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Harp Musollnlnln Başına Felaketler Açabilir r 

Zengin 
Eserler 

Bekleniyor 
Sultanahmett• Bbanı Herlerl 

lpn yapdan hafriyat çok lleril .. 
memlttir. Bize •erilen malümata 
ı&re, bu hafriyat, çok zeaıin eaer• 
lerln meydaaa çakma.Ue netlcele· 
.necektlr. Ve bu Herler, Bizanı 
tarihinin bugüne kadar karanlık 
kalan çok &nemll clhetlerlnin es
rar perdesini açmıt olacakbr. 

Hafriyata önemle devam ec:ll
llyor. 

Trabzonda 12 Kişi 
Zehirlendi 

Trabzon, 16 (A.A.) - Trab
ıonda bir ıaat mesafede tarlada 

. çalııan kaclacah erkekli 12 rençber 
• kala1111 kapta yemek Jedilderla

clen ıehlrleamlflercllr. içlerinden 
bir cocak aı.aı lklll lautaae1e 
r•tınbmfbr· 

. Habeı Ordusu 
Giin Geçtı1cçe 
KuvrJetlenigor 

Italya Biltün Habeıfıtanın 

Nüfuzu Alhna Girmeaini 
latlyor 

Luclra, 17 (Özel) - lnjlllz 
ıasetelerl, ltal1an • Habeı iılle 
ea 6nemll ıekilde ujrqayorlar. 
De1U Herald ıazeteal, ltaı,anın, 
Habeıe karta harp açbjl takdirde 
lıl1Dk •e ıona çok kiti bir fell· 
f.te ablmıı olacataaa ruarak 1 
cllyor ldı 

• ltalyamn açacata bir harp 
faaltt rejlmbal tehlikeye alrlldly .. 
bilir Ye Muıollnlala INapna çok 
acılrh fellketler açablllr. ltalyama 
Habeflatanı ele ıeçl .... k için gl
rlıtiil fedaklrhk boıtur. Eter 
muıolinl akılhca bir ıı ıarmek 

lıtiyoraa Habıı • ltalya ıerilmt. 
tinin banı yollannda hallaclllm .. 
ılne muyafakat ı&ıtermelidlr. ,, 

"Taymlı,, ıuetulnla Heb .. 
ıiltann muhabiri de, ıazeteıine Adl
aababadan ıu telırafı çekiyor: 

" Her nekadar buradaki ,. .. 
·mi makamlar ihtiyat ı&ıterlyor
H da, Şarkta Habeılıtan lehine 
artmakta olan hayırhah duytuJar 
•e Hmpatl burada ılkranla kar
t1lanmaktadır. Bllbaıa Mı11rdaki 
doıtça blıler çok blyDk Hvlnçle 
amlı7or. Habeıiıtan ile M111r ara• 
11Dda eıkl bir bat •ardır. 

P'r•nu11111 korku•• 
Deyi T elıraf ıueteslnln •a

bablrl de ıunlan 1amzor: 
•• ltal1a mlıtemlekell olan 

( De•amı 6 ınoı )'Usde ) 

Filorya Yolunda Bir Hidiıe 

·. 
iki Kafadar Bir Oto

mobile Saldırdılar 
· Fakat Foyaları 

Çabuk Meydana 
Çıktı 

- Geri d6nellm 1 
Buraya kadar ıeldlktea 

ıonra dönDllr mD ? Şurada ae 
kaldı ki? Orada naıal olıa blıl 
pllja bedava ıokacak bir ahbap 
buluruz! 

Bu konuıma, Fllor1a yolu 
lzerlnde, yaalannda hlr kadın 
bulunan iki erkeiin araıında ı•c
lbektedir. Bu iki erkekten blr~ıf, 
bol ıabikah Adildir. Kaldırama 
dOımoı kadınlan oraya bura1a 
)'erleıtlrerek ıeçindlği için olacalo 
•• Artlıt idarebanell ıefl ., tlbl 
.. tafath bir aafat tqamaktadır. 

( 9e•a• 12 ioci Jla•• ) 
01o •• •111a .... llr ....,,,.,. ,,,,, ..... ..,,. 

Dh l•llcllı .. sl•I•• çık•• 
ilr•t ... nler 

[Yuııı 13 llncl ıayfada] 

Y•m•nmıtl 

Seksen Kere 
Evlenen 
Delikanlı 

Genç Kadınlann Dıraho· 
malarını Dolandıran Bir 

· Adam Y •kalandı 
BDkret. 16 (Ôzei) - Romen 

mllyonerlerinden Konıtantin Maı l 
28 yqında olm••na raimen, 80 
defa reamen eYlend:ii me1dana 
çık•rılmııbr. Bu, 19"30 yıhnda 
umumi kadınlarla bUtlln ıenetini 
·,ok etmiı Ye ••lenmek ıayesinde 
ıens kadınlann ,drabomala:-ını 
yemekle yatam: ıhr. Nihayet, 
80 ind def6kl e•lenmeainde 
teykff etlllmiftir. 

Bir OtobUe K•z•eı 
Atiaa, 19 (Ôzel)- D&n akıam 

Elenlaa yolunda bir otoblble oto
mo bll ç~rpııtı. OtobOı yolcuların
dan d&rClll 6ldD, diğerleri yara• 
landL -- ............. .......__.._ ...... __....., ____ _ 
Arnavutlukta 

isyan Çıktı 
aı,ıncl ve Albncı Sawfalan· 

111zdı Okaruıuz 

. . ' 
-~· 

... • 

~ . 
-

Eski Paralarınızı Yırtmayınız ! 

Battal Damgalılar Tek
.rar Gözden Geçirilecek 
Merkez Bankasına Müra~aat Ediniz 

Size Yenileri Verilecek 
Ealdmft •e yıpra•mq kljıt 

paralar, eldeki nizamname muci
bince COmburiyet Merkez Banka11 
tarafından tetkik edilmekte, yeni• 
lerlle detiıtirllmektedir. Fakat 
yine bu nizamnameye g&re, eıkl 
paralann yerine yeni para vcrile
bllmeıl için bu eskim it veya yır· 
talmıı kliıt paraların ekıİk o!ma• 
İn&11 llzımdır.1Bu deiiıtirme uıull 
epey bir mllddettenberi tatbik 
edilmektedir. Deiiıtirilme Haa· 
ıında da, ekılk ve çok yırbk 

olan kljıt paraların Ozerine battal 
damra11 nrulmuıtur ki bunlar 

.-rbk tedaYlll kıymetini kaybetmlı 
demektir. 

Fakat ıon zamanlarda nizam-
namede detifmeler J•pıldıja için 
Ctımburiyet Merkez Banka11, bu 
battal damıah kij'ıt paraları 
tekrar göıdıa geçirmeye karar 
vermiıtir. Yeni nizamname daha 
müaait olduiu içlo bu battal dam
ıalı paralardan bir kıımıaa teda• 
Tül mllaaadeli •erll•ell muhte
meldir. Bu nbeple elinizde battal 
damgah para •arA bualan ban
kaya ı&tllrtlnz. Muhtemeldir ki 
bu Hfer lize yemleri Yerlllln. 

( Hô.diaeler Karııaında ) 

Yama Wkir• 1 

-

f 



(Halkın Sesi) 
Şu Giden Yazı 

Nasıl 
Geçirdiniz? 

Bu yılın yazı da geçip gidiyor. 
Canınız 11kılmuın amma, bir ay 
ıonra ıonbahann U9UtüoU meltem· 
leri Hmty•. yapraklar dökülmeye 
baıbyaoak, Bu yaz mınimlnin ıon 
ııcaklarından bunalırken kooa bir 
mevıimi naaıl geçirdiklerini raat
reldlklerimlıden sorduk n ıu 
dUıüncelerl topladıkı 

* 
Hulkl Recep (Suadlye ••· 

klnlerlnden) 
- Bana mı ıoruyoraunu:ı. Bu yaz 

Uk defadır iki ay için ıayflyey• çıka
yım dedim, bin kerre piıman oldum. 
Şehirde kulaklarımı patlatan, beynimi 
aaraan gOrlUtOlerden kurtulmak umu• 
duoda idim, ne srezer bayım. Yat· 
murdan kaçarken doluya tutuldum. 
Ve anladım ki lıtaobulda nereye at• 
dereenlz gidiniz, iGrQltOden kurtula· 
maıuınıı. Aynca bu baYAlinin ılYrl 

ılnek vızıltııı da ıloirleri bozuyor. 
Ne yapalım, baıa gelen çekilir? 

* Sabri Cemal Ak .. ray Çakır 
Ala; 

- Bunu bana ıormayan bayım. 
Kııın donan, yazın bDılilUrmOf. Ben 
de bu koca yas mnıimlnde öyle 
oldum. lıten en, evden ite mekik 
dokurum. Cuma n Pazar tatJI alin· 
Itri de evde oturup yorgunluk 
rıkardım. Zengin değlU.z ki ıayflye1e 
gidelim. Ynmlyıyl kaçırmamak için 
tatil de yapamıyoruz. Anlıyorsunuz 

1a. Disim için 7az ve kıt farkı yok· 
tur. Bizim ıibl ekmek parası peflnde 
dolıııaalar herıta çalıımaya mecbur• 
dur. 

* 
Enver ( Hukuk FakUlteal ta• 

lebealnden) 
- Azizim, ilk imtihanda ikmale 

kaldım. GörOyoraunuz J•·· kitap 
elimden dOımOyor. Bizim profHör 
biraz akaicedlr. Bu ıebıple çok ça• 
lıımıya mtcburum. Bu y6zdfn de 
koca JH menimlnden bir ıe1 anla. 
Jamadım. Yalnız lılr gece aaz dlale• 
mek içln bir bahçeye ıttlm, bin kere 
plıman oldum. Galiba etlence yerleri 
flat liltelerlnl tanzim edenler gllneıten 
ilham alıyorlar. ÇilnkQ flat1ar ateı 

pahuın• •• Bu vaziyet karıııında blalm 
gibi metellkıfzlerln yas meniml lle 
alAkaları olamaz. 

2800 Liranın 
Sorgusu 

Suçlular, Yapılan Tetkik
lere itiraz Ettiler 

Ecza kasalarından hazine za· 
rarına 2800 lira almak Ye 2500 
lira da almağa teşebbüs etmek· 
ten ıuçlu icra memurlarından 

Kadri n Refet ile yine bu itten 
suçlu Herant ve Maranyanm du· 
ruşmalan ağırcezada tekrarlanmıı, 

ehlivukufun sahte evrak üzerinde 
yaptıkları tetkiklere suçlular iti· 
raz etmiılerdir. Bunun üzerine no• 
terlikçe musaddak imzalar dell· 
letile yenide:l istiktap yapılmasına 
karar veriJmittir. 

SON 'POSTA 

BABBBLIB 
-. 

... 

Muayene Edilmeyen Otomobiller Tehlikelidir 

Belediye, Halkın Bunlara 
Bi dirdi Binmemesini 

Şehrimizde bUtlln buıuıt Ye 
taksi otomobillerinin Hnellk mua· 
yenclerl yapıldı, bozuk otomobil
lerin lıletilme mUaaade1l geri 
alındı. 

Muayene için Yerilen mühlet 
bltmiıtir. Fakat belediyenin elde 
ettijl malumata göre, ıehlrde bir 
kısım takai otomobilleri muayene 
kaçağı olarak çahımaktadır. Be· 
ledlye bu gibi otomobillerin teh· 
likell olduğunu halkın bunlara 
blnmemeainln temin edilmesini 
alakadarlara blldlrmlıtfr. Bu oto
mobiller 1efer halinde g6rl11dllill 
taktirde yarı yolda durdurulacak 
mUıterl dııarı çıkarılacak Ye ıo
för hakkında kanuni takibat ya
pılacakbr. 

Belediye, muayenesiz otomo
bil i'Ören halkın bunu ihbar et· 
meılnide, çok yerinde bir tedbir 
olarak, lıtemoktedlr. 

Muayeneli ofomobillerin 6n 
camlarında yeıll bir kAğıt vardır. 

3000 Çocuk 
Belediyenin Himayeıinde 

lı Sahibi Olacak 
Belediye çok önemli ve çok 

faydab bir tı yapm&ktadır. Bu 
it çocukları kurtarma yurdunun 
lı!lhı ve kadroıunun genijleti1-
mesidir. Bu Yurt teaiı edildiii 
günden bugüne kadar kaç çocuk 
himayeye alındı iH hepıinin bir 
it 1ahibl edildiği ıörUlmUıtUr. 

Yurdun ıimdfye kadar himaye 
ett;il çocuklardan biri GUıel 
aan'atler Akademisi realm ıube· 
ıine, lkiıi DarUfiefekaya, lklıl 
Gedikli kUçUk zabit mektebine 
kaydettirllmiı, beti BUyUkdere 
fidanlığında çalııtırılmıya batla• 
tılmııtır. 

1 O çocuk kunduracı, 3 çocuk 
mllrettlp, 5 çocuk marangoz, 10 
çocuk mobilyacı, 3 çocuk terzi 
Ye 1 çocuk ıaraç olarak meslek 
sahibi edilmiıtir. 

Yakında yurdun kadrosu ge· 
niıletlleck, lstanbu1da himaye 
edilmedik bir tek kim1esfz ve ser
seri çocuk bırakılmıyacaktır. Bu 
ıuretle yurdun himaye edilen ço
cuk kadroıunun 3000 nl bulacağı 
sanılıyor, 

lngiliz Talebeleri Gitti 
Birkaç gün evvel ıehrimize 

gelen 43 lngillz talebesi. Marma
ra Ye Ege denizinde incelemeler 
yapmak llzere ıehrlmlzden ayrıl· 
mıılardır. 

1 ~ 

Çok Çocuklu 
Ailelere 
Mükafat 

Umumi Hıfzı1sııhha Kanunu 
muclblnce çok çocuklu annelere 
para mllkAfah •eya madalya 
vermek lazımdır. Sağlık Bakan· 
lığı böyle aileleri i'eçen yıllarda 
tespit etmlf, bütçenin imklnı nis
bellnde mUkAfatlor vermlıtl. Bu 
gibi ailelerin Sağlık MndnrlüğUne 
müracaatları ' devam etmektedir. 
Bu reaimde gördUğOnUz kllçDk
pazarlı Ahmet de a\tı çocuk 
1ahibldlr ve çok çocuklu aile• 
lelere mahsus mUkifottan 
kendlılne de Yerllmeti için Sıh
hat MUdUrlUğUne başvurmuıtur. 

Kanun mucibince mükafat 
alabllm.,k için en az altı çocuk 
lizım ve bunların bepiainin bir 

·anadan olması da şarttır. 

Daruşşafakaya Girmek için 
Müracaat Erlenler 

Darll11efekanın kayıt muame
lesi dl\n bitmiıtir. Bu yıl mektebe 
girebilmık için 325 kiti müracaat 
etmiştir lc:l bu miktar, geçen yıl• 
lara nlsbetle çok azdır. Bunun 
sebebi de kayıt ıartlarının aA-ır 
olmara, ancak liçUncU smıftan, 
dördUncli sınıfa geçenlerin mek· 
tebe kabul edilmesidir. 

Kaydolunan namzetlerin lmU· 
hanları 26 eyllilde yapılacaktır. 

Suçlu Değilmiş 
Arap MeYlut namında blriı~ 

Yaşar adında bir kadım dolan• 
dırmak suçile beıincl mtııtantik· 

llğe veri!mi9tl. Arap Mevlut ıuç• 
suz görlllerek aerbcıt bırakılmıştır. 

Üniversitedeki 
Bulgar 
Talebeler . 

Evvelcede ıfitunlarımızda oku· 
muıtunuz: • Buli'arlstanda ditçillk 
ve eczacılık fakülteıi yoktur. Diş· 
çl ve eczacı olmak lıteyen 
Bulgar gençleri bizim Üniversite· 
ye gelerek tohıll görmektedirler. 
Faknt ıoa zamanlarda Bulgar 
hUkümetl, hariçte yüksek tahsil 
g6recek gençler hakkıDda birçok 
takayyUda.t koymuıtur. Bu ıebeple 
Istanbul Ünlverıitesine tahıll için 
ııelen Bulgar talebenin aayııı azal· 
mak vaziyetindedir. 

Bulgar gazetelerinin yazdıkla• 
nna göre, hükumet imtihanından 

ı ıonra diıçl mektepleri mezunları, 
Bulgarlıtanda bu ıeneden itibaren 
aynca birer senede ıtaj görmeye 
mecbur edilmlılerdfr. 

Bunu da ıimdi Bulgar gaıete• 
Jeri kanun olarak illn etmektedir• 
ler. Bulaar ÜnlYer1ite1lnln, dlıçl 
ile eczacı şubeleri yoktur. Buna 
rağmen Bulgar hük6metlnln koy• 
duğu takayyildat, dltçl ve ecucı· 
Jarın Tıp Fakültesinden yetl9me1I· 
nl, yani doktorlar arasından 
ayrılmaaını temin etmlttlr. 

Hava Niçin Çok 
Sıcak? 

Rasathaneye Göre Sebep, 
Lodoa Rüzgarıdır 

Bir haftadanberl lıltanbulda yl• 
ne boğucu ve 
bunaltıcı yas 11• 

cakları hüküm 
sürüyor. Yazın 

en tiddelli ııca• 
ğı evvelki gün 

kendini g6ıter

mİf, hararet de
recesi gölgede 
32, glineıte alt
mıı Uçe kadar yUkıolmiıtir. 

Fakat dün bu derece biraz 
düşmüı. geceden çıkan bir poy
razla aıcakhk gölgede 27, gUneıte 
58 olarak kaydedllmlıtlr. Bu sı· 
caklar fıakkında Raaathane mO· 
duru Fatin bize demiıtir ki: 

- Bu sıcakları gayrıtabll 
bulmak doğru değildir. Her yıl 
bu mevEimde sıcaklar, bu dereceyi 
gösterir. Ancak bazı mevsimlerde 
Jodcıun pek az eaiıl, yazı serin 
geçirebilir. 

Fakat son birkaç sıUndenberl 
de lodos tam kuvvetile etlt yaptı 
ve dereceyi 32 ye kadar yttk1elttl.,, 

P•zar Ol• Hee•11 B. Diyor Ki ı 

- Dinarı. Mehmet Pehlivanın bizim 
i'azetedeki rHmlal ıördiln mu, Haaaa Bey 1 

... Bab&11na ne kadar aewa"f •• • •• No çok HYi• ıöıteriyor 1 

(o 
Ağ'uıtos 17 

ün Tarlht) 

Bir ki 
Satırla 

Mısır Tahvlll 
Kahir•, 16( A.A ) - YOı:de 8 fal' 

H ikramiyeli M ıır Kredi Fonsiye 
tahvillerinin dtinkll çekilitinde: 

1886 yı'ı tahYlllerlnden lfll,687 
numara 50.000 frank, 1903 yılı t nhvll• 
lerinden 699.059 numwra S0,000 frank-, 
1911 yılı tahvillerinden 170,566 numara 
S0,000 frank ka:ıanmıtlardu. 

Avustury Konsolosu 
Avuıturyaoın lstanbuldakl Konıo. 

loıluk lılerl Şofl dlJ Winter bir a1 
mnunlyUle Avuaturyay~ gitmiştir. 

Emllk Komlayoncular1 
Emllk komisyoncuları dOn g~ce 

Hat 20 de Bebek bıbçeılnde bir zl• 
yafet Yermltlerdlr. 

* * * Apartımanlarda SıAınak 
Yapılmıı ye yapılacak apartımanı 

ların mahfuz birer odalarının zehlrU 
gazlara karıı korunma llJrlnatı ola• 
rak kullandmhnaeı dUtGnillmektedlr, 

ir * ir 
Yeni Bir Vapur 

Vapurculuk tlrketl Sakarya vapu• 
runu aatacak yeriae lzmir hattı içla 
J•Dl bir Yapur aabn alacaktır. 

* .. * 
TUrk Mallar1 

Selinik nrglılne ıönderllece!f 
Enroııtrea nOmunelerl dtın Sanayi bl'JI 
lifi tarafından TOrk oflılne teallm 
edil mittir. 

... ... * 
Taclrlerln Flklrlerl 

Şehrimizde incelemeler yapmaklta 
olan Fran11z maliye mUteba11111 dQa 
ticaret odaıında tacirlerle konuımu.Jı 

glmrDk beyannameler! ile muhtel~ 
vergilerin clbayetl hakkındn fikirlerini 
ıormı1ftur. 

ir ir .. 
Yumurta lhracetı 

1 

Yumurta ihracatçıları, bundan 1011• 

n yumurta ihraç edecekleri memlt• · 
kette müıaade almadıkça ihracat 1 

yapamlyacaklardır. 

* ... .. 
lstanbul Limanında 

Llmao umum müdUr!Uğ'll 10 yıllıJ§ 
çalıımalara alt bir lıtatiıtlk hazır} • 
mlya bsılamııtır. Eıkl liman tlrketinl• 
taafiye1l için alacaklıların yapaoafı 

mllracat mOddetl bltmlttlr. 

ir * * 
Adalarda Şenllkl•r 

Adaları güzelleıtlrme cemiyeti 2j 
Atuıtaı Pazar gUntı Heybellada pla• 
jında deniz ıenllkleri tertip etmiıtir. 

« ... ir 
KömUr GöndereceAlz 
Brezilyadan mimleketlmlze gire• 

kahve mukabilinde oraya k8m0r g8a• 
dermemiJ it\ kararlıı.ıtırılmak lzeredltı 

.. .. « 
Telefon Sosyetesinde 
Telefon sosyeteıinln 1&tın alınm' 

mukneleal dün telefon ıtrketind' 
parafe edilmlı n ıirketln teaellOm 
muamele1lne baılaaılmııtır. 

... .. ir 

Yeni Posta Kltelerl 
Poıta n Telgraf BııımüdiirOyetl 

1 

Galata poıta klıoleriDlD kolay ve 
kullonııh bir ıekllde tertibine karar 
nrmlıtir. 

.. ir ir 

Doçontllk imtihanları 
Üninrsitede açılacatını evvelce 

bildirdltimiz doçent lmtilıuınları birin• 
elteırinln 18 inci fÜDI yapılacaktır. 



17 Ağustos , '\ ------------------------------------------------------------------------------------
Resimli Maka!e Hergün 

• Tayyare Harbi 
• /stanbul • Berlin 
Yanlış Zihniyet 

* 
ltalya, Habeıhtana karıı aça• 

cağı harpte en çok hava kuv· 
Yellerin• gllveniyor. 

Habeıtıtanda ltalyan aekerl 
iklimin ılddetine dayanamaz, 
toprağın ıuıuxluğu ile başa çıka· 
maz. Sari haatalıklar onun en 
bUyük dUımanıdır. Onun için 
uzun bir kara harbı ltalyanlan 
hezimete götürebilir. 

Fakat ltalya bu harbi çabuk 
bitirmek kararındadır ye bu 
hususta en çok tayyare kuvvetle· 
rine gllyeomektedir. 

ltalyamo 1935 Temmuzunda 
1507 cephe tayyareıi yardı. Hava 
ku,•vetlerine mensup 2.500 pilot 
Ye efradı mevcuttu. 

Muıolini 1934.de tayyare kuv• 
vetlerinl arttırmak için 200 mil• 
yon lira tahsisat almıfh. Bu para 

. bu sene sarfedilmeğe başlandı 
ve saatte 205 mil giden, bir bu· 
çuk ton bomba taııyan harp tay• 
7arelerl yapmıya koyuldular. Bu 
tayyarelerle ltalyan hava kuvYet· 
lerl begUn Habeıiıtan · üzerine 
600 ton bombo atsbllirler. 

Bu kUçllk misal, gelecek harp
lerde tayyarenin oynayacağı 6-
nemll rolü göstermiye klfidir. 

Eskiden ordu Y• donanmaaı 
kuvvetli oJanlar korkmazlardı. Fa· 
kat bugUn kara ve deniz kuvYet· 
lerİ yetmiyor. Havada kuvvetli 
olanlar ancak kendilerine pvene
biliyorlar. 

Hava tehlikeıinl bilenler ku• 
rumuna yazılalım. 

"" Bir Alman kızı, bir atın içinde 
A1manyadan lstanbula geldi Ye 

buradan tekrar Atmanyaya döndU. 
25 sene evvel lngiliz gaıet.

lerinden Daily Mail Manı denizini 
ilk geçecek tayyareclye 1000 in· 
gillz liraaı mllkAfat yadetmlıtl. 

25 senedeki t•rakld, her hal· 
de göz kameşhracak kadar btt· 
yUktür. 25 Hne enel Manp geç· 
meğl bir hüner ıayıyorlardı, bu 
ıtın kahvalbyı Berllnde, 6il• ye· 
meğinl latanbulda, aqam yeme
iinl yine Berlinde yiyebiliyorlar. 

:-!5 eene sonra " Son Poıta ,, 
Türkiye içinde Uk muyaffakıyetU 
uçuıu yapacak olana 500 lira 
mUkflfat vadetti. 

25 ıene aoora da bizim bu 
teklifimiz gülünç görllnecektlr. 

Fakat biz hlill bu teklifi ha·~ 
ldkat yapacak Tllrk tayyareclslnl 
bek!IJ oruz. 

"" Yanlış Zihniyet 
Kadık6y ve h:ıvalislnde ıivrl· 

sinek vardır. H alk fikiyet edi· 
yor. AtAkadar makam bu tlkiyetl 
isnat tel~kki eder. 

Eu, yanlış bir zihniyettir. Blı 
bu hnstahktara haber vrdiğlmlı: 
zaman mes'ul aramıyoruz, haata· 
lığıu önlir.e geçilmesi için tıdblr 
alırım sını isti} oruz, deve kuıu 

g Hayat - Saadet a 

Hayatta ı .. a.:ele Y .. rmıık için o.1a gıdcn yC'.un Let nda 

bekleyen ikl Yahtl hayvanın, yani bıula, abllkaıdıtın 

elinden kurtulmak gertktir. Fazla olarak içkinin teıirin. 
kap :lmıımak gerektir, yoksa 1a11det yoluna i'İrcrken bu 

iki b y•anl , içkinin taarruzuna uğraraak, saadete yarma• 

dan yo'un daha baılangıcında mahYo?ur gideriz. 
Szadete eritmlk için hayat imtihanında muuffak 

çılı:mıya mecburuz. 

.................. ırıım .............. !iım ................................ ... 

DA BİLİ BABERLEB 
Belediye Mücadele Ediyor 

Kaçak Et Kesilmesine Hiç 
Meydan Verilmeyecek 

Saglavların 
Temasları 

Iıtanbul aaylavları, parti arka· 
dqları ve halkle olan temasla· 
nna devam etmektedirler. Dnn 
de Kadıköy halk partisi merke· 
zinde toplanan hailde gör~mliı· 
ler, dileklerini dinlemişler ve 
dilekler hakkında lbım gelen 
makamlarla görUıecelder~ni bil· 
dirmlılerdir. 

Çanakkale Şehitleri 
Bugün milh Ttırk tılebe birliği 

lyelerinden bir ırurup, Çanakka· 
ledekl Ttırk ıehltlerlnl ziyarete 
ıf deceklerdlr. 

Fevkalade 
Doktorlar 

Etibba odas.nda yapılan dok· 
torların tasnifi benUz bitmemit· 
tir. Ba:ıı i•zetelerin yaptığı neı· 
rlyat, diln oda baıkanı Niyazi 
GözcU tarafaodan tekzip olun· 
muıtur. 

