
- CUMARTESİ - 10 AÖUSTOS idare lılerl telefonu: 20203 Ffatı 5 kurut 

Habeşfl1 Kolu Pek Bü·külemiyorl 
Tekzip Edilen Bir Habere Göre: 

İtalya Ordu$unda As
ker Kaçakları Çoğaldı 

• • 
Musolini, Kaleyi /çerden Alma,k için 

Yeni Plô.nlar Kuruyor 
Roma, 10 (A.A.) - Bir ya• 

baqcı fıtihbarat ajanıı ıoo ıUn• 
lerde bir haber yaymııtu. Bu 
baliorde Jnıbrukda yayılan ıayla· 
lara aöre, blr çok Italyan aaker 
kaçaklarının herıUn Tirole ııl• 

mekte oldukları ye bunlardan 
lkl11inin smm geçmeye teşebbOı 
ederken telef olmuı olduğu bU· 
dirilmektedir. Bu haber aaıl, ..... 
tan iridir. 

Adiaababa 9 (Özel) - Muh• 
telif illerden gelen haberlere ıö· 
H bütün Ha beı kuvvetleri yllrll· 
yUıe geçmişlerdir. Şoadlln, Goj· 
jamdan Aıden hava!lılnden Tiıre 
ayaletlnden· ve mukaddes ~ehlr· 

lırio "Jliyeti olan Gondardan 
akan akan ı•l•n m-..baripler h .. 
nıen hemen herıtın Adlaababa· 
din geçmektedirler. 

Eıki Erguvaht Yt Kıııl onlfor
malarını sı•ymiı azametli Raalar 
(Kabile reisleri) etırlerl 11rnaa 

lflımeU atlarının üzerinde dimdik 
oturmakta ve y•lmaz mubarlple• 
rloin baıında ıitmektedlrler. 

BUtUn bu muharipler, aa•rlar
danberl Habeıiıtaaın en . kudretli 

( Devamı 6 ınoı ylsde) 

Baıb•kanımız Heybeli Plajında 

Baıbakan lımet lo8nG, Soıa ' 1aptıtı uzun tetkik yolculuğunun yorgunluk
larını, çocuklarile beraber Hejbell kı7ılarında, denlzlbanyo1U alarak çıkarıyor. 

Yunanistanda Kanlı Çarpışmalar 

işçilerle Polis Karşı 
Karşıya Geldi 

Atlaı,I 1 O ( Özel ) - iki aun 1 
6nce ıuya dOtmUı olan geael 
IHY teıebbUılerln• din 7lne 
faaliyet Yerllmiıtlr. 

Yunanlıtanın btıtUa itçller bir-
litf her taraftaki lıçll.,in alr .. 
cetl btlyUk bf r ıreY hazırlamağa 

çalıımaktadır. 
Bunun lçln dtln yaptıkları btr 

toplantıda tatkıalık göateren 
ittiler ile poJlı araaında çarpıt· 
malar olmuı ve bu arada ıilAh 
da kullamldığmdan iki taraftan 
yaralananlar da bulunmuıtur. 

· · Şerefli Bir Vll Donümü 

1915 Ağustosunun _9 Ve 
10 .uncu Günleri ..• 

---· -· .. -··-··-·- ... - -· 
9 uncu Haçlılar Seferinin Kahkari Bir 
. f nhizama Uğradığı Tarihtir 

Gllnlere d .. 
ter veren bAdl· 
selerdlr. Deicr· 
lerl UıtUn olan 
16nler, unutul
mıyacak kadar 
1&yıbdır. Ve Tur
kUn ıerefll teri· -f' 

binde 1915 Ağua• 
toıunun 9 uncu 
'H onuncu ıUn
lerl, bu aayıh 
ıunlerden ikisidir. 

Bu iki tarihin 
değerini anlat· 
mak lçl11 ., Ana· 
farta ., oın adını 
anmak kAfidfr. 

ÇUnkU 1915 
Ağuıtosunun 
10 uncu gUnUne 
k~dar duyulmı
yan 11Anafarta., 
adını ıınmak, ha· 
füı:alarda, tarihi 
terılne akıtan 

bir aavaıı can-
landaracaktar. Ma.reJ• K1111uil A••f•rlalarda 

Boğazı karadan zaptetmek lngiliz alaylarına yDklendller, ve 
hOlyaaına dUıen lngillz Ye Franııı· onları taarruza kalktıkları noktaya 
lar, Çanakkaleye kak'I neticeyi kadar ıUrUp mıhladılar. 
almak için taarruz kuvntleri· Erteal gtın, yani daha bu 
nln miktarını yetmıı · bine çıkar· mOtblt boğuımada ahlan m•r-
mıılardı. milerio haYada yaphğ'a vızıltalar 

Bu ıaYletl durdurmaya koıan dinmeden, Conkbayın ve Koca• 

B 1 d • • H d M • ı Türk kuvTetlerl, 9 Ağuıtoı gDnO· 
( Dnamı 12 inclyOzde ) 

--='"="==~=========-:=---==========-

Ja,Hı l•I•• 6•lu11 •il pli 11•rl•rl•d•11 ••lılcpeza,.••• lle,ı.l ve g••I hail• 
eıoeru/ır. Hallre ı•nl~lll ••1111ule, cıoer m••zcıranın f•c••tl•• 6ekıreız 

Yunan Donanması 
Istanbula Geliyor! 

Atlna, 10 (Özel) - Yunan don.anma11 k11a bir mnddet ıonra 
latarıbul limanmı z.yaret edecektir. Bu zlj areth ki:.t'i tarihi •e 
bferruah, TUrk:ye l1e korıuşu·arak kararlaşbralacaktır. Fakat donan• 
ma timdi den hazır .ık içıa em&• almııtır. 

Bu Milyon
larla Da Bu 
Şehri Dü-
~eftmesi Tş-

ten Bile 
Değildir 

Akh Eren Bir Zat Ortaya 

Bir Fikir Atıyor 

-1-

Bir yandan açık bağrmın ıUr 
bir çoıme cömertliğile akıttığı 
teri mendiline lçirtmlye çalafıyor, 
bir yandan da içli Jçll inleyerek 
önilnden geçen Hyyah kafilelerini 
Hyrediyordu. Gözleri dolu dolu 

( D•Hma 12 iaci 7lacle ) 

M. ıdini 
allatacağaıl 

Ye Anup• - Bu aırat köprüıünü bakalım aaaal 



• 
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Erkeklerin 
Nelerinden 

Şikagetçlsinlz? 
DOnkQ nüshamızda er tklere, 
kadınların nelerinden tlklyetçl 
olduklar10ı sormuıtuk. Mubarriıl· 

iı, bugiln e kadınlarla ı3rGı· 
ma,, ,.. onlardaıı erkekleri ••le· 
riad n ıikAyetçl oldakluıaı sor• 
muıtur. Apj'da, bu sorwuya 
vırflen ceYapları okuyaeaksıuızı ,,. 

raçhane caddesi, Melek 
sokalı, 134 No hene Hayriye: 

- Nı eri eki ria, ne de kadı ları 
hepsi birbiri e beu:ıemezler. Bu 
itibar la, erkekler kadınlardan, n 
kadınlar erkeklerdea defil, nlıbcten 
as fena ola.o lnsaalardan tlkiyetsl· 
dirler. SuaHnlzi, cinaiyet mnzuubahs 
etmeden •oraaydınıı, ıbe, yazmaktan 

sa ç d yaca ruz kadar bol 
tikiyotler sıralayablJlrdlml .. 

Ye llk6y, ZUrefe soka ı, 17· 
19 numerah hane, S lmeı 

Ben erkekler eYleame alehdar· 
lıklarından tlk&yetçlyim. V akı'a, o • 
luı nlıa iye dOı u edenler k .. 
dınlardır. Fakat t r eıkekler, kadın 
bahıinde faala u tırfa ol Haludı, 

ead o tarafı nna itap edeo kadın
larla dlifüp kalkarak 1•1• aktan 
hoılan azlar, •• ladlY&f düı a hfı· 
na t6b ed rlerdL 

Kadını bil' ana. bt. ukad ı gibi 
dıQ'il, aade .. Jcarı,, oluak seYdilderi 
l~ndlr ki, d oya evine delil, snk ,.. 
lhtlraa pazaılanna, 1 u umi e•lue 
rağb t edi7orlar. 

>f. 
Tetvlklye, Atiye sok ı, 14 

llU rah n , H y t: 
- Ben, blzçok e•d al ıı biçare 

hemci al rf h a lanı, erkekleri az. 
lıfından t•kly tçi7i • 

D oya doktorları, birçok eh mi· 
1itaiz keı"fl r ufrunda botuna kafa 
yoracakl rına, kadı Iara erk k dotort· 
m m çar eri i rualar, kadınlıt• 

•• dol yısile ina ahta b yilk hlıcmd 
tınlı olacaklar. Ç nktı eter biraz 

etraflıca dOılln rken g8recekı" lzld, 
haddi zatinde ehemmlyetaiı glS ne 
erkek azlığı, içtima! dertlerdea çotu• 
nun anaaıdır. 

~ 
Ş hlr Tly troau an' tk r· 

larand n Şevkly ı 
Kadınlar, yaılı, çirkin n metelik

ılz olmamak ıartile, hiçbir erkekte 
tik!yet etmezi rl 

G yrımübadillerin 
üzü Gülecek Mi? 
G yrımllb dillerin vaziyetleri· 

nln dlb: lmesi için Finans Bakan· 
lığı ter fmdan bir proje hazırlan· 
makt dır. Yeni proje ile lk yel· 
lerin ön ne aeçllm 1 için 8 Iı 
bOkOml r 1 onacaktır. 

Bakan ık, aynı ıam nda, gayrı• 
mllbadil bonolarının kıyın ti ndJ· 
riimesi için de tedbiri r 1 ıştır. 
Yakında birçok emlAk tı 
çıkarılmak ur til bonoların kıy• 
metleri yllkı ltll ceği bildlrilm k· 
tedir. 

GayrımObadill rin dileklerini 
finuna bak n!ığm btldirm k Uz • 
re bir heyet y kında Ankaraya 
gid c ktlr. 

D BABIBLBB 
umaralama işinde Sızıltılar 

Yeni Ş k·J, Bilhassa Para Tahsil işini 
Çok Zorlaştırdı, Deniyor 

Nlifua layı ı için lıtanbul· 
dakl blnaluıa umarnlanmuı et.. 
•&m ediyor. Nu arataj lıl yal 
bir 11&1a ıöre 1apıldıtı için eıkl 
numaralar tamame deflımekte• 
dir. Ealdd n bir ıokağın meaell 

Nöb tçi 
Ecza'llelttr 

t d baflanarak nihayetine Bu ıece nabe&9i eozaııelH ıun-
dojTu numara Yeıllmlı •• sok ,_..J 

ıaaır: 

başındaki H' (1) numarayı aJmıf• utanbu] tarafı: Şehzadıba9ında 
keu timdi bu bina o ıokatın en ( İbrahim Halll ), Akearayda ( Zi· 
ıon numaraaını almııtır. Binalar· y Nuri), Edirne apıda (Arif ), 
dald oum ralar Poıta ve Telıraf Şehremininde ( A. Hamdl ), Sa-
m y nllerl gibi tapu Ye kadastro matyada ( Teofiloı ), Zeyrekte 
iti rlnl Ye veraiJerln tahıil ıeldl- ( Hasan Hulüıi ), EyUpt. (Hikmet), 

LAlelldı ( Sıtkı ), Fenerd• (Emil-
i rlııl do aliknl ndırmaktadır. yadl ), Sirkecide ( Etref Neı'•t ). 
Milvazzfler mektupları Ye telaraf· Yemlıte ( Bınaaon ), Bakırköy • 
lan Ül'lillileyhleriaa Yermekte. de ( Bildi ), Beyoğlu tarafıı Tabiat 
ter ddllde d0fll7orlar. Bollanbaflllda (İtimat), Tep ha.o 

AlAk d rları ılyledlklerlne ıında ( Kenyoll ), Tarlab §Ulda 
ı<Sre bu deği menin a1ıl mühim ( Tarlaba11 ), Galat.da ( Kapdçl ), 

ŞI lid ( Nargileaiy o ), Kuımpa-

Gelen Seyyahlar 
Bu Ay Bir Haylı Kafile 

Bekleniyor 
Ağustosun on &ekidode ıeh· 

rlmlze Fransız bandıralı D3gro .. 
ya vapuru ile 200, Polonya Ya• 
purlle de 30 aayyah ıeleeektlr. 
Bundan ıonra Polonya Yapuru 
her on beı ıtınde bir ıelulmlaa 
30 ıeyyah getirecektir. 26 atu .. 
toıta Viıerova of lodlya Yapurll 
500, 27 •taatoıta da Oryan tran
ıatlantijl Ue 300 eyyah aele• 
cektir. 

KUltUr E pektörU F ethl Kaza 
Geçirdi te irleri v rıf t lısll fılerindo ıada (Ye i Turan ), Haıköyde 

aör 1 Y• b flamııtar. VeraUer (Yeni Türkiye), Kadıkö7 tarafu Glilt G nel Eıpektörlerlnden 
binalar ıtfind ki numaralara Modada ( Faik Lkend r ), Paıar- oskl G latuaray U eal mGdllrU 
ıör tahakkuk ettirllmiı Ye öyle• yolunda (Namık I..met ), Büyük • Fethi, bir teftlt ın aında kaz ya 
c tah il e urlarıaa v rilmiıtir. dada (Halk:). I uğr ı Y zedelcnmlıtir. Geçmlı 

Ba yüzden lstanbulda tahıll .. L ___________ __,_ olsun deriz. 

iti rf in çok zorlaştığı iddl edil· 
ekt dir. Yalnız lstanbul tara• 

fında (150) bin mUkellef vardır. 
B yoalu ve K dıköy mllkellefle· 
rll bu yeldin (400) bini bulmak· 
tadır. Maliye mirleri bu l§ln 
dllzeltllmeıl için vllly t müra· 
caat etmi lerdir. 

ol 
Bu yıl Iatanbulun 6 emil bir 

tiyatro har ketine phlt olaca ı 

1anılmaktadır. Darlllbe.daylde yani 
teşkilat ) apılmakt dır. Bu yıl 
DarUlbedayl biri Fr nıız tiyatro
ıuoda diterlerl Tepebaıı tiy lro
ıu Ut Aırt ılnemada olmak üzere 
(3) yerde temsil •erecektir. Asri 
ıin madald temalller çocuk tem• 
ıill rl olac k, Fr n ız tiyatro UD4 

dakl de op r t olacaktır. 
Halkevi d temsil itine 6nem 

Yermiştir, bu yıl t m U kadrosu 
daha geni tir. Alay ö k ahn ıl 
v salonu mfüıalt olmodığı için 
için en az b tyUz kiti al cak bir 
salon ar nm ktadır. 

Eski ilk T rl t MUfettl 1 
Avrupa talebe fettitılğinden 

d6nen a Uk tedrisat genel dl· 
rektörü Reşat Şem ettlnln tekrar 
Hkl vazifesine getiril ceğl ıöy· 

lenmcktedir. 

u d 
A 

tos 
ıyo 

ya 
• 

J OmerlJ Cıvarmda Orman Yangını 
Duo Ö rll cıvarı d bir or

man y ngmı çıktılı, fak t d rb 1 
tedbir lındığı, köylUler Ye jan• 
darmalar tarafından ı~ndOrllldllğQ 
haber verilmektedir. 

DUn mllddeiumumiliğ genç 
bir kadın istida ile mllrncaat ede· 
rek on beş a nedenberi evli ve 
kocaLı d sağ olduğu baldo he· 
nUz vle.ım mit gibi bir bııld 
olduğunu bildirmiş ve bunun od· 
Uya doktorhm tarafından tesbit 
edllm sini istemiştir. Müdd inmu· 
milik bu mUracHatta bir ıuç ma· 
hl 7etl ıörmedlğl f çin lstldaaını 
reddetmlotir. Kendisin• bu ıur t-

e aber 
• 
ız 

S ğhk &oayal y rdım bakanlıA'z 
bir &Ut, yoğurt ve yağ talimntna• 
meal hazırlamıştır. HulAsa mı bir· 
kaç glln vvel yazdığımız bu tn· 
limatname resmi aazete il neş· 
rcdilmlıtir. Bel diye bu teHmat• 
nameyi derhal faslalo tarmış Ye 

alakadarlara dağıtmııtır. Birkaç 
ıUne kad r t tblk sah sın eJre· 
cektlr. U arız 1 tallmatn me 
t tblk dilince lıtanbullular aaf 
ınt v halis yoğurt yemek maz· 
bariyetine kavuıacaldardır. 

deiu u-
• • 
ır racaatı 

Sarı Ihsan Tutuldu 
Birçok def 1 r kendisin M .. 

lly Müf ttltl sllıü v r rek dolan• 
dmcılık yapan a bıkalı S n 
Ihsan dun de T arlabaıı c ddeıln· 
de Bedrosu dolandınrken tutul
muvtur. 
-·~ -'ili ·-~--------le bir boş nm v aile i 
mUracoat yerinin h kuk mohka· 
mHi olduğu da söyle i tir. 

Pez•r Ol• H••• B. Dlvor Ki ı 

( Gttnün Tar hl) 

Bir ki 
Satırl 

Hava Kurumu için 
Memleketimizdeki ecnebi baae 

kaJar da, hava kurumuna yardım 
etmek lç1o, evvelki KllD toplana• 
rak, beher banka için 500 Ura 
taahhüt etmlılerdir. 

.. • « 
Bir Y bancı Kızın 

MahkOmlyetl 
DUn polis, muddelumumtJllt 

Melahat adlı lnKlllz tabiiyetinch 
(20) yaılarında genç bir kız vap 
mlıtlr. Suçu onbeı gUn içinde 
pollıe mllracaat ederek ikameta 
gih tezk resi almamıı olmaaıdı'-• 
(JO) Ura para cozaaı alın rak 
buakıJmııtır. 

Jt Jt .. 
l!akl M••rlf Binası 

Finans bakaalığl eski Maar\f 
nezareti blnaımın (40) bin lir• 
bedeUe belediyeye verilmesini k&t 
rarlaıtırmıfb. Satıı Ye feraA" iti 
dOn bltlrUmlıUr. Belediye dllndea 
itibaren binaya aahlp olmuıtur. "' ,.. .. 

Mallr• MUteha• ıaınıa 
Tetklklerl 

FJnana bakanlığını11 Avrupa-i 
dan getirttiği Maliye mütehaasıa 
dun de lıt nbul tahakkuk mUdUJ'<I 
IDğttna gelerek Yergi kanunluı 
hakkında tetkikat yapmııtır. .. . .. 

Garsonlar Mektebi 
Garsonlar mektebinin bir Eyi, 

liilde açılması kararlaıhrılmışhr. 
KUltllr mUdUrlUğU programı ta~ 
wlp etmfıtlr. Bu ayın on beılnd a 
ıonra lslanbuldakl bUtlln loka • 
tacılar ve garsonlar bir toplan[) 
yapacaklar, mektebe d vam ş s 

IJnl teebit edeceklerdir. 

* "' « Diyanet 1 1 rl R isi G dl 
Diyanet f lerl rel i Rifa 

dOn gelmlı vo kariılanmıştar; 
Diy net işi rl reisi gözlerlod Q 

rah tsız:dır. Cerrahpıııa hastan 
ıln yatınlmıı, tedavi altın• 
alınını tır. Diyanet lılerl rel in~ 
d ha e•vel da bu yolda tedafl 
yapılmıvtı. 

« .. « 
Çam ,., YUzUnden At t 

Çıktı 

M rcan' da, Mur diye sok ğın• 
da Ahmedln evinde çama ıı 
71kanırken dun baca tutuımuş 
ılSndUrlllmU tUr. Ayna Un Tavuke 
p zannda C vada nit Meırutlyet 
hanının bir odasında oturan 
Ar alos'da çama ır yıkark g 
ıoba boruıu alev almıı, o da 
116ndilrülmUwtnr. 

* -tr « 
Ply mızd H r k t 
Sovyetler piyasadan mUhlm 

miktard ahıverlş yapmaya baı~ 
1 mıılardır. Bir eldo 62 buçuk 
kuruıtan 2500 balya tiftik, sa 
kuruştan da 100 ton yapağı s tın 
almıılardır. 

- H b rlo varma, H anu Bey? ••. Çocuk! r bundan aonr, mekt pler• ı ... Buırun için kUitUr direktör,üğürıde ı Hnflan B. - Deıene ki, sınıf dön o• 
evrak ılbl havalo edilocaklermiı l ayra bir bUro kurulu1ormuı,. 1 r d hıfza çıkarılacaklar J 



10 Ağustos 

r 

Riçler 

• 

•• e gun 

lns,7nlar Değişiyor 
* -, 

Piçler 
Oostlanmdan biri yazı ge· 

çlrmek üzere Avrupaya gitmiıti. 
Evinde hlzmetçiıi Y• afçııı kal
mıştı. 

l:. ir gtln eıçı bodrumda bir 
koku ez r. Etro.n raıhnr. Ko
kunun gddlat yerde yeri kazar. 
Boğaz.an rak <ıldürfilmüt bir kt• 
çtik çocuk cesedi çıkar. Pol.se 
haber verir. Hizmetçiyi sıkııtınr
lar. Kıı: cllrmünU itiraf eder. 

- Ne y11pa)ım? Der. Gebı 
kalını t m, bu günabımla yaıa· 
yamazl..ım. Hatta bu işimi muha· 
faza edemezdim, EYde kimsenin 
bulun mamsından lıtifade ederek 
çocuğJ doğurdum. Ve sonra bo
ğazmı ukarak öldürdüm e ata· 
ğıda ki:erde gömdüm. 

Kadını tutup mahkemeye 
vermişler. 

Vak'a baalt görUnüyor amma. 
içinde büyük bir facıa gizlidir. 

Analık y r yüzünde en mu· 
kaddeB ıeydir. Bir anayı çocu· 
tunu boğmıya mecbur eden kuY· 
vet, ne olursa olıun, korkunç 
bir kuvvettir. V bunda hor hal· 
de bir y nhılık vardır. 

lf. 
Kadı ne •akit analıtı unutur 

Y bir hay a gibi çocutu boğa
eak kadar canavarla ır? Bu ka• 
dınl r hakkınd hükmUmtlıO Yer
m den bu ıualln cevabını ara,. 
tırmelıyıL 

Analıkla allllik yanyana i l· 
meyen iki k lim dir Ye bu iki 
m fhumun bir kafada n bir vü· 
cutta birleş esine imkan yoktur, 
ana katil olamaz. O, çocuğu öl· 
dOrüyona onu buna mecbur eden 
aeb bi aram k g rektir. 

Sonr , bu bir cUrOmH bir 
taraflı cnrnm d ğildlr. lnaan tek 

· bnşma m eri olamaz. Çocuğun 
oluşunda rkeğin d bir roln var
dır 'Ye sıl mUcrlm odur. Fakat 
koli rını allaya allaya bu c .. 
m1} etin içind aıum bir yurtdq 
glbi gczerdı, blUUn gUnah kadı• 
nın sırhl yüklenlr11, bun da 
ad lct oldu u iddia dilemez. 

O halde bu haksızlığı dllzelt• 
me~ v gayrımeıru dediğimiz bu 
çocukların vaziyetini halletmek 
lbım. 

Medeni dünyanın birçok yer
i rind bu orta çağ telikkiıl 
artık düzeltllmlştir. Babun~ doğan 
çocukları cemiyet kendi btmaye
ılne lıp y tlttlriyor. Anaları da 
bu harek tten dolayı suçlu say
mıyor. 

Bu çocuklar arasmda bir de· 
n )·etiımeyeceğinl kestirip 

lSyleycbiJir miyiz? Cemiyeti blSyle 
bir arlıkta m hrum ıtmoye 
hakkımız: var mı? 

lf 

insanlar Değişiyor 
Dünyanın m şbur fizyoloji 

alimlerind n Profesör Pavlof 
ins lann d ğiımekte olduklarını 
iddia ediyor: 

11 Gelecek snn insanları, 
diyor, yüz senelik bir ıulh deY• 
resi geçirir , ger le vilcutça, 

SON POSTA 

Re imli Çıplaklar il 

Oenız ham mlarıoda Yeyahut p.aj1.:.rcı..ı ,na ola a , ıkkat 
ettiniz mi? Orada tam müsavat vnr, ne ıoıf farkı, ne 
caka, ne sabtekArlık, ne de aldatıcı kıyafetler. İnaaoları 
çıplak gBrdDktcn ıonra kılığın ne kadar mDh:m bir rol 
oynadığını ôaba ko!ay anlarız. 

ayııded .! mezainiz, O fnrı çıkıp Lll Li r.n. şık bir kıyafetle 
otomobilde, ötekial bult bir kıyafetle yayan yürtir gör· 
düğünüz zaman r rııdaki fnrkı derhal anlarsınız. 

Nasteddio hoca haklıdır. insanlar kafanan içlad kine 
detl', kürke itibar ederler. 

lnaanlan birbirinden ayırdaden içtimai farkları, kıya-
fetlerimizle a8ıteririz. P;Ajda bir :ıtengınl bir fakirden 

Onun için kılık kıyaf tiniıe itina ediniz. HOrmet görH 
ye hürmet telkin eden ofor. 

AB 

u ti 
w• 
gıse 

Don Emniyet direktörlüğüne 

Z yrekte bir vde Sultan Aziz 
devrine ait mühim miktarda altın 
bulunduğu ihbar edilmfı ''e bun· 
ların mllındere edilmeaf lıtenmlı· 
tir. ihbar eden adam bir kazı 
esna1ıada evin bodrum katında 
bir çömlG:ık albn bulunduğunu ve 

ev salılbl kendiıine yalnız Jkiılnl 
verdi J I, mtıtcbaklııl f ıakladı· 
tını ılSylem ktedlr. 

Mndd iumumtllk Sultan Az:lz 
denin it altınların AalrıAtikadan 
olup ol adıtı müzeler direktör· 
lnğtından ıormuştur. 

a a 
Sayım fşi 

İıtan bul da 11 Bin Memur 
Çalışacak 

Vi!Ayotte teşkil edilen aay.m 
merkez bOro11u dün Valinin baş· 
kanlığında toplanmış, bir:nci le~· 
rinde yapılacak sayım hazırlıkları 
konuıulmuıtur. Sayım işinde 11 
bin memurun çalııacağı tesbit 
ıdilmittir. Ej" r mevcut memur· 
lor bu sııyıyı doldurmazlarse okur 
yazar, ti kalem tutan vatanda • 
1 r da bu lıe memur edileceklerdir. 

Fa ih 
li 

o e i Tıbbi Ad
e Yataca 

Oç bin liralık pul nokean çık· 
tığı için hakkında tahkikat yapıl· 
dığını yazdığımız Fatih noteri Bay 
ŞUkrll Bakırköy akıl hastane ine 
yatmlmı tı. Tahkikatı idare ed n 
yedinci mllltantikllk ŞUkrllnUn 
hasıtahk vaıiyıtinin tesbitino Ye 

iaticvabınıı lllzum ıBrdUğll için 
dün mUddehımt:'lliliğe mUraca t 
Tablbl Adlt Ba) Salih Hatim has· 
tayı muayene etmif Ye Tıbbı 
adilde mU ahıde elbaa alınma• 

ıına lUzum göstermi,tlr. Hasta• 
nenin koyduğu teıhisl mallhulyalı 
mani haıtahğıdır. Şnkrn buglln 
Tıbbı Adli mUcsıseseılnı nakledi· 
lerek mUoahede altına alınacakbr. 

izinsiz Ağaç Keserken Tutuldu 
Tarabyada bahçıvanlık eden 

Llı rinin bahçe indeki rik ağa· 
cını k11tiğl iÖrülmUı, lı:lnılz 
ataç kesmek yaaak olduA"u için 
hakkında taklbcta başlanılmııtır. 

E 

u 

evrekl r 
Tükeniyor 

Çünkü Dinamiti 
Avlanıyorlarmıı 

' 

Dinamitle ve karpit lAmbaall 
balık aYla:-nak yaaakbr. Fakat 
bazı balıkçıların karpit IA baıile 

Levrek balığı aYladıkları görHl· 
müıtür. Bu ııık balığın yuvaıı ı 
t rkelmesini mftclp olmakta, bu 
da lim oda Lenek n ılkıln ıal· 

maaına ıebobiyet vermektedir. 
Bunun için k rpitle b lılr avla• 
yanlar hakkında takibat yapıl· 
ması karnrlnttırılmııtır. 

