 
En tesirli bJr merhem •azlfHI ıörllr. Bir tllp Krem PerteY 

blltUn bir pllj mevatml için ıize 
yetecektir. 

(METAMORFOZ l 
... YGzdeki çilleri n ah·ilceleri reçirlr. 1 , 

Baş, dlf, nezle, grip, Romatizma ve ıotuk algınlığına KAR GiBi 
9EYAZLATIR ~ 

' ~ ,, 
en mükemmel iiAçtır. Her yerde arayınız. 

, • Yeni çıktı ~ 11 
1 AY~c~LJ~:u~~~tK~!~!K ' 

~----------------------------------!~' , 1 

Petrol Nizam 
SAÇLARI 
Bealer • Kun·etleodirir • 

DökUlmeslnl keser uzatır. 

1 Belediye karf ııo ia Pıyerl otl D 1
,.. Dr. lbrahlm Zati~ ı 

cadduinde No. 21 1 
Herıün öğledn ıonra hutalarını ı 

kabul eder. , l 

Son Postıı Matbaası 

" "'"'.. Aı8dlltl ' r.wr 

AVCILARIMIZA 

gö•terllen miktardan daha fazla 

MUJi fabrikalarımız ma· 
mulatından (dumansız yerli 
av barutu) adı altında yeni 

bir çeılt av barutu plya· 
1aya çakarılmııtır. Bu ba· 
rut, yabancı memleketler 

yapııa benzeri barut· 
lar ayar ve evaafında 
kuvYetll bir baruttur. 

Hem yerli ya· 
pısı olma11 hem 
de iyi evsafta bu

luomaİından 
ötUrU bu ba· 
rutu kullan· 

dıf'mu:da 
)duyacağı· 

llh haı 

'id kaıh 
olacak • 
tır. 

Yerli ba· 
rutumuıı: yll• 

ve iki y&ı elli ıramhk kutu• 
lar içinde olarak ylz ıram· 
htı 70 ve 2~ ıramhtı 175 
kuruıluk fiyatla ldaremiılo 
T opıne taht matazaalle 
helli batlı aatacılarımı• tara· 
fmdan satılır. 

Kullanıfta kutuların nı .. 
rJndekl tanımlara dikkat 
edilmHİ ve her çap için 

b&."rut hakkı kullanılma11 aerektlr. 

iNHiSAR· iDARESi 

•• 
SUMER BANK 

Umumi Müdürlüğünden: 
Bankamız nam ve hesabına Avrupaya müaabaka ile muhtelif 
aanayl mühendisliği tahsili için on talebe gönderilecektir. 
Biri Üniversite kimya ve elektro mekanik tubelerl meıunlanna 
ve diğeri de lise mezunlarına ait bulunmak Uzere aynı zamanda 
iki müsabaka imtihana yapılacaktır. 

MUaabnkay• glrebllmek için t•rtlar berveçhlltldlr ~ 
A - Üniveraite kimya ve elektro mekanik ıu heleri mezunları için: 

1 - TUrk olmak 
2 - Y aıı 20 den 25 araamda bulunmak; 
3 - Askerlik vaziyeti muntazam olmak 
4 - Tam ııhhatll olmak 
5 - Üniverılte kimya ve elektro mekanik 

ıuhelerinden ıon Uç ıene zarfuıda diploma 
almış bulunmak 

6 - Bankaca iıtenecek kefaleti verebilmek 
B - Lise mezunlara için : 

1 - Türk olmak 
2 - Y aıı 18 • 25 arasında bulunmak 
3 - Askerlik vaziyeti muntazam olmak 
4 - Tam sıhhatli olmak 
5 - Bir Türk VHslnin ıon llç &ene zarfında 

iyi derece bakaloryasmı almıı bulunmak 
6 - Bankaca istenecek kefaleti verebilmek 

Kayıt iç"n Sümer Bank umumi MUdUrlUiUnde Kimya sanayii 
şube ıl e müracaat edip a9ağıda yazılı vesaiki vermek IAumdır. 

1 - NUfuı tezkeresi veya Noterlikçe mU1addak 
sureti 

2 - Mektep ıehadelnameıl veya noterlikçe 
mUsaddak sureti 

3 - Aıkerllk vaziyetinin Avrupaya tahsile 
gitmeğe mani olmadtğma dair aakerlik 
vcsikaaı 

4 - Sıhhatte olduğuna dair Şarbayhk doktor• 
luğunca taıdikli sıhhat raporu. 

5 - Dört vesilen fotoğrafisl 
Kayıt miiddeti 15 EylUI 935 tarihine kadar olup bu tarihten 
ıonrakl mUracaatler ıureti kat'iyyede kabul olunmıyacaktar. 
imtihanlar EylUI sonunda yapılacak olup k. t't iÜD ayrıca 
bildirilecektir. , __________________________________ ., 

Petrol Nizam 
iSTiKLAL LİSESi Tecrübe edilmiş en iyi saç Hacıdır. 

• 
Karaciğer, Mide, Bağırsak, Taş, Kum va Şeker hastalıklarrna 

TUZLA iÇMELERi 
Ye oteline hergUn Köprüden 6,30 • 7,35 • 8,20 • 9,45 • 11 • 
13, 15 • 15, IO da Haydarpaıaya ıiden Yapurlann trenleri 

menbalara kadar berıUn giderler. 

DİREKTÖRLÜÖÜNDEN: 
1 - ilk orta Ye liH k11ımlarma, yab ve gU11dlb:, kız ve erkek talebe kaydına batlanmııtır. 
2 - Kayıt için heriUD Hat 10 dan 17 ye kadar gelinebilir. 
3 - lıtlyenlero, kayıt ıartlarını bildiren öğrenekten bir tane paraaız olarak 16nderlllr. 
4 - BUtDn 11aıfların enael ve bütünleme yoklamalarına 2 Eylül Pazartesi gUnU 

tehzad•b•tı Polla karakolu k•rtıaınd• Telefonı 22&34 