Nlyazl Gözen, dun kendisile 
16rD1on bir vaı1cımıza: 

" - FevkalAde sınıfa, kat'I 
olarak ayrılan doktor yoktur. V • 
diter sınıflarda ıon şeklini henUz 
almamıtbr. FeYkallde 5ınıfa ayrı· 
labilecek dört namzet doktor 
bulabildik Ye henllz bunlar üze
rinde tetkikat yapmaktayıı. ., 
Demlftlt. 

Bozuk Ekmek Çıkaranlar 
--- ................... ·---------=- ..... .......-. 

Altmış Fırın Sahibine 
Ceza Kesildi 

Belediye zabıtası, fınnlan 11kı 
bir lcontrola ve takibe bağla tut• 
maktadır. 

Her mıntakada her fırından 
haftada Uç er defa çaşnller alın· 
makta ve tahlile gönderilmektedir. 

Muayyen çaınl haricinde veya• 
but, vezni no1ı:ıan ekmek ıatan 
fırınlar ilk d ıında btfer atln 
kapamakta ve yirmiı•r lira para 
cezaaına çarptırılmaktadsr. Fena 

ekmek çıkarmakta ısrar eden fı· 
rınlar da tamamen kapatılmak· 
tadır. · 

Şimdiye kadar bu ıekllde cı• 
zalandmlan fırınlana mikdarı alt• 
mııı geçmiıtlr. Aynca, fırınların 
ııhbt ıeralt altında çalıııp çalıı· 
madıklan da uzun boylu kontrol 
edllmıktedlr. Belediye doktorları 
da bu cihetle eaaalı surette meı· 
gul olmaktadırlar. 

l Belediye, muhtelif belediye 
zabıta& na yaptığı bir tebllide 
ıehirde kaçak et keHnlerin aıkı 
surette araıbrılmaıını bildlrmi§tlr. 
Tutulan cetvvellere göre, ıehlr 
içinde en ziyade knçak et kesi· 
len yerler, KaragUmrlik, Edirne• 
kap1, Şehremini, Balat, Çarşıkapı, 
ÜskUdar, Ortıık~y Ye Meciydlye
köl Udür. 

Müsadere edilen kaçak etla 
mezbahaya aevkedUerek muaye· 
neden geçlr1mt:kte, haatalıkııı: 
oldutu anlaııhrsa, belediye 
hHabına satılmakta, haatalıkla 
çıkaraa imha edilmektedir. 

Bu iti yapanlar da beledl1• 
nlzamatına tevfikan tecziye olun• 
maktadırlar. 

ilk Okullarda 
Talebe Çok Olduğu için 
Yarım Dera Yapılacak 

hk okullarda derslere 16 
Eyliılde baılanacaktı. Hayaların 
sıcak gitmesi buna enkel aayılmıı 
ve tedrisatın baılamaaı bir blrn· 
citetrine bırakılmıştar. Bu yıl ilk· 
mekteplere afrecek 92S doğum• 
lularm çok olduğu anla11lmaktadır. 

Halbuki, kadro ve bütçe, ne 
muallim bulmıya, ne de mektep 
aç.mıya mUaalt olmadığından, bir 
çok mekteplerde yarım tedrja 
uıulll tatbik olunarak, öğleye ka· 
dar bir kııım ve öaleden sonra 
da dlier bir kııım talebeye dera 
verllecektir. 

r 
Sözün Kısası 

Doğruluk 

Serumu 

1-------- Ek -Ta 

E} vah! Beşeriyet yandı!. Eğer 
aslı varsa Şikago üniversitesi pro• 
fesörlerinden biri, Mister Keeler, 
yalanı ortadan kaldıracak, insan• 
lara doğruyu s6ylettiricek bir ae• 
rum bulmuı. 

Yalanı ortadan kaldırmak! Bu, 
aankl insanlığa bir hizmet midir? 
Ya~an, ekseriya söyleyen için de, 
dinliyen için de bir ihtiyaçtır. 
DDnya kurulduğu kurulalı, yalan, 
modası geçmlyen yegline itiyadı· 

mızdır. Onu yok etmeğe çalıımak 
hepimize fena:ık etmektir. 

"Doğru söyleyeni dokuz köy· 
den koğarlar,, diye bir atalar sö· 
zUmUz vardır. 

Amerikalı profeıör bunu bil· 
miyor mu? 

Doğru ıöı sade bizde değil, 
hiçbir yerde, hiçbir zaman hoşa 
gitmemiıt:r. KIAslk reHamlar, 
doğruluğu, doğru ıözft, anadan 
doğma bir kadın ıekUnde !tasvir 
ederler Halbuki lnaanlar, çıplak· 
lığın bu derecesini, umumi ahllka 
muğayir diye yasak eder ve 
cezaya çarptırırlar. Bu da göste· 
rirkl, insanların hakikate karıı 
fıtri husumetleri vardır. 

Ttırk ıalrlerlnden biri: Tevfik 
Fikret •. oğluna şu nasihati verir: 

" inan, Haldkl Ezeli bir tıf a· 
dır aldanmak! . ., 

Gerçekten de öyledir. Haki· 
kat çiydlr, mide bozar. Yalan 
lae, etin, balığın bayatlığını 6rten 
aalça gibidir. Yer yDzDnde ya~a· 
yan ikl milyara yakın insanların 
rahat ve huzurları ancak yalan 
aayeıinde, aldanmak sayesinde 
mUemmendir. 

Yalan ortadan kalkınca, soı· 

yetenin düzenine deıtek olan ne 
vana yıkılır. Dini itikatlardan 
tulun da aiyaaal ve sosyal du• 
romların hepsi yerin dibine glSçer. 
Yalan yok olunca demokraal 
prenılplerine, soıyallzme, komll· 
ntzme, insanlar arasında mUaavata 
ve daha bunun gibi nice nice 
hayaline inanan kalır mı?. Kal· 
mayınca da. çeklYerlo dünyanın 

kuyru~unu l 
Hayır l. Vakit ı•çlrmedın, 

kqfinln tabakkukuD• meydan 
vermedeD, profoılSr Keeler'I çal· 
yaka edip bir tımarhanıre ka· 
patmak lbımdır. 

Hiç klmae, beıerlyetln elinden 
kala kala bir tek kalmıf huzur 
ye bahtiyarlık vaaıtaamı, ezeli 
ılfaıını alamaz. 

Bu profHör de, deli ml ne ? J ,--·-··---......... -.............................. _ 
Yeni Süt 

Talimatnamesi 
Yakında T eblii Edilip 

T atbika Baılanacak 
Sağlık ve ıoysal yardım Ba· 

kanlıl\ tarafından hazırlanan ıUt 
ta1lmatnameal, hen'Uz ııelmemlıtlr. 
Birkaç göne kadar tebliği umul• 

gibi b:ışımızı kuma g6mmek yet· 
mez. Hakikati görtip tedbir al· r 
mak gerektir. iSTER iNAN iSTER İNANMA! 

maktadır. 
"'1 Yeni talimatnamenin tatbik iti 

············································-····· .. -·-··-
Ev'<af - Uray lhtilAfı 

Evkaf i!e Uray arasındaki 
a,' .ıı ;rnazlıklnrı tetkik eden ba· 
kem heyeti dl\n de toplanmıştır. 
H eydt yakında işini bitirecektir. 

f(UltUr inzibat Meclisi 
Dnn, Kn:tnr inzibat mecllıl 

toplanarak, bir iki tasfiye mue
Jea ;nı g~rliımDftOr, 

A•rupaDID Nla gibi, Montekarlo rlbl ej'leaee ıehlr· 
lerlnde zaman zaman danılı, çiçekli bayramlar J•pılır. 

Buraiıırı kOçlk yerlerdir. Hariçten bir çok yaba11-
cılar ıeelmlştir. Bunları etlendlrmelıı lhtlyaclyle muhttlif 
eğlenceler tertip edilir. Feıllnller de o etleacelerdeıı 
blrldir. 

lıtanbulda da eylül lçlade bu f..sıtlY.&Uerden birinin 
yapılma11na teıebbllı edlldl. 1tylk a'1ada bti7Uk •I· 
lenuler haıırlaaıyor. 

Fakat kimin lçlnt 
1ıtaabulda yaıı gıçlrea •e etlence arayan ecnıbi 

yok kll Bu etlHcıler harlçtea bize yabancı ı•tire
bllir mi? 

Dlayaaıo ın blyQk etleace ıehrl olan Paria'• bile 
harpten ıonra Amerikalılar ıtdımH olmuılardı. ÇOnkil 
otıllerl konflSrlQ deQ'lldl. Bu böyle lkeo, bu fHtinllı• 
rla bura7a HrJab ı•tlreblleceQ'lnı artık 

iSTER iNAN IST!R iNANMA 1 

ile, hUkümet doktorları, bılediya 
memurları ve ilçebaylıklar uğra• 
ıacaklardır. 

Bozuk ıntle mamul maddele
rin tahlili, mıntalu~ dahilinde 
bulunan, en yakın tahlihanede 
yaptırılacaktır. 

Cezai bUkUmlerle, ıarbaylık 
ilçebaylıklar meıgul olacaklardır. 
Bununla beraber, tall::natname 
gelmedikçe, bu hususta bir 
direktif we..U.mlyecektlr. 



4 Sayfa 

Sivrisinek 
Var Mı, Yok Mu? 

Kanuni SUleyman devrinde 
yetamıı Ye bir iki eser bırakmıt 
olan Kemal oğlu Karadavudun 
mudur, baıka birinin midir, iyi 
bilmiyorum. Fakat Kara Davut 
adlı bir tarih kitabı vardır, ço• 
cukJuğumda pek hoıuma giderdi. 
Seyyit Battal, Kan Kaleal, Ham· 
ıaname aıfbl kitaplar aruında 
onu da seYe ıeve okurdum. 
işte bu kitapta, GUldAnileria hU• 
kUmdan olup tanrıya savat açan 
ve göğe çıkmak için yüzlerce 
metre yükseklikte bir kule yapan 
Nemrudun burnundan kaf aama 
giren bir ılvrlıfneğiD hikayeıl 

yazılı. 
Kradavuda göre bu ıinek 

Nemrudun beynini yiyordu, çok , 
acı veriyordu ve hllkUmdarı çar• 
pınmadan kurtarmak için kafa1ı 

h:ç durmadan topuzla • yavaı 
yavaı • dövUlliyordu. ÇUnkU ka· 
faya topuz vuruldukça içerideki 
ıivr;sinek ürkiyor ve pençesini hU· 
kümdarm beyninden biraz uzak· 
laştmyordu. 

Fakat gece gUndUz herifin 
kafasını topuzlamak kölelerin ho-
fuoa gitmiyordu. Onlardan biri 
bir gUo kııdı, yUnden yapılan 
topuzun içine bir taı koydu, olanca 
kuvvetile Nemrudun batma bir 
darbe indirdi ve herifin beynini 
ortaya döktü. Köle ve orada bu· 
lunalar ne aıürseler iyi?.. Burun
dan giren o siniıinek kafanın 
içinde bir serçe yavruıu kadar 
bUyUmemiımi?.. Artık ıatan ıa· 
ıana ve kanatlarını çırparak pırrr 
diye uçan ılniıinekten azma ıerçe
ye bakan bakana!. •• 

Gazetelerimizde Oç beı glin· 
den beri yer alan aiYrlıfnek da· 
Yasmı okudukça hep bu tarihi 
ılnetl hatırbyorum. Gazeteler 
lıtanbulda ıivriılneklerin pek 
bollatbiını yazıyor. Sıhhat mO· 
dürllliD de bunun terıinl ıöyJlye• 
rek Iıtanbulda tek bir sivrisinek 
kalmadığını iddia ediyor. Şimdi 
bir gazete eaki devirlerde oldutu 
gibi, tevatOr beyyinHine baı 
vurmak, bltUn okuyucuların kendi 
daYasının doğruluj'una 111hlt gös· 
termek iıtiyor, meHleyi heyecanlı 
bir safhaya ıokuyor. 

Fakat ben, meslekdaı•mızın 
davayı ka1bedeceğinden korku· 
yorum. Çnnkll thrimizde linj
ıinek yok diyenlerin ıu Kara 
Davut maaalındakl ılnek gibi 
bir ıey aradıkları aalaıılıyor. 
Böyleıini bulmak Ye göıtermek 
lae elbatte mOmkUn değJldir. O 
halde .. anlayana ıivrlıinek saz, 
anlamayana davul zurna az ,, 
deyip suımak, geceleri başucu
muzda konser verip duran sivri 
ılnekclklerlmlzi tatlı tatlı kaıına
rak dinlemeye dalmak en doğru 
bir it olurl 

M. T. Tan 

BUT-ON ULKE.YI 
HE RC.UN 

DOLASAMAZSINIZ 
F"°'K~T 1 

SON POSTA 

~-----------------------------------------, MEMLEKET • HABERLERi 
Balıkesir ilbayı Anlatıyor: 

için Köylerin Bayındırlaştırıılması 
Programla Çalışılıyor 

Balıkeafr, (Özel) - Balıkeılr· elverJıll köylerde fidanlıklar ya· 
de bu yıl bUyUk ba}ındırlık ça· pıyoruz. Buradan yet; şen fidan· 
lıımaları yapılmaktadır. Yapılan larla bütün köylerde bağlar ve 
ve yapılacak olan itler hakkında meyva bahçeleri yapılacaktır. 
il ve ıarbay Salim Gün Dotan Diğer taraftan bUtün köy yolları 
Son Posta'ya tu malOmatı verdi: kaldırım veya şosa yapılacaktır. 

llayınd1rhk lşlerl Şehirde Bayındırhk 
Bu yıl Bandırma • Balıkeair lıtasyon önünde bir CUmhu· 

yalu eaaılı ıurette tamir edilecek rlyet Alanı yapılmaktadır. it• 
Balıkesir-Edremit şoıeıinde geçen başlanmıthr. Alandan geçen her 
yıl bitmeyen tamirat bu yıl biti· yol aafalt olacak, oraya bir Ata• 
rilecek, Burhaniye-Ayvalık fOHBi· tilrk anıtı konacak, projeye göre 
nin harap olan k11ımları yaptırı• münasip yerlerine ağaçlar diki· 
lacak ve Manyaa • Aksakal yolu lecek, çiçekle ıOılenecektlr. 
bitirilecektir. Bunların dışında Bir de ıebze ve meya hali 
daha birçok ufak tefek bayın· yapılacaktır. HUkdmet caddesinin 
dırlık itleri görülmektedir. Burada a-enfşletilmeai için birçok bina• 
yeni yaptumakta olduğumuz park ların lıtlmlAk iti bltlrllmektedir. 
karı181nda Balıkeıirin çok muhtaç Nafıa atelyeıi sırasmda bir 
olduğu bir iJ konağı yapılacaktır. pazar yeri kurmaktayız. 10 • 15 
Yakında bu ite baılanacak ve 11 ıUne dek baılıyacağız. 
ayda bitmiş olacaktır. 

KUltUr Ve Okul ı,ıerl 
ilde 216 okul vardır. GUttU· 

ğUmUz yol yeni okullar açmaktır, 
ilk tedrisattan daha iyi randıman 
almak için Köy Yatı mekteplerine 
önem verilmektedir. Geçen yıl 
açılan on bir köy yatı okuluna 
bu yıl da 11 katılacaktır. Her yıl 
bunu arttırmak için çalııacağız. 
Bir çocuk 20 lira aarfettlğine 
göre ekonomiye zarar gelmiyor. 
Köy Yah okulları köylülerin yar• 
dımile yönetgelenmektedlr. Yer 
deprenmeainden harap olan Erdek 
okulları bu yıl yapılacaklar. 

Köy itleri 
Köy lılerl için beı yıllık bir 

plin yapılmıştır. PlAn üzerinde 

lshaklıda 
Dereçine Kögü 

Dereçlne: lıbaklıda, (Özel) 
Dereçlne lahaklınm en önemli k6-
yU dllr. Buz aıibl ıuyu, saf ve te
miz havaaile cıvar köyleri lçerl
ılode nam almııtır. Şimdi köyde 
bU10k bir mekt•p blnaıı yapı~ 
maktadır. 

Bu mektebin 36 metre uzun• 
luiu, 28 metre de geniıliği vardır. 
Cınr köylerin çocukları da bu 
mektepte okuyacaklardır. Burada 
bir de elektrik fabrikası kurul· 
mail dUıUnOlmekte, fakat lröye 
ve köylOye pahalıya mal olacajı 
için tereddilt edllmelrtedir. 

Malatyada Meyva
cılık Tetkiki , 

Malatya, (Öıel) - Meyvacılık 
enltitUıO direktörO Glelıberg 
yanında enıtitO profHörlerinden 
Mustafa olduj'u halde buraya 
ıeJmif, meyvacılık Ye bağcılık 
mıntakalarını dolaıarak dön· 
mUıtUr. 

Bigada Uray işleri 
Btaa, (Özel) - Uray; etlerin 

açıkta nakledilmeainl yaaak 
etmiı ve bu it için kapalı bir 
et nakliye arabası yaptırmııtır. 
Kanaraya bir aucukhane eklen
mit ve ıucuk:arın badema bu
rada yapılmaaı. kararlaıtırılmııtır. 

Bigada Uzum Bolluğu 
Biga, (Özel) - Bu yıl kaYun 

ve karpuz kadar UzUm boldqr. 
Çavuı UzUmlerl pek güzeldir, 
daha ıimdiden turfanda olma11na 
rağmen klloıu 1 O kuruıa ıatıl• 
maktadır. 

Bahkuir ilbayı Salim Gilodoğan 

"8lışılmakta ve daha ıimdiden iyi 
neticeler alınmaktadır. 

Köyleri; köy kanunun aıöıter· 
diğl hükmn ıahıiyet haline koy· 
maktayız. Y aptığız btltUn itlerde 
köylüden para almamaya onun 
yerine emeğinden lıtifadeye ça• 
lıııyoruz. 

Köylerde birer köy tarl&11 
yaptık. Her köylü hayvanının 
adedi kadar dönlimlUk yer alıyor, 
buradan alınan mahaul köy ıeliri 
meyanına katılıyor. Bu ıuretle 
köy bütçelerimizin tutarı 417 bin 
liradır. Sonra ıuya ve yetiımeye 

Bergamada 
Bir Yahudi Genci Müılü

man Oldu 
Bergama ( Özel ) - Yahudi 

yurtdaşlarımızdan Joaef oğlu 
Y ako isminde 
biri, istida ile 
llçebaylığa mll· 
racaat ederek 
mUılllman ola· 
cağmı blldir
mif, ayrıca 

adının TUrkleı 
tlrilmeılni iıte· 
mittir. 

MUftUIOk dal· 
reıinde kendi· 
ıfne mUslOman· 

hk hakkında MaıUlman olan 
telkin verilmif, Berıamah Erıln 
nUfus dairesi de ismini Ergin 
olarak kaydetmiıtir. 

Bu genç ve yeni müılOman 
yurtdat timdi Bur•a erkek llaeıi· 
alo 10 ncu ıınıfında okumaktadır. 

Kendiıi TUrk olduğunu, bu 
ıuretle Tllrk dini olan mUslUman• 
lıktan baıka dine menıup olmayı 
lıtemedlğini ıöylemlıtir. 

Söğütte Sıtma Kalmadı 
Söğüt (Özel) - Buradaki ııt· 

ma teıkllAtının tedavisi altına 
aldığı 50 köyde 3 sene içinde 
ııtma vukuatı kalmamış bir hale 
aıelmithr. 

Kaşta Peçe Ve Kafes Kalklt 
Kaı, (Özel) - Her yerde 

olduğu gibi burada da çar,af ve 
peçe kaldmlmıttır. EYlerdekl 
kafe1ler de pek 7akında kıldı· 
rılaMkt&r. 

Su işine gelince ı Şehrin auyu 
önde gelen bir iıimizdlr. Esaala 
su araştırmaları yapıyoruz. Anka· 
radan gelen mUtehaasııa tetkikat 
yaptırmaktayız. Bol su bulacağı• 
mızı Umlt ediyoruz. Yaz mevılml 
için muvakkat tedbirler aldık. 
Mevcut su menbalarının yakınla· 
rındakl bazı menbaları mevcut 
ıebekeye kattık. 

Yeni yaptırılmakta olan parka 
çocuk bahçHI, patinaj, teolı, 
muzik mahalleri ve gazino yapı• 
lacaktır. Buraaı ıelilelerle, danı 
yerleri, flıklyell hayuzlarla mo
dern bir park haline konacaktır. 
Buranın cumhuriyet bayramına 
kadar biteceğini umuyoruz. 

Bitlisin Kurtuluş 
Günü Kut/ulandı 

Bitlis (Özel} - Bltlfı kurtu• 
luıunun on dokuzuncu yıldöoUmD 
Halkevl salonunda bUyUk bir 
törenle kutlulanmııtır. Tören 
bando tarafından çalınan lstlklil 
martı ile baılamq, Bltliıln kur
tuluıuna ait tarihçe yapılmıt, 
bundan sonra Törende hazır 
bulunanlara blı çay tölenl Yeril· 
miıtfr. 

Yine Bir Orman Yamyor 
Nazilli (Özel) - Karıncalı 

dalda bir orman yangını zuhur 
etmlttir. Yangın iki aUndenberi 
devam etmektedir. SlSndUrme 
tedbirleri almmııtır. 

Borcuna Sadık Bir 
Adam 

Çanakkale (Özel) - Edremi· 
din Havran aahiyeıine bağlı 

lnönU köyO hatibi Ahmet oğlu 
Muharrem elinde bir çıkın para 
ile varidat dairesine gitmiş ve ıu 
şekilde mUracaat yapmııtır: 

- Ben bundan 16 sene evvel 
bir hırıstiyandan 24 gUmUt me· 
cidlye ı borç aldım. Bu zamana 
kadar bu borcu ödeyemediğim 
için sıkıntı ve üzüntü çekiyorum. 
DUjUndOm taıındım. Hınıtiyan 
memleketten kaçmış olduğuna 
göre bu paranın hazineye kal· 
ması lbımgeldiğlni kestirdim. 
Borcumu yatırmağa geldim.,, 

Ahmet oğlu Muharrem, yapı· 

lan heaap neticesinde 1296 kuruı 
vererek bUyük UıUntüsUnden 
kurtulmuıtur. 

Ataltoa 17 
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Fransada Bir 
Ada Satılıyor I 

Fransada Britanya kıyılarında, 
Zenginler ana toprağa çok 
• / le 1 l· yakın Mllliau adın
ıç n e "P" da bir ada ıat .. 

bir lı lata çıkarılmıttır. 
Bu adanın 250 danOm toprağl, 
güzel bir ıebze bahçesi mllkem• 
mel bir köıkn vardır. Fiyatı da 
F ranıız gazetelerinin ıöyledlkle
rine bakılarsa, kelepir denilecek 
kadar ucuıdur. .. 

Amerlkada bir tiyatro m• 
/dükten harrlrl vllcut ile 

ruh ara11ndakl mQ 
sonra diril· nuebetl incele• 
mele btl,en meye karar •er-
mulıarrlr miı, bunun lç19 

öltlp dirilmeye llzum ıörmtıı, bu 
makıtatla da bir bilgin ile ane 
Iaımıf. 

Haberi veren gazeteler, muhat• 
rlrl hem öldOrme, hemde ölllm0114 
den ıonra diriltme itini lberlne 
almıı olan doktorun Villard adını 
taııdığını ı5yl0yorlar. 

Bu doktor hayvanlar tlzerinde 
birçok tetkikat yaptıktan ıonra, 
ıotuktan donarak Glea bir ada• 
mın vaktinde mlldahale edlllrH 
diriltilebllecell kanaatine Yarm11 
ye teklifi kabul etmlftlr. Fakat 
tecrtlbe derhal yapılacak deiUdlr. 
Zira Şfkago faktlltHI hAdlaeyl 
haber alınca mldahale etmlt Ye 
bir doktorun. herhangi bir hastayı 
bilahare diriltmek vadında bulunaa 
bile öldDremlyecell dnınncealle 
bGkGmetln tedbir alma•nı lıte• 

mlşlir. Doktor Willard tecrllbede 
kendisinden bqka tanınmıı 6 
doktor ile birçok ıahltlerln d• 
haıu bulunacaldanaı Ye tehlike 
olmadıtını IGylemlı IH de faklll
teyl karanndan vazıeçlrtememlt· 
tir. Şimdi doktor Vlllard ejer 
Amerika kanualan bu tecrlbeyl 
yapmıya mllaalt delllae Mekalkaya 
Yeya baıka bir yere ıiderek orad• 
tecrObe yapacatıaı IGylemektedlr. 

Mersifonda Da 
Büyüle. Bir 
Orman Yandı 

Menlfo (Ôzel) - Bura ile 
.. GOmUthacık6J,, ara11ndald .. at 
alan ,, meYldinde bir yangın çıktı. 
Klmilen ataflan çamdan ibaret 
olan bu ormanda 8 hektarlık yer 
yanmııhr. Zayiat yOzde 70 dir. 
Yüzde 30 zu da yajmurun ~madu-
na baj'lr. 

HAdlH bir dlkkatılılik e1erl-
dir: " Karamgada ,. köyllnden 
2, 3 kiti klltllk çıkarmak er111I 
ile ormanı eliyorlar. Cııara yak• 
mak için biç karartılmıyan vı 
daima bir yerde duran ateıi açı• 
yorlar. RüzgAr •a11tulle etrafa 
daiılan ateıten bOytlk bir yangın 
çıkıyor. Ve bu bal karıısında ıa
ııran köylüler bırakıp kaçıyor&ar. 
Neticede, Merzlfondan, GOmD.-
hacıl:liyünden, KcprUden amele 
getiri.erek, orman İfyarları da ka• 
rışarak büyllk bir yangının önl 
alınmış oluyor. T~bkikat devam 
etmektedir. ........................................................... _ 

1 
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Delikanlıyı Yere 
Seren Kardeşler 

iki Arnavut kard•t: Hakkı ve 
Hac•. Betikt&tta oturuyorlar. Bunların 
eylerine bltitlk bir komıuları var : 
Celil n ailHi efradı. 

Cel&lln kız kardetl Ayte, ıelinllk 
bir kız. Hem de gDzel n Hvlmlt 
liacı IH AYf•ye Yurgun : 

- O, benlm olmahdır n olacak 1 
diyor. 

An• isteniyor. Fakat Hakkı ile 
Racınıo mahalledeki tHlrlerl çok 
fena: Huyau:ı, 1reçlmıia klmaeler •• 
hatta bıraızlık ~lbi kGtn itleri bile 
töze çarpıyor. 

Onua içi• Cefil bu talebi redde· 
diyor. 

- Ben kardeılml ıizla ıibilere 
•ıremem, diyor. 

- Pitman olunu•. 
- Allah blllrl. 
Aytenln batka taraftan bir tallbl 

cıkıyor. Bu latek uyrun ırörlllerek ıöa 
lceılliyor, Hzırlıklar bitiyor; nitan, 
blkih yapılıyor; it kalıyor düğOne .• 
Ve bir perıembe ırDnO ırelin arabuı 
kapıya 7anaşı7or. Bert taraftan Haea 
•• Hakkı, ıröalerlaln önOnde 7apıl&D 
bu ltlere f.,na halde içerllyotlar; 

- Gelıln rakılar!. 
• - iç kardeti•, içi Bu ,na blyGk 
ıt olacak. 

- Şu rovelure bak! Kıs ılbl 
••tallah •• Seninki de dolumu?. 