Üniversiteye Talebe Kab 1 
Üniversitede talebe kabulD e 

eyltUnn birinde baılan cak Ye te19 
rlnievv 1 bidayetine kadar dıYam 
olun caktır. Bu yıl tıp • f n fa
killtel rino yalnız olgunluk lmtl• 
hanlnnnı fen ıubeainden verenler 
ve edebiyat ve hukuk fakWt le
rin do ed blyat şub ıinden Ye
renler k bul olunacaktır. 

Kalbi Durarak Old 
Yunan Kooıoloıhan sine paa • 

portuuu y phrmak llıer gide 
Yunan tebaasından Temlıtokl 
fımlndı bir ihtiyar kalbi durmuı 
ve yere dnıırek 6lmıtnr. 

Sayfa 3 

,~--------------, 
Sözün Kısası 

Bizde 
isteriz 
Amma .• 

--------- Ek ·Ta 
Geçen akıam, itimden erkence 

ayrıldım, biraz dolqmak, ne ,. r, 
ne yok görmek için, lstanbullu· 
larm midelerine a.üteahbtJik eden 
Balıkpuatı taraflarına indim. 

Denizin bereketi kaçtığından 
oikAyet eden balıkçıların bomhoı 
dOkkanlarının önUnd n ieçerek, 
sıcaktan buram buram y ğlnrı 
ıuzan koyunlann iıtah tıkayan 

manzarasından kaçınarak, gez.• 
gin!erln sokak ortalarını ı çilmez 
bir hale koyan fıportalanmo fize
rlnden atlayarak, :zengin moatralı 
bir manav ıerg:sinin önllnd 
gidim. 

Raflarda ııra ııra dizili top 
at n kavunları, karpuzlar, y il 
ekol elmalar, .ıonra sergide h r 
biri bir öbek teıkil ed o ı ft • 
iller, kayısılar, çeşit erikler, r
mutlar, cllce beyinlerini a dırao 

soyulmuı taze coviıler, kUfe· 
lerl llzUmler , ıerln serin 
aüzel ınzel, beni cezbetmiş, kar
ıılarında mıhlanmıı kalmıştım. 

iki, Uç yıl eYvtl, ıklimlnln mll• 
ıalt olmam aı ytizllnd n, k di 
yetiıtiremediif meyvayı yabancı 
Ulkelerden get:rt ğ mecbur 
olan bir diyarda idim. Orada, bir 
glin, fakültenin, Tilrkiyed bu~un• 
muı profeıörlerinden biri il ko
nuşuyorken, o ban c! mi ti ki : 

- Eğ r, ıizin yur unuzda y~ 
tiıen meyvalar v h le llzllmll· 
nOz biz dı olmuı olsaydı, ln1&n· 
hırımız birer misli fazla y ıarJar ı, 

O dakikada, serginin önU d , 
Polonyalı bllylik h kimin bu s6zU 
aklama gelivermişti. Manavın y • 
nına sokuldum. Ber k tli yurdu• 
mun bu e&enlik kayn ğından ~öy-
1 bolca bir na ip alm k 1 teğinl 
duymuıtum. 

- Şeftali kaça ? 
- Otuz! 
- Kay11ı? 
- Yirml beşte Yar, otuz da •. 

Bu yandakiler kırk 1 
- Üzüm? 
- Haagialni soruyor1un?. Ça• 

YUf, elli! 
Nereye el uzattı ia m, ateı 

p h sı a. Hıtlbuki, P lo yaya ta 
A erik dan, Kalifor yatlaa g .. 
len yu ruğu kadar ıeftalil r, 
kay k ibl armut! r da bundan 
pahalı değlldL 

ŞDyle, doyaııy bir y it yl• 
y ylm, bir iki gUn n1nm kn 
yapayım demlt olsam, evimin 
diğ r bntfin ihtiyaçlarım yllıll11lll 
bırak ak llzım g lecek. 

ilgili makamlar, iÜZ 1 lzmfri .. 
mlzin Usümile incirini aarfettirm k 
maksadlle, yılda bir UıUm, 1 c1r 
gUnU yapmayı dn linUyorl rmış. 
Bu çok yakı ıklı bir lj olmakla 
berab r, blz iat rlz ki, halk, pro-
p gand zoru ile d ğil de, b • 
gftnU kendiliğinde Ye aık &ık 

· ynpabilıln. Meyv l n ız: bol, 
bunların ta ınma vasıta! rı is 
hem çogaldı, b m de ucuzladı. 
Lfıkln yine ne hikmettir ki, elimiz 
d"ğipte alamıyor, yiy miyoruz? 

Her feyi az çok yoluna koy• 
duk, lcöha kurumları yıktık, ıal• 

er k dim ğca bugünkü f nsan• 
larclan daha mUkemm 1 mahluk• 
lar olacaklardır. Meseli ıllr'at 
daha ş:mdid n lr.aıınlar ttzerlnde 
tesirini göstermeğe ba lamııtır. 
Son beş sene t~ind doğan ( 
ç.ocukinrm bUoy t kkUllerinde iSTER iNAN iSTER iNANMA! 

-ı tanatları yok ettik.. Y lnız kab· 
zımni saltanatını orted n kaldıra-
mıyoruz. Topraklarınız bol meyva 
yeti tiriyor, mt\stah11il bunu ) ok 
pahasına satıyor, bizler, Jutkunarak 
önünden geçiyoruz.. Kabzımal gö· 
bek şişiriyor, ense yepıyor •• 

bir h us Jsiyct dikkati ç kmektedir. 
Bu çocuklarda kulaklar gittikçe 
göz hizasına yaklaşmaktadır. Bu, 
ısUr'ntin bUny te:ekkUllerl llzerln• 
deki t esirinin neticesidir." 

Uz vlar, ihtiynçlnra glSre te• 
ekkül ed r. Sür'at dıı muayyen 

uzu\•J rm munn•en ş killer .alma• 
sını icap ettirmektedir. Demek ki 
makine medeni) eti, yalnız ahll· 
kımızı dlitUncemizi değiıtirmekle 
lkalmayEıcak, '1Ücutlarım111 da 
••iiıtireeelr. 

Franıızca Juraal •azeteslnde okuduk: 
" Sütün lltrHl 15 franga. Bu ne mübal&A'• diyecek• 

ıinlz. Bununla b6rabor aynı hahikattir. Falı:U mnıuu 
bahaettlA'lmlz sQt inek nya keçi ıQtll d6ğlldlr. Piyauya 
yeni çıkarılan blr tftccar malı ol n ıına ı tOdGr. &• 
gDnlerde Berlln 11oknklarında dolıiıırkeo blyOk aflılcr 
g6rllniln0r.. Garip Ye tl1Aaı dikkat bir iltq 1 B07llk 
harflerle 1aıılmıt olaa bu lllnd deniliyor kl.s • Annt• 
ler, faıla ıOtOnDıO verlnlı.,, Sonra yasının altında kol• 

larını, dlfer btr kadını çocuğuna dofru açmıt bir 
kadın re1ml a8rUraUnUz. Bu ll&n aiti nydanberl erkul 
Berli de bulunan • Ana ıDt kooperatifinin ,, Herldlr. 
Kooptratlf Beril de bily k bir bina ltg'al edlror. ŞI • 
dilik hiçbir yerde ıubHI yoktur. Bu g'erlp tecl ~O On 
hiçbir buhranından metee11lr deRlldlr. GOnde 250 litre 
Uı laa ılltl 1atıh1or n Al anlar bu ıayede yeni bir 
lıtllallk menbaı elde •t•lt oluyorlar. 

i STiR i N AN iSTER iNANMA 1 

Tramvay arabalarının da için· 
de, elinde meyva dolu bir tepsi 
tutan bir g nç kızı göıtcren pro
paırenda lavhaları bizimle a!ny 
eder ıribi: " Sağlam o:mak, genç 
kalmak için çok yemiı )'el ,, di) or. 



HAHKEHElEIDE 
~·· .. . . :urumu KL( R 1 t1 1 Z 
Mahkeme Huzu
ruııda Gözyaşı 
Döken Suçlu 

Hasan oğlu Mehmet namında 
21 yaımda bir genç. lıtanbul 
erkek muallim mektebinden me• 
zun olmuf. Ve BüyUkada tahsil 
memuru iken... Suiiıtimalinden 
6tUrü hem itine ıon verllmiı, 
hem de mahkemeye yollanmış .• 

iddiaya göre bu gencin ıuç• 
ları kanunun mUhiaı maddelerine 
dokunuyor. Onun için mevkuf 1 
Zimmetine para geçirmif, vezneye 
noktan yatırmıı, heaapJarı yanlış 
tutmuı. 

Tahsil ettiği bir paranın mak· 
buzu ile dip koçanı blribir:ni 
tutmuyor. On altı almıı, aeklz 
yazmıı; elli almıı, otuz yazmıı. 
Ve .• bu suretle devlet hesabında 
yUz liradan fazla bir açık bırak• 
mıı. Tetkik edilmekte olanlar da 
baıka •. 

Kendisinden ıoruluyor: 
- Niçin yaptın bu ıuçları? 
Cılız bir vücut ayağa kalkıyor. 

ince, zaif, kesik bir aeı; kımıl
darken titreyen dudaklardan ölll 
bir nefha halinde dökUlnyor: 

- Yapmadım. 
- Hız'.ı ıöyle, işltmiyoruı. 
Elinde bir mendil, boyuna 

ytızllnü kurulıyor. Bu ıuçlunun 
vücudunda mOtımadl bir kımıl· 
dama var. Ylizü, gözü, kaı·, 
kulaiı daima harekette.. Adeta 
rahatsız oluyor gibi! 

Ne o 1 Gözlerinden yaşlar da 
dökUlmeğe baıladı: 

Ağlıyor! 
- Ce•ap ver11ne otlum, aenl 

bt:kliyoruz. .... 
- Buraaı ailama yerimi ya?I 

Hem timdi atlama zamanı detil. 
insan testiyi kırmadan «Snc• 
ağlamalı (*). 

- Ben rabatıızım, hastayım 
efendimi. Aılbım bozuk. K•fam 
daimi bir uiultu içinde.. Ne 
yaptığımı bilemiyorum. Elimde 
hareketlerimi kontrol etmek kud
reti yok .. 

Birtakım yanlıı hHaplar J•P
mışım. inkar edemem. Fakat bu 
ıuçlarım haıtahj'ımıo eseridir. 

- iyi amma, açık verdliln 
paralara ne diyeceksin? 

- Vezneye para yatırırken de 
yanlıthk yaparmışım. Yirmi ya• 
tırmam lazımken kendi · klHm· 
den 25, 30 Yermitim. 

- Pekl aana iade edllm11 
miydi bu fazla para. 

- Bazan verdikleri olurdu, 
fakat ekıerlya .. 

Şahitler dinlendi. Dualar ıuç• 
luoun böyle kendini t•tkına çevi· 
recek derecede 'olr haıtalıtı cldu· 
ğunu bilmediklerini blldlrdUer. 

Tahkikatın derlnleım11l için 
icap eden şahit ve Yeslkaların 
getirilmesine karar verildi. 

FUruzan Facıası 
Bundan bir HU• kadar nnc• 

kaptan HUınU idare ettlii Fll· 
ruzan vapurlle; Yalovadan ( 55 ) 
yolcu ile lstanbula gelmekte olan 
Faik kaptanın idaresindeki mota• 
rü Heybeli önlerinde çarpıtmıı ve 
motör yolcuları kamilen denize 
dökülerek (35) yolcunun boğul• 
mas'le neticelenen büyük bir ele· 
niz facıası vukubulmuttu. Bu da· 
Yanın duruımalara devm etmek .. 
tedir. Suçlu olarak muhakeme 
edilenlerden HUsnU kaptan, Refİt 
gayrımevkuf; Faik mcvkuftur. Son 
duruşmada, sıec" vakti deniz Uze
rinde (25) metre bir mesafeden 
bir fener ışığının görllnm11i mes· 
elesi konuşulmuş; Faik kaptanın 
e» geceki idare vaziyeti hakkında 
kat'i b ir fikir edinilmek Uzere 
d inlenen şahitler;n tekrar çağrıla· 
rak yUzlcştiri:mclerine lüzum ğn. 
rUlmliştur. Mevkuf Faikin avukatı 
mliekkıl nin tahli} esini istemiş bu 
istek de düşünU!mek üzere karara 
bail:anmıstır. 

MEMLEKET 

Bu Yıl Mahıul Her Yıldan Daha Çoktur, Fakat 
Müıtahıil Borçludur 

Üziiaı 1er1Uerınde rekolte tHhit edilirken 
Manfaa, (Son Poıta) - ÜzUm kuraklık baj'lara önemli bir 

1e:ai!erinin bötUn hararetli• ovayı derecede zarar Yerdi. Çok ııkı 
kapladığı ıu gUnlırde gölA'ede bir ıekllde bUyUmekte olan Hl• 
hararet dereceal otuı:dokuzu glSı· kımlar aeyreklettl.. Buna rajmen 
teriyor. Yakıcı ıUnıtln harareti rekolte normal yılların fovlırin-
bu yıl üzümleri vaktinden on beı dedir.Bu yıl mahıul sahtına baı· 
gUn evvel oldurmuttur. Yılda Ya• larken rekolteyi kat'ı bir tekilde 
aat1 bir heaapla 16000 ton Uzllm teablt ederek aağlam rakkamlarla 
ve:cn Manisa bağ'ları kurakhta cıroya batlamağı lUzumlu ıördOk. 
rıığmen bir haylı bereketlidir. Ve beı kiıillk bir uzman heyeti 
Genç bailarıo verimleri mliıtah• teıkil ederek bağlarda rekolteyi 
ılli tatmin edecek bir durumdadır. teabite memur ettik. 
Manlsanın Uıllm kralı Halil dl· Bundan önceki aenelerde iz. 
yer k:: 

- Bu yıl tbUm mahıulll do
ğufta normal yıllardan fazlalık 
gösteriyordu. Yağmurauzluk YI 

mirli ihracat tüccarları kendi 
dilekleri ıekllde rekolteyi tea-
blt ederek flat kırıyorlardı. 
Bil buna mani olmak isin 

-
Ya ''Ben,, 
Ögle Olursa? 

BizJm dilimize hemen her dil· 
den eHr çevrilmlıtir. Çinceden 
bile hikAye tercüme veya adapte 
edenler vardır. Bunların o dili 
nerede ö~rendikleri bilinmozae de 
yazdıkları hlkiyelerln batında 
0 Çinceden ,, işareti bulunduğuna 
göre KoDfeçlyoı dilini belledik· 
lerl bollil.. Fakat Habeı edebiya• 
tından eaer tercOme edenlerimiz 
yoktur. Bunu rahmetli Ahmet 
Mlthat ıınamak iıtedi, bir "Ben,, 
hlkAyealni tUrkçeye çevirdi. Lakin 
kendi de be~ememlı olmahki 
ıonunu getirmedi, ikinci bir dene-
ylıten Yaıgeçtl. 

O hiklye ıöyle idi: Habeş 
uzanlarmdan biri Bağdata mı, Şa· 
ma mı, Mıııra mı nereye ise go• 
liyor, oranın şairlerlle tnnıııyor 
ve ıllr yarııına giriyor. Herifin 
odaya koyduğu eaerlerden biri 

, Beo'e dairdir. Bu ılirde beyaz 

• j 

D 

---···-···-··-····················· ... -···--··---rekolteyi kendimiz teabite karar 
Yerdik. Heyetin araıtırmaJarı 
bir kaç gUne kadar sonuçlana· 
caktır. Rekoltenin teabitlnden 
ıonra mUıtahıil yaziyete glSre 
ayaiını uyduracak ve satııa baıla• 

yacaktır. Manisa bölrestnde mUıtahıil 
Ziraat Bankasından maada diğer 
bankalara da borçludur. 

Müatahııilinin muhtelif banka
lara 2,000,000 lira borcu vardır. 
Bu borçlar, müstahıili llzUmllnll 
okka heubile 60-70 kuruıa 1at• 
tıiı yıllarda olmuttur. O zamanın 
borçları bugünkü zayıf kazanç 
yıllarında kolaybkla ödenemez. 

Alivre UzUm satıiları, UzUm 
mahıulUnUn bol ve rekoltenin 
taık1n yıllarında fayda verir. Taı· 
kın bir rekoltenin mühimce bir 
k1&mını mahımlUn idrakinden ev· 
vel tüketmek, kalan mabıullln 
aatııını kolaylathrdığı ıibi fiatı· 
na da tealr yapar. 

ÜzUm mahsulO iıtandardize 
edildikten ıonra alivre ıatışlarm
dan daha iyi neticeler beklemek 
mUmkUn olacaktır. O :zaman bir 
tüccarın saht yaptığı yedi numa· 
ra Uzümle diğer firmanın yedi 
numara UzlimU arasında fark ol· 
mayacak ve lstih&al masrafları da 
akort edilmiş bulunacaklar. 

Ad. Bil. l 

ırk ıairlerlnln aevallllerindekl du· 
dak veya yanak beni önünde 
duydukları yUkıek heyecanı ele 
alarak onların ıiyah ırk güzelleri 
karıııında nasıl alıklaşacaklarını 

anlatıyor ve "benim ırkımın gll· 
ıellerl yekpare uBen,. dlr,, diyor l 

Bu biklyeyi niçin hatırladı .. 
ğımı da aöyllyeyim: Alman mec· 
mualarından biri kadınlarda ve 
erkeklerde bulunan çeşit çeşit 

benlerin tabiat tarafından gellt!· 
gUzel aerpiıtlrllmlı olmayıp her 
birinin karakterlıtik bir anlam 
oldutunu lddia ediyor. O mec• 
muanm yazdıtıaa bakılırsa bir 
kadın dudatıaıa yanı batında 

ıiyib bir inci ıibl parhyan 
o mini mini ben, aahibfnin çok 
kııkanç oldutunu göıterir. Aynı 
ben bir erkek dudağının yanında 
karabiber taneıl gibi, yer alırsa 
mana değtıiyor ve o erkeğin dul 
bir kadınla evlenecetl anlaşılıyor! 

Ben bu yazıyı okuyunca o 
Habeı ıairlnin tllrlnl hatırladım, 
0 Tepeden tırnağa kadar ben 
olan zenci aUzellerl için mecmuıf 
yaıganı acabane buyurur., dedim. 
Fakat: 
Bilmem gerdaaında, bilmem yO:ıUnde 
Sa1ılmaz bealeri binden ziyade 

Diyen Anadollu su ıalrl bu 
yazıyı görseydi ne derdi? 

Almanyada da aaçmabyanlar 
var demek! 

M. T. Tan ............................................................... 

1 

Son Posta 

Gaaetemlıd• çıkan Y.•ıa 
te reafmltırlu Liitün baiları 
coah'-uı ve caıetemiıe aittir. 

ça::;w ..... 

ABONE FIATLARI 

AbOD~ bedeli peşiadir. Ad ret 
deD&tllrmek 25 kuru~tur. .. . 

Celın Cflr•k g~ri flttl'llme-. 
Unlardan mea'ulirot ahnmez. t 
Cevap içio mektuplara 10 kuru~luk 1 

pul ilAvesı lıizımdır. 

Posta kutusuı i41 latanbut 
Te,grat ı Sooposta 
Teleforı ı 2n203 
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•·tYı:,2ö• 
"'atbu lıQdd 
(J .. l<DÜ Ll~I _.,il 

Filistin de 
Politika 
ahkumları 

Bugün Kudüs, Hayfa ve TeavlY 

M hapisanelerinde 60 
anası an- . 

tane poletıka mah· 
laıılmagan kfımu vardır. Bun• 
bir harekeı ı r kendilerinin 

mahkeme kararı olmadan hapae· 
dUml9 olmalarını protesto için bir 
haftadanbıri açlık grevi yapmak• 
tadırlar. Avrupa aazetelerl bu 
bidiaede aayratabiJ bir nokta bul· 
mlyorlar. Yalnız mevkuflarm 59 
tanesi Araptır. Bunlar &tedenberl 
lnglllz idareıine meftun olmak 
ıtıretUe bealediklıri fikri timdi 
değiştirmiş olabilirler. Yalnız mıY• 
kuflardan bir taneıl Yahudidir, 
Ftliıtln de Muınl yurdu 111 mUn• 
hasıran IngllizlerJn önayak olma• 
ları ile teala edllmlttlr. Binaen• 
aleyh bu mevkuf Y ah udinin lngllfı 
ldareal aleyhinde bulunmuı olma• 
ıının sebebi anlatılmamaktadır. 

MevkuEları'iı yaptıkları açlık 
gr vlnln ıonuna gelince, bu hu· 
ıuıta Avrupa gazetelerinden hl9 
birinin şllphesl yoktur. Araplar 
b!raz daha aç kalınca muhakkak 
kmeğe ve suya saldıracaklardır. 

* Bir Frnnsız gaıeteslnln tah· 
mini olarak yaptığı bir 

·-s-1-,.-1-st_a_t_l .-. -· lsta tlsllğe gör• bu· 
tik arlbs- gUn Almanyad 

g özel veya genel 
•I salonları sUsliyen 

100 tanı resimden 60 tanesi Hit• 
lerln, 30 tanesi mUteYeffa Mar .. 
ıal Hindenburg'un 7 tanesi Gö· 
bels'indir. Geri kalan Uç tanesi 
de muhtelif bakanlara ve gene• 
rallara ittir. , 

TAKVİM 
Gla CUMARTESi H111r 
il 10 AGUSTOS 935 97 

Arabi 1354 1 Rumi USl 
9 Cem.eYvel ~ Temıaua 28 

\taktt llimaot Vaaatl Yakıt l!:aa•t Va1att1 

--ı-=~~~-ı~~ 
Cauı 9 47 5 O~ Allıa• 12 - it 17 
Otıe ı 01 ıı 19 Yataı l .c' 21 02 
ikindi 8 55 16 12 lmılll 7 51 3 08 

\. ./ 

Edebi 
T•frlka 

No: 53 

A 

Bakeena, dedim. Bakaana 
ıunlara. 

Ali Sami Bey ilSstırdlklm ta• 
rafa hakta Ye gllldll: 

- Burada oalar laaanların 
araaında aeıerler. KlmH lllımez, 
yanımızdaki adam Ttırk,ı konuı· 
amızdan bir ıey anlamamıı. 

Yalnız beni ha1rete dnıuren , .. 
11n ne olduğunu merak etmlıtl. 

Ali Şaml Beyı 
- Bunları belki bizim bahçe• 

de de f Öreceiiz. öeJi. 
Suıtuqa. Adeta utandım. 
Gördg~um ıeyler balıçede 

ç.ocuklarla oynayan, •taçlara tır
IDanan ılncaplardı. 

Bizim memlekette okadar Yah· 
ıt bildiiimlı, ııhlrlerde değil, 
rakın ormanlarda bile görmedi· 
llmlz sincaplar burada herkesin 
bahçe!lnde çocuklarla oynatırlar. 

Y anımızdakl adam gösterdi& 
- ltt• Penslon Serge. 
Solda bahçe içinde, ağaçlar 

araıında ıık şale. Panılyon oldu· 
iu hem belli değil. 

Hemen yanında aralık bir 
bahçe kapısını lten adam bize 
rol gösterdi. 

Sıv'ı 5 

BARICi 

Amerikad Bir 
Grev 

150 Bin Yapı lıçiıl Grev 
Yaptı 

Nnyork, 9 ( A. A. ) - HlkQmet 
fılerlndo çalııtırılan yapı lıçHerl 
Hndikuı gr v ilin etmittir. Greve 
lıtlrak eden İfçl &&7111 1150,000 dir. 

lı Federuyoau Baıkaaı Wlllla• 
Guen, Bolto11, Şlkaıo, Filadelfl, 
Kanıaa Sltl, Klevland, Saa Fr n1lıko 
Ye Seattlc'de de aynı cbaıtell srreYler 
çıkmaaı tebllkeal oldutullu ılSylemfıtlr. 

Bir Mıs1r Gazetesi lngllt• 
reye Çatıyor 

lıkeaderl71 9 (A.A.) - "A Ram,, 
sraı.etHI, ~nıillz emperyallzmlnln Nııır 
lılerllle mtldabalealnl proteıto mabl· 
1•tlade ya:ı:dıtı bir makalede, Mııırıa 
lnılltere'nin elinde ıuunH bir alet 
olmamaaı IAıımıeldljfol yazmaktadır. 

Amerika Hav• Kuvvetlerl 
,.,. Çeklldl 

Vıııinıton, 9 ( A. A. ) - Han 
kunetlorl ıefl General Foulolı, keDdl 
lltell Oz.eriaı faal hilmıtUn çı• 

kllmlıtlr. 

NasyonAI oayallst Partinin 
Kongresi 

Berlln, 9 (A. A.) - Nasyonal 
soıyall t partisinin kongresi Ey· 
Iulun onundan on altısın k dar 
NUremb rg'do toplanacaktır. 

Hindi t nde Halk V rgllere 
K r ı G llyor 

Simin, 9 ( A. A. ) - Pollı, 
Stmla cıvarmdaki bir köydo, tarım 
reformlarına kartı ayaklanan halk 
üzerine oteı etmittir. 

Çeldarl DönUyor 
Atine, 9 (Özel) - Baıbakan 

Çaldarlsln bu ayın yirmi betinde 
Atlnaya döneceği haber verilmek· 
tedir. 

• 

Eakl Bir Yunan Bakanı 
MahkQm Oldu 

Ati na, 9 (Özel) - V ınlzeloı 
kablne1lnln Flnanı bakanı Naı iı 
Atlna divanıharblnce Uç sene Uç 
ay hapse mahkftm edllmiı, bUkö· 
metçe malları Uzerine konan 
haciz de taıtik edllmiıtlr. 

- Buradan. 
lnaan böyle yer 1ı11erken ilk 

glSrUnUıUn bıraktıtı teairle kara• 
rım nrir. Daha eYln içini gezme• 
den ıotik beyendlm. Y emyeıll, 
çok iyi balnlmıı bir bahçenin or• 
taaıada gotik biçimde bir kısık. 
Sarmaııklar yaaını sarmıı, pan• 
jurları yarı a~ık. 

Uıun bahçe yolunu geçerken 
adam anlattı ı 

- Sahibi bir Fraaıııdı. lhtl• 
yarladı. Doktorlar deniz havaaı 

lalmasını ıöylıdilır. Şimdi cenuba 
gitti. Kıtı orada ieçlrecek 1 Bu• 
rada bir bahçıvan bıraktı. 

Bahaettiğl bahçıvan bhd g3rmOı 
geldi. 

iyi yUzltl bir adam. 
Kötk oldukça eakl. Fakat bir 

yerinde eaklliA'lnl gösterecek iz 
yok. EYln eıyaaı da böyle, On 
beşinci, On altıncı LUilerln biçimi. 
Hepılnde Merder damgası var. 
Bunun meıhur bir Franıız mobllye 
fabrikası olduğunu hahrladım. 

Köık iki katlı. Birinci katta 
aaJon, yemek aalonu, ılgara odası 
ve geniı bir veranda ve mutfak· 
la Uıt katta Uç )'atak odaaı, bir 

Çinde 00,000 K" 
Daha Ô dü 

Naakla9 (A.A.)
RHml bir rapora 
g'5re, Yangtle aeh
rlnlo ıon taımuın
da 100.000 ~iti 
~lmOıttır. Bu fe
IAket neticHlade 
enli barkıı• ka• 
laaların 1ayııı 14 
milyondan fula-

dır.100.000 klloınet· 
rt murabbaıadan 

ıealı blr alaa, ıu· 
lar altında kalmıı 
n bir çok ıehir· 
ler tamamlle ha
rap olmuıtur. 

Zarar, SOO mil
ıron dolar tahmin 
edilmektedir. 

Bir Çin Nazırı· 
nın istifası 
Tıingtn 9 (A. 

A.) - Nankln htt
kOmeti Bnt Y Dıt 
bakanı Wang·Liag 
vel, ııhhi ıeb pler .. 