Al duvaklar, ltlemeli flltanlu 
itinde relin arabaya biaiyor. Araba 
lrkuından da Ayfenin af abeylal 
Cel&l yürümekte. Hakkı n Haeı 
bunları Hyredlyorlar. Çilnkl yol, 
l&apılarıaıo öaOndea geçiyor. Tam 
kendi kartılarındu Celll geçerken 
ilci kardet tabancalarını kaparak 
dııarı fırlayorlarz 

- Bi• kıı verm•me7l gaıterlrl•. 
- Aııl gelin alma timdi olacak. 
- Dan, dan, dan! .. 
Hakkı, Cel&le aç el ateı ediyor. 

Celal birçok yerlerinden yaralı; yere 
tıkılıyor. Bu Hfer Hacı da h•HH 
Jeliyor. Ve yerde cançekiten, ihtimal 
lll ölen Celllln kafataaına tabancuını 
dayayarak kurtunlarını harcıyor ... 

Şimdi tabii iki kardeş de meYkuf 
•e cina7et 'cürmü ile ıuçlu. Suçluları• 
bir t•Y diyebildikleri yok. Tnil yol· 
larına ıaparak ( 4ö0 ) lncl madde lle 
t•yla edllen ceaalarını aıı:altmı7a 
S&lıııyorlar. 

Y alaıı, bu htdlH ortaya bası 
hukuki mHeleler çıkarı7or ı 

Her lkl kard•t de ıuçlu mudurlar? 
Suçları a7nı derecede midir? 

Suçluların avukatı diyor ki: 
- Blrl muhakkak ıuçlu; fakat 

dlterl d6 tamamen ıuçıuzdur. ÇDnkG 
lfakkının attıtı kurtunlar Celili 
~ldürmDıtllr. Hacı, ölü blr ceHde 
ateş etmittir. Ceza Kanunu lıe ölü 
lıerlne yapılan ıulka•tl bir ıuç 
telakki etmez. 

Yok, zannetmem, n111l 
•lur, ıeyl 

Kekelemlye baılamııtı. 
- Telaı etmeyin, dedim. 

kahvaltmızı edin de (F ontanblö)ye 
ltç kalmıyalım. 

Bu cevabım onu daha çok 
aatandırdı, sesini .çıkarmadı. Çabuk 
'tabuk UzUmlerlnl yedi. 

- Hemen çıkalım mı 1 
- Bilmem,' buglinUn proiralftl"'" 

a,ıe değil mi? 
- Evet amma buıUn 11na bir 

•llrprlzlm vardı. 
iki gUndür ıöylomemek için 

lltndiml tutuyorum. 
GUldUm. 
- Artık tılsım çözUldU. Söy• 

ltınemek için ıebop yok. 
- Yok, daha Yar. Hemen 

~akalım. Yolda .• 
- Sürprizler birbirini koYalı• 

)or. Diye ıözUnU kestim. 
Ve kalktım. 
Uzunca bir yol için haZ1rlan· 

lbak lazımdı. 
d T okrar yukarı çıktık. Meydan• 
d • açıhp saçılan ı•ylerl biraz 

i
•tleylp topladım. Yeni yaptırdı· 
•ın mavi tayyörllnı böyle bir 

SON POSTA 

HARİCİ TELGRAFLAR 
Almanyada: 

Yahudiler Aleyhindeki Hare
kete Şiddet Verildi ! 

Arnawtluk krala Ahmıt Zogu 

Arnavutlukta : 

Ihtııaı
Haberlerı 

Geliyor 
TlraH, 16 (A. A.) - Ordu Hpek· 

t8rD general Gllardl, ılmdlye kadar 
anlatılmayan aebeplerdea 6t0rG, 
muvakkaten bulunduğu Fierl kHaba· 
sında fJldOrOlmOttlr. Bu hadlH, 
ıehirde bazı lhtllAJ hareketleri dotur• 
mu9tur. Hükumet, bunların 8n0ne 
1e9mek için derhal tedbir lmıthr. 

Birçok lhtil&lcl yalralanmıı n 
ıthird• ıUkün ladt tdllmlttir. 

Atına, 16 (A. A.) - Arnavutlukta 
Tiranın cenubunda blr karıatalık 

çıkmıı oldutuoa dair bir yayıntı 
dolatmaktadır. 

Son TeJgraflari Altıncı Sayfada 
Okuyunuz 

aeılntiy• çok uygundu. 
Parlat• bu yıl maYI renk pek 

aalgan. 
Otomobil hAlA ana caddele• 

rlnl bile pek ayırt edemediğim 
Pariı bulYarlarına daldı. Kalaba· 
lık bir aveou'de Ali Sami Bey 
lAıtlk lıareti bastı ve bir adr11 
ıöyledl. Çok gitmeden bllyUk bir 
kllrk mağaz111ınm önllnde durduk, 

SUrprlzl aolamııhm. 
GUIUyordu. 
- Bir iki dakika, dedi. Ba· 

kacakıın. Beğenirsen ... 
içeri girerken sordum ı 
- SUrprlzln tılııımı çözUldll. 

Ne ısmarlandı ? 
- Bir boyun kUrkU.. Mavi 

tllld. 
Üıt kattaki aydmlak 1alonda 

mataza sahibi iki genç kızm g•• 
tirdlğl bir kutuyu önümüze açtı. 
Halis Rus mavi tllklıl bUttlo har 
metil• ince kAğıt kılıflar arasan• 
dan meydana çıkh. 

Güzel t•Y· iyi ıey ne kadar 
baıkadır. Hole böyle ıık bir mavi 
tayyör UıtUode bu ma•I tilkL. 
Fakat bunların pek pahalı ve 
nadir 1e7ler olduklarını lıltlrdlm. 

1 Onlarla Alış V criş\1~9.iit~~;d-;· ;· ---· -
Yapan Almanlar Tayyare 

Vatan Haini Kadrosu 
Sayılıyor Genişledi 

Şverin, 16 (A. A.) - Vlımar ıeh
rlndekl paıar yerine Yahudllerle alıı 
nrlı eden Almanların bir llıttıl tG· 
reni• aıılmıttır. Hacum kıt'aaı ıefl, 
bu llateyl açarken Yahudilerle alıtYerlt 
yapan Alman dlltmanlarının iılmlerlnl 
okumuttur. 

Btrlln, 16 (A.A) - DDo Berlinde 
Yahudilere kartı tahıl tlddet hare· 
ketleri de kaydedilmittlr. 

Yahudi lfdtrlerl, Yahudilere evJı
rladen çıkmamalarını tn11l7e etmlt .. 
lerdlr. 

Almanya'nın en mllthit Yahudi 
dltmanı olaa Strayber ıpor 1ara7ında 
7aptıA'ı önemli ıöylnde, yabancı ba
ıına tiddetle hucum ederek den:ıit· 
tir ki: 

"Bu gazeteler, aaYafımızı görm•· 
den bu ın·at hakkında yazı yaaıyor. 
y ahudllerln batına srelen her tatsız 
ıey bu basında haykırmalar do2uru
yor. Evimizi temlzli7or1ak bundan 
ılze ne?,, 

( Devamı 15 lnol yüzde) 

Kısa Haberler: 

Berut, 16 - Teuanede lt'•rinl bı
rakan ameleden ikiıine yol yerllmlı, 
1000 İfçl de tnbih cezuı almıttır. 

§ Vatington, 17 - Amerika ile 
Panama arasında yenl bir andlatma 
lmıalanmıttır. 

§ Bu andlaıma Panamaya tam bir 
hakimiyet Yermektedir. 

§ Loodra, 16 - Deniz ıil&hları 
konferansı toplantıya çağırılmadaa 

Önce Ruıya ile Almanyanın fikirleri· 
ne müraeaat edllmui muhtemeldir. 

§ Varton, 16 - Varton nihai 
muharebesinin 15 inal yıldönümll mil· 
na1ebetile bir t<Sren yapılmıttır. 

Bu nefis hakiki mavi tilkinin 1 
gUıelliğl, aeyri bile hoı. 

Mağaza sahibi itina ile çı· 
kardığı klirkU omuzlarıma kendiıl 
koydu. Kızlar yardım ettiler. 

- Liitfen bakar mıımıı? 
Ufak, lhtlk tekerlekli bUyUk 

bir ayn&da kendimi görüverdim. 
AH Sami Beyin aeıinl duydum: 
- Çok güzel 1 
Ben de cevap yerdim: 
- Çok iUzell 

lkl genç kaz hayran hayran bakı· 
yorlar. Biri, Patounun tayyoru Uı· 

tUne pek lyJ gittiğini söylUyordu. 
Ali Sami Bey: 
- Çıkarmadan doğru otomo-

bile! 
Dedi.. 
- GartııtUnUz mll? 
- Sen Bej'endin ya. 
O her halde blr gUn önceden 

hazırlanmııtı. Ve belki de dün 
geceki kaçamatın patlak vere
cej'lol dUıDnerek bunu bir auemak, 
hazmetmek hakkı olarak hazırla• 
mı ıh. 

Ona TUrkçe cevap verdim: 
- T ııekkUr ederim. 
Paıarlık etmedi. Anlaıılıyor ki 

6nceden herı•Y olup bltmlı, 
meHle benim beğenmeme bıra• 

kılmıı. 
Kızlar bu kıymetll kUrkUn 

muhafazaıını hazırlayıp otele gön• 
derilmek üzere aıağıy a indirirler
ken Ali Sami Beyin birçok binlik 

. 

Londra, 16 (A.A) - DeyJi Meyi 
gazeteaf, hava orduıunun gelltlmi için 
hazırlanan programın en Bnemli kıı· 
mı olarak 150 ve belki de 200 orta 
bombardıman uçatının ıımarlanmak 
üzere olduğunu bildirmektedir. 

Bu uçaklar, tamamen medeni, lkl 
mot<Sr!il ve tek 1atıhlıdır. Sürt'atlerl 
ıaatte 420 kilometreye kadar çık• 

maktadır. 

Amerikada: 

Yeni Bir Vergi 
Bu, Büyük Arazi Ve 
Servetlerden Alınacak 
Vaıington, 16 ( A. A. ) - Senato, 

bOyQk servetlerle büyük ar azl Ozerlne 
yeni vergiler koymak üzere cumur 
batkanına yetki nrilmulne dair o]aa 
kanun projesini kabul etmittlr. 

Çinde: 

Müthiş Bir Haydut-
luk Daha Oldu 

Dağa Kaldırılan lnglliz 
Gazetecisi De Öldürüldü 

Tiyençln, 16 (A. A.) - Bir trende 
1rardlyanlar muhaf auaındakl 70 hay• 
dut ile yo'cular aruında ılddetll bir 
çarpıtma olmut, haydutlar yolculan 
ıoymuılardır. Fakat l'Bl'diyanlar çok 
metanet göıtermltler, 20 ırardiyan 
yaratanmıt, bir Japon ile iki ÇlnH 
ölmüttür. 

lnelllz Gazeteci 
Pekin, 16 (A. A.) - inamı gaze• 

tecial Jon11, kendlainl kaldıran hay• 
dutlar tarafındın öld0rlllmllttl.1r. 

Fransız banknotlarını mağa1a 

aahlbine saydığını gördUm. 
Ben arkamı dönünceye kadar 

aaydığı binlikler on ikiyi bul· 
muıtu. Otomobile geldlilm zaman 
arkamdan yetlıtl. 

- Bu benim buyuk bir lhtlya• 
cımdı, çok teıekkUr ederim. 

Dedim. Parmaklarımı ııktı. 
Şimdi otomobil Parlt varoı· 

larını geride bırakarak a•nlı, 
ağaçlıklı yeşillikler arasında 
F outantehler'ye dotru uçuyor. 
Üzerimde dünyanın en meıhur 
terzlılnin bir elbisesi, boynumda 
dllnyanın nadir kUrklerlnden biri 
var. Y arm ( Şose Dan ten ) in 
meşhur kuyumcularını dolaıaca• 
ğıı. Bu kadar Yarbk yirmi yaııoa 
giden bir genç kadına 1&adetlo 
zevkini tattırabilir. Beride her· 
hangi bir kadını belki de sevinç· 
ten ıımartacak bu varlıklar içinde 
kendimi yokluyordum. Arzularım 
bir ordu kumandanrnın emirleri 
gibi noktaıı noktaıına yapılıyor. 
Üstelik çılA"mca bir sevgi ile 1evl· 
llyorum. Ayaklarımın araaında 
yaramaz bir fino glbl ıırnaııp 
yaltaklanan Ali Sami Bey göz· 
lerlmde bir ıevinç Yt tebessUm 
yaratabilmek için zekasının bUtUa 
foıforunu sarfediyor. 

Kendimi ( mH'ut bir kadın ) 
rolü oynamayı kabul etmiı zavallı 
bir artlıt gibi görüyorum. 

BUtUn ıörUnllt bana bu 11a· 

Sayfa 5 
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Sevgiyi 
Çok 
Uzatmayınız 

''ll<l ıenenberi bir erkekle taoıfı
yorum. Son glinlere kadar beni çok 
sevdiğini ıöylUyordu. Fakat aon giin· 
lerde yaaıma gelmiyor. Beni görmek· 
ten sanki kaçıyor Onun bu hali beni 
çok üzüyor, fakat kendisine Hzdlrme
meye çalışıyorum. Onu tekrar kazan· 
mak için ne yapayım ? 

UJyiyt 
Stz sevginizi bu kadar uzat• 

makla büyük bir hata işlemiı· 
ıiniz. Uzun ıevgl Yaktinde evli• 
likle neticelenmeyince, aöner siz 
bu hatanııın kurbanısınız. Onu 
tekrar kazanmıya çalışmak yanht 
bir ittir. Sizden bıkmıııa bırakı· 
nız gitıin, Erkek olarak dünyada 
yalnız o mu var ki t 

* "Y alnıı ve kimaeıiıim. Y a9ım 23. 
HAia bir erkek dost edinemedim. Buna 
muhitim ve terbiyem de miiıait deiil. 
Kız arkadatlardan da hoelanmıyorum. 
Bütün itleri dedikodu ve erkek hika• 
yeleri. Ne yapayım 1 Bu yalnızlığımı 
gidermek için ne yapayım ? 

Bedia 
ÜzUlmeyinlz. Y alnıı kendi ka· 

buğunuz içine çekilip kendi al•· 
mlolzde mahpuı yaıamayınız. 
Biraz sağn sola, eğlencelere filan 
gidiniz. Kız arkadaşlarınızı kDçUk 
görmeyiniz. Onların hayatına ka· 
rışınız. Az zamanda ııkmtıdan 
kurtuluraunuz. 

* ''ÜQ &enedir eYliyiz. Birlbirimizl hl· 
ıa seviyoruz. Evlendiğimiz zaman o 
513, ben 21 yaşında idim. Şimdi iki· 
mizin de dııarıya hasreti nr. Gençlik
te doymayan göıümlls ıeYk Ye eğlen
e• arıyor. Halbuki evliliğin ağır yükll 
ikimizi de ne hapsediyor. Birlblrimlzt 
yetmiyoruz. Ne yapalım ? 

Aliye 
ZeYk ve eğlence beraber ol· 

maz mı Beraber kalkıp bir yere. 
MesolA Yalova ya aldln. Yahut 
Boğazada bir otele taıının. Ora• 
da bir hafta ılzln için yeni bir 
alem yaratır. Avunur ve •ilenir· 
siniz. Y aıayıf tarzını değlıtirlniz. 
Sıkıntınız geçer. 

TEYZE 

\ 

deti yUkletlyor. Kendimi yoklu· 
yorum. Mes'ut değil miyim. Bil· 
mem ki. Eğer saadet pırlAnta, 
kurk ve bütUn bu ıatafataa, evet. 
Fakat bu parlak muhafazanın 
içinde dUıUnen Ye duyan bir insan 
vücudu aranıraa 1 ... 

BugUn imparator Napolyonuo 
aUıel kadınlarla eğlendiği F outo· 
ln'e Bleude blı de çok gUldUk, 
çok etlondlk. Gezmeye gelen 
yüzlerce otomobllll kadın, erkek 
kalabalığı bu illHI cennet köte
ıinl doldurmuıtu. 

Kuytu yeıll iöıelerde, ıu baı• 
larında, gölgeli dere kıyılarında 
batbata nren birçok sevgililer 
gördUk. Ali Sami Bey yeni çap· 
kmlığa glrlıen bir li1t talebeal 
aibl ıımarıklıklar etti. Ve nihayet 
bılkl yUz yılın tarihçe iÖHD eski 
ağaçların koyu yeşil rlSlgelerinde 
gUzel bir yemek yedik. bu bir 
kır yemeği idi. Fakat Parisln en 
kibar lokantasının muntazam ser· 
vlsi burada Yardı. Muıik, tatlı 
bir sonbahar havaıı, ıık, gözll 
çeken kadınlar, lllka spor otomo• 
billerl. 

Kalabahğın yarısından çoğu 
lnglliı, Amerikalı. 

Yemekten sonra Hki kralların 
aşk maceraları geçirdikleri kötklerl 
dolaıtak. Fran1anın hemen her 
tarafı biz ın memleket gibi bir 
tarih. Biz belki de Fransız kül· 
tUrU ile biraz çok kaynaımaktan 
aelen bir yakınlıkla bu memleketi 
yabanca aörmOyoruı. 

( Arkuı var) 
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(Siyaset Alemi] 
Cenubi Afrik11. Da 
Habeşistanın 
Yutulmasını 
istemiyor 

Cenubi Afrika daminyoma da 
ltalyaa • Hal::et anlaımazlıtı mGaa• 
1ebetiyle General Smuta'I• atu ile 
ıörGt ve dBtOnlıtınl dii•J•Ja ilin 
tiU. Bu ıat de, dijer birçok devlet 
adamı ılW j1J ~ıı~rda bir •ulaar•· 
IJeala bir fel&ket oj~~llll_! kaai 
eldbtuou ıörledlkt•• ao.ra blllaaiıa 
4J7or ki: 

Hıbıt • ltalyaa aalat•aıhtıada 
hemen btıtOn Afrika tekenealaln 
muhabbet n tenccıOhO Habeıl.tanın 
tarafındadır. Bay!• blr vasiyette 
ltalyanın Mabetle harbe tutuf•Hı 
demek H buna mU.aade etmek, ılyab 
ırkla beyaz ırkın ueamı, blr daba 
dolduramıyacak t•klld• açmaktır. 
onun için Uluılar Kurumu ve OllDD 

aamıaa lngtltere He Fran1a, ltalyanın 
karıı11nda yumuıak davranmamalı •e 
ona, yaln ız özel menf aatinia detil, 
bUJOn dünya saadet ve refahının da 
bu lıin barıt yolile hallinde oldutuou 
anlatmalıdırlar. 

Zira ltalya Habeıiıtanı bir lokma 
yapıp yutabileceğine kanidir. Faka• 
benim g "tllme g8re ltalyaaın göıG, 
karnından daha büyllktür. Bu •tbeple 
de bir memleketi mat lup etmek, o 
memleketi t am bir ıuretle l•ttlA etmek 
demek deAildlr. B"ı Afrikalılar, bu 
hakikati pek çok kimHd•n daha 
etraflı n haklı olarak biliyoruz.,. 

Cenubi Afrika d8ıainyomu Baınkil 
Vekili General Smuhun Habet- ltalya 
anlaımazlıtı mOnaHbetlle dütOnGılerl 
bunlardır. Kaptovn ile Adi• • Ababa 
aruındakl mHafenin çok uzak oldutu 
HHına dayanarak bu ııuln ve dGıOn
cenln büylk atırlıtı olamıyacatını 
:ıaanetmek de yaalıttır. Çlakl Al
manyaaın harptea enelld Smlrıe 
ıellk rekab6tlai ıCSrea ba ut, onun 
klt11 komtuluj'u Oserlade ı•rar ederek 
Afrikadakl Alman mlıtemleltelerin de 
Almanyaaın elladen alıamuıaa •ebep 
elmuftu. Bu defakl 1118dahalHI de 
bazı teairler ha11J etme1I lhthnalindea 
uzak detildlr. ( Lnal, Atoizi, Eden ) 
toplantıaı, ltbe, bu hakikati ltuıün, 
7arıa daha •adb olarak aalatacaktır. 

Sl1reyya 

-----········----··-·--·---·------
Çerez Keblllnden 

iltifat 

Süleyman N azlf, kendi helllferiıl 

•e belki de uıaktliD akrabaıı olan 
bir genci arada ımada evine kabul 
ederdi. 
flu delikanlı, saf, oabil, kabiliyet.iz 
bir zavallı idi. Bir dairede blrka~ 
1enedir memurdu. Ve büfün ane:r.e 
gibi, kendinde büyük bir iktidar 
tevehhüm ediyordu. 
Bir bayram günli, Uıtadı ziyarete 
gelmişti. Biz de orada bulunuyorduk. 
Bir aralık, Nazif o geace alilı:a ile 
•ordu. 
- Nasıl 1 yerinden me•numun, 
deiil mi 1 
- Şöyle böyle, efeadha. 

- Ne gibl ı 
- Terfi ettirmiyorlar •• 
Üıtat, yakınında otuıaD genola ıır
tını olqıyarak: 

- Haydi 1 dedi; üzülme 1 Her gün 
•le• it• yaramas •tekleri .. rfi et
tiriyorlar. Elbet HDin de 11ran geliri 

Tı/lı 

Komüniıtler Ortabfı 
Karııtırıyorlar 

Atına, 16 (Ôzel) - Gece 

aıağı Patislyada toplınaa 30 ka
dar komDnid bir takım beyanaa• 
meler datıthktan ıoura 1ere bir 
dinamitli kapaol atarak kaçmıı· 

lardır, Kapaolun patlamaaa 10kak· 

tan geçenler arasında panik 

uyandınnııhr. Şimdiye kadar ıuç

lulardan kimH yakalanamamlfbr. 

SON POSTA 

SON DAKİKA ' 
TELGRAF, TELEFON, TELSİZ HABERLERtj 

Habeş Buhranı Bir Dünya 
Harbi Mi Doğuracak? 

Üçler Konferan$ından Dün Bir Şe_11 Çıkmadı 
[ Bathrafı 1 inci Jibde ) 

Soul! da halk, Habeıiataaa JTAL YANLAR NE JSTEDIKLERJNJ 
kartı bUyCk bir aempati besbyor. 

Bu 11baple Cib.tld•kl Franıız TAM OLARAK BiLDiRMEDiLER 
makamları, kendi mUıtemlekelerl 

hesabına özel tedbirler almak 
kararındadır. Bu tedbirler cUm
leslnden olmak Ozere yakında 
Ctbutl limanına bir kruwaıar ve 
on uçall ıelecektir. Uman Ye 
Hhlle hlkim olan adaya da top
lar yerleıtlrilmlıtlr. 

ltalya 1 Mllyo11 Asker Topladı 
Roma, 16 (A.A.) - ltalyada 

timdi bir milyon kfılnfn ıilah 
altında buluaduğu rffmtn gudl· 
rllmektedfr. 

Italya hllktimetl, Gelrla adında 

13.868 tonluk Felemenk gemlalni 
ıatan almıfhr. Bu ıemi, asker 

naklinde Ye seyyar h11tan• ola· 
rak kaUanılacakbr. 

Habe, Ordusu Da Kuvvatlenlror 

Harrar (Habqlıtanda) 16, -
Adls Ababadan harrar ye direda· 
vaya bir gezi yapa Röyter özel 
aytarı hararetli ıOel lıuırlıldara 
ıahlt olmuıtur. Harrar yöresinde 
25 dea fula mu•tuam •e ıayn 
muntazam aakerden mllrekkep 
bir ıanizoa meYeaddur. 

Harrar jJjlga ve Gerlogubl 
ar111aı yerleıtirllen aıker Hytll 

100 bJa tahmia olaa•aktadır. 
jJjigı, ltalyanıa Somali cephffln· 
den l'•leclr taanu111na karp en 
8nemll Hab.. mUdafaa noktala· 
rıadan biri olarak telildd edll
melrtecHr. Burada önemli mlk· 
tarda harp ı•çerl (malı•meal) 
toplanmıfbr. 

Parla Konu,malara 
Parlı, 17 (Ôzel) - Habeı • 

ltalyan geralaliğini halletmek için 

yapılan konuımalara deTam edili· 

yor. Fran11z Baıbakanı Lava! don 

ltalya delegeai Aloizi ile çok 

önemli, fakat pek ıWi tutulan 
bir konuıma yapıldı. Aloid'nln 
bu konuımada ltalya teıini an• 
!attığı ıöylenlyor. 

Parfı, 16 (A.A) - Üçler gö· 
rllımeainin ıaat 15 ile 17,30 ara· 
11ndaki fuılası esna&aada Alolıl· 
nhl Roma ile g6rlfU\t\l aağlan
maktadJr. EaaHn meaeleye bu 
ubah temag edtlmlt Ye lngiliz ve 
Fransız tekHflerf Alolıf'yl hftkü· 
metlyle temaı etmeye aevketmit" 
tir. ltalyan deleı•i, ltalyan ı .. 
teklerbdn mahJ7eti •e tumoltı 
hakkında yeni tall'fhlerde bulun
muısa da bu lıtekler benOz tam 
tamına aarlh değildir. Bununla 
beraber, verllmui mDmkün olan 

taYizlui badaduna heaftz blldlr
memlt olaa Habet imparatorunun 

Habeı •ı•mealljinln tehllke1e 

konul111U1na mUaaade etmlyeeeji 
muhtemel g6ra.ltlyor. 

Ne GarUfllller? 
Put., 16 (A.A) - Bu abah 

La•al Ue Eden •e Alolsl ara&1ncla 

yapılan g6rlpaeler hakkında atık 
bUıe almak •lmldla olmamakla 

beraber eaaı m ... lenfa ıörlfa.l· 

mit oldujuaa tahmba etmek doi
ru olabilir. 

Hanğisi Doğru? •• 

Arnavutlukta Asiler 
Tirana Yürüyorlarmış 

Tirandan Gelen Telgraf lıe isyanın 
Bashnldığını Bildiriyor 

Belırat, 16 (A.A.) - Pravda 
ıazetulnfıı Arna•utluk a1tarı, 
ülluia l'lkd•et lotaatma mo
yaff akiyetle karıı durdaklarıaı 
bildiriyor. AıHerJn tefleri C.mal 
Ardaı aımnıttr. Aliler Tiran 
O.erille ylrtlyorlar. 

Tiran, 16 (A.A.) - Arnavut• 
luk haber alma bnroıu bildiriyor: 

Bir kl\çtlk jandarma allbayının 

Yunanistanda Re
jim lıi Karışık 

Bakanlar Kurulu Yaniden 
Kararlar Verdt 

Atlna, 19 (Öıel) - Bakanlar 
kurulu bu akşam hlr toplantı 
yapmıthr. Toplanbda rejim me• 
aeleai ıörllıDlmüf, cumuriyetçilerle 
kraliyetçilerin birbirini ittibam ede
rek yarattıkları durum etrafında 
karsrlar veri'mitllr. 

ldarellnde baıı kimHlerla t .. Yild 

lzeri•e Flert'de çakan "arııddık 

h6diaeleri9 bir kaı ıaat içinde 

baatınlmlfbr. 

Y etkell bir mahkeme Yakanın 
Hbeblnl aycfınlatmak lzere h .. 
men Flerl'ye gidekcektlr. Şi•cll 

bittin Arnavutlukta tam bir 
ba yıallık hlküm drmektedlr. 

4 Buçuk Milyon 
Liralık Fındık 

Bu yll Dıtarıy• Çok Fındık 
Yoll•n•c•k 

Trabzon, 16 (A.A)- Yeni fın• 
dık llrllnll törenle Tarı vapuruna 
yUkleomiıtir. HaTalar g6netll ıft• 
tijiaden Brlin iyi kurutulmaktadır. 
Bu yıl yabancı memleketlere Trab
zon lske!esinden 4 buçuk milyon 
lira değerinde 150 bin çuTal fın• 

Apltol 17 

Ankara dan 

Demir Sanayii 
Projesi 

Ankara, 16 (Özel) - SUmt 
bank tarafmdan hazırlanan de 
mir ıaaayi proje.inin tatbikln 
yakinda baıJanacakbr. haye ocalıı 
larmın Zafranbuluda kurulacai 
ıöylenmektedlr. 

Kllttlr 'f e lalbll 
Bakanları 

Ankara, 16 (Ôzel) - KUltl 
bakanı Saffet Arıkan Ye uğb1 
bakana Refik bu akıamld treni~ 
lltanbqla gittiler. -----

P.T.T. Memarlan 
Yardım laadılı 

Ankara, 16 (Özel) - PoıU 
Ye Telgraf memurları yardıa.ı 
1andıj'ı nlıamnameıl kabul edlt

, mittir. Sandığın sermayesi m .. 
morların maaılarından kesileco• 
1tızde ikilerle temin edilecektir. 

Nizamnameye ınre, he1ta 
olan, açığa çıkarılan memurlarla 
ailelerine yardım edilecektir. 

Zafer Bayramı 
Ankara, ı 6 - 30 Ağuıtoı z .. 

fer bayramı ıenllklerl için burada 
hazırlıklara baılanmııhr. 

Uçakçı Villeypoet ÖldU .. 
Seattle, 16 (A.A) - Uçekç• 

Villeypoat dUıerek 6lmnıtOr. Ya• · 
nında sinema aktörn Villrogmrı 
bulunuyordu. O da 6lm61Ulr. 

Rom•nr•d• Leh Heyeti 
K3ıtence, 16 (A.A) - Leli 

heyeti deniz ... Uklerlne ittlralt 
etmfıtlr. Romanya kralı, Lebistaa 
elçisi 8. Areiazevıkl ile general 
VleczorldeYiez'e •e Leh deniz blP 
llğl dlrektörO 8. Czerminıkl'y• 
liyakat madalyalan ••rmlftlr. 

Göçmenlerin 
Şekerleri 

Ankara, 16 - Mubaclrlerlll 
kanunen gllmrllk reımlnden muaf 
olduklarından bqka getirmlf 
oldukları ıekerlerden ıftmrllklerd• 
birikmiş bulunan 2, 1 ::0'000 kilo 
ıekerln kcıntenjandan istifade 
edilerek memlekete sokulmuı 

karar laıtınlmııtır. 

Vatandaıhğa Kabul Edilea 
Ggçmenler 

Ankara, 16 - 962 G6çmen 
Tnrk vatandaıhtına kabul edil• 
mitlerdir. ........... -----·-·--··· .... _...... ....... ..-

ltalya, kendiaioi tatmin ed•cek 
barıtçıl bir çözıe bulunmadıia 
takdirde kuYvete bqvurmıya 

karar vermiıtlr. 
ltalya bllth Hab9fiatamn kendi 

aufmu altıaa pmuial i.temek
tedlr. Habet imparatorunun ltal
Y•J vermek kararanda olduğa 
imtl1uı 1miıletme1e •11Yaf akat 
edecejl de IU&byor. 

General Kondilia gazetecilerr 
diyeYinde taıkınhk göıterenlerin 
ıiddetle cezalandırllacaiJnı 161le
dlkten aonra, ıaz•telerba de ne
ıahett• ayrılmamalanm taHiye 
etmlıtir. 

dık ıöaderlleceği taballa edilmek· r 
tedir. Bor.ada, kabukla faadık Nöbetçi 

Eczaneler 

....... •rlll•llaR Dil•~ flllrltl 
Dogablllr 

Loadoa (Kanada) 16 - Eılrl 
bqbakan Mackeazi Kiag, bir 
ı6yleY ••rerek Habetfıtan buh· 
ranımn bir cihan harbinin tohom
lanuı taıı•alda oldufunu bil· 
dirmiftlr. 

ltaırada Ear11r••11lz 81r 
Tayyer• Facı•., 

Roma, 16 ( A.A.) - Stefanl 

ajan•, General Pellerıtnl ile albay 
Bruno'nan 8. Razza ve arkadaı· 
lanmn 61Gmlfe sonuçlanan uçak 
kazaıı baklanda verdikleri rapo
ru yazmaktadır. 

Rapor fellketlo l'erçek aebe
blala derlD bir bnaJık içlade 

Yunanlatanda Bir Cephane 
Depoeu Yandı 

Atina, 17 (Özel) - Efzaa ala· 
11 kıılaal yu11nında oa bin fitek 
yandığı resmen teblii edilmiştir. 

_.. ......... -..... --·-·--·-... ···-···-···· .. 
kaldıtını kaydetmek nretile bit· 
mektedir. 

Amerlkadald Hab•• DosUannın 
Bir Protestosu 

Cenevre, 16 ( A. A. ) - New
yorkta bulunan "Habeş doatlan 
anıuluaal konaeyl,. Ulualar ıoaye
teal genel sekreter!iiine bir 
memorandum tevdi ederek Afrl· 
kada erkinliğfnl mubaf aza etmit 
tek uyah imperatorluk olan 
Habeflıtanın ortadan kaldarılma
ıımn Afrika ve Amerikadaki 
ıi1ahlar Ozerlnde yapacağı etkinin 
agır ıonaçlan hakkmda Uluılar 
109Jetell komeJlilia dikkatini 
ıelmlftlr. 

23, iç fındık 46 kuruıtan atq 
g6mektredlr. 

Yugoslavya lnglltereden 
Uçak Ahyor 

Londra, 16 (A.A.) - "Flnın· 
clal TimH,, in haber verdlğloe 
göre, bugDn!erde YugoılaYya Sü 
Bakam ile lagilb: firmaları ara• 
ımda yapılmakta olan g6rDım•-

ler bazı mukavelelerin imzalanma11 
ile ıonuçlanacaktır. Bu görüım .. 
ler mecmuu 200.000 logillz lirası 
değerinde ve Hanker tipinde 10 
uçak ile 75 motar ıatan almak 
içindir. 

Satranç Ollmplfatları 
Varşo•a, 16 (A.A) - Satranç 

oHmpiyatlannın açılma töreni bu 
gün parlak bir ıurette yapılmıı
tar. ilk turnuva uat 18 de bat
lıyacaldlr. 

Bu akıamld nöbetçi ecsaoel•n 
ıuıılardm 

Eminönil ( Benaeon ), KtlçUk- , 
pazar ( H. Halid), Alemdar {Elet), 1 

Be1aut ( Bılkuı ), Şehıadeba~ ı 
( Üninralte ), Şehremini (Nazım), l 
Samatya ( Eroflloı ), Fener ( V.
tall ), Akıaray ( Ethem Pertev ), 
Karagtlmrük ( Suat ), Bakırk · Y 
( Merkez ), Şiıll ( Maçka, Feyzi >, 
Galata ( Kapılçl ), Beyoğ-lu ( İlı• 
mat, Kinyolu, Tarla~ı eczaneleri). 
Betlktat ( Nail ), H&ıköy ( Halk ) 
Kaıımpaıa ( Merkez ), Kadıkoy : 
( Alleddin ve Rifat eczaneleri ), 
Blyükada ( Şinaıi ), Heybeli ( ııı· 
naı ), Üıküdar ( Sellmiye ), Be~· 
koz ( Beykoa ), Paıabahçe ( Paıa· 
bahçe ), Anadoluhisaıı ( .Anadolu• 
hisarı ), Rumellhiıarı ( Sarıoı ), ı 
Sarı7er ( Asaf ), ___ ~. 
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17 Ağca'oa 

Ev Kadını 

Neler 
Bilmeli 

Çocuğa Ne Zaman Papuç 
Giydirilmelidir? 

Çocuk sokakta taıların Uze• 
rinde gezinceyc kadar kat'iyyen 
aert altlı papuç giydirmemeli, 
mUmkUo olduğu kadar ayağını 

aerbest bulundurmalıdır. 

* 
Doku! Ayhk Çocuıu11 

Olle Uykusu 

HenUz dokuz aylık olan bir 
çocuğu hergOn saat Uç buçukta 
yatırmalı ye uyumasa bile bir 
aaat yatakta istirahat etmelidir. 

* 
Tuvalet Fırçalarını Naad 

Temlzlemell? 

Fırçalar sıcak sabunlu ıuda 
yıkanmalıdır. Suya bir parça da 
boraka llive edilirse daha iyi 
olur. Yağmur suyu bulunduğu 
%aman onu tercih etmelidir. SR· 
bun doğrudan dcğruya fırçaya 
eOrUlmemelidir. Su köpilrtülmell· 
dir. Sabun sert olmamalı, çabuk 
köpUren clnıten olmalıdır. 

Yıkarken fırçanın arkaıının 
11lanmamasıııa dikkat etmelidir. 
Iılandığı takdirde kılları döküle· 
bilir. Fırçayı suyun içerisinde ileri 
ıerl hareket ettirmeli ve parmak· 
larla hafif kıllara dokunmalıdır. 
Kiri dökUlllnce ••Yeli ııcak sonra 
da ıoğuk su ile çalkalamalıdır. 

S.lkeleyerek kurutmaya çalıı· 
malı, fakat kat'iyyen güneşte, 
ateşte Yeyehut her ha~gi soğuk 

SON POSTA 

. ! . ' - ·: 
Bu Senenin En Şık Saç 
Biçimlerini GösteriyOruz 

Eier resimlere dikkat edecek 
olursanız, bir taneıi mnatesna, 
hop ortadan ayrılmıştır ve saçlar 
alttan kaldmlmııtır. Bu sene saç 
modasının en biriz vasıfları bu 
lkiıidir. Bundan sonra aaçınıza 
isted:jiniz biçimi vere bilirsiniz. 

Eğer a:tı aylığınız biraz uz.amit 
ise, yeniden yaptırmıya da niye• 
tiniz. yokaa Ye henUz saçlarınızı 
da keatJrmek lıtemlyoraanız baıa 
saç dolanan tuvaleti tercih ediniz. 
Bunun bilhaasa arkadan görUoUşO 
çok ııktır. Ôrgtl aaç takmadır. 
Fakat siz ~ takma aaç kullanmak 
istemiyorsanız, saçın yerine bir 
kurdele veyahut orijinal baıka 
bir band kullana bilirsiniz. 

Eğer aaçınız dib ve ılyahsa 
o zaman ıaçlarınızı, uzun aaçlı 

reıimdeki model ııibi yapınız. 
Saçlar ortadan ayrdmıı, alından 
çekllmlı, fakat ıakaklarda yalnız 
kulakların ucunu meydanda bıra• 
kacak ı•kllde indirilmiıtir. Bu 
saç biçimine küpe de pek iyi 
gider. 

Kulakların fiıtllnl hafifçe lSr• 
tUp arkada toplanan aaç biçimi; 
esmer, aarı bllAiıtlıına bor aaça 
yapılabiJfr. Y almz ıaçın tabii ıe· 
kilde biraz dalgalı olması kAfidlr. 
Uçlarıaa da altı aylık yaptırınca 
gayet pratik bir ıaç tuvaleti olur. 

··········-·········--········-·--···-----·······--
bir vaaıta ile kurutmaya utraı· 
mamalıdır. iyice · ıllkeledlkten 
ıonra bir gölgeye koyup keneli 
halinde kurutulmalıdır. 

1 Yazın Saçları Nasıl 
Korumalı? 

Şapkıısız, dolaşmak, baı açık 
güneşte yatmak denize gir· 
mek o kadar zevk verir ki 
bunun sonunda ıaçlara gelecek 
kadar hiç dfitUnlllmeı. Bunların 
neticesi olarak bir defa Hçlar 
1ertleıir, rengi donaklaıır, par• 
laklığını kaybeder. Gerek saçlar 
Ye gerek baıın cildi kupkuru 
olur. 

Bunlar olacak diye saçlarınızı 
açık haYa ve gUneıten mahrum 
etmeyi bir dakika bile aklınıza 
ıetirmeyin. Y aJnız bu neticelerin 
önüne geçmiye uğraıınıı:.. 

Bir Defa aaçtar tuzlu ıu ile 
bırakılmamalı. Deniz banyosundan 
ıonra tatlı ıu ile yıkanmalıdır. 

Yatmadan enel saçlarınızın 
dibine badcmyatı gibi yağlı bir 
madde ıürerok masaj yapınız. 

Hattl bazıları bademyaiına 
ipek bir mendil batırlp saçlarını 
bununla 1ard1ktan ıonra deniz 
banyoıuna giriyorlar. 

/ 

Plij Papuçlarınızı Ken
diniz Ya 
pabilir 

• • 
sınız 

Resimde fki çift pabuç görll· 
)'onu \UZ. Bunların lkiıi de el 
lıld : r. Gayet ucuz ve gayet kolay 
llleydan l gelmektedir. isterseniz 
daz r.:n..c:tea, lateraeolı hor 11ra• 

ıını bir baıka 
renkten yapar ve 

her elbisenizle 
veyahut pijama• 
nızla giyebillrsi· 

oi:ı. ikisinin de Ör· 
tnıu kroşedir. 

Çift kata yapıl
mııtır. Birinde 
bir defada çıka· 
rılmıştır. Aıağı· 
dekinde fse iğne 
fistUne ahnmıı \•e 

iki defada ç.· 
karılmııtır. Eğer ipliğiniz ince 
ise liç defada çıkarabilira"oiz. 
Tabanlar için taban astarı, man• 
tarı kullanabı:lrıiniz. Her ikisinin 
de atkıları sonradan yapılout Ye 

Bu yılın ın cllıel HO modellerinden 

B~y;~~ ·-Yaİı"n;;.-·--
Gösteriyorıa 

Bazan yüz ne kadu genç 
kalırsa kalım, göz kapakları ve 
boyun, yaıı açıkça ilan eder. 
Eter ıizin de boynunuz bu nevi· 
dense, akşam yatmadan evvel 
omuzlarınızdan itibaren bütün 
boynunuza limon ıuyu stirünfiz. 
Sonra besleyici bir krem kuıla• 
narak omuzlardan it:baren çeJeye 
doğru, yukarı yuka•ı gitmek 
üzere maaaj yapınıL Fazla krem• 
leri bir pamukla ıilini:ı. Yalnız 
ince tabaka bir krem bırakınız 
ve gece 6yle yahmz. 

Yüzünüzde Lüzumsuz 
Saçlar Varsa 

Balmumunu eritip Uzerler"ııe 
ıllrUnUz. Donunca çekip çıkarınız. 
Balmumu ile beraber kıl'. arın da 
çıktığını göreceksiniz. Eğer cilt 
tebarrlif etml1se bir parça krem 
ıUrt:nUz. ......................................... ·-·················· 
Uzerine diki miştir. Örgü bitince 
evveli ondan boy ondan sonra 
tabanlarn dikiniz. Evvela ayağı· 
naıı tabana basınız. Ördüğünüz 
parçaları ayağmızın üzerine koya· 
rak bir prova ediniz. Fazla kı· 
sımları varsa iıarot ederek ona 
a3r• dikiniz. 

Şık eaç modetlerlnden lkl tane daha 

---······················································ .. 
Kalçalarınızı Ve Belinizi 

Zayıflatmak için 

Kadınların ekıeriıi biraz ken• 
dileriol bırakınca kalça.dan şlı· 
manlarlar. Ve pek çokları kalçayı 
zayıflatmanın imkansız o!duğunu 

zannederek hemen korseye mil• 
racaat ederler. Haibuki beli Ye 
kalçayı zayıflatmak için de bır 
takım hareketler var. Meseli: Bn
tlln yiicudunuıuıı ağırlığını yana 
yererek ıol brafınıza yataaıı. Sol 
ayağınızı arkaya eağ ayağınızı da 

&ne doğru açınız. lkiıioi birden 
kapayınız. Bu makas hareketini 

ıolta rafta bir kaç kerre tekrar 
ettikten aonra ıağ taraf ımzın fts• 

tUne yatımı ve ayni feyi orada 
da yapımı. 

Bu harekete muntazaman de· 
vam ederseniz kalçanızın ve be
liniz.in farkedilecek d•recede in
celdiğini aörecekainiz. 

Ne Yemek Yapsam? 

Kır 
Yemegi 

Kaıer Peynir i ~ atlıcan 
Bu yemek için kullamlacak 

patlıcanlarrn ufak boy olm .. ıı 
lazımdır. Bu boy patlıcanları 
haılanacak. Soğuyunca uzunlama 
ortadan yarılacak, içleri çıka· 
rdacak. Eğer fazla çekirdek.i 
be bu çekirdekler ablacak. bir 
patlıcan da ayrıca kebap olarak 
plşırllecek. Ej'er patlıcanlar dört 
tane ise bir kebap patlıcan ki· 
fidir. Kebap olarak piıirilen bu 
patlıcan da kabukları ıoyulduk· 
tan ıo:ıra tahta havanda i) lce 
dövülecek, diğer taraftan da bir 
miktar patates Ye yahut et ma• 
klnesinden geçirilerek iyice ezi· 
lecek. Bir miktar kater Peyniri 
rondeienecok. Kaı•r peyniri, pa• 
tat.a, kebap patlıcan ve diğer 
patlıcanların içi hep bir araya 
karıştırılacak, lçJoe istenll~i:;ı ka· 
dar da }Umurta kırılacak, tuz, 
biber, baharat filan da katılacak 
bir tepm yağlaaacalr, bot patlı· 
canlar buna sıralanacak Ye ıonra 
içine kaşık kapk hazırlanan iç 
doldurulacak. Bir parça ıu iıte
nildiğl kadar da yai kızdınhp 
Uıtnne d61dilecek, fanaa ıond.rl
lecek. 

• Cllerll Patf1e:a11 Dolması 
Karaciğer, böbrek, yllrek iıte

nlHrae dalak bir parça da kıvırcık 
yağı hıp beraber makineden çe· 
kilecek, patateller hqlaoıp plfiri• 
lecek •• kabuiu filan ıoyulup 
pllre aibi ezlleeek. çlğerlerle bu 
patatu kan,tınlacak, maydanoz, 
baharat iliYe ecUlecek, bir miktar 
yat kızdınlap katılacak. Bu ıuretle 
hazırlanan iç, içleri oyulmuı dol· 
malık patlıcanlara doldwalacak. 
tencereye ınralanacak, ıuyu ve 
J•iı konulup plflrilecek. 

* Kebap Patlıcanla 
Karnıyarık 

Patlıcanlu1, kOle ı~merek 
••yahut ateşin llatllnde pifirerek 
kebap edin. Her tarah yumuıa· 
yınca hemen ıoj'uk ıuyun içine 
atıp kabuklarını soyun. Saplarını 
btllnde bırakın. Sonra bunları 
)&)'Yanca bir kabın içine sırala· 
yın karanlarını yarın, arasana kaY
rulmuı ve; abut hafif olmumı 
Jıtersenlz bir parça yağ ve auyu 
içinde kaynatılarak pifirilmlı 
kıyma Ye soğan doldurun. Doma• 
tHleri yuvarlak yuvarlak keıip, 
hubirlnin llatllne bir tane koyun. 
Tuz biber bir parça da yağ ilive 
edin hafif ateşte piıirin. Hem 
gayet Jezz~tli \'e hem de patlıcan
lar kızarmadığl için ga1et hafif 
olur. 

* Tepesi Kenanndan Ayrt Şepke 
Şimdiki halde pek çoklarımız, 

bir tqla iki değil hattı daha çok 
kut vurmağa çabııyoruz. Elbiae 
yaparken, şapka alırken bir kaç 
yerde kullanılabilecek g~bi olma· 
sına çalışırız. Bunun için size bir 
kolaylık öğretelim: Şapka yaptı• 
rırken kenarını tepesine eğreti 
olarak yapııtırtın •e elbiıeleriniz· 
den arta kalan parçalardan ke• 
onrlar yapbrtıo. Elbisenizi değir 
tlrdikçe şapkanızın da kenanm 
ona U) gun olarak değjttirln. Bu 
ıuretle bir ş:-opka He bir çok e!· 
bisenizi giymit olura:.ınuL Tepe 
için eski şapkalnrınızdan birini de 
kulJanabiıirsiniz. Eğer kenar iate
miyorsanız o zaman yalnız tepeyi 
giyer, etrafına ya b:r tül veyahut 
bir kurdela s&rarak bere ve yahut 
kenarsız aapka biçimine de ıoka
bilirainiz. 



8 Sa~ 'a 

1 Boş Sözler 

Hemen 
20 lira aylıkla b ir fabrikada 

çalış yordu, bir gün direktörün 
odasına girdi: 

- Ne btiyorsun? 

- K zınızla evlenmek. 

- Yirmi lira aylık ı bir adam-
sın, kızıını istemiye s.kı:mıyor

musun? 

- Kızınızı v ... rmeyi vait edin 
hemen aylık az diye istifa ederim. 

On Üç 
Ha:->isaneye girmişti, eıkiden• 

ber; orada olanlar sordular: 
- Ne yaptın sen? 
- Hiç ooüç rakkamıom uğur· 

ıuzluğuna uğrad ım. 

- Bu it nasıl oldu? 

- Oaüç kiti a:ey himde ıahit· 
ilk ettiler. 

Sana Ne 
iki çocuk kavga ettiler: 
- Seni babama aöyllyeyim de 

görUrsilnl. 

- Bl ban nerede? 

- Nerede olduğundan aana 
ne, Viyanaya gezmeye gitti. 

işitir 
Bay AJJ sağırdır. 

- Yok cauım ben bi· 
liyorum gayet iyi işitir. 
Geçen gün kahvede otu• 
ruyordu kendi kendine: 

- Artık eve iitmek 
vakti geldif 

Dedi, kalktı gitti; aa· 
ğır olıaydı söylediği aözU 
işitir de, kalkar gider· 
miydı? 

Fa at 
Eorç Lti} ordu. 
- Mukab,linde ne ve· 

riyoraun? 

Dedıler, diltllndU! 
- Namusum üzerine 

söz veriyorum. 

- Namu::unun kıymeti 
vardır, fakat boraada ra
} İci yok! 

isterseniz 
Di1Çİye sordu; 

Bir diı kaça çıka· 
rılır? 

iki liraya! 
Bir dakikalık it 

lç;n iki lira çok değilmi? 
- İateraeniz ağır ağır 

çekeyim, İf bir saat silr· 
llÜ :ıf 

SON POSTA 

- Anneni ~örUrsen ken<lisini göreceğim geldi· 
ğlnf ıöyle 1 

- Ya görmezsem ne diyeyim ? 

Pis Hava 
Bayan yağmur geçml

yecek bir pardeıU almıı· 
tı. giymek için yağmurlu 

bir hava bekliyordu, ev• 
velkl aabah uyamr uyan· 
maz hizmetciıinl çağırdı: 

- Bak bakalım hava 
nasıl? 

Hizmetçi perdeleri a• 
ralandırdı, baktı: 

- GUnlUk gUneılik 
bayan! 

- Ne piı bava, yine 
pardesünıU sıiyemiyece· 

ğimı 

Biraz 
Bulunmuı eıya daire• 

sine girdi: 
- Bir valiz kaybol• 

muıtu. 

Siz mi kaybettinlzdl. 
- Hayır, karım 1 

- Na1ıldır? 
- Biraz budalaca! 

Varken 
Erkek ıslık çalıyordu, 

kadın kızdı: 
- Evimizde dôrt tane 

saka kuıu Yarken aen 
hAli ııhk çalmakta devam 
mı ediyorsun! 

Ağuıtos 17 

1 aızeı rıkralar 

Neden 
Poliı romana yazan hlçblı 

kadın romancı yoktur. Bunua 
aebebi nedir bilir mi11ln? 

- Bilmem! 

- Bilmezsen ıöyliyeyim, ro-
manın son sayfaııoa kadar kati• 
lin iımlnl gizli tutamazlar da 
ondan! 

Niye 
Alacaklı, borçluyu yakıladu 

- Size bir mektup yazıp 
borcunuıu ne zaman ödeyeceğlnlıl 
ıormuıtum. CeYap veresiniz diye 
zarfın içine de dört kuruıluk pul 
koymuıtum. Niye cevap verm .. 
diniz? 

- Slıe fena bir haber •ermek 
için aönderdiğinf 1 pulu kullanmaı. 
lıtemedim. 

ÖAretti 
KUçDk Doğana, annesi ı 
- Okula gitme, dedi. Yana 

ıorarlaraa bir kardeılm öldu onua 
için dun ı•lmedlm denin. 

- Olur anne ı•lecek haftı 
da bir glln gitmem, ertesi gDntl 
yine aynı ıeyl ıöylerlm 1 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ne Ben Okşadım Ne De ·Bir Başkası 
1 

- Ah şimdi evimde olaaydım. 
- Yağmurdan ıalanmazdm 

değil mi? 

Kadın; 

Altın 

Rımgindskl .saçlarını 

Örten, 
lpekt•n 
Şapkayı çıkardı. 

Daldı gözlerim, 
Kaldı gözlerim 
Kıvırcık büklüml11rlnde 
Altın rengind11ki aaçları·n .• 
Uzanmak istedi el l11rim, 
Kanmak lstad l 1111 erim 
Okşamıga sarı saçların 

Altın 

Büklümlerini ..• 
IJukl ilmi erini .•. 

* 
Ben onun bir biltliği değilim, 
Ne dB o beııim bir bildiğim. 
Ne o benim; 
Ne de yamnda yapyalnız benim •. 
Cesaretim az. 
Ellerim uzanamaz, 
Dokunamam sarı saçların 
Altın 

Biiklümlerine 

Dokunamaz kimse, dokunamam 

Beni 

Bu arada saklandığı gerindttn 
Rüzgar çı"tı meydana 
5allarıa sallana 
lieriledl 
Geriledi .• 
Aradı, buldu, 
Sokuldu, 
Okşadı aözl•riml• önü•d• sarı 

•açları• 
Altın 

Büklüml•rini ! .. 
Bilklüml•rini ! .. 

IMSET 

- Babam çok zengindir dört 
apartımam, beş dükkanı var, 
bunlardan başka •••• 

- Ben Hni zengin kızı diye 
almıyorum, buuun:a beraber sö-

- Hayır damın akan yerlerine 
hiç olmazsa birkaç kap kacak 
koyardım J _J zünü kesmiyeyim, sem yine de• 

L-----------------------------------------------------------------------·~------- vam eti 

Korkulu Rüya 
Erkek çlrkindJ fakat gençti. 

Kız. da gençti fakat gür.eldi. 
Çir ki 1 erkflk güzel kızı aeviyordu, 
güzel kız da çirkin erkeği eevl• 
yor gibi görünüyordu. Bir gün 
kıza sordu: 

Yarı Yarıya 
Hem erkeğin 

dediği hem ka· 
dınırı dediği olur• 
du, bir ev yap· 
tırdılar, ev hem 
kadının dediği 
gibi oldu, hem 
de erkeğin: 

Yarısı kUbikti, 
yarısı da eakl 
tarz dal 

Çok 
Oluyorsun 

Erkek mürek~ 
kep hokkkasını 
devirmiş, mürek
kep halının Us· 
tUne dökülmüş· 
tU, knrısı kızdı: 

-Sakar, aptal! 
- Çok olu· 

- Geceleri beni rüyanda 

gördilğUn oluyor mu ? 
Kız cavap verdi : 

- Evet korkulu rllya çok 

görürüm. 

yorsun, beş ku· 
ruşluk mllrek· 
kep için bu ka
dar ıöz ıöyle
nilme.ı·ı 

- PJaja geldik, s~n mayonu almadın mı idi? 
- Aldım, pudra kutumun içinde 1 

' 1 

1 Eğlenceli Yazılar 

Halini Biliyor 
Karıaı kay bolmuştu, karakola 

haber verdi. Aradılar, buldular, 
Komiser çağırttı: 

- Karrnız bulundu! 
- Ne bulundu mu? 
- Evet. 
- Bir iey söy:edi mit 
- Hayır, hiç bir şey söyl~· 

medi. • 
- Öyle ise bulunan benim 

karım değildir. 