• 
1 

den dolnyı,çekilınl9tl Ç.ııd e, bundı:m evvelki ft:yozan, vnziyetl bu hale getirmi~ti. 

r 
1 tizamı, Ancak As 

ması Temin 

• 
ı 

erin işe 
Edebildi 

-
Karış-

Tulon (Fran1a), 9 ( A. A.) - DOn kunetleri nilmayifçilere kartı uldı-
akınma doğru yeniden mühim bir rıılnr yapıyordu. Sokaklarda barikat-
lıarıaıalık olmuıtur. fılcrlnl bitiren Iar yOkselmlt n nler yaA-ma edil .. 
tıçiler lllkQnotle teraanedea çıkmıı- meye baılanmııtır. 
lnrdır. AT. aonra, ıehrln merkezine "Petit Var,, gaHte1I idarehanesi, 
yakın meydanlarda halk ırrupfar1 nOmayiıçiler tarafından harap edil• 
gl>rGameye bııtlnmıı Ye bunları pGı-
kilrtmeye çalııao hükumet kuYntle- mittir· 
rlne tat Ye lıkemlelerl atılmııhr. Saat 23 hı çağırılao ıDel kunetlerl 
Munkkaten datıtılao nGmayiıçiler, uaylıi temine muvaffak olmuılıırdır. 
yan ıokaklarda yeniden toplanıyor- Bu sabah Toulon'da mutat ıllk<i· 
lardı. Saat 20 ye doj'ru durumda bir net yerine i'e)miıtlr. 

ıOlıun ıBrünmekto idi. lıçiler, bu aabab tenaneye nornııal 
Geceleyla nilmayiıler daha blly&k 

Okugucuların 
orularına 

Cevaplarım 
Nİianlım 20 yaşında olduğuuu söy .. 

IUyor. Halbuki ben onu 25 yaşındıı 
tahmin ediyorum. Kadınlara yaşları 
sorulnmıız. Halbuki onuD yavını öğren· 
mek benim içia hayatı bir mesele. 
Bunu öğrenmek i~ln ne yapayım? 

Ali 
Şu usule mllracaat ediniz. Bir 

gUn IAf araıında ona hangi ayda 
doğduğunu sorunuz. Bu ay tene• 
nln kaçıncı ayı iae onu kaydedin 
Faraza 8 inci ayda doğmuıtur. 
Bunu iki Ilı Hrb edin. Buna 5 
ilave edin. 50 ile zarp edin. 
Buna yaşını llAve ıdln 'H 250 
çıkarın. Sağdaki iki rakkam 
size kadının hakiki yaıını blldire• 
cektir. 

-tc 
41 Dört seaı eYvel evlendim. 

Kocamla aramızda yaı farkı 
yoktu, seviıerek blrleıtlk. Vo 
umduk ki dünyanın en mes'ut 
ynvasını kurarız. Fakat bu bHyle 
olmadı. Seneler geçtikçe kocam 
benden uzaklaştı. Nihayet ı:mdl 
onu tamamen kaybettim. Artık 
sevgiden eaer kalmadı. BUtu..ı 
gUn hargllr, kavga gllrllltn. Genç 
yaşımızda hayat bize zehir oldu. ,, 

Zehra 
• Çok genç evlenmenin faciala .. 

rmdan biri de budur. Erkek Uk 
aşkında eze1t bir aevdaya tutuldu· 
ğunu zanneder, ve bu ate 1 
derhal evlenir. Fakat ıonra bı! 
alev söner. Evlilik bir ynk gibi 
görUnmeye baılar. Genç ynfb. 
aile kavgaları da bundan doğar. 
Moamnffh onu kurtarmak biraz da 
sizin ellnizdedir. SeYlnlz, ı5evglniı 
karvılıksız kalmaz. 

TE~ZE ............................................................ ,. 
yeni hidiıeler çıkmayacaA"tnı tahmin 
ediyorlar. 

bfr tlddetle tekrar baılamııtır. Her iki bir şekilde d~DmGılerdir. Hiçbir 
taraf ateı açmıf, 2 kiti ~lmOı, 50 hidise olmamııtır, Şehirdeki inzibat Parlı, 9 ( A.A ) - HökOmet, ltıılz· 
kiti kadar yaralanmııhr. tedbirleri, muhtemel nnmayiılerden lltl gidermek için yıol bayındırlık 

Saat 22 ye doğru kargnıalık en do1ayı arttırılmııtır. fanllyetine baılatacak Vfl bu yolda 

hid devreini bu lm_u,,;;;~"'!'tu~·~~H=il=k~Q~m"'!:ct~=-==--R-es,,...m=l=t=ç=ev=e~n!'!!!!İe=r""'Y=e=i=teÇl~ç•nnl.;,•;;.,;;rl~.:b.:..;lr~m;.ll;:..ya;.;.;.~~·•=r=fe,.,d...,,ile~c~e=k""l!tl•r.l!!I!:~=~ 
banyo ve ylne geniı bir veranda Zaten evdeki eıyanın bir (in· Yemek blliyor. Ev ıabibinin 
Tavan araıına ince bir merdiven ventaire) i olacak. yemeğini de o yaparmıı. 
çıkıyor, iki hiımetçl odaeı vo bir Ben ikinci defa eıyayı göıden Karı koca zaten eve gelecek 
Off a odası. geçirirken Ali Sami Bey ıon pa.. herhangi bir kiracıyı bekledikleri 

Bahçıvan bahçenin pnnılyona ra meseleıinl de bahçede m.. için çabuk anlattık. Yalnız ana 
bitişik kötHlndekl iki odalı bir mur:a yapmış. bltlrml§. nemin bu kadınla anlaşması 
banyolu kUçUk evde karısı Ilı Aşaya indiğim zaman memur gUç olacak. Ben biraz fazla 
oturuyor. Blıe eYl ııezdiren adam çanta1ından çıkardığı bir defteri yorulacaiım. ETim için yorulayım. 
bahçıYanla kar11ının da ftlerlmizı açmıı: Ne çıkar. 
bakacaklarını ıöylllyordu. - Vaktiniz Yaraa ılmdl •ı· Saat dokuza doğru her is 

Ali Sami Bey her odaya sılrlp yayı gözden ııeçlreliml bitti. 
b k Otele d6ndOğllmUz zaman çıkııta yUzUmı a ıyordu. Diyordu. 

- Çok ıOzel, dedim. Y alnıı Bu deftere lmn edecek, mıv• annem meraktan çatlıyordu. 
Fakat gıtirdıiim haber o 

ılı anlaıınıı. cut ıtyayı tealim aldıtımııı 161· kadar hoıuna aitti kt hemen 
- Ora11 kolay. llyıcektik. toplanmağa baıladı. 
- O haldı hemen yerlaı.. Ali Sami Bey baaal _ Acele etme, dedim. Bu 

biliriz. lıter11n yar1na bırakahm. ııce buradaJiı. 
Köık okadar temlı bakalmıı ki Dedi. Ali Sami Bey: 

bir kô111lnde toıdan eser yok. Hayır, lıayır, buglla bitire• - Y emele lnmlyıcık miyiz. 
Kalörlfer ye ııcak au tertlbab da Um, yarın yırleılrl:ı. Diyordu. Annem: 
Yar. GUldU. Beraber evi bu Hfır de - Siz lala, dedi. Bın birıey 

Sevinçten içim içime ııtaıyor. ııyayı ayrı ayrı teslim almıı lıtemım. Gündüz o kadar doy• 
Adamcağız hemen bütün ıtyaıını olmak için dolaıtık. Ba oldukça muıum ki 1 
emniyet edip bırakmıı. Salonun uzun ıUrdB. BUtOn b lr evin Onun niçin inmek lılemedlğlol 
yaamda alıara odaaı gibi ıörl• eıyaıını ayrı ayr1 görmek kolay biliyordum. YUılırce klılllk yemek 
nen ye bir kapı ile Yerandaya değil. Yalnız bu insanlar o kadar aalonuna inme~e ııkıhyordu. 
çıkılan ıenlt bölmenin kapalı emnlyıtlt ln11nlar ki meHIA Hakkı da Yar. Rahatııı ola· 

mutfak takımlarını ayrı ayr1 k blll K d A- la raflarını arbm. Mı"'er buraaı k ca yorum. a ınca8ııı zor '" 
T K yazmamıılar, ıu clHten fU adar k 

kitap Od.il fmlf. Kilitlemeden d • 1 l 1 ili maya )Uzum yo • parça iye ıuıtırm f ır. r , 
bırakmıı. Yemek aalonunda bU· ufakb olmasını gOze almamıılar. Ali Sami Bey de bunu hisset• 

tUn içki YI yemek takımlan ol· bltl::Jlk~trlklırl de açarak iti mlş~ lıteraenlı ılze bir çay 
dutu gibi duruyor. k A. a1tndoreyı'm, dedi. e~ranm gliıel BahtıY1taın arııını ça.ırthm. .u 

Ali ~aml Bayı ıtsyledimı Bu lnlçrell Almanlardan. Aııl peynirinden, tereyağından da gı• 
- &ıalar temiz adamlardır. Zörlhll imlf. EtU, kanlı, biraz da tlralnler. 

Bıraktıkları ıeyl yerinde bulacak· kabaca. Fakat ı1ı bakıılı ıenç Ali Saml Beye: 
!arından fOphı ıtmeıier, dedL bir kadnı. (Arkaaı vı.r) 
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(siyaset Aıemı) SON DAKİKA·----
Yunanistanın ITELGRAF, TELEFON, TELSİZ HABERLERtl 

Romanya 
Türkleri 

Durumu ' ' 
Komıu Yunanlıtaada Venizelo• 

lıyanını takip edea Kandiye tidm 
amelHinln ırn hareketi, bir an içla, 
her tarafta elddt eadit• uyandırdı. 
Bu JIHY o derece ıealtlemek iıtlda· 
dını hala ıı8rDalyor•u lıl, bianetlce, 
ille flyan r lbi bir mahiyet almaaı 

l.btlmall cidden korku nriyordu. Fakat 
ıırek hareketin qıenll olmuı, ı•r•k 
alıaaa tedbirlerin alr'at Ye iaabetl, 
a7aklanma71, laenOı. nln halinde lkeo 
baatırdı ye Yunaaiıtaada yeaidea 
boıulan atlkünet ttkrar iade edildi. 
Şu hal göıterlyor ki keadiıial Yunaa 
tahtınn çıkmıya davet edilen 
eski V un an krala Jorjun eYnlce 
kaydettltlmia cenbı nrmekta yerden 
ıllte lcıdar la kkı YAr••I· Sabık kral, 
kındlı'ni iktidar meYkllae ıretirecek 
ekseriyetin kifl derecede fada olma11 
ll:ıım gelditini, aııcak bu takdirdedlr 
ki Yatana dönebtleeeflni bildiriyordu. 
Bu ıuretle de keadlılnln cidden akli 
batında bir adam oldutunu lıbat etti. 
Öyle yal 

Atlaa tlyatroıunda bir artlat\D 
da7ak yemulae mal olaa "kral ıele• 
cek amma 7lae ıerl dönecık,, ıarkı· 
11nın kehanetini teyit ettlrlcl ıtUlnç 

bt. yanlıt 1riditla kalaramaaı o1matr, 
elbette ki biç lda11ain llteyecetl 
bir fCJ detildlr. Bu.•an tlolayı tla 
kral Jorja hak nrmek •lmkUn ol· 
muyor. Bu arada lcornıumu:ı Ye doıt· 
tumuz Yunaniıtanıa dahili abnli 
biraz daha ıDkQoet bulH, bani yok 
mu her ıey daha d6:ıgQnletecek bu· 
aun için de b6tUn Yunaalılarıa aiya
Hl kuralar laaricin«lı birlbirlne kar• 
deı ıı5ıUle bakmuı klfl gelir sanırım. 
Gelir amma fı o bakıtı t emin etmekt•. 

Süreyya • 

Çerez Kabilinden 

Lldes 

utanbulda, muhtelif belediye •Ü· 

dllrlUklırjndt bulunduktan ıonra, 
buadan bir otuzbıt yıl kadar enel 
ölen Maou Eftnd~ nllkteleıile ün 
almıo bir adamdı. 
Aynı zamanda çok değerli bir mt· 
mur olan Manaı Efendi, belediye 
mildllrlüklerinde yıpranma]du 
uıaomı . yorulmuı, &hır ömıiindı 

birazıcık rahat etmek için bir Şu• 
rayı Devle& aaalığı iltlyordu. 
O arabk, pek iyi tanıttığı Kabrıılı 
Klmil Paıa 1&clraıam olmuıtu. 
Fırsatı ganime• bilen Maoaı Efen· 
eli, hele Şllraya DHlette ~İl 4e 

mtlnhnl az.alık baluoduğ11Du haber 
alanca. Babıiliye koıtu. aadraıa11Ma 
huzuruna çıkıp dileğini arz,ttJ. 
Kamil Pata: 
- Peki Manu Efendil Hayhay 1 
Yapanm!. dedi. Seo millterih ol. 
- Allah ömürler nnio, efendimi 
Aradaa l.lr iki ctın ıeçti. Miau 
Efendi, ıaıetade, o azalıfa batb 
biriainin tayin oluoduiunu ha7retle 
görünce yioı Dabıili1i boyladı. 
Kiınil Paıa: 
- Mecbur oldum, Mınaı Efıadl ! 
dedi. Sen halden aıalamaz değilıia. 
Fakat e•İn ol ki •eni dı tayin 
edeceğim. Her uman akltmduın. 
Manu Efeo4i 1ioe *9 .. kköı .tti, 
çıkb. 

Bir 17 bekledL leı, _. JOlr. 
Yine ıttti. Kimil P... kndllW 
ıörUr ıörmeıı 

- Aklımda, ........... , dMi. 
Bir ay dalla ı•t&L Yine ayaı •aıi· 
yet. Bir 4lalaa ptl. Yiae Kimil 
Pqaı 

- A1dımff !. 
Dlyince Manae Efendi dayana•aclı: 
- Affedtt'ei.U, Pqa Hazretleri 1 
dedi. Bta ıid•&t u~.. &u&upıaa
dım; momuıiyıt lıtiyoıu. 1. 

Tı/lı 

Liselere Talebe 
Yazımı Başl1yor 

Ankara, 9 - 20 Aiuatoıtan 
31 Ağuatoıa kadar 1111 ve orta 
okullara nam11t talebe kaydedi· 
lecektir. 2 EylDlde ikmal imtihan• 
larına baılanacaktır. 

Para11z yatı talebesi 1eçlm 
imtihanı 23 Eylülde baılayacakbr. 

Habeşin Kolu Bükülemiyor Bükreşten Sevgi 
Ve Saygı 

Üçler Konferansı Toplantısı 
Sayısı 450 bini bulan Romaae 

yalı Türkler, iki hliktimet arasın• 
da yapılan aamlmt bir anlatma• 
dan ıonra yurdumuza 1ılSç etmeğe 
baıladılar. Trakyada yerleıecelt 
olaa bu yeni yurtdaılanmız Köı• 
tenceden vapurlara binerek kııım 
kııım yurdumuza geliyorlar. Ro• 
manya gazeteleri bu mUnaaebetle 
yeni yurtdaşlarımız hakkında çok 
aamiml \'e candan yazılar yazıyor. 
Bu arada Endepandan Rumanl 
gazetesinin 11 Tlirklır gidiyorlar,. 
baılığı altındaki yazısından ıu 
climleleri alıyoruz : 

( Baıtarafı 1 lacl ylı.dt t 
Ye azametli hUkllmdarına, bnp .. 
rator Halle Selauley• arzı hizmet 
Ye aadakat etmek l~ln Adlaaba· 
baya ı•lmektedirltr. Şehirde zl· 
1afetler verilmekte, ıenllkler ya
pılmakta Ye bundan ıonra muha· 
rlpler, tehlikede ola• ıımali hu· 
dutlarına dotru yllrllyOılerlne d .. 
Yam etmektedirler. 

Aıırlardanberl devam edeı .. 
len kinler, herkHln kalbini dol• 
duran Yatan bl11I kaqı11nda mu· 
•akkaten uautulmuıtur. Rtiı ol
ıun, eıir olıua berkeı lmperatora 
aadakat yemlal, •• eakJ 1urtlanaa 
ıöz dikenlere mltbit bir kin be .. 
lemektedlrler. 

Muharipler, blllaaıaa Abum, 
Gondar •• ltalyan kuYYetlerinla 
••••le• lmlaa edlldij'I AclouYa Ye 
Makale tehirleri ~traf anda top
lanmaktadırlar. Habeı ıeneralları 
ltalyanlarm asıl buralara tiddetll 
taarruzlarda bulunacaklarını tah· 
min e tmektedirlar. 

Daha içerilerde Gojjam Ye 
Balli vllayetlerinin sarp dağlan 
arasında Habeı ldaaosinln ileri 
ge!enlerlle, rahiplerle meakiıD Ye 
hiç bir Avrupalının ayak bas· 
madı§'ı manaatırlar Ye bunlarda 
ineli devirlerine alt ıayet kıymet• 
tar vesalk vardır. 

1-fatta beni larallin evamirl 
•tereyi •• hazreti Muaanın k•mlk· 
ltrJnl muhafaza ettiklerJ mukadde1 

ıandukanı11, tabutu eueldncnln Gon
dar manaatırlarında aakh bulua
d.p mayet eclilmektedlr. ltalya 
buralara lılcam ettiği takdirde 
tepelerde ateıler 7akılarak mu• 
kaddes harp ilin edllecetf Ye bn· 
y&k klçlk herkHin, memleketin 
bu mukaddea baıtneafnl kurtarma• 
ya da•et edlleceti muhakkaktır. 

• Adlaababa, 9 (A.A) - Veli· 
alıt Prenı Aıfau • Voa1en'atn 
Deaıle'de lıyaa ettifi hakkındaki 
haberleri, hllktlmet kat'ı olarak 
yalan1amııtır. 

Sözde byam baahrmalc here 
uç.akla hareket ettiği iddia •dilen 
Sü Bakanı Raa Mulu Geta Adi
Nbabadao ayr&lllllf dejlldlr. 

ltatr• ln9lltere ile k_u, .. k 
istiyor 

Roma 9 (A.A, - Yan rnmt 
,. Aff arl Eaterl ., mecmua•, UJu
ıal komiıyonun, Habeı mueleainl 
kobıraauyaeajmı yaza1or. Bu 
mecmua, biı mıtliz • ltalyan kon• 
feranıının çok faydala olıbilece
iini, fakat bu konferanııa, lagil· 
terenin duramu cWayı•e ç.ok 'bU· 
Jlk ~lılerle karttJacaiaaı İIAYe 
etmektedir. 

K8111reCIY81'1••• Dllte11 
ltalr•• Nuarı 

Roma, 9 (A.A.) Şarki Afrika· 
ya siderk• Kahire cıYanuda 
dllfllp içindeki ltaJyu baruıderlık 
bakanı, mcıhur kltif Baron 
Fruıettl ve diler beı kltfle 
birlikte puçalandıjı bildirilen 
tayyareyi, ltalyanm en m•ıhur 
tayyarecllerlnden binbqı Raffaele 
Boetaninln idare etmekte olduiu 
anlatılmııtır. 

Üçler Konfer•f!&l 
Toplanıyor 

Londra, 9 (A.A) - Eden Pa
rla• aah atnl gidecek re perıem· 
be gtintı açılacak olan açler kon• 
feranıının ltatyan ve Fran•ız 
mlmeulllerl ile ~arıamba aftotln· 
den itibaren temaaa girecektir. 

1 iki Cinayet 
-----

Bir Hancının Kafasını 
Balta ile Uçurdular 

Zonguldak, (Özel) - Geçen 
hafta içinde Zonguldak köylerin
de iki cinayet itlenmiı, ihtiyar 
bir hancı parası için, bir adam 
da 6c alınmak kutile öldDrlll· 
müıtur. 

Zonguldak • Devrek toaa11nın 
9 uncu kiJometrHlnde bir haada 
lwıcdık eden ihtiyarın altın ba· 
l>aıı oldatuna dair yerleımlı bir 
kanaat da yardır. 

Cinayet ıDnll hanu H11aa 
han odaıında kafası balta Ue 
parçalanmıfloldutu halde ve kaa
lar içinde bulunmuıtur. 

Cinayeti haber alan jaadarma 
cinayet yerine koımuş ilk anda 
karanlık ıörllnen bu claayetl Br· 
ten perdeleri birer birer kaldır· 
mıı, iki aaat ıonra da katilleri 
1akalamıfbr. 

Katiller Yuıuf oğlu Mehmet 
ve Ha1an oğlu lbrahlm adında 
iki k6y1Ud0r. Bu korkunç cina• 

yeti hancının beı on kuruşunu 
alabilmek içio yapmıılardır. 

ikinci cinayet bir enlfte ile 
kain birader arasında olmuıtur. 

Hlsarönl ldlyllnden Kocagöz 
lımail bundan bir mlddet ••••I 
karısını boıamııbr. Bu botanma 
hidlaeılle beraber kain biraderi 
Kelle Cemal ile araıı a~ılmıı, bu 
geçlmıizlik IOD glnlerde tlddetll 
bir dtlfmanhk haliai almrıtar. 

Cinayet gecesi iki eski ak• 
raba karşıJaımıılar, ufaktan baı· 
tayan ka•ga gittikçe azmııtar. 

Bu arahk Ud tarafın da ıllAba 
davrandıtı llrada Kocagöz lsmall 
marUılni daha evHI omuılamıı 
\'e bir kur§unla kain biraderini 
yere ıermlıtlr. 

Cinayeti lıledikten sonra ka· 
pn katil jandarmamızın •ıkı 
araıtırmaımdaa yaka11 ele ve~· 
mittir. - lf. 

Zonguldakta 200 bin Li
ralık bir Dava 

Zonguldak (Özel) - Davacı· Zooiuldak mahkemeıl Lu da· 
lar Zongu1dak • Kozlu k6mUr talı- vaya bakamayacağını bildirerek 
mil ameleleri ılkAyetlerl Zongul· red kararı Yermif. Davaca TekU· 
dak madea mtıdDriyetl ile amele Jerl ltlraıda bulunarak karari 
l>lrlljinden. temyiz etmltler. 

ADlahhfa ı&re Zoaauldak ma• Temyiz mahkemeıl de mah· 
den mlldlirlyetinln muvafakatile keme kararını reddederek (dev• 
Amele Bkllği buadu on bir Hoe letçe bir kanunla tayin edllme-
•Y•el blltfln amelenin ,Unllk ka• dikçe hiç bir cemiyetin hiç bir 
ıançlanndan ytııde aeldz kt1met• vatandaıtan para toplayamıyacaJC..) 
baılamıf. Bu tevkifat bugtine •• 
kadar deYam ederek (%00,000) nı bildirmiı. 
Urayı bulmUf. Şimdi bu davaya ayaa mab-

Maden ameleleri Zonguldak kemede yeni bqtan bakılacak 
Aaliye Hukuk mahkemuine toplu •e dayacı tarafı kazandıtı tak• 
bir iıtlda ile baı vurmutlar: tirde alınacak ( 200,000 ) lira 

" Bizden artak bu para keail· • da ncıların lıteğlle • dotrudan 
meıln ve birikenler de iade doğruya TUrk Hava kurumana 
edilsin • ., bağışlanacak. 

-----------------------------------------------Kagseri Fabrikasında Şimdide 
3000 işçi Çalışmaya Başladı 

... - -
Kayseri, ( Özel ) - Şehrimiz· 

de ) eni bir bayandırlık çabıma• 

ıana baılanmııtar. Eakl binalar 

yıkılmakta, yenileri yapılmaktadır. 
Belediye bayındırlık itlerine büyük 

F ransada Kargaşa
lık Duruldu 

lıçi~er Fesatçılık Yapma• 
dıklarını Söylüyorlar 
Tuloıı, 10 (fraoıa) - Dllnldl 

glln ıUkQnetle ıeçınişt: r. Şehirde 
ve ter1&oede hiç bir hAdiH olma· 
mııtır. 

ltç!lerden bir heyet deniz ku-
mandanlığına giderek kendllerl• 
nin feaatçı olarak telikki edilme
melerini rica etmiftir. Belediye 
reiıi bir beyanname neızedorek 
balkı ıllküna davet etmiştir. 

Mahkeme 42 kiti hakkında 
tevkif kararı vermiıtır. 

önem •ermektedir. Kayseri men· 
ıucat fabrikası kurulmaya baıla· 
dıktan beri her aahada faaliyet 
artmııtır. D•ha ılmdlden fabri
kada 3000 itçl çahf maya bat
lamıt bulunmaktadır. 

----== 
Yunanistan da 

Haydutluk 
Çeteçiler Köylere Saldır

mıya l:' aıladı 
Atina, 10 ( Özel ) - Bulgar 

kıyafetinde, Bulrarca •• Tarkçe 
konuıan beş klıilik bir çete 
Drama dvannda bir k&ye ıaldır· 
mıı, bir köylüyü •oyup ağar 
ıurette yaralamııtır. 

Dedeağaç civaranda da jandar· 
ma ile iki meçhul haydut ara11nda 
çarpııma oJmuıtur. 

Zarara Uğrayan Köylü 
Erazı Vergisi Vermiyecek 

Ankara 9 - Finanı Bakan· 

11 lnamlmıyacak fty, vapurlar 
kendilerine borçlu olduiumuz bft.. 
tUn bak ve imtiyazlardan iıtifade 
ederek momleketimlzde yıllardall4 
beri oturmakta olan 1&kin vı 
•• lntiıamsever bir balkı taıımakla 
meıpl .•• 

Onderlerl Atatllrk8n 1arahcı t 
( ~~amı 14 Unofl yttzde ) --- --

Nektar Fabrikası 
Direktörünü 

Vurdular 
lzmfr, 9 - Aydın Nektar 

bira fabrikasında kavaslık eder
ken lılnden çıkarılan Debreli Ib• : 
rahim, fabrika direktörD Hayfari 
dört yerinden ağır surette yara• 
lamıı, cUrektörU kurtarmaya gelen 
makinist Macar TlberJ de öldu,. 
mUıtlir. DirekUSrUn de öleceği 
ıanılmaktadır. Katil yakalanmııtır. 

4810 Metrede 
FacialarJ 

Şamoni, 10 (Fransa) - 4810 
metre yllkıekllğtndekl Mon Blao 
dallarında birçok facialar ol
muıtur. Y •ıll tepede bir kar 

k6prtıın lkl Ruı aeyyahınm üzerine 
11kılmq, bunlardan biri ölmUıtUr. 
Belçlkala bir ıeyyah da bOyUk bit 
tat altında kalmııtır. .. ....... --=--....: ... •ı=a=:ı :;;aa..::=1~5U- ::..:-.:: • =----

r --
Bir Doktorun 
GUnlUk 
Notlarından 

Oumarte~i 

(*) 

Mide Kaynaması 
Genç bir kıı hasta müracaat etti. 
Yemeklerden evvel n ıonra her 
stn boğazına kadar çıkan ka) oımı 
n aoılıktan araeıra da geğirmelcr· ,,, 
den tlklyet etti. Muayene ettim. 'l 
Uıun :ıaman mideıi için teda~ 1 

yaphran bir ıllrü ilA9lar tozlar 1 
kullanan ve nihayet elektrik masaj-
ları yapılmaııına muyafakat eden j 
bu geno kızda uni olarak bir mide ' 
butahğı mevcut deilldL Daha 
ıl7ade ı 

1 - Dahili ifraa ruddılerinln 
aoklan vazife görm11inden; 

i - Yemeklerini yerken çok 
acele ederek çiğnememt1inden; 

3 - Yeoıek e.naıında çok bol 
eu l9m11inden; 

4 - Mnout aaf171te rağmen bu 
ııoakta çok yorucu yllrüytlıler Vl' ı ı 

~ ıpor yapmaıundan; 
llırl ıelen ve adet nokıanhkJarilc 
beraber yilrliyen umumt kanıızlığın 
verdiği ıinlr boıukluiu mide ve 
bağımıklarda durıuoluk bırakmı~ · . 

1 - Elektrik tedniılnı lüzUl.ı 
olmadığını, 

2 - Kan kunıt ıuruplarındın 

bir ıiıı Hiıtogeool aJmaeını; 
S - Günde on bir aut i11tirabat 

etmeaini; 
4 - Yemekleri muayyen eautler· 

de yavaf vo çığneyerek yemeainl 
tuelye ettim. 