Aydınlıkta Görünce 
Yaşlı Bay komiuıu ienç Bayı 

ıokaktn yakaladı. 
- Dun gece karanlıkta kızı· 

mm peşine dUşmUşsUn, maksadın 

ne idi? 
Genç duraladı : 
- Kızınızı bugün bir kere de 

aydınlıkta gördükten sonra ben 
de kendi kendime makaadım ne 
idi diye soruyorum. 

Makus 
Apartıman kapıcısına sordular: 
- Onuncu katta oturan Bay 

nasıl bir adamdır? 
- Çok aıa~ı iJlr adam. 

Değil mi 
Biraz budala, fak at cescret 

meraklısı idi, hep cesaretinden 

söz Açardı, bir glln misafirlerine 
anlatıyordu: 

- Karııma bir adam çıkmıştı, 

dur, dedi yoksa beynini yere 

dökerim. 

Misafirlerden biri sordu: 

- Siz durmadınız, o da dedl
ğ.ni yaptı değil mi? 

Mazeret 
Direktör, dak• 

tiJoyu ıörUr gör• 
mez kaılarını 
çattı: 

- iki gUndOr 
ne re de f diniz 
Bayan •• 

- Evvelki sa• 
hah geç uyan• 
mııtım Bay di· 
rektör. 

- Ya dün. 
- Dün de ak• 

ıamıı kadar ne 
mazeret bulup 
söyliyeyfın diye 
düşündüm gele• 
medim. 

Pek Çok 
- Hayvanları 

çok 11ever miıi• 

nlı Bayan? 

Şeytanın işine bak, yine lAstik patiada. 
- Arabaaına blndii'lmlze kızmııtır 

- Pek çok, 
bllhasaa kürklü 
hayvanların kürk• 
lerine bayılınml 



Marsel Chantal Bir Kere De 
Ta · ti Hazırladığı Fi mde 

Rol Aldı 
Sinemanın çok snllen yaldız• 

larmdan Marsel Chantal bu yaz, Yaz Gününün En Tatlı TembelliA'i: Guneı Banyosu 
tatilinin hele ilk günlerinde hiçte 
memnun değildir. 

- Neden mi diyorıunuz? 
Sebebini kendi dilinden din· 

ley iniz: 
- Cenup vilayetlerinin kuytu 

bir kenarmda La Bohem ad~nı 

verdiğim kUçlicük bir kö~kte din· 
leniyordum. GUnUn birinde bir 
telgraf aldım. Bulunduğum yerin 
fldyUz kilometre ötesinde çok 
ıık bir su ıehrinde bir zarafet 
mUsabakaaı tertip edilmlı: 

- Gel, başkanlık et, gelmlı· · 
ken birkaç ta ıarlu ıöyle, diyor· 
lardı. 

Kabul ettim. 
Ağustoıun en sıcak gUnU idi. 

Rocbelle Hüdı»n kendlıine mahı'Jı bir pJaj yaptırtmıştır. Burada 
her gUn saatlerce yUzme~. t ~. saatlerce gUneı altında yatmaktadır. 
Rengi koyu bakır halını almııt r. 

Dostlar ıeyabatln rahat geçmeal 
için ıoför ve hizmetçi götürmek• 
liğimi tavaiye ettiler. 

Ben ise hlımetçlleriml bu an• 
garyadan kurtarmak r.IJ etinde 
idim. Yalnız yola çıktım. Halt 
etmişim. Yolda otomobilimin Jlı• 
tiği patladı, tekerleil fırlayıp 
çıktı, motörO Arıza yapb. 

Yol llstllnde yth:ftkoyun yere 

yattım. Elimden geldiği kadar 

onardım. Bereket nraln elimden 
geliyordu. Tekrar yola koyuldum, 

Fakat yUzUm ıöıUm ıimılyahtı. 
Elblıelerim de yat içinde kalmııtı. 

Pala110 bana tahılı edU.,n apar• 
tımanına o ıekllde çıktım. Şehrin 

bUtlln tanınmıı ıimaları, elleri 
çiçek dolu, orada teplanmıtlardı. 

Greta Garbonun Son Eıeri Bitti 

Greta Garbouur. · bD ,.& ' tb ~k menuubah1edilecelc fllml, 
Anna Kareııindir. Y-ukardeW fetotraf, Ruı (romanc111 Toleatol 
bin bu e1erin4en bir partaJI ıaateriyor. Kadıa, Anna Karenin 
rolünde Greta Garbodur, erkek ite Anna Karenlnlo otlu rolUnU 
)lapan Freddi BartbolmeYdir-

Almanyada Tarihi Filmle
re Rağbet Arttı 

Bugünlerde Almanyada t.ribl 
filmlere rağb t çok fazla olduğu 
için Karl Frölicb çevirdiği son 
lturdellnın ıUjearni de maziden 
•lmııtır. Adı Liaelottedır. Pala• 
lina prensi Şarl Louia'nin kızının 
hay tım anlatmaktadır. Bu kız 
19 ysıında iken memleketini bir 
harp tehlikesinden kurtaroıak 
\in Fransız prensi Pbilip D' or· 

ile evlenmeye r zı olmuş 

._. meodeketint bir d ha görm•· 
&ıı genç yaşında Fransada ilmUt 
lllr. Kari Frolich'ln bu filminde 
heın Atman hem de FrHDllZ 

laavaıını çok dofru olarak yarat• 
bil &6ylenmektedlr. Eaerde rol 
•lınlar araıında Dorotba Wlech, 

Hild Hllderbrand, Hını StDv, 
Mitel Bohnen gibi artfıtler 
vardır. Llaelotte rolllnU IH 
Renate Müller yapmaktadır. 
Film Berlin'de Veraay ıatoıunu 
tamamen ve aynen taklit eden 
bir dekor içinde çevrilmektedir. 

• Neuebabelaberı ıtUdyolarında 
ıelecek hafta da Ufa ıirk tinin 
(Yeıil Domino) lımlnde yeni bir 
filmi çevrilecektir. Bu filmin bir 
de Franıııca kopyaaı yapılacaktır. 

• Ufa'nın yaptırttılı yeni film· 
)erden bir taneaioin adı da 
(Heflf ıu•ari) dlr. Bu filmin de 
Franıızca11 olacaktır. 

Daha alt kat ta: 
- Madam Marael Cbantal'ı:ı 

apartımanını ıordum. 
- Henüz gelmedi, dedller. 
- BUiyorum, fakat beni onun 

dairealne götUrUnüz, ricaamda 
bulundum. 

Beni ıöyle bir ıUzdUler: 
- Yavrum, aen aklına mı 

kaçırdın? Şöyle bir kenara çekil 
de bekl411 Naaihatlnl verdiler. 

- Fakat! diyecek oldum, sert 
bir tavırla ıözUmO kestiler: 

- Dır dır etme dedim yal 
Ne yaparam•z? Dinledim, fakat 

nihayet: 
- Ben Marael Chantalım, 

dediğim zaman ıarbayın kopardıiı 
kahkahayı ömrüm oldukça unu· 
tamıyacatım. 

i n:. . . ............. ,,....... .. -.... ... ......._... ..... _ 

Nevyorkta Bir 
Asri VenüsSeçildi 

N ~vyork'tn bir asri venüs mU· 
aabakaaı tertip edllmiı Ye birin· 
cillk binlerce genç kız araımdan 
(Mlı Anny Meheger) e verilmiı· 
tir. ÜnlU hıykeltraılardan mO· 
rekkep olan komisyon bu karara 
varmak için bUtUa narrHtlerla 

Skandal uyandıran karı kocalar filminde Jan Auber ile Rene Ltfevr 

= Haftanın Fi mleri = 
Fran••'da: Yine, havsalanın 

kabul etmiyeceil derecede hayAli 
bir ıüje üzerine, fena bir film 
yapıldığını haber vereceiim. Adı 
(Skandal uyandıran karı kocalar) 
dır. Bu filmde Jan iııminde bir 
genç yardır ki, hikayenin ıonuna 
doğru arkadAtı (Debonnier)e: 

- Benim karımı al! Tavaiye• 
ılnde bulunur, çUnkU karııı Lou• 
lou onun mektep arkadaşı, ço
cukluk arkada,ı idi. Y ekdlğerini 
sevmeksizin evlcmmiılerdf. Mak· 

aatları, bir defa birleşerek aile· 
!erinin vesayeCnden kurtulduktan 
aonra serbest yaıamakb, evlen• 

meyi Adeta, bu aerbestiyl 
kazanmak için bir Yatıta gibi 

kullanıyorJardı. Bu blrJeşme• 
nin önllne Aubry isminde bir 
aktris çıkar, delikanlı bu ak iH 
aıık olur. Fakat onu derhal elde 
etmeai mUmkUn değildir. ÇrnkO 
Aubry o aırada Debonnier ismin· 
de bir rö•ll muharriri ile bi rl ıkl• 

yaşamaktadır. Jan l:u rev . mu
harriri tanıtır, arkadaı olur. Bu 
tanıtma neticesinde, revü mu• 
harrlrile Debonnier yeni arkadr fi 
Janan karısı Loulouyu çılgınca 
sevmeye hatlar. Janm arkadaıı 
(Debonnier) e: 

- Karamı al, tavaiyeal bun• 
[dan sonradır. Az evvel de söy· 

fedim ya, Fransada manasız b r 
filim yapılmııtır. 

Bir Fransız Muharriri, Ti
yatrodaki T aliini S ·nema-
da Da Dene-

yecek 
Vina Vinfried Pariıe gelmit· 

tir. Uzun müddet kalacaktır. 
Fransada çevireceği ilk filmin adı 
"Kadınlar KulUbO,, dür. Bu fll. 
mlo Hnaryosunu Franaanın çok 
ıevilen tiyatro muharrirlerinden 
Jak Deval yazmııtır, aahneye 

· konulmHıoa da kendiıl nezaret 
edecektir. Bu dakikada filim 
hakkında mUtalla yllrlltmok ıUp· 
he yok mevıimıiz olacaktır. Bu· 
nunla beraber Jak Deval tlyat• 
roda keodiıine göre yeni bir 
"uıul,, yarattıiı •• muvaffak 
olduğu için, mllnhaaıran ıin•· 
ma fennini düıilnerek yazdığı 
senaryoda da mutlaka yenilik 
olacağına hUkmedilmelctedir. 

Bu huıusta Vina Vinfrled'in 
ı6yledlği ıudur: 

- Inillterede Uç filim çe•lr· 
miıtlm, UçUnde de geaç kız rolU 
yaptım. Bunlar hUviyet itibariyle 
yekdlğerinden farksızdılar. BUir· 
ıiniz İngiliz genç kızları filimde 
hep "Standard, bir boy., durlar: 
Sarıım, taze, şen, tatlı görünür· 
ler, erkekleri çıldırtırlar, fakat 
hep aevdiklerl ile evlenirler. Dam• 
gaları maıumiyettir. Jak Devahin 
filmi için ıunu söyJiyeyim: lngiliz 
tlp~nden çok farklıdır . 

--·- __...... • 1 .... .... _.. . . . .... _.__.... ..... _, _ 

ölçUıUnll almış, bu ölçUyU es· 
ki Yunan VenUs'Unün ölçUıü 
ile karıılaıtırmııtır. Seçilen Mlı 
Anny muzikhol aanatkaradır, 
fakat yakında Paramount ıtüd· 
yolarına aeçecoktir. 

Winıı Wıniried 

Sa Majesf, 
Eğleniyor 

Amerikado~ Sa Majeate eğle· 
nlyor, adı alhnda yapılan film, 
tabii bir ıUje Uzerlnde lılenmiştlr, 
denUemez. Realm bu filmden gü• 
zel bir akıi göıteriyor. 
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....................................................................................................................................................... , 
Hikaye Başka · 

Fitne 
Fucur 

Bir yaı Adnanın baba11 ka,. 
deşinlo oğlu olan Kenaaı da 

beraber aldı. ÜçU birden yazı 
geçirmek üzere bir yere gittiler. 

Bay Halilin aevdiği bir ıey vardı: 
Akide ıckerl. Onun için yola 

çıkmadan evvel kutu kutu şeker 
almış, bavuluna yerleıtirmlıti. 

Gittikleri otelde bay Halil ço· 
c:Jldar onu rahatıız etmesin diye 

ayrı bir oda tutmuı, çocukları da 
başka bir odaya koymu9tu. Bir 

gUn Kenan sevinçle Adoanın ya• 
nına geldi. 

"Adnan blllyor muaun? Baban 

bu gece bizi karaglSze götür • 
cck miş,, diye müjdeledi. Adnan 

bu havadise pek aevindi amma, 
bir tllrlll inanamıyordu. Sormak 

llçh babasının odasına koıtu. Fa· 
.kat babası orada yoklu. Adnan 

daha odasından çıkmadan ağzma 
bir karamela atmıı onu çiğneyip 

duruyordu. Tam yutarken Kenan 
ılrdi. "Babama ıekerlerioi çalar 

~alar yerain ha,, dedi. Adnanın 
cevap vermesine meydan kalma• 

dan Kenan odadan fırladı, gitti. 
Doğru amcasına. Amcası oğlunun 

4ekerleri gizli gizli yediğini duyun· 
ca köpUrdU. "Bu gece aen otelde 

kalır, cezam çekersf~ ,, dedi. 
Adnnn derdini anlatmak istedi. 

f'ak t babası dinlemiyordu bile. 
" gizli yemek ha l ,, deyip duru• 
yordu. 

Adnan odaıına d6ndn. Çek
meni l birini açıp bir kitap aldı. 
Okuyacaktı. O ıırada Kenan da 
içeri geldi. Adoanm omuzundan 

bakıyordu. Adnanın açtığı çek· 
mecede bir ke1e kağıdı gördü. 

Hemen elini soktu. Beyaz yuvarlak 
bir şeyler. " Çaldığın şekerleri 
buraya sakiıyorıun ~aliba,, diye· 
rek bir tane aldı. Fakat ağzma 
atmaıile tnkllrmesi, " of aman, 
zehirlendim ,, diye yere yıkılması 
bir o!du. O sırada Bay HalH de 

Ülkelerde 
Yaz Kampları 

Avrupanın bir çok yerlerinde 
hele Amerikada, Kaoadada yazın 
ne kn: nı erkek hiç bir çocuğu 
evde bulamazsınız, "ıokakta mı 
oynarlar,, diyeceksiniz. Ne gezer. 
Onlar yazın çocuklar için aç.ılmıı 
olan kamplara giderler. Kamplar 
kızlar için ayrı, erkek çocuklar 
için ayrıdır. 

Buralara çocuklar ya b6tUn 
yaz için veyahut da yazın yalnıı 
bir kısmı için giderler. 

Kamplar ya deniz kenarmda, 
ya göl kenarında veyahut da 
dağlarda ormanlarda kurulur. 
Çocuklar 1abahten akıama kadar 
açak havada yaıarlar. Hatta ge· 
celerJ de çadırlarda Yeyabut he· 
men hemen her tarafı açık kUçllk 
kulbelerde yattıkları için · gece• 
leri de yine temiz ha.-a alırlar. 

Her çadırda dört beı kiti 
yatar. Bunlardan sıra ile her biri 
bir glin çadırın temizliğine ha· 
kar. Çadırı en temiz olan çocuk 
müklfat alır. 

Sabahları kalkınca ilk lıleri 
hep beraber jimnastik yapmaktır. 

Kahvealtıdan ıonra açık haYada 
Qynarlar. Şarkı aöylerler, kürek 
çekerler, ormanlara giderler, yU· 
zerler. 

Baılarında hocalar delil de 
böyle işlerden anlıyanlar bulunur. 

Ve çocuklar sabahta akıama ka· 
dar bu açık havadan eğlence içinde 

vakıt geçirirler. Yazlık bir yere 
gldemiyen her ana baba çocuğu
nu muhakkak b6yle bir kampa 
yollar. 

O kadar ~ocuk bir araya g .. 
lince eğlenceyi ılz bir dUtUnUn. 

............. ..._ ..... ......_.._ .... _ ...... ~ ..... -
içeri girdi. Kese kağıdını görUnco 
o da hemen elini sokup bir tane 
ağzına attı. Fakat o da 11 aman, 
zehirlendim,, diye suratını ekıi· 
terek koltufa yığıldı. 

Adnan ıaıırdı. Hemen gidip 
otel katibine haber verdi. Meğer 
dolaba gllve tutmasın diye naf· 
talin koymuşlarmıf. Fakat ikisi 
de oburluklarından kokuya filin 
bakmadan ıUzelce midelerine 
indirdiler. 

Tabii hastalandılar. O gece 
karagi>ze gidemediler. Babaıı 
Adna.na " otlum, sen ıu biletleri 
al, ikisini geri verirsin. Birile de 
sen girer seyredersin,, dedi. 

Adnan babaıına UzUldU amma 
fitne fücurun cezasını bulduiuoa 
da pek seviniyordu. 

-------------------------------------
Koca Kulağın işleri 

KocaburunuJ boyu yukarılarına { Kocakulak hemeD kolayım 
boyamıya yıtiıemeylnce. buldu. 

Size Her Hafta Bir Oyuncak : 

Çeşit Çeşit Bayraklar 

j 
( 
1 

l~ı 
Eğer isterseniz bMyraklarm hepsini bir arada ince 

bir mukanamn üzerine yapıştırın. Sonra her birl· 
nin etrafını ayrı ayrı oyunuz. Fakat mukavvanın 
Ostfine yapıştırmasanız da olur. Bayrakların sol 
taraflarında beyaz ka!an parçaların altına bir parça 
zamk sUrünUz ve bir çubuğa sannıı. 

Deniz kenarmda veyahut bahçede topraktan, 
kumdan evler yaptığımı vakit bu bayraklardan 

birini tepeıine dikersiniz. Gayet güzel hem dı 

hiç kimsede bulunmıyan ba)raklar lıteneniı. 880" 

dalını:nn ucuna da tnkabt:irai:ıiz. 

Bu Haftanın Bilmecesi 
1 

Arkadaşınıza 

B K D ·ı· Ad f Sorunuz U JrmlZJ erı } amın Deniz kenarında veyahut da 

Arkadaşlarını Bulunuz 

Bir gün bu resmıni görc.üğfi· 

nUz kırmızı derili adam yanına 

daha birkaç kiti alarak yine re

simde g6rdüğllnllı gemlaine bindi. 

Az gitfl, uz gitti, günlln birinde 

hiç bilinmeyen bir edaya vardı. 

Bu yolculuk epey uzun ıllrdüğU 

içio ıulan bitmişti. Adaya gernce 
adam!anna, .. gemiyi ben bekle· 
rim. Siz gidip şu adada su ara· 

yan,, dedl Adamlar gittiler, gli· 
zel lezzetli bir ıu buldular. Artık 

geri dönüyorlardı, faka. v~ L it 
epeyce geçmiıtl. Kırmızı derili 
etrafuıa bakıyor, kimseleri göre· 
miyor, OzUm OzUm l\zülüyordu. 
Halbuki ılz bak1anız muhakkak 
dört adamı hatta bir de balta 
bile göreceksinh. Resmi her ta· 
rafa çovirin. Dikkatli dikkatli 
bakın. Dört adamla baltayı bu· 

lonca yerlerini işaret edin. Resmi 
tekrar bize yollayın. Biz do size 

hiç ummadığınız kadar güzel he
diyeler göndereceğiz. 

Geçen Bilmecemizi Doğ
ru HalledenJer 

9 Ağı11toı ıarihll bilmecemizde 
birinci ikramiyemi& olan 

Mektep bir mektep çantaıını ls-
çante•ı tanbul Beylerbeyi Klp-

lüce No. 76 da Z.hra kazanmıştır. 

'l'alihli okuyucumuxla htaobulda bulu· 
nan diğer knıananlamı paurteıi, 

cumartesi öğleden sonra hediyelerini 
bizzat matbnamızdan almaları li\zım-

dır. Taıra okurlarımızın hediyeleri 
doela ilo gönderilir. 

Gölcük levaı:ım aobarı kantar me

AlbUm 1 mum Mehmet eıi Muaz
ın, etanbul 2 inci mektep 38 Hüıa-

mettin, Ankara lımet lnönü wahalleel 
Aykot ıokak No. 9 da Sami GOlüoay, 
Sultunahmet İ1Jtanbul apartıuııını knt 
7 de Nevit Sezen, Aukara kadn11tro 
mahkemesi katibi Muammer lıeuışireııi 
Cemile, l3abifitı Y erebatan caddı ei 
bakkal Şücaaddin oğlu, Eskişehir za
fer mektebi 14t.i Zehra Uğantürk, Fa· 
tih Çarıanba Beyciğlı mahalleıi 
Araplar sokak No: 6 da Mecido Tezci. 

Muıevi lisesinden Yak Pııpo, Ko
l Losyon 1 co.muıtafapaı• caddeıi 
No. 179 da İrfan, ıstanbul 44 üncü 
mektep 378 ::>emiha Tükel. 

D.nutpa~a orta mektep 2 inci emıf 

çakıl taı:arı oJan bir yere gidine• 
yerden on beı yirmi tane çakıl 
tqı toplayın, arkadaıınıza verin: 

- Şunlenn hep&ini birden 
havaya atıp, hlç birini yere dU
şUrm~den tutabilir misin? diy• 
sorun. 

Arkadaıınız uğraımıya baıla· 
yacak. Eğer lbecerlkli iao be:ki 
yedi sekizini yakalayacak. Fakat 
becerikli değlIH o kadarını da 
yapamıyacak. 

O zaman ıiz taşlara evnlc• 
hazır~adığanız bir keae klğıdmın 
veyahut da küçük bez bir tor
banı:ı içine doldurun ve hayaya 
atıp tutun. 

Arkadatınız bu kadar kolay 
ıeyi akıl edemediği için kendi 
kendine kızıp duracak. 

--~~--------~--~-------
Kırk Paraya Bir 
Yarış Otomobili 

~Ali 
5 

Çamaş.r mandulındau y.ır.f 

otomobili yapmak b:ç akla uz• 
gelmemiştir değil mi?. Evde hEl' 

çamaşır ortalarından ayrılan bir 
alirü mandal alıh". Zaten mandal 
para)& pula mı? Kırk para tanesi. 
1'te böy:e bir mandalın bir pot" 
çasım alımı. Tekerleklerin birine 
dört tane piinez kqun. Yerle"' 

rini resimde görft) orsunuz de
ğil mi? 

Bet plinez yarım mandalla 
güzel bir oyuncak yarıt otomO"' 
bili kazanmıf olursunuz. H•m•ll 
yapın hiç durmayın. 13u kadar 
ucuz ve kolay O) u cak hiç gör-
dnııUz, duydunuz mu ? ~ 

·-·--· . l.!Ul9-- __........_ .... ~.~ _..__........-
KOçUk 

sulu 
boya 

247 Mehmet Yı lar, }'.ıo" 

galtı N. Eşref Sokak No· 
112 • 114 de K. Mızr11kı 

ErcııkiJy İİi. U\Pktcp 8 lllf 2 dell 2!.J na• 
yat Aukarn Öıfürk nuıhu!lesi Tigrn gut 
ımkek No. 7 de Mrhmet Yasa, Kulu_h" 
ya kuçiik çarşı ha'k berberi vasılaııll 
Nuri Güneş. 

t5onu yann> 
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Almanya 
Piyasasını 
Kazanıgoruz I 

• 

1935 yılı ilk altı •JI• Jçln 

Fakat f azlj Alman dış ticaret 
l le. fıtatistiklerl oeşro-

ça ışma lunmuştur. Bu is· 
lazım tatistiklere göre 

birçok maddelerin A1manyaya 
lthallerinde Türkiyenin payı tlstiln· 
de doro1acak blr miktara vaYmış· 
tır. Hatta bazı madcleler iç1n 
Almanyanm ihtiyacı hemen 'tama· 
men yurdumuz tlrti.nltırile ( mah· 
ıullerlle ) giderilmiştir. 

Kuru mcyvatarın bnşhcalnrı 
oJan ftzilm, İncir Ve' fındık için 
durum bu şekildedir. A.tmanya 
1935 yılı ilk alb ayında dışarı· 
dan a1dıA-ı 174 bin kental jzU· 
mfto 123 bin keotah memie'ketf• 
mb.den satın almıştır. Geriye 
ka1on knçnk miktarda rnldp\ert· 
miz Yunanistan ( 29 bln ) Iran 
( 4 bin ) ve Kallforniya ( 8 bln ) 
tarafından verilmiştir. 

incir UhalAtı genel olark 55 
bin tondur. Bunun 3670'1 tonunu 
Türkiye v rmiıtlr. Geriye kalanın 
18 bin tonu Yunanistan, üç bin 
tonu ltalya •• miltebaklsi de 
diğer memlekellcrce temin olun· 
111 ıtur. 

Almanya 1935 ;flh ~Ik a1tl 
ayanda ıabn aldığı 23,gt2 kental 
geçi kıh ve tiftiiin yanımı yani 
ı • .008 kntatnaa l;iıdon almııtır. 
Bir yıl 6nce eynı mUddet 'içinde 
bizden aldığı miktar iıo yalnız 
1225 ken\aldan ibaretti. 

BilhatH palamut ihracatında 
.Mmanya p11aaannt1a raldpılz llJtr 
Taziyet eldo etmit bulunmakhyız. 
1934 rılt ıilk .tb ayuada .Mmon• 
1• ilthal ettiği ,.66 bin kental 
palHıotaıı hep-.a bizden ıaatua 
almafb, ba ya1 da 48 9>ln kentala 
Yaran ttballbnı 46 l>lnlat blzdea 
almıp ki ıym durum drllp 
Jidl1or aemektlr. 

Bu maddelerden bq'ka 1935 
yılı altı ayı lı;lnae Almanyaya 
2387 kental ceviz; 11.224 kental 
yapak; 490 J kental kendir~ 9.689 
kental tvumu~ta 81.a ıkeatal bar
ıak sabnıf baknamaktayız. 

Pamuk ihracabmıı da ,.ez gtll• 
dftrUcU bir haldedir. Türkiye 108 
bin kental tutan lhracatlle Bere• 
ıllya (400 b1n Amerika (294 bin) 
l'e mwr (151 .bin) sibl bllyük 
pamuk .mllatah.illerinln hemen 
arkaaından gelerek d~rdOııcD 
blr Mhcı olmuıtur. 

* 
fhlyan ihracat offtl tarafından 

ltafgatfa •l· yapı1an ••lyata 
l11'fl imalat c6re bu mewıl .. 

k 
kette .ıgara .... 

lttl ç• azo )'Ü &iUikçe verJm• 
lı or ılz bir lıale ,al,. 

moktedir. 

1932 yılmda ltılyada yaptlp 
ılsara mlktarJ 2.480.221 liret 
d•erlııade 45..iSO ııüo kM. 

Ba miktar 1933 le 1.tlSS.850 
liret deterlnde 11.iSZ kHoJ& 
dltmlt Y• ppen 49M 'Jllınaa 
... ancak •••• 093 liret aeter ... 
de 30.183 .kiloy.a ~~ıbilpVıtlr. 

Siıara lmallıtmda ~ 1bu 
azalma pıtı.o -Wamlan n c:Ujer 
tntün lma11hnda da arııı ellbıtte 
olarak gl1ze ,~. BU 
tabiatile la.,_., Wijaaq Arja,n• 
tin, Fımı-. ~ Amerika 
cUmb..a,.tııerl TnUn ıli rp ye 
Maaıra J•pıbm manlil ttltın Ua• 
racabm çok 411Drmlatlr. 

' 
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Bl)Dadada . AJlı Geceler... 1: x~ lle-tttdı;: ~ 

larda Şarkılar ve Kahkahalar Okuyucularımıza 
Cevaplarımız 

Ay Jııkları Ve Çam Gölgeleri Burada insanı Şair 

Yapıp Aç Bıraka, 

cak Kadar 

Güzel ..• 

Mehtap 8Uyllkadada Olduğu 
gibi belki <lftnyanın hlç bir ye• 
rinde bu kadar güzel olmuyor. 
Denfzdo ay ıııldarı, yaltfıılr, lıle
mell, oy.malı ve çiçek1i menevlıler 
halinde, ıparça parça yayılıp da· 
ğıldıkça, çam altlanndan gelen 
ses'Jere kulak Yereyim d meyiniz ..• 
ÇUnkll Adaya eıslz gelmek, bir 
"Devi Facia .. Aman Allıılıım, Hnki, 
bUtUn kadınlar alıe klntUf, or
tada •ipeim, caKaYlak kalmıııı· ıl 
DiZ albf İçinJz ya•ar. j 

<iece, Bily'Ukadada, ilkele ile 
K11.1llp aruında1d asfı1t yoldan 
monra ıbatlıyor. ihtiyar ve koca• 
'llllf -çamlara kadar uzanan btttftn 
köııler, yolcuklar, tümaekler, 
bayırlar, dönemeçler, kolkola, 
başbaıa, omuıomuza Hrmiı in• 
1&nlarla dolu ... RUıgar, çam dal· 
lannı ıalladıkça, ay ıtikları, rır 
bulup toprağa alay~r Ye bu kol· 
.kola. bafbap, omuıonıu:r:a •ermft 
sevgililerin wUculları daha çok 
'beliriyor. 

Dile dotnı u:r:anırken, geri• 
mizdekl yoldan 1kcskln ince, gı• 
dık1eyıcı kahkahalar gelmJve 
baı1adı. Bir suru "eıeksUvar,. İar 
blltUn luzlarile öntımllzden geçe
rek kayboldular. Daha ilerde, 
l>ir akordlyon peydahtandL ikide 
birde "Tak1anartld,, diye baykı
Tan ıes, kıalk kahkahalarla 'ke· 
ıillyor. 

Ada eğleniyor. Mehtap uyuyor, 
çamlar aallanıyor. Inun btmıa 
bunların arar.•tla zorla f&İr ol
maz, aç kalmHIB, "Poı,, artık .• 

Adanm topralılan, ay qıkla· 
rında ıaedenae, "ok mllnhlt olu· 
JOr. Nereye adımtmıu .atbyıak, 
ne tarafa yllrild11aek, 6nllmilze 
hep ıevglliler 9ktı. S.vlfmek ılçln 
mutlaka Adaam mehtaba mı 
gerek?. Her halde.. Bu mehtap 
insana ıeY.,l!yl, H•kiliyl arat yor, 
hem çok aratıyor. 

Denb.e kUçllk bir uçurum 1•· 
pıa_, bir kıyıda oturnnıtluk. Sa· 
tımııdan yine kısık bir ea, lı· 
paayo1ca bir prln ı6yllyor: 

p.,.Jco lgo aru/are .... 
Ktıçtik koyda upuıun uzanan, 

uzadıkça genlıleyen ay ıııiı, da· 
Dilde Oı.erl yaldızlı boyalarla bo• 
yanmıı, 1ter rüzgir esiıinde ve 
llıer daJia .allanıpııda ürperen, 
ipek halalar albl ıuifliıor. Sulara. 

çam daUanna. koca~ çam ld!
tUklerJ ara11nda lamddanan l"lH· 
gelere baktıkça, adanın mehtabı 
beni binlerce sene geriye götnrdO. 

Uzaktan btanbnl ufuklarından 
22 klnldi. uwa yalda direkli 
küç&k ,Hıiriler göriindl. MeJı. 
tapta yalmz ldireldedn OJD&Jlllan 
f arkedillyor, denizde ka11p ıelea 
bu çektirllor nihayet, •yaklanm 
diblade yaydan •hll• yanafb. 
içinden saçlan ktsknnden t~q 
edilmiı b&flDl beyaz bir ipek 5rttl 
ile kapamlf, ıenç mai, ghel bir 
kadın pktı. Çakıllara baaar bu
mu geriye dojTu di>ndD Te ta 
uzaklara, latanbula bakb. Çektiri· 
ola bq tarafından duran, gökaft 
zırhlı, lıi bir Şarki Romalı baıım 
dikerek haykırdı! 

- lmparator;çe lren, aaltanat 
hını pahaaına oğ'lunnu gözlerini 
oydurdun. Sen de hlltUn ömrOnce 
burada siirgtln kalacaksın !. Dedi. 

Vo çektiri yavaı Y••at aahil
den uuklapuya baıladı. im
paratoriçe, yawndaki Oç dört 
nedlmeaile hep denize bakıyordu. 
Nihayet döndO, ağu aj'IJ' dik 
kaJ·alıiı çıktı. bqa aıöğslbıe dUt
mUf, balalz, bitkin bir ylizle önll· 
mhden geçti, "Kadanlar Mana• 
tarı ,, yoluna girdi. 

Yine uzaktan çektlriler görün· 
dU. Yine sabile yanaşıldı. lmpa· 
ratorjçe Zoi aj'lıyarak çakıllara 
ayak basb ve yine 11kadınlar ma• 
naatır,, ı yolun& doiru ıiderken 
önllmllzden geçll. Şarki Romalı 
gemicilerden biri bize ıealendil 

- Kocailnı zehirledi. Sevgi• 
llal Mihael ile beraber tahta geç· 
mek istedi. 

Sonra bir imparatoriçe daha 
geldi: Anna Dalassena .. Mehtapta 
onun köz yatları daha çok parla· 
yor omuzları daha çok kısılıyor• 
du. iri çıplak kafalı bir adam 

BUJDkadenın gUndUz ve 

mehtap g8rUnUflerl 

çektlrilerden birinden JUmruğunu 
aallach: 

- Anna, 1altanat oyununde. 
mağl6p oldun. Bizimkilerle uğra• 
f8madıa. Ômrllntln sonuna kadar 
bu adada kalacakaıal. 

K&çllk imparatoriçe atlaya 
allaya ytlrlldO, 6n0mtbden geçer• 
ken sallandı, dOıer gibi, oldu, 
kalkıp elini tutmak lıtedlm. 

lf. 
Arkadapm kolumdan tuttuı 
- Daldın!. Dedi. Mutlaka 

içinde bir kurt •ar!. Ne oluyonun ?. 
Maden yoluna brmanırken, 

uzaktan ytlrllyo yllrftye gelen eöl· 
geler gözllme evveli rahibeler 
gibi gör8niiyor, ıonra çıplak gö· 
ğiiılO, çıplak kollu 20 inici asır 

kızlarını görDnce, rahibelerin çıl· 
dırdıklannı aanıyorum. lıte, kar• 
ııda deniz kıyııında ay ışıimda 
parlayan yıkık duvarlar, impara· 
toriçelerin için• kapanıp çile 
doldurdukları " kadınlar man&1· 
bn ,, DID harabeleri.. Sanki bu 
harabeler, birdenbire yftkHlip eski 
bilini alacak, demir parmaklıklı 
pencerelerinden erkek yOzUne 
hasret kaJmıı, çekik göılU, ıOzllk 
yüzlO rahibeler omuz omuza 
bize dotru bakacaklar, gDlUıe
cekler, bağnıacaklar sandım. 

* imparatoriçelere aftrgtın yeri 
olan bu kızıl adaların mehtaplı 

geceleri, qi dnnyada bulunmaya· 
cak kadar gUıeJ, aeulz yarı Ulbl 
bir dUtun gecesine benziyor. 
Gökten uzanan ay ve göğe çakılı 
parlak yıldızlar içinde burada 
yalnı:r: aık hakim .. Beyaz boyalı, 
oymalı kötklerden, çardakla, ka· 
merlyell bahçelerden, çam altla· 
rından ve kayalıklardan gelen 
sesler hep sık sesleri.. Gece 
büıbülleri bile Adanın çamlarında 
ıevişiyor;ar. 

Jf 
Hriıtosa gellnce yorulduk. Bir 

Slnata Uluanak mahalleıl Muıa 
oğlu AbdOrrahman'a: 

- Kanunu Medeni, sizin mah1 
;;:ur olarak ileri ıUrdilğllnUz; ıey 

leri, sarih ve sağlam hllkUmler' 
bağlamııtır. Erkeğin kadına na., 
faka vermeai iti ıizin bildiğiniz 

glbi değildir. MUtalenlarınızdan 
bir çoğu Kanunu Medeniye aykı· 
rıdır. 

* Fenikenin Kale malılleslnde eabık 
muhtar Mnnaoı Tevfik kaptana: 

- ihbarınızı bir fıtlda n. 
Maliye Vekaletine bildiriniz. 

* Ankarada, Dikmende Bay C. :Ueh-
mete: 

- MUtecssiflz, mektubunuzu 
gazeteye koyamıyacağııı:, mUdafaa 
ettiğiniz fikrin zararına, mahzurlu 
sörDyoruz, bizi mazur Hyınız. 

Doktorumuzun 
Cevapları 

Okuyuculanmızdan T. Kan Demireı 
Seç dökülmesi: Baza çok yağlı 

ciltlerden yağ bezelarlnfn fada 
yağ lf raz etmeleri sebebile saçla• 
nn hayat kuvvetleri azalır ve 
ıaçlar IUzumlu olan kanı bula• 
madığı için kırılmaya, dökülmeye 
batlar. Bu husudarı esasından 
tefrik, muayene sonu yapılabilir. 
Şimdiki halde ıaçlarınızı temiı 

tutmanızı, ye mUmkOn olduğu 
kadar ıık yıkamamamzı (ancaı. 
haftada 1 • 2 defa) ve her sabah 
kalkhğınız zaman ıu r•çete ile 
ıaç dlplerln\zl uvalamanızı tavıl• 

1e .ederim • 
Taktir edllmit ıu 450 i· 

bfcarbonate de soude 25 2'•6 
teinture de qufoqulna 30 • 8 g, 
Alcalat de mell11e 106; eau de 
cologne flltree so,. 

2 lncl sualinize cavaptır: 

8Uyllk abdeatten ıonra idrar 
-yolundan gelen mezl proılat gud
desinin ifrazıdır. Kabız olmamaya 
çalııımz. Yaşımzın kaç [olduğunu 
da bildiriniz, baıkaca tavııyelerde 
bulunalım. 

---·--····-··········---·· .. ··········· .. ········~ 
çam altına oturduk. Belki yam• 
mızda blr ıevglll ol1&ydı, yorul• 
mayı hissetmlyecoktik amma., 
ne ise.. O yarayı tar:elem~yln .. 

imparatoriçe lren, belki oğlu• 
nun sıözlorlnl oymakta laabet etti 
amma biz yanımıza bir eı alma• 
dığımıza hiç de iıabet etmedik. 
Ne fena!. Böyle Romanılar g:bl, 
bayıltıcı bir gecede, yalnız kalmalı 
kötü ıey .. 

Yol kenarına oturmuıt ık~ 
Gerimizden fısıltılar ıellyoı d .. 
Kı11k blr ıea : 

- Ne kadar ? dedi. PUrliılt 
bir erkek sesi : 

- Çok, dodJ. Dünya kac,u, 
Hnin gözlerinin kuYntl kad ~ 
ÖlUnclyekadar .•• 

- inanmam.. Yalan.. Beni dt 
unutacakııol.. 

Sonra bir hareket oldu Ye i ı91 
bir genç kız ıeai, hafif bir ır.rlia 
mırıldanmiya baıladı: 
Lam •t~• darl11an 6urla flg niibH 

Erkek: 
- Haydi, haydi, dedi. Ylae 

nazlanmıye başladın. 
Gece, BUyUkadada bir tllrlO 

bitmek bilmiyor. Ve denize düşeo 
ay ışıiı tllkenmiyor. Çamlar ara• 
ıında hep aynı kitnra. armonik, 
akordiyen sesleri ve yol tiatünden 
ieç.en eşek suvarilerinin gUrliltUlli 

kahkahaları •• 
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Kadıköyde Muhakkak 

Bir Defin Var 
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Kamran, Ortada Yoktu, Ufak Koruluğun içinde De 
Onu Arayıp Bulmak Mümkün Değildi .. 

Bir ıampanya? 
- Ent bana bir ıampanya 

Yeriniz,. 
- ŞerefJnlze Matmaıel. 
- Şerefinize Mö111& Nortoıa. 

- Şampanyayı ıonuna kadar 
içti ve ıonraearıtın baıını mıy• 
dan okurcaaına 7ukarı kaldıraralrı 

- Gidiyorum Mtıter Norton 
dıdl. Klmaoyı bir 111 haber Ytl"" 
meden ıf diyorum •• 

Norton mlltıhayylr bir ıeıleı 
- Anlamadım dedim· n11171 

ıldlyoraunuz? 
Bir bıbek kadar kOçDk ı•n~ 

kız timdi arka1ını d6nmllıt& •• 
hAIA uykuda yOrliyen bir la1aa 
ıibl garip bir yllrllyllılı ıGlealerl 
•llenenlerl danı ıdınltrl yararak 
bahçe kapı11na doğru llerll7orda. 

Taı merdlYenlerı gılmlıtL 
.Birden teyakkuf etti. 

ÇllokU kar111ında Oıman F ıye 
ıl7J ıörmllıtD, orada ayıkta du
ruyordu, yalD11dı. lımıt yanında 
d•tildl. 

Oımao F ıyıl bir adım ona 
attı vıı 

- O dedi böyle yalnaı.: 
Bir anda ona karıı olan blltlln 

kinini unuttu. Oaa ıığınmak ona 
ıokulmak ona bir ıey ıöylemek, 
hayır ona herıeyi aöylemek ı .. 
ttdl: .. Fakat konuıuraanıs kıs 
kardeıinlıln idam hUkmllaU Ter
mit olacakıınız,, ıözDnU hatırlıda. 
V ı baıını öbUr tarafa çı•lrdL 
CıYap vermeden ııçtl ,ıttt. 

Osman F eyıl kıpkırmııı ol
..-uıtu. Ark11ından birkaç adım 
atb... Bu nı biçim bir hakarettL 
Genç kıı ılmdi git ıJde Adeta 
ıallanarak yllrllyor. Oıman Feyıl 
ona doğru yaldaımak onu• omuı• 
lanndan tutmak onunla kaYga 
etmek lhtlyacllı kınandı Ye blraı 
daha ilerleyecekti ki.. Neıell bir 
grup etrafını aardı. EY ıahlbl 
Atıf Uç genç kıı bir dı ecnıbJ 
bir kadını 

- Dur bakalım genç ıporeal 
Seni gUzel bir hanıma tamtmık 
lıtlyor Franıızta olarak ı 

- Iıte se•ılll madam dıdl 
ıtze en kıymetli Türk ıporcuıunu 
takdim edf yorum. 

Genç adamı 
- MOıerref oldum dl1erelr 

genç kadının elini öptO. Genç 
kıdan Franaızca ı 

- O efendim diyordu. Son 
deniz yarıılarında ılzin kotranızı 
bDyük bir zeYkle aeyrettim. Sisi 
tanımak ılıl tebrik etmeyi o ka• 
dar ltıtlyordum ki .•• 

Delikanlı ıenç kadının 6n0nde 
•illdl •• 

- T •ıekkUr ederim Madam 
dıdf. Iltifatınızıo minnettarıyım 
ye kısa bir aelAm vererek o 
aruptan ayraldı KAmranın kaybol· 
duğu istikamete doğru ilerledi. •• 
Fakat KAmran ortada yoktu. Bu 
uf ak koruluA"un lçeriılnde onu 
bulmak lmkAnı yoktu. Havuzun 
yananı geçti. Biraz daha aıatıya 
daha aşağıya doğru yUrUdU; kim• 
ıe!er yoktu.. Her halde geri dön• 
memlıtl. Geri dönmtal için 
ylnı bu yoldan gelmeal lAzım· 
dı... Biraz daha Uerileylnce 
bir bahçe kapısile karıalaıtı. Ba1'· 
çı kapısı açıktı... O da biraz 
daha ilerlemek iıtedl, birdenbire 
yerdo çam dalına bir tafJana ta• 

kılmıı duran bir ıey •yaklarıoa 
dolanarak llerlemealne mani oldu. 
Sendelıyerek te•akkuf ıden Oı· 
man bir ı•Y atmak için eğildi 
o zaman eline ipek bir ıal geçti. 
ipek ıaL.. KAmranın ıalı. Kapıya 
dotru koıtu •• • Bir teı vardı. Bir 
ıUrllltD bu da ne idi... Bu motör 
ıurultuın.. Arka kapı tenha bir 
ıokağa açılıyordu. Kapkaranlıkb. 
y alaız llerlde aeafı yol Ilı birle· 
ıın nokt11ındı bir fener vardı. 
V ı lıt• bu fenerin ııığından bir 
otomobilln geçtiğini gördU: 

- Kamran.. Klmran. 
Kapıdan dııarıya çıkmııta .. Bir 

yol... iki tarafa 6bllr köıklerln 
yUkıek duYarlarlle çevrllmlı biraz 
ıeniı bir yoldu. Ta il eriye aıf alt 
yola kadar dUz, dOmdUs ıldiyor· 
du. Baıka yan bir ıokağı bir 
luvnmı filan yoktu. Bu ıokatı 
takip eden lnsamn eter bu yan 
ldStklırden birine glrmeml111 mu· 
hakkak ki ta ıenfı yola kadar 
gltmeal llzımdı. Elinde ıal yUı 
adım kadar koıtu: 

- KAmran.. KAmran 
Yanından geçtll'I zaman rengi 

nı kadar aan idi... Tıpkı bir 
6l0yı bınıiyordu. Kendlılnl hiç 

dlnlımemlf.. Hayır dlnlemlı hatta 
bir ıey ıöylemek lıteğlnl bile 
göıtermlt fakat sonra cayarak 
fltrlemlı gltmlıtil 

- KAmran!. Klmranf. 
Acaba aarhoı mu idi? .• Yokıa 

ıerlye mi dönmUitll? .. Oda geriye 
döndü. Kap!dan içeriye girdi. 
Deniz kenarına doğru gitti: 

- Ne o?.. Bu ne dalgınlık 
oıman .• 

LAml ayakta duruyordu. 
- Burada ne arıyorsun? Diye 

soruyordu. 

- Kimranı arıyorum dedi. 
Klmranı gördllnmU? .. 

- Kamraoı mı?. Hayır gör
medim. Ha ıördüm... Gördüm. 

- Neler söyleniyorsun? 
Sarhoştu. Viıklyi biraz fazla 

kaçırmış olacaktı. 
- Ha hal.. Gördüm diyordu. 

Ben buraya doğru ıelirken o 
ıöyl• gitti. 

Elli• gayet garip ve müphem 
bir ltSTet yapıyordu. 

- Sözlerinden bir t•Y anla• 
mıyorum, dedi.. Bura deniz ke· 
naranda onu gördün mU ? 

Arkaaı Var 

Basın Kurumunda Toplantı 

Dün Kulübe Verilecek 
Para işi Görüşüldü 

' Gaıeteollerln dünkil toplantııından bir görUnftı 

tCurulmaaı kararlaıtırılan ba· Kon2rede mutlak bir ek11riyet 
ım kulUbUnUn ilk kurulma, da· olmuı, teklif görUıUlmUf, kulUbUn 
1anma, döşenme maarafladna kar• baıkanı ııfatiyle de Hakkı Tarık 
ııhk olmak üzere baaın kurumun• para ile bir bina alınması kara· 
dan bet bin lira btenmiıtı. rını hatarlatmııtır. Neticede reye 

Kurumun mevcut par&1ı ile mUracaat ıdilmlı, bir müstenkif 
bir bina satın alınmaaı kararlaı· ve l 7 paranan verilmesi reyine 
tmlmıt olduğu için idare heyeti karıı 37 reyle paranm bina alın· 
bu iıteğe ceYap vermeyi kurum maaında harcanmasına ve kulübe 
kongrHlne bırakmıf, fakat . geçen teklifin iı' afına maddi im~An bu· 
hafta ekstriyet olmadıj'ı için kon· lunamadıj'ı cevabının verılmeslne 
gre ancak dün toplanabllmiıtir. karar yerilmiıtfr. 

Şiir Krah Fllorlnah Nazım'ın 
19 ağuıtos 1a•t ( 1S ) te Fikret'io 

EyUpte1ı:t meı:arıoda yapacağı ( 16 ıncı 
lhtifale ) her iıteyen gelebilir. 
~··· · ... r A-i< siM .. -.. _ .. , 

Beldlye Bahçesi 
17 Ağuıtoı Cumartesi ve 18 Ağuıtoı 
Pazar a1ı:ıamları 'aat 21,30 n Pazar 

matine 1aat 17 1/2 da 
SUreyye Opereti tarafından 

TARLA KUŞU 
Operet 3 perde. Orkestra, balı 

Me,rubet 40 • 60 kuru,tur. 
~-~ Dllhullye ıoktuı • .__,., 

Kızılayın 

Müsameresi 
Kızılay cemiyetinin eekl n yınl 

eflınoelcri bir araya toplayarak zın· 

gln n güzel bir programla 7 eylUI 

935 cumartui ıllnü Taksim balıçeein· 

de hazırladığı Kermes eant 16 da bat· 

layarak sabaha kadar ıürecektir. 

Hepiniz davetll bulunduğunuz bu 

kermesin davetiyelerini ~imdiden Ce

miyet Kı.ı rkez n kollarından nya 
Taksim bahçeıloden aramanııı tnlye 

ederiı. 

Ağuıtoı 17 

Filorya Yolunda 
Had·sc 

Bir 

( Baıtarafı 1 inci yUade ) 
•• Artlıt(I) ldarehanHİ (1) ıefinln(I) 
arkadaıı da Sirkeci otobUılerlnde 
ıoförUUı ıden Zekerlyadır. 

Bu iki kafadar, Fatihte, Fınl 
paıa caddHlnde 108 numaralı 

evde oturdutunu söylf yen Melihat 
adında bir kadmla ahbapdırlar. 
Dun kadınla lçklll haYah ıulu dört 
batı mamur bir •ilence tertibine 
karar Yermişler. Melahatl de ala• 
rak, Flloryaya doğru yollanmışlar. 
Az sonra, Adil' arkadaıı Zeke· 
riyaya: 

- Yayan gitmemize bir dlyt
ceğim yok, demiş, fakat hiç ol· 
mana rakı ve meze alalım da, 
içe içe yUrOyellml 

Zekerjya cevap Yermlı: 
- Hay bay... Sen rakıyı, mt

seyl al, plAj ve dönüş masrafını 
da ben göreylml 

Adil buna razı olmuı; cebinin 
varını yoğunu, mezeye, rakıya 
vermiı; ve Uç kafadar, kafaları 
tUtsüleye tutaUleye yollarına de• 
yam etmlıler. 

Fakat bir müddet ıonra, Me· 
libat, ayağmı iyice ııkan pabuç• 
larmdan tikayetı başlamıı. Kafayı 
iyice tUtıüleyen Adilin centilmen• 
liğl ıalip gelmlı, Zekerlyaya: 

- Ben rakı, meze paralarını 
verdim, demlf, ıen de bir oto
mobil tut bari. 

Ceplerini yokhyan Zekeriya, 
ikisinin de yüreklerine rumba oy• 
natan bir cevap vermiı: 

- Eyvah, cOzdanı evde unut· 
muıuml 

V • o zaman mUnakaıa bar 
lamıf. Birisi: 

- Geri dönelim! demiı. Öteki 
mukabele etmiı: 

- Buraya kadar geldikten 
ıonra dönülür mu ? Şurada n• 
kaldı ki? Orada nasıl olıa bizi 
plAja bedava ıokacak bir ahbap 
buluruz 1 

Kadının da, Adilin de ıurat 
ıallemalaraom meıullyetlnl kendi• 
ılnde bulan Zekeriya, hataıını ta• 
mir için bir çare dUıUnmüı, çek• 
tlğl içkilerle iyice bllenen kafa· 
ıını biraz zor,adıktan ıonra: 

- Buldum , demlt , çareyi 
buldum! 

Berikiler, 111k1. bir Umltle 
sormuılar: 

- Nedir bulduğun çare! 
Zekeriya esrarla bir eda ile 

cevap vermf ı: 
- Şimdi görUrallnUzl .. 
Doktor Oıman Şerafettlnlıı 

1035 No. otomobili, FiloryadaD 
dönmektedir. 

Otomobilde, Filoryada oturan 
doktorun misafirleri vardır. 

Otomobil, Çobançeımeainl hl-• 
raz geçtikten ıonra, içindekilerin 
bağıraaklarını blribirlne karııtıran 
bir sademeyle, zınk diye duruyor. 

Ve şoför Rebliye ıokulan bir 
alamı 

- Bana bak, diyor, arabanıa 
muayene cüzdanına çıkar bakalım! 

TecrUbell •• zeki ıoför, •111 
buram buram içki kokan bu 
adamın, bir memur olamıyacatını 
kestiriyor, Y• ondan, evnll 
hüviyetini lsbat etmesini istiyor. 

Bu meçhul adam, memur sllstl 
takınıp da bir ıantıj yaparak 
yarıda kalan· Fllorya ıea:intlılnln 
masrafını koparmak lıtlyen Zık .. 
riyadan baıkası değildir. 

Şoför Rebllnlo gUrültUyı pa• 
buç bırakmadığını görünce aaa• 
bileşlyor ve otomobllln cammı bir 
yumrukta parçalıyor. 

Şoför Rebll, çatbğa bu ıulu 
beladan kurtulmanın yolunu ıaıa 
baımakta buluyor. 

Bu suretle, yllreklerl heyecan 
ve korkuyla çarpan misafirleri 
daha aju tecavliılerden kurla• 
rıyor. 

Zekeriya Ye arkada1la11 11dı 
gezinti maırafını çıkaramamakla 
kalmıyorlar. ÇUnkO misafirlerini 
bırakan ıoför, T opkapı karako
lundan aldıtı iki poliıle geri dö
nüyor, tam telıiz lstaayonunun 
önünde strserl mUtocaYizlerl ya• 
kalatıyor. 

Ve bittabi zabıta memurları 
da icap eden muameleyi yapı • 
yorlar. 

( Toplantllar, Davetler )\r 
Halkevlnde Teman Kolunun 

Çahtması Gla 
sı 

TAKVİM 
CUMARTasl Hııır 

17 AGUSTOS 935 104 lstenbul Halkevlndenı 24 ağus· 
toıtan itibaren cumart11l ve salı gün
leri temsil kolumuzda Bay MOıahip 

zade Celll Türk koıtumlerl hakkında 
açık n tatbikt konuşmalar yapılacak· 
tır. İlteyenler o gtinltıde 1aaı (l 7,80) 
da Alayköaklin• glebilirler, 

r 
Bir Doktorun 
GUnlük 
Notlarından 

Cumarteel 

(*) 
~--,---------------------1 
Şerbet içmek 

/gi midir? 
Sıcakların fazlalığı insanlarda hara• 
ret hiuini o niıbette çoğaltıyor. 
Bir haıtam ıoruyordu, 
Şerbet içiyorum iyi midlr. Ne ka· 
dar n nt zamanlar içeyim. 
Şerbet, taze meyn usarelerinden 
7apıldığı takdirde içine boya veya 
kaynatılmıı ıuruplar, kar ve buz 
girmediği halde aşlanmıı olmak 
ıuretile ve günde yarım bir Utreri 
geçmemelidir. 
Nar, Portakal, turunç, Ahududu, 
Umon şerbetleri mide baımine 

yardım ettikleri için faydıdıdır. 
Bunları da aç kornıoa içmemelidir 
ve fazla euiiıtimal de etmemelidir. 