Brea~ aO ( Fran1a ) - Dlin 
aqam amele terıaneden ıükfın 

içlude çıkmıı,oUmayif yapılmamıtllr. 
lı~ı kuraklık, yangın, dolu Ycsalre (") Bu aotlan kH p Hklayıms, 1ahut 
g ibi if etlerle mahsulllnlln llçto biri lalr a bllm• 1apııtmp kollıkıl7on yapı· 

(Frauadakl karrAf•lakJua alt ilk ba• 
lıarlar be9lacl 1•1fadıdır. 

zarara uğrayan köylOlerden arazı nııı:. Sıkıntı samanıoııı:da bu notlar bir 

nrglsl alınmama1ına karar •ermfıtir • .._d_•_"•_•,_ıı_ıı._ı_ım_d_•_d•_n_ııı:a J•tlt._•b_ıı_ .. _. ---• 
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Yaz Günlerinde Giyile

c k Zarif Bir Elbis 

lıt ıiz hem yıkanır, h m 
glbqe dayanır e her ihtiyaca 
ceYap verir bir y z lbisesl. Bu 
ell~ise t ki , tekslz giyO bilir. 
Pa mukt n örm dir. K ndinlz bile 
yapabilirsiniz. 

Sağdaki yıkanır f pekten yapılmııtır. Gtındnı 
h r y rde glyll bilir. 

dının Hugu 
Tırnaklarının 
Ucundadır 

B.r k dının elf rlno Y• bUhas
sn tırnakl rına bakarak onun na• 
ıl bir huyda olduğunu s6y) mek 

müm'.UndUr. Zira tırnaklar ka· 
rnktcrin baromt>treıidir. 

Tırnaklara fazla lUnalı bir 
kadın hiç şüphe yok ki mHıkUI· 
P sc ıttir. Tırnakları her zaman 
temiz muntazam, iyi keailmif, 
f kut boyanmamıı, cllAlanmamıı 
olan bir kadınsa gay t metodik 
ltiyaHara sahip kabiliyetli fak t 
mü e\ nzı bir kadındır. Göıterltll 
r nkli pırıl pırıl cilalı tarnaldarın 
ıah;bi iı neşeli, hayattan lst dl· 
jini alım başknlarma hakim ol· 
mayı seven bir kadındır. 

Fakat ıurası da muhakkaktır 
ki tırnaklormı ihmal eden bir 
kadın n kadar güzel giyinirse 
gi} insin şıklığı, temiz görlloüıtı 

bozuk tıro kları yllzUndeo tesirini 
yarı yarıya kayLeder. 

Helbuld ellerimiz: k ndimizin en 
z n~zarıdlkklltini celbetUği için 

ekaerıy ihmal edilirler. Yalnız 
tıklığa değil, temiz iiyinmeye 
gayret eden her k dm tırnaklarını 
boyamasa bile hiç olmazsa 
etlerini muntazam kesmeli Ye 
tırn klnrıru h m hamlı, bembeyaz, 
hem de iyi dfizeltllmit bulundur• 
malıdır. 

Tırnakların biçiminin iyi olmaaı 
ı,ın hiç makaa kullanmamalıdır. 
Yalnız törpD ile dUzeltmeJidir. 
T~rpi yü de atağı yukarı değil, 
Y lmz yani rdan başlayıp tırnağın 
orta ına doğru kullanmalıdır. 

1 

Bir kadında dişlerini fırçala· 
mak, yüzllnU ~ıkamak nası1 itiyat 
haline g imiş e tırnak1arma bak· 
mak dn aynı şeki!de 0°lmalı dır. ı 
En meşgul bir kadın bile tır.-rnk• J 
lorını temiz tutamıyacak kadar 'ı 
dolu değlldir. Hakkınızda fena 
bir hükfim yerdirmamek için bu 
itina elzemdir. 

Ufak Fakat Mühim Şeyler 

Bu rHlmde ufak tefek gibi görlinen 
fak t asıl ııkhğı temin eden eyi rden 

birkaçının, reamlnl görüyorsunuz. E!hiseniz (ık 
e gUzel olabilir. Fakat eğ r dllA'm niz, toka• 

nız, yakanız, çantamı şık d ğilıe hiç gö ter• 
mez. Eğer elbisenize şık bir teferrU t yapa· 

mıyacaksan11 lbisenfzin de ıık olmasına lüzum yok. 
purada g6rdllillnilı bu ufak tefek ıeylerin h psi gayet zariftir 

Ye çok ko- (aylıkla çantacılar veyahut düğmeciler tarafından kop· 

ya edilebilir. 

Bugün Ne Yemek Yapsam ? 
Yumurtalı Bisküvi Limonlu Böbrek 

L zım olan §eyl r: Sekiz yu• 
murta, sekiz büyük kahve finca• 
m pudra ıeker, iki buçuk fincan 
tuzsuz tereyat, yarım limon ka· 
buğu, bet kuruşluk amonyak, 
kllçllk bir kahve kaııtı karbonat. 

Bütnn bu şeyler hep bir 
araya iyice karııtırılacak ve ıonra 
aldığı kadar da un katılıp o da 
iyice karııtırılacak. Bu verdiğimiz 
ö!çUye bir ki:o kadar un lizım 
olur. Hamur haline geJ:nce parça 
parça koparıp Ltediğin:z b"çiml 
verin v y ğlanmış bir tepı:} 

ıralayıp fırına gönderin. 
Jf

Peynirli Pathcan 
Patlıcankrı yuvarlak yuvarlak 

kedn"z. Peyniri yumurta ile ıu• 

!andırıp içine biraz da maydanoz 
katımz ve hepsini bir arAya ka· 
rııtırınız. Pat~.canların yalnız bir 

Böbrekler ince ince d[f mler 
halinde kesilecek. Tuzlanıp biber· 
lenecek. Bir tavan:n içerisinde 
sa do ) ağ eritilecek. Böbrekler una 
bulıınıp hızlı ateş:e Uç dört d • 
klka kadar kızartılacak. Ba'Zlları 
eneli böbrekleri kızartıp üzer• 
lerlne un ıerpiyor. Siı hanilainl 
isterseniz onu tercih ediniz. ikisi 
de g üzel ıüztl o·ur. H:ç ateşten 
indirmeden üzerine limon ıuvu 
sıkınız. S kiz böbrek için iki İ;. 
mon kilfidir. Eğer bu yemeği kı· 
ıın yaparsanız o zamnn Jimon 
aayu yerine bir bardak beyaz 
ıarap koyunuz, üzerine bir miktar 
da maydanoz ıerpiniz, yavsı ete§· 
de on beş dakika kadar kayna· 
ta~~z: S k~ı. böbrekt n yapı!an dört 
kışılık hır sofrayı mükemmelen 
idare edebilır. -··- __ _..... . .......__ ...... _, ____ ..._~------

tarafına azar azar ko;~nuz ve ıon· 
ra patlıcanlar• tavada kızartıolz. 

Ufak Fakat Mühim 

1 
e iz Banyol . 

Şeyler 

rında y··z 
zell" ğinden 

vel Vücut 

Güze liği 
ranır 

Y n Hrt gUneıt, denizin 
Y kıcı 'uyu ıonb harda h rke l 
bir iki yaı daha ihtiyari mıt gibi 
g6st rfr. Yazhktan döntıp de 
a•nçllk \ e tazeliklerini mub • 
faza edenler pek azdır. Üstüne 
herkeı btr kilo da ilii'fe edince 
güzellik tamam olur. E&aıen plaj· 
larda çirkin vncut k dar iğrenç 
bir şey o!amaz. 

Bir defa yazın tlımenlığın 
nnnne geçmek, bunun için d 
jimnastik } apmak 1bımdır. Evvela 
kumda banyo yaparken kaf nızda 
baılayıp vlicudünUzllo her nde· 
lesini ayrı nyrı gerip, kendi ha· 
Une bırakın. Vt, bunu baı kol, 
ayak, karm veaaire için birkaç 
defo tekrar edin, sonra ayağınızı 
sağ taraftaki resimde gördtiğ ~ 

Eğer Yüzünüzde 
Sivilceler Varsa 

Bazılar11ın hele g nç klZlann 
yüzlerinde bir takım dvilceler 
olur. Bunlar güzelliği bozar. Hatti 
bazan yllze iğrenç bir manzara 
bile Yerlr. H r genç hlZ bundan 
kurtulmanın b:r çaresine baş 
yurm hdır. 

Bir defa yllzO kaCiy n kireç.!i 
sert ve kaba sular:a yıluı~P.mak 
IAzımdır. Eğer ~ a~mur rnyu bul• 
mak lmkfmı vrraa o :unl yık • 
mnh, yokı suyun içine onun 

-
.. 

nUz gibi k.aldmn. A} ağmıza ev
Yel masaj y8pınız onr ayni 

v zly tte bir k ç dım zıplaymız. 
Dlğe!' bacakla d ayni har keti 
te~.r-r diniz. 

Ortadaki rca:mde gördüjUnüz 
gibi kollermıı:ı ve bacaklarınızı 
açarak ko u:ıuz. Koli rınızı ol 
laraftaki reıimd olduğu gibi 
ga) t gev.şek bir halde başıoızm 

ıtüne ko) unuz. Karın adelek<
rlnizl yukarı doğru çekiniz \•Ucu· 
dünUzQ evvelA sağa onra 6 01 

bnküntiz. Doğru\unuz. Bu har keti 
de birkaç defa t krarlayımı:. 

YUrerken sud ev\·elli sırtUııtll 
yatınız. Arka üstünden, yllzUstUne 
yüıHstUnden arka üstnn dönerek 
ıu içinde yuvarlanımz. Bu hareket 
bilhassa belinizin ine 1 şmesine 
y rar. 

Jlmnastiklerlı en mllkemmel 
licut üzer~nde en çok teıirl olan 

ip atlamaktır. Eğer bunu sahilde 
yapmayı fazla aykırı bulu} or a· 
nız evinizde yapanız. Hem şiı· 

manlamanıza mani olur. Hem de 
vlicude aleıtikiyet ve çeviklik 
verir. 

Bu Seneki Kışlık 
um aşlar 
Par· in en meıhur ve en 

genç terzile:-indon biri o!an R fa l 
geçenlerde bir sugi y.ıpm ıta. 
Bu sergide en nazar.dikkati çe'ken 
ıey meva:mlik Ye ~ ıılık t lbiıeler, 
manto.aT \ e ta: yör.er için kul· 
1 µdığı kum<:şlann ~eni: iği idJ. 
Bunlann bil ~:"t:s:ıa hepsi muhteJif 
yli. lerden örü: mÜf eJ örgli eri idi. 

Eğer kışın ·amod o.mak 
bti}orsam~ şimdide 1 haz.ırlanınız. 
Kumaılarınııı örmeye \ eyo ör
dürmeye başlayınız. sertliğini giderecek bir ey koy· 

malıdır. Sonra b6yle sivilceleri 
olan kimseler hremi yüzlerinde 
fazla tutmamnlıdırlar. lyi &J bu· 
lunmadığı zamanlar SJ yerine 
ylizlerinl kremle terr.idemelid:r~er. 
Fakat bir miiddot tuttuktan ıonra 
derhal temiz bir pamukla hnfif 

·························-································ .. haiif s lip çıkarmalıdırlar. K re i 
stirer'tcn de ) ine ıpsmokla &ilrme 1 
k t'.y~ ı el dokı.ndurmam-lıd.r. 
Çünkü b·r ufak tırnnk ç:Zgisi 
es ... sen ufur; elli olan bu sivilce• 
lerde büyUk iı:er açabilir. 



Bot Sizler 1 

Tabak içinde 
Bay, yeni hizmetçiye emretti: 
- Bana biraz tuz getir. 

Hizmetçi gitti, avucunda biraz 

tuzb geri ıeldi. 

- Bir daha bir şey iıtedim 

mi t11 bağa koy da getir. 

Akşam o!muıtu. Bay yine 
hizmetçiye emrctt;: 

Tefekkür 
Arabaya bir 

eıek koıulmuıtu, 
araba yokuıu 

tırmana mı yordu; 
geçen bir yolcu 

arabayı itti. Ara· 
ba yokuıu çıktı, 

arabanın aablbl 

t~ıekkllr etti: 

- Al:ah Hn• 
den rezı olıun 

.SON POSTA 

Sakın 

Bayan depek 

ilbl hafifti, yeal 

gelen hizmetçi· 

de duba gibi 

ıltman... Bayan 
blzmetçi1e tea

blb etti: 

- Sakın ha 
aokata çıkarken 

benim elblHle· 

rf mi g i ye y im 
deme, hemen 

10 

1 ltzeı rmaıar 1: 
Dos}ru Yekun 

MuhaHbe lalrl, mubaaebe 
memuruna ıorduı 

- V erdltlm yek6nu yap-
tan aı? 

Y aptam Bıyıml 

Dotru mu? 

Dotru olaun dl1e ıtklı 
defa tekrar ettim. 

- Ver bakayım! 
- Buyrun Hkirlnln de netle 

- Terliklerimi gdlr. 

Hizmetçi gitti, elinde bir ta• 
bak g r! döndU. Tabağln içinde 
Ba rn terlikleri vardı. 

yoksa b:r tek 

eıkle bu araba 

bu yokuıu çıka· 

mazdı. Kayakçının küreğ: - Tıp tıp eder } üreği 1. 

kapı dııarı olur

ıunl cHl ayrı ayrı çıktı. Heptini bir
den alınl ···-·-·---···········-·····_.. ..................................................... -- ... ........____...,,_ ............................................. . 

GÜLDÖREN YAZILAR 

-
- Sizinle evlenmek iıtiyorum. 
- Annemi ıördünftz mD? 
- Annenizi de gördOm a .. 

ma, ı"d tercih ediyorum. 

Yok Mu 
Bizim lmset di9 macuau ala• 

caktı, bir kokucu dUkklmna 
girdı; kokucu cinı cinı macunları 
tezgihm tlıerlno dizdi: 

- Bu ağza güzel bir koku 
ver;r, bu dit etlerini kuvvetlendi· 
rir, bu diı etlerini kırmızılaıtırır. 

imsel sordu: 

- Diıleri temizleyen macunu
nuz yok mu? 

Tecrübe 
Avcuya ıordular: 

- ilk kurıunda tavıın Jere 
dtııtü de nedeo birkaç kUl'fUD 
daha attın? 

- Ô!ekl kurıu•lan ela ilk 
kurıunuıı geçtiii delikten ıeçirlp 
geçiremiyeceiiml tecr&lte ettlml 

Beklediğim 
- Ben bir ka

dını bir aaat• 
tan fazla bekle
mem. 

- Bir buçuk 
aaatten beri bu
rada bekliyoraun 
yal 

- Beklediğim 
bir değil, iki ka· 
dml 

Sürmez Y• 
Batakçı, terzi

ye sordu: 
- Diktiiin el· 

biseyl ne vakit 
•ereceksin? 

- Siz, geçen 
ıefor diktiğimln 
ıon takı~tlni ve
rince! 

- Amma tu• 

Belki 
Konuşu} oriardı : 
- Bilgi, dediler, paradan 

daha faydalıdır. 
- Belki, diye ce•ap •erdiler. 

Arr ma ıu var ki para ile bir 
dardfllnu ı yapalabilir, fakat bl:gl 
ile bir banka açmıya hakin 
yoktur. 

Pazarhk 
Bay.1m çorap alıyordu ı 

- Bir lira d:yorıun, dedi, 
blı tane Hi •yağım, bir tane de 
ıol ayağım için alacağım, iki lira 
edecek deiil mi? 

- Güzel batırıaız için elli 
kuruı indirir, yllz elliye ••ririm. -

Peki 
Mataıa 11bibinin uzun bir 

1akah •ardı. Sakalını aallaya 
aallaya gUzel aatıcı kızın yanına 

ıokuldu ı 

- Ben ıize kaç defa tenbib 
ettim, dedi, mUıter;Jer ne söylene 
peki deyiniz. 

GUzel 11tıcı kızı boynunu 

bUktU: 

- Naaıl peki diyebilirdim. 
Mü,teri, maka&ı al da ıu mağaza 
aahibinin ıakalıaı keaiver, diyordu. 

Değilim 
Çek borçluya naıihat •erdiler: 
- Borcunu nrea ıenain olur. 
- Ben öyle zeng:nlik budalaaı 

değilimi 

haf adamsın, bir 
elbiıenln dikilmeıl 

Uç dert ıene ıll• 
rmez yal 

- Çalııırken bir fotoirafımı aldırdım. 
- E•ıtaatane aldılu dejil mi 1 

işitiyor 
Kızı piyano çalıyordu. Annesi 

ıöyledi: 

- Haberin var mı, karıımız
dakl apartımana bUyUk bir mu• 
ıikiıinas taıınmıtl 

- Acaba benim piyano ça~· 
dığımı işidi)'Or mu? 

- ltid :yor ya, biraz e•vel 
pencereleri kapadı. 

O Ve Ben 
Yanımda o 
Cammda o 
Onunla can ctınagız 
Onunla •an •anagız. 
O ve h•n 
ikimiz 
Biribirind•n 

--, 

Agrılmagan 61r çift 1161116. 

* Sokulugorum gokın 
Çapkın 

Bir ıözl• •iJziigor h•nl 
Üziigor beni 
Bakışındaki ılık 
Agdınlık 

Sokulugorıım gakın 
Yin" çapkın 
Bir tülü~ var dudaklarınia 
Göz kapaklarında 

O ıanımdc 
O Canımdtı 

* 

Yakınız blrlblrlmize 
iliz• 
Bakıgor gökt•ıı 

Belir•n 
Bir iki gıldız 
Biz birlbirimlz• olctıdargalcınız 
Okadar ıalcınız 
Ki 
6•llcl 
Kıslcanıgorlar 61zl, 
//cimld. 

Yakını• ""'"'" 6b 
HlHiZ 
6ir lıl•le sıı••ıorıız 
Durugoruz 
Oturugoraz 
Çünkil, 
ÇiJnka 
btlmlgoram • lclm 
l>ll mlgorııın IHn le imim 

* O v• IHn 
Aııu g•r• ıld•n 
Kal a6alılc 61r vap•ri11 
Ycıng1111a d•ı•tlı ilci ıolo•ı•z 

Ml••hçı 

1 

Anladım 
Çocuk aöyledi: 
- Bana haber •ermediler am• 

ma b11n anla.dım, yakında otur• 
duiumuz aparhmandan çıkıyoruz. 

- NaııJ anladın? 
- D iin bir cam kırdım, an• 

nem, ne dl!vdtı, ne de darıldı. 

Ziyaret 
Hırsız eve- jirdi, Bay elinde 

tabanca, karıaladı; hınız taıırdı: 
- Ben de ılzi aayff yedesinfz 

biliyordum. 
Bay güldü: 
- Ziyaret edecejfoizi haber 

alır almaz geri döndüm. 

Mevzu 
Romancılar arasında: 
- ikinci romanının mevzuunu 

nereden a:dın? 
- Birinci romanımı intihal 

etmi9lerdi yal 
- Evet. 
- Iıte, o intihal romandan 

aldım. 

Açıkgöz 
KUçUk oğlunu çağırdı: 
- Şu mektubu al ıu altı ku· 

ruıu da al, poıtaya ver. 
Çocuk gitti, aıeldi. 
- Mektubu ne yaptın? 
- Kutuya attım. 
- Pulu iyi yapııtıraaydın. 
- Pul yapııtırmadım ki, me-

mur baıka tarafa bakıyordu. 
Mektubu pul yapıştırmadan ku
t.ıya atıverdim. 

- Bu ay büyük ikramiye çı4 
karaa sevincimden yUrefime ine) 
ölUrtım. 

- Bileti bana •eraene, aak• 
ayayım. 

---------------------
Geri Getirin 

Mantar alıyorlardı; ıordularJ 
- Ya bu mantarlar zehlrll 

iseler! 
- geri getirin paranızı iade 

ederim. 

Yazık 
Bıyan ıöyled i: 
- Bu ak9am miaafirler ıele

cek, bir hindi kıı:artıam. 
- Yazık, berkea için kendini 

ateıo atıyorsun! 

H•yran 
Sarı bıyıklı erkek, ılyah aaçll 

kadına ıöy1edl: 
- Sizi bu mayo lle g8rllr 

ıörmeı hayran oldum. 
- VUcudUmOa ınıelHtln• 

değil mi? 
Hayır, mayonuzun ıGıelB· 

iinel 

Doğru 
Yeni doiaa 

çocuk için: 
- BlyOk ba• 

baıına ne kadar 
çok benziyor. 

Dediler, bak
lan vardı; coca
tun batı aaçııı, 
atıı dltıizdl. 

Misal 
Muallim tal .. 

beye dedi: 
- Şeffaf clalm 

için bir misal 
bull 

Ağabeyim. 

Ağabeynla 

naaıl mlaal olur. 

- Ôyle ıeyler ı6yledl ki yUzUmdeki podra az 
olıaycla, lapkumı11 olclupmaa farkına •aracaktL 

Annem, ken• 
dine miaal olarak 
daima ağabeyini 
1BzOnOo önUne 
ıetlr, dedi de •• 



• 
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Tanınmamış Bir Genç Kızı 1 7.:n!!.~!~D~~~h~ (N~o~!~B~:.~~. ~ .. 
Milyoner Zevcesi Yapan Bir 

Film 
Elinizde Hedg Kiesle
rin Resmi Varsa Ehem

miyetle Saklayınız. 
Yüksek Paraga Sa

tabilirsini ~ 

Amerlkada •e in· 
gilterede ılddetll bir 
••Utanma dalgaıımn 

esmekte oldutunu ., 
gazeteler bir kaç defa 
yazdılar. Sonra bu 
dalganm llalyaya ıl

rayet etmek Uzre 014 

dugunu da haber •er· 
diler. Mcıele 11Edebe 
mugayir., tellkkl edi· 
len e1erlere kartı eY· 
veli papaslaran, ıon• 
ra da ailelerin cephe 
almaları idi, edebe 
karıı görülen eaerleri 
meydandan kaldırt· 

maya çahımaları idi. 
Bu hareket ilk teairinl romanlarda 
ve &incma fillmlerlnde ıöıterdl. 
Bazı romanların ve bazı flllmlerln 
plyaaadan kaldırılması neticesini 
verdi. Fakat ltalyada yeni cereyan 
eden bir hldiae anlatıyor ki, · bu 
hareketin ltalyaya da ılrayet etti• 
ji haberi yanlııtır. Bil&kiı orada 
timdillk ••Mutlak hakim,. sayılan 
Sinyor Muıolinl edebe mugayir 
eaerlere taraftar olmamakla be· 
raber 11San'atm aan'at için oldu· 
ju,. dOıUoceaindedir. 

lf. 
iki yıl ance bir 11Çekoılo•ak,. 

ıtüdyoıunun dlrektörU olan Herr 
GUıtav Macbaty; Vect veya ExtaH 
lımi altında bir filim çevlrmlıtJ. 
Bu fllmln yaldızı Hedy Klealer 
lıminde fe•kallde gtlzel Viyanalı 
bir genç kııdı. Hedy Kicaler 
vakıa birkaç defa tiyatro eahne• 
ıine çıkmıştı. Fakat ılnema mes• 
leklne yeni intisap ediyordu. 
Tanınmam11 bir sima idi. Buna 
rağmen tanmmamıt bir ıima 
tarafından çevrilen ve tanınmamıı 
bir sima tarafından oynanan 

Ekatase bUyUk bir muvaffakiyet 
kazandı. Aşkın mutlak bir ifadesi 
teklinde görilldU, a:kış'andı. Fa· 
kat san'at kıımı ne ka

0

dar mU· 
kemmel olurıa olsun, bazı par· 
çalarmın biraz açık olmaaı çok 
ı•çmeden tenkit uynndırdı ve 
eaer Çekoılovalcyada, Avusturya• 
dan, orta Anupanm birçok yer
lerinde 1aıak ıdildL Buna ıebep 

ise, bil· 1 
hana He 
dynin ba· 
zı aahne-J 
lerde ya 
rı çıplak 

ol ar ak 
gı5rlll • 

mHl idJ. 

"' Bu fil· 
min uyan 
dırdı ğı 

mllnakaıalar Hedynfn derhal ııshret 
bulmaama sebep oldu.Meıhur reji 
ıör Mak Relnhard ondan bahH· 
derken: 

- Anupanın en tatlı kızı, 
demlıtl. Ağızdan alua duyul· 
du. Kızın etrafında bir prea
tişklrlar balkaaı vDcut buldu. 
Avuıturyanın bir · Baıil Zaharofu 
vardır, adına Hirtenberg derler. 
Batlıca ailih fabrikalarının ıahl• 
bidir. Genç kızın preatiıkirları 

araaanda o da vardı •• aibayet 
om:nla eYlendi. Çok k11· 
anç b;r adamdı, karııının 

artiat iken çıkarılan ne kadar 
resmi varsa toplatdı. Ekıtaae 

filminin de yaaak •dllmeyen yer· 
)erde oynatalmaaına mani olmıya 

çahı!ı. Fakat ıon glinlerde bekleme

diği bir durum k'1rşııında kaldı. 

it al yanın Ven edik şehrinde 
arsıuluıal bir f.lim sergiıi kurul· 
muştu. Her stüdyo buraya en 
güzel fılınini yol !adı. Çekoılovak· 
yadan gelen filim iıe, tahmin e• 
dersiniz, Ekıtas filmi idi. Hem de 
hiç sansör edi;mem·ı bir halde! 

Hirtenberg bunu itidince, der· 
hal karısını yanına alarak Italya· 
ya koştu. Evveli aanıöre baı 

vurarak filmin yasak ettirilmesine 
çalıştı. Müaalt cevap alamayınca 
baıbakan Sinyor Muaoliniye aitti, 
ondan da: 

- Bu • ..,1o bir aaa'at esen 

olduğu, bir ean'at eaerinde lae 
tlUe btırünmOı bir kadın vOcudu· 
nun sılSrUlmeainde mahzur bulu· 
namıyacajı c••abını aldı. 

lıt• "Edep •• haya,. mefhu
munun ltalyadakl tellkkiılnln A· 
merlkadaki t•likkiılne uymadıjl· 
na delil olarak gllıterilen bldlae 
bu hldl11dlr. 

* 
Bu hAdl11den çıkacak netice• 

ye gelince, ıabık aktris Hedy'nln 
bir filim sergiılnde gör8nmeai 
tekrar aan'at hayatına döneceii 
rivayetlerini uyandırmıı İH de, 
kız oldukça akıllı olduj'undan, 
milyoner HYCHİ ııf atanı kolay• 
lakla bırakmaaıoa lbtim•I Hrl
lemeı. 

Yukarıda gördtığllnUı portre 

(Hedy) dlr, yanındaki realmlerde 
Extaae filminden keeilmlf tir. 

Loretta Y oung 
Par isten 

Geçti I 
Loretta Y oung ıeçen hafta 

Londradan tayyare ile Pariae 
gelmiı ve Paristen de ıllr'at 
katarına binerek ltalyaya ,ıt• 
mittir. Franaız gazetecUerine ı6y• 
lediji ıudur: 

- Avrupaya tlmdiye kadar 
hiç aelmemiıtim, bununla bera• 
her ltittiklerime bakarak Parlı 
hakkmda derin bir aılc bHliyor· 
dum, bir hafta ıonra Italyadan 
döneceğim, •e bir mUddot 
Pariıte kalarak mtlzelerfolzl •e 
abldelerinizi gezeceğim, sıecele· 
rimi de barlarda geçireceğim, 
makaadım, kitaplarda okuduium 
Par:ıin, hakikate tevafuk edip 
etmediğini görmektir.,, 

Loretta Y ounga bu aeyahatte 
annesi refakat etmektedir. O da 
QkyaDNu ilk kız ıeçtr.ljlİr. 

ti adı alhnda bir flllm yapıldı. yacak, yanyana iki tUne!i açmakla 
SUjHI, Fran11z romancııı Andrı uğratmaktadırlar. Makaat dere• 
Blrabeaunun bir kitabından alan· nfn orlaaına yeklijerinden evvel 
mııbr, bir hayli karıtıkhr. lçlndı varmaktadır ve filmin bUtUn 
bJrdınblre çıkı•eren, birdenbire heyecanı da yangın, ıu baıkmı, 
kaybolu•ıren okadar 1ah11 •ardır yıkılma, gibi günl8k bidiaelerln 
ki, filmi takip ederken ipin ucunu Orperme verici taraflarında top-
ılden kaçırmamak çok gllçtUr: lanmııtar. Ayni zamanda Amerika 

- Bununlaberaber bu ıDje mühendislerinin fen vasıtalarını 
bir Amerika ıtUdyoıunun elinde göıtermek ıuretile iyi bir rek· 
olsaydı, içinde ıUIUnç, veya rik· lAm yapılmııtır. Bu çefll filimle• 
kat verici taraflarun belki bulup rin ıittikçe çoğalmakta olmasından 
çıkarırdı. anlatılıyor ki, 11vme1' ve ıevilmek 

Bu, fillm hakkında bu mllta• meuuları nihayet Amerikada da u• 
laayı yOrOten bizzat Fransız ıaze- ! nnç •ermiıtir ve şimdi muhtelif aa· 
tecileridir. Bunun içindir ki natlar1nlçyüzlerlnl bulup göstermekte 
ılljeıinl burada bOllıa etmeye yeni Ye tükenmez bir kaynak keş• 
lOzum görmU7oruı. fedlJmlıtir. Geçenlerde bahsetti• 

Amerlkada: "Rakipler,, adı· jlmiz FUrle Nolr bir mad~nln ha· 
nı taııyan bir filim yapıldı. lame yatanı göıteriyordu ... Rakipler,. bu 
bakarak bu fflimde bir genç yd lnıaat mOeueaelerinin çahıma 
kızın karıııına çıkan iki deli• ıeklllerlni anlattı, muhakkak bu· 
kanlının menuubabı oldujımu nu d!ğerleri takip edecektir. 
ıanmayınız. Rakip t'aziyetinde Rakipler filmini oynıyanlarm 
bulunanlar iki lnıaat mneıseıe- batında Viktor Mak Lageln ile 
ıldlr. Htıdron nehrinin altından Edmund Lone •ardır. 

Andre Berleg Sö_vlügor : 

Ben KralJığı Severim, Fa . 
kat Sinema Perdesinde! 

Rus Sineması,Dünyadallk SafaGeçece~ 
FransuJarın çok 1 

Hvllen aan'atklr• 
Jarmdan Andre 
Berley timdi 11 A· 
layın ı•linl,. ve 
11Juanlta,, lımln• 
de iki filim ç•· 
vlrmektedlr • Bu 
lkl filimde rol 
alan baıbca ak· 
törler araaında: 

11Pierre Mac, Pi· 
erre Carron, Cam• 
mısıe, Millymat• 
biı, Mlrellle Per-
rey, Raymond 
Cordy, Alice Tlt-
ıot sıibl adlar ıa· 
yal maktadır. 

Andre Berley'la 
tahıına ıellnce , 
bu fillmler ile 
OçUncO defa ola• 
rak kıral roln ya· 
pacaktır. ilk hOkUmdarbldarı Rol 
Pauıole ile (Şen dul) dur. Bu mll· 
naaebetle s6ylediğt ıudur: 

- Ben ıahıen cumurlyetçiyim, 
baıka bllkumet ııklllerinclea an• 
lamam, bununla beraber krallıta 
da ae•erim, yalnız ılnema perd .. 
ılnde kalmaaı ıartllel 

Andre Berley bu adı geçen 
---······ 1111 -·---

........ ~· 

Meı lek Cilveleri 

Rejiıör - Bu ıalıneyi bir dalıa 
tekrar edeceği z! 

Aktör - Memnuniyetle. 

flllmlerde kaıandıiı muvaff akıyı·· 
tı rağmen mevzuunu eaki piyea
lerden yeya operetlerden alan 
fflimlere taraftar değildir. Senar• 
yonun orijinal olmaamı, doğrud~n 
doğruya filim için bulunmuı bir 
menua gire yaıılmaaını ister, 
Franıız 1azıcıları arasında bu ~c · 
tlt aeaaryo için en kablllye di 
16rdOjıD yazıcılar ıunlardm 

Blaoıon, Jak De•al, 1 YCI Mi· 
rande, Jean Zolno, Andre Mal· 
raukı, Plerre Benolt, Şarles VH· 
drak. 

Bununla beraber Andre Ber• 
ley tanmmamıı muharrirlerin de 
bu sahada kudretlerini tecrllbeye 
lmkAn bulmalarım istemektedir. 
Rus ıinemaaı hakkında ıorulan 
bir ıorguya da ıu cevabı ver· 
miıtlr: 

- Rus ıineması, görUlmemiı, 
hayret verici, kocaman bir ıey 
olacaktır. Rualar planlarını tat
bikte muvaffak ola,0 insanlardır. 
Şimdi ıua ıinemaya geld", dedik· 
leri gOn Ruı ıineması cünyada 
birinci ıarayı itı•I edecektir. 
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.......................................................................................................................................................... 
Yazısız Hika .. lJe : 

( Lavbamn üstünde) 1 
beı Hrayı1 aıri dolap.. f 1 

' 

( Livhamn flatunde ) 
antika dolap, 50 liraya •. 

GÜİl~Pamuk Oyun Ve Eğlence 
mr zamanlar fakır bır kadın, Halkaların Arasın- Bir Deneyin 

bu kadının da iki kızı va~dı. d G k Bakın aize bir şey ıöyleyo-
Ötekine berikine elifi yapar· an eçme ceğlm. Eğer yapabilirseniz aferin 
lar, onunla geçlnirlerdL Bir gUn ıize.. Ben uğraıtım, uğra9tım, 
yin böyle i9lerlerken kapımn yapamadım. 
ön .. nden değneğine dayanarak Elinize bir kurşun kalem alın. 
gliçlükle yürüyebilen ihtiyal' bir Bununla bir murabba çizerken 
kadının geçtiğini gordUler. Kadına Btekf elinizle de bir daire ç:zl· 
ecıd lrr. Hemen kapıyı açıp içeri yormuı ıibi yapın veyahut iki 
çnğll'dılar. 11 Gel biraz dinlen de lJe iz kenarında yalmı ktima elinize de kalem alın. Biri ile bir 
öyle gidersin., dediler. Bir .. , bakmakla, yüzmekle vakit geçmez. murabba, öteki lle bir daire 
içmek isteyip lstemedijinl ıordu- Azıcık başka oyunlar da oynamak çizmeye uğraıın. 
lar. Kadın da " suaamadım amma, IAzım. Şimdi ıize anlatacağımız Ben Y•f?amadım. Dairem mu• 
açım, yiyecek bir 18Jiolz varaa oyan deniz kenarında oynamak r.abbaa, murabbaım daireye ben-
bıma bir lokma verin ,, dedi. için çok iyidir. zedi. Haydi bakahm, hem siz bir 
Hemen GDH. Pamuk yerlerinden Kumun UstOne elinizle veyahut deneyin, hem de arkadaılannıza 
ııçradılar. ~ Hiı, ıize ı&ylemeğe bir çubukla yedi sekiz halka çizin. yaptırın. 
tınuttum. Bu kız kardeılerin biri içinizden birinin ıözleriui bağla· Bu Ü"Ullcagv l Siz 
çok beyaz oldufu için ona pa• yuı. HalkaJann içine basmadan J J 

muk derl•dL Ötekiaia 6 yan_.. J.lirllJ• ylhlp aralarından ır•ç· De Yapınız 
Jarı gül gibi idi, onun IÇiD onada meüi eöyJeıln. Halkanın ltliı• 
Gnı d rlerdi) fakat Gaı Pamuk· basb mı bir sayı alır. Kaç hal· Kotra .• 
tan daha eYvel koftu. Bu paı:ç• kaya hasara o kadar aayı alır, 
aiya ekmekle peynir getirdi. •ıra lle hepiniz ayni .. yi yapın. 
Kadın onları yerken annesi Pa- En az sayı alan, en az halkaya 
muğ " ae:ıin eriklerin ar.tık sa• basmıı demektir. O oyunu kazanır. 
rard • Şanlardan bir kaç tane ko- Bu oyuau unutmayın. Deniz ke-
par da getir ,, dedL Pamuk anne- narına ıidince oynayın. Çok: 
ainin bu ıöztbaden pek memnua eilenirsiııh. 

olmadı. Mırm kırın .ederek gittL Arkadaşınıza 
11artık eYde ae var ne ıokıa ka-
dın.o anın. d6kecek,, .,,. say- Sorun uz 
J.ndi. O sırada GB.la do aklına 
bir ıey geldi. "Benim tavuğum 
henü~ yumurtladı,. gidip yumur
tayı getireyim dedi. ihtiyar bllUla 
kendine verilenleri yedikten aoora 
Mr ailldadL Büabiitla &qka 
bir insa oldu. Elindeki ıopanın 
uciie güle dokundu. Gnl kendini 
bir çlftliain içinde buldu. Her 
teY o:ıuodu. Pamuğa tlokuncıiu. 

' Pamuk da keod;nı bir ıatayın 

1 
içinde kıralıa karısı olarak bu!du. 
Pamuğun rahatı: tık zamanlar 
aayet lyldi. Fakat sel za.._ git 
saman herkH Pamağan kim ol· 
duiunu itrealnce dlldHaHlu ol• 
mağa baıladı. Artık imal da b· 
rııım MYmiyoıdu. Gfı1a iN.va 
tebdW olu tii1e bir ... ODU 

1 
brdethln JUID& çjltlğe aöa• 
derdi. Pamuk halind.a fil'i1et 
•tmeğe baıladı. 

Şimdi denll, ıu ayları of dutu 
için bütDa oyunlarınız, eğlencı· 

!eriniz de e.lb•tte ıu· 
ya dair oJacakhr. 

Bir gün arkadaıla• 
rınız~a banyoya git• 
Uğinlı zaman ve• 

.._..._ ..... ~yahut evde oynarken 
onlara deyin ki : 

- Suyua albada b&flDızt beı 
dakika tutabilir aıiıinlz? 

Nefes almadan klmH bet da· 
klka duramaz. Suyun altında da 
aefu alınamaz tabii, onun için 
hepsi: 

- Sen çıldırdın mı? Bizi aı .. 
dlrmçk m&ı iiltiyormn? Hlı 1Upn 
altuula .... uktka dUrulu ma? 
Di7eceklerl 

O zaman m p bir kaYum 
MJabat hamam til•ma !Çin• .. 
cloldmur b-.ıumn DKBne koyu 
beı Mlclka dhrm&aDUı; 

Resme bakıp da güç aanma• 
yın. Gayet kolay. Siz değil küçük 
kardetiniz bile yapabilir. EvveJA 
ıişe mantarlarmı toplayın. Bun· 
ları uzunlama ortalarından düz· . 
gUnco kea:n. Bir küçücük çubuk 
parçası alın. Bu y.eJken direğidir. 

Buna bir kağıt parçası iliıtirin. 
Bu da yelkendir. Bayrak yerbe 
de y)ne bir küçük kAğıt iJiıtirin. 
HattA.. lster11nlz bunu boyayın. 
O vakit kotranız elbette ki daha 
ıık olur. Bu çubuğu yelkenile, 
bayrağile mantara batırın. Alt 
taraftan da mantara ba11 mey• 
danda kalmak Uzere bir çivi 
ıokun. Artık hiç korkmayın. Kot· 
ralarmızı denize bırakıverin. Öyle 
çabuk giderler ki siz de ıqar· 
ıınız. Daha çok eğlenmek: iıtfyor• 
unız arkadaılarmızm kotralarHe 
kendi kotralarmızı yarııa çıkarın 
Bakalım haniinizinld kazanacak. 

Halbuki mi ıeyet rahauı. O 
ıarada tekrar · karıılanaa pvl 
çıktı. Pamuk periyi aörlr &örmG& 
••Sen bana ne biçim lyWk ettin,, 
diye söylenmeye batJacL. ODUD 
llzerioe peri " ben ana iyilik 
değil, erililırl aöyleae ıWyleae ver
dl~i ı için ceza olarak kıral karnı 
raptım ...... amk ~ekttklerin 
JelifıÜ'. S- de kardqiaia yanıada 
kalab lirsin. Zale:ı lıraL ela bBf" 
kasJe e•leomek üau-.. dedi. 
Pamt.k bu habere pek aevindJ. 
Oncfan sonra o da katdeıinin 
yanınd..., ömrbnftn sonuna kadar 

• ~ .,.ı aJrd .a .... c1111-
lmne •acfatlannıa a ldle
celder. Neye böyle içini çeke 
-------------,. çeke ağlıyorsun ••Iit7. 

rahat ralrat J3fat&. 

- Bobf, b6hö, öhö öh3, kum 
yığınımı yıktı. bcha, öhö öhö!. 

Bilmeceled•ir.de mlktiat kaza. S - uı evlit, sus, zarar yok. 
naalanD liedlyeleri buDdan aoora cu. 
mn n pa:ıartHi gGnleri lStledH aonra yine yaparsın. Sen onunkini yık· 
nri!eeekrir. KllçGk okuyucu'arımıı mak terbiyea:zliğlni yapmadın y..ı •• 
Lu gOn!eri hatarlarınd• tutmalıdırkr. - Önce ben onunkini yık• 

L_ ~ mıtlım. 

Bilmece: 

iki Kardeş Deniz 
Kenarında 

Deniz evler.ine pek yakındı. 

Meliha Ue Turgut o sabah kil· 
reltlerinl kov.alarmı aldılar. An
nelerinden izin istediler. Erke~ 
den deniz kenarmP ılttiler. Ak
ıama kadar eğlendiler. Kumdan 
evler yaptılar. Kötkler, ptolar 
yaptılar. Arbk Melihanın ıatoau 
bitmek tb:He idi. • · Gel. gel 
Turgut, bak iyi olmuımu,, dedi. 
Fakat Turgut ortada yoktu. 
Sağa bakb, 10la bakb yok. •• 
Melihayı bir meraktır aldı. Aca· 

Sa .. banyo yapmak istedi de mi açıl• 
dı. Uzaklarda kuYYeti keıilip bo
fuldu mu,, diye dOtflndO. Kumlu• 
ğurı üstünde a1&iı yukarı kop• 
rak bağırmıya, 0 Turgut, Turgut,, 
diye seslenmlye ba9ladı. Ortalık· 
ta ona yar.dım edecek kim1ecik-

l ler de yoktu. 
ZaYalh Meliha no yapacağım 

f&flrdı. Evtt ıldlp anneıine ha· 
ber nrmiye niyetlenirken bir 
kenarda kıı, kıı gnien Turıud11 
ıördU. Hiç aeı çıkarmadan aao• 
ki çağıran o değllmif gibi tekrar 
tatoıunu yapmıya baıladı. Sis 
Turgudu sıördünftz mil? EğM gör• 
dOnUzse yerine iıaret edin. 

Ondan baıka resmi kenardaki 
otların boyanca çevil'in Turgutla 
Me:ihayı o rftn ak1ama kadar 
deniz kenarında nasıl eğ• 
Iendlklerinl anlayacak11uız. Bun· 
ların da isimlerini ytızın ve yahut 
yerlerini İf aret edin. Bilmece ile 
beraber bize y~llaym biz de alze 
ailzel 1Uul hediyeler yollaya· 
cağız• 

Geçen Haftaki Bilmece-
mizi Doğru Halledenler 
27Temmuzt.

rlh li 
Yazı bll-

Tekınu 1 me-

s. 8 • 936 tarilıll 

oemlzde birinci 
ikramiyemiz olan 
!tir yazı talrım1• 

Dl İa&anbul a .. 
yazıt 6 ıaoı ilk· 
mektep 899 Be· 
dla kazaamııtır. 
Talihli okuyucu
muzla dlier Jta. 
sananlartn bedi· 
yelariai oumar- UJUIUZID bilmece· 
teli, puartui ılni en lJI tekllde 
ölleden ıonra hallederek birlnol 
matbaamı z d a n mükafat konıol ••· 
almalın lbım· ati•i kazanuı Be-
dir. Tqra oku- tiktat. V aldeçeı· 
yucula r ı m ı z ı D meıl 8 numarada 
tiediyelen po.ta Sait kızı Sabit 
Ue gönderilir. Aybek. 

SamatJa Köıedayı 10kalc No. S te 
1 Alb•m 1 Muammer Denis, .Muğla 
dağ linıı L•. mUdUrU. oğlu HalOk, 
Samatya 45 üncl1 mektep 3 ineli 11-

nıf 62 Yaısr, Turh•l nahiye müdürü 
oğlu Sabahattin, Beşiktat Ortabahçe 
No. 11 Nazif Bey apartımaoı Mehmet 
Kartal, latanbul 43 üncü mektep 52 
Ömer Faruk, Keçeciler poliı merke.zl 
birinci komiaer Salim Akdoğan oğlu 
Muzaffer, AyYelık gUmrülı caddeıi 
tatlıcı Ali oğlu Recai. 

lstanbul 44 ünoü mektep A-5 ten 

1LO•fOI!1 '~5 M. Bicıl, tıtanhul 1& 

inci mektep 3 Unctt sınıftan Ozdemir 
Bingöl, Perapafaı oaddeai Çaimamek
tep aokak Nu. 18 de Hamdi Yetij. 

İltanbul liıeıindeı:ı 293 Ethem, Ay· 
KUçUk nlık pazar yerinde Hb· 

sulu zeci Hafız Hasan oğlu 
il Maclt, Bursa Muradiye 

Çıfteçınar Arapaamii No. 16 te Turan, 
Samatya 29 uncu mektep 8 üncü ıı· 
nıf, 508 Sabahattin Yıldız, Vefa lite•i 
B-2 den 773 Sermet Uluıoy. 

İstanbul Erkek Uaeai 803 Nihat 
BarUk Özoan, İzmir Bornova 9 
Sulu . Eylıll ilk.mektep 220 Ay· 
llo a tekin, Aydın Oaı·paşa 

mektebi 8 üacl ınnf Aydtn Kanbu· 
dak, Fellft)'olti YanNğa pkmazı 
Ne•ln Ahmet, Kızıltoprak 6 ıoıcı 
mektep 6 inci 11nıf 114 Sahir. 

Yenikapı y.lıyolu NO. 147 et. Yu-

L - tik ıuf, letanbul ü inci mek· 
as t.p 117 Metin Pekcao, 
Top latanbul kız llaHinliea 

(Sonu yenn> 

Uzun ıakal az dah ... ııiu.> "'~u. 



11 Sayfa 

1 

lsveçle 
Bulgaristan 
Anlaşacak Mı ? 

• 

,,_ ____ ..,, Sofyadan yazılı• 

Miizak.~reler yor - lsveçln Ma· 
•p 1 onem· carlatao 'Ye Bulga• 

il rfstan nezdindekl 
elçiı! bir mtıddettenberl Sofyada· 
dır. Bu zat burada ekonomik 
11ıebafllle sıkı bir temııa geçmiş 
•o lsveçle Bulgarlatanın ekonomik 
münasebabnı artbrmak lçlo fay• 
dalı bir nlaıma meydana ııJme• 
ıl için çalıımağa baılamııhr. 

Bir haft danberl ineç elçlıl 
r ımi olarak da Bulgar bUkume
tlle tomasn geçmiıtlr. Elçi Bulgar 
ekonomi bakanı M. Muıanof lle 
ticaret umum mOdUrll M. Popof'u 
ılyaret etmit •o bunlarla muhte• 
lif vesilelerle görllımOıtUr. Bu 
a6r8fmoler devam etmektedir. 
Yakında ineç.le Bulaariıtan ar .. 
aında tlcar1 bir anlııma yapılaca• 
ğı kuvvetli olarak aöyleamektedir. 

Mukavelenin esaııoın B•lgar 
tutunu ıatmak ye lneçten buaa 
mukabil mal almak 7olunda ol• 
duj'u lldve edilmektedir. 

* Anvera, {Özel) - Anverı ti• 
B•lçlka ile cnret odasından 
ti ... d aldıtım malumata 
carı u• . göre geçen mayıs 
rrım ayında TUrkiyeden 

Anvcrs lim nı vasıtasile Belçlkaya 
1,22 J ,000 frank kıymetinde 753 
ton mal gelmif tir. Bu limana ne· 
birler •aa1t&11ile de ve diğer Av· 
rupa memleketlerinde aktarma 
edllmiı olarak 1,655,000 fr nk 
d ğerinde 645 to itbalit vaki 
oJmuıtur. B6ylelikle Mayıa ayında 
Anvern yaptığımız ithalAbn tutan 
2,&76,000 franktır. 

Aynı mUddet zarfında An•on 
limanından Tllrkiyeye yapılan Ilı· 
racat iıe 29,364,000 frank kıyme
tinde 18,881 tondur. 

Bu duruma göre Mayıı ayında 
Belçikadan Tnrkiyeye yapalan ih
racat TUrkiyeden Belçlkaya yapı• 

. lan ithalatın on miılidlr. 

ADEMi iKTiDAR 
•e 

Bel gevşekliğine 

1 tl9!!~~.!iı~ 
DOYÇE ORIENT BANK 

Dre•dner Bank ŞubeaJ 
Merkeıi : Berlia 

Türklg•tl•ii ıahelflrl·: 

Galata .. latanbul • lzmlr 
Depo1u ı ut. l'ütün Gümr\iiii 

• "• tilrli '-"• ıp ~ 

BUTlJ-N ULKf.Yl1 

HfR.C.UlJ 

•· 4 

DOLASAMAZSINIZ 
FAK.O..T 1 

SON POSTA 

Yalova Kaplıcalarında ••• 
KaplıCaların BuğuSu BiJelnsanı Tatlı 

Bir Tembelliğe Düşürüveriyor 
ihtiyar Adam Boğazına Kadar Suya Girince : - Ohhh !. 

Dedi Oh, Amaaan ! .. Kemiklerimde Tatlı Bir 
' -
Şeyler Oluyor 1 •• 

y alon membadan ltlı sörtlnlı 

Dünyada hiçbir 7olculuk, kıyı Ya· 
lo•a ile lcaplıcalar araaındakl otGbOı 
yolculuğu kadar zevkli ve aeı'eU defli· 
dir. iri birer ıllılQ ıerdek oduına 
benzeyen Y aloYa oUSbllılerI içinde H• 

vişen sevgililerle, iUlllfen insanlar 
blrlbirinl hiçte yabancı aaymaılar. 

Kıyı Yal ovalardan kaplıcaya doğru 
ottsbnı kalkınca, ıoförlln yanında 
oturan kır aaçlı ihtiyar, cebinden iki 
parça pamuk çıkardı, kulaklarına bka· 
dı. Şoför aordu ı 

- OtöbOs attrUltUıO 
dokunuyor mu? 

ihtiyar baflDI Jaklatbrdu 
- Yok canım, De otöbtı. ıtı

rtıltüıO.. Arkamdaki nazenlnler 
pek fbla cıvıldaıbkça, içimde 
deater• gıcLrtısı duymuş gibi bir 
huylanma oluyor. Eh, dnımez 
kalkmaz bir Allah.. Biz de lhtl· 
yarladık amma, aönlll tuellif 
blll duruyor. Otöbll kıyı Y alo
vanın ağaçlıklı, atbel bir yolun
dan derhal genlı, kOçllk oYacığa 
çıknerdL Ta uzaklarda, 701 kıy.. 
rımlarmda ıelen ıiden ot6b0ale
rln kaldırdığı toz bulutlan hava· 
lanıyor. Tarla kenarlarından ldSylQ 
çocuklar avazları çıktıjı kadar 
yırhna yırtına: 

- Üleun!. diye haykuıyorlar. 
Sağımda oturan iki genç evli, 

yola çıktığımız dakikadan beri 
oınuz omuz:ı, baıhaıa senpyorlar. 
Bir arahk kadın a-özlerini kaldırdı. 

- Kocacığım, ıimdi fU otöbaı 
deniln de, ben ölü•eraem.. Ha, 
ae derain? .• 

Erkek duraladı. içinden: 11Ka· 
cLma lylaJ, aHı ayda bir 6leaidlrl,. 
fibl bir ,ey anyor ıandım. Kq
lannı kaldırdı. 

- Ya ben ~laem? 
Kadın da dUıDndD: Kocasımn 

toprajı kuruaun ve yenlden ev• 
lenaln diye mezarı yelpazeleyen 
Japon kacbnını hatırladı ıaaınm. 

- Ay dedi ıöyleme.. içim 
fena oluyor?. 

OtöbUı bftttln hıılle yılanka•I 
yollardan. ajaçhklarda11, tarlalar 
araaıodan geçerek, YaloYaya girdi 
Vo pıırk 6nUade durdu. Hani 
Nuhun pmlıf nud dağa oturup 
ta, fç.lndekfJer bir anda etrafa 
dağ'ıbverdfler10, bizim otlSbDı 

arkedaılara da 16ıden hemen 
kayboluvordi:er. 

* Kaplıcalar, beyu mermerleri, 
bazla camlan, nm)u rollarll• 

Panorama tep Hl ndekl ıUılll 111lno 

beyaı kibrit kutulan gibi, ağaç• 1 dişinizi ııkın.. G6recekıinlz, çok 
lar araaına lı:ondurulmuı kDçUk rahat edecekılniz?. 
köıklere benziyor. Birinin kapıııo· ihtiyar haHmak ba1amak in• 
da• içeri dalınca, yDzDmDze ııcak dikçe mukavemeti azalıyordu. NI· 
bir bujıı çarpb. Tatlı bir ıu sesi hayet boğazına kadar suya girince 
durmadan 3tnyordu. Karııda maılum mazlum torunlarına baktı: 
renkli peıtemahnı aöbeitnin Uıtn• - Oh, çok ıUkOrl. Aman, 
ne L.adar bağlamq olan aarı ılı· kemiklerimde bir ftyler oluyor!. 
man bir Alman, baımı, mermer Sanki etlerimi ııyırıyorlar. 
kenarına koydutu kOçOk bir yaı· Ooobh !.. Rahat ediyorum. 
tığa dayamıı gazete okuyordu. Aman, akıama kadar buradan 
ikide birde haYUZ içinde neı' • çıkm&1am olur mu evladım 1. 
ile ç.ırpinan lop etli mOıterilere * 
tıra te11 bakıyor, ıılanmaktan, Yalova parkından yukarı Pa· 
hele gazetesinin 11lanmasındao norama tepeaine dolru tırmanır 

8dl kopuyordu. iken, yollarda kafilelerden parça 
parça dökUlmüı aevgililere raıt· 

Bir baıka daireye daha girdik. lamıya baıladık. H•m de ne 
ihtiyar, cılız bir adamı iki genç dökUIUş.. TAkatler1, kuv•etleri 
kollarından tutmuı, yavsı ya•aı kolmamıı gibi blribirlerinln omu· 
ıuya indirmeye çalışıyorlardı. Ih· zuna yaslanarak ağaç altlarına 
tlyar, ayağı ıhk ıuya değince: aerilivermiıler •. 

- Aman Allabım, Sadi, huy• 
lanıyorum. Ben ılremiyeceilm 
buraya evladım. izin Ter de, ılde· 
ylm yazgeçeHm eYJAdımf. DeyJp 
çekilmek lıtlyor, ıençler zorlu• 
yorlardı: 

- Bir ı•Y olmu btıyOk baba •• 
Y avaı yavaı .. Y a••t yavaı.. Hah, 

_._.. ...... _ ..... ---·--------
'" 
OSMANLI BANKASı 

TÜRK ANONiM ŞIRKE11 

TESİS TARİHİ: 1863 

Sermayeai; 10.000,000 lngiliı liruı 

Türkiyenin ba,Iıca eehirlerilı 

Paris, Marsilya, Niı,Londra ve 
Mançester'de. Mııır, Kıbrıa, Irak, 

lran, Filistin n Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugoslavya, Romanya, 

Suriy• ve Yunanietan'da Filyalleri 
vardır. 

Her tUrlU banka muameleleri 
yapar 

Yalova, bu tepeye yUkıeldilcte 
yeıiller giymiı, güzel bir kadm 
gibi, gözilnUıUn 6nUne uzanıveri· 
yor. Yer yer kırmızı damlı köık· 
ler, oteller, beyaz kaplıca binaları, 
ıarı toprak parçaları g6rUnüyor. 
Gazinodan ıonra, arkadaki yollar, 
daha çok dolambaçlı ve kıvrak.. 

Bodur çamların arasında, her 
adımda bir fıııltı duyuluyor. TA 
yukarı panorama tepesindeki ka· 
merlyelerden birinde bizi bir ağur 
diyen aeı karşıladı. Dağ tepel .. 
rinde ses, parça parça birleıip 
dağılarak, tA aıağı çamlara ka· 
dar dUşUyor. Gerinizde Bursaya 
doğru uzanan hafif dalgah ova da, 
harmanlar, köyler, bağlar, bah· 
çeler uzanıyor. Aşağı yamaçlarda 
bir ağaç alhna oturup dinlenmek 
istedik. Ti ilerideki fundalıklar· 
dan kUçUk bir kadın ıHi duyu· 
luyordu: 

- DüıUo bir kere.. Sekiz 
aydır sevişiyoruz •. HAlA birbirlml· 
zo karşı bir bağımız yok. Seni 
aevdiğim muhakkak.. Senin de 
beoi. benim kadar HYİp aeYme-

':I K.n Ue~'Man .I~ 
.... 