(•) Bu notlara kııalp 11kJayınız1 yahut 
blr a\bUm• yapıtbrıp kollekıiyoo yapı· 

aıL Sıkıntı •amanınııı:da bu notlar bir 
doktor iİbl lmdad&nlH J•tlteblllr. -

Ar•bl 1354 ~ 
16 Cem.evvel il 

Rumi 1151 
Aiuıtoı 4 

Vakit i11nl Vautt Vakit EHa1 Vual 
~-=- -
Glnet 10 04 5 J) Akta• 12 - ıt 07 
ötıe s 08 ıı 18 Yat11 ı 42 ıo ao 
lklodl 9 01 16 (Y1 .... ~ a J1 3 19 

Efzon Kıtlalar1 Yandı 
Atina, ı 9 {Özel) - Dun ı•ce 

çıkan bir yangmda efzon nUmu• 
ne alayına ait kıılalar yanmııtar. 

·······-···················-·····-- ··-········--· 
__f'iOD Posta 
n~ FİATLARI 

1 - Gazetenin eeaı yazıelle 
bir ıütünun iki tatarı blr 
( eantim) sayılır. 

i - Sayfaıına &Öre bir HD· 

timin ilan fiatı fUnlardır ı 

sayfa 1 uyfa 
1 1 2 

4001250 
Krf. Kr,. 

200 100 60 30 
Kr9. 

8 - Dir aantimde vasati ( 8) 
kelim• varılır. 

4 - İnce ve kalın yazılar 
tutacakları yere göre 
santimle ölç.ülilr. 
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S ANLI SALTANATI G ÇERKEN 
( MO.tareke devrinin tarlbl) N.0117 

\..,. H~r hakkı mahfuzdur. ~ • YaMn: Zig• Şakir 17/8/35 • 

ln2iliz F evkal8de Komiserinin Notası 
Dikkate Şayandı ... · 

(lstiklill mllli ve siyasimizin 
tahlisi, ancak mllJetln yekvücut 
olarak mUdafaa11 ile kabil ola· 
caktır.) 

Demiıtf. 
Mustafa Kemal Paıa ayni ıa· 

inanda, gerek Salt Mollanın bu 
lelgraflarının ve gerek ( Türkiye· 
ffavas • Royter) in neırettlği ha· 
ber hakkında da sadrazama bir 
telgraf çekmlı: 

[Milletin iıtlklAli mllltyl muha· 
fazaya Azim olduğunu, Ye bütün 
l•akıbı meş'umeye kartı en ıon 

fedakarlığı göze aldırdığını, ve 
~lcdanı milliyi temsil etmiyen ih· 
baratın şayanı endtıa akiıler tev• 
Ut ettiğini) 

Bildirmlıtl. 
Muıtafa Kemal Paıanın bu 

Cesurane hareketler), Istanbulun 
•ndişeslnl tezyit etmiıtl. Saray, 
Damat Ferit paşa ve lngiliıler; 
te!Aı içindelerdi. lngillzler, ( 31 
lrıayıs 1919) tarihinde Babıiliye bir 
llota vermitler, Siv&1 Ye havaliıin· 
deki Ermenilerin (selAmetine dair 
oldukça dallendlşe havadis almıı) 
olduklarırıdan bahsettikten sonra 
( aıkerl kumandanının dalrel me• 
lrıuriyeti dahilinde bulunan Er· 
lneniJerin hü11nUmuhafaza11 ile 
htınayeleri için bUcümle tedablri 
lllUmklne ittihaz etmealnl Amir, 
•e bir ıuna kıtal ve ıuimuamele 
•ukua geldlii takdirde kendlılnlo 
doğrudan doğruya mes'ul tutula· 
Cağını mUı'lr ). Harbiye Nezare· 
tinden Kumandanlıta ( yani, 
ÜçUncU Ordu MUfettitlliine ) 
lcUen bir telarafJa talimat ••rll• 
tlleslol istemiılerdf. 

Inalllz Fevkalide KomlHrlnln 
iu notası, Harbiye Nazırı Şevket 
l( uriut Paıa •a11t&111le, Mustafa 

•mal Paıaya teblli edllmiıtl. 
~uatafa Kemal Paıa; bu notadan, 
tıgiUıJerln maksadını derhal 
keıfetmit; ne Siv&1 civarında vı 
ile do baıka yerlerde hiç kimseyi 

~•dblş edecek Ye endlte verecek 
iç bir hareket olmadığım temin 

'ltllcten sonra; 

h ( lti1Af devletlırf, milletimizin 
k llkulc ve lıtlklAline riayetkar 
•ldıkça •• millet vatanın tama• 

~ll IDaıunlyetlnden emin bulun• 
Ukça, anAıırı ~ayrlmUıllmenln 

~~Çarıhaıyet olmasına hiçbir se• 
kep yoktur. Bu bapta devlete 
lrtı her türlü meauliyotl taahhüt) 

ederim. ( Fakat, l11Uklil ve mev· 
h\ldiyeti milliyeyl imha ve bakayı 
'.Yatı tehlikeye isal eden iıgal, 

~11•keat ye taaddi gibi lzmlr hava• 
l •inde görUlmekte o!an fiHyatın 
~.hurab mUmasilesine karıı, ne 
~1 •lletın heyecan ve tee11Urab 
t cdanlyealni ve ne de buna mUs
t ~nit tezahuratı mllliyeyi men ve 
'\ıkif için nefıimde ve hiç kim-
8~d k 
t, .. ~ udret ve takat göremiye• 
~d i•nı gibi, bu yüzden tahaddüs 

1 
ecck vakayi ve hadi1ahn kar• 

b·~ında da mesuliyet kabul ede· 
~ ecek ne kumandan ve ne de 
lrı tilkiye memuru ve ne de hUkfı· 

et tasavvur ederim. ) 
Cevabım vermişti. 

d Bu tarihe kadar hiçbir kuman .. 
ttı:nı~ kaleminden çıktığı görül· 
I rnış olan bu tarihi cevap, 

.. staııbuldak ilerin ruh ve sinirle· 
1 

rin~ sUkün vermek şu tarafa dursun; 
bl:akis • Mustafa Kemal Paşaya 
kartı duyulan endişeleri tezyit 
etmiıti. Çünkü bu cevapta Muı· 
taf al Kemar Paıa, zahiren Har· 
biye nazırına hitap edın gibi gö• 
rUndUğU halde, hakikatte doğru· 
dan doğruya Babıallye ve batta 
itilaf dev Jetlerine karıı ıöz söy• 
liyor; onları, hak ve adalete da
vet ediyor; takip edilen siyasetin 
neticesindeki vehameti en açık 

ve sarih bir lioanla bildiriyordu. 
Bu aırada latan bul da halka 

karıı yine pek acıkll bir oyun 
oynanıyor; Sadrazam Damat Fe· 
rlt Paşanın ( büyiik bir muvaffa· 
kıyet) inden bahsolunuyordu. Da· 
mat Ferit Paıenın organı olan 
bir gazete ile yine bu zatln ta• 
raftarları tarafından çıkarıltıın bir 
rivayete nazaran Osmanlı HUkt\· 
meti, (Parjs - Sulh konferansı) na 
davet edilmlıti. Fakat bu davet, 
ancak ve . ancak itilaf dev!etlerl 
nezdinde Damat Ferit Paıanm 
icra ettiği ıahıi tesirden ileri 
ıelmffti. ltillf devletleri Almau• 
ya ve Avuıturya • Macari•tan 
hUkiimetlerlnin mukadderatına 

• onlara hiçbir ıey ıorup, ıual 
olmeden • karar \'ererek neticeyi 
bu iki hükumete bir (emrivaki) 
ıeklinde tebliğ ettlkierl halde, 
mabıa Sadrazam Ferit Paıanın 
dirayet ve klyaaetl aayesinde, 
Oımanh HUkiimotlnl • sureti 
mahsusada • dant etmişler, ve 
bir Osmanll heyetinin reyine mil· 
racaata IU:r:um h!ıseylemiılerdl. 
Bu; mfllet ve hUkümet için, ( ne 
büyük bir muvaffakıyet) tL 

Bu propagandayı yapanlar, 
yalnız ıunu düıünemlyorlardı ki; 
(lıimr) , dünya tarihinde emıali 
gôrlllmemiş bir zulilm ve vahşetle 
iıgal cC: ilmişi Yunan kuvvetleri 
Akdeniz kıyılarından içeri doğru 
bir haylı ilerilcmitti. 

Adana ve hava:iıl Fransızla· 
rın, Ko ·ıya V8 cıYarı ltalyanlarm 
işgal altına girmiı; Bursa, Zona-ul· 
dak, Samsun, Trabzun, lzmit, 
Eskişehir, Adapazarı gibi ıehir 
ve kaaabalara, (MUme&1il) namı 
altında Fransız ve Ingillz zabitle· 
rlle bUyUklli kUçükltı askeri müf
rezeler yerleımiıti. BUtUn telaraf, 
timendifer vesaiti nakliye hatla· 
rlle memleketin zabıtası, dUıman 
elinde idi. 

(Arkuı .ar) 

508 Ton Buğday Geldi 
Borıada Geçenkl Yükıeliıln Sebepleri Aranıyor 

Anadoludan Buğday gelimi 
devam etmektedir. Dün de 508 
ton buğday Ye 30 ton un gelmiı~ 

tir. Yumuıak buğdaylar 6 kurut 
ı6 para ile 5 kurui 22 para ara• 
ıında, aert buğdaylar da 4 kuruşa 
ıatılmııtır. Ekmeklik anlar da 689 
kuruıla 645 kuruı araıında ıat.l· 
ınııtır. . 

Geçen Cumarteıl gUnU buğyın 
aebeb11iz bir yOkselme arz edlıl 
ve Pazartesi ıUnll tekrar dütllf 
baılayııı bona umumi kıtlplili· 

nfn nazarıdikkatlni ceJpetmfıtlr. 
Şimdi bu yükHlltin ıebeplerl 
aranmakta ve lstatiıtlkl tetkikat 
yapılmaktadır. 

Boyalı Terkoı Suyu Satanlar 
Eminönll belediye zabıtaaı, 

Y enlcaml ye civarında umumi 

bir kontrol yapmıı ve civarda, 
ıaharln ve boya ile ıerbet namı 
alhnda boyalı Terkoı ıuyu 1atan 
ayak satıcılarını yakalamııllr. 

Bunlar mahkemeye verilecektir. 

lstanbulZiraat Mektebine 
Girme şartları. 

lstanbul Ziraat Mektebi Müdürlüğünden: 
1 Orta Mektep Mezunu olmak. 
2 - TUrk Tabiyetinde bulunmak. 
3 - Yaıı 19 u aşkın olmamak. 
4 - Araıl aahibl çiftçi evladı olmak. 
5 Hastalıksız ve vücutları zirrat işlerinde çahımağa dayanıklı 

olmak. 
6 Mektebin Kayıt işleri Eylülün 20 inci akıamına kadardır. 

Mektebe girmek isteyenler aşağıda yazılı veaikaları, lstidaJa
rına bağlı olarak g6ndermeHdirler. 
1 • Mektep ıahadetnamHl veya taadiknamHinln a1Jı 1 2 - Hü
viyet Cüzdanı, 3 • Sağhk ve aıı raporları, 4 • Hükumetçe 
musaddak eyi vesikası 5 • arazi 11alıibi veya çiftçi veaikaıı 
6 - Üç adet Yealkahk fotoğraf. Bu veıikaları tamam olarak 
göndermeyenlerin kaydı yapılmaz. 

7 - Mektebe kabul olunanlar okuma devresi içinde mazeretsiz 
o~arak mektebi kendiliğinden bırakdıkları veya cezel olarak 
çıkarıldıkları takdirde mektebin kendilerine yaptıiı bUtUn 
masrafları ödeyeceklerine dair mektebin vereceği nUmuneye 
göre noterlikten tasdikli bir kefaletname vereceklerdir. 

8 - lslekl ler arasında hesap, hendese, biyoloji, Fenbilgisi, Türkiye 
Coğrafyası ve tarihten ıeçme sınacı yapılacaktır. 

9 - Seçme Sınacı 25 Ey:tıl 935 Çarıamba gUnU saat onda Istan
bul Ziraat MUdürlUğünde yapılacaktır. istekliler Bugün ve 
saatte h tanbul Ziraat Mildü rlüğünde bulunmalıdırlar. 

10 - lst anbulda bu.unanlar yazılmak için istida ve vesikalariie 
birlikte lstanbul Ziraat Müdür~Uğilne veya Halkalı mektep 
Müdürlüğüne baı vurmahdırlar. "4806,. 

Sayfa l.J 

•• 
Üği'etmenlerin Gezisi 

Dun öğretmenler bfrllğlnden 

120 kltilik bir gurup Anadoluda 
yapacakları tetkik gezlıine çık· 

mıılardır. Gezi, 30 Ağuıtoaa ka• 

dar sürecek ve öA'retmenler, Af· 

yon, lzmir, Konya, Adana, Kay• 
aerl, Samsun ve Ankarayı gezerek 
lıtaobula döneceklerdir. 

Resimde öğretmenlerin bulun• 
duğu "'treni hareket etmek üzere 
iken görüyorsunuz. 

YUKSEK ZiRAAT 
Enstitüsü Rektörlüğünden : 

Bu yıl Ankara Yükıek Ziraat EnıtitUsUnUn Ziraat, Baytar 
Fakültesine Kız ve Erkek ve Orman Fakültesine yalnız Erkek pa• 
raınz Loyll paralı Leyli ve nihart talebe alınacaktır. Enstitüye -y;:
zılabilmek için aıağıdakl ıartlar'a uymak gerektir. 

1 - Lise mezuniyet imtihanım vererek Bakaloryasmı yapmış 
veya Lise Olgunluk diplomaamı almıt olmak ( Bakaloryaaım yap• 
mamıı veya oliunluk diplomaaını almamıt olanlar Enstitüye alına· 
maz) ve TUrk Tabiyetlnde bulunmak liıımdır. 

2 - btanbul Üniversitesinin Fen FakUlteıinden naklen gelecek 
olanlar orada okudukları aömHtrelerden, muvaffak olmuılar iae, 
ikiai kabul edilerek Baytar, Ziraat ve Orman Fakültelerinin üçtincü 
sömestrelerine alınırlar. Ancak Baytar Fakülteıine girenlerin bu 
Fakültenin birinci ikinci ıömestrelerlnde okunan Anatomi dersine 
de ayrıca devam etmeleri ve Ziraat Fakültesine girenlerin Ziraat 
stajını yapmaları gerektir. 

3 - EnıtitUye girecek talebenin yaıı 17 den llfBğı ve 25 den 
yakarı olamaz. Nihari talebe yUkıek yaı kaydına bağlı değildir. 

4 - Parasız Leyll talebeden mealoklerinln lUzum gösterdiği 
eden kabiliyeti ve aağlamlıkları hakkında tam teıekkUUU bir has· 
ta evi kurulunun raporu IAzımdır. 

5 - Enstitüye yazılan talebe iki ay içinde, yeniden sağlık ve 
aaalamhk rnuayeneıinden geçirilerek ertlklerlnln lllıum gösterdiği 

beden kabiliyetini gösteremeyenlerin Enstitüden illılğl kesilir. 
6 - Ziraat F aktılteslne girecek tala be Ankarada Orman Çift· 

llğinde 10 ay .taj görmeje mecburdurlar. Bu ıtaj müddetince ta
labeye 30 Ura ay bk verilir. Yatacak yer Çiftlikte parasız sağlanır. 
( Stajlyer talebenin yemesi ve lçmeıl _de Eoıtitüce ıağlı.mdığı tak• 
dirde kendilerine bu 30 lira verilmez ) 

1 - Parasız yab talebealnden ıtaj veya okuma devreıi içinde. 
ıonradan meydana gelen mücbir haller dışında olmak Uıere, ken· 
diliğinden stajını veya okum&1ını bırakanlardan veya cezel olarak 
çıkarılanlardan Hükumetçe yapılan maaraflara ödeyecekleri hakkın• 
da yerilecek numuneye göre Noterlikten tasdikli bir kefaletname 
abnır. 

8 - Enstitnye girmek isteyenler yukarda yazılı rapordan baı· 
ka nllfus kağıdını, aıı kağıdım, poliı veya Urbaylardan alacakları 
Uzsıldim kAğıdını, Orta mektep ve liHlerde görmüş oldukları süel 
dersler hakkındaki ehliyetnameleri iliştirerek el yazıları n. yaza• 
caklar• pullu bir dilekçe ile ve altı tane fotoğraf• He birlikte doğruca 
Ankarada Yilkaek Ziraat EnıtitllsU Rektörlüğüne bat vururlar. 

9 - Pulsuz olan Ye 8 inci maddede yazılı k6ğıtların ilitik 
olmadığı dilekçeler gelmemit sayılır. 

10 - Vaktinde tam kağıtlarile baıvuranlar araamdan kabul 
edilecek talebe diploma derecesine ve başvurma tarihine ıröre 
seçilirler. 

11 - Cevap isteyenler ayrıca pul ıöndermelidirler. 
12 - Baıvurma zamanı Temmuzun on beşinci gününden Eylll· 

ll\n 30 uncu gUnU akıamına kadardır. Bundan ıonrakl baıvuranlar 
kabul edilmez. "t 757,, "4080,. 

Türk Hava kurumu 

BÜYÜK PiY GOS 
Şimdiye kadar bin~erce kişiyi ze :ıgi ı etmiıtir. 

19.cu Tertip 5. el Keşide 11 EyJUI 935 dedir. 

BUyUI< if<ramiye: 3 5 • Liradır. 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liral ık ikramiyelerle 

( 20.000 ) liralık mükafat VRrdır .•• 
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Bini Denizlerinde 
Tftrlder Yazan: 

M. Turhan 

Piri R iı- Murat Reis - Haıfım S ilPymırn 

Mahkumun Aden Sultanı Olduğu An
laşılınca Herkeste Merak Uyanmıştı •• 

- Aden ilk .. 
alal tnketll hla
k&r namuaa kal..I 
edi1orum. Bun• 
J•pmak elimdedlr. 
Ukia Mai affed .. 
mem. S., ellmde 
detll. Dedlti• ribl 
biraz er ol, Bll•• 
lerden aıım bet•• 

Emir Amir, yine 
yalY.ırıp duruyor• 
du, abuk Hbuk 
ılSyleni1ordu. lıin 
ma.karalıfa çeY• 
rildJğini g8ren Si· 
leyman Patanın 

da arbk canı 11-
kılmııtı, herifin bo
fulmamna emir 
••rmek lzere bu• 
luauyorda. lıt• bu 
ııırada Toraman 
bir adım llerledL 

- Dnletll ... 
zir, dedi, izin Yerlr
aen tıı ödlek h .. 
rlfl ben Bilme ka-
••ıtu ·ayım. - Toramanın oektifi bayrak bize yapacağımız iti ha· 

- iyi ohu To- tulabyor .. A4en •ultaııı ölmeden eYYel illkeaioi hünkara 
raman, ıaten bu Yerdi. Bis ba Yergiyi IÖade bırakacak değiliz.. Haydi ıl· 
hak Hnlodlr. llh batına. .• 

Delikanlı, blU MJ1lealp duraa Emir 1 
Amiri yakaladı, eallaaırt edip kama
radan çıkardı, flYerteye dotru 18Ulr
miye bafladı, Safer Rela de oaun 
ardaada ylrtyordu. cırpıaıp duran 
Emiria aajırlatan kulajına zehirli b&. 
hakikati akıtırordL 

- Toramaaın ıırbnda J•ıamak 
istiyordun defll mi?. fıt• o ıırba 
Oltlndedn, fakat aıu.. rtdlyoHUD. 
Eh, dlnya b., bar clilelr tıpatıp yerlae 
••lmez.Aruıra böyle terslikler de olur. 
Batırıp çıtırmada kıımetlne boyua ey. 

ToramH, taııdıfı 7Gkl bllylk dJ. 
retin dibine kadar satırda, orada 
bulunan •• bunlan aörlp her taraf
ta• Gtflt•n yenlçerHere, göalllllere, 
ltnntlere Emlrlmirl 181terdi: 

- S., dedi, .,., aıı. •alaldi•a, 
kendiıine aıamll nnıaak lflal dn· 
letlu nzlr bana ylkledl. 

MahkOmun Aden ıultanı olduta 
anlatılır anlatılmaz w•mldekJlerde bil· 
rttlr bw ••ralıı •1anmıftı. Orada 
toplaaaalar tçhade Mola.fi s6reaJu 
Ye Macar kralı Lalala auıl lldltlal 
bilenler nrdı. Blyle bir nkıaya ta
ıuk olmıyanlar IH Tlıklerla ıamaa 

zaman, deYlr dnlr kimlere •• ne bl· 
Jlk baılara atam ••dalıtlanaı pelr 
ı,ı blllyorlucb. Zatea aralarıada k .. 
nuttukları da laep IHa deıtea koaalan 
idL Oadaa Bttlrl bir Maa emlriala 
bir Türk veslr tarafıadaa ilime malı. 
kom edllmHlnl ylkaek deter taıır 

bir hadlae elarak telikkl etml1orlar
dı. Oalan muaka dlflnn kentll 
ayatili baıtardeye •elea fU adamıa 
neden 8ltıme ılrlildeadijl ldL ftt• 
bu merak ile H bltylk rtlrllltlltrle 
aoruyorlardı; 

- Saca ne bHan?. Vellre ıa1• 
•ı•ızhk mı ,e.te,.I, yokN baıka Mr 
deDSlzlik mi 1aptıl 

Safer reis, blttla o glılltllerl ltu
tıran sar .. .u. anlatb. 

- V enediklllerdea para Hrip 
TGrk gençleri Nba alıyord., kile 
diye kollanıyordu, onları odahk J•p
mıya da yelteaiyordu. Dnletll •ezir, 
dDnyanın banal bucatında oluraa 
olaun Tlrke HJfl aaıtermlyenlerla 
• Bey, Sultaa, Kral, fmperator dalıl 
elıal11r· bir ılln ••llp ceulandınla
caklar nı yine bCltila dlnyaya anlat• 
111ak iıtedl, bu kendini bUmezl 81Gme 
mahküm ettL 

Ortaya konulu euçua bGyUklap 
bOtün oradakileri heyecanlandırmııtı, 
her ; ğ z • D bir Hl çıluyordu. 

- Parçalayalım aidiyi J 
- Dilim dilim edelim kodoıul 
- ·Topa koyup atalım terHil 
Y ne S fer R iıin aeal, bu l'ilrGl

tlleri ıuaturdu: 
- Dev'.etll nzlr bu itin baıanJ. 

•aıını Toramau buaktı. Siz.. blae 
.. d ..... 

Ve del.lkaahya dladO. 
- Ha1di, dedi, durma. ÔcOnl aL 
Toramanın kafa11ada birçok alom 

ıeldllerl dinip coJatıyordu. Fakat 
korkudaa yarı Öl•Clf olan bir adamı, 
ylrttinde 1uu makaddH Juaoa 
ratmea, hırpalamayı Ç!rkia ıördO, 
oaa fazla acı çektirmemek latedi. 
D&.etl• •akualara iplerinden birini 
1akaladı, çarçabuk llmeldedl •• ba 
lllmeti mahk6mun boynuu takarak 
makarayı lflettL 

E•lr Amir, bıdı bir ytlkselitle 
cUretla tepealıae dofru çıkıyordu Ye 

bu etten, kemikten yapılma bayrak, 
TGrkl köle yapmak n Qıtelik onların 
namunnu da kirletmek ilteyenlerin 
ıoaaaa rlıt ..... korkanç bir bayrak 
•ib( ytlkMlditl Jerde aallanıyordu. f*) 

Orada toplanaalar bu biçim bir 
cezayı Adea Emiri içla as slrmlılerdi. 
Herke1 ltleaea auçla yapıla• ceza 
arHıada uypnluk bulunmadıtıaı ıay• 
llyord11, o ıaman bir dedikodu 
rapelırorda, T oramuıa becerlkıfa
lltlH kı.W1orda. DeUkaah •u 
1bdea belki blras laeldUecektl de 
fakat kalabalıfıa ba. keaanndaa 
uıısın ylluelta •ıetlrorl" ... 1, bitin 
• ılJylenltlerl kHtl, kalabahk dajıl• 
..,.a JI• tuttu n Hadım •ezlrfn iri 
•e kaha eada•ı 1BrladL 

Eakl t...U.lerdea binala, rallllla 
Pecnlaln "hadımdı, bu ytlzden erkek 
detti slbl rlrllnlyorda. Ukln dört 
harala l•lı .. bl •t•lz bir 1ititlik 1a .. 
temdl, det•• erkek onuala eanı 
Jerı.de boy llcGı••Hdl,, dl1e candan 
IYdllll SGle1•aa Pa .. aın halk iz .. 
rlade de, ordu ünriade de blylk •• 
derin bir nOfuzu nrdı. Onun ırBrl•· 
dltft yerde l•Hnlar flfgeletirdi, btl• 
tla ajızlar dilableıirdl. Şi•dl de oyal 
t•Y ıGrllGyordu, tlly•lz kabnmanıa 
adımlan 3nlae derin bir H11izUk 
aplı1or •• ya11lı1orda. 

(Ark ... •art --------
(*) YDı blalerce Tllrke meıar f>lmuı 

olu ( Ye• .. ) 11 ... ı.ıa OırmaaJalar tara• 
fıadaa lllı alınıtı haldnada blrçolıı Her• 
ler JUılmıthr. • Berkulyemant O fetblll· 
oeaaal ,, Ue • Blhıplmera• ft tarihi de•l•t 
MHllna Behram ,, ve • Mltalilna.,..u ,, 
bunl•nn ea mllblmmlerldlr. Nlhall, rlmusu 
" lllaayl a.U. Tlrk ıalrlerl de Yeınea 
fethlal 9Ur elarak y•-tlardır. Bu eserler• 
de Hadıa SU .,_.. Patadaa bahıolunurkea 
bu Adea Emlrlnln blklye•ld• ka1doluaur. 
fakat lçyllıl anlaclıl...., yalaıs Emlrla 
bqtardeye ı.ıltl Ya Hıl111 1uılır. 

Ha1Umer ( ytnal dolnas1111cn kitap ) 0 
vak'aya '" iki cimi• lla kaydet•ektedlr: 

1 - Donaama ( 27 Temmuı 1538 ) de 
ZGbaydl ı~çerek Aclea IHrlae tencclh 
etti. Arap ı:mtrl Amir b!n Davut, SU eymaa 
Pat• tarafından hlla ile amiral ı•mlalne 
getirilerek emir edildl. 

2 - Gii•terdlll •••l1et kaqıhtı. elarak 
amiral ıemlalala bU11Ur dlreflae aaılmıı 
olaa Ad•• Aaap E•lrL 

SWa7maa Pa.., •iv lalr saruretle ku..-
1 .. •APJ• ellMtte ...... ltl••ndl. 