Karilerin 
Sorularına 
Cevaplarımız 

Blouda N. S. e ı 

Mevzuubabs mektep leylt d~ 
fildir. Burada yatacak yerJniı 
varsa, gelip kolay ıeraltle ilr~ 
bilirsiniz daha fazla malümat 8 
temmuz tarihli gazetemizdedir. 

* Erenköy Etemefendi ıokak No. 21 
de Samiye: 

Çocuğunuzun yaıı 16 yı geç• 
memiş&e, derhal Sultanahmcttokl 
San'at mektebine veriniz. fyl bir 
elektrikçi, tornacı, marangoz 
çıkar. Yalnız acel• ediniz. 

* 1zmltte Kemalpıı• mahalluinde 
S. Oğuza ı 

Kayıt muamelHl bltmemlştll\ 
Acele ediniz. Daha fazla malumatı 
11 haziran tarlhll aazotemlzde 
bulacakıınız. 

* Datçada Tahsildar M. Alp Türkt ı ' 
Liae ve yUk11ek melcteplerlo 

kitaplarım lstanbul ldıtUponele• 
rinden tedar1k edememenize im• 
kan yoktur. Bir defa da Devlet 
matbaası satış şubesine müracaat 
ediniz. 

Yeniköyde Muetafıya; 

- Muallim mektebi ıeraitl 
25 Haziran tarihli gazetemizde 
çıkmııtır, oradan okuyunuz. .. 

Adanada Camiicedit maballeıitt<M 
pehlivan Ziya Işık n Denizlide Çe• 
likkol MubUı.faya; 

- l11tanbula a•ıip güreiler• 
slrebiliralnlz. Yalnız acele edlniı. 
Üç haftalık gUreıler geçmiştir. 

>1-
Eakiıehirde telılı telgrafçı A. 

Akın'n; 
Teveccilhllnüze teşekkürler. 

Oku)·ucularımııı memnun etmeyt 

çalıııyoruz. 

Gazlantepte Kemal Y e~llova'ya; 
- Iıteğlnizi yerine getirmeye 

çalışacağız. 

* lıtanbul okuyuoulanmızdan Feh• 
mlyez 

- Çok fazla lliç ılzi bUıbO. 
tUn hasta yapmış ve mane\iyah• 
nııı bozmuştur. Bizim doktor 
sütunumuzda ilAç hastalığından 
bahsetmiştik. Onu bir daha olcu
yunuz. lliçları terkediniz. Yolu
nuz dUıerae de görllıeblliriz. 

........ . _..,. 1 a.ı:••-~~ •••• - ·-) 

diğinl bilmiyorum. Fakat ben nl• 
hayet bir genç kızım Tevfik., 
Ve bir aile kızıyım •• 

Biraz daha aıağı inince, yol 
kenarından kulağımııa yeni bir 
ahtnk çarptı: 

- Biliyor musun, tenin gö ... 
lerin, içi yosun dodu, dur3ua 
bir suya benziyor Nahide ... 

Yalova, aık ilahının üzerdi• 
kanat gerdiği bir şehir r,tbl 
ağaçlarının sallanııandı, rUıg31'1• 
nan esiıinde, böceklerinin u 
kuşlarının ötütünde bile, o, in:: &Q" 
larıo oldukça unuttuğu ah~ 
•ar .• Hani aıık iaenlı, Aşık dc}H• 
seniz bile benim ıibi yap.IJ'le 
Bir ağaç altına oturup, baş\wıı 
bir ağacın gövdesine doyAyıoız 
ve... uyuyunuz değil .• Kilçllk çem 
ağaçlarından duyduğunuz şeylere 
kulak veriniz. 

Aşağı, park önUno inince, 
Burudan tek tük yo!cile gcle11ı 
otobüslerin hücumuna uğradık. 
Her yerde dönUı kolay oluyor. 

R•şlt Ş•flkd 



12 Sarfa 

Kadıklrde Mallakkak 
Bir Define Var 

Yazan ı Hatice Hatip - 15- 10 . 8. '35 

Belediye Havadan Mil
yonlar Kazanabilir 

Moda Ve Kadıköyün En Şık Kadınları, En Sevimli Erkekleri 
Bu Sıcak Gecede Buzlu içkilerle Serinlemeye Çabalayorlardı 

( Baıtarafı 1 lncl ybde ) 
olmuıtu. Bakıılarında bir huzlJn 
•ardı. 

Offff ... Ooof diye ciğerlerini 
boıalttığa zaman ytıretJ yanık bJr 
Atık aanıhrdı. 

Yanına ıokuldum. Alnında 

ı 
lar para ile olur, lafla olmazkl ... 

- Zaten lstanbulun imarı iti 
iki aebep yüzünden ıecikmekte• 
dlr: Biri plin yapılıın da ondan 
ıonra.,. Diğeri para bulunıun de 
ondan sonra ... Teran11i, halbuki 
ben bir t•Y dUtllndllm. Ne paraya 
ihtiyaç var, ne pula ... 

- Ablamı Handan Hanım 
lalç de sizin gibi değildir... O, tık 
baıına olduğu haldı eye OD 

ikide, hatta birde, ikide döndtlil 
gftnler dı olur. 

- Ne... Siz benim kıı kar
deşimi tanıyor muıunuz ? 

- Gayetle iyi... Bıo oaua 
arkadaııyım. 

Kamuran ılmdl bir allka 
De yerinden doğruldu; 

- Kıı kardıılml blllyoraua•ı 
6yle mi? .. Inanılmıyacak l•Y· 

- HarDkuJade bir ı••ı lnı· 
dır o ... Vallahi bUtUn latanbutdL •• 
Botun Torkfyede hayır.. Hayır 
blitUn dünyada onun bir •ıltıl 
bulmak lmkinıızdır. 

Demlndınberl lalç kanı yek• 
DlUf albl ağır aj'lf hareket 1.ID 

itu aakln çocuk dlrillYermfttl. 
- Fakat kız kardeıim hak• 

kında demin fena ıeyJer ı6yle.tl· 
alı. Onun için gecenin l.lrlnde, 
•atta ikisinde ovlnı >alaıı daa• 
iUğUnU ı6yledlnlz. 

- Evet ... Bu fena mı? •• 
- Ta bli bir aınç kız için.~ 
- Allah ... Allah tek batına 

dünyanın öbOr ucunda tahıll ıdeo 
blr genç kızın ııecılerl ıvlae tık 
baıına avdet editl herhalde bir 
Uf genç dıllkanhnın refakatinde 
d3nmesloden çolı daha iyidir. 

- Gece on iki aabah bir.. 
ikide eye dönmek 1 

- Bundan ne çıkar ? .• 
- Bilmem .. Her halde 11balu_e 

lldıfne de kadar uyumıyan bir 
talebenin .. 

Dılfkanlı onup ıözDaD k11th 
- Handan Hanım dlloyanıa 

en ciddi kızldır. IDDnyadakl klı• 
ların en clddtıJ.. Erkek aibl bir 
ıey .. 

- Erkek nı demek ?. Erkek 
tlddt midir?. Yani.. Ne blleylm .. 
O, her ııece aaat OD Jldye Ye 
bire kadar profea6r Hubermon'DUD 
yanına alder.. Profeaör Huber
IDonn'un .. Bu profHör Hubermonn 
isimdir? Biliyor muıunuz? 

- Ne bileyim ben?. 
- Profesör Hubermonn Wr 

Blzansçıdır.. Bizanı mOYerrlhl, 
Blıanı aaarı mlltehaaıısı.. Bir 
Blzanı .. Bir Blzanı .. Bizantolofdur. 

Birden bire ıuatu. 
· - Ey, ıonra 

- Sonra onun mOkımmıl bir 
Blıanı kUtUpanHI vardır. o,ı. 
bir kUtUpane ki.. icabında •D 

mııhur Alimler bile bu klltl• 
paneyı mllracaat ederler. H ... 
dan Hanım da hemen tlıtada 
kadar, hattı Uıtadından çok 
denilebllıcek kadar Bizanı tarf• 
hine Ye Blzanıçıhta YUkufu Yar
dır. Bu defa doktora tezini hazır
lamak Uzere o kUtOpanede 
talıfıyordu. O kUtUpanedı gec .. 
lerl çalıımakta, profeaörUn yıaal 
bir mınbadan aataa almakta 
olduğu bir takım el yazılarım 
taanif etmekte ldf... Onun lıla 
ııcenln ikilerine kadar dııarda 
bulunurordu. 

- Ha ıimdl anladım! 
- Maamafih Handan Haaım 

yalnız bir kUtupane kurdu. Ml
navver kadın denilen erkek göm• 
lekll, gözlllldU ökçeal• lıkarplall 
kız da değildir ... Aynı zamanda o, 
dünyanın ın zarif genç kızıdır ... 
Ya ıonra .. ya ıonra .. ne nıı'ıli• 

dir yarabbll .. Yalnıı nıı'• mi?., 
Ya ıUzellfk ıiıln kız kardeılnl• 
bir lıirJkadır VHHllm. 

Klmran aordH: 
- Oau en ıon zamıa nı 

ıamıa ıördBnUı ? 
- Kolberı'e gitmeden ••Yıl 

iki ay oluyor. Ben l>ura11 ı•l
dlm, o Kolberı' • gitti, 

- Emin mfıinb ? .• 
- Naııl emla olmam... Ona ... 

Trene kadar bıa refakat ettim. 
- Ne ı•ıhaıı ?. 
- Şaımadım. 

* Şimdi Oıma• Feyıl Umla 
lçerleme1e baılamııtı. A•ma da 
i•Yeıe çocuktu ıu deli LAmla 
Oıman F •yıl onu k11kanmazdı. 
Onun nt1inl kııkanmalı idi aankl. 

Gecenin içinde aakerl bir ka· 
manda gibi kat'ı ahenkle bir Hı: 

- LAmfaJ dedi f 
- Nevar? 
- Gel Buraya. 
V • yelkenlırla ipleri blraı 

ıonra onun ellerinde idi. 

* Şimdi Klmrama yanında ldh 
- N ermla ıl.ıl kırdım mı ? 

diye ıordu. 

- Hayır.. Beni darıltmadınıL 
- Bana ılzl bir daha 1rörmek 

l lçla mU11ade ıdıcıkmislntz? 
- Annem, babam bent kur

tardıfanıı için ılze bizim evde 
tııekklr ıtmık lıtiyeceklerdir. 

- Kurtarmak. Ben ıbd neden 
kurtar dun. 

- MUthlı bir denfı kazHındaa. 
GUIUıtUler. Sonra KAmran 

onun g6ılerfnf g1Jrmly• utraıaralız 

- Şlaıden ıonra dalma görll• 
ıecıflı defUml? Diye sordu. 

- Siz lıtediktın sonra. 
Genç kıı ıllırinl ııcak bir 

ayucun lılade his1tttl... Sonra 
rbglrdan Hrtleımlf kocaman 
dudaklar ellnlo dırlıinı temaa 
etti. Genç luı göılerlnl kapadı ... 
Kaç zamandanberl kalbinde hiı· 
11ttltl bir acayipliğin 11bıblnl 
anlıyordu... O. Oımao F eyzlyl 
dıll gibi HYlyordu. 

* 
lıkelıyı çıktıkları zaman iki 

taraftaki gazjnolar •tıklar içinde 
idi. Moda ve KadıköyUaUo en 
gUzel, en ıik kadınları vı en ae• 
vlmll erkekleri bu ııcak gecede 
deniz kenarına koımuılar, buzlu 
içkiler içerek 1trinlemiyı çaba• 
Lyorlardı. 

( Arkaıı var ) 

Şerefli Bir Yıl Dönümü 
( Baıtarafı 1 lnel ,Ozae ) 

bayırının zenıılnl tutan lngllfı 
ku•Yıtlerl de, TUrk ıftnA'Dlerlnı 
r•m .rdular, 

Bu kat'ı Yt mllthlı tıkmılerlı 
OkUlın bellnl.blrldıha dhıltım .. 
yen dlıman, SuYlaya, Conkbayırı 
kaY1alarından altı iUD ıonra, 
Çaaakkaleyl •• Boğazı ıaptıtm•k 
hulyaaının boıluiunu anladılar. 
Bu ıuretlı de, 9 uneu haçlılar 
11ferl, kahkarl bir lnhlzamı 
ujradı. 

Çanakkalede kainata meydan 
ok•yan TUrklerlD baıında Mustafa 
Kemal Yardı. 

TOrk tarihinin bu albn 11yfa• 
ıında da, çelik lradıJI AtatOrkOn 
alba haleli bapna buluyoruz, 
g«Sr1111yorkl: 

1 
20 yılın içinde, mllletln mu• 

kadderatına yapılan her HYletJ 

önleyen Atıtllrk, TOrklUj'D istik· 
IAI Hvaıında bJrfncl defa kurtar

mıı değildir. V • ona olan bOyUk 
Yt dırfn bafımızıa Hll ıırrı 
bundadır, 

'-----·~··--- . ·--~·-·- ....... _ 

DEL 1 
DOLU 

Yazan: Ekrem Retli 
BHtelcyen: Ceınal Reııt 

Be1'elıı, lataabuJ, Slıllye tramvay Yardır, 

lıtanbul Posta T. T. Başmüdürlüğünden: 
1 - Galata Poıta ve Tılıraf Merkezi için numuneal veçbfle yapı• 

lacalc kite YHafre açık ekılltmeyı konulmuıtur. Muhammen 
bıdıll 590 liradır. 

2 - Numune ve ıartnameler Gılataaarayında Poata Telgraf Ba .. 
mlldOrlUl8 kaleminde ı«Ssterlllr. 

J - TaUplerdın ea aıağı 500 lirahk bina lıl yaptığına dair ehliyet 
veaikaıı Ti 411 Ura muvakkat teminat aranır. Eksiltmeye itti· 
rak cdeceklıria 13/8/935 Salı gllnO ıaat 10 da Galataaarayda 
Poıta Telgraf BaımlldlrlOlD Alım Satım Komiıyonuna 
mUracaatları. "4359,. 

lnhiıarlar u. Müdürlüğündenı 
6500 kilo Iıkarta Kanıyfçı 

1700 ,. " ip 
6SO ,, ,. Kınnap 

Fırlye lılıtmı •Ttndı mevcut bulunan yukarda isim vı miktar
lara yazalı Üç kalem amballj leYazımı pazarlıkla aatılacaktır. 

Iıtekillerla 16/8/935 tarihine raıtlayan Cuma glinU 1aat t 4 de 
% 7,SO 1Uve11me paralarlle birlikte Kabataıta LeYazım ve mUha· 
yaat ŞubHindeld aatıı komfıyonuna müracaatları. "4536,, 

Catatetl" Orlııu B. apartıaaa l'el.HOll E•. ICad•lıılr Babuir• ileri aokak Tel.007'1 

doJııtırıdıjı mendilini gUneı• ıl· 
per ederek }1Uzllme baktı. Bir 
off.. daha çekti, koluma girdi, 
daireye dojru yUrllmlye baıladık. 

Bugla alhocı Noterin halinde 
bir batkahk Yardı. O, Muhak• 
kakkl bir ııtırabın atıılle kavru• 
Juyordu. Ben de nedense onu de.
mektın korkuyorum. Klmblllr 
ıözlerlmlzln hergDn yUzlerceainl 
ıördUtD, kulaklarımızın binlerce· 
ılnl lılttljl dertlerden hangisinin 
atıılydl onu yakan ve kavuran. 

Ben ıormaya coaaret eedme• 
dlm amma, o ı«Sylımek, içini dök• 
mık, lıtlyordu. 

- Gıl, Saltl Dıdl. Birer doa• 
durma yiyelim. Blraı dertleıirlz. 
Mermer merdivenleri çıktık, Ha• 
rıl hani çahıan mamurlana 6n0n• 
den aeçtlk ve Noter Galip Bin· 
göltın çılııma odaaına ıirdik. 

Dayanamayarak sordum. 
- Nen var kuzum buglln 

11nln ? Boyuna ofluyor, boyuna 
inliyorsun '/~ 

Dudaklarımdan fırlayan bu 
ıorgu Gelip BingölU coıturmaya 
klfl geldi : 

- lstanbula, lıtanbul halkına 
acıyorum kardeılm. Bu bale kal• 
blm sızbyor, ciğerlerim paralanı• 
yor benim. - •.... 

- Şimdi yemlıten geliyorum, 
Balıkpazarından geçtim. Nedir o 
Balılcpaı:arı aokaklarmın hAH, 
nedir o fena manzara, nedir o 
teaffUn? 

Bir adam aördUm, çöp san· 
dıtının içinde karpuz aoyuyor, 
kirli elleri ile tuttutu dilimleri, 
afzına bkıyordu. Y emlı çarııımda 
iki adam kartıhklı oturmuı. ceYlı 
ayıklıyorlardı. Cevizler bu iki 
adamı• kirli ye boyalı elleri ara• 
sından kabuklarından kopuyor 
Ye altında tabla1a dll1Uyor, bir 
çöpçUnUD kirli; yıtlı, gUbreJi 
Ye kaypak çamurları ıUpUren 
1UpUrk11lnden tablaya ııçrayan 
camurlara bulanıyordu. iki taraf 
ela bu bUyUk hidlaeden hiçbir 
eza duymadan fşler1ne devam 
ediyorlardı. 
. Sokatın öbür tarafında bir 
zeytinyağı fıçııı boıaltılıyordu. 
Kirli önlUklU, çıplak ayaklı bir 
adam fıçanın UıUlne çıkmıı, ıon 
derece iptidai 'bir teneke boruyu 
fıçıya ıokmuf, ıakull hareketler 
yaparak ve alnının teri burnunun 
ucundaki huniye damlayarak ça· 
lıııyordu. Bir ıUrll çocuk da bir 
ılrk san'atk&rı Hyreder ıibl bu 
adamın etrafına dlıilmlıler, bir 
yandan onu seyrediyorlar, diier 
yand•n belediyenin açb~ı kana• 
ıileayon çukurlarına blrikmlı la· 
ğam muhteviyatına iri iri 
taılar atarak Dzerlerlnı ııç 
ratıyorlar ve bundan zevk 
alıyorlardı. Iıt• ben bunu gördüm. 
buna UzUIUyorum. Bunun için 
ıehre Ye tehir halkına acıyorum. 
Bu vaziyette bu ıehro ve bu 
ıehrin halkına acımamak mOmkUn 
mü? Burası latanbul ııhrinin 
yiyecek aatııı yapılan biricik 
toptan ticaret merkezidir. Buraıı 
böyle mi olmahdır? Ne yazık da .. 

SöıUnll kestim: 
- Ôıtad, dur, nefea al. Sen 

mUhlm ııylerden bahsediyorsun. 
Ben aana derdini ıordumdu. 

- Derdim bu itte, kardeıl m. 
Bu itleri dUzeltmell. Orada )Uk· 
1elml11 gUzel, modern, şehre ya· 
raıır bir Abide vır. Sebze hali. 
EmlnHnUnden tl o hale kadar olen 
bltOn sahayı hep böyle fenni, 
asri t11isab ihtiva eden hallerle 
doldurmalı, ıehrin bu biricik 
ticaret merkezini bugUnkU iptidai 
haUnden kurtarmalı. 

- iyi amma, iki ıöıllm bun• 

Hayretten atzım açık kaldı. 
Y erJmden fırladım, atoıll Noterin 
koluna aarıldım. 

- Ne diyoraun Ostat? Bu, 
kan11r mikrobunu bulmak kadar 
mühim bir t•J, milyonlarca 
lira sarfedilmedın tık taıına 
dokanılamıyan Balıkpazarı, Ye• 
mfı 1abaaını metellkıiı naaal 
imar edlyoraun? Çabuk ılSylet .. 
Diye haykırdım. 

Eter ciddiyet Ye aamlmlyettin• 
den emin olmaaaydım Gallp Bln
gU1 hakkında çok baıka tftrlD ve 
doğruıu biraı ındlıeU dOıtın .. 
ctktlm. 

Şimdi ben beyecanlanmııbm, 
O, ıUktln bulmuıtu, Ônlne bir 
mavi kiiıt çekti. Kalemle bir 
pHn çlzmiyı baıladı. Ben hayret• 
ten açılmıı gözlerimle 11y11dl• 
yorum o da anlatıyordu. 

- Dostum; bir kere balık· 
hane Mallyınla detıl, Bıl"' 
diyenin olmalıdır. Buranın 
yılda yU& binlerce llrahk bir ı•· 
lirJ vardır. Onayanın hiçbir , .. 
rlnde de bir tehrln gıda madda1l 
ve onun geliri Maliyenin elinde 
tutulmaz. Bu, her yerde beledi• 
yelere aittir. tBu lıl hallettlktea 
ıonra Emln«SnUndea Unkapanına 
kadar olan salaa dablllnde ne ka• 
dar bina Yana tapu, Ye Yeral 
kayıtJarlle ve •• az Dçer yılblc 
kunturatlarına anre· kıymetlın
dirilmell. 

Bu kıymetler t11blt edildlktee 
sonra her bina sahibine, malik 
olduf u binanın kı1metl nlıpetin· 
de akılyon verllmek, Bıledf 7e, 
Milli bankalar, EYkaf n Maliye 
de ortak olmak ıuretile bUyllk 
bir ılrktt kurulmalı. Bunclaa ıon• 
ra botun bu aahadald binalar yık• 
tırılmah Ye meydana çıkacak dUı 

ana üzerine dedlflm ııklldı moderı 
ticaret ıarayiarı, haller, depolar, 
velhasıl bir ticaret alanına liıım 
olan her şey kurulmalı. Botun 
toptan ticaret dı bu sabaya 
basrettlrilmelidlr. Bittabi bOtOa 
bu binalar, bu tealaat bir kir, 
bir kira gıtirecktir. 

Neteklm bu,On dı bu 11111 da• 
hlllndeld ticarethaneleri lıl•t•~ 
lerden pek a11 tuttuklan blnanıa 
sahibidir. Hepal kira ile oturur
lar. Bu kirayı bu plı, berbat dOk• 
kanlara vereceklerine aar1 bina• 
lara vereceklerdir. Ha11l olacak 
kir da akıiyon aahiplerl araıında 
taksim ıdllıcektlr. 

Şimdiki bina uhlplerlaln mal• 
ları ellerinden abnmı7acafl lçla 
belediye on para lıtlmllk pa• 
raaı vcrmlyecek, dtYlet Ti baQe 
kaların da 11rmayı koyarak ılr
kete lıtiraklerl dolayaılle lnıaat 
maarafı da temin edllmlf olaca'ktar, 
inşaat maırafı baJıkbanenln Irada 
Ilı kapanacak, kira bedellerinden 
devlet hissea( 6dendikten ıonra da 
aksiyon ıahiplerl ve dljer ortak· 
lar sterline tıtirakleri nlıbetiode 
irat temin etmlı olacaklardır. 
Rıhtım mesoleıl de bu ıuretle 

kendiliğinden halledllecek, timdi 
hiç kıymeti ve geliri olmayan 
binalar da kıymetlenecek, Irat 
ıetireceklerdir. - .... 

- Yoksa azizim, ben hırgUn 
o sakil manzarayı 1r6recek, her· 
gUn lstihfafkir nazarlarla bizi 
ıUzerek geçen aeyyah kafilelerini 
ıayrederek utancımdan kıaaracak 

ve ııtıra bımdan nihayet öleceğim. 
.S•ll Ke.Jer 
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10 Atuıroı 

~OSMANLI SALTANATI GÖÇERKEN 
( Mltarelle devrinin tarlbl) N.0110 

,... Her hakkı mahfuzdur. • • Yazan: Zigıı Şaki,. • 1018185 "' 

O Sırada Manisanın Müdafaa Vası
tası lki Ta hurdan ibaretti •. 

Bekir Sami Bey, o gUn Ban• 
dırmada kalmııtı. Makaadı, bmir 
vaziyeti hakkında eaaılı malumat 
toplamaktı. Bandırmada iıgal 

•snaııııda Yunan ıUnglllerl 

altından kurtulup gelen bir 
haylı zevat ve memur varc!ı, 
Bunlar araaında bulunan (Bornova) 
ilkmektep muallimlerinden ( Muı· 
tafa Necati Bey ) isminde bara• 
retlf bir genç (1] kalbi yana yana 
lzmir fac:asını naklediyor; yurdun 
bu bibedel köıesinl kurtarmak 
için her fedakarlığı ihtiyar etmiye 
hazır bulun<luaunu aöylUyordu. 

Bu ıırada Balıkealrden bir 
tren gelmişti. Bu trende (KöprU· 
ıuıu, miralay Kazım Boy ) in 
bulunduğu, Bekir Samiye haber 
•eriJmlıti. Bekir Sami, derhal 
istasyona gitmiş, miralay KAzımla 
temas etmişti. Bu fkl kumandan, 
biriblrlerino lazımgolen malumat 
le izahatı vermişlerdi. 

lıgal esnasında lzmirden ne 
ıuretle ve ne maksatla çıktığını 

• o esnada cereyan eden hadiıat 
arasında • yazdığımız Miralay 
l<Azım yalnız doğlldl. Yanında, 
biraderi (Fethi Bey) ile (Bornuva 
llkmektop muallimlerinden Vasıf 
Bey (2] bulunmakta idi. 

iki kumandan araaında cer .. 
)an eden müzakere neticesinde 
beraberce lımir ha•allslne bar .. 
kete ve Yunan iatillsımn önllne 
R•çmek için tedbirler ittihazına 
karar verilmlıti. 

Miralay Klum, Mlralay Bekir 
Sami, Miralay KAzımın biraderi 
Fethi, Bekir Saminin yaveri yUz· 
baıı Salaaddin, muallim V aaıf Ye 
lnUllzlm Faruk (3] dan mürekkep 
olan bu kafile ( BalıkHir ) • gel· 
dikleri zaman acı bir haberle 
lcırıılaımıflardı. BUtlln kaaabada, 
'f unanlıların ( Manlıa) ya girdik· 
lerlne dair kuvntlJ bir ıayla 
•ardı. 

Bu ıayıı, iki kumandanı pek 
~ok mlltee11lr etmittl. ÇOnkU Yu
llan lstlll kuvvetlerine karıı alı· 
llıcak tedbirler araunda, (Manlaa) 
hakkında bUyOk Umitler boalenil• 
llıekte idi. O sırada (Mani1a) da 
bulunan mUdaf aa vaııtaları, ıun· 
lardan ibaretti: 

1 - Maniaada bir topçu alayı. 
2 - Bir piyade taburu. 
3 - Bir kaç milyon fitek ve 

top mermisi. 
4 - YUz binlerce tUf ek ma· 

kanizması ve saire. 
Buna binaen kumandanlar, te

lAı etmekte haksız değillerdi. Şa• 
Yet Manisa düşman eline geçmi§• 
•e, bUtUn bu müdafaa malzemssl 
lbahvolmuş demekti. Aııl telaı 
le teesıUrll mucip olan cihet ise 

[l] Sonraları, ( Maarif Vekili ) olan 
( Irıerhum Necati Bey ) dir. Bu zat, 
hı:nlrin ateşli gençlerinden idi. lşgale 
teknddtim eden gün ve ıaatlerde, 
llrJradaşlarıudan (Ttirkocağı kiitibiumu• 
inisi Ragıp Nurettin ) ve sonraları 
~benizli meb'ueu) olım Haydar RüşUi 
ıı~ büyük faaliyet göstermiş, (Anadolu) 
tazetesi matbaasında ( Reddi 1Ihak ) 
:e~iyeti namına beyannameler bastırıp 
•gıtınak ve halkın heyecanını bir 

:~kt~ya toplRmak için, hakikaten 
•çbır fedakihJıktun çekinmemişti. 

b· l.~J Geı;enlerdc vefat eden Moakova 
ilyuJc: elçisı (V ıısıf Çınar). 

[:1] :::ionraları askerlikten tardedil· 
lllittir. 

bu kuvvet ve vasıtalardan baıka, 
artık Garbi Anadoluda hiç bir 
kuvvet ve silAh mevcut değildi. 

Bu kUçUk kafile, derin bir 11'• 

tırap içinde tirene binmiılerdl. 
Manfsaya daha ziyade takarrüp 
edecekler, vaziyeti daha yakından 
tetkik eyliyeceklerd:. Tabl:dir ki, 
vazife ve memuriyetleri do'.ayıılle, 
kendileri bizzat Manisaya giremez• 
ler; ve kendilerini esir ettiremez• 
Jerdl. Halbuki kumandan Bekir 
Saminln, Manisadaki alay kuman· 
danı ile irtibat tesfı otmeai el· 
zemdi. 

Bu vazifeyi, Balıkosirde mira• 
Jay Kazıma iltihak eden, (Kara 
Osman zade ) lerdeo bir genç 
der'uhde otmltti. Bu zat, Yunan· 
lılar Manisayı işgal etmiı olsalar 
bile kasabaya girebilecek, Bekir 
Saminin yazdığı emirnameyi, alay 
kumandanına verecekli. Mllli mil· 
cadele harp tarihinin ilk emri 
olmak haseblle, şUphesiı bUyUk 
bir tarihi kıymeti olan bu emir· 
name, aynen şundan ibaretti: 

Manlaada, Alay Topçu 
Kumandanh§ına 

1 - Yunanlılar tehre girme· 

1 
den, topçu alay ve piyade taburu 
Şarka, (Salihli • Alaşehir) • doğru 
çekilecekler; ve dUımanla temaı 
etmiyeceklerdir. 

2 - Bu alay ve bu tabur, 
memleketin mUdafaaaı için bir 
nüve teıkil edecektir. Buna bf· 
naen zedelenmemelidir. Y akmda 
vUciide gelecek milli teşkilit için 
de (Manisa) depolarında ne kadar 
silah, cephane vesair harp mal4 

zemeıi varsa, ne kadarını bera• 
her g•tirmek kabilıe okadarı 
beraberce getirilecektir. 

3 - Halktan toplanabilecek 
blltun vesaiti nakliye ile mümkün 
olduğu kadar fazla ailah Ye ctp
hano ve malzemenin ıarka nakli 
temin edilecektir. 

4 - Bu emri dinlemeyenler 
bUAmuhakeme kurşuna dizilecektlr. 

17 inci Kolordu Kumandan 
Vekili Miralay: Bekir Sami 

Bu emrf, elbiHafnfn fçine bil· 
yUk bir itina ile saklayan ( Kara 
Osman zade ), kumandanlarla ay· 
na trene binmişti. Tren. ( 22 / 23 
mayıs 335 ) sabahına karıı Ak· 
hisara gelmi9U. 

( Arka11 Yar) 

YÜKSEK ZiRAAT 
Enstitüsü Rektörlüğünden: 

Bu yıl Ankara Yüksek Ziraat EnatitOsOnUn Ziraat, Baytar 
FakDlteaine Kız ve Erkek Ye Orman FakUlteaine yalnız Erkek pa• 
rasız Leyli paralı Leyli ve niharl talebe alınacaktır. Enstitüye ya• 
ıılabllmek için aıağıdakl tartlara uymak gerektir. 

1 - Liae mezuniyet imtihanını vererek Bakaloryasını yapmıı 
•oya Li1e Olgunluk diplomaımı almıı olmak ( Bakaloryaıım yap
mamıı yeya olgunluk diploma1ını almamıı olanlar Enatitllye alına· 
maz) ye Türk Tabiyetlnda bulunmak liıımdır. 

2 - lıtanbul Üniversitesinin Fen Faklllte1inden naklen gelecek 
olanlar orada okudukları ıömeatrelerden, muvaffak olmuılar iae, 
lklıi kabul edilerek Baytar, Ziraat YO Orman F akllltelerinln OçOncO 
s6moatrelorino alınırlar. Ancak Baytar F akllltHine girenlerin bu 
FaktUtenln birinci ikinci ıömestrelerlnde okunan Anatomi dersine 
de ayrıca devam etmeleri •• Ziraat Fakllltealne girenlerin Ziraat 
ıtajını yapmaları ıerektir. 

3 - Enstitüye girecek talebenin yaıı 17 den aıağı ve 25 don 
1akarı olam11. Niharl talebe yUkaek J&f kaydına bağlı değildir. 

4 - Parasız Leyi! talebeden me1leklerinln lllzum göaterdiji 
eden kabiliyeti ve 11ağlamhkları hakkmda tam teıokkUllO bir baı· 
ta oYI kurulunun raporu llzımdır. 

5 - Enstitüye yazdan talebe iki ay içinde, yeniden aağlık ve 
sağlamlık muayenesinden geçirilerek ertlklerinlo lilzum srösterdiğl 
beden kabiliyetini gösteremeyenlerin Enstitüden illıltl keailir. 

6 - Ziraat F akUltosine girecek tala be Ankarada Orman Çift· 
llğinde 10 ay ataj görmeğe mecburdurlar. Bu ıtaj mllddetince ta
labeye 30 lira aylık verilir. Yatacak yor Çiftlikte parasız aağlanır. 
( Stajiyer talebenin yemesi ve içmesi de EnıtitUco 1&ğlandığı tak· 
dirde kendilerine bu 30 lira verilmez) 

1 - Parasız yatı taleboalnden staj veya okuma devreai içinde, 
sonradan meydana gelen mlicbir haller dışında olmak üzere, ken· 
diliğinden stajını veya okumasını bırakanlardan veya cezel olarak 
çıkarılanlardan HUkfımetço yapılan masrafları ödeyecekleri hakkm· 
da verilecek numuneye göre Noterlikten taııdikli bir kefaletname 
alınır. 

• 8 - Enstitüye girmek isteyenler yukarda yazılı rapordan bar 
ka nllfus kağıdını, aıı kağıdını, poliı veya Urbaylardan alacakları 
Uzgldim kağıdını, Orta mektep ve liae!orde görmüş oldukları ıUel 
dersler hakkındaki ebliyetnameleri lllıtlrerek el yazıları ile yaza• 
cakları pullu bir dilekçe ile ve altı tane fotoğrafı ile birlikte doj'ruca 
Ankarada YUkaek Ziraat EnıtltUsU RektörlUğUne bat vururlar. 

9 - Pulsuz olan Ye 8 inci maddede yazılı klğıtların llitik 
olmadığı dilekçeler gelmemiş sayılır. 

10 - Vaktinde tam kağıtlarile baıvuranlar arasından kabul 
edilecek talebe diploma derecesine ve başvurma tarihine göre 
uçilirler. 

11 - Cevap isteyenler ayrıca pul göndermelidirler. 
12 - Baıvurma .zamanı Temmuzun on beşinci gUnUnden Eyl11· 

lUn 30 uncu günU akıamına kadardır. Bundan ıonrakl baıvuranlar 
kabul edilmez. ..1757,. u4oso .. 

Yağlı Güreş Müsabakala
rımızın Dördüncü Haftası 

Bu Hafta Kara 
Maçını 

Alaturka yağla gUreş mllsaba· 
kalarmızın dördilncll ve en mühim 
haftaaı yaran taksim ıtadyumunda 
yapılacaktır· 

latanbul birincilik mUsabaka· 
larımn çok yaklaştığı bir aırada 
yağlı güreş mUsabakalarmızın bU· 
yUk bir alaka kazandığı hor g .. 
çen hefta bir parça daha belll 
olmaktadır. 

Baş pehlivanlık mUaabakalara 
için ıehrlmizde toplanan çiftlerin 
iki haftadır sıkı bir surette idman 
yapmıı olmaları Pazar gOnll ya• 
pılacak karşılaımalara daha btıyUk 
bir ehemmiyet vermektedir. 

Geçen pazar ayağındaki aa· 
kat!ık dolayısile hakem heyeti 
tarafından mllsabakaya ıokulmi· 
yan Kara AB, yarın Tekirdallı 
Hüseyin ile rövanı maçı yapacaktır. 

Çoban Mahmut, Pomak Ah· 
met ve Mülayim pehlivanların 
müsabakalara da dikkatle takip 
edilecek bir karşılaıma olacakbr. 

Galatasaray BugUn Pe,teye 
Gidiyor 

1905 do kurulan Galatasaray 
TUrklyenln ilk futbol oyoamıı, 
Türk futbolUnll ilk defa avrupa• 
da göıtermittlr. Galatasaray ilk 
Avrupa aeyahatini umumi harpten 
evvel Poşteye yapmıı; meıbur 
F orenıi voruı torney kulllbllo 
yaptığı maçı yedi bir kaybetmi9ti. 

Türk futbolUntln bUyük kabiliyet· 
ler yetiştirdiği bir devirde Gala· 
tasaray 1922 tarihinde Avrupaya 
bllyOk bir turneye çıkarak lsviçre, 
Almanya ve Çekuslovakyada mtı
teaddlt maçlar yaparak iki •J 
devam ~den aoyahatten kah galip, 
klh maaliip olarak ıehrimize 
dönmUıtü •. 

Galataanay bnynk turneye 
çıkarken Altınordu, Ünyon kulUbD 
ye Fen er bahçeden aldığı oyuncu• 
larla takımı takviJe etmişti. Al· 
manyadaki maçlarda oyunu pek 
beğenilen meıhur Bekir Karlıuru• 
he maçından ıoura Almanyada 
kalmııtır. El'an Almanyada bulu
nan Bekir 192• ve 1928 Olmpl• 
yat mUsabakalarında Tnrk milli 

Ali De Rövanş 
Yapıyor 
takımında Çeklere v• Mısırlılara 
kartı oynayarak takımın yapabil· 
diği iki golU yapmı9tır. Spor var
lığımızda atletizm de, su sporla .. 
rında, voleybol, baaketboldo, gll
reı ve bokıta nihayet futbol 
aahaıında birçok muvaffakiyetler 
kaydeden Galatasaray her ıey~• 
hattı dost kulUplerı kapısını 
açmıı, Türk futbolUnU Avrupada 
en mUaait tekilde tanıtmağa 
çalıımııtır. 

Bu kurnmun daha dlln takım 
çıkaramıyacağı; bekleniyordu. Fa· 
kat bugün Uk defa yaphğf 
Peıte yolculuğunu senelerden 
sonra tekrar yapıyor. Çeşit 
çeıit renk altında yaptığı se• 
yahatlerdeo ağzı yanmış olacak· 
ki bu seferki ıeyahate bir renk 
ve bir bayrak altında yapmayı 
tercih etmi~tlr. BUyUk batın der• 
dl bUyUk olur derler.. Avrupada 
Alide bir Velide bir; netice aym 
olduktan ıonra kafası dinç olmak: 
hepsinden iyidir. 

~ 
Bu seyahati on boı gün ıUre· 

cek, iki maç Segette yapılacak, 

birine ağJebi ihtimal Peıtede 
oynayacaktır. 

Virana gUreşı;llerl gellyorlar 
Gtıreı fed11&1yonu tarafından 

davet edilen Viyana şehrinin 

muhtelit güroı takımı 23 Ağus· 
toıta tehrlmizde bulunacak, 24 
Ağustoıda mllaabakalar başlaya• 
caktır. 

Velefendl at yaraşları 

iki Uç haftadanberi daıram 
eden at yarıılarmın UçilncUsU ya• 
rın V elefendl çayırında yapıla· 
caktır. Bu müsabakalara yeni bir 
çok atlar iıtirak edecek, önemli 
mükafatlar daiıtılacaktır. 

C. H. Partisi Genyen 
Kurulunda 

lıtanbul, 9 (A.A) - Cumurl• 
yet halk partisi gonyenkurulu bil· 
dirljidlr: Dun lstanbul llgenkurul 
kurağında toplanan genyelkurul, 
partinin iç iılerl Ozerinde görUı· 
melerde bulundu, Ye gereğinde 
kararlar verdi. 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
Satına1ma Komisyonundan : 

A - Merkezimiz emrindeki Galata motörü pazarlıkla tamir edile· 
cektlr. Tahmin bedeli 945 liradır. 

B - Bu motör tamirine alt ıartnameler merkezimiz levazımından 
paraıız alınır. 

c - Pazarlık 16/8/935 Cuma gllnll saat 14 de Galatada Kara 
Muıtafapaşa sokağında merkez komisyonunda. 

D - Pazarlık auretlle yapılacaktır. 
E - Teminat miktarı 71 liradır. 

F - isteklilerin benzin motörU ve gemi tamiri lılerinln ehli olduk· 
larına dair Ticaret Odasınıtı davet tarihinden ıonra alınmıı 
bir Yeslka aranılacaktır. 

G - Pazarlığa girecek olanların nat 14 e kadar muvakkat te• 
minatlarını merkez vezneaine yatırmıt olmaları ıarttır. "4655,, 

~ ................. . 
Türk Hava kurumu 

BÜYÜK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kiıiyi zengi -ı etmiştir. 

19.cu Tertip 4. cU Ke,lde 11 Ağustos 935 dedir. 

suyuk ikramiye: 3 5 • o o o Liradır. 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

( 20.000) liralık mU:difat vardır ... 
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Yazan: 
M. il"urhan 

Piri Rf'iıı- MtJrnt RR ~ - T:farfım S il ı>vmıın 

Türk Bayr.ağının Aden Sokaklarını 
Ayağa Kaldıran lşığı Altında Elçiyi 
Sarıaya Yolladı •. 

- Aden ı.enin•u ıdevJet'i ~uir. 

.Bunda kupu ~·ok. 
ÇOnkü kellemi 
ortaya koydum. 
Kimi buraaa bıra
ikacatını •oruıq 

mua ••bebi o ada
mı el'~ yapıp ıLu
radnki ıultaDıo 

yanına gönderme
ni rica liçlodlr. O 
'bahtlyar kulun var
• tn, .A.den alınma• 
ıdan lince, otura· 
eağı sarayı l'Öraün. 

Süleyman Po
ıanın Kay:,i'uıuz 

diye tanıyıp hoı· 
landığı Safer ReiH 
güveni, l;lr mOrl
Clln ıaynlH inanı 

wibi, kunetll iill. 
IReiıteki derha Ye 

•nlaıılmaz draile 
lcudreti bu fitti• 
yar adamı eni 

konu boyalemitt.I. 
bu ~ebeple, o hafif 
'kıztınlıktan çar• 
-çabtlk 11yrilc11, ae-
tllnmeye daldı n 
arafütmı lbulmuı 
ıgibi :tuhaf bir 

ıaevlnçle cen,p ••• 
diı 

- Adenl ahr· 
uk Behram Beyi Adeo emiri Davutoğlu Amir 
vali yapmak dilerim. ÇUnlil o, 'benimle nuı" kendini ınindirm'ıtl. Muatafa 
yirmi savaıa girdi, kırk 1ara aldı. Beyin ölllmU lıe yDrekiH elem dol. 
Böyle bir mDkAfatn hak ikaı:anm ı ıtır. durmuıtu. Bir zamanlar yanyana ıe· 

- Gllı:el buldunuı: duletli. Beb- vaı yaptıklnı bu yiğ'lt adamın yur-
ram bey gerçekten ylj'lt bir TDrktDr. dundan u:ıalc 'Ye Türk .. ıine üzem 
Adene değil Hlnde'de vali 7apsanıı taııya taııya lSIGtü, gözlerine nem 
yalı:ııır, 8yley1e ferman buyurun. dolduruyordu. Onun kimbilir nerede 
Haıırlansın, karaya çıkım, Adan Sul• kaıılan mezarını bulmak ihtiyacı, Por• 
tanına siı: :fen 1e1im gôtOnlln, buraya tekiıll Viı Ruvadan öç dn;ak dUtün-
konuk olarak l'eldltinlıi, bir baftnya cui kadar ku·netli ıurette benliğine 
varmac!ao deniae açılacatınızı ıöy- yap·ımrttı, faln11 bu iki illkn uğrun-
lesin. dn bir değil, Lbelkl on bir kere d aha 

- Bundan ıae ~ıkacak KayR'uıuz? Mtaıra gidip ge!metl gözüne alacak 
Bir tilrlD anlayamadım. duecede heyecan duyuyordu. 

- Adenln alıamaıı _çıkacak dev• Fakat vakit dardı, yapılacak l:OyOk 
Jetli. S iz , hele Behram Beyi yollayın, lı'er nrdı. Bu sebeple heyecanıru 
Sultana bir ikide armatan batııhıyın, y!nmeye çalıth, pazar yerinden 
üst tardını bana bıralı:in. ayrıldı, Behram Beyin saraydan dönU-
Hadım Veıir, K.aypım Yaıarm tllnD Hyir için toplanan kalabnhk 

bu Ö_ğiı tJ•rlnl de dinledi, Behram ara•ıua karııtı, anlayıılı bir adam 
beyi • b"r bohça kumaı, bir elmaah olduju bakıılanndan belli olan bir 
hançer •e bir lpelı:li •~ccaded•a Adeuliuin pnma yaklaıtı. Koynun. 
ibaret olan armagnnlarla • Aden dan bir kAğıt çıkardı arapça konuw-
cm rın n nrnyıaa gCSnderdJ. oraya mıya girifti. 
dost ol rak gelip yine doıt olarak - Evlat, Oç duka altınanı kazan• 
nyrı lmnk iateditinl •Öylemeğe memur mak later miıin? (*) 
etti. Ancak elçial bir ödh görecek Genç Adenllnla zeki gllzlerl fırıl 
o lnn Bdızat beyin göz kamaıtırıcı fırıl aönmeye baıladı, yllzl sevincin· 
1 ir ala) la karaya çıkmuını da dil- den kısardı, dudaklarında telitlı bir 
ıOnmekt n eri kalmadı. Aden ~arayı ceYap belirdi. 
ile mck uplaşarak snlnıtıktan sonra - ÔJmeklitiml lıtemiyor.an hn7 
beraberin de ;götnrdllğQ atlardan en hay, dilerun Zenklbar adaaına kadar 
güzelini ltaraya çı~arttı, Behram beyi yOze yOze 2iderim. 
ona bindirtti, elli Yeniçeri ile yClı - Emirin .arayına kadar giderııen 
g ö nüllüden bir de alay dOzdO, bl1y0k _:yeter, üç dukayı bu küçDk zahmet için 
hır Türk l ayratının Aden ıokaklarıaı vereceğim, 
ııyağa kaldıran ıııtı altında elçiJI - Gitmem, uçarım. fakat orada 
sarayR } o'ladı. ne yapacatım? 

Safer Rela .de, paıadan isin ala- - Şu mektubu baokapıcıya vere-
rak - k araya çıkmıı Ye pazar yerinde cekıln, "'Toraman srCSnderdi,. diyecekıin 
kalmııta, o, iki maksatla gemiden ye ardınn bakmadan d3necekıin. 
ııyrılmış bulunuyordu. Maksatlarının _ Paraları da, mektubu da •erL 
biri G ticerat itleri hakkında bilgi Safer Relı • o dn:l'de dünyanın 
topl mn ' tı, öbOrQ de kurdutu pl6nı en temiz paralarından lılrl olarak 
yil rfitmekti. ilkin HiDt denizlerin- tanılan • duka albnlar1ndan Oç tane• 
de dol tan Adenll gemicilerden ılnl koynundan ~·kardı, srenç Adenliye 
:bir kaçile gCSrOttO, Viı Ruva Ye usattı ve onun uçar gibi saraya doğru 
Amlrnl d8 SilYcyranın hentlz Diu koımuı Q:zerine bulunduğu 7erdeu 
Adnsında bulunduA'unu, göcerah lca1ıp ayrıldı 

rnvu uA'unu, lıtlmoyun .;ahın kendi 
ıölkes nd yüz gösteren karıııkl ıklar 
;yilzü,ıd n geri çeldld'ğini, DiuJ o .Sa· 

iid ır Ş:ıh n 1 riıı Mohmudun hüküm
da rlık 'n tığ nı, Sur.nttakı Mustafa 
B eyin ölJOğunll Öğrendi. Üatclik ~Ö· 
cera ltl ı, Portekiz:llerin Osmanlılar 

tnrofınd n ordara taarruz edilecoQ'ini 
-,·derek cnnla baıla hazırlıta sririı· 
lkle "ni habar ..aldı. 
Am .raı dö Sil•eyraoın oraaa bulu-

(Arkası nr) 

(•) Eakl Duka altınları itinde 98ô aya• 
rında Ye 3,49 gram ağırlığında olup hakiki 
kıymeti • altın para ile • 11,8~'t franga 
~ya IS71\l J8 kuruta ~ılt idi. Bu huabı 
batka tBrll de yapmak mtlmklodUrı İki 
Duka altını bir laailiz llra1ından on bet 
kurut ekalilne, bir funau: altınından lae 
üç frank kadar fut.ya geçerdi, tld Doka• 
Din bir Oaıaanla albaıa41aıı faıı:lalatı IH bet 
it.mut ktaranda 1.U. 

'11.T.T 

SON POSTA 

Romanya 
Türkleri 

[ Ba4tarafı 1 inci yllzde ] 
dehası tarafından kendi yurtlarına 
davet olunan Türkler g:diyorlar. 
Evlerini, barklarını ve tarlalarını 
bırakıyorlar ve bütün mallarını 
yanlarmCla alarak ana yurtlarının 
aakfn yolunu tutuyorlar. Bu ayrılı• 
flD kendileri için o kadar miaa• 
f:rseTCr oJan Romanya toprağına 
verdiği teenUrü de beraberlerinde 
1rHtllrliyorlar. 

Burada kimse onları Romanya 
ttoprağını terke icbar etmeaf, 
sevdikleri o toprağı, yeni Türkiye 
Oümhuriyetinin yeni yuvalarını 
ku rdukları zaman dahi unutamı· 
yacaklar. 

Dobrice~fn Türk ahalisi yUz 
yıllardanberi Romanya toprnğm· 
da oturmaktadır. istila ile bura} a 
yer:eşen bu halk ; ka :ıaatkfır, ça· 
lışkan ve Romen kanun:arma 
hürmetkar o'arak tar.ııımııt.r. [ u 
al e hayatını se\ er iyi huylu halk 
Romen ulusu [e daima iyi geçin· 
miştir. 

Şunu ihhe etmek lazım gelir 
ki Türkler gerek umuml gerek 
hususi hayatlarrnda tam bir is
tikla.e malik bulunuyorlardı. 

Her tiir:li kanunlara hür· 
metkar olan Romen ulusu, Tiirk
lerin hayat:annın serbest ı:ırctte 
inkiıafma müsaade etm'şt ir. Çün· 
kü musnmaha an'an ... sine sadık 
kalan Romanya devleti Türklerin 
yaşamak htedik. erı adetler l'eji
mine hiç bir e :-gell.k etmem:ştir. 

Yukarda söylediklerimizden 
batkn tebarüz eUl rilmesi lazım· 

gelen bir nokta da asıl kendi va· 
tanında yaşamak \izere bu halkın 
kendi isteği ile gitfğidir. 

Yeni ifUrk:y.!nin mUkemmel 

teşki latı \'e önderinin k urucu 
dehası hakkında herkesten zİ} a· 

de malıimattar olan bu TUrkler, 
kendi \'atanlarında ~ucude geti
rilen bUtUn terakkilerden istifade 
etmek için gidiyorlar.,, .............................................................. 

Açık Te.Jekk ür 
Uzun zama ıdanbcrl mUthit 

ıstırap!arı altmda kıvrandığım ra• 

hatsızlığın, karnımdaki ur.dan 
ileri geldiğ;ni teşhis ederek yap· 
hğı ameliyat ile beni bu hasta· 
lıktan kurtaran kıymetli operator~ 
muz M. Kemal ile Uşak memleket 
hastanesi doktprlerından Kudret 
Sabriye ve temizlik, ihtimam hu· 
ausunda pek dikkat:i davranan 
Şişli Sıhhat Yurdu heyetine a ::ın· 
suı saygı ve ıUkranlarımı sunarım 

U13k frpu memuru 

H•kkı Mutlu 
-~·-···...,_._........ . .. ..._ . .... • ....... .._ 1 ... _ 

Bir ;f avzilJ e Cevabımız 
Geçen C.ıma sıllnll çıluıı gauteınl&de, 

5ğretmenltrln, eY paralannın lahalıahıdık 
ylls1inden, onUmlb:dekl yılın bUtçHlne ko
nulaoıadıfuu Ye bu yllıtden, bu paralımıı 
öollmllzdekl dera yılında da verilemlyece• 
ğlo l yumıı ve öğretmenler birliğinin il• 
bayhğa yaplığı bir öae~e llo bu parala• 
rın yllıı:de 25 lal bava kuruıriuaa terkelmek 
lıtedlklerlnt Ye fakat llbaylığın, mnkQr 
aehepten dolayı buau ooaylayamadığıaı 
blldlrmlıtlk. 

ıatanbul 8jretmanler blrllğlnden, bunua 
Uurlne, aldıtamız btr tedıere, ö;retmen• 
ler birliğinin, llbaylığa b!Syle bir mllraca• 
atta bulunmadığ1Dı ye blrlkmlı n parala• 
rnun bu yıl lçlnCle naaıl olaa verllmeal ge• 
rokllğlal yaıı:maktadır. 

Filhakika llbaylıl• yapılan nıUracaat lSJ
retaenler blrllil noaıaa 7apılmamı;aa da, 
latanbul mualllmlerlnden bir çeJ'u ilbay• 
tıja böyle bir milracaatta buluomuılar Ye 
bu paralarınıa Uç aen• içinde Yerllme1I 
gerektiği n bu aeae de eon oldıığu halde 
yaı:dığımıs gibi tahalaatsızhk yllıı:llnden 

bu paraların linllmüzdekl 711 lçlode <le ve• 
rllemlyeceil cevabını almıı elduldarı 
muhakkak ur. ........ -................ -.......................... __ ." 

,.~ Dr. lbrahim Zati 
Belediye kar111ın-da Piyerlotl 

caddeıinde No. 21 
Hersin 8tl•deıa ıeaara baıtatarıaı 

kaba1 eder. 

Ağuatos JO 

fatanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 
Bakırköylindo Kartaltep~ Avniye sokağında 5 No. lı hanede 
oturmakta iken şimdi oturduğu yer belli elmiynn Oımana 
EmlAk ~eEytam Bankaamdan iıtikraz eylediğiniz paraya muka-

bll birinci derecede ipotek gösterdiğiniz Bakırköyünde KartaJteped• 
Avniye sokağında 5 No. lı haneniz.in işbu ipotek bede:inden bakiye 
2019 lira 44 kuruşun 15/10/934 tarihinden itibaren yUzde dokuz 
faiz yüzde bet komisyon ve ficr:eti vekilet v:e muamele verğial 
ılgorta, tazminat ve masarifi icraiye ile birlikte tahıilJ zımnında 
mezkur gaynmenkulUnüzUn paraya _çevrilmesi için alacakla bankama 
daiıemlze verdiği takip !talebi llzerlne 935/1251 No. h doıya ile Ilı 
ikametgahınıza gönderilen ödeme emrine verilen meıruhattan ika• 
metgahınııın Meçhuliyetl anlaıılmıı ve ilAnen tebligat yapılmasma 
karar verilmiı olduğunHan mezktrr bankanın 8411 'No. b huıusl ka• 
nununun 15 inci maadesl:ıe tevfikan ilin tarihinden itibaren yirmi 
gün i~inde işbu borcunuzu talep dairesinde ödemeniz, akıi takdirae 
işbu borçtan öo!ayı mezkur gayrimenkulUnUzün ıatilacağı ödem• 
emri tebliği yeriae geçmek üzere ilin olunur. (203J 

fstanbul Dördüncü icra Memurluğundan; 
Kadıkö} ünde Q3manağa mahalleılnde KAğatçıbaıı sokağında il5 

No. da oturur iken şimdi oturduğu ~er belli olmayan Belig'o 
Kadıköy Birinci Sulh Hukuk Mahkemuinln 20 Mayıı 935 

tarihli ilamı mucibince Emlak ve Eytam Bankasmın ıizden alacağı 
olan 87 lira 48 kuruşla J 292 kuruıtan lbaret mahkeme masrafının 
yüzde on Ucretl vekalet ve masarif) icraiye ile birJikte tehıill 
zımnında mezkur Banka tarafından takip talebilo •ukubulan mllra• 
cant Uıer:na yukarıdaki aaresinize gönderilen icra emrine mllbaşirl 
tarafından verilen meşrubatta ikametgihınıım meçlıulfyeti blldic
rilmit olmasına binaen ödeme emrının illnen tebllAi karar
gir olduğu :: dan ilan tarihinden itibaren 20 gUn zarhnda bir 
itirazınız varsa dermeyan veya borcunuzu tesviye eylemeniz akıl 
takdırde takibatı icraiyenln devam olunaca'ğı ödeme •mrl makamına 
kaim cJmak Uzero 935-1340 dosya numaraıile tarafınıza llAnen teb
liğ olunur. (202) 

Su~ianahmet Sulh Üçüncü Hukuk Hakimliğinden : 

lla 

iı 
be 
16 
oy 
ö 

içi 

EmJak ve Eytam Bankası ile Vaıllikinin şayian ve mflttereken dır 
mutasarrıf olduklnn BfiyUkadada Maden gazinoıu kurbindo şimdiki tec 
ismi Yılmaz Tnrk caddesi eski ismi Ayanlkola caddesi Acem so
kağmda 39, 41, 41; ~eni No. lu 2166 zllrra' ve 1238,5 metre llbe 
murabbaı sahas.nda maa bağ ve bahçe mahallinin fzalei ıuyuu Ô 
zımnında furuhtU tekarrUr ederek müzayedeye Yazolunmuıtur. Kıy· te 
meti muhammenesi beher metrosu ıekaen beı kuru1tur. Birinci 
açık arttırması 11 /9/935 müsadif Çarşamba gUnU ınat on beıte 
lcrn k iınacaktır. Kıymeti muhammeneılnln yüzde yetmiı beıinl 
bulduğu takdirde ihalel knt'fyesi yapılacaktır. Bulamadığı takdirde 
en ıon nrttıranın taahhüdü baki kalmak Uzero OD bet ann mlld· 
detlc temdit etliler.ek ikinci açık arttırması 26/9/935 tarihine mU
sadif Perşembe günü saat on beıte icra olunacaktm ipotek 1ahlbl 
elacak!ılarln diğer alakadarların işbu gayrımenkul Uzerlndeld hak• 
larım husuıile faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı mUıbl· 
telerile yirmi gün i~inde bildirmeleri laumdır. Akal halde haklan 
tapu sicllleriJe ıabit olmatlıkça satıı bedelinin paylaf111&1mdan hariç 
kalacaklardır: "Müterakim vergiler hissedarlara ve delli.liye mUıte
riye aittir. Arttırma ıartnamesi lıbu illn tarihinden itibaren mah
keme divanhane&ine talik kılınmııtır. 