& T.T • 

SON POSTA 

Spor: 
Afuatoı 17 

Balkan Oyunlarına Hazırlık 

•• 
Biz Ancak Uçüncülük Re-

kabetine Girişebileceğiz 
Bugün Moda Havuzunda Deniz Birin 
ciliklcri Müsabakasına Başlanılıyor 
Altıncı Balkan oyunlanna tam 

otuz dört filn kadar çok kısa bir 
zaman kaldı. Balkan oyunları için 
uzun zamandan beri hazırlanan 
atletlerlmiz birk1tç glln sonra id· 
manlımnını Kadıköy sahaı oda 
yapacaklardır. Balkan oyunlarına 
itlirak edecek olan Yunanlılar, 
YugoslaYlar, Rom&nyablar, Bul• 
garlar Ye ArnaYutfardan hemen 
bepm ıon ıeçmelerinl yapmıı, 

mftaabakalar için memleketimi· 
ze relecek takımlannı HÇmitler• 
dlr. 

Bu menim en kuvvetli de· 
recelerl Yugos!avlar yabtığı için 
herke.in nazarı Yugoslav atı-.tler 
herine çevrilmiıtir. MeY•im orta• 
lannda bUylik dereceler elde et• 
mi1e• Y onanhlarıa Balkan mUsa· 
bakalan 1akla1tağl .?aman elde 
ettikleri dereceler hemen her 1ene 
onları kolaylıkla birincilik me•kiloe 
yOkselttiiJ için YunaoWarın bu
gtınlerde azami forma ıirmiı ol· 
maları )hamdır. 

Balkanh atletler içinde bizi 
yakından allkadar eden Roman· 
yalılar lle Bulgarlardır. ÜçllncDIUk 
için aramızda bir hayb ç•kl9me 
olacağı için bu aene de en çetin 
rekabet Türkler, Romanyalılar ve 
Bulgarlar aruında olacaktar. 
Hakemleri• Ustesl Teabtt Edlldl 

Atletizm Federaıyonu altıncı 

Balkan oyunlannda hakemllk 
7apacaklarm llıtemnl haıırlamıı 
Ye bunları 30 Ye 31 atuatostakl 
Tnrkiya birincilik mtıaabakaıuıda 
kullanmak suretile kontrol etmiye 
karar vermlıtlr. 

Balkan oyuolan için yabu 
lroıu hareket amlrlltfııl Avrupadaa 
çağrılacak bir hakem yapacaktır. 

Berlin olimplyatluı ıp.. ç.. 
koılovaklar tarafından antrenör 
olarak pğralan Amerikalı T et 
ll•ecllt f ederaıyonon teldiflal 
kabul ederse hareket Amirliğini 
dOnyanın en eakl 800 rekorclmenl 
yapacakbr. 

Diğer hakemler p .. kilde 
t11bit edilmlıtlr. 

Bat hakem: Ahmet Fetkerl 

Kronometrörı Enlı, Rauf, ŞI· 
naıl, Alen, Beyker, Marengo. 

Arlve hakemleri: Adil Giray, 
Vedat Abut, Rebil Refik, Darit, 
Pvldiı, Sofyano. 

Atma hakemleri: Ekrem, Mu-
18 Klzım, Hayati, Agopyan. 

Atlama hakemleriı Ali Rıza, 
Mazhar Nazım, Cemil, Halkoal 
Yaaomidi. 

MUaabaka kltlpleriı Ne,.t, 
Yuıuf, Cehdi. 

Saha komlMrl: lıhamL 
irtibat komlserlerlı Feridua, 

Hikmet 
Mn.Ua doktoru: Emba Şllkrtl. 

Hazarllk Kampında 
30 Ye 31 Afuıtoıta yapılacak 

Tilrklye atletizm pmpiyonaımdan 
ıonra ıeçilecek olan ulu1&l at• 
letler, Albncı Balkan oyunlara 
için hazırhk kamp1na girecek
lerdir. 

1 E1lllden 30 Eyllle kadar 
denm edecek olu atletiam 

-,- ~ 

Altıncı Balkan oyualan içla huırluıaıı afitlırden biri 

kampı Bailarbaıında Alt6ntude Dinarlı • Mülayı· dl 
cı•arındakl sanatoryomda yapı-
lacakhr. 

BugDn Deniz Blrlnclllk 
MU-bekalan Yar 

TOrldye denizcilik federaıyonu 
buglla Moda deniz banyolarındakl 
ytlzme havuzunda Tlrld1e blrla
cllik maaabakalannı yapacakbr. 
Sekiz mm taka ) lbUcUlerlnln itti· 
rakile yapılacak olan yr .me 
ıampiyonaaı yarın da aynı yerde 
dı•a111 edecektir. 

Mllaabakalara Baadırma, lzmlr, 
Kocaeli, Çukurova, Samsun, 
Trabzon, Ankara, latanbul yllz.ll
clHerl itUrak edecekierdlr. 

Şarpi blrlaclllll 
935 yıh Türkiye Şarpi birin

ciliği 30 Ağustosta lzmlrde ya• 
ptlacaktır. 

Eu mnaııbakalara lıtlrak ede
cek olan lıtanbul Şarpiclleri 27 
Ağuıtosda lzmire hareket ede
ceklerdir. fıtanbuldan Demir Tur· 
gut, Şeref, Sadi bu mDsabaka· 
larda laanbulu temsil edecek· 
)erdir. 

GUre9çller Haz1rlanıyor 
Türk gUreş federasyonu tara· 

landan ıebrimize davet edilen 
AYusturyalı gUreıçiler birkaç glln 

ıonra lıtanbula geleceklerdir. 
Vlyanalı gürefçiler ilk mftsa• 

bakalarını 24 Ağustoıta yapacak· 
)ardır. D6rdllnc0 Balkan oyunla· 
rından enel Viyanalılarla karıı· 
laıacak olan gUretç"lerimlı ) arın 
Takıim ıtadyomanda yapılacak 
Hçm• mOaabakaaındaa ıonra ................ 

iki Rakip Nihayet Yarıf 
Karıılaıacaklar 

Yann Takıim Stadyomu; mt 
hfm g6nlerinden birini yaıayac_, 
demektir. Çnokn Dinarlı Mehm,a 

pehli•aa, haftalarca meydan old' 
duldan ıonra, nihayet karıalaf" 
bllecek bir rakip bulabildi.. 

Okunan meydanın altında k.t 

mak iıtemeyenlere 6nayak ol•' 
Mllllylm pehlivan, yarın, ıa•• 
16 da, Dinarlı ile gilre19cek; bd• 
de Dinarlının bildiği istediği ıet' 
beıt uıul dalrelinde ..• 

ÇOnkU, d&n de yazdığımız fiblr 
Amerikada iki Hne kalan Mil' 
liylO: pehliYan, Dinarlının blldiİ 
güre19 vikıftır, 

Ve bir haftadan fazla zamd' 
danberi, kaybettiği tecrübeleri-' 

kazanmak için idman yapmalı" 
tadır. 

Dinar:ının uaııl çalıttığlnı dl 
eYveliai günkll aayımızda anlat' 

mııtık. 

BUtUn bu mlinakaıalardao, .,_ 
dedikodulardan ve karşılıklı m•ra 
dan okumalardan sonra, yanoıv 

gUretin oldukça heyecanlı olac•i' 
anlaşılmaktadır. 

Hava kurumu menfaatine yr 
palan bu gürqler için, dua ~ 
akıama kadar, birçok bilet .. .-

811leawektecllr • 
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S.bahlefbl, daha dalgın ve 
dUfDnceli lc:IL Kall•altıUDı bile, 
lıteluhlllrle J•dİ. Güçlftkle yalan 
ıöyliyenlere mahaua mütereddit 
bir taYll' iktlaap etti Birdenbire 
mabadmı aaylemiyerek: 

- luan buı, mlfkll nzi
yette kalıyor. 

O.dl Ve ıonr• . aramızda, fU 
kısa muhavere geçtL 

- Ne o, Ômer Bey?. Daha 
hAIA o butday meseled i~e mi 
me,gulıun. 

- Hayır, canım. 

- Yaa? •• 
- Efendim, Yeldeğirmenfnde 

oturur, bir MuaeYi ttlccar vardır. 

iyi tarudıklardandır. 

- Evet. 
- Bu alrıam, onun lılm , .. 

c11l lmif. 
- Y aaaa. Demek ki, lılm 

gecHI ldeH Muaevilerde de var· 
mıı, öyle mi? .. 

- Zahar, lSyle olacak. 
- Muhakkak; oraya davetli· 

ıln Ömer Bey. 
- Hem, davet te ıöz mti. 

Eter bir mektup gönderseydi, 
pek okadar alchrmazdtm. Fakat 
dtın; kalkmıf, yazıhaneye kadar 
ıelmif. Bayi~ blytık davet etmlf. 
Eter ıelmeue, fena balde gk .. 
alrim; demJt. 

- Eh.. Bu, ıayet tabii bir 
.. y Ömer Bey. Sen de, bu ak· 
pm kalkar, gidenin. 

- işte ben de onu yapmak 
lıtemlyorum. 

- Niçin?. 
- Kim bitr?. Belki Hnlo 

kalbine bir ıey gelir. 
- A.. Ne mUnaaebet, Ômer 

Bey. Sen, akıllı ualu bir adamsın. 
Ben de, bir günah için bir adamı 
aaacak kadar zalim Ye inıafı,.z 
değilim. Maamafib, lıtersen be
raber gidelim. Mademki bir 
ailedir. 

Ömer Bey, fena halde tel" 
etti. Ve derhal cevap verdL 

Valoa, onu ben de düılhldlm. 
Fakat, davetlilerden bazılanm bi
liyorum. Onlar, biç aevmediğlm 
adamlardır. Olablllrld, MDI dama 
filin dant ederler. Kalkmaaaa, 
olmaz. Kalksan, yakışık almaz. 
Ben de ODU• içia gltmek iıtemi
)'orum ya. 

- Eh, 6yle lıe s'tme. V azpç. 
- O zaman da, hediyeden 

kaçtı; diyecekler. 
- Şu halde gitmek, mutlaka 

IAzım. 
Ômer Bey, cevap vermemİf, 

fakat renğI, lnpkırmın keıilmiştl. .. 
Göıterdi~m safiyete kartı. 

kocamın beni • böyle, bile bile • 
bir daha aldatmuı, kalbimde çok 
derin bir nefret huıule getirmişti. 

içim, ölnm acısına yakın bir 
ıatırapla aız'ıyor; vUcudnm, zanğır 
lanğar titiriyordu. Artık onlar, 
tamamen el:mde idi. Bu akıam, 
ICadıköy iıkelesindın itibaren on· 
ları takip edecek olur1am, bu iki 
Yılancı günahlrarı gırt laklarından 
Yakalayacak; yüzlerine tOkOrdftk· 
ten ıonra, i tediğlmi yapmak 
hakkına malik olacakhm. 

Bu iki rezil gfinahkAn kapan
dıkla rı otel odasında birer kur· 
ıunta gebertivermek, tamamen 
elimde idi. 

Yine bu iki gtnahkAn, ka• 
P.DdıkUın • otel odaııada zam. f 

iÇiNi 
ta7a ba.tuarak rezil ve rbvay 
etmek; mahkemelerde ve hapiı· 
lerde ıUrDndürmek; yine elim· 
de idi. 
. Fakat hayır. Ben bunların hiç 
birini yapmak istemiyordum. Ömer 
Beye bunlardan daha acı bir 
darbe ~urmayı ve bUtün hayatın· 
da onu ıürüm ıürUm sUrUndUr· 
meyi dlişünüyordum. Vakıa; bu 
pek ıel;miııe bir intikam olacak· 
h. Fakat benim zihniyetimde bir 
kadıa da, başka tUr!ü intikam 
alamaz da. .. 

GUnOn bUtUn saatlcrJ, benim 
için, lzhrapla gecen birer yıl oldu. 

Akııını yaklcışhkça; kalbim, 
hain •e insaf aız bir pençe içinde 
daha kuv•etle buruluyordu. 

Ssat beıe geld"ği zaman; yU• 
reğim fena halde çarpmıya baş· 
lamtşh. Fakr.t garip değilml?. Da· 
ha hail içimde; 

- Belki, nedamet eder. Bel• 
ki de, Nermlnle birleımekten vaz 
geçer. Doğruca ev:ae gelir. 

Diy~ beni oyalayu anlaııl· 
maz bir hia vardı.. 
· Fakat Ömer Bey, nedamet 
etmemfıU. Nerminle birleflllekten 
••z geçmemlfti. Ve, taaa, gece 
J•n11na kadar da eTine gelmemi§tl. 

• 3 )[art -

Kuru bir ıoğuk; her tarafı 
kasıp kavuruyor • 

Yazıhane ile evin arasındaki 
telefon mütemadiyen işliyor. 

- AJoot:. Sizmisinf:ı, hanım· 
.fendi?. 

- Evet. benim Nesim? 
- Beyefendiden ne haber? .• 

Köık• geldi mi? 
- Hayır. 
- Daha hAIA, burada da 

g6rDnmcdi. 
- Allah, Allah·. canım, ne 

oldu bo adamcağıza. 
- Vallahi, hepimiz hayrette· 

ylz hammefendi. .. 
- Alo!. Siz misiniz, hanıme• 

fendi?. 
- Evet.. Benim, Neaim. Ne 

haber?. Ömer Bey yazıhaneye 
ieldi mi?. 

- Hayır, hanımefendi. Yalnız 
tuhaf bir rivayet var. Söz.de, 
Buraaya aitmiş. 

- &naya mı, ıitmit?. Ayol; 
bu havada, bu karakııta Bursaya 
gidilir mi? 

- V alla hl, bilmem hanıme· 
fendi. Öyle sl5ylilyorlar. 

- Bursa ile bir alııvorişin.lz 
var mı? 

fendi. 

Hayır, hanımofeod~ 
Garip ıey .• 

* Alo!. Siz misiniz, hanım .. 

Evet, benim, Net'.m •• 
B•yefendi geldi mi?. 

- Hayır. 
-Hiçbir haber alamadınız mı? 
- Hayır. 
- Allah, Allaaah •• Acaba ne 

yapalım?. 
- Vallht, ben de hayretteyim. 

Bilmem ki ne yapahm. Neılm?. 
- Allah eairiealn, batana hlr 

kaza gelmiş olmasın. Ortada 18· 
rllnmlyeli, kırk aekiz ıaatl ıeçtf. 

- Ben de telit içindeyim, 
NHhn. Ben de aym .. yelen lrOI" 
kuyorum. 

(Arhantt 

SON POSTA 

Almanya: 
( Buştarafı S inci yüzde ) 

Bu a k tam YahıJ dllerin gittiği bO
tQn k ahve ve lokantalar bomboıtu. 

Berlin, 16 ( AA. ) - Yahudilere 
kartı ya pılan gö.t.eri!er, dün ak

tam binlerce balina yahudl dOtm•· 
nı Strııyher tarafından ıpor aarayında 
verileck kooferanıı dinlemek Ozere 
toplandıkları Hnada en bid derıııce• 
alni l:ulmuotur. 

Mlnih"de de aynca yahudilere kar
tı gclıter.ler yapılmııtır. Aıkerlerle 
dolu kamyoal ar Milnih ıokaklarıaı 
dolat••Jıh idi. Halk, kahro'ıun ıiyl• 
Al k ato!ildik, kahrolıua kara irtica, 
d iye bağ ırıyordu. 

Ber:io, 16 (A.A.) - Burada aıılan 
12 inci bOyGk telai:ı ıergiılain açılıt 
töreninde Yerdiği ı~ylevde Dokt3r 
Göbe'"ld em ittlr ki; 

•193\? yı lı ıoaanda yalnız 4,300,000 
rad yo abone &i vardı. Bugün bu &ayı 
6,700,000 e çık mııt r. 

1933 M11y111nda birinci defa olarak 
halk için 76 Rat marka mal o lt1n 

,,--.. ---.. Beyoğlu • Tünelbaşı .. Yenlyol 

~ı;kev: ALMAN LiSESi 

Sayfa ıs 

ve Ticaret 

mektebi 
Tam devreli lise - Orta ti oıuet mektebi · Lisan öğrenmı:ık için ihzari ııaıflar. 

Derslere 9 EylQI Pazarteal baflanecaktır. 
Kayıt muamelesi 'l Eylfılden itibaren Pazardan başka hergün 
saat 8 den 12 ye kadar nüfus tezkereal, reamt atı kiğıdı, ııhhat 
raporu, taıdikname veya ıehadetııame ile müracaat edllmeal. 
Fasla tafıil&t için mektebe müracaat veya 44941 -44942 ye telefon edilmesi. 

Ankara Yüksek Ziraat 
Enstitüsü Rektörlüğünden : 

Ankara Yllkaek Ziraat EnıtiUbll talebe1ine alınacak olan 15 er 
lira muhammen bedelli 25 Çift çizmenin 12 Ağuıtoa 93S tarihinde 
açık eksiltme ı ı.ıreti .e ihale edileceği evvelce ilin edllmifti. Muay• 
yen gUnUnde ıaat IS de talip çıkmadığından ihale keyfiyeti 
22/8/935 Perıembe gllnft aaat 16 ya kalmııhr. NUmunealni g6rmek 
Ye bedava ıartnamesini almek isteyenlerin Eoıtitll muhıtsebealne ve 
eksiltmeye gireceklerin 28, 12 lira muvakkat teminatları ile Enstitll alıcı malıı: :n elerden 100,000 tane • ipa• 

rlı ''erlhn iıtir. ,, idare ve ihale Komis; onuna mllracaatları ilin olunur. "2168., 144797,, 

-3-·-ğ-ü ·n---za rı i ilda- r. Diş ve baş • ğrı ların a, romatlıma; a, s iyatik ve nevraljiye 

Bu güzellik tedbirini 

Tecrübe ediniz 

Hergün bir aint wa yıldızının yüzü
nü gördliğiinüz ı:aman. cilt ve tl"rıin 
1ehhar iUzelliği adi bir tesadülOo teei
ri deği ldir. Onun güzelliğindeki te1iri 
sizin de olabilir. Cildinizin, onun gibi 
latif n nermin olmuı için yalnız 3 
gün kifayet •der. Şımdi, Tokalon kH· 
minin terkibindeki &ue krema n mu
uffa zeytinyağı ile beraber kıymc·tli 

ce•herler nrdır. Beyaz rengindeki 
( ) ağsız ) yeni Tokalon kreminin g iln
d e Lir veya iki dd a istimali ile cilde 
~eni bir bayat vermı>kte, beyazlatmak · 
ta vo k uvvetlendirmektedir. Aynı ıa· 

manda siyah benleri, kırnımlıkları ve 
tenin bütOu gayrı saf maddelerini isa
le eder ve mllubeait mtı1aınah aıklaş· 
tırır. 

Teni bütlin gün ter n taze tutar. 
Hemen bugünden bu ıayinı hayret 
güszellik tedbirini tecrübe ed ı niı. V • 
cildinizi sinema yıldızlarının cildleriyle 
mukayese etmekten çekinmeyiniz. 

En tesiri i Açtır. lımine ve SAKAL L l markasına lütfen dikkat 

1 lı1 anisa Şarbaylığından: 
Asgari takriben 240 beygir kuv

vetinde kondenseli kampavend sis
temi dakikadaki adedi devri takri
ben 200 olan lokoınobil oegalıut 
kazanı ayrı bir buhar mak~nası ile 
bu makina İle doğru raptedilmiı 
(kayışsız )200kilovatlık ''Triphase,, 
380-220 voltluk en son model jene
ratörü ile beraber Manisadaki ge
rine konmak ve işler hir halde tes
lim edilmek ıartile (Gümrük resmi 
belediyeye aittir) bir makina alına
caktır. 

Taliplerin flgaflarile bi~likte Ma
nisa şarbaglığına 20 gün zarfında 
müracaatları ilan olunur. 
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Dünyada 
En iyisi 

SON POSTA 

A 
.. Ağuıtos 17 

• Dl 
Böbrek, mesane, bllha111a tafra ve sarılık ve karaciğer hastalıklarında ıerbet gibi lçt:en yeglne zeythyağldır. Salatalıarda Te her yemekte Hasan zeytinyağı çok nefistir. Utrelik 
fİteai 65 iki litre 125 kuruıtur. Safi 6 kiloluk tenekeler 350 kuruştur. Büyük tenekeler de safi kilosu 50 kuruıtur. Haaan markaaına dikkat. Huan deposu : Ankara, Beyoğlu, lı!anbul. 
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Herkeain 

dişleri 
böyle beyaz 
değildir? 

Çünkü diılerln bayaz olmaıı için 

[1J inci ıart: 

YOL 
12 I inci şart da: 

Kullanmak, 

Ağzı yalnız sabahları değil, her yemekten sonra, 
mümkün olmazıa akıam, ıabah mutlaka temizlemktir. 

( •• gladea itibaren dlflerbdzl ba ,aruara"ı 
1 - riayet ederek temizleyiniz ı 
~ / 

istanbul Kültür 
Dire~tOrlüğünden: 

Lf SE ve ORTA MEKTEPLERiN BiTiRME ve 
ENGEL IMTIHANLARl2EYLÜLD~ OLGUN
LUK ve MEZUNiYET iMTiHANLARI, 11 EY
LÜLDE baılıyacaktır. ilgililer imtihan günlerini 
anJamak üzere mekteplerine müracaat edecek
lerdir. 0 4809,, 

arış arının 
' 

en büyük ikramiyeli haftası. 
T emfı ha•a almak, heyecan duyarak eğlenmek •• ırUzel 
tuvaletler görmek için at yarıılaraoa ıidiniz. "4842,, 

Büyük Serbest Güreş Müsabakası 
Amerika'daki müteaddit ırUreılerile Un alan ve pederini gör· 

mek üzere memleketimize gelen Dinarla Mehmet pehlivanla yine 
evvelce Amerlka'da bulunmuı olan ve halkımızca da sevilen MUIA· 
ylm pehlivan araıında Türk Hava Kurumu namına 18/8/935 Pazar 
gUnU Hat 16 da Takıim •tadında Amerikan uıulU ıerbeıt aUreı 
yapılacaktır. Aynı zamanda Federaayon tarafıodao amatör aUre,. 
çiler araaında bir seçme mUaabakaıı tertip edllmlıtir. Seçme mUsa• 
bekasına tam aaat 14 de baılanacağındıın bilet aahiplerlnln bu 
amatör gUreılerden de istifade etmek Uzer• saat 1 de stadda bu· 
lunmaları rica ediliyor. 

Mevki biletleri Hava Kurumu lıtanbul Merkez ıubesite latan· 
bul Piyango MUdUrlUiO ve Galatasaray aıraaındakl Piyango &atlf 
kişolerinde aatııa çıkarılmııhr. Sıylrcllerln rahatıız olmayarak 
görebllmelerl için ıureU r.aahıuaada tertibat 11hnmıt ve tam bir 
inzibat temin edilmJıtlr. Biletler mahdut oldufundan ecele temin 
edilmeıi muhterem yurtdaılardan rica edilmektedir. •• 4794,. 

.llu. ..... cıtiuunu ;.4 .. eya J ~ aueılık 
kutularda aatılır. 

GAYET MÜHiM 
Hurma eabununuo kokulu bir aabuo 
olmayıp tabii kokulu ve emıııalılz 
clrıate her şey için kullanılan bir ev 
aabunu olduğunu bilhııasa ev kadın· 
larrnın dikkat nazarlarına arzederiz. 
Bir t~crübe sizi Jknıa kafidir. 
Hurma sabunu TURAN ma• 

'mulAbndandır. ,! _________________ , 
Denizyolları 

iŞLETMESi 
AHatelerJ ı Karak37 KlSprGbatı 
Tel. 41561 • Slrk .. ı MOhlrdaraade 

Haıı Tel. 22740 

~---·· Ayvahk Yolu 
MERSiN vapuru 17 Ağustoı 

CUMARTESi illnU 1&at 17 de 
DikUiye kadar. (4817) 

Mersin Yolu 
ÇANAKKALE vapuru 18 

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

etf./ 
2 ve 20.lcompdmeITTc ambalajlarda bulunur., 

A 

Ambalai ve komprimelerln (2zer1nde haITs· 

li~in fimsari olan f1' markasını arayınız 

---·-----------:------------ ~ 

--~-l-~-~--~-~-:~-:-;-:-;-:-~~-.~-;-;-·~-8:--~-~-~ ·· ır ~ ~ ~~~y~ ~~~~~~' ~~ ~~~~i. 
tos PAZAR ııünü aaat 20 de ~ Perl• yazılı etlketlere ••la •ld•nmayınuı. 
Riı:eye kadar. "4850,, " , 
METAMORFOZ 

Yeni çıkan kitap/ ar 

AŞKIN METAFiZiKI 
Kadınlara dalr - Dünya hakkında • 

fikirler 
Artür ŞopH Hauer • Talat Hamdi 

YENi KITAPÇI 
Ankara cad. K o. 85 

TiFOBiL 
Dr. Ihsan Sami 

Tifo ve paratifo hastalıklarına tutul
mamak için ağızdan alınan tifo hap· 
larıdır. Hiç rahatsızlık verme&, Hırkeı 

.. _ _.alabilir. Kutuıu 65 Kr. ~-~ 

., Dr. lbrahim Zati 
Belediye karı aıa ia Piyerlotl 

caddHinde No. 21 
Herıüa litledea aoara hutalarıaı 
kabul eder. 

E3E: YAZLATI~ 
, ................. p 
------~ ....... 1 ·· ····--~·---

Son Poata Matbaası 
Neplyat llDdllrll ı Tabir 

lelalplerlı A. Ekrem, S. Rasıp, H. Lltfl 

1 

Ne· güzel boyanıyor · 
değil mi? 

Elbette, 
Çtlnktl: 

, ERTEV 
RUJU 
Kullanıyor 

let•nbul Beledly••I lllnları 

Afişaj Hakkında ilan 
1 

Evvelce de llAn edilditl Oıere afiıaj lıl Anadolu Ajanıın~an 
abnmııhr. Metre murabbaı Oıerinden ilAn reımine tabi tutulan 
Uinların reamile beraber afiıaj Ucretl de o mıotakan~n Belediye 
Tabıil ıubHI tarafından tabıll edilecektir. On paralık •e bet para· 
lık pul yapııtmlmak ıuretile reıml tahsil edilen afiıler Ye el llAn• 
!arının afiıaj ücretini tahlil etmek için de Beyojlu Kaymakamlık 
Ye Belediye ıubeai muhasebesinde bir teıkilit •Ucude getirllmlıtlr: 
Afitler ve el ilanları için bu tetkillta müracaat edilerek afiıaJ 
Ocreti makbuz mukabilinde tediye edildikten sonra ve Ucretl •erilen 
afiılerin mllhUrle~tirilip afiıaj memurlarımız marifetli• talik ve tevzi 
ettlrilmeal Beyoğlu muba1ebealndıkl afişaj memurluku vaaıtaıll talik 
ettirilmeyen nıUbUraUz ilAnlarm kaçak addedilerek böyle harek•t 
edenlerin tecziye edileceği ilAn olunur. "B.,, "4866,, 

lf- .. 
Darülaceze için bir Hne içinde lazım olan 550 çeki gürgen 

odunu açık ekıiltmeye konulmuıtur, Bu odunların hepıine J 265 lira 
bıdel tahmin olunmuıtur. Şartnamesi levazım mlldUrlUğUnde görUIUr. 

Ekılltmeye girmek f çin 2490 N. h arttırma ve ekıiltme kanununda 
vHika Ye 95 liralık muvakkat temirıat makbuz veya mektubile 
beraber 23/8/935 Cuma iUnU aaat 15 de daimi encümende bulun· 
malıdır. "4633,, 

Dr. ETEM v AS SAF haıt~::.~n v:u~~:~ ..• 
Cataletlu Orbaa B. apartaaaaı t.ı.:ııou Ew. 1Ca ~la&ö7 Bahu.7• llerl Hilal& TeL&altJ 