Talip olanların kıymeti muhammenesiııln ytlıde yedi buçuk 
nlıbetinde pey akçesini hamilen yevm ve aaatl muldirda Emln6-
nllnde GOlbekyan hanında Sultanahmet ıulh UçUndl hukuk mabke 
mesi baıyezganhğına 935 17 No. ile müracaatları ll&n olunur. (206] 

lstanbul Dördüncü icra Memurlutundan: 
Bir borçtan dolayı mahcuz olup satqına karar verilen muhtelif 

ev etynıının 14 Ağustos 1935 tarihine raılay.an Çarıanba wtlnl 
ıaat tO • 11 e kadar ErenköyOnde rfellf KaYak sokajınaa .21 Nola 
evde ı'ltılacağınaan isteklilerin mahallindeki memuruna mliracat
lart ilan olunur. (201) 

Istaubul 4-üncü icra Memurluğundan; 
Emlak ve Eytam Bankaaı Türk Anonim Şirketine Birinci aerece 

ve ııırada ipotekli olup tamamına 603 - altı yUz Uç lira kıymet 
takdir edilmiş olan Rumelikavağında Dere caddesinde eski 
39 Mükerrer yeni 51 No. lu hane açık arttırmaya konmuı 
olup ilin tarihinden itibaren iartnamesi herkes tarafından 
görülebilecek ve 23-9-935 tarihine rastlıyan Pazartesi gllnD 
saat 14 ten 16 ya kadar dairemizde açık arttırma ıuretile 
ıatılacakhr. Satıı EmlAk ve Eytam Bankasmın 844 No. lu 
kanunu hUkUmlerine tabi olduğundan mezkdr kanunun 15 inci 
madde11ine tevfikan ikinci bir arbrma yapılmakıızın gayrımenkuJ, 
yukarıda yazılı gUnde en fazla arbranın Uze~inde brrakılacakt~r. 
:Arttırmaya iştirak için muhammen kıymetin yU:r:de yedi buçugu 
nisbetinde pey akçeai veya Milli bir bankanın teminat mektubu 
tevdi edllmek llzımdu. Biriken bina vergilerlle çöp ve fener reıim· 
teri ve delliliye ve Yakıf karesi mil.fterlye aittir. Satıı bedeli pe
şin ödenmek Iaıımdır. icra ve lflaa kanununun 126 ancı maddesine 
tevfikan ipotek ıahibl alacaklılarla diğer alakadarların gayrımen• 

kul üzerindeki haklarını ve huıuıile faiz ve masraflarına dair olan 
iddialarını evrakı müsbitelerile birlikte 20 gün içinde dairemize 
bildirmeleri lAzımdır. Akıi halde hakları tapu siclllerile sabit olmadıkça 
•ahı bedelinin paylaımaıından hariç kalırlar. Alikadarlarm itbu 
kanun madde.sine uygun surette hareket etmeleri ve daha fazla 
maliimat almak lıteyenlerin '.935/1252 doaya NO. ılle öairemiz• 
mDracaatlın ilin olunur. (20fij. 
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KILZAR · iÇiN 1 
Plak bltmtıtl. Sıra arbk beo\m ı ru bir ı6z ı6ylemek lizımıellrse; 

~hneye çıkmama gelmiıti. ( Bah- bu meaelede Ömer Bey yerden 
" tıye çiftetellisi )n1 makineye yer- g5ğe kadar bakb idi. O .. refinl 
il leıtirdim. ktıçilk manlvcleyl çevlr- kannın oyununa a§'zı auJaaan Ye 
r. dl111. Birkaç ıanlye, hırıltı devam o gece 1atak oda111ıza çıkbjımız 
1 •ttl. Sıra, o kıvrak ve oynalc zaman : 

baıne~cre geldL Üç gtındür dıma- - Hay, doğuıun kızı. Amma 
~•mı saran bu nağmeler, ıimdl da kıvırıyordu, ha. 
beynime bir uğultu vermiıtf. Artık Diye bayYant blılerlnl ortaya 

ı- 18zleriml kapadım. Şakır pkır atan Ömer Bey, bu ıaf •• necip 
(Snıyarak odadaa içeri atıldım. ruhlu Anadolu evladı beni o kı· 
nıer Beyin masasının tinUnde; yafette ye o hafifmeıreplikte gö· 

gerdan kırarak, göğüs titirelerek, rUr g6rmez; taassubu, cehli Ye 
lcıvıra kıvıra oynamiya başladım. taktlrsizliğt galebe etmiı; ciddi 

Elrkaç •a:dye derin bir •fildin ye hakiki hU,lyetim, bir anda 
içinde geçti. Artık hiç fllph• at• onun gözllndon ıilinlnrmiıtl. 
iniyordum ki, ıu fedakirbğım tam * 
>'trlne değmlı; Ömer Beyio ru• 
bunda çok bUyUk bir tesir hasıl 
•trni1tı. 

Fakat o ende mHanın nstOne 
'-lUtblt bir yumruk lnmlf, tlıelerio 
bardaklann, kadehlerin ıaiıgırb· 
ları arasında Ömer Beyin ıeaiı 

- Çıldırdmmı kadm?. Bu ne 
'-laikarahk?. Şeriat mucibince 
benden boı düştün. 

Diye yUkseldl. 
Eğer wu ande kafama bir yıl· 

dırım inseydi, kabil değil bu dc
tece acı ıstırap husule getirmezdi. 

Ellerlml yllzllme kapamıf, dUt
Ôeınek için duvara kapanmıştım 
nıer 8 y, 8fke ilo masaya bir 

tekme vurarak devlrmif; 11öylene 
•öyJone yatak odasına geçmişti. 
8u sözler araıınd bilha&1a ıu 
•8t1er, kızgın birer burğu gibi 
~ul ki rı ı delmişti: 

- Oh olıun, bana •• d6rt du ar 
lt ı nd gllne görmemi kızları 
bıra tım da, yabanın sllrtUğfinU 
eJdım. Genç yaşında, yalnız ba· 
l•na Avrup lerda dolaımış; dün· 
t•nın burnuna parmak salmış 
trıdao h yır mi gelir biç? •• 

... 
Kendime geldiğim zaman, ara· 

~~n on saat geçmi~ti. Baıım ağır t topuz yemlt gibi aeraem idL 
tr anda ne olduğumu Ye niçin 

~takta yattığımı hatırlıyamadım. 
alnıı, ı,imden gelen bir hllile 

hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladım. 
GtUter, o vefaklr kız, ayak· 

111.rınıa kapanmııtı. Onun vilcudO 
do hıçkırıkla snrsılıyor : 

- Kuzum kUçtlk hanımcığım, 
~ilamoyınız. Sizi böyle gördükçe 
çim hun oluyor. 
t Diyordu. Elindeki kolonyah 
( Ulbcndl ba~ımda gezdiren halam, 
1
• ldıyordu: 

li - Bırak Gillter, biraz ağlasin. 
iç olmazs içinin zehri gld r. 

GOlter, kesik kesik devam 
tdiyordu: 

h - Ağladı, hanımefendiciğim, 
•rn de çok ağladı. Kaç defa f Grdum. Size lıi11ettirmemek için 
•tını yaıhklann arasına sokarak 

atlnlerce atladı. Ah onun neler 
rktiğlnl, bir ben bilirim. Zavallı 
L~çUk hanımcıaım, o kader feda· 
"&rlık etti ki. .• 

• 20 Kinunuıanl • 
Halam, bugün avukat Ferit 

Beyo gitmlye hazırlanırken, o bize 
goldl. Ömer Bey ile evlenmemizde 
en bllyük rolil o OJ'nadığı için, 
büyük bir mahcubiyet içinde idi. 

Vukubulan htidise hakkında 
birçok tceısüfler beyan ettikten 
sonr, bize g lmekteki maksadını 
ıöylece izah etti: 

- Efendiml Ömer Bey, vad· 
yelten fevkalade mUtcer.ısir. (içki 
halile, na11l11a blrşey oldu. Malüm
ys; biı., eski t rbiye görmllt lrnba 
soba adamlanz. Zevcemi o halde 

görUr glirmez s"nirJerime dokundu. 
ağzımdan kötü bir söz çıkmış 
oldu. Şu meseleyi kıralım sera!am 
d , ele gl\ntı rezil olmiyalım ); 
diyor. B nn da kalırsa, böyle 
yapmak muvafık olacak. Artık. Ö) le 
( boşadım!. ) demekle ayrılmnk 

zamanı çoktan geçti. Bilirsin:z ki 
nyrılmalt için mahk meden kar r 
a!mnk lazı m. Bunun için de bir 

hayla uğraşmak ve o nispette de 
d dikodulara maruz kalmak lhti
mnll var. Herhalde, bu bozuk 
vaziyeti ıe11iz seda11z asllb edelim. 

Dedi. 

Bu bo:ıuk va:dyetin zahiri tek
lini ıeısiz Hdaaız 11lih edebilmek 
mDmkfin olabilirdi. Fakat asıl 
buna ıebıp olan waziyetin iç ytızU 
naaıl ısldh edilecekti? 

Halam, terzi Nermin meseleal 
hakkmda bazı oeyler bHmekle 
beraber hakikrıte tamamile vıskıf 

d ğildl. Onun için avukat Ferit 
beyin teklifini memnuniyetle kar
şıladı: 

- Şimdiye kads.r böyle bota· 
mak, boşanmak; ailemizde görlll-

müş bir şey değil. Eğer bu meıele 
y .. re, ağyaro duyurulmadan belle· 
dil;rae pek memnun olacağım. 

Demeye baıladı. 

Halamı, fizmek lstemedimı 

- Müsterih ol, hala. Şimdiye 
kadar herştty, nasıl sizin arzunuz 

ıreçhlle haJJoluııdu ı,., hu da aynı 
tekilde hitam bulacaktır. Ancak, 
avukat Ferit beyle bizi biraz 
yalnıı barakır mıııaıs? 

Dedim. 

GUJterin 11e1i, yine derlnleti· Halam, bu mahrem mnltkata 
~ar; bir ıeyler okuyarak yllzllme biraz taaccüp etmekle beraben 
kfleyen halamın aia-ara ve kahve - Peki evlfı.dım. Ben çekile-

0kan nefcıi, yDzilmde geziyordu. ylm. Siz konuıunuz. 
* CeYab nı verdi. 

, 

n Doktoramuz Edip Beyin Uat 
st, yaplıiı iki ıir.nga aayealnde, 
~thk lomamile kendime gelaılı· 
~~· Ş:mdi; olan biten ıeyleri, 

t r bir r gözlerimin önünden 
ltçlrınckte idim. 

Hak ve vicdan nalll!na, doi• 

Halanı çıkar çıkmaı, k ndiml 
tutamadım. A~lamaya ba iadım. 
Artık; utanmayı, aıkılm yı bir 
tarafa bırako.r k Ömer be) le 
geçen hnyabmı. blitlin inceliklerlle 
anlattım. 

( Arkua Y&r) 

SON POSTA 

( Toplantllar, D•v•U•!._) 

Kadınlar1 Esirgeme Darne
filnln MUaamere•I 

Türk kadınlar1 Eairıeme dernell 
tarafından klmaealz ltçl kadınların 
menfaatine 17 Afuato• Çumarte1I 
tünQ aktıımı Suadlye ıazinoıunda 
bir milıamere YerJlecekt;r. MOaamere 
ıeco geç nlde kadar deYam ede· 
cektlr. 

Gazetecller•n Kengre•I 
latanbul Basın Kurumundanı 

Istanbul Baıın kurumu kongreıi bugün 
nat H te kurum merkeıind• fnka· 
lide blr toplantı yapacak n ıaıe· 
teoiler kulübüne yareım ioini görl
ıecektir, Sayın U7elerin ıelmelerini 
dileriz. ---=---·--------

Kızılay Yazhk Beloau 
Kızılaym yazlık ba1oeu &1yın Stl 

Bakanı General Klum Ozalp'ın him•· 
yeleri altında 17 aguııtoı 93~ oumarteıl 
akıamı Büyükada YatkulübGnde nrİ· 
Jecektfr. 

Balonun her eene olduğa gibi hu 
11ne de eskisinden daha eyi m\ikem· 
mel olmn•• için lizımgelen bOtün ter· 
tibat ahnmıştır. Mevalmin bu en klbar 
ye eğlenceli baloAuauo biletleri ıimdi
dcın Jfüyıikada Yaıkulübünde satılmak• 
tadır. Biletlerin fiııtı bir Bayan için 
bir, Bay için iki liradır. 

Adalar, Kadıköy ve lıtanbula dön• 
mek için Büyükadadan tam ikl buçuk• 
*a bir vapur hareket edecektir. 

Sayla ıs 

Üsküdar Kız Ertik "San' at,, Okulu 
Direktörlüğünden : 

15/8/1935 den batlıyarak Okula GECELİ Ye gUndUıJU 
talebe yazılacaktır. GECELi Ucret Oç partide alınmak Ua• 

re 200 liradır. lty•r Çocuklarından yUıde on ekıik alanır. 
Okula ilk ve orta okullardan dlplomah olanlar ıirebllir. Orta 

okuru bitirenler iki senede diploma alırlu. 
Yazılmak için PAZARTESi ve PERŞEMBE günleri dokuzdan 

beıe kadar okula baı vurulmalıdır. "45570 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Satınalma 
Komisyonundan: 

YUluek EnıtitU talebeler! için mevcut nUmunelerlne göre ya• 
pılacak 25 çizme ve 25 pantalon açık ttkıiltmeye konulmuıtur. Şart. 
namesini almak ve nUmunelerfni görmek lıtiyenlerin YUkaek Enltl
tU idare MüdUrlliğUne va ekailtmeye iştirak edeceklerin 1218/935 
tarihinde Paıarteıi günil hizalarında göıterllen saatlarda 0o 7,5 
teminatlarile b:rlikte YUkıek Ziraat En11titüsil Rektörlük binaaında 
idare ve iha~e komisyonuna mllracaatları. {1862) (4271) 

Çizme 25 (lft 
Pantalon 25 

Tahmin olunan bedeli 
Beheri Y eklin 

15 375 
7 175 -550 

Saat 15 dt 
Saat 16 da 

• ·... . "'t',' 

kumb 
hipler· 

ası 

e 
sened 

Olir 
Sf 

·ki muhtelif tertip -Yedi kura 

irinci tci-tip 

4 
e iki delada 

kiŞİJ OD bın 
i rami 

Her sene 1 Nisan ve 1 ilk teşrinde kumbara 
sahipleri arasında çekilen kurslarda ve h r 
defasında 207 kişiye befer bin llra tevzi 
edllmektedlr. 

Birinci mOtllat : 
ikinci n 
On ldllJ'& rlzerden 
Tlrml ,, eııııerden 
17 5 lllşlye onardaa 

1000 
250 

1000 
1000 
1750 

Bet bin llrahk kura 

Ura 

" 
" 
" 
" 

1 ilk tetrinde çekilecektir. 

ikinci tertip ... 

Sene•e beş delada 
beş kişiye on bin 

lira ikramiye 
Yeni lhda• edllen bu kuraların her birinde 

tek kumbara sahibine iki bin Ura ikramiye 
verllmektedlr. Bu kuralar senede bot defa ı 

Şubat, Haziran, Temmuz, 
Eyl61 ve Blrlacı llAau 

ayl•ranın ilk gUnlerl çekllecektlr. 

iki bin lirahk ilk kura 
1 EylOlde çekilecektir. 

Karalara iştirak edebilme için 
kumbara sablplerlain as arı yirmi 
eş lira biriktirmiş olmaları lizımdır. 
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Sinir, nöraıteni, baygın· 

'=== 

· hk, helecan, heyecan ve 
bütün sinir hastalıklarına 
En mllhim sinir rahatsız.laklarında kat'i tesirini sıöıterir. Haatalara hayat ve tlfa verir. TablatiD Yerdiği saf ve ballı turunç çiçeklerinden elde edilmiş dllnyanın en mUkemnı 

· çiçek suyudur. Binlerce kilo çiçek suyundan çıkarılmıı hulAıa11 olan NeroH eaanı ile Hasan glll suyu ve gnl J•i• dahi aynı tabiilikle Ye ayna safiyetle tiıelerde utılmaktadır 
Hasan deposu : Ankara, lstanbul, Bey<>tlu . 

. ···················••e•eeeee••eeeee•e•••e••··················································································••e••·············••ee41HN .. ..., 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

# Güzelliğin sırrı temiz ve beyaz dişler, 
temiz ve beyaz dişlerin sırrı da 

AHatelerl ı Karak8r K8prlbatı 
Tel. 42562 - SlrkHl MClhllrdarsade 

Haıa Tel. 22740 
........ ~ ~cm .... •I 

Ayvahk Yolu 
MERStN vapuru t O Ağ usto ı 

CUMARTESİ illoll saat 17 de 
Dikiliye kadar. (4615) 

<;. RA~YOLIN kullanmaktır. 

Diılerl 
Beyazlatır 

Atız kokuıuau 
keser 

Yerli Mallar Ser laJnde 

RAD 

Mikropları 

UldGrUr 

Dit etlerlal 1 
Htlanılattırır 1 

Mersin Yolu 
INEBOLU vapuru 1 t Ağus· 

toı PAZAR gUnU saat 10 da 
Merıine kadar. "4616,, 

Trabzon Yolu 
ERZURUM vapuru 11 Ağuı· 

toı PAZAR günü aaat 20 de 
Riıeye kadar. "4644,, ' ., 

Eskl9ehlr Sulh Hukuk Ha· 
klmllftlndenı Olu Ali nrd1eslnden 

Fatma Raziye, Safiye, Hamide Ilı 

Emin oğlu C&ferla şayian mutaearrıf 
oldukları Tabakhane mevkiinde ıarkan 
Boynu efri Hacı Aptullah nreteel 
auaaı, ve kıamen yol, tlmalen Aptul· 
lah vere11sl garben ve oenuben yol 
ile mahdut n 2 bin lira kıymeti mu· 
hammlnell bir bap tabakhane ile ta• 
bakhane loinde 300 lira kıymetli bir 
adet Perdarh makinuı ve 200 lira 
kıymetli bir adeı Santrfuı maklnaıı n 
600 lira kıymeti lkl adet elektrik di· 
namoau n 20 lira kıymetli bir adet 

Pavl7onumı gezenler naaal yapıldığını ıörerek onun en mükemmel 
dit macunu olduj'una r daha kanaat getirdiler. 

mengene va beheri yirmi liradan 11k· 
un lira kıymtttli dört adıt ağaçtan 

mamul harç teneketi ve 160 lira kıy· 
metil betondan mamul ııtkiz adet 
kire9 kuyusu ve 30 lira kıymetli bir 
adet kelebek n yetmlıbeo lira kıy· 

metli bıı adıt ıu dağarcığı n on lira 
kıymetli bir adet kazan, beheri otuı 
lira kıymetll dört adet mermer n hı· 
heri beıyUz Ura kıymetli iki n dört· 
yüz lira kıymetli bir ki cem'an 3 adet 

Siz de bugünden itibaren herkeı gibi RADYOLIN 
kullanmıya baılayınız 1 

baro ve ıu dolabı ve lkiyGıllira krymetU 
S adet beton hnuz ve 150 lira kıy· 
metli bir çinkoluk izalel şuyu kanunu-

Umumiyetle bütUn fotoğraf 
Maklnaları biribirine benzer. 

Fakat; clnı, hassaalyet ve dayanıklık noktalannda mUuvl değlldir. 
Paranızı niçin beyhude J•r• ıokata atacakıınız. Aldanmayınız 
ve mukayeae ediniz. 

markala 

FOTOÖRAF 
FiLiM 
SiNEMA 

ve 

PROJEKSiYON 
maklnalırmın yllkıek meziyetlerini kendlniı taadik edecekılnlz. 

Biltün yenilikleri çıkaran dün
yanın en bügllk ve en meşhur 
yegane fabrikası " ZEiSS • 
iKON,, dur. 
En son yeni modeli 6 X 9 rolfllm : 
"SIMPLEKS,, , 11NETT AR,, , "IKONT A,, 
ve telemetreli .. SUPER IKONT A ,, 
ma.kinalan utııa çıkarılmııtar. 

26 o .. 

PERNOX 
FİLM 

Yeni çıkan ., Pe,nolc•Jllm,, 26 ~a•· 
ner •m•allnden d•lıa ••ridlr. Sir' al 
fle cin•il• lıiçhir h•nzerl lcıga• 
edilmez. 

FotoGr•f malzemeal aatan 
dUkklnlerda arayınız. 

Katalog 11• galntz taptan satıı geri: 
JACK ROTTENBERG 

ISTANBUL • BEYOGLU 
İttlldll oaddt1i, eıki Tırkoı Han No. 2 • 8, 

Poıta kutuıu B. O. 2281 

na tevfikan 17-8-935 tarihine mUeadlf 
' ealı gUnll aaat ıs te Eıkiıehir Sulh 

Buhuk mahkemeainde açık arhrma 
ıuretlle 1a&ılacağından yevim ve vaktı 
mezkurda bedeli haddi IRyık ıörüldil· 
ğt1 taydirde ibaleııi aksi takdirde iha· 
le1l en çok artıranıo taahhüdü baki 
kalmak 9artiyle 2 inci ihllle günü 
olan 12-9-935 tarihine müaadlf perıen· 
be gttnll aynı ıaatte ihalei kat'iyeel 
icra edileceğinden talip olanların 
yüzde yedlbuçuk nlıbetinde pey akçe
ılle birlikte ynim ve vaktı mezkurda 
ııulh mahkemulodi haıır bulunmala.rı 
lüzumu ilin olunur. 

.. SATILIK 
Mükemmel piyano ve n eıyası 
aatılıkhr. Kareiköy Telefon hanı 

~-.. kapıcıaına müracaat ..__,, 

OSMANLI BANKASı 
TÜRK ANONiM ŞlRKEll 

TESİS TARİHİ: 1868 

Sermayeıi: 10.000,000 İngiliz liraıı 

Türkiyenin baılıoa cehirlerile 
Pariı, Marsily.. Niı,Londra n 
Mançeıter'de. Mısır, Kıbm, Irak, 

İran, Filistin n Yuoaniıtao'da 

Şubeleri, Yugoılavya, Romanya, 
Suriyı ve Yunanietan'da Filyalleri 

vardır. 

Her tUrll ~ankı muameleler• 
yapar 

··-···················································---... ·---.......................... ·--·-·····,-· _ .. __ Dr.A. KUTiEL Son Poata Matb•••• -----------------Sahibi • R. Kökotl Nep. Midllrü : Tahir Kaıakir T.,..a.. _.._.Ne. il 

Herfey için kullamlan ıa11un 
Herıeyl yıkamak için kullanılabilecek olan bu tabun, 

gerek eııiz kalitesi ve gerekse 13arell olmaıı aay11inde 
herk11in bliyUk tenccUhUnU kazanacaktır. 

HURMA aabunu, hem aotuk H hem de ııcak ıada bol 
klSpUk haaıl eder. 

Her kutuda 24 veya 12 adet bulunur • . Flatı: içinde 24 Hurma 
ıabunu bulunan kutular yalnız 75 kuruıtur. 
Ve içinde 12 Hurma aabunu bulunan kutular yalnız 40 kuruıtur. 

HURMA sa bununu bakkallarınızdan arayınıı. Kutunun 
UıtUndekl MA VI KUŞAK ambalijın hakiki olduj'unu lıbat eder. 

(

Hurma oabun~u~ krl~ J. .. ! ~m~ıp~ ~bil kokWu n 
emaalıiz oinete bir ev aabunu olcluğunu bllhaua H lradınlannua 
dikkat nazarlarına arıeyleriz. Bir tecrübe, •İzi lknaa kifidJr. 

HURMA sabunu TURAN mamulltındand1r. , __________________________________ ...,! 

lstanbul Valiliğinden 
Şehir içinde ılllh taıımak Uzer• evvelce Emniyet MödUrlUjl 

tarafından kendilerine veılka verllmiı olaalar bu vHlkalaraAJ 
hemen Emniyet mlldUrlUiftne iade etmeleri llzımdır. Bu veılkalar 
bundan ıoora muteber olmayacağından kimde bulunu11a lıtlrda• 
ddçio pollı teıkllltına da ayrıca tebllğat yapılmqbr. (4549) 

Ba akıam 

MÜNiR NUREDDiN 
•e arkadaılara 

PANORAMA Bahçesinde 
Tel. 41065 

f Emllk ve Eytam Bankası lllnları 1 

Pazarlıkla Satılık Han 
Eıu 

No. Mevkii ve Nev'i 

254 Galata'da Halil Paıa sokağında Ömer Ablt Hanı 

Depozito 
Lira 

bitiılilnde BUyllk Manokyan Hanı 6000 
Yukarda yaıılı ban bedeli peıln veya 11klı takıltle 6dınmek 

Uzere pazarlıkla satılacaktır. Takıltle satıldığı ıurette birinci tak• 
aitten ıerl bırakılan yedi takılt için fal.ı •• komlıyon alınmaz. 
isteklilerin 12 Ağuıtoı 1935 Paurteıl gUnll Hat onda Şu\temlze 
gelmeleri. · [ 187] 

A·T YABIŞLABI 
Bu aeıae balkıa akın akın ılttlil yarııları ılz de ıörmeğe gidlnlı. 

Temlı baYa, beyecanh •ilence •• en ıon tu•aletlerl orada 
buluriunuı. 

114648,, 

Tahlisiye Umum Müdürlüğünden: 
Keılf bedeli 888 liradan ibaret Marmara Hayırııı ad&1andakl dOdUk 
mevkii blnaeanın ııva ve çerçeve itleri açık elulltmeye koaulmuıtur. 
lbaleıl 12/8/935 Pazarteıl ıtınU saat 13 buçukta Gatatada Çinili 
Rılıbm hanında Talıliılye Umum MUdUrlüj8 blnaıında 1&tıaalma 

komiıronuada yapılacak olan bu itlerin muvakkat teminat mıktarı 
66 buçuk llkaclar. lıteklllerln ekailtmey• ba1lan1ncaya kadar temi· 
aatlanaa idare Veıneline yabrmaları llıımdır. Şutaaae •• k.,if 
cıt•ıU dalı•,•• Komll1oaclu a&uur ... ~. 


